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 اًياوص اهارآو : ةملك لوقأ امثيح أتآ»

 «اهرشن بوجو دقتعأ

 ينابلألا





 .هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هللا مسب

 :دعبو

 لآ نيا ياقب لسُرلا نم ٍةرتف نامز لك يف َّلَمَج يِذَّلا هل ٌدْمَحلا
 ..ىذألا ىلع مُهْنِم نوُريضَيو ءىدهلا ىلإ لض ْنَم نوُعْدَي. .ملهلا

 ..ىَمَعلا لهأ هللا رونب ِنورَّصَبُيو ؛ىتوملا هللا باتكب نويحي

 ..هودّه دق هات ٌلاَض نم مكو ؛هوّيحأ دق سيلبإل ٍليتق نم مک

 ."..مهيلع سانلا رثأ حبقأو «سانلا ىلع مهرثأ نسحأ امف

 ..هماظتناو هفالتثا مهبو..هماّرِقو نیلا ماّوق مه

 ..ءايبنألا ةثرو مه

 ..ءامسلا موجنك ىدتميو..ءامهّدلا يف ءاضتسُي مهبو

 ..ايلعلا ةرهزلا ىلع عفترملا ماقملا مهلو..ايتفلاو سيردتلا يف عجرملا مهيلإ

 ..كولملا مهو

 ..مهمالقأو مهلاوقأ فيراصت يفو !مهمادقأ تحت كولملا لب..ال

 )١( مامإلل "ةيمهجلاو ةقدانزلا ىلع درلا" ةمدقم أحمد)ص١(.
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 ..مهمالعأ ىلإ ناميإلا زرأ برحلا تمحتلا اذإ نيذلا مهو

 ..مهماوقأب ليبق لك رختفا اذإ..موقلا لك موقلا مهو

 ...لوألا زارّطلا نم فونألا ٌمش...مهباسحأ ةميرك ووجولا ضيب

 ًاوسآ لب ؛مئاهبلاك ٌسانلا ناك مهالولو «ءاملعلاب دوجولا ٌحالص ناك الو

 مه ةاملعلا نإف ًاضيأو «هل هريغ فلخ الإ اهربجي ال ةبيصم ملاعلا توم ناك ءًالاح

 .ملاعلا ماظنل داسف مهتومف «كلامملاو دالبلاو دابعلا نوسوسي نيذلا

 هّئيد مهب ظفحي فلاس نع ًافلاخ مهنم نيّدلا اذه يف ٌُسرغي هللا لازيال اذهلو

 .20..هدابعو هباتکو

 ءرصعلا ددجم مامإلا ةمالعلاب انرصع ىلعو انتمأ ىلعو انيلع هللا نم نأ ىلإ

 ..ينابلألا نيدلا رصان دمحم :نيدلاو ةنسلا رصان

 .اهئامسأ يف َيِمَسو «ضرألا ىلإ ءامسلا هتدهأ يذلا :يناسنإلا ٌمجنلا كلذ -

 هملعو هيأرو هلقعو هتمكح يف رهدلا ئلم ناكف :عامجإلا هيلع يقتلا ٌمامإ -

 .هلمعو

 ام ثيدحلا رصعلا يف انتمأل ثدحم كرتي ملو «هاوسل عمتجي ملام هل عمتجا -

 .ىنايلألا اهل كرت

 .اهبتك قطنت ةبتكم - هللا همح رح ناك -

 نمف ءاهقارشإل ًاعضوم سفن لك نم ذختت نأ يغبني ًاسمش ٌملعلا ناك اذإ -

 .("ص) يطويسلل"رئاظنلاو هابشألا" ةمدقم )١(

 .(٤۷ص)"ةداعسلا راد حاتفم" 22



 بحرلا ةملظب اهلوأ لصتي ةكلاح ٍةملظ يف شاع اهنم ًامورحم شاع

 ًةملَظ رانأ ءًاعمال ًامجن ايندلا ءامس ىف ناك ىنابلألا نإف قلا ةملظب اهرخآو

 .هملعب ايندلا

 نإو ءراهنلا رظتنت الف سمشلا نكت مل نإو ءؤلؤللا رظننت الف رحبلا نكي مل نإ -

 .ملعلا رظتنت الف ينابلألا نكي مل نإو «رامثلا رظتنت الف ةرجش نكت مل

 نأ نم ّنَضَأ خيراتلاو .بهذ نم فورحب خيراتلا ةركاذ يف همسا رَفَح مامإ -

 نوعدوي نيذلا كئلوأ دكو دجم الإ مهّذكو ءالبنلا دجم نم هيتفد نيب ظفحي

 .ةيقن ءاضيب اهوكرت دقو نوتومي مث ؛مهبتك تاحفص مهسوفن

 هل تّلذو «ناكملاو نامزلا هفيلاوتب المو «نابكرلا هفيناصتب تراس مامإ -

 .نايبلاو ةغالبلا

 .هغئاص دي ىف بهذلا نيلي امك هيدي ىف ثيدحلا نأل -

 هسفن دهاع «هدحو ٌةمأ هللا همحر ناك ءلجر نم ريكأ لب الجر ىنابلألا ناك -

 .هلعو فلخي ملو زجنأف «لاجرلا نم ةبيتك هب موقت ال ميظع لمع زاجنإ ىلع

 اه

۳ 

 ْميَخِم نامزلارم ىلع جَو مهدعب ىّنعملا بلقلا يفواولحر

 نآ وأ «يملك هّقح يفي نأ وأ «یلثم ِهلثم نع ملكتي نأ نم لجأ وهف ةلمجلابو

 ايندلا هذه هعادو موي فّلخي نأ هملع نم ملاعلا هب عفتني ام ريخ ناكاذإو

 هلامآ حرسمو «هسفن ةروص هدعب نم هخيرات يف نورظانلا اهيف أرقي ًةحفص
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 اًيملع ًاثارت ينابلآلا مامإلا انل كرت دقف ؛هتانكسو هتاكرح عضاومو «همالحأو

 .هجاومأ بخصتو «هبابع بعي رخازلا مضخلا رحبلاك ًامخض

 ىتم قرشملا نم سمشلاك اهيف هلغوتو مولعلل ينابلألا ناك دقو !؟ال فيك

 جيسن ناك ثيدحلا يف بتك اذإف «عضوم لك يف تعلط دقف عضوم يف تعلط

 ناك هقفلا يف ثحب اذإو هرهد كيرف ناك اهتالكشمو هتمآ مومه لوانت اذإو «هدحو

 .هناوأو هرصع مالسإ خيش ناك ةديقعلا يف ملكت اذإو «هنامز ديحو

 ةمالعلا ةرداغم نامز نم لماك ِدّقَع رورم دعب هنأ ؛نانثا هيف فلتخي ال امم َّنِإو

 ءانل ينابلألا مَّدَق اذام :نيلئاستم ضعب ىلإ انضعب تفتلا ول ؛سانلا اينّدل ينابلألا

 الإ نحن انك لهو !ةيزخم اًّمح ةباجإلا تناكل ؟لباقملاب هل نحن انمَّدَق اذامو

 الإ ثيدحلا رصعلا يف اهقاروأ بيترتو اهتوحص يف ةمألا تأدب لهو «ينابلألاب

 لهو «ينابلألاب الإ ءازجألاو ديناسملاو ننّسلاو حاحّصلا انفرع لهو «ينابلألاب

 نبا نع انعمس لهو «ينابلآلاب الإ هميقس نم اننيد ىلإ بسنُي ام حيحص انزيم
 ةلسلس تلصاوت لهو «ينابلألاب الإ ةعرز يبأو متاح يبأ نع وأ نيعم نباو يدهم

 ؟..لهو..لهو..لهو :ينابلألاب الإ اذه انرصعب يمالسإلا انخيرات ءامظع

 يردص عالضأ نيبو ءًائيمك يبلق يف ناك ؛ًاسجاه ّيفرمآلا كلذ كّرَح دقل

 .ًانيفد

 بجي ٌةعيدو انيف كرت دق ينابلألا ةمالعلا نأ يسفن ُتَّدَحَأ تنك ام ًاريثكو

 اندعب نم انفالخأ ىلإ اهيدؤن ىتح اهيلع فاكتعالاو اهب ظافتحالاو اهدهعت انيلع

 هثارتو هملع نم ًاريبك اًءزج نإف ؛ّمل ام «ةلكآتم الو ةضورأم ريغ انيلإ وه اهاردأ امك

 .حايٌرلا جاردأ بهليس..هتاداهتجاو هئارآو هدوهجو

gaye ا 
 مقا



 .انتمأ ىلعو انيلع

 ٌبَحَأ تاظحللا نم ةظحل الو تاعاسلا نم ةعاس نّكت مل تقولا كلذ ذنمو

 ملسأ مث «يباب يلع قلغأف ءيسفنب اهيف ولخأ ةظحل وأ ةعاس نم يدنع رثآ الو ىلإ

 ..هنيعم نم لهنأو هروغ ربسأ ىنايلآلا ةمالعلا ثارتل ىسفن

 هيف تمقأو دهجلا هثارتل ٌتغرفتساف..صصقتاو حفصتاو يصقتسا تلعجف

 .ةّراح ًاسافنأ هيلع راهنلاو ليللا تلعجو «بعتملا جهولا

 قيرطلا لوطب ًارّذعَتُم ينم لاني نأ ٌسأيلا لواح وأ ءُلَكَملا يباب قد اذإ ٌتنكو

 نمأ مهيلع ربك اذإ ناك ول سانلا نإ» :زيزعلا دبع نب رمع لوق ركذتأ ؛هتقشمو

 .«ايند الو نيد مهل ماقام ؛هوكرت

 نيب يملقب ةعاسلا ذخآ ينأ تفرع مخضلا هارت نع يدي ٌتضفن ام اذإ ىتح

 ال يَّنكلو ءاهيف ملقلا تيرجأ املك ًاليلق دوست ءاضيب ةفيحص يدي نيب نأو «يلمانأ

 وأ اذه يلمع مست نأ عيطتسأ لهو ؟هتياغ نود وبكي وأ هادم ملقلا غلبي له ملعأ

 .يقيرط ضرتعيل يب صبرتي رهدلا ضراوع نم اًضراع ةَّمث نأ

 2 ٌتعطق ىتح «بابسألا ولت بابسألا هناحبس رسي دقف ءاّيفح ىب ناك هللا نأ الإ
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 ال يذلا نايدلا كلملا هلل دمحلاف .فصنلا نم رثكأب ردي يلمع نم ًاريبك ًاطوش

 .هناطلس ميظعو ههجو لالجل يغبني امك يبر هدمحأ «ناش نع ناش هيهلي

 لمعلا اذهف -همامتإ هللا رس ريبكلا حرصلا اذه يف ىلوألا ةنبللا نع امأ





 ينابلألا

 ةعوسوملا ماسقأ

 - ىنابلألا ةمالعلا ثارت ْنِم هيلع ٌتفقو ام ّلك ءارقتساب ىلع هللا لَم نأ دعب

 ىلإ -ريخب اهمامتإ هللا رسي- ةعوسوملا هذه يف لمعلا مسقأ نأ تيأر -هللا همحر

 :ةيلاتلا ماسقألا

 لوألا مسقلا

 '"”ينابلألا ةمالعلا ثارت عماج

 :ىلع يوتحيو

 :ةديقعلا يف ينابلألا ةمالعلا ثارت عماج - ١

 لمعلا يف هتكلس يذلا جهنملا ىلع مالكلا يتأيسو «كيدي نيب يذلا وهو

 امأ «بيترتلاو حبقتتلا الإ اهصقني ال هللا لضفب يدنع ةزهاج مسقلا اذه تحت ةجردنملا لامعألا )١(

 .ريخب اهمامتإ هللا رسي ؛دادعإلا تحتف ىرخألا ماسقألا

 الل



 :جهنملا يف ينابلألا ةمالعلا ثارت عماج -7

 جهنملل هتيؤر يف ينابلألا ةمالعلا مالك نم هيلع ٌثفقو ام ّلك هيف ٌتعمج

 ءانبل ةقيرطو وټالماعمو ههقفو هتديقع يف همك نأ ملسم لكل يغبني يذلا قحلا
 تاعامجلاو قرِفلا يف همالك هيف ٌتعمج امك «ةدوشنملا ةيمالسإلا ةلودلا

 .ةرصاعملاو ةميدقلا ةيمالسإلا

 ةيضقلاك ؛اهرصاع يتلا ىربكلا ثادحألاو اياضقلا ىلع ومالك ىلإ ةفاضإ

 .كلذ وحن و ةيقارعلاو «ةينانبللاو «ةينيطسلفلاو «ةيرئازجلاو ءةيناغفألا

 :هلوصأو هقفلا يف ينابلألا ةمالعلا ثارت عماج -۴

 ةيهقفلا لئاسملا يف ينابلألا ةمالعلا مالك نم هيلع ٌثفقو ام ّلك هيف ٌتعمج

 .ةيلوصألا لئاسملاو ةعونتملا

 :هنم ٌتدرفأ دقو

 .ءاسنلا لئاسم عماج - ٤

 .ةرصاعملا لئاسملاو ةيهقفلا لزاونلا يف ينابلألا ةمالعلا مالك عماج -ه

7 

 مل

 .همولعو ثيدحلا يف ينابلألا ةمالعلا ثارت عماج -

 ثيدحلا مولع يف ينابلألا ةمالعلا مالك نم هيلع تفقو ام لك هيف تعمج

 .ةفلتخملا هعاونأب

 :ثيدحلا مولع يف - فنصي نأل حلصي وأ - َّنَصُي امم هنم ٌثدرفأ دقو

 15 ا



 .ًاليدعتو ًاحرج ينابلألا ةمالعلا مهيلع ملكت نيذلا ثيدحلا ةاور عماج -۷

 .اههقفو هظافلأو ليدعتلاو حرجلا دعاوق يف عماجلا -8

 وأ نيخيشلا طرش ىلع ىنابلألا ةمالعلا اهححص ىتلا ثيداحألل عماجلا -9

 .امهدحأ

 :ثيدح هيف حصي ال امل عماجلا ٠-

 صن امم كلذ وحنو ةيهقف لئاسم وأ دئاقع نم هيلع ٌتفقو ام لك هيف ٌتعمج

 .ثيدح اهيف حصي ال هنأ ىلع ينابلألا ةمالعلا

 :ةفيعضلا ثيداحألل ةحيحصلا لئادبلا عماج ١-

 حيحص يدب هنأ ىلع ينابلألا ةمالعلا صن امم هيلع ٌتفقو ام لك هيف ٌتعمج

 :-فيعض ثيدح قيقحت ءانثأ- هلوقب ًابلاغ كلذ نع ربعي وهو «فيعض ثيدحل

 .اذكو اذك هنع ىنْعُي

 :مث
 :نآرقلا مولعو ريسفتلا يف ينابلألا ةمالعلا ثارت عماج -

 وأ ةيآ ريسفت يف ينابلألا ةمالعلا مالك نم هيلع ٌثفقو ام لك هيف ٌتعمج
 نم هريغو ديوجتلا ماكحأ يف همالك نم هيلع تفقو امو ءةينآرق ةظفل ىلع قيلعتلا

 .نآرقلا مولع

 :بادآلا يف ينابلألا ةمالعلا ثارت عماج -1

 ةفلتخم بادآ يف ينابلألا ةمالعلا مالك نم هيلع ٌتفقو ام ّلك هيف ٌتعمج
 .كلذ وحنو ءسولجلا بادآو ءبرشلا بادآو ءايقّسلا بادآك

 10٥ ي م م ممم



 :ملعلا يف ينابلألا ةمالعلا ثارت عماج - ١4

 ملعلاب لصتي امم ينابلألا ةمالعلا مالك نم هيلع ٌتفقو ام لك هيف ٌتعمج

 اهب ىَصوُي يتلا بتكلا مهأو :ملعلا بلاط بادآو «ملعلا بلط قرط نم «هتلمحو

 .كلذ وحنو نيف لكل

 :اهلوصأو عدبلا يف ينابلألا ةمالعلا ثارت عماج - ٥

 :ةديقعلا عدب يف ينابلألا ةمالعلا مالك نم هيلع ٌثفقو ام لك هيف ٌتعمج

 همالك ىلإ ةفاضإلاب .كلذ وحنو نكامألاو «ةنمزألاو «تالماعملاو «تادابعلاو

 .اهتجلاعم قرطو ءاهيف اهبابرأ عقوأ امو اهتأشنو عدبلا هذه لوصأ ىلع

 ةعوبطملا بتكلا يف ينابلألا ةمالعلا مالك نم هيلع ٌتفقو ام ّلك هيف ٌتعمج
 وأ «هعوضوم وأ «هيف هفلؤم طرش وأ «باتك ةيمهأ ىلع مالكلاك «ةطوطخملاو

 .كلذ وحنو هتءادر وأ «هقيقحت ةدوج وأ «هرطخ وأ ءىملعلا هفعض

 :لاجرلا دقن يف عماجلا - ١

 ْنَمَو رصعلا لاجر يف ينابلألا ةمالعلا مالك نم هيلع ٌتفقو ام لك هيف ٌتعمج
 .كلذ وحنو هلامعأل وأ هل يملع مييقت وأ «حدق وأ ِءانث نم «فّلَس

 :دودرلاو تابقعتلا عماج -

 ىلع هدودرو ىنابلألا ةمالعلا تابقعَت نم هيلع ٌتفقو ام لك هيف ٌتعمج

 لئاسملا وأ «ةفلاخملا دئاقعلا ضعب بابرأ ىلع وأ .تامّتصملا وأ نيفتصملا

 .كلذ وحنو «ىنابلألا ةمالعلا اهيضتري ال ىتلا ةيثيدحلا دعاوقلا وأ ةيهقفلا



 :هنم تدرفأ دقو

 :مكاحلا عم يبهذلا ىلع تابقعتلا عماج -۹

 مامإلا ماهوأ نم ينابلألا ةمالعلا هيلع صن امم هيلع ٌثفقو ام ّلك هيف ٌتعمج
 .(هكردتسمل يف مكاحلا هيف عبات امم «كردتسملا صيخلت» هباتك ىف ىبهذلا

 :يمثيهلا مامإلا ىلع تابقعتلا عماج ٠ ٠-

 مامإلا ماهوأ نم ينابلألا ةمالعلا هيلع صن امم هيلع ٌثفقو ام لك هيف ٌتعمج

 .«دئاوزلا عمجم» اهسأر ىلعو «هبتك رئاس يف يمثيهلا

 :يعيشلا نيسحلا دبع ىلع تابقعتلا عماج ١-

 باتك ىلع ىنابلألا ةمالعلا تابقعت نم هيلع ٌتفقو ام لك هيف ٌتعمج

 .ىعيشلا نيسحلا دبع هفنصمو «تاعجارملا»

 .فاقسلا نسح ىلع تابقعتلا عماج -

 مث
 :ثيداحألا حورش عماج ۳

 وأ «ثيدح حرش نم ينابلألا ةمالعلا مالك نم هيلع ٌثفقو ام لك هيف ٌتعمج
 .كلذ وحنو هدئاوف ركذو ؛هيلع تيكنتلا

 :ةفيعضلا ثيداحألا ةئيسلا راثآلا عماج -؟4

 ةئيسلا راثآلا لوح ينابلألا ةمالعلا مالك نم هيلع ٌثفقو ام ّلك هيف ثعمج

 .كلذ وحنو ةعدب ليصأت وأ ؛ةنس عييضتك ةفيعضلا ثيداحألا ضعبل
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 :ينابلألا ةمالعلا تاعجارت عماج -

 هماكحأ وأ- ىنابلألا ةمالعلا تاعجارت نم هيلع ٌتفقو ام ّلك هيف ٌتعمج

 .ًادرو ًالوبق -دحاو ثيدح ىلع ةفلتخملا

 :ةيملعلا هتاشقانمو ينابلألا ةمالعلا تارظانم عماج -

 هتاشقانمو ىنايلألا ةمالعلا تارظانم نم هيلع ُتفقو ام لك هيف ٌتعمج

 .كلذ وحنو ةيثيدحلاو «ةيجهنملاو ؛ةيهقفلاو «ةيدقعلا

 :ةيظفللا يهانملا عماج -۷

 ظافلألا لوح ينابلألا ةمالعلا مالك نم هيلع ٌتفقو ام لك هيف ٌتعمج

 .عرشلل ةمداصملا تارابعلاو

 :تارينلا تاملكلاو حئاصنلا عماج -

 ماكحل هاياصوو ينابلألا ةمالعلا حئاصن نم هيلع ثفقو ام ّلك هيف ثعمج

 ةيمالسإلا تاعامجلاو قرِقللو «هبالطو ملعلا لهألو «مهيموكحمو نيملسملا

 ةليلق تاملك يهو :تارينلا ينابلألا ةمالعلا تاملك هيف ٌتعمج امك

 .هتيؤر قمعو خيشلا رظن ٍدْعَب ىلع لدت «يناعملا ةقيمع «تادرفملا
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 ہک تا



 يناثلا مسقلا

 هثارتو ينابلآلا ةمالعلا لوح لامعألاو تاساردلا عماج

 :ىلع يوتحيو

 :ةديقعلا يف هدوهجو ينابلألا ةمالعلا جهنم -

 ينتعأ ؛هللا همحر خيشلا اهيف ملكت يتلا ةيدقعلا لئاسملل ليلحتو ةسارد وهو

 ىلع درلاو «ثيدحلا باحصأ فلسلا ةديقعل راصتتالا يف هدوهج زاريإ عم

 :هنم تدرفأ دقو

 .ىنابلألا ةمالعلا دنع رفكلاو ناميإلا ٠

 .ينابلألا ةديقع نئم ١-

 ةرابعب هللا همحر خيشلا اهيف ملكت يتلا ةيدقعلا لئاسملا مهأ هيف ٌثدروأ

 لاونم ىلع هتجسن دقو «ينابلألا ةمالعلا مالك نم اهُؤِرَتْجَأ :ةعماج ةرصتخم

 .ةديقعلا نوتم نم هريغو «هللا همحر يواحطلا ةديقع

 :ينابلألا دنع ةيفلسلا -"؟



 :ًاددحم ىنابلألا ةمالعلا-۴

 :تالاجملا ىتش يف ينابلألا ةمالعلا دنع ديدجتلا ملاعم نايبب هيف ينتعأ

 ةيتاذلا تارثؤملا مهأ زاربإ عم «ةيوعدلاو «ةيثيدحلاو «ةيهقفلاو «ةيدقعلا

 - رصعلا اذه ددجم نوكي نأ اهلالخ نم ينابلألا ةمالعلا قحتسا يتلا ةيجراخلاو

 .-لقألا ىلع يصخشلا يرظن يف

 :"ةايح جهنم" ينابلألا دنع ةيبرتلاو ةيفصتلا -* 5

 ةيمالسإلا ةلودلا ةماقإل ديحولا ليبسلا هنأ مامإلا ىري يذلا جهنملا هيف نيبأ
 ةيفصتلا فيرعت :ىلع هيف ملكتأ :"ةيبرتلاو ةيفصتلا" هامس يذلاو ؛ةدوشنملا

 ةبترتملا رارضألا ءامهراثآ ءامهتالاجم ءامهلئاسمو ءامهتدابم ءامهجهانم «ةيبرتلاو

 .كلذ ريغو امهدحأ وأ امهنع ىلختلا ىلع

 :هتيراحم ىف هدوهجو <« بشتلا نم ىنابلألا ةمالعلا فقوم -*ه

 زاربإو ؛عيشتلاو ةعيشلا لوح ينابلآلا ةمالعلا مالكل ليلحتو ةسارد وهو

 .هتبراحم ىف هدوهج

 :هتبراحم يف هدوهجو فوصتلاو نم ينابلألا ةمالعلا فقوم ١-

 هدوهج زاربإو ءفوصتلاو ةيفوصلا لوح ينابلألا مالكل ليلحتو ةسارد وهو

 :هتبراحم ىف هدوهجو ءريمدتلاو ريفكتلا ركف نم ىنابلألا ةمالعلا فقوم ¥

 هيفو «ريمدتلاو ريفكتلا ركف لوح ينابلألا ةمالعلا مالكل ليلحتو ةسارد وهو

 قطو «هتجلاعم ةيفيكو هيلع ةبترتملا راثآلاو هيبت بابسأو ؛ركفلا اذه ةأشن نايب

 .كلذ ريغو نيرفكملا ةشقانم

gaye ل ا 
 مقا



 :ةيبزحلا تالتكتلاو ءىسايسلا لمعلا نم ىنابلألا ةمالعلا فقوم -۸

 .يسايسلا لمعلا لوح ينابلألا ةمالعلا مالكل ليلحتو ةسارد وهو

 :عيدبتلا ةالغ نم ينابلألا ةمالعلا فقوم -۹

 نايب هيفو ؛عيدبتلا ةالغ لوح ينابلألا ةمالعلا مالكل ليلحتو ةسارد وهو

 نايب عم «هتجلاعم ةيفيكو «هراثآو «هتروطخ نايبو «ماّدهلا جهنملا اذه ةأشن بابسأ

 .كلذ ريغو عيدبتلا ةالغ ةشقانم قرط

 :ىربكلا ةيريصملا اياضقلا نم ىنابلألا ةمالعلا فقوم - ١

 ىربكلا ةيريصملا اياضقلا لوح ينابلألا خيشلا مالكل ليلحتو ةسارد وهو

 نم كلذ ريغو «ةينيطسلفلا ةيضقلاو ؛ةيرئازجلا ةيضقلاو :ةيناغفألا ةيضقلاك

 .اياضقلا

 :هلوصأو هقفلا يف هدوهجو ينابلألا ةمالعلا جهنم ١-

 «ينابلألا ةمالعلا اهيلع ملكت يتلا ةيهقفلا لئاسملل ليلحتو ةسارد وهو

 ءاهضرعو اهثحب ةيفيكو «ةيهقفلا لئاسملا عم لماعتلا يف ماعلا هجهنم زاربإ ةلواحمو

 «لزاونلا ىلع فلسلا هقف فييكت ةيلآو ءلوصأللا ىلع عورفلا جيرخت ةيفيكو

 .يمالسإلا هقفلا اهب ىرثأ يتلا هدوهج زاربإ عم «ةرصاعملا ةيهقفلا ثداوحلاو

 :ةيهقفلا ينابلألا ةمالعلا تارايتخا عماج - ۲

 ىلإ هقبس نم ىلع هيبنتلا عم ينابلألا ةمالعلل ةيهقفلا تارايتخالا هيف عمجأ

 يتلا لئاسملاو ءاهنع عجارت يتلا تارايتخالا ىلإ ةراشإلاو ءهقفلا ةمئأ نم هرايتخا

 .كلذ ريغو «ةفلتخم تارايتخا ىلع اهيف هل تفقو



 :همولعو ثيدحلا يف هدوهجو ينابلألا ةمالعلا جهنم - ۳

 هيف نيبأ ءثيدحلا مولع يف هللا همحر خيشلا مالكل ليلحتو ةسارد وهو

 عم ءاهاضترا يتلا ةيحالطصالا تافيرعتلاو ءاهيلع راس يتلا ةيثيدحلا دعاوقلا

 يف هجهنمو «ليلعتلا يف خيشلا جهنم زاربإك ةيلمعلا ةيثيدحلا لئاسملاب ةيانعلا

 يف هجهنمو «تاعباتملاو دهاوشلاب ةيوقتلا يف هجهنمو «نوتملا تادايز عم لماعتلا

 .همدع نم لاصتالاب مكحلا

 ام ثيدح ىلع مكحلل هللا همحر خيشلا دنع ةربتعملا طورشلا هيف نيبأ امك

 مك يتلا ثيداحألا ةسارد لالخ نم كلذو ءامهدحأ وأ نيخيشلا طرش ىلع هنأب

 بقعت يتلا ثيداحألا ةساردو ءامهدحأ وأ نيخيشلا طرش ىلع اهنأب اهيلع خيشلا

 وأ نيخيشلا طرش ىلع هنأب امهنم ًامهو هيلع امَكَح امم مكاحلا عم يبهذلا اهيف

 .مدقت امك هلك كلذ ٌتعمج دقو ءامهدحأ

 نم هنأبام ثيدح ىلع مكحلل خيشلا دنع ةربتعملا طورشلا هيف نيبأ امك

 هباتك يف خيشلا جهنم ةسارد نم هتدفتسا كلذ بلاغو ءةنيعم بتك ىلع دئاوزلا

 .«نابح نبا دئاوز يف نآمظلا دراوم»

 :ديناسألا ةساردو ثيدحلا جيرخت نف يف ينابلألا ةمالعلا جهنم - 4

 بيترت يف هجهنم :نايب هيفو ينابلألا ةمالعلا دنع جيرختلا نف ىلع هيف ملكتأ

 ءاهرداصمب نوتملا تافالتخا طبر يف هجهنم «وزعلا يف هجهنم «جيرختلا رداصم

 امم كلذ ريغو ؛دانسإلا لاجر يف لاوقألا ضرعو ثيدحلا دانسإ ةسارد يف هجهنم

 .نفلا اذهب ةقالع هل
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 :ىنايلألا ةمالعلا دنع نيّمجرتملا ثيدحلا ةاورل ةئراقم ةسارد - ٥

 ٌلاوقأ ةاورلا ىلع هماكحأو ينابلألا ةمالعلا لاوقأ بناج ىلإ هيف ٌعمجأ

 يوارلا لوح ًةلماكتم ًةروص ٌضرعأل «يوارلا سفن يف ةمئألا نم هربغ ماكحأو

 ينابلألا ةمالعلا ماكحأ عم لماعتلا ىلع نيثحابلا نيعُت ينابلألا دنع هيف مّلكتملا

 .ًادرو ًالوبق ثيداحألا ىلع ىلاتلابو ؛ةاورلا ىلع

 :اهلوصأو عدبلا يف ينابلألا ةمالعلا جهنم -45

 هيف ينتعأ ءاهلوصأو عدبلا يف ينابلألا ةمالعلا مالكل ليلحتو ةسارد وهو

 هباش ام و ءام ٍةدابع وأ ءام ةديقع ىلع خيشلا اهلالخ نم مكحي يتلا دعاوقلا زاربإب

 .نيدلا يف ةعدب هنأب كلذ

 :قرفلاو فئاوطلاو لاجرلا دقن يف ينابلألا ةمالعلا جهنم - ۷

 عم لماعتلا يف اهيلع ريسي يتلا طباوضلاو ينابلألا ةمالعلا جهنم هيف ٌرربأ

 .كلذ ريغو دودرلاو تابقعتلا يف خيشلا

 :اهيف هجهنم نايبو ءينابلألا ةمالعلا تافنصم عماج -۸

 ةعوبطملا ينابلألا ةمالعلا ٍتافنصم ءامسأ نم هيلع ٌتفقو ام لك هيف ٌعمجأ

 ناك اذإف ءاهنم لك يف يملعلا هجهنم ىلع مالكلا عم «ةدوقفملاو ةطوطخملاو

 هنع ينابلألا ةمالعلا هلقن ام عبتتأ ًاطوطخم ناك نإو «هيف هجهنم ةساردبف ًاعوبطم

 هيلع تفقو ام تبثأو ؛هيف هجهنم سملت ةلواحمل -دجو نإ- ةعوبطملا هبتك ىف

 .هريغ وأ ينابلألا ةمالعلا مالك نم هلوح تامولعمو تانايب نم

 مدل



 :فينصتلا يف ينابلألا ةمالعلا جهنم - ۹

 :جيرختو «قيقحتو «فيلأت نم ينابلألا ةمالعلا تافنصم عاونأ هيف نيبأ
 .كلذ ريغو راصتخاو «قيلعتو

 جهانم نيابت نايب عم ؛عاونألا هذه نم عون لك يف ماعلا هجهنم نايب مث

 يهقف باتك راصتخا نيب فالتخالاك ؛دحاولا عونلا لخاد ىتح هدنع فينصتلا

 جيرخت نيبو ثيدحلا نوتم جيرخت نيب فالتخالا وأ الثم دنسم باتك راصتخاو

 .كلذ وحنو اهديناسأ

 :ينابلألا ةمالعلا دراوم عماج - ١

 -ةيعرفلاو ةيلصألا- ينابلألا ةمالعلا دراوم نم هيلع ٌتفقو ام ّلك هيف ٌعمجأ

 تانايب ئراقلا ءاطعإ لالخ نم كلذ نم طوطخملاب ةصاخ ةيانع عم «هبتك رئاس يف

 جهنمو ؛هعوضومو «هدوجو نكامأ نايبك -ةقاطلا ردق- هنع ةيفاو تامولعمو

 .-هللا ءاش نإ- بابلا اذه مدخي امم كلذ ريغو ؛هتيمهأو «هيف هفلؤم
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 ثلاثلا مسقلا

 نابلآلا ةمالعلا ةمحرت

 :ىنابلألا ةمالعلا ةمجرت -

 مالكو «هتافلؤمو همالك نم اهُعمجأ ينابلألا ةمالعلل ةعساو ةمجرت يهو

 َبِتُك امم هيلع ٌتفقو ام ّلك اهيف عمجأ نأب متهأو ؛هطلاخو هسلاج ْنَمو هتذمالت

 .هّللا همحر هثع

 قاعدلاو خياشملاو «ملعلا لهآ رابك عم لصاوتلاب -هللا ءاش نإ- متهأسو

 ٌنَحضتت «ينابلألا ةمالعلا نع ةملك مهنم لك بتكيل رصعلا اذه يف ملعلا بالطو

 هرسخ يذلا امو «هتمأل همدق امو ءرصعلا اذه يف هرثأو ينابلألا ةمالعلا يف هيأر

 .كلذ ريغو «هتومب ملاعلا

 ةمجرتب جرخأل -ةساردلا مسق- قباسلا مسقلا ةراصع هيف ٌعِوْوُأَس امك

 مالكو «ةيملعلا هتريسو «ةيتاذلا ينابلألا ةمالعلا ةريس ىلع مالكلا عمجت ةلماكتم

 ۲o ي م م ممم



 عبارلا مسقلا

 اهيلع درلاو ىنابلالا ةمالعلل نيئوانملا ىواعد

 امم) هثارتو ينابلألا ةمالعلا ىلع تاذخاؤم نم هيلع ٌتفقو ام لك هيف عمجأ

 ىف ةّدّرفم تاذخاؤملا تناك ًءاوس (اهيف باوصلا اوبتاج دق اهياحصأ نأ ىل رهظ

 :-ًاضَرَح- لامعألا ضعب يف تركُذ وأ «ينابلألا ةمالعلا ىلع درلل لقتسم فينصت

 :ىلإ هيف لمعلا ٌتمسق دقو

 .اهيلع درلاو ةيدقعلا ىنابلألا ةمالعلل نيئوانملا ىواعد - ۲

 :هنم تدرفأو

 .اهيلع درلاو ءرفكلاو ناميإلا لئاسم ىف ىنابلألا ةمالعلل نيئوانملا ىواعد - ۳

 مث
 .اهيلع درلاو :ةيجهنملا ىنابلألا ةمالعلل نيئوانملا ىواعد - ٤ ٠

 .اهيلع درلاو «ةيهققلا ىنابلألا ةمالعلل نيئوانملا ىواعد - هد

 .اهيلع درلاو ءةيثيدحلا ينابلألا ةمالعلل نيئوانملا ىواعد - ه٦



 نابلالا ةمالعلا ثارتب عفنلا ميمتت %5 و 4 + + +

 :ينابلألا ةمالعلا ثارتب عفنلا ميمتت -۷

 همحر خيشلا بتك ىلع اهقلعأ -لازأ الو- تنك تاقيلعت لمعلا اذه ٌلصأو

 انأف- ةيثيدحلا ىلامعأ ضعب ةمدخ ىف اهنيعم نم لهنأل اهيلإ يعوجر دنع هللا

 وأ ءهممتأف صقن ىلع ًانايحأ فقأف ,-هبتك ىلعو هللا همحر هيلع ٌةلاع يليج ءانبأك

 ْنَم ًةصاخ ءدحأ هنم وجني ال امم كلذ ريغو هموقأف أطخ وأ «هيلع كردتسأف مهو

 .ينابلألا ةمالعلاك لئاسملاو راثآلاو ثيداحألا نم لئاهلا ددعلا اذه ىح

 ةمالعلا ثارتب عفنلا ميمتتب هتيمس اميف تاقيلعتلا هذه عمج ىلع موقأسو

 ىلامعأ زاجنإ ىلع دمتعي هنإ ثيح «هتعيبطل رخأتيس لمعلا اذه نأ الإ ؛ينابلألا

 .ةناعإلا و ريسيتلا هللا لأسأ «ىرخألا ةيثيدحلا

 :هنم ثدرفأ دقو

 .ينابلألا ةمالعلا مهمجرتي مل نيذلا ةاورلا ةمجرت -۸

 .دادعإلا تحت اذهو
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 ينابلألا ثارت ةمدخ ىرخأ لامعأ





 ينابلألا ثارت ةمدخل ىرخأ لامعأ

 بناوج ةمث نأ ٌتيأر عورشملا اذه نم ريبك ءزج زاجنإب ىلع هللا نم نأ دعب

 هللا همحر ينابلألا ةمالعلا ثارتب عافتنالا ةرئاد عيسوت اهلالخ نم عيطتسأ ىرخأ

 نامعنلا زكرملا ءاشنإ ىلع مزعلا تدقعف «هتناكمب ةقئاللا ةمدخلا هثارت ةمدخو

 نم ةلث هل تعمجف ؛ةمهملا هذهل اًصيصخ هتأشنأ يذلاو «تاساردلاو ثوحبلل

 :ةيلاتلا عيراشملا زاجنإ ىلع قافتالا متو «ةددعتم تالاجم يف نيصصختملا

 :ةمجرتلا عورشم - ١

 ريغ مامتهاو ءًابرغو ًاقرش ةقئافلا هترهشو ؛ينابلألا ةمالعلا ةّيملاعإ ًارظن

 ام -ةمجرت ةيمهأ تيأر دقف -هللا همحر - هثارت نم عافتنالاب ةيبرعلا ةغللاب نيقطانلا

 وأ «ةيسنرفلاو ةيزيلجنإلاك ةيملاعلا تاغللا ىلإ ةعوسوملا هذه نم -ًابسانُم هارأ
 .ةيدروألاو ؛:ةيدنهلاك ؛اهب نيقطانلا نيب نوملسملا رثكي يتلا تاغللا

 .ةيوالاملاو :ةيسونودنألاو

 نيقطانلا ريغ نيملسملا ٍتابلطتمل ٌةاعارم "ًابسانم هارأ ام " ب كلذ ثديق دقو

 نيح يفف ؛ةيبرعلا ةغللا ءانبأ تابلطتم نع -يرظن - يف ٌفلتخت يتلا ةيبرعلا ةغللاب
 لئاسملاو ةيجهنملا رومألاو ءىربكلا ةيدقعلا لئاسملاب صتخي ام ةمجرت نأ

 ملعلا بالطو ةاعدلا نيب هب عفنلا ٌمُعَي امم كلذ لك ؛ىولبلا اهب ٌّمُعَت يتلا ةيهقفلا

 ىرأ ال - لباقملاب - هنأ الإ :ةيبرعلا ةغللاب نيقطانلا ريغ نم نيملسملا ةماعو

 هجهنم وأ :ًالثم ينابلألا دنع ليدعتلاو حرجلا دعاوقب صتخي ام ةمجرت نم ىودج

 اهاوتسم ىلإ لصي ال يتلا ةقيقدلا ةيملعلا اياضقلا نم كلذ ربغ وأ «ليلعتلا يف

 .اهئانبأ يف َّدَعو ةيبرعلا ةغللا نقتأ نم الإ -بلاغلا يف- يملعلا



 لمعلل يقلتملا لاح ةاعارم متت نأ ناكمب ةرورضلا نم هنإف ىرخأ ةيحان نمو

 ًالثم ةيدقعلا ةيثيحلا نم يقلتملا لاح ةاعارمف :ةديدع تايثيح نم مّجرتملا

 ةغللا ديدحت يفو ةمجرتملا عيضاوملا يف انتايولوأ ديدحت يفًاريثك اندعاسيس

 لعجي ًالثم ةيسراغلا ةيموقلا ءانبأ نيب عيشتلا راشتناف ؛ءاوسلا ىلع اهيلإ مجْرّتملا
 مهبتك ىلع درلاو عيشتلاو ةيعيشلاب صاخلا ينابلألا ةمالعلا مالك ةمجرتب مامتهالا

 ىلإ ةمجرتلا يف انتايولوأ سأر ىلعو ًانّيعتم ةيسرافلا ةغللا ىلإ مهخويشو
 ىلإ ةمجرتلا تايولوأ َرٌّدؤم لري كارتألا نيب فوصتلا راشتنا نأ امك ءةيسرافلا

 .اذكهو ءفوصتلا و ةيفوصلا لاح نايبب ةصاخلا عيضاوملا ىلإ ةيكرتلا ةغللا

 ًافنآ اهيلإ راشملا تايثيحلاب سانلا ملعأ مهّةغل لك لهأ نأ امبو

 عم لصاوتلا ةيمهأ تيأردقف :مهتاغل ءانبأ اهجاتحي يتلا ةيملعلا تايلطتملابو

 ءمهعم رمألا ةساردل ةيبرعلا ةغللاب نيقطانلا ريغ نم ملعلا بالطو ةاعدلا انناوخإ

 هللا لاسأ ؛كلذ يف ثعرش دقو «بسانملا اهعضوم يف ةمجرتلا دوهج عضوتلو

 .ةناعإلاو ريسيتلا

 نامعن ناوجن ةلضافلا يتقيقش ىلإ ةمجرتلا لامعأ ىلع فارشإلا ٌتلكوأ دقو اذه

 cwww.islamictranslation.org ةيمالسإلا ةمجرتلا عقوم ىلع ماعلا فرشملا

 انزكرم يف ةمجرتلا بتكم عم نواعتلابو «هيف اهسّرمتو لاجملا اذه يف ةعساولا اهتربخل
 ةيزيلجنإلا ةغللاب ينابلألا ةمالعلا ةمجرت ةباتك يسفنل رثأتسأس يننأ الإ ."نامعنلا زكرم"

 .قيفوتلا هللا لاسأ «لمعلا اذه ىلع ءاعدلاو رجألا نم ءيش لين يف ينم ةبغر

 :"ينابلآلا مولع بيرقت'' جمانرب ميمصت عورشم -۲

 ءارش نع ينابلألا خيشلا يّبحمو ملعلا بالط نم ريثك ةقفن رضقل اتم ًاريدقت

 يريخ يبوساح جمانرب ميمصت ةيمهأ انيأر دقف ءاهب عافتنالاو ةعوسوملا هذه

 يا



 مهأو ٌمعأ رايتخاب موقأ نأب كلذو ملعلا بالطل ةعوسوملا هذه هتوح ام برقي

 مث نمو :ةعوسوملا هذه هتوح امم ةلأسم ٍةلأسم لك يف ىواتفلاو لاوقألا قدأو

 يف لضافألا ةوخإلا كلذ دعب موقيل ءًاقيقد ًايعوضوم ًافينصت كلذ فينصتب مايقلا
 ءايلآ كلذ جمدب "نامعنلا زكرم" انزكرم يف " تامولعملا ةينقتو ةجمربلا بتكم"

 لهسيل «جمانربلا يف يعوضوملا ثحبلا ريسيت يف ةثيدحلا ةينقتلا فيظوت مث نمو
 يف ينابلألا ةمالعلا لاوقأ ىلع فّرعتلا ملعلا بالطو نيثحابلا ةوخإلا ىلع

 نأك ثحبلا ةناخ يف يعوضوملا ناونعلا ةباتك قيرط نع كلذو «ةثوحبملا ةلأسملا

 لئاسمو لاوقأ نم جمانربلا هاوح ام لك ثحابلا مامأ رهظتل ًالثم "حاكتلا " بتحب

 رثكأ ثحبلا لعجي نأ ثحابلا ناكمإبو ؛حاكنلا يف ينابلألا ةمالعلل ىواتفو

 .اذكهو "ةعتملا حاكن" نع ثحبي ناك ًازيكرت

 ناك اذإف ؛ينابلألا ثارت نم سابتقالا ةمدخ جمانربلا اذهب رسينس اننأ امك

 سلاجم نم ًاذوخأم ناك نإو ءريسي رمألاف خيشلا بتك نم ًاذوخأم ىوتفلا وأ لوقلا

 يف ًاغرفم هتابثإ عم ةلأسملل يتوصلا عطقملا تابثإب موقنسف ةعومسملا خيشلا

 .بولطملا عضوملا ىلإ ةلوهسب هخسنل ةحفصلا سفن

 َّمعيل ةعوسوملا هذه هتوح امب عافتنالا لهست يتلا تامدخلا نم كلذ ريغ ىلإ

 .هللا نذإب رجألا مظعيو «عفنلا

 :تنرتنإلا ىلع ينابلألا ةمالعلل عقوم ربكأ ءاشنإ عورشم -۳

 ىلع انلمح دقف ءاهئاربكب ءشنلا فيرعتو ءاهئاملُعب ةمألا طبر ةيمهأب انم ًاناميإ
 يذلاو ؛ينابلألا ةمالعلا نع تنرتنإلا ةكبش ىلع ينورتكلإ عقوم ربكأ ءاشنإ انقتاع

 نإ "نامعنلا زكرم" انزكرم يف "تامولعملا ةينقتو ةجمربلا بتكم" يف ةوخإلا موقيس
 .ةعوسوملا نم اًيرود هتيذغت ىلع فارشإلاب موقأسو ؛هميمصتب هللا ءاش
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 نم ةعوسوملا ةدامب عافتنالا ةرئاد عيسوت وه عقوملا اذه ءارو نم فدهلاو

 :ههقفو هجهنمو هتديقعو هتمامإو ىنابلألا ةمالعلاب عساولا فيرعتلا لالخ

 كلذ لك :هتوعدو هصخش لوح نوضرغملا هيرتفيام درو «هثارتو هتافلؤم ةيلومشو

 .ةدع تاب

 «خيشلا يبحمل ةّيرود ٍتالاقم رشنل ةطحم عقوملا اذه نوكي نأ لمأن امك

 .هثارتو خيشلا لوح ُبَتْكُي امل ةيملع تاقباسم ءاشنإو

 ةيذغتب موقنس امك «مدقت امك :ةعوسوملا نم ًايرود عقوملا ةيذغتب موقنسو

 مضب موقنس امك «ةمجرتملا لامعألا نم ىرخألا تاغللاب ةصاخلا تاحفصلا

 يتلا ةيملعلا تامدخلا نم كلذ ريغو «عقوملا ىلإ ينابلألا مولع بيرقت جمانرب

 .هللا همحر خيشلا ملعب عافتنالا ةرئاد عسوت

 :ةيئرملا داوملا - ٤

 ةقبط ىلع ةيمالسإلا تايئاضفلا هلكشت تتاب يذلا رثألا يف دحأ كشيال

 طبر نم مدقت ام ىلع انصرح قلطنم نمو «ةيمالسإلا تاعمتجملا دارفأ نم ةضيرع

 داوم " جارخإو جاتنإ ىلع لمعلا ةيمهأ انيأر دقف مهب اهفيرعتو اهئاملعب ةمألا

 امل ةيمالسإلا تايئاضفلا ىلع ضرعتل هتوعدو ىنابلألا ةمالعلاب فرع "ةيئرم

 7 يسع ]|

 ہک تا



 ةعوسوملا رداصم

 o | سس ع سم





 ةعوسوملا رداصم

 زاجنإل اهئارقتساو اهربسب يلع هللاَّنَم يتلا رداصملا عيمجب ٌةمئاق انه تي

 رداصملاو ؛ةبوتكملا رداصملا:ىلإ اهيلع مالكلا تمسق دقو ءةعوسوملا هذه

 .ةعومسملا

 :ةبوتكملا رداصملا :الوأ

 :يف اهنم هيلع تفقو ام لمجم عقيو

 .اًدلجم (١١؟5)

 .اًقالغ (59)و

 :يلاتلاك اهنايب

)0 

 ةرهطملا ةنسلا يف فافزلا بادآ

 - هللا ةمحر - ينايلآلا مامإلا :فيلأت #

 :ةدمتعملا ةعبطلا فصو *

 .ةحفص (؟701) يف عقي ريبكلا عطقلا نم دلجم -

 .( ةيدوعسلا - ضايرلا ) فراعملا ةبتكم :رشانلا -

 .(م57١١7- ۸١٤۲۳ ) ىلوألا ةعبطلا -

Tw 1 



00 

 تاومألا عامس مدع يف تانيبلا تايآلا

 .(ه۷١١۳١) يسولآلا دومحم ريهشلا رّسفملا نبا نامعن ةمالعلا :فيلأت #

 .- هللا ةمحر - ينابلألا مامإلا :هيلع قلعو هثيداحأ جرخو هل مدقو هققح#

 :ةدمتعملا ةعبطلا فصو *

 .ةحفص )/١41( يف عقي «ريبكلا عطقلا نم فالغ -

 .(ةيدوعسلا - ضايرلا ) فراعملا ةبتكم :رشانلا -

 .(م6١١1 -ه١ 5178 ) ىلوألا ةعبطلا -

)۳( 

 ةعماجلا دجسم ةلئسأ نع ةعفانلا ةبوجألا

 . -هللا ةمحر - ينابلألا مامإلا :فيلأت #

 :ةدمتعملا ةعبطلا فصو #

 .ةحفص )۸٠( يف عقي «ريبكلا عطقلا نم فالغ -

 .(نانبل - توريب ) يمالسإلا بتكملا :رشانلا -

 .(ه١ 8٠٠ ) ةيناثلا ةعبطلا -

 الا

 مهنا



4( 

 ةرجاؤملاو ةعرازملا ثيداحأ

 ءاملعلاو نيعباتلاو ةباحصلا ىلع نيرتفملا ىلع درلاو

 .-هللا ةمحر - ينابلألا مامإلا :فيلأت #

 :ةدمتعملا ةعبطلا فصو #

 رصان دمحم ) مالقأب " ناودعلاو ناتهبلا در يف ناهربلا " باتك نمض -

 .( يليقلقلا هللا دبع - يجنوباصلا هط - ينابلألا نيدلا

 ثيداحأ " باتكو «ةحفص )۲٠١( يف عقي ,يداعلا عطقلا نم دلجم -

 )٤١(. ةحفص ىلإ )١١( ةحفص نم عقي " ةرجاؤملاو ةعرازملا

)0 

 ردقلاب جاجتحالا

 .-هللا همحر - ةيميت نبا مالسإلا خيش :فيلأت *

 .-هللا همحرح ينابلألا نيدلا رصان دمحم مامإلا :جيرخت *

 :ةدمتعملا ةعبطلا فص و +

 .ةحفص )١15( يف عقي ءريغصلا عطقلا نم فالغ -

 .(نانبل - توريب )يمالسإلا بتكملا :رشانلا -

 .(م١٠٠ 5 -ه١ 570 ) ةعباسلا ةعبطلا -
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 اهعدبو زئانجلا ماكحأ

 .-هللا ةمحر - ينابلألا مامإلا :فيلأت #

 :ةدمتعملا ةعبطلا فصو ##

 .ةحفص )۳١١( يف عقي ءريبكلا عطقلا نم فالغ -

 .(ةيدوعسلا - ضايرلا ) فراعملا ةبتكم :رشانلا -

 .(م1997 -ه ۱٤۱۲ )ةديدجلا ةعبطلل ىلوألا ةعبطلا -

(¥) 

 بجر يف نيعضولا عضو نايب نم بجو ام ءادأ

 .(ه۴۳٠ ) ةنس يفوتملا ةيحدر نبا نسح نب رمع ثدحملا مامإلا :فيلأت #

 .-هللا ةمحر - ينابلألا مامإلا :جيرخت #

 :ةدمتعملا ةعبطلا فصو +

 .ةحفص )۱۸١( يف عقي .طسوتملا عطقلا نم فالغ -

 .(نانبل - توريب ) يمالسإلا بتكملا :رشانلا -

 .(م199/8 -ه1419 ):ىلوألا ةعبطلا -

f 0 ا ٠ ٤ 



(A) 

 ليبسلا رانم ثيداحأ جيرخت يف ليلغلا ءاورإ

 # .-هللا ةمحر - ينابلألا مامإلا :فيلأت

 # :ةدمتعملا ةعبطلا فصو

 -) )4دلجملا يف تاحفصلا ددع حوارتي «يداعلا عطقلا نم تادلجم

 نم بلاغلا يف دحاولا )٠0”( ىلإ ) )5٠0.ةحفص

 .(ناتبل - توريب ) يمالسإلا بتكملا :رشانلا -

 .(م٩۱۹۸ -ه١ 4+5 ):ةيناثلا ةعبطلا -

9) 

 هلولاو ةشهدلا ةلازإ

 (هل برش امل مزمز ءام ١ ثيدح ةحص يف ريحتملا نع

 .-هللا ةمحر - يرداقلا سيردإ نب دمحم :فيلأت #

 .-هللا ةمحر - ينابلألا مامإلا :جيرخت *

 :ةدمتعملا ةعبطلا فصو #

 .ةحفص )7١5( يف عقي ءطسوتملا عطقلا نم فالغ -

 .(نانبل - توريب ) يمالسإلا بتكملا :رشانلا -

 .(م1997 -ه5١15 ):ىلوألا ةعبطلا -
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 جارعملاو ءارسإلا

 اهميقس نم اهحيحص نایبو- اهجيرختو - امهئيداحأ ركذو

 - هللا همحر - ينابلآلا مامإلا :فيلأت #

 :ةدمتعملا ةعبطلا فصو #

 .ةحفص )١1( يف عقي طسوتملا عطقلا نم فالغ -

 .( ندرألا -نامع ) ةيمالسإلا ةبتكملا :رشانلا -

 .(م١٠٠0٠1- ھ۲۱٤١ ) ةسماخلا ةعبطلا -

01) 

 دئاوعلاو عدبلا نم دجاسملا حالصإ

 - هللا همحر - يمساقلا نيدلا لامج دمحم ماشلا ةمالع :فيلأت #

 - هللا ةمحر - ينابلألا مامإلا :هيلع قلعو هثيداحأ جرخ#

 :ةدمتعملا ةعبطلا فص و +

 .ةحفص (؟ 5/) يف عقي يداعلا عطقلا نم دلجم -

 .( نانبل - توريب ) يمالسإلا بتكملا :رشانلا -

 )م ٤١١ ١ه - ٠١ ) ةسداسلا ةعبطلا -

e |ص لإ قي  
 ہک تا
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 اهارت كنأك ميلستلا ىلإ ريبكتلا نم لَم يبنلا ةالص ةفص لصأ

 .-هللا ةمحر - ينابلألا مامإلا :فيلأت #

 :ةدمتعملا ةعبطلا فصو *

 .ةحفص )/١71١1( يف عقت «يداعلا عطقلا نم تادلجم (۳) -

 .(ةيدوعسلا - ضايرلا ) فراعملا ةبتكم :رشانلا -

 .(م5 ٠05 -ه1 41737 ):ىلوألا ةعبطلا -

(1۳) 
 لمعلا ملعلا ءاضتقا

 .(ه ٤٩۳ ) ةنس ىفوتملا -هللا ةمحر - يدادغبلا بيطخلا :فيلأت #

 .- هللا ةمحر - ينابلألا مامإلا :قيقحن#

 :ةدمتعملا ةعبطلا فصو *

 .ةحفص )/١17( يف عقي ؛طسوتملا عطقلا نم فالغ -

 .(ةيدوعسلا - ضايرلا ) فراعملا ةبتكم :رشانلا -

 )م ٠۲ -ه18575؟ ):ىلوألا ةعبطلا -

| 



)£( 

 ةبيش يبأ نبال ناميإلا

 -هللا همحر - ةبيش يبأ نب دمحم نب هللا دبع ركب يبأ ظفاحلا :فيلأت #

 .(ه1١"ه ) ةنس ىفوتملا

 .-هللا ةمحر - ينابلألا مامإلا :هيلع قلعو هثيداحأ جرخو هل مدقو هققح#

 :ةدمتعملا ةعبطلا فصو #

 .ةحفص (95) يف عقي ءريغصلا عطقلا نم فالغ -

 .(ةيدوعسلا - ضايرلا ) فراعملا ةبتكم :رشانلا -

 .(م١١٠1-ه١ 57١ ):ىلوألا ةعبطلا -

 )۱٥(

 ةيمبت نبال ناميإلا

 -هللا ةمحر - ةيميت نبا مالسإلا خيش :فيلأت #

 .-هللا ةمحر - ينابلآلا مامإلا :هثيداحأ جرخ#

 :ةدمتعملا ةعيطلا فصو *

 .ةحفص (؟/4) يف عقي «يداعلا عطقلا نم دلجم -

 .(نانبل - توريب ) يمالسإلا بتكملا :رشانلا -

 .(م995١-ه1517):ةسماخلا ةعبطلا -

 0” مم 4

 مهلا



)01 

 هتاج ردو .هلامکتساو هتسو .هملاعمو ءناميإلا

 ةنس ىفوتملا - هللا همحر - مالس نب مساقلا ديبع وبأ مامإلا :هفنص #

 .(ه5؟5)

 - هللا همحر - ينابلآلا مامإلا :هيلع قلعو ؛هثيداحأ جرخو ل مدقو «هققح#

 :ةدمتعملا ةعبطلا فصو#

 .ةحفص )١١7( يف عقي ءريغصلا عطقلا نم فالغ -

 .(ةيدوعسلا - ضايرلا ) فراعملا ةبتكم :رشانلا -

 .(م١٠٠٠ - م١55١ ) :يلوألا ةعبطلا -

)۷( 

 ريثك نبا ظفاحلل ثيدحلا مولع راصتخا حرش ثيثحلا ثعابلا

 - هللا همحر - ركاش دمحم دمحأ ةمالعلا :فيلأت *

 - هللا همحر - ينابلألا مامإلا :قيلعت #

 .يبلحلا نسح نب ىلع :هيشاوح ممتو هققح *

 :ةدمتعملا ةعبطلا فصو #

 .ةحفص (/84 ) يف عقي «يداعلا عطقلا نم نادلجم -

 .(ةيدوعسلا - ضايرلا ) فراعملا ةبتكم :رشانلا -

 .(م1995- ھ۱۷٤۱ ):یلوآلا ةعبطلا -

 0 | ا ا يسيل



)1۸( 

 لوسلا ةيادب

 مّركو فّرشو ب لوسرلا ليضفت يف

 - هللا همحر - يملسلا مالسلا دبع نب زيزعلا دبع نب زعلا ةمالعلا :فيلأت *

 - هللا همحر - ينابلآلا مامإلا :قيقحت #

 :ةدمتعملا ةعبطلا فصو *

 .ةحفص )١/( يف عقي ءطسوتملا عطقلا نم فالغ -

 .(نانبل - توريب ) يمالسإلا بتكملا :رشانلا -

 .(م۲٠٠۲- ما 577 ) :يلوألا ةعبطلا -

06 

 دجاسلا ريذحت

 دجاسم روبقلا ذاختا نم

 - هللا همحر - ينابلألا مامإلا :فيلأت #

 :ةدمتعملا ةعبطلا فصو #

 .ةحفص )١70( يف عقي طسوتملا عطقلا نم فالغ -

 .(نانبل - توريب ) يمالسإلا بتكملا :رشانلا -

 .(م197* - ه١ 50 ) :ةعبارلا ةعبطلا -



)۰( 

 «برطلاو تالآ ميرحت

 هيدلقمو مزح نبا ىلع انتمئأ لاوقأو نييحولاب درلا :وأ

 ًانيدو ةبرق هوذختا نيذلا نييفوصلا ىلعو ءانغلاو فزاعملل نيحيبملا

 - هللا همحر- ىنابلألا مامإلا :فيلأت #

 :ةدمتعملا ةعبطلا فصو #

 .ةحفص )۲٠١( يف عقي «ريبكلا عطقلا نم فالغ -

 .(ةيدوعسلا - ليبجلا ) قيدصلا راد :رشانلا -

 .(م1949- ھ۲۰٤۱ ) :ةيناثلا ةعبطلا -

)1( 

 -يودنلا ناميلس ديسلا :دنهلا يملسم ءاملع ريبكل ةيسفن ةيملع ةسارد #

 - هللا همحر

 ذاتسألاو ءاضر ديشر دمحم ديسلا :اهجيرختو اهيلع قيلعتلا ىف كراش #

 :ةدمتعملا ةعيطلا فص و +

 .ةحفص )۸١( يف عقي (طسوتملا عطقلا نم فالغ -

 .(م٤۹۹٠ - ھ٤۱٤۱ ) :ةيناثلا ةعبطلا -

 عمد



(YY) 

 ماشلا لئاضف ثيداحأ جيرخت

 - هللا همحر - ينابلألا مامإلا :فيلأت #

 :ةدمتعملا ةعبطلا فص و +#

 .ةحفص )١١7( يف عقي طسوتملا عطقلا نم فالغ -
 .(نانبل - توريب ) يمالسإلا بتكملا :رشانلا -

 .(ه١ 58 ) :ةيناثلا ةعبطلا -

(YT) 

 مالسإلا اهجلاع فيك و رقفلا ةلكشم ثيداحأ جيرخت

 - هللا همحر - ينابلألا مامإلا :فيلأت #

 :ةدمتعملا ةعبطلا فصو #

 .ةحفص (947) يف عقي «ريبكلا عطقلا نم فالغ -

 .(نانبل - توريب ) يمالسإلا بتكملا :رشانلا -

 .(م ۱۹۸٤ -ه١ 500 ) :ةيناثلا ةعبطلا -

(£) 

 هرفس لبق مئاصلا راطفإ ثيدح حيحصت

 هفعض نم ىلع درلاو رجفلا دعب

 - هللا همحر - ينابلألا مامإلا :فيلأت #

 :ةدمتعملا ةعبطلا فص و ##

 .ةحفص )1١( يف عقي ريغصلا عطقلا نم فالغ -
 .(ةيدوعسلا - ضايرلا ) فراعملا بتكم :رشانلا -
 .(ه١ ٤١١ ) :ةيناثلا ةعبطلا -

 اس س قي عا |
 ہک تا



(e) 

 امهيلإ نيملسملا ةجاحو ةيبرتلاو ةيفصتلا

 # هللا همحر - ينابلألا مامإلا :فيلأت -

 # :ةدمتعملا ةعبطلا فصو

 - .ةحفص (۳۸) يف عقي ؛طسوتملا عطقلا نم فالغ

 - .(ندرألا - نامع ) ةيمالسإلا ةبتكملا :رشانلا

 - :ةيناثلا ةعبطلا ) ١ 451١ه(.

0552 

 .هحبحص نم هميقس زبيمتو نابح نبا حيحص ىلع ناسحلا تاقيلعتلا

 سرافلا نابلب نب يلع نيدلا ءالع ريمألا بيترتب ءهظوفحم نم هذاشو

 نابح نبا حيحص بيرقت يف ناسحإلا" ىمسملا "

 # هللا همحر - ينابلألا مامإلا :فيلأت -

 # :ةدمتعملا ةعبطلا فصو

 دحاولا دلجملا يف تاحفصلا ددع حوارتي «يداعلا عطقلا نم ًادلجم - )١١(

 .ةحفص (500) ىلإ )١٠١( نم

 .ريزواب راد :رشانلا



(YY) 

 ةيدنلا ةضورلا ىلع ةيضرلا تاقيلعتلا

 #* نسح قيدصل ةيدنلا ةضورلا

 # هللا همحر - ينابلألا مامإلا :فيلأت -

 + :ةدمتعملا ةعبطلا فصو

 - «ةحفص(07/) يف لوألا دلجملا عقي «يداعلا عطقلا نم تاداجمال

 .ةحفص (911/) يف ثلاثلا و .ةحفص (004) يف يناثلاو

 - .(رصم - ةرهاقلا ) ناّقع نبا راد :رشانلا
 - :ةيناثلا ةعبطلا )۱٤۲۰ھ-١۹۹۹م(.

(YA) 

 زئانجلا ماكحأ صيخلت

 # هللا ةمحر - ينابلألا مامإلا :صيخلت -

 - يف عقي طسوتملا عطقلا نم فالغ )١١7( .ةحفص

 - .(تيوكلا ) ةيفلسلا رادلاو (ندرألا - نامع ) ةيمالسإلا ةبتكملا :رشانلا

 - :ىلوألا ةعبطلا ) ١ 5١5ه(.

(۲۹( 

 لاو يبنلا ةالص ةفص صيخلت

 # هللا همحر - ينابلألا مامإلا :فيلأت -

 + :ةدمتعملا ةعبطلا فصو

 - .ةحفص (۳۸) يف عقي ءريغصلا عطقلا نم فالغ

 - .(ةيدوعسلا - ضايرلا ) فراعملا ةبتكم :رشانلا

 - :ىلوألا ةعبطلا ) ١ 571ه - ۲٠٠١م(.

Fy ٠ 
 ا مهلا



 مولا

 ةنسلا هقف ىلع قيلعتلا يف ةنملا مامت

 - هللا همحر - ينابلألا مامإلا :فيلأت #

 :ةدمتعملا ةعبطلا فصو #

 .ةحفص (4710) يف عقي «يداعلا عطقلا نم دلجم -

 .(ةيدوعسلا - ضايرلا ) ةيارلا راد :رشانلا -

 .(ه١ 5571 ) :ةسماخلا ةعبطلا -

 لل
 حسملا ةلأسم يف حصنلا مامت

 - هللا همحر - ينابلألا مامإلا :فيلأت #

 :ةدمتعملا ةعبطلا فصو #

 يف عقت هذهو -هللا همحر- يمساقلل "نيبروجلا ىلع حسملا" ةلاسر نمض -

 يف " حصنلا مامت " ةلاسر عقتو ءةحفص (45) يف عقي طسوتملا عطقلا نم فالغ

 .(4۳) ىلإ )۸١( نم تاحفصلا

 .(ناتبل - توريب ) يمالسإلا بتكملا :رشانلا -

 .(م1985- ھ١١٤١ ) :ةسماخلا ةعبطلا -

 0١ لي م م ممم



(FY) 

 ليطابألا نم يرثوكلا بينأت يف امب ليكنتلا

 همحر- يناميلا يملعملا ىيحي نب نمحرلا دبع ةمالعلا خيشلا :فيلأت #

 .(ه1185 0 ةنس ىفوتملا -هللا

 - هللا همحر - ينابلألا مامإلا :هيلع قيلعتلاو هقيقحتو هعبط ىلع ماق #

 :ةدمتعملا ةعبطلا فصو *

 «ةحفص )9٤۸( يف لوألا دلجملا عقي «يداعلا عطقلا نم نادلجم -

 .ةحفص )4١5( يف يناثلا دلجملاو

 .(ةيدوعسلا - ضايرلا ) فراعملا ةبتكم :رشانلا -

 .(ه١ 5:5 ) :ةيناثلا ةعبطلا -

 مع

 ةيمالسإلا دئاقعلا وأ ديحوتلا

 .يودعلا دمحأ دمحم :فيلأت #

 -هللا همحر - ينابلآلا مامإلا :قيلعتو جيرخت *

 :ةدمتعملا ةعبطلا فصو #

 .ةحفص )۸٠( يف عقي ءريغصلا عطقلا نم فالغ -

 .(نانبل - توريب ) يمالسإلا بتكملا :رشانلا -

 .(م١٠5 4 - ه١ 578 ) :ىلوألا ةعبطلا -

 00 oY مك

 ہا



)£( 

 مالسإلا ةاعد اي ًالوأ ديحوتلا

 - هللا همحر - ينابلألا مامإلا :ىواتف نم #

 :ةدمتعملا ةعبطلا فصو *

 .ةحفص )٤۸( يف عقي «ريغصلا عطقلا نم فالغ -

 .(ةيدوعسلا - ضايرلا ) فراعملا بتكم :رشانلا -

 .(م١١٠۲ - ھ۲۲٤١ ) :ةسماخلا ةعبطلا -

(e) 

 هماكحأو هعاونأ لسوتلا

 - هللا همحر - ينابلآلا مامإلا :اهاقلأو اهبتك ثوحب *

 .يسابع ديع دمحم :هصوصن نيب فلآو هقسن#

 :ةدمتعملا ةعبطلا فصو *

 .ةحفص )١61( يف عقي ؛طسوتملا عطقلا نم فالغ -

 .(ةيدوعسلا - ضايرلا ) فراعملا ةبتكم :رشانلا -

 .(م٠١٠۲- ھ۲۱٤١ ):یلوآلا ةعبطلا -

 )۳ل(

 باتكلاو ةنسلا هقف يف باطتسملا رمثلا

 - هللا همحر - ينايلآلا مامإلا :فيلأت #

 :ةدمتعملا ةعبطلا فصو *

 .ةحفص )٠9+١1( يف ناعقي نادلجم -

 .(تيوكلا) سارغ :رشانلا -

 .(ه475١؟ ) :ىلوألا ةعبطلا -

T1 اا ملا o ا 



 ہا

(Fv) 

 ةنسلاو باتكلا يف ةملسملا ةأرملا بابلج

 # هللا همحر - ينابلألا مامإلا :فيلأت -

 # :ةدمتعملا ةعبطلا فصو

 - .ةحفص (؟١5) يف عقي «يداعلا عطقلا نم دلجم

 - .(ةيدوعسلا - ضايرلا ) فراعملا ةبتكم :رشانلا

 - :ةعبارلا ةعبطلا ) ١457م - 5١٠١5م(.

(A) 

 ةالصلا يف اهسابلو ةملسملا ةأرملا باجح

 * هللا همحر - ةيميت نبا مالسإلا خيش :فيلأت -

 #* -هللا همحر- ينابلألا مامإلا :هثيداحأ جرخو هيلع قلعو هققح

 # :ةدمتعملا ةعبطلا فصو

 - .ةحفص (07) يف عقي «ريغصلا عطقلا نم فالغ
 - .(نانبل / توريب ) ةيمالسإلا ةبتكملا :رشانلا

 - :ةسداسلا ةعبطلا ) ١ 5٠8ه - .(م1985

(۳۹4( 

 هنع هللا يضر رباج هنع اهاور امك لَم يبنلا ةجح

 - هللا همحر - ينابلألا مامإلا :فيلأت #

 :ةدمتعملا ةعبطلا فصو *

 .ةحفص )٠١١( يف عقي :ريغصلا عطقلا نم فالغ -

 .(نائبل / توريب ) ةيمالسإلا ةبتكملا :رشانلا -

 .(م1986 - ه١ 5٠5 ) :ةعباسلا ةعبطلا -

FF, 085 of 



20 

 ماكحألاو دئاقعلا يف هسفنب ةجح ثيدحلا

 - هللا همحر - ينابلألا مامإلا :فيلأت #

 :ةدمتعملا ةعبطلا فصو #

 .ةحفص (۸۸) يف عقي «ريبكلا عطقلا نم فالغ -

 .(ه٠٠8١ ) :ةيناثلا ةعبطلا -

 2ع

 هبتك هتغالب .هحلطصم :يوبنلا ثيدحلا

 .غابصلا يفطل دمحم :فيلأت #

 ثيداحألا نم ددع ىلع تاقيلعت بتكو .هللا همحر خيشلا :هلوصأ يف رظن *

 -(0) ص هتمدقم يف لاق امك - هيلإ ةبوسنم فلؤملا اهتبثأ

 :ةدمتعملا ةعبطلا فصو #

 .ةحفص (1؟'51/) يف عقي ؛يداعلا عطقلا نم دلجم -

 .(نانبل -توريب ) ةيمالسإلا ةبتكملا :رشانلا -

 .(م1991/- ھ۱۸٤۱ ) :ةعباسلا ةعبطلا -

)£( 

 ماعلا يدمحملا حالصإلا نم نهظحو «مالسإلا يف ءاسنلا قوقح

 - هللا همحر - اضر ديشر دمحم :فيلأت #

 -هللا همحر- ينابلألا مامإلا :قيلعت *

 :ةدمتعملا ةعبطلا فصو ه#

 .ةحفص (؟0١) يف عقي طسوتملا عطقلا نم فالغ -

 .(ناثبل / توريب ) ةيمالسإلا ةبتكملا :رشانلا -



(e) 

 مايصلا ةقيقح

 # -هللا همحر- ةيميت نبا مالسإلا خيش :فيلأت

 * هللا همحر - ينابلألا نيدلا رصان دمحم :اهثيداحأ جرخ -

 * :ةدمتعملا ةعبطلا فصو

 - يف عقي ءريغصلا عطقلا نم فالغ )٠٠١( .ةحفص

 - .(نانبل / توريب ) ةيمالسإلا ةبتكملا :رشانلا

 - :ةسداسلا ةعبطلا ) ١ 5١5ه - .(م1984

(££) 

 ةالصلا كرات مكح

 # -هللا همحر- ينابلألا مامإلا :فيلأت

 * يرثألا يبلحلا ديمحلا دبع نب يلع نب نسح نب يلع :اهرشن ىلع ماق

 * :ةدمتعملا ةعبطلا فصو

 - يف عقي ءطسوتملا عطقلا نم فالغ )٠٠١( .ةحفص

 - .(ندرألا / نامع ) ةيمالسإلا ةبتكملا :رشانلا

(e ٠۲ - ١ه 577 ( ىلوألا ةعبطلا: - 



(f0) 

 هباحصأ اهملعي لاو هللا لوسر ناك يتلا ءةجاحلا ةبطخ

 # -هللا همحر- ينابلألا مامإلا :فيلأت

 # :ةدمتعملا ةعبطلا فصو

 - يف عقي «ريغصلا عطقلا نم فالغ )٤۸( .ةحفص

 - .(ةيدوعسلا / ضايرلا ) فراعملا هبتكم :رشانلا

 - :ىلوألا ةعبطلا )١1451ه- 5١٠١م(.

(£) 

 هتقفاوم ةيرف ينابلألا نيدلا رصان دمحم ةمالعلا مامإلا ضقنب ةئلألتملا رردلا

 باتك نم عضاوم ىلع يلاوغلا هتابقعتو يلاوعلا هتادقن يهو ءةئجرملل

 ."يلاوحلا رفس "ل ءاجرإلا ةرهاظ

 # .يرثألا يبلحلا نسح نب يلع :هل مدقو رشنلل هدعأ

 # :ةدمتعملا ةعبطلا فصو

 - يف عقي ؛طسوتملا عطقلا نم فالغ ) )۱۸١.ةحفص

 - .(تارامإلا / نامجع ) ناقرفلا ةبتكم :رشانلا

 .(م5١١5- ھ۲۳٤۱ ) :ىلوألا ةعبطلا -

TY 1 



(EV) 

 ةريسلاو يوبنلا ثيدحلا نع عافد

 هباتك ىف ىطوبلا روتک دلا تالاهج ىلع درلا ىف
 "ةرسلا هقف"

 -هللا همحر- ىنابلآلا مامإلا :فيلأت #

 :ةدمتعملا ةعبطلا فص و 4#

 .ةحفص )٠٠١( يف عقي ءريبكلا عطقلا نم فالغ -

(EA) 

 نم ىلع درلاو .دمحأ مامإلا دنسم نع دمحألا بذلا

 ثيداحأ هيف داز ىعيطقلا نأ معزو ءهيلإ هتبسن ةحص يف نعط

 هيلع وأ هيف ىعيطقلل دئاوز ال هنأ قيقحتو .هيفعض راص ىنح ةعوضوم ةريثك

 - هللا همحر- ينابلألا مامإلا :فيلأت #

 :ةدمتعملا ةعيطلا فص و +

 .ةحفص )١١7( يف عقي ءريبكلا عطقلا نم فالغ -

 .(ةيدوعسلا / ليبجلا ) قيدصلا راد :رشانلا -

 .(م ٠٠٠١ - ھ۱١٤١ ) :ةيناثلا ةعبطلا -

a 

 يا



)64( 

 بصعتو ددشتو ءاملعلا فلاخ نم ىلع محفملا درلا

 بحتسمو ةنس هنإ :مهلوقب عنقي ملو بجوأو اهيفكو اههجو رتست نأ ةأرملا مزلأو

 .-هللا همحر-ينابلآلا مامإلا :فيلأت #

 :ةدمتعملا ةعبطلا فصو *

 .ةحفص )۱۸١( يف عقي «يداعلا عطقلا نم دلجم -

 .(ندرألا / نامع ) ةيمالسإلا ةبتكملا :رشانلا -

 .(ه١57١) :ىلوألا ةعبطلا -

20 

 ينابلألا ةايح باتك نم دودرلا

 ميهاربإ نب دمحم فينصت :هيلع ءاملعلا ءانثو هراثآو ينابلألا ةايح باتك

 ىنابيشلا

 :ةدمتعملا ةعبطلا فصو ه#

 .ةحفص )١5”( يف ناعقي «يداعلا عطقلا نم نادلجم -

 .(تيوكلا) قئاثولاو ثارتلاو تاطوطخملا زكرم :رشانلا -

 .(م١٠5 5 - ه١ 478 ) :ةيناثلا ةعبطلا -

 بتنك ايانث يف اهرثكأ عبط ينابلألا ةمالعلل دودر لع باتكلا يوتحي -

 «هيلإ هتوزع ينابلألا بتك يف ًادوجوم ناك امف ؛عبطي ملام اهنمو ةعوبطملا ينابلألا

 ."ينابلآلا ةايح " باتك ىلإ هتوزع دجوي ملامو



 :ىه ىنابيشلا اهتبثأ ىتلا دودرلاو

 .بهلذلاب يلحتلا ةحابإ ىلع درلا ١-

 .قيلب نيدلا زع ىلع درلا -؟
 .راثلا ءانفب لوقلا ىلع درلا -۳

 .لوصألل عماجلا جاتلا باتك دقن ٤-

 .يرامغلا خيشلا ىلع درلا -ه

 .برطلا ثالآ ةحابإ يف مزح نبا ىلع درلا -5
 .يسولآلا ةمالعلا ىلع درلا -۷

 .توتلشو ناميهجو يلازغلا ىلع درلا -4
 .يشعرملا اضرلا دبع ديسلا وعدملا ىلع درلا -9

 .ةرتعلا ثيدح فعض نم ىلع درلا ٠-

 .اينابلأ يتفم ىلع درلا ١-

 .ينوباصلا ىلع درلا -5

 .ةنسلا ىلإ ةدوع -

 "نوملسملا" ةلجم ءارق ىلع خيشلا دودر -4

 .ظفاحلا خيشلا ىلع درلا -6

 .يواطنطلا ذاتسألا ىلع درلا -5

 .ينايداقلا دمحأ مالغ ازريم ىلع درلا -۷

 ."دماحلا خيشلا ىلع درلا -۸

 ينابلألا مامإلا بتك نم اهعضاوم ىلإ ةراشإلاو - ًاعبت وأ ًالقتسم - دودرلا هذه نم عبط ام نايبو )١(
 .هرشن هللا رسي ,ةعوسوملا هذه نم "ينابلألا ةمالعلا تافنصم عماج " يف هللا نذإب يتأي



)01( 

 رانلا ءانفب نيلئاقلا ةلدأ لاطبإل ءراتسألا عفر

 -هللا همحر- يناعنصلا ريمألا ليعامسإ نب دمحم :فيلأت #

 -هللا همحر- ينابلألا مامإلا :قيقحت #

 :ةدمتعملا ةعبطلا فصو *

 .ةحفص )٠١١( يف عقي :ريبكلا عطقلا نم فالغ -

 .(نانبل / توريب ) يمالسإلا بتكملا :رشانلا -

 .(م1985 - ھ١۰٤۱ ) :ىلوألا ةعبطلا -

(oY) 

 نيحلاصلا ضاير

 -هللا همحر- يوونلا مامإلا :فيلأت #

 -هللا همحر- ينابلآلا مامإلا :جيرخت #

 :ةدمتعملا ةعبطلا فصو #

 .ةحفص )٤ ١ ١( يف عقي ءريغصلا عطقلا نم دلجم -

 .(نانبل / توريب ) يمالسإلا بتكملا :رشانلا -

 .ةعبطلا مقر لجسي ملو :(م199/8١- ه۸١٤١) :خيراتب ةعبطلا -

ل
ا
 



(or) 
 اههقف نم ءيشو ةحيحصلا ثيداحألا ةلسلس

 # -هللا همحر- ينابلألا مامإلا :فيلأت

 # :ةدمتعملا ةعبطلا فصو

 - يف سداسلاو «نيمسق يف اهنم لوألا دلجملا :تادلجم (۷) يف عقت

 .ماسقأ ةثالث يف عباسلاو ءنيمسق

 ماسقألا عم تادلجملا ددع عومجمف هيلعو )١١( .ًادلجم

 - :يلاتلاك عبطلا خيراوتو ء(ةيدوعسلا / ضايرلا ) فراعملا ةبتكم :رشانلا

 .(م1996 ه١ 515) ىلوألا ةتسلا تادلجملا-

 - عباسلا دلجملا )١1515ه-191945م(.

 - .(م 1955 ھ۱۷٤۱ ) نماثلا دلجملا

 - ه1475) رشع يداحلاو رشاعلاو عساتلا دلجملا - 50١7م(.

(o£) 

 اههقف نم ءيشو ةفيعضلا ثيداحألا ةلسلس

 # -هللا همحر- ينابلآلا مامإلا :فيلأت

 + :ةدمتعملا ةعبطلا فص و

 - يف عقت )١٤( يناثلاو ءرشع يداحلاو «رشاعلا داجملا نم ّلك عقيو :ًاداجم
 عم تادلجملا ددع نوكيف ماسقآ ةثالث يف رشع عبارلا دلجملاو «نيمسق يف رشع



 .ًادلجم )۲١( ماسقألا

 .(ةيدوعسلا / ضايرلا ) فراعملا ةبتكم :رشانلا -

 .(م١٠١1 - م١57١ ) ةيناثلا ةعبطلا :(05 )١- نم تادلجملا -

 .(م١٠٠۲ -ه1451) ىلوألا ةعبطلا :(7/-5) نادلجملا

 .(م٠١٠۲ - ه۲۲٤١) ىلوألا ةعبطلا :(۸-4) نادلجملا

 .(م7١٠1- )۸۱٤۲۲ ىلوألا ةعبطلا )5-١5(: تادلجملا

 (ه458١ ) ىلوألا ةعبطلا )١-50(: تادلجملا

(eo) 

 ةيواحطلا ةديقعلا حرش

 .يفتحلا زعلا يبأ نبا :فيلأت #

 -هللا همحر- ينابلآلا مامإلا :جيرخت #

 :ةدمتعملا ةعبطلا فص و +

 .ةحفص (5۷ )٤ يف عقي «يداعلا عطقلا نم دلجم -

 .(نانبل / توريب ) يمالسإلا بتكملا :رشانلا -

 .(م1988 - ه١ 808 :ةعساتلا ةعبطلا -

 الل



(e) 

 ةميزخ نبا حبحص

 # يملسلا ةميزخ نب قاحسإ نب دمحم ركب وبأ ةمئألا مامإ :فيلأت

 .(ه771) ةنس يفوتملا «يروباسنيلا

 # ىفطصم دمحم روتكدلا :هل مدقو هثيداحأ جرخو هيلع قلعو هققح

 .يمظعألا

 -هللا همحر- ينابلألا مامإلا :ةعجارمب#

 # :ةدمتعملا ةعبطلا فصو

 - يف ناعقي «يداعلا عطقلا نم نادلجم )١6١5( .ةحفص

 - .(نانبل / توريب ) يمالسإلا بتكملا :رشانلا

 - :ةئلاثلا ةعبطلا ) ١ 5374ه - 1٠١م(.

(ev) 

 يراخبلل درفملا بدألا حيحص

 # -هللا همحر- ينابلألا مامإلا :فيلأت

 # :ةدمتعملا ةعبطلا فصو

 - يف عقي «يداعلا عطقلا نم دلجم )١5  )4.ةحفص

 - .(ةيدوعسلا / ليبجلا ) عيزوتلاو رشنلل قيدصلا راد :رشانلا

 - :ةيناثلا ةعبطلا ) ١ 878ه - 5٠١4م(.



(e^) 

 يرذنملل بيهرتلاو بيغرتلا حبحص

 .هللا همحر ينايلألا مامإلا :فيلأت #

 :ةدمتعملا ةعبطلا فصو##

 .ةحفص (؟019) يف عقت «يداعلا عطقلا نم تادلجم (۴)-

 .(ةيدوعسلا -ضايرلا) عيزوتلاو رشنلل فراعملا ةبتكم :رشانلا -

 .(م١١٠1 راها 4؟١) ىلوألا ةعبطلا -

 بيغرتلا حيحص نم ةجرختسملا دئاوفلا وزع يف تدمتعا :ماه هيبنت -

 لضافلا خيشلا اهب ىنتعا يتلا بيهرتلاو بيغرتلا ةعبط ىلع ةفيعضو بيهرتلاو

 اهيف لقن دقو ءاهتمدقم نم حضتي امك لمكأو متأ يهف «ناملس لآ نسح نب روهشم

 .باتكلا ىلع هتاقيلعتو خيشلا ماكحأ لك

 .سراهفلا عم تادلجم )٤( يف عقت بيهرتلاو بيغرتلا نم ةعبطلا هذهو -

 .(ةيدوعسلا - ضايرلا) فراعملا ةبتكم :رشانلا -

 .(ه557١ 5) ىلوألا ةعبطلا -

(69) 

 -يطويسلل- ريغصلا عماجلا حيحص
 يناهبنلال (ريبكلا حتفلا) هتدايزو

 .هللا همحر ينابلألا مامإلا :فيلأت #

 :ةدمتعملا ةعبطلا فصو ##

 .ةحفص )١758( يف يداعلا عطقلا نم نادلجم

 .(نانبل- توريب) ىمالسإلا بتكملا :رشانلا

 .(م199/8 اه ١8 «) :ةثلاشلا ةعبطلا



)۰( 

 هجام نبا ننس حيحص

 .هللا همحر ينابلألا مامإلا :فيلأت #

 :ةدمتعملا ةعبطلا فصو #

 .ةحفص )١597( مض «يداعلا عطقلا نم تادلجم ةثالث -

 .(ةيدوعسلا -ضايرلا) عيزوتلاو رشنلل فراعملا ةبتكم :رشانلا -

 .(م1991 هل غ1 :ىلوألا ةعبطلا -

 حيحص نم ةجرختسملا ثيداحألاو دئاوفلا وزع يف تدمتعا :ماه هيبنت -

 لضافلا خيشلا اهب ينتعا يتلا هجام نبا ننس ةعبط ىلع هقيعضو هجام نبا نئس

 ةمالعلا يشاوحو تاقيلعت لك اهيف َتبثأ دقو «ناملس لآ نسح نب روهشم

 نبا ننس باتك ةءارقل ةصرف اهتدجو يننأ ةخسنلا هذهل يرايتخا ببسو ؛ينابلألا

 بتاج ىلإ هفنصم هيلع هعضو يذلا هبيترتو ةماتلا هديناسأب هجولا ىلع هجام
 .هدئاوفو خيشلا تاقيلعت نم هديرأ ام لك ةدافتسا

 «ضايرلاب فراعملا ةبتكم نع دحاو دلجم يف عقت روهشم خيشلا ةعبطو -

 .ىلوألا ةعبطلا

1 

 دواد يبأ نس حيحص

 .هللا همحر ينايلألا مامإلا :فيلأت #

 :ةدمتعملا ةعيطلا فصو #



 .ةحفص )١0١7( مضت «يداعلا عطقلا عم تادلجم ةثالث -

 .(ةيدوعسلا - ضايرلا) فراعملا ةبتكم :رشانلا -

 .(م١٠٠7 /ه١ 55 )١ ةيناثلا ةعبطلا -

 حيحص نم ةجرختسملا ثيداحألاو دئاوفلا وزع يف تدمتعا :ماه هيبنت -

 نب روهشم لضافلا خيشلا ةيانعب يتلا نئسلا ةعبط ىلع هفيعضو دواد يبأ نئس
 «ضايرلاب فراعملا ةبتكم نع دحاو دلجم يف ةعبطلا هذه عقتو ؛ناملس لآ نسح

 .(هجام نبا ننس حيحص» تحت هيلع انهبن ام رظناو «ىلوألا ةعبطلا

(1Y) 

 يذمرتلا ننس حيحص

 .هللا همحر ينابلألا مامإلا :فيلأت #

 :ةدمتعملا ةعبطلا فصو *

 .ةحفص (۱۹۲۸) مضت «يداعلا عطقلا نم تادلجم ةثالث -

 .(ةيدوعسلا - ضايرلا) فراعملا ةبتكم :رشانلا -

 a) /ه١57١) ىلوألا ةعبطلا -

 حيحص نم ةجرختسملا ثيداحألاو دئاوفلا وزع يف تدمتعا :ماه هيبنت -

 نب روهشم لضافلا خيشلا ةيانعب يتلا نئسلا ةعبط ىلع هفيعضو يذمرتلا ننس

 «ضايرلاب فراعملا ةبتكم نع دحاو دجم يف ةعبطلا هذه عقتو «ناملس لآ نسح

 .ىلوألا ةعبطلا

 .(هجام نبا حيحص» تحت هيلع انهبن ام رظناو

T1 



 كذرف

 يئاسنلا ننس حيحص
 .هللا همحر ينابلألا مامإلا :فيلأت #

 :ةدمتعملا ةعبطلا فصو *

 .ةحفص (۱۷۹۸) يف عقت «يداعلا عطقلا نم تادلجم ةثالث -

 .(ةيدوعسلا - ضايرلا) فراعملا ةبتكم :رشانلا -

 .(م1995/8 /ه۱۹٤۱) ىلوألا ةعبطلا -

 حيحص نم ةجرختسملا ثيداحألاو دئاوفلا وزع يف تدمتعا :ماه هيبنت -

 روهشم لضافلا خيشلا ةيانعب يتلا يئاسنلا ننس ةعبط ىلع هفيعضو يئاسنلا ننس

 فراعملا ةبتكم نع «دحاو دلجم يف ةعبطلا هذه عقتو «ناملس لآ نسح نب

 .ىلوألا ةعبطلا «ضايرلاب

 .(هجام نبا ننس حيحص) تحت هيلع انهبن ام رظناو

550 

 لاو هللا لوسر ةريس نم حص ام «ةيوبنلا ةريسلا حيحص

 ريثك نبا ظفاحلل هيلإ دوفولاو .هايارسو هتاوزغو .همايأ ركذو

 .هللا همحر ينابلآلا مامإلا :فيلأت #

 :ةدمتعملا ةعبطلا فصو +

 .ةحفص (؟77) يف عقي «يداعلا عطقلا نم دلجم -

 .(ةيدوعسلا - ضايرلا) فراعملا ةبتكم :رشانلا -

 )م ٠۷ /ه۸١١٤١) :ىلوألا ةعبطلا -



(1e) 

 ةيميت نبا مالسإلا خيشل بيطلا ملكلا حيحص

 # .هللا همحر ينابلألا مامإلا :فيلأت

 :ةدمتعملا ةعبطلا فصو#

 - يف عقي ءريغصلا عطقلا نم فالغ )٠١١( .ةحفص
 - .(ةيدوعسلا - ضايرلا) فراعملا ةبتكم :رشانلا

 - .(م ۱۹۸۷ /ه١ 401/) ةنماثلا ةعبطلا

5 

 يمثيهلل نابح نبا دئاوز ىلإ نآمظلا دراوم حيحص

 # .هللا همحر ينابلألا مامإلا :فيلأت

 + :ةدمتعملا ةعبطلا فص و

 - يف يناثلاو «ةحفص (071) يف لوألا «يداعلا عطقلا نم نادلجم )576(

 .ةحفص

 - .(ةيدوعسلا - ضايرلا ) ىعيمصلا راد :رشانلا

 - ةيناثلا ةعبطلا ١ 5159ها  ۲٠٠٠.(م
(1۷) 

 نابعش نم فصتلا ةليل يف تابثألا تاقثلا هررق اميف ةلاسر ميقتسملا طارصلا

 # .رهزألا ءاملع نم ةعامج :فيلأت

 # .هللا همحر ينايلألا مامإلا :جيرخت

 * :ةدمتعملا ةعبطلا فصو

 - يف عقي ؛طسوتملا عطقلا نم فالغ )١5( .ةحفص

 - نابعش ةرغ.بلحب ميقتسملا طارصلل ةيدمحملا ةيعمجلا ةقفن ىلع تعبط

.(aAITYY) 

 الح



 ہا

)۸( 

 اهارت كنأك ميلستلا ىلإ ريبكتلا نم لاا يبنلا ةالص ةفص

 .هللا همحر ينابلألا مامإلا :فيلأت #

 :ةدمتعملا ةعبطلا فصو

 .ةحفص )۲۲١( يف عقب «ريبكلا عطقلا نم فالغ

 .(ةيدوعسلا -ضايرلا) فراعملا ةبتكم :رشانلا

 )/51١1 ١ه ١595(. ةيناثلا ةعبطلا -

)059 

 فوسكلا ةالصل او يبنلا ةالص ةفص

 .هللا همحر ينابلألا مامإلا :فيلأت #

 :ةدمتعملا ةعبطلا فصو #

 .ةحفص )١475( يف عقي .طسوتملا عطقلا نم فالغ -

 .(ندرألا -نامع) ةيمالسإلا ةبتكملا :رشانلا -

 .(ه۲١٤١) ىلوألا ةعبطلا -

 )۷٭(

 يتفتسملاو يتفملاو ىوتفلا ةفص

 .هللا همحر يبلنحلا ينارحلا نادمح نب دمحأ مامإلا :فيلأت #

 .هللا همحر ينابلآلا مامإلا :هيلع قلعو هثيداحأ جرخ #



 :ةدمتعملا ةعبطلا فصو #

 .ةحفص )١7١( يف عقي طسوتملا عطقلا نم فالغ -

 .(ناتبل- توريب) يمالسإلا بتكملا :رشانلا -

 .(ه۹۷١۳١) ةثلاثلا ةعبطلا -

(¥1) 

 حيوارتلا ةالص

 .هللا همحر ينابلألا مامإلا :فيلأت #

 :ةدمتعملا ةعبطلا فصو #

 .ةحفص )١١١( يف عقي طسوتملا عطقلا نم فالغ -

 .(ةيدوعسلا - ضايرلا) فراعملا ةبتكم :رشانلا -

 a) /ه١١١٤٠) ىلوألا ةعبطلا -

(VY) 

 ةنسلا يه دلبلا جراخ ىلصملا يف نيدبعلا ةالص

 .هللا همحر ينابلألا مامإلا :فيلأت #

 :ةدمتعملا ةعبطلا فص و

 .ةحفص (4/) يف عقب ءطسوتملا عطقلا نم فالغ -

 .(نامع -توريب) يمالسإلا بتكملا :رشانلا -

 .(م1984 ه١ )٤ 5١ ةيناثلا ةعبطلا -



(VY) 

 بيجي ماشلا ثدحمو لأست برعلا توص

 .برعلا توص ويدار عم خيشلل ءاقل

(VO 

 يراخبلا مامإلل درفملا بدألا فيعض

 # .هللا همحر ينابلألا مامإلا :فيلأت

 ## :ةدمتعملا ةعبطلا فصو

 يف عقي ؛مدقتملا درفملا بدألا حيحص ىلإ مومضم )١١7( .ةحفص

 -توريب) نايرلا ةسسؤم عيزوت (ةيدوعسلا -ليبجلا) قيدصلا راد :رشانلا

 .(نائبل

 - 4؟8) ةيناثلا ةعبطلا ١ه ٠٠١ 5م(.

(Ve) 

 بيهرتلاو بيغرتلا فيعض

 * :ةدمثعملا ةعبطلا فصو

 - نامضي «يداعلا عطقلا نم نادلجم )١٤۴۷( .ةحفص

 - .(ةيدوعسلا -ضايرلا) فراعملا ةبتكم :رشانلا

(a /ىلوألا ةعبطلا )٠٤١١١ه - 

 - .«بيهرتلاو بيغرتلا حيحص» تحت مدقت ام رظنا :ةيبثت

۷۲ 
 ہا



)¥( 

 يطويسلل ريغصلا عماجلا فيعض

 يناهبنلل ريبكلا حتفلا هتدايزو

 :ةدمتعملا ةعيطلا فص و +

 .ةحفص )۹٤۲( يف يداعلا عطقلا نم دلجم -

 .(م199 ه١ )5٠١ ةثلاثلا ةعبطلا -

(VY) 

 هجام نبا ننس فيعض

 .هللا همحر ينابلألا مامإلا :فيلأت #

 :ةدمتعملا ةعبطلا فصو #

 .ةحفص )٤٤١( يف عقي ءيداعلا عطقلا نم دلجم -

 .(ةيدوعسلا - ضايرلا) فراعملا ةبتكم :رشانلا -

 .(م1991 /ه۱۷٤۱) ىلوآلا ةعبطلا -

 .(هجام نبا نثس حیح صل تحت مدقت ام رظنا :هيبثت -

(YA) 

 دواد ىبأ ننس فيعض

 .هللا همحر ينايلألا مامإلا :فيلأت *

 :ةدمتعملا ةعبطلا فصو #

w1 



 .ةحفص )٤1۸( يف عقي «يداعلا عطقلا نم دلجم -

 .(ةيدوعسلا - ضايرلا) فراعملا ةبتكم :رشانلا -

 ٠٠ e) /ه١١٤١) ةيناثلا ةعبطلا -

 .(دواد يبأ نتس حيحص) تحت مدقت ام رظنا :هيبنت -

00/4 

 يذمرتلا ننس فيعض

 .هللا همحر ينابلألا مامإلا :فيلأت #

 :ةدمتعملا ةعبطلا فصو ##

 .ةحفص )٤۷۹( يف عقي ؛يداعلا عطقلا نم دلجم -

 .(ةيدوعسلا - ضايرلا) فراعملا ةبتكم :رشانلا -

 .(م199/8 /ه۱۹٤۱) ىلوألا ةعبطلا -

 .«يذمرتلا ننس حيحصا تحت مدقت ام رظنا :هيبنث -

(A*) 

 يئاسنلا ننس فيعض

 .هللا همحر ينابلألا مامإلا :فيلأت #

 :ةدمتعملا ةعبطلا فصو *

 .ةحفص )٤۷۹( يف عقي ؛يداعلا عطقلا نم دلجم -

 .(ةيدوعسلا - ضايرلا) فراعملا ةبتكم :رشانلا -

 .(م۱۹۹۸٠ /ه۱۹٤۱) ىلوألا ةعبطلا -

 .«يئاسنلا نس حيحص) تحت هيلع انهبن ام رظنا :هيبثت -

e | E ye يي 
 ہک تا



 م10

 يمثيهلل نابح نبا دئاوز ىلإ نآمظلا دراوم فيعض

 .هللا همحر ينايلآلا مامإلا :فيلأت #

 :ةدمتعملا ةعبطلا فصو #

 .سراهفلا ريغ نم ةحفص (؟75) يف عقي ءيداعلا عطقلا نم دلجم -

 .(ةيدوعسلا - ضايرلا) يعيمصلا راد :رشانلا -

 .(م ۲٠١١ /ه۲۷٤۱) ةيناثلا ةعبطلا -

(AY) 

 مصاع يبأ نبال ةنسلا جيرخت يف ةنجلا لالظ

 .هللا همحر ينابلألا مامإلا :فيلأت #

 :ةدمتعملا ةعبطلا فصو #

 .ةحفص )۷١٤( يف عقي ءةنسلا باتك عم يداعلا عطقلا نم دلجم

 .(نانبل- توريب) يمالسإلا بتكملا :رشانلا

 )م0 /ھا 5”25) :ةسماخلا ةعبطلا

(AY) 

 يواحطلل ةيواحطلا ةديقعلا

 .هللا همحر ينابلألا مامإلا :قيلعنو حرش #

 :ةدمتعملا ةعبطلا فصو *

 .ةحفص )١١7( يف عقي ءطسوتملا عطقلا نم فالغ -
 .(ةيدوعسلا - ضايرلا) فراعملا ةبتكم :رشانلا -

 )م۱ /ه١١٤٠) :ىلوألا ةعبطلا -

 Yo ي م م ممم يسيل



22 

 يواضرقلل مارحلاو لالحلا ثيداحأ جيرخت يف مارملا ةياغ

 .هللا همحر ينابلألا مامإلا :فيلأت #

 :ةدمتعملا ةعبطلا فصو *

 .ةحفص (" 44) يف عقي «يداعلا عطقلا نم دلجم

 .(نانيل -توريب) يمالسإلا بتكملا :رشانلا

 .(م1995 /ه١ 51١ 5) ةعبارلا ةعبطلا -

(Ao) 

 اا يبنلا ىلع ةالصلا لضف

 # ىفوتملا ؛يكلاملا يضاقلا يمضهجلا قاحسإ نب ليعامسإ مامإلا :فيلأت

 ةنس )۲۸۲(.

 .ينابلألا نيدلا رصان دمحم :قيقحت *

 :ةدمثعملا ةعبطلا فصو #

 .ةحفص (47) يف عقي طسوتملا عطقلا نم فالغ -

 .(نانبل -توريب) يمالسإلا بتكملا :رشانلا -

 )م١ ۹۷۷ /۱۳۹۷) ةئلاغلا ةعبطلا -

(A) 

 ةريسلا هقف

 .هللا همحر يلازغلا دمحم :فيلأت #

 .هللا همحر ينابلآلا مامإلا :قيلعتو ةعجارم #



 :ةدمتعملا ةعبطلا فصو ؛

 .ةحفص )4١7( يف عقي ؛يداعلا عطقلا نم دلجم -

 .(رصم -ةيردنكسإلا) ةوعدلا راد :رشانلا =

 a) /ه١١٤١) ةسداسلا ةعبطلا -

(AY) 

 عقاولا هقف

 .هللا همحر ينايلآلا مامإلا :فيلأت #

 :ةدمتعملا ةعبطلا فصو +

 .ةحفص (97) يف عقي ؛طسوتملا عطقلا نم فالغ -

 .(ندرألا -نامع) ةيمالسإلا ةبتكملا :رشانلا -

 .(ه55١؟5؟) ةيناثلا ةعبطلا -

(AN) 

 ةيرهاظلا بتكلا راد تاطوطخم سرهف

 ثيدحلا تاطوطخم نم بختنملا

 .هللا همحر ينابلألا مامإلا :هعضو *

 .ناملس لآ نسح نب روهشم :هيلع قلعو هب ىنتعا #

 :ةدمتعملا ةعبطلا فصو #

 .ةحفص )٦٥۲( يف عقي ؛يداعلا عطقلا نم دلجم -

 .(ةيدوعسلا- ضايرلا) فراعملا ةبتكم :رشانلا -

 .(م١١٠١ راها 4؟5) :ىلوألا ةعبطلا -

W1 



(A4) 

 دئاقعلا حبحصت ىلإ دئاقلا

 * يناميلا يمتعلا يملعملا ىيحي نب نمحرلا دبع :خيشلا ةمالعلا فيلأت

 .هللا همحر

 .هللا همحر ينايلألا مامإلا :هيلع قلع#

 + :ةدمتعملا ةعيطلا فصو

 - يف امب ليكنتلا باتك نم يناثلا دلجملا نم لتسم ريبكلا عطقلا نم فالغ

 نم ةحفص (0+7) يف عقيو «عبارلا مسقلا وهو ءليطابألا - - نم يرثوكلا بينأت

 ةحفص )۱۷٤-٤۱٤(.

 - :ةثلاثلا ةعبطلا )٤ ١ 5١ه .(م1945

 كلل

 # .مظعلا ليلخ «يمساقلا نيدلا لامج «يمساقلا ديعس دمحم :فيلأت

 # .يمساقلا رفاظ :هل مدقو هققح

 + :ةدمتعملا ةعبطلا فص و

 - يف عقي «ريبكلا عطقلا نم فالغ ) )9۳١.ةحفص

 .(ايروس -قشمد) رشنلاو ةمجرتلاو تاساردلل سالط :رشانلا -
 .(م198/) ىلوألا ةعبطلا -

| 

 ہک تا



(41) 

 لاجدلا حبسملا ةصق

 ًافاضم هنع هللا يضر ةمامأ يبأ ةياور قايس ىلع هايإ هلتقو مالسلا هيلع ىسيع لوزنو

 مهنع هللا يضر ةباحصلا نم هريغ نع حص ام هيلإ

 .هللا همحر ينايلآلا مامإلا :فيلأت #

 :ةدمتعملا ةعبطلا فصو ه#

 .ةحفص )١77( يف عقي ؛ريبكلا عطقلا نم فالغ -

 .(ندرألا -نامع) ةيمالسإلا ةبتكملا :رشانلا -

 .(ه451١) :ىلوألا ةعبطلا -

(4۲( 

 هيف ةعامجلا ةيعورشمو «هئادأ ةيفيكو هلضف ناضمر مايق

 فاكتعالا نع ميق ثحب هعمو

 .هللا همحر ينايلآلا مامإلا :فيلأت #

 :ةدمتعملا ةعبطلا فص و +

 .ةحفص (15) يف عقي طسوتملا عطقلا نم فالغ -

 .(ندرألا -نامع) ةيمالسإلا ةبتكملا :رشانلا -

 .(ه١517١) :ىلوألا ةعبطلا -



(¥) 

 ملعلا باتك

 ةنس ىفوتملا هللا همحر يئاسنلا برح نب ريهز ةمثيخ يبأ ظفاحلا :فيلأت #

 .(ه58)

 .ينابلألا نيدلا رصان دمحم :هيلع قلعو هثيداحأ جرخو هل مدقو هققح #
 :ةدمتعملا ةعبطلا هفصو *

 .ةحفص )۸٠( يف عقي ءريغصلا عطقلا نم فالغ -

 .(ةيدوعسلا- ضايرلا) فراعملا ةبتكم :رشانلا -

 .(م١١١5 /ها451) ىلوألا ةعبطلا -

)4£( 

 باقنلا فشك

 تاءارتفالاو ليطابألا نم ةدغ يبأ تاملک يفامع

 .هللا همحر ينابلألا مامإلا :فيلأت #

 :ةدمتعملا ةعبطلا فصو +

 .ةحفص )/٠١( يف عقي هطسوتملا عطقلا نم فالغ -

 .(م 191/8 /ه۱۳۹۸) ةيناثلا ةعبطلا -

 هز

 بيطلا ملكلا

 .هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيش :فيلأت *

 :ةدمتعملا ةعبطلا فص و *

 .ةحفص )۲۲١( يف عقي «ريبكلا عطقلا نم فالغ -
 ماتم
 مقا



 .(ةيدوعسلا - ضايرلا) فراعملا ةبتكم :رشانلا -

 .(م٠۲ ٠١۲ ها 4؟5؟) :ةيناثلا ةعبطلا -

4( 
 اهانعم قيقحتو صالخإلا ةملك

 .يلبنحلا بجر نبا ظفاحلا :فيلأت *

 .هللا همحر ينابلألا مامإلا :اهثيداحأ جرخ #

 :ةدمتعملا ةعبطلا فصو #

 .ةحفص (۷۸) يف عقي طسوتملا عطقلا نم فالغ -

 .(ناتبل- توريب) يمالسإلا بتكملا :رشانلا -

 .(ه799١) ةسماخلا ةعبطلا -

)4۷( 

 نآرقلا رسفن نأ انيلع بجي فيك

 .هللا همحر ينابلألا مامإلا :فيلأت #

 :ةدمتعملا ةعبطلا فصو *

 .ةحفص )4١( يف عقي ؛طسوتملا عطقلا نم فالغ -

 .(ندرألا - نامع) ةيمالسإلا ةبتكملا :رشانلا -

 .(ه١57١) ىلوألا ةعبطلا -



)4۸( 

 ناهربلا ةميوقلا ةديدجلا ةئيهلا دضعي امم نآرقلا هيلع لد ام

 .هللا همحر يسولألا يركش دومحم ديسلا :فيلأت #

 .هللا همحر ينابلألا مامإلا :جيرخت #

 :ةدمتعملا ةعبطلا فصو #

 .ةحفص )٠١١( يف عقي ءريبكلا عطقلا نم فالغ -

 .(نانبل -توريب) يمالسإلا بتكملا :رشانلا -

 .(م1991/ /ھه۱۸٤۱) ةيناثلا ةعبطلا -

(44) 

 ةلاصألا ةلحم

 .هللا همحر ينابلألا خيشلل ىواتف لضافألا اهوررحم تبثأ

 .(1-04) نم دادعألا

 يمالسإلا ندمتلا ةلجم

 .«ينابلألا تالاقم» يف يتأت

 نوملسملا ةلجم
 .«ينابلألا تالاقم» يف يتأت

 خي ل

 ہک تا



 هلا

 يذمرتلل ةيدمحملا لئامشلا رصتخم

 .هللا همحر ينابلألا مامإلا :هققحو هرصتخا #

 :ةدمتعملا ةعيطلا فص و +

 .ةحفص )۲٤۸( يف عقي «ريبكلا عطقلا نم فالغ -

 .(ةيدوعسلا - ضايرلا) فراعملا ةبتكم :رشانلا -

 .(ه۳١١١) ةعبارلا ةعبطلا -

0000 

 يراخبلا حيحص رصتخم

 :ةدمتعملا ةعبطلا فصو #

 .يداعلا عطقلا نم تادلجم عبوأ يف عقت -

 .(ةيدوعسلا - ضايرلا) فراعملا ةبتكم :رشانلا -

 .(م5١١٠ ها 575؟) :یلوآلا ةعبطلا -

 ةليدفإ

 .هللا همحر ىنابلألا مامإلا :قيقحت #

 :ةدمتعملا ةعبطلا فص و

 .ةحفص )51٠( يف عقي «يداعلا عطقلا نم دلجم -

 .(ةيدوعسلا - ضايرلا) فراعملا ةبتكم :رشانلا -

 .(م1995 اها 515) ةثلاثلا ةعبطلا -

| 



 ہا

 كد

 .هللا همحر ينابلألا مامإلل رصتخملا #

 :ةدمتعملا ةعبطلا فصو #

 .تاحفص (”* )٤ ٠ يف عقي «يداعلا عطقلا نم دلجم -

 .(م١1991 /ه۱۲٤۱) ةيناثلا ةعبطلا -

 ع

 مالسلا ديع نب زعلا نيليلجلا نيمامإلا نيب ةيملع ةلجاسم

 بئاغرلا ةالص لوح حالصلا نباو

 .ينابلألا نيدلا رصان دمحم :قيقحت #

 :ةدمتعملا ةعبطلا فصو *:

 .ةحفص )١١١( يف عقي طسوتملا عطقلا نم فالغ -

 .(م5١٠7 ه١ 4 ؟*) ةثلاثلا ةعبطلا -

)16( 

 نييوجلا ىلع حسملا

 .هللا همحر يمساقلا نيدلا لامج دمحم ماشلا ةمالع :فيلأت #

 .ركاش دمحم دمحأ ةمالعلا :هل مَّدق #

 .هلل همحر ينابلألا مامإلا :هققح

 < ا



 :ةدمتعملا ةعبطلا فصو #

 .ةحفص (15) يف عقي ؛طسوتملا عطقلا نم فالغ -

 .(ناتبل- توريب) يمالسإلا بتكملا :رشانلا -

 .(م1995 /ها١ 5٠50 :ةسماخلا ةعبطلا -

(°0 

 حيباصملا ةاكشم

 .هللا همحر ىنابلألا مامإلا :قيقحت #

 :ةدمتعملا ةعبطلا فصو #

 .ةحفص )/١91( يف عقت «يداعلا عطقلا نم تادلجم ةثالث -

 .(ناثبل- توريب) يمالسإلا بتكملا :رشانلا -

 .(م1986 /ه )٥ ١٤۰ :ةثلاثلا ةعبطلا -

(1۷) 

 نيدلا ةدابعلا .برلا .هلإلا :نآرقلا يف ةعبرألا تاحلطصملا

 .هللا همحر يدودوملا ىلعألا ىبأ :فيلأت #

 ينابلألا مامإلل باتكلا يف ةدراولا ثيداحألا جيرختب قحلم :هرخآ يفو #

 هللا همحر

 :ةدمتعملا ةعبطلا فصو #

 .ةحفص )١٤١( يف عقي ؛طسوتملا عطقلا نم فالغ -

 .رشنلاو ةعابطلل ةرجهلا راد :رشانلا -

 Ao ي م م ممم



)1۰۸( 

 ينابلألا تالاقم

 ةلجمو «يمالسإلا ندمتلا» ةلجمل ينابلألا ةمالعلا اهبتك تالاقم يهو *

 .بلاط نيدلا رون :اهب ىنتعاو اهعمج «نوملسملا)

 .شولع هللا دبعو ؛يسابع ديع دمحم :اهيلع قلعو اهل مدق #

 :ةدمتعملا ةعبطلا فصو *

 .ةحفص (؟ 55) يف عقي ءريبكلا عطقلا نم فالغ -

 .(ةيدوعسلا -ضايرلا) سلطأ راد :رشانلا -

 .(م١١٠٠۲ ه١ 4175) ةيناثلا ةعبطلا -

 :يهف ماسقأ ةثالث ىلإ اهمسق نأ دعب ٌةٌعماج اهتبثأ يتلا تالاقملا امأ

 :يهو .تالاقملا :لوألا مسقلا

 .(570-55ص) ثيدحلا يف هقفتلا بوجو ١-

 .(۲۷-۲۸ص) ةيملعلا مالسإلا تازجعم -؟

 ۲۹-٥٤(. ص ) ةئسلا ىلإ ةدوع -۳

 ٤- ثيدحلا يف جاتلا باتك دقن )ص٥١-١١(.

 :يهو .دودرلا :يناثلا مسقلا

 .(۷٦-9٦ص) رجفلا دعب هرفس لبق مئاصلا راطفإ لوح -

 .(58-45ص) ًاضيأ رجفلا دعب هرفس لبق مئاصلا راطفإ لوح -5

 ٠١(. 8919-4 هدلوب دلاولا لتق ىوتف لوح -۷

 .(١١١-50١١ص) يدهملا لوح -4

 .(١١؟5-١١١ص) اهب نيقرشتسملا نعطو ثيداحألل ةيمأ ينب ةياور لوح -4



 ٠- ليصأ لصأ هل مامغلا ليلظت ثيدح )ص١17-/١١9(.

 ١- ةفارخ ال ةقيقح اريحب بهارلا ةثداح )ص١١8-/171(.

 - ةمامعلا يف ثيداحألا )ص٠۲۸-٠١١(.

 - .(1771/-1175ص) نارهم نب نوميم ثيدح لوح

  -4رهملا لوح )ص8"١7-١55(.

  -10ةرمعلاو جحلا لوح )صضص١149-١54(.

009) 

 ءارآو تالاقم

 هذه رثكأو «ينابلألا ةايح» هباتك يف ينابيشلا ميهاربإ نب دمحم ذاتسألا اهتبثأ

 .مامإلا بتك ايانث يف تعبط دق تالاقملاو ءارآلا

 :يه ينابيشلا اهتبثأ يتلا تالاقملاو

 ١- .يمالسإلا نايكلا ءانب وحن ديشرلا قيرطلا

 .نيرشعلا نرقلا ةيلهاج حلطصم -؟

 *- .ةيمالسإلا تاعامجلا يف خيشلا يأر

 - .اضر ديشر خيشلا ةسردمو ينابلألا

 - .ثيدحلا يف ةفينح يبأ ةياورو ينابلألا

  -5.نيعوبتملا ةعبرألا ةمئآلاو ينابلألا

  -۷.اكليف ةريزج يف رضخلل موعزملا بصنلا يف خيشلا ىوتف

  -۸.ملعلا ةبلطل خيشلا حئاصن نم

  -4.ةروصنملا ةرهاظلا ةفئاطلا يه ام نايب

 ٠- .ةيجانلا ةقرفلا نايبو ممألا قارتفا

 عدل



)010 

 ةنسلاو باتكلا يف ةرمعلاو جحلا كسانم

 عدبلا نم اهب سانلا قحلأ ام درسو فلسلا راثآو

 .هللا همحر ينابلألا مامإلا :فيلأت #

 :ةدمتعملا ةعبطلا فصو #

 .ةحفص (15) يف عقي طسوتملا عطقلا نم فالغ -

 .(ةيدوعسلا - ضايرلا) فراعملا ةبتكم :رشانلا -

 .(م1995 /ه۲۰٤۱) ىلوألا ةعبطلا -

)111( 

 هلهأو ماشلا بقانم

 .هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيش :فيلأت #

 .هللا همحر ينابلألا مامإلا :هثيداحأ جرخو هيلع قلع #

 :ةدمتعملا ةعبطلا فص و +

 جيرخت وهو «ةحفص (١١؟) يف عقي ءهطسوتملا عطقلا نم فالغ نمض -

 نم هرخآ يف ليذ باتكلا اذهو ءمدقت دقو «يعبرلل «قشمدو ماشلا لئاضف ثيداحأ

 .(۷۳-1۱۷۲) ةحفص

 .(ه١ 5٠ 4) ةعبارلا ةعبطلا

 © ا

 ہک تا



)1۲( 

 مالسإلا يف ةنسلا ةلزنم

 نآرقلاب اهنع ىنغتسي ال هنأ نايبو

 .هللا همحر ينابلألا مامإلا :فيلأت #

 :ةدمتعملا ةعبطلا فصو #

 .ةحفص )١9( يف عقي ؛طسوتملا عطقلا نم فالغ -

 .(ةيدوعسلا - ضايرلا) فراعملا ةبتكم :رشانلا -

 )م ٠ه /ه١١٤٠) ىلوألا ةعبطلا -

(1) 

 ركفلا ةبخن حرش رظنلا ةهزن

 لوأ نم ةهزنلا باتك نم هب ةصاخلا ةخسنلا ىلع تاقيلعت ينابلألا ةمالعلل

 يف يبلحلا نسح نب يلع لضافلا هذيملت اهتبثأ ءنسحلا باتك رخآ ىلإ باتكلا

 .«رظنلا ةهزن ىلع تكنلا» هباتك

)16( 

 قينارغلا ةصق فسنل قيناجملا بصن

 .هللا همحر ينابلألا مامإلا :فيلأت #

 :ةدمتعملا ةعبطلا فصو *

 .ةحفص )۷١( يف عقي «ريغصلا عطقلا نم فالغ -

 .(نائبل -توريب) ىمالسإلا بتكملا :رشانلا -

 .(م١ ه9 ه١ 511/) :ةثلاثلا ةعبطلا -



)110( 

 ةحبصنلا

 ءةحيجرلا ةمئألا بتكل (نانملا دبع نبا) بيرخت نم ريذحتلاب

 ةحيحصلا ثيداحألا تائمل هفيعضنو

 .هللا همحر ينابلألا مامإلا :فيلأت #

 :ةدمتعملا ةعبطلا فصو +

 .ةحفص )۴٠۳( يف عقي «يداعلا عطقلا نم دلجم -

 .(رصم -ةرهاقلا) نافع نبا راد :رشانلا -

 .(م١٠٠١ ه1 4؟7) ةيناثلا ةعبطلا -

10( 

 ةماعلا ةفاقثلا يف ةيثيدح صوصن دقن

 ثيدحلا ذاتسأ يناتكلا رصتنملا دمحم فينصتو عمج

 .هللا همحر ينابلآلا مامإلا :فيلأت #

 :ةدمتعملا ةعبطلا فصو *

 .ةحفص )۸١( يف عقب ءريغصلا عطقلا نم فالغ -

 .(ةيدوعسلا -ةدج) ينواعتلا زكرملا :رشانلا -

 .(م١٠٠5 ها 4؟1) ةئلاثلا ةعبطلا -

f 0 ۹ ا ٠ . 



)11۷( 

 ةاكشملاو حيباصملا ثيداحأ جيرخت ىلإ ةاورلا ةياده

 .هللا همحر ينالقسعلا رجح نبا ظفاحلا :فينصت *

 .هللا همحر ينابلألا مامإلا :جيرخت #

 .ةدمتعملا ةعبطلا فص و ##

 .تادلجم (5) يف عقي -

 .(رصم -ةرهاقلا) نافع نبا راد «(ةيدوعسلا - مامدلا) ميقلا نبا راد -

 .(م١١٠1 راه١ 4؟55) ىلوألا ةعبطلا -

(I1۸) 

 نيفلاخملا ةبش ىلع درلاو ةديقعلا يف داحآلا ثيدحب ذخألا بوجو

 .هللا همحر ينايلألا مامإلا :فيلأت #

 :ةدمتعملا ةعبطلا فصو #

 .ةحفص (07) يف عقب ءطسوتملا عطقلا نم فالغ -

 .(ندرألا - نامع) ةيمالسإلا ةبتكملا :رشانلا -

 .(ه5577١) ةيناثلا ةعبطلا -

 عطتسأ مل اًميدق ةعوبطملا ينابلألا ةمالعلا لامعأ نم ليلق ددع يقب :هيبنث

 لامعألا هذه ةدام بلاغو ؛دهج نم يعسو يفام لذب مغر اهيلع لوصحلا

 ئش ىلع فقو نمم وجرأف «ةريغصلا بتكلا ضعب ىلع هل اًدج ةرصتخم تاقيلعت
 هلانأو هب ينلساري نأ رداصملا ةمئاق يف اهتبثأ مل يتلا ينابلألا ةمالعلا لامعأ نم

 .نيركاشلا نم



 ةعومسملا رداصملا

 (تايتوصلا)

 :يف اهنم هيلع تفقو ام لمجم عقيو

 .ةدام (١؟)

 :يلاتلاك اهنايب

00 

 رونلاو ىدهلا ةلسلس

 :ةدمتعملا ةخسنلا

 ةمالعلا ةحفص :(.ة]هنطهخعأ) رثألا ثيدحلا لهأ عقوم ةخسن

 ينابلألا
 :داوملا ددع

 .ةدام (¥*)

 .(۹۰۱) مقرلاب يهتنتو )١( مقرلاب أدبت ؛ةلسلستم ريغ ًاماقرأ لمحت -
00 

 رونلاو ىدهلا ةلسلس دئاوز

 :ةدمتعملا ةخسنلا

 .ينابلألا ةمالعلا ةحفص (595958/ .151312158/33/.عم1) مالسإلا قيرط عقوم ةخسن

oy | E qy ا 
 ہک تا



 :داوملا ددع

 .ةدام (۳)

 :اهماقرأ
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 ةلباقمب ٌتمق نأ دعب رثألا عقوم يف اّمَع ةدئاز اهنأ يل رهظ ةطرشألا هذهو

 يف ةطرشأ ىلع تفقوف مالسإلا قيرط يفام ىلع رثألا عقوم يف ةطرشألا عيمج

 قيرط عقوم يف ةطرشأ ىلع تفقو امك «مالسإلا قيرط ىلع ةدئاز رثألا عقوم

 .يلمع ىلإ اهتفاضإب تمقف «يه هذه ءرثآلا عقوم يف امع ةدئاز مالسإلا

 ."لمعلا يف يجهنم" يف اهركذأس ةلباقملاب يل ترهظ ىرخأ قورف ةمثو

 :اهتيب فيلأتلاو ةكرابملا ةلسلسلا هذه ليجستب ماق

3 

 :ةماه ةتفل -

 ىلإ ينابلألا ةمالعلا ثارتل تمدق ةمدخ مظعأ نإ :ٌتلق نإ ًاغلابم ينارأ ال

 الولف «مامإلا ثارتل يفولا لجرلا اذه ُهَمَّدَق اموه -يصخشلا يريدقت يف- نآلا

 هتاملكو ىنابلألا ةمالعلا سلاجم ليجستل ىعوطت ٌيصخش ٍِدْهَج نم هلذبام

 .هللا الإ هردق ملعي ال ًاميظع ًاثارتو ًانيفد ًازنك تدقف دق ةمألا تناكل «هتاءاقلو

 غليم نم هسملي امم ٌبَجَعلا هلاني - ىلثم- ةكرابملا ةلسلسلا هذه َرَبَس نمو

 يف ينابلألا ةمالعلا مف نم ٌةريبكو ةريغص لك طاقتلا يف لجرلا هلذب يذلا دهجلا
qy 1 



 (505) مقر طيرشلا ىلإ عمتسأ انأو -هللاو- ًادج ٌتبجعت دقو ءرضحلاو رفسلا

 يبأ توصبذإو هللا همحر خيشلا لوح ٍديدش ماحز نع بني ًاشّوشم ًاطيرش ناكو

 ةوخإ" :لوقيل ًابيرقت ةعساتلا ةقيقدلا دنع شيوشتلا هذه قرتخي زيمملا ىليل

 !!!"ةورملاو افصلا نيبو ءةبعكلا لوح فوطن نآلا نحن ناميإلا

 ناك لب «خيشلا مالك ليجست دنع -هللا هظفح- ىليل يبأ صرح وتني ملو

 «هب عفنلا معيل هبيذهتو هقيسنت دعب قافآلا يف هلجسي ام رشن ىلع ًاضبأ ًاصيرح

 لوانت يف خيشلا نذأتسا ؛برغلا وأ قرشلا نم خيشلاب لصف لصتا املك ناكف
 ىلإ ةديدجلا خيشلا ةطرشأ مكتاصو له :لصتملا لأسيل فتاهلا ةعامس

 خيشلا | ةطرشأ مكتلصو له...تيوكلا ىلإ خيشلا ةطرشأ مكتلصو له..اكيرمأ

 .ديدجلا مكل لسرأ فيك....نالف عم اهتلسرأ دقل..رئازجلا ىلإ

 نم ةكرابملا ةلسلسلا هذه ىلإ عمتسملا هسملي امم لج نم لق هلك اذهو
 ريخ ىليل ابأ يرجي نأ هللا ٌلأسن ؛مامإلا ثارت ظفح يف هدجو ىليل يبأ صرح

 لعجي نأ ىلاعت هلأسأو «ينابلألا ةمالعلا ثارت ةمدخ يف مَّدقو لذب ام ىلع ءازجلا

 هتانسح نازيم يف ةطرشألا هذه عمس نمم ًابرغو ًاقرش نييالملا هلّصح يذلا ريخلا

 نم مكو «ةلسلسلا هذه نم دحاو طيرش عامسب ىدتها ٌلاَض نم مكف «هاقلي موي

 ةيصان ىلإ هديب تذخأ ٍدشرتسُم نم مكو «قحلا قيرط ىلإ اهب لدتسا ٍريَخَتم
 .باوصلا

 كلذ تبتك يننكلو «يناقلب ملو ُهَقلأ ملو ءينفرعي الو هفرعأ ال انأو اذه لوقأ

 .سانلا ركشي ال نم هللا ركشي الو «هلضف ميظعل ًءافو

 < هع |

 ہا



0 

 رونلا ةلحر ةلسلس

 :ةدمتعملا ةخسنلا

 ةمالعلا ةححشص ( 115957 )sam way .c0] :مالسإلا قيرط عقوم ةخحسن

 .ينابلألا

 :داوملا دع

 .(ب أ) نيمسق ىلع يوتحي ٍطيرش ٌلكاطيرش (48) يف ةدام (45)
3 

 ةدج ىواتف ةلسلس

 (رثألاو ثيدحلا لهأ عقوم)

 :ةدمتعملا ةكسنلا

 ةمالعلا ةحفص )www [slam way .com( :رثألاو ثيدحلا لهآ عقوم ةخسن

 .ينابلألا

 :داوملا ددع

 )۰۱٤ ١۹۰۱٩۰۱٩ ةطرشألا نم لك يوتحت ءأطيرش )۳٤( يف ةدام (50)
 .(ب أ) نيمسق ىلع( ۰

(e) 

 ةدج ىواتف ةلسلس
 (مالسإلا قيرط عقوم)

 :ةدمتعملا ةخسنلا
 .مالسإلا قيرط عقوم ةخسن

 4 | ا ا



 :داوملا ددع

 .داوم (5)

 .ةقباسلا ةعومجملا عم كرتشم ةعومجملا هذه داوم ضعب :هيبنت

03 

 تارامإلا ىواتفو ةلئسأ ةلسلس

 :ةدمتعملا ةخسنلا

 .مالسإلا قيرط عقوم ةخسن

 :داوملا ددع

 .ةدام (١؟)

(¥) 

 غبار ىواتف ةلسلس

 :ةدمتعملا ةخسنلا

 .مالسإلا قيرط عقوم ةخسن

 :داوملا ددع

 .داوم (۷)

(A) 

 ةنيدملا تاءاقل ةلسلس

 :ةدمتعملا ةخسنلا

 .مالسإلا قيرط عقوم ةخسن

 :داوملا ددع

 .داوم (9)



)0 

 ةيفلسلا موهفم ةلسلس

 :ةدمتعملا ةخسنلا

 .مالسإلا قيرط عقوم ةخسن

 :داوملا ددع

 .داوم (5)

 كلا

 ينابلألا مامإلا ةمجرت ةلسلس

 :ةدمتعملا ةخسنلا

 .مالسإلا قيرط عقوم ةخسن

 :داوملا ددع

 .داوم (۷)

00010 

 :ةدمتعملا ةخسللا

 .مالسإلا قيرط عقوم ةخسن

 :داوملا ددع

 .داوم (60)

 مك يصل



20 

 ملسملا قالخأ ةلسلس

 :ةدمتعملا ةخسنلا

 .مالسإلا قيرط عقوم ةخسن

 :داوملا ددع

 .داوم(۸)

(MY) 

 ةيلا رتسألا ةلئسألا ىلع ةينابلألا ةيوجألا

 :ةدمتعملا ةخسنلا

 .مالسإلا قيرط عقوم ةخسن

 :داوملا ددع

 .ةدحاو ةدام

05 

 ةيميصقلا ةلئسألا ىلع ةيئابلألا ةبوجألا

 :ةدمتعملا ةخسنلا

 .مالسإلا قيرط عقوم ةخسن

 :داوملا ددع

 .ةدحاو ةدام

| 7 

 ہک تا



 :ةدمتعملا ةخسنلا

 .رثألاو ثيدحلا لهأ عقوم ةخسن

 :داوملا ددع

 .ةدام )١8"(

 :ماه هيبنت

 مالسإلا قيرط عقوم ىلع ينابلألا خيشلل ةقرفتم ةيعامس لسالس تيقب
 يبأ لضافلا انخيش تالاؤس لشم «رونلاو ىدهلا ةلسلس نم اهعيمج تدر
 نسحلا يبأ لضافلا انخيش تالاؤسو «ينابلألا ةمالعلل ينيوحلا قاحسإ

 يف "رونلاو ىدهلا" لصألل وزعلاب تيفتكاف ءاهريغو ينابلآلا ةمالعلل يناميلسلا

 ام عم كرتشم ةدام )۳٠۸( يف عقت يتلا ةريخألا ةعومجملا داوم نم ريبك زج

 «دئازلاو اهنم كرتشملا ديدحتل يدنع زرفلا تحت نآلا يهو «لسالس نم مدقت

 عماج" نم ءاهتنالا دعب الإ رثألاو ثيدحلا لهأ عقوم ىلإ مضت مل ةعومجملا هذهو

 لعجأسو ؛"جهنملا عماج" نم اهدئاوف جاردإ أدبيسف اذل :عبطلل هعفدو ؛"ةديقعلا

 .هللا نذإب «ةديقعلا عماج» ل ليذك ةيدقع لئاسم نم اهيف ام





 رئاظنلا عمج يف نع ةذبن

 الل





 رئاظنلا عمج نف نع ةذبن

 رم ىلع ملعلا ةمئأ هانب يذلا خماشلا يملعلا حرصلا يف ٌلمأتملا كشي ال
 «فيلأتلا ُذَرَم هيلإو .فينصتلا ماوق وه «رئاظنلا عمج َّنَق» نأ يف ؛نامزألاو روصعلا

 تيقبو ءانفلس انل اهل يتلا تافنصملا يف هرظنب لوجي ٌلمأتملا حار حولو

 .ءالجب اذه هل نيل ؛ةيناسنإلا خيرات يف اهل ليثم ال ةيملع ٍةلاح ىلع ٌةدهاش

 ةفلتخملا تارابتعاللالإ كلذامو ؛هعاونأ يهتنت ال ٌنرف «رئاظنلا عمج نف» و

 عمجلا عوضومل قييضتلاو عيسوتلا ةيلآ اهِسأر ىلعو ءنفلا اذه ٌبذاجتت يتلا

 .قيض طيحم يف ديقُت نأ وأ «دحب دّححت نأ نكمي ال يتلاو

 ملكتأ نأ تيأر اذل «مهملا عوضوملا اذه راثأ نم ىلع نآلا ىلإ فقأ ملو

 «ميركلا ئراقلل عوضوملا برقت يتلا ( ةضيرعلا طوطخلا ١) ضعب ىلع راصتخاب

 ثارت عماج» "عماجلا "اذه عوضوم ىلع مالكلل الخدم نوكت نأ ٌحلْضَت يتلاو

 . ينابلألا

 راشملا - تارابتعالا مهأ ىلع مالكلا لالخ نم نفلا اذه ىلع مكلتأسو

 اذه ىف ىلمعب قلعت اهل ىتلا تارابتعالا ىلع رصتقأسو «هبذاجتتت ىتلا -ًاقباس اهيلإ

 ."عماجلا

 تمُث يننأ الإ «تارابتعالا هذه نيب ًالخادتو اًطبارت ةّمث نأ ىلع هبنأو

 .ئراقلا ىلع ًاليهست اهميسقتب

ل
ا
 



 رابتعاب رئاظنلا عمج :ًالوأ

 «عوضوملا»

 رئاظنلا عوضوم ديدحت وه "رئاظنلا عمج" يف فنصملا هب موقيام لوأ نإ
 .هلمع يف اهعمجب موقيس يتلا

 ىفخي ال امم هنإف «نونفلا نم نف يأ تافنصم يف لمأت ىندأب رهاظ رمأ اذهو

 تحت جردنت لئاسم عمج ىلإ دّمعي -ًالثم - هقفلا يف ُتّمَصُي ْنَم نآ دحأ ىلع
 نم ةبستكملا ةيلمعلا ةيعرشلا ماكحألاب ةقاعتملا لئاسملا :وهو دلحم عوضوم

 جردنت لئاسم عمج ىلإ دمعي هقفلا لوصأ يف فنصي نم َّنأو ؛ةيليصفتلا اهتلدأ
 يف فينصتلا كلذ ىلع شقو «هقفلا ىلإ اهب لصوتي يتلا دعاوقلا :عوضوم تحت

 .اذكهو «ثيدحلا يف و ءةغللا يف و ءدئاقعلا



 رابتعاب رئاظنلا عمج :ايناث

 هقيبضتو عوضوملا عيسوتا
 (طاطم) ٌرابتعا "عوضوملا" وهو (ًالوأ) يف روكذملا "رابتعالا " نأ ىفخي ال

 عيسوتلا نأ امك «ءاوس َّدَح ىلع قييضتلل لباق هنأ امك هللا ءاش ام ىلإ عيسوتلل لباق
 عساو عساولا نأ امك ءهنم عسوأ وه امل ةبسنلاب ٌقيض ٌقيضلاف ؛يبسن ٌرمأ قييضتلاو

 !هنم قيضأ وه امل ةبسنلاب

 جردنت لئاسم عمج ىلإ ُدَمْعَي هقفلا يف فنصي نم نأ "الوأ" یفانرکذ دقف

 ةبستكملا ةيلمعلا ةيعرشلا ماكحألاب ةقلعتملا لئاسملا :وه دحاو عوضوم تحت

 ةفرعم ىف فاصنإلا  باتك ىلع قيطني فيرعتلا اذهو ءةيليصفتلا اهتلدأ نم

 ةنس ىفوتملا يوادرملا ناميلس نب ىلع نيدلا ءالعل «فالخلا بهاذم نم حجارلا

 .هحقنمو ةلياتحلا بهذم ححصم (ه85)

 ام بعوتسا هنوكل يلبنحلا بهذملا يف بنص ام عسوأ نم باتكلا اذهو

 نم ّقَبَس ام هقنصُم َهنّمَض امك ءاهرداصم عم «بهذملا يف تاياورلا نم نكمأ

 خويشلا تارايتخا ىلإ ةفاضإلاب ٌةيشاحو ًاحرشو ًانتم بهذملا بتك تاهمأ

 عمج يف َتَنُص ام عسوأ نم هنأب باتكلل يضقي امم " هل هتمدقم يف همازتلا

۲۷-۱١ 
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 .قالطإلا ىلع ةلبانحلا بهذم ىلع ةيهقفلا رئاظتلا

 بهذم ىف ةفنصملا بتكلا نم ىرخأ ةيعون نيبو باتكلا اذه نيب ةنراقملابو

 :كلذ نايب «قيضلاو عاستالا ىلع مالكلا نم هانمدق ام ءالجب انل نيبتي ةلبانحلا

 -ًابتك كلذ ىف اوفلأو ةيعرفلا لئاسملا ىلإ هقفلا اوُعّرَف نأ دعب ةلبانحلا نأ

 نع رئاظنلا ضعب دارفإب اوماق - مدقت امك «فاصنإلا» يف يوادرملا اهرثكأ عمج

 :بتكلا هذه

 هيلع نوقلطيو «فالخلا نف هومسو انف ةمئألا دحأل فالح هيف امل اودرفأف ١-

 ."تادرفملا " ًانايحأ

 ءهقفلا لوصأ نف نم اهوطبنتسا لوصأب اهوقحلأف تابسانتملا اومضو ١-

 ."دعاوقلا " ب اهّنَقاومسو

 انف ٌةلعو ًاليلدو ًامكح ةفلتخملا ٌةروص ةهبتشملا لئاسملل اولعجو -۳

 .قورفلاب هومس

 ةدعاق ىلع قبطني امم «نامزألا ريغتب ريغتت يتلا ماكحإلا ىلإ اودمعو ٤-

 .ةيناطلسلا ماكحألاب اهومسو اهوسسأف ةلسرملا حلاصملا

 اهوعمجف اهب لالدتسالا حصي يتلا ثيداحألا عمج ىلإ اودمع مث -5

 ."”هاكحألا نف كلذ اوسو مههقف بتك باوبأ ىلع اهوبترو

 تارايتخالاو ءاهقف ةغل ىفو «بهذملا ىف زاغلألا لئاسم يف اوفنص امك

 .كلذ ريغو «ةيهقفلا

 :مايصلاو ةاكزلاو :ةالصلا نم لك يف ةدرفم ًابتك ةلبانحلا فنص امك

 )١( ص) ناردب نبال :لخدملا " رظنا 70 -۲۳۱(.
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 «ةيناطلسلا ماكحألاو ءةبسحلاو :داهجلاو :يحاضألاو «حاكنلاو ؛كسانملاو

 بتك رئاسو .دودحلاو «تايانجلاو «عاضرلاو «ضئارفلاو «قالطلا «عويبلاو

 .“"هقفلا

 عوضوم تحت كلذك جردنت يلبنحلا هقفلا يف ٍتافنصم نم هانمدق ام ّلكو

 رابتعاب تقرتفا اهنأ الإ «ةلبانحلا بهذم ىلع ةيهقفلا رئاظنلا عمج وهو دحاو

 هقفلا باوبأ عيمج ىلع و بهذملا يف ةدراوو ةدراش لك ّلمشتي عمجلا ةيلآ عاست

 عمج ىلع رصتقتل عمجلا ةيلآ قييضت رابتعابو ؛"فاصنإلا" يف يوادرملا لعف امك

 ماكحأو لئاسم عمج ىلع راصتقالا وأ "هقفلا باوبأ نم دحاو باب" يف رئاظنل

 ماكحألا وأ ءًامكح ةفلتخملا ًةروص ةهبتشملا لئاسملا عمج ىلع راصتقالاك ةنيعم

 .مدقت امك نامزألا رّيغتب ريغتت يتل

 لخاد فنص ام عسوأ نم هنأ انمدق يذلا اذه "فاصنإلا " باتك نإ مث

 عمج" ةيلآ نأ اندجول اثم همادق نب ال "ينغملا" باتك نييو هنيب اًنراق ول بهذمل

 بهاذملا لاوقأ عمجيل بهذملا زجاوح تطخت دق ةمادق نبا دنع "رئاظنلا

 باتكل مكحي امم كلذ ريغو اهتلدأ قوس عم ةلأسم لك يف ىرخألا ةريتعمل

 باتك نوكيف ؛"فاصنإلا" باتك نم -ةيثيحلا هذه نم- عسوأ هنأب ينغملا

 يفو «بهذملا يف تادرفملاو دعاوقلاو عورفلا بتكل ةبسنلاب عسوأ فاصنإل

 .ةمادق نبال ىنغملا باتكل ةبسنلاب قيضأ هتاذ تقول

 عمج" نف نأ نم هانمدق ام ءالجب ميركلا ئراقلل رهظ دق انه ىلإ ُهَّلعلو

 يهتنت ال نف "رئاظنلا
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 .يهتنت ال يتلا ةيبسنلا قيبضتلاو عيسوتلا ةيلآب هطابترال دحب ٌدَحْي الو هعاونأ

 ةمئأ نم مامإ اهيف فلتخا يتلا لئاسملا عمج :ةلأسم -ينهذ نيرمتك- ذحَو

 بتك نم باتكب رخل هريظن ىلإ ربظنلا مض مث هقفلا ةمثأ نم هريغ عم بهاذملا
 ."فاللخلا نف"

 مامإ اهيف فلتخا يتلا لئاسملا عمجب يفتكتل رئاظنلا عمج ةيلآ قّيَض مث

 يبأ قالتخا "هياتك يف يضاقلا فسوي وبأ لعف امك «دحاو مامإ عم بهذملا

 ."ىليل يبأ نباو ةفينح

 ٌمامإ اهيف فلاخ يتلا لئاسملا عمجب ديدج نم رئاظنلا عمج ةيلآ عسو مث

 ىلع ةجحلا" يف نسحلا نب دمحم لعف امك «راصمألا نم رصم ءاهقف بهذملا

 ."ةئيدملا لهأ

 ةلبانحلا بهذم ىلع ةراهطلا باتكب ةقلعتملا ةيهقفلا لئاسملا عمجب مق وَ

 .ةيعفاشلا لاوقأ ةفاضإب عمجلا ةيلآ عسو مث

 .طقف لشغلاب ةصاخلا ةيهقفلا لئاسملا عمجب يفتكتل عمجلا ةيلآ قيض مث

 .لسغلا باتك ىلإ ءوضولا باتك ةفاضإب ديدج نم عمجلا ةيلآ عسو مث

 نم عون يأ يف :ةياهن ال ام ىلإ قيبضت مث عيسوت مث قيبضت مث عيسوت اذكهو
 .نونفلا نِم نف يأ يفو تافنصملا عاونأ



 رابتعاب رئاظنلا عمج :ًاثلاث

 (ىقلتملا لاح)ا

 اهقبيضتو ًانايحأ عمجلا ةرئاد عيسوت ىلإ رئاظنلا عمج يف ٌتنصملا أجلي
 ةمادق نبا هب ماق ام كلذ ىلع ةلثمألا رهظأ نمو «يقلتملا لاحل ًةاعارم ىرخأ ًانايحأ

 ٌتيح ؛"ينغملا"و "يفاكلا"و "عنقملا"و "ةدمعلا" ةعبرألا هبتك يف يسدقملا

 عمج ةرئاد قيبضت ىلإ ئدتبملا لاحل ًةاعارم دمعف نيثدتبملل "ةدمعلا" فلأ

 هيف رصتقاف - لبنح نب دمحأ مامإلا بهذم ىلع ةيهقفلا لئاسملا انه يهو - رئاظنلا

 .بهذملا لئاسم ئدتبملا روصتيل طقف ةدحاو ةياور ىلع

 ددعف ءالؤه ةجرد نع عفترا نمل هفنص يذلا "عنقملا" يف ةرئادلا عسو مث

 ىلعو بهذملا يف داهتجالا ىلع هيقفلا نرمتيل ؛ليلدلا نم هدرجو ةياورلا هيف

 .ليلدلا نع ثحبلا

 .ليلدلاب هنرقف :نيطسوتملل هفنص يذلا "يفاكلا" يف رثكأ ةرئادلا عسو مث

 ؛يلاعلا فالخلاو ليلدلا هيف ركذف "ينغملا" يف ًادج ةرئادلا عسو ًاربخأ مث
 هقفتملل حتفيل ءهترمثو «فالخلا ذخآمو :ماكحألا للعو :بهذملا يف فالخلاو

 .(7تايهقفلا ىف داهتجالا باب

.)۷۱۹
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 ةداملا ءارثإل قييضتلاو عيسوتلا :اًعبار

 ؛عمجلا يف قييضتلا ةيلآ وأ عيسوتلا ةيلآ ىلإ رئاظنلا عمج يف فنصملا ُذَمْعَي

 .فينصتلا عوضوم ءارثإل

 مدقت يذلا يوادرملل فاصنإلاك باتك يف ٌرهاظف عيسوتلا ةيلآ ىلإ ءوجللا امأ

 .ةريثك هتلثمأو ءهيلع مالكلا

 هلمع نوكيل رئاظنلا عمج ةرئاد قييضت ىلإ ًانايحأ دمعي دق فنصملا نأ الإ

 نأ نكمي ام اذهو «هيلإ ةفاضإلاو هئارثإو هتمدخل غرفتلا هل رسيتيف ًاديدحت رثكأ

 .نومضملا يف عسوتلا عم عوضوملا يف قييضتلا :هيمسن

 .ةزيملا هذه لثمب زيمتت ام ًابلاغ ماع عوضوم نم درغت يتلا تافنصملاو

 ؛يدادغبلا بيطخلل «لقنلا يف جردملا لصولل لصفلا» باتك ًالثمذخ

 يف هللا همحر يطويسلا اهلصوأ يتلا ةريثكلا ثيدحلا ملع عاونأ نم ٌعون جردملاو

 عونلا اذه درفأ امل بيطخلا نأ الإ ًاعون نيعست نم رثكأ ىلإ " يوارلا بيردت"
 ًالصأ هباتك َرْيَص امم ريبك لكشب عوضوملا يرثأ هب ةصاخلا رئاظنلا عمجو ثحبلاب
 باتك ناكف «هدعب نم ثيدحلا ملع عاونأ يف فنص نم لكل جردملا عون يف

 ةيحان نم عسوأو ءدحاو عونب هصخ هنأل ؛عوضوملا ثيح نم قيضأ بيطخلا

 ثيح نم عسوأ تناكف ثيدحلا مولع يف ةعماجلا بتكلا امأ ءنومضملا

 نم قيضأ تناك اهنأ الإ ؛ةريثك ىرخأ ًاعاونأ جردملا عم تركذ اهنأل ؛عوضوملا

 .بيطخلا باتك ىلع ةلاع لب جردملا عون نومضم ثيح

 ا
 ہا



 ءاقتنالاو ءاصقتسالا رابتعاب رئاظنلا عمج :ًاسماخ

 وهو :ءاقتنالاو ءاصقتسالا ثيح نم كلذك رئاظنلا عمج ةيلآ فلتخت

 .ماعلا عوضوملا دارفأ ضعب ىلع راصتقالا

 نأ دارأ"ليدعتلاو حرجلا" باتك يف -ًالثم - يزارلا متاح يبأ نبأ مامإلاف

 :لاقف ءاصقتسالا ليبس ىلع - ملعلا هنع يور ْنَم انه يهو -رئاظنلا هيف عمجي

 باتكلا لمشيل اهانبتك ليدعتلاو حرجلا نم ةلمهم ةريثك يماسأ انركذ دق انأ ىلع

 .© ..ملعلا هنع يور ْنَم لک ىلع

 ملعلا هنع يور نمم مهريغ نود تاقثلا ىقتنا ًالثم نابح نبا نأ نيح يف

 ."تاقثلا" هباتك مهعدويل

 ءاصقتسالا ثيح نم هطرش ىلع "رئاظنلا عمج" يف فنصملا هيبنتلو

 .همدع نم هطرشب هئافو ىدم ىلع مكحلا يف ريبك رثأ ءاقتنالاو

.)۳۸ /۲( 
 "ليدعتلاو حرجلا
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 بيترتلا رابتعاب رئاظنلا عمج :ًاسداس
 هيدي نيب ةروشنملا رئاظنلا بتري نأ رئاظنلا عمج يف فنصم يأ جاتحي

 .اهب عافتنالا ُلّهَسُي ًاقاسم اهقوسيو

 ًابلاغ ةيهقفلا لئاسملاف «نونفلاو تافنصملا فالتخاب بيترتلا قرط فلتختو

 ىلع بترت ام ًابلاغ لاجرلا بتكو «ةفورعملا ةيهقفلا باوبألا ىلع بترت ام
 .هيف نوفنصملا هيلع ريسي ايبلغأ ًابيترت رف لكل نإف اذكهو «تاقبطلا وأ ءامسألا

 ةدئافلا ىلإ لوصولا ليهست يهو ؛ةدحاو ةياهنلا يف بيترتلا ةياغ نأ الإ

 .باتكلا ةدامب عافتنالا عيسوت عم ؛ةبولطملا

11۲ 
 ہا



 ةمئآلا نم مامإ نع رئاظنلا عمج

 ۲ یا





 ةمئألا نم مامإ نع رئاظنلا عمج

 ّنفا عاونأ نم عون تحت جردني هب مايقلل ىلاعت هللا ينقفو يذلا لمعلا اذه نإ

 ۰ .مالسإلا ةمئأ نم مامإ نع رئاظنلا عمج وهو «رئاظنلا عمج

 ءالجب ظحالي نامزلا ٌّرَم ىلع نيملسملا ةمئأ ريس يف لمأتملا نأ قحلاو

 ام - ضعب- وأ لك عمجب -روصعب ولو- مهدعب ءاج نم وأ مامإلا ذيمالت مامتها

 ىلع هيبشلاو هريظن ىلإ ريظنلا مض عم اهعمج مث لئاسم نم مامإلا نع يور
 ثيحب مامإلا نع ىَورُت يتلا لئاسملا ةرثك ىلإ بلاغلا يف كلذ دوعيو .ههيبش

 مالك نم اهعمجي نم اهل هللا ديقيف ءاهقرفتل اهب عافتنالا ةلق وأ «عايضلا اهيلع ىشُحي

 .هتوم دعب هنع لخأ نمم وأ مامإلا

 ةذمالت ذيملت «فيناصتلا بحاص ةلاّخرلا مامإلا هب ماقام بابلا اذه نمو

 ىفوتملا لاّلخلا نوراه نب دمحم نب دمحأ ركب وبأ لبنح نبا دمحأ مامإلا

 ةذمالت هخياشم تاياور عمجب هرمع قفنأو هتيانع فرص ثيح «(ها١1)ةنس

 مامإلل هلبق نكي ملو ءانثّدحو اَنَرَيْخَأِب دمحأ مامإلا نع لبنح نب دمحأ مامإلا

 تلّصَحو :ةئامثالثلا دعب اهنهربو اهنّوَدو دمحأ صوصن عبتت ىتح ٌلقتسم ٌبهذم
 ؛ماشلا :ىلإ لحرو فاطف «"هنع ةياورلا لئاسم" يف مهبتك نم ريبك ردق ةياوو هل

 .رصمو «ةيكاطنأو :ةصيصملاو «نامركو «سرافو :ةريزجلاو «بلحو :سوسرطو

 لوصأ :يف دمحأ مامإلا مولع نم مهنع هاور ام عمجو ؛مهيقل نّمَع دنسأو

 فلأو «بادآلاو «قالخألاو «خيراتلاو «لاجرلاو «ثيدحلاو :هقفلا لوصأو «نيدلا

 .ًارفس نيرشع وحن يف (ريبكلا عماجلا» هباتك هقفلا لئاسم يف اهنم ًابتك اهيف



 ىلإ اهيف دمع ىتلا «هتنودُم» ىف نوئحس هلعف ام ًاضيأ بابلا اذه نمو - 

 «هياحصأ ءارأ بناج ىلإ هئارآو «سنأ نب كلام مامإلا لاوقأ عمج

 .كلذ ريغو «كلام لوصأ ىلع مساق نبا جيرختو

 عمج نم (طوسبملا) يف ينابيشلا نسحلا نب دمحم هب ماقام هنمو -

 .-هللا همحر- ةفينح وبأ مامإلا اهب ىتفأ يتلا لئاسملا نم فئاوط

 ينطقرادلا مامإلا ملكت يتلا ثيداحألا عمج ْنِم يناقربلا هلعف ام هنمو -

 .اهللع نع
 هل ملعيل ينطق رادلل هعاقر عفدي ناك ثيح يخركلا روصنم يبأ عاقر نم

 امالك هيلع ىلمأف اهنع ينطق رادلا لأسو يناقربلا اهعمجف «ةللعملا ثيداحألا ىلع

 ."ينطق رادلا للع" ناكف دنسملا ىلع يناقربلا اهبتر مث «هظفح نم

 نم يعفاشلل ةدنسملا ثيداحألا عمج نم مصألا سابعلا وبآ هلعف ام هنمو

 .«يعفاشلا دنسم» ناكف "مألا"

 .لقتسم فنصمب انجرخل هعمجن انح ول ٌمالسإلا ةمئآ ريس يف ٌريثك اذهو

 يف ةيمهأ نم هلامو - مامإلا نع رئاظنلا عمج - نفلا اذه ةيمهأ ظحل نممو

 نب دمحأ قداصلا دقانلا قذاحلا خيشلا ؛هب عافتنالا ليهستو ةمئألا ثارث ظفح

 ةلاسر لسرأ ذإ -هللا همحر- ةيميت نبا مالسإلا خيش ذيملت يلبنحلا يرم نب دمحم

 ءانتعالاب اهيف مهيصوي و هتومب مهيزعي «هتافو دعب مالسإلا خيش ذيمالت ىلإ ('!ةغيلب
 نيب مامإلا ملع رشنو هدحاو ٍناكم يف رئاظنلا مضو «هفيلاوتو هفيناصت عمجب

 .سانلا

 )١( "نورق ةعبس لالخ مالسإلا خيش ةريسل عماجلا" يف اهرظنا ) ص۱١۱ -١58(.

١1 
 يا



 املو اذه يلمعب اهقلعت ةدشل ةلاسرلا هذه نم ًاريبك اًءزج انه قاوسأ انأو

 .هيف نحن ام ىلع مالكلا يف اهيلع ديزم ال ريوصت ةدوجو «ريبعت نسح نم هتوح

 :هتومب خيشلا ةذمالت ىّرَع نأ دعب يلبنحلا يرم نبا لوقي

 يذلا ؛مامإلا اذه ملع رشنو «مانألا ةحيصنو «ماتلا رجألا ميظع دارأ نمو

 ةقئافلا ةقرفتملا همولع نم ريثك سورد ىشخيو «مامجلا موتحم اننيب نم هفطتخا

 ةباتك ىلع ميظعلا داهتجالا وه :هقح يف قيرطلاف «مابآلاو يلايللا رورم رركت عم

 دجو ولو ءراصتخا الو اهيف فرصت ريغ نم ءاهتيلج ىلع رابكلاو راغصلا هتافلؤم

 رئاظنلا عمجو ءاهتعاشإو اهب خسنلا ريثكتو اهتلباقمو «راركتلا نم ريثك اهيف

 ...دحاو ناكم يف هابشألاو

 ءاهتاتش دعب ةليلجلا حلاصملا هذه لمش عمج ىلع ةنوعملا لأسن هللا نمو

 «ةئيدر طيرفتلا ةلئاغو بعص توقلا نأل ءاهتافآو عطاوقلا ضراوع نم هب ذوعنو

 الإ اهلفغي امو «ةرخآلاو ايندلا حلاصمل اهعمجأو رومألا مهأ نم صرفلا زاهتناو

 «نورصقملاو ةلماكلا رومآلا هذه اياقب كاردتسا يف نوطّرفملا مدنيسو ءنوملاعلا

 ...نورتغملاو خيشلا ةايح لوطب نوليختملا مدن امك

 هللا ءاش نإ ثراص ةميظعلا رومألا هذه ىلع ناعأو ىلاعت هللا رسي نإف

 فلؤي نمل ةميظع ةنازخو .هلهأو مالسإلل ةحلاص ةريخذ انخيش تافلؤم ىلاعت

 رخآ ىلإ رصتخيو جرختسيو ءاهدعاوق ىلع ةيفلسلا ةقيرطلا رصنيو ءلّقنيو اهنم
 همالكب عفتني كلذكف هلبق ةمئألا مالكب خيشلا عفننا امكو...ىلاعت هللا ءاش نإ رهدلا

 .ىلاعت هللا ءاش نإ هدعب نم

ل عجب هللا ىضر اودصقاو «هللا رمأ اوعبتاف
س
 

: 



 رئاسو ءةقرفتملا ىواتفلا خسن نمو ءراغصلا لئاسملا تاتشأو ءرابكلا تافلؤملا

 .ممهلا اوظقبأف .دراوشلاو دئارفلاو دئاوفلا نم ءدمحلا هلو «ىلم دق يذلا همالك

 وه اذهف .هل ريصن ال يذلا ميظعلا بلطملا اذه ليصحت يف ةريثكلا لاومألا اولذباو

 بابسآلا بيسمو بابرألا بر ىلع مامتلاو ءبابسألا ثيح نم انمزلي يذلا

 نم بيثيو «ماودلا ىلع هيبن ةنسو هباتك رصنيو «هنيد ميقي يذلا «باوبألا حتافو

 كبرامو «هلمعب ةمايقلا يف يزجم لكو «ماعلاو صاخلا عاونأ نم كلذل هلهؤي

 همالك ةباتك نع هتايح ةلاح يف ىهني ناك لبنح نب دمحأ مامإلا نأ َمِلَع دقو

 كلذ هباحصأ كردتسا يفوت املو «ىمظُعلا ةيلصألا ةداملا ىلع بولقلا عمجيل

 .هتقيرط ترصتتاف .هدئاوف اورهشو «هدصاقم اونيبو هملع اولقنف ءريبكلا رمألا

 .ًاثيدحو ًاميدق ةفصلا هذه ىلع وه دوجولاو «كلذ لجأل هراثآ تيفتقاو

 دمحلا هللو هنإف ءانخيش مالكل ةديعبلاو ةبيرقلا بولقلا لوبق نماوسأيت الف

 ممهلا عبتتو «هتاملكل ةميلسلا بولقلا لوبق تاياغ نيأو ءًاهركو ًاعوط لوبقم

 مالكلا اذه رصنل هناحبس هللا ميقيل هللا ءاش نإ هللاو ؛هتاحيجرتو هثحابمل ةذفانلا

 مه الاجر ءهبئارغو هبئاجع ناسحتساو هدصاقم جارختساو .همهفتو هنيودتو هرشنو

 .مهئابآ بالصأ يف نآلا ىلإ

 يف رومألا هذه نم عقو يذلاو .هدالبو هدابع يف ةيراجلا هللا ةنس يه هذهو

 .ىلاعت هللا ربغ هددع ىصحي ال نوكلا

 كلذ دعب تام مث «ًاديرط جرخأ هردق ةلالج عم يراخبلا نأ مولعملا نمو

 نم «هلایخ يف حنس الو هلاب يف رطخ ال امب كلذ نع هناحبس هللا هضوعو «ًابيرغ

 بتك عيمج ىلع هل اهحيجرتو ءاهب اهلافتحا ةدشو «هباتك ىلع ممهلا فوكع

١14 
 يا



 ةين ليمجو .هعمجو هبيترت نسحو «هردق ةمظعو «هتحص لامكل كلذو «نئسلا

 .بابسألا نم كلذ ريغو .هفلؤم

 ةحلاصلا ةئارولا هذه نم سابعلا يبأ انخيش تافلؤمل نوكي نأ وجرن نحنو

 «ةنسلاو باتكلا ىلع هورمأ ةلمج ىب ناك هنأل «ىلاعت هللا ءاش نإ رشک بيصن

 لطابلا عفديو هدهج لكب ةحصلا ريرحت دصقي ناكو ءةمألا فلس ةمئأ صوصنو

 نييبتو ءةقيرطلا هذه رصن يف سانلا نم دحأ ةفلاخم باهي ال ؛هيلع ردقي ام لكب
 .ةقيقحلا هذه

 «قيقحتلاو طسبلاو :ةحصلا و عفنلاو ةيصوصخلا نم هبتكل نأ َمِلَع دقو

 يف قطنلاو «تاقرفتملا تاتشأ عمجو «تارابعلا ليهستو ؛لامكلاو ناقتإلاو

 باوبأ يف ؛نيقّتصملا رثكأل سيل ام «باطخلا لصف قئاقحب «باوبألا قياضم

 .نيققحملا لئاسم نم اهريغو نيدلا لوصأ لئاسم

 ام لكب نيدلا ةزوح يمحيو ةعيرشلا نع بذي هنع يضرو هللا همحر ناكو

 ينثني الو «مئال ةمول بابلا اذه يف فاخي ال هلاح نم َمِلَع امك ناكو «هيلع ردقي

 هللا سدقف ءهبر يقلو «هبحن ىضق نأ ىلإ كلذ ىلع لزي ملو هدنع ققحتي امع

 نسح ملعي هناحبس هللاو ؛هدعاوق ديأو «هدصاقم رصنو «هحیرض رونو «هحور

 («...نيح دعب ولو «هلهأو قحلا رصان وهو «هليلد ناحجرو ؛همولع ةحصو «هدصق

 .هللا همحر همالک رخآ ىلإ

 مالسإ خيش هبشأ امو «ةحرابلاب مويلا هبشأ امو ءيلبنحلا يرم نبا رد هلل :لوقأ



 ثارت عمجل ةعفادلا بابسألا

 اهرئاظن مضو ةمئألا

 عمجب مامتهالا روص ضعب نع هانملق يذلا رصتخملا ضرعلا يف لمأتملا نإ

 اذهل سيئرلا عفادلا نأ ءالجب هل رهظي ؛اهبيترتو رئاظنلا مض مث ةمئألا ثارت

 .(مامإلا ثارتب عافتنالا ةلق ةيشخ) :وه مامتهالا

 فالتخاب فلتخت ةريثك يهف "عافتنالا ةلق" ىلإ يدؤت يتلا لمارعلا امأ

 .ناكملاو نامزلاو «مامإلا

 ناك يتلا لماوعلا مهأ نم نأ دجن ؛الثم لبنح نب دمحأ مامإلا ةلاح يفف

 هنأ نم يلبتحلا يرملا نبا هركذ ام هملعب عافتنالا ةلق يف ببستت نأ نم ىشحي

 ةيلصألا ةداملا ىلع بولقلا عمجيل همالك ةباتك نع هتايح لاح يف يهني ناك»

 ريبكلا رمألا كلذ» اوكردتسي نأ ىلإ هتافو دعب هباحصأ عفد ام وهو «ىمظعلا

 «هدئاوف اورهشو .؛هدصاقم اوئيبو هملع اولقنف

 همالكب عافتنالا ةلق ةيشخل سيئرلا لماعلا ناك ينطق رادلا مامإلا ةلاح يفو

 هلوصأ عفدي ناكف للعم ًادنسم فنصُي نأ دارأ يخركلا روصنم ابأ نأ "للعلا" يف

 ىلإ روصنم وبأ اهعفدي مث ءةللعملا ثيداحألا ىلع هل ملعيف ءينطق رادلا ىلإ

 رادلا قيلعت دارأ اذإ يناقربلا ناكو ؛ةعقر يف اهنم ثيدح لك نولقنيف «نيقاّرولا

 وبأ تام مث«هظفح نم هيلع ىلمأو ينطق رادلا اهيف رظن ثيداحألا هذه ىلع ينطق

 مالك لقتف ملعلا اذه عايض نم يناقربلا يشخف هدنسم ممتي ملو يخركلا روصنم
 ا

 ہا



 ناكف هتءارقب سانلا هعمسو ينطق رادلا ىلع هأرقو ءدنسملا ىلع هبترو ينطق رادلا

 . "للعلا" باتك

 هئيداحأب عافتنالا ةلق مصألا سابعلا وبأ يشخ دقف يعفاشلا مامإلا ةلاح يفو

 "يعفاشلا دنسم" يف اهدرفأو اهعمجف "'مألا باتك '' اهقرفتل ةدنسملا

 نبا اهمهآ ركذ لماوع ةدع تعمتجا دقق ةيميت نبا مالسإلا خيشلا ةلاح يف امأ

 :اهنم "”"ةيردلا دوقعلا" يف يداهلا دبع

 لئاسلا ذخأ الإو «هضّيبي نم رضح نإف :ةلأسم ىلع باوجلا بتكي ناك هنأ -

 «عورفلاو لوصألا يف :ملعلا نم نونف يف ةريثك دعاوق بتكي ناك هنأ -

 امبرو «فرعي ملو رهتشي مل الإو هطخ نم هلقن نم دج نإف ؛كلذ ريغو ربسفتلاو

 .بهذيف هيلإ هدر الو هلقن ىلع ردقي الف هباحصأ ضعب هذخأ

 «هبتك اورهظُي نأ نم هّباحصأ اوفَّوخو «هبتک تقرفتو هعابتأ قّرفت سبح امل هنأ
 دنع امي برهي اذه يقبف ؛هبتك اورهظي ملو ؛هافخأو هدنع امي ٍدحأ لك بهذف

 دحجت وأ هبتك قرسُت نم مهنم نأ ىتح «هعدويو هيفشي اذهو «هبهي وأ هعيبي اذهو

 .اهصيلخت ىلع ردقي الو اهبلطي نأ عيطتسي الف
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 ينابلألا مامإلا ملعب عافتنالا ةلق لماوع

 دقف- هللا همحر - ينابلألا نيدلا رصان دمحم مامإلا ةمالعلا ةلاح يفامأ

 كردتست مل يتلا - "عافتنالا هلق" نم هسملن ام ىلإ تدأ لماوع ةدع يل ترهظ

 هتبرجتو هجهنمو اهيلع راس يتلا هلوصأو هتاحيجرتو هلاوقأو هملعب- نآلا ىلإ

 -:يرظن يف لماوعلا هذه مهأو «كلذ ريغو

 .- هللا همحر - خيشلا بتكل ةصصختملا ةيملعلا ةغبصلا - ١

 لوح رودت - هللا همحر - ينابلألا ةمالعلا بتك ةدام بلاغ نأ مولعملا نمف

 نم لاوقألاو راثآلاو يوبتلا ثيدحلل درلاو لوبقلاو فيعضتلاو حيحصتلا ةيلآ

 حرجلا دعاوقو «للعلا ىلع مالكلاو ءاهتساردو ديناسآألا قوسو جيرختلا لالخ

 الإ :ةيدقع ةلأسم ققحي وأ ةيهقف ًةدئاف ركذي كلذ ايانث يف وه مث ؛هظافلأو ليدعتلاو

 ةماع نع ًالضف نوصصختملا اهلمحتي داكي ال يتلا ةمسدلا ةيثيدحلا ةداملا هذه نأ

 ةيدقعلا وأ ةيهقفلا ةدئافلا ىلإ لوصولا رمأ لعجت ؛ مهنود نمع ًالضف ملعلا بالط

 .كلذ نع ملعلا بالط نم ريثك فزعيف ؛لانملا بعص :سفنلا ىلع اًفاش ةّرجرملا

 .- هللا همحر - خيشلا بتك نوطب يف دئاوفلاو لئاسملا قرفت -۲

 نأ ديريو ًالثم ةيهقف ةلأسم نع ثحبي يذلا ثحابلا نإف ءرهاظ لماع اذهو

 ىتح خيشلا تافنصم عيمج ىلع رمي نأ هيلع اهيف ينابلألا ةمالعلا يأر فرعي

 هكرت هتقشمو رمألا اذه ةبوعصلو «دجي ال دقو دجي دقو «ةيولطملا ةدئافلاب جرخي

 .نيثحابلا بلغأ

۲ 
 ہا



 .ةيثيدحلا ينابلألا ةمالعلا ةرهش -۴

 نم ًاريثك مهو ءهب هراهتشاو «ثيدحلا ملعب ينابلألا ةمالعلا مسا طابترا لإ

 ٌةحح ص" :ىلإ يهتنت ينابلألا ملعب عافتنالا ةياغ نأ نيثحابلاو ملعلا بالط

 «"فيعض ثيدح" :يف روصقم ينابلألا ثارت نأو "ينابلألا هفعض"ء"ينابلألا

 ةيدقعلاو ةيهقفلا لئاسملا نم ًالئاه اًمك نأ ىلإ اوهبنتي ملو «"حيحص ثيدح"

 .هفيلاوتو هبتك ايانث يف ًاعباق لازي ال ؛ةققدملا «ةحقنملا «ةررحملا ةيجهنملاو

 .ةطرشألا يف هملع نم ريبك ءزج دوجو - 4

 ةدئاف جارختسا يف ثحابلا اهدجي يتلا ةبوعصلاو ةقشملا ىدم تروصت اذإو

 فلأ نم رثكأب كلاب امف ءاهيف اهتتشتو دئاوفلا قرفتل مامإلا بتك نم ةيدقع وأ ةيهقف

 اهيلع رمي نأ ثحابلا نم بجوتست ينابلألا ةمالعلل ترْشُدو تلجش ةيتوص ٍةعاس

 نم كلذ ريغو نايحألا نم ريثك يف ليجستلا ةءادر عم ؛ةدوشنملا ةدئافلا صنتقيل

 .تاقّوعملا

 سيسي



 ملعب عافتنالا ةلق لماوع راثآ

 اهتحلاعم قرطو «كلذ رهاظمو -هللا هةمح رد ينابلألا مامإلا

 ينابلألا ةمالعلا ملعب "عافتنالا ةلق" لماوع اهتفلخ يتلا راثآلا يف لمأتملا نإ

 مدع" وه راثآلا يقاب هتحت جردنت يذلا سيئرلا رثألا نأ ظحالي - ركذلا ةقباسلا -

 ريظنلا مض مث رصحلا ليبس ىلع ةلأسم ٍةلأسم لك يف ينابلآلا ةمالعلا ثارت عمج

 ىف رثألا اذهو رثألا اذه ةجلاعمب الإ راثآلا ىقاب ةجلاعم نكمت الو :"...هريظن ىلإ

 امك قباسلا بلطملا يف اهمهأ انددع يتلا لماوعلا هتزرفأ ٌزارفإو ٌةجيتن وه ةقيقحلا

 يف ةدحاولا ةلأسملا يف همالك قرفتو «خيشلا بتكل ةيملعلا ةغبصلا نإف ؛هانيب

 نم كلذ ريغو ةطرشألا يف هملع نم ريبك ءزج دوجوو «هبتك نم عضاوملا تارشع

 يف مامإلا مالك عمج نع نيثحابلا نم ريثك فوزع ىلإ تدأ ةمدقتملا لماوعلا

 !لئاسم نم هيلع ملكت ام لك يف همالك عمج نع ًالضف ةدحاو ةلأسم

 :هيلع ةبترتملا (ةيبلسلا) راثآلا نم تئش ام سيئرلا رثألا اذه تحت دَّذَع مث

 عيمج يف ةلئاه ةيتامولعم ةروث" نم مويلا ملاعلا هشيعي امب كلذ هبشأ انأو

 وه - امهمسا نم رهاظ وه امك - "ةروثلا" هذهل يرقفلا دومعلاو 2"تالاجملا

 اوعمجي نأ نأشلا اذهب نيمتهملا ىلع مشي اياضقلا نم ةيضق وأ تامزألا نم ةمزأ

 يتلا ةتباثلا ةدعاقلا اونّوكيل ؛هلوح تامولعملا نم نكمم ددع (قدأ) و ( ركأ )

 ىلع َءانبو «نکمم هجو لمكأ ىلع هعم لماعتلل قالطنالا اهلالخ نم نوعيطتسي

 زرفي نأب ٌليفك -ةقدلا مدع وأ صقنلاك- تامولعملا عمج يف للخ يأ َّنإف كلذ

 ا ١74



 نم عمتجم يف ًالثم رقفلاك ٌةلكشم َنِإف :ةيبلسلا راثآلا نم ليلق ريغ ًاددع
 كلذ نإف ةقيقد ريغ وأ ةصقان هلوح تعمج يتلا تامولعملا تناك اذإ ؛تاعمتجملا

 «(تامولعملا ىلع ًءاني) اهمجح رغصل ةلكشملا هذه لحل كرحتلا ىطبي نأب ليفك

 امك :(تامولعملا ىلع ًءانب) بولطملاو لاملاو دهجلا لذب مدع ىلإ يدؤي امك

 ال يتلا قطانملا ضعب يف دهجلا فرَصَك هلحم ريغ يف دهجلا فرص ىلإ يدؤي

 راثآ نم تئش ام ددع مث (تامولعملا ةقد مدع ىلع ًءانب) ًالصأ رقفلا نم يناعت

 ددع مث ؛(رقفلا ةلكشم لح نع زجعلا ) ىلإ ةياهنلا يف يدؤت يتلا كلذ ىلع ةبترتم

 .ضعب قرف اهضعب تاملظ اذكهو ءهسفن رقفلا ىلع ةبترتملا راثآلا

 انفلس لماعت يف ليصأ لصأ هل نآلا ةيتامولعملا ةروثلاب ىمسي ام نأ قحلاو

 ۰ .هنايب عضوم اذه سيل «ريثكلا هل هبنتي ال انثارت عم انتمئأو

 ىلع ةلأسم ٍةلأسم لك يف ينابلألا ةمالعلا ثارت عمج مدع" نإ لوقأف دوعأو

 ةلق" لماوعل سيئرلا رثألا وهو ؛"...هريظن ىلإ ريظنلا مض مث رصحلا ليبس
 «ةيبلسلا راثآل | نم ًاريبك ًاددع زرفأ - مدقت امك - ينابلألا مامإلا ملعب "عافتنالا

 - اهلالخ نم تدرأ يتلا ةعوسوملا هذهب مايقلل ينعفد ام وه ةقيقحلا يف اذهو

 .اهيلع بترتي امو ةيبلسلا راثآلا هذه ٍةَّدِح نم للقأ نأ - هللا نوعب

 دق نوكأ نأ وجرأ امب ًةنورقم ةيبلسلا راثآلا هذه مهأ ىلع انه ملكتأس اذل

 .راثآلا هذهل ةجلاعم اذه يلمع يف هتمدق

 .لئاسملا نم ٍةلأسم يف ينابلألا ةمالعلا لوق ريرحت ةبوعص - ١

 ؛بتكلا يف ينابلألا ملع قرفت :لماوع نم مدقت امل ةيعيبط ةجيتن هذهو

 هثارت يف هملع نم ريبك ءزج دوجوو «هبتك رثكأل ةصصختملا ةيملعلا ةغبصلاو
 َّمَت نمو ةثوحبملا ةلأسملا يف هلاوقأ عمج لعجي امم ؛(ةطرشألا) عومسملا
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 ةياغ يف ًارمأ ءةلأسملا يف هيأر نع «ةقيقد ةلماكتم ءةحضاو ةروصب جورخلا

 .ًانايحأ ليحتسملاب هبشأ لب ةيوعصلا

 -:ةحلاعملا

 -:ىلاتلاك تناك دقف ةعوسوملا هذه ىف كلذ ةحلاعم امأ

 امك «ينابلألا ةمالعلا ثارت عماج» ب هتيمس ةعوسوملا نم ًامسق تصصخ

 لئاسملاو هدئاوفو همالك نم يرظن يف عمجلا قحتسي ام لك عمجب هيف تمق مدقت

 بوتكملا هثارت نم هيلع تفقو ام لك نم اهنع ملكتو اهّرّرحو اهثحب يتلا

 ةديقعلا يف همالكك ؛ةماع عيضاوم ىلع هلك كلذ ميسقتب تمق مث «عومسملاو

 لك تحت هتعمج ام بيترثب تمق مث ءاذكهو جهنملا يف همالكو «هقفلا يف همالكو

 ءامسألا ديحوتو ءةيبوبرلا ديحوتو ؛ةيهولإلا ديحوتك ءةيعرف عيضاوم ىلع عضوم
 عوضوم لك لخاد تمق مث :ةديقعلا لخاد...رخآلا مويلاو تاوبنلاو .تافصلاو

 بيترتك ءاهيلإ لوصولا لهسي ًايعوضوم ًابيترت اهبيترتو لئاسملا بيوبتب يعرف
 «ثعبلا مث ءىربكلا ةعاسلا تامالع مث «توملا :باوبأ ىلع رخآلا مويلا لئاسم

 .خلإ....رشحلا مث

 رثألا ةجلاعمب روكذملا رثآلا ةجلاعم يف ٌثمهاس دق - هللا نذإب - نوكأ اذهبو

 هعمجل هللا ىنقفو ؛هبتك ىف ًاتتشم ًاقرفم ىنابلألا ةمالعلا ثارت ناك نأ دعبف «سيئرلا

 لانملا بعص ةطرشألا يف يذلا خيشلا ملع ناك نأ دعبو ءاهبيترتو هرئاظن مضو

 .ةعوسوملا ىلإ همضو يلمعب ةقالع هل ام جارختساب هبيرقتل هللا ينقفو

 هللا ينقفو خيشلا بتكل ةصصختملا ةغبصلا نم يناعي ضعبلا ناك نأ دعبو

 ثدحمللو "هقفلا عماج" هيقفللف .تاصصختلا يعاري ًاميسقت هتعمج ام ميسقتل

 .اذكهو ."ةديقعلا عماج " يدّقعللو "همولعو ثيدحلا عماج"

١ 
 يا



 الإ ام ٍةلأسم يف مامإلا لوق ريرحت ديري يذلا ثحابلا ىلع امف ؛هيلعو

 هذه يف مامإلا مالك نم هيلع ٌتفقو ام لك دجيل بولطملا عوضوملا ىلإ عوجرلا

 .ءاش اَمِل ءاش ام ذخأيف هينيع مامأ ةلأسملا

 .هثارتو مامإلا لوح تبتُك يتلا ثوحبلاو تاساردلا ةلق -؟

 عوضوملا لوح ينابلآلا ةمالعلا ثارت عامتجا مدعل ةيعيبط ةجيتن هذهو

 يف بتكي يذلا ثحابلا لام سأر وأ يرقفلا دومعلا نإف ؛دحاو عضوم يف نيعملا

 «هثحب عوضوم يف هدنع تعمتجا يتلا تامولعملا ةيمك وه ةمئآلا نم مامإ جهنم

 فقي ام لك عمجي نأ هيلع ًالثم ةديقعلا يف ينابلألا ةمالعلا جهنم يف بتكي يذلاف

 وأ- ةلمتكم ةروص ىلع هتسارد ينبيل ةديقعلا يف ينابلألا ةمالعلا مالك نم هيلع

 نأب ليفك كلذ يف للخ وأ صقتن ٌيأو ءيدّقَعلا ينابلألا ثارت نم -ةلمتكم هبش

 نم ريثكب ىدأ امم دحاو ْنآ يف ئراقلل ةعنقم َريغو ٌةفيعض ةساردلا جرخي

 يف - اذهو «هثارتو ينابلألا ةمالعلا لوح تاساردلا دقع نع فوزعلا ىلإ نيثحابلا

 ةمالعلا لوح تبتُك يتلا تاساردلا ةلق ىلإ تدأ يتلا بابسألا مهأ نم -يرظن

 .نآلا ىلإ هتافو ىلع تاوئس رشع نم رثكأ رورم عم ينابلألا

 .اهتلق ىلع ينابلألا لوح تبتك يتلا تاساردلا ضعبل ةيملعلا ةداملا فْعَض -*

 امل هجهنمو ينابلألا ةمالعلا لوح ةباتكلا نع اوفزع دق نيثحابلا رثكأ نأ عمف

 زّوَعلا نأ الإ ءرمألا اذه مَّشجت دق -ًاريخ هللا مهازج - نيثحابلا ضعب نأ الإ «مدقت

 ىدأ مدقت امك ةثوحبملا لئاسملا يف ينابلألا ةمالعلا ثارت عامتجا مدع هببس يذلا

 لوح ةميوق ةسارد ؤباتكل ةحيحصلا ةيجهنملا نع جورخلا ىلإ نيثحابلا ضعبب
 .ثوحبملا عوضوملا



 :ةحلاعملا

 عمج مدع " وهو ليلق لبق هيلع تملكت يذلا سيئرلا رثألا ةجلاعم نأ ثركذ

 ءراثآ نم كلذ ىلع بترتي ام لكل ةجلاعم هسفن يف وه "ينابلألا ةمالعلا ثارت

 .ينابلألا ةمالعلا لوح تبتك يتلا تاساردلا فعضو ةلق اهنمو

 هذه يف مدقتملا جهنملا ىلع ةلأسم ٍةلأسم لك يف ينابلألا ثارت عمجبف

 لوح ًةلماكتم ًةروص نيثحابلا ةوخالل تمدق دق نوكأ نأ وجرأ ؛ةعوسوملا

 .هثارتو - هللا همحر - ىنابلألا ةمالعلاب

 ةعوسوملا هذه نم اًصاخ ًامسق صيصختب ٌثمق دقف كلذ يف ينم ةمهاسمو

 .هيلع مالكلا مدقت دقو «ثوحيلاو تاساردلا عماجل مسق وهو «بايلا اذهل

 ةيمهأ ىرأ يتلا ةيجهنملا ىلع هللا نذإب عماجلا كلذ ةمدقم يف ملكتأسو

 نيب قيرفتلاك ةعومجملا هلاوقأو ينابلألا ةمالعلا مالك عم لماعتلا يف اهقيبطت

 نيب قيرفتلاو ءايتفلاو ديعقتلا نيب قيرفتلاو ؛ةطرشألا يف همالكو بتكلا يف همالك

 ةرظانملا قايس يف دري امو ليصأتلا نيب قيرفتلاو «ينيعلا قيبطتلاو ماعلا ريظنتلا

 .كلذ ريغو «هدنع ءايشألا يناعم ةفرعم ةيمهأو

 امل طولغم مّهَف يف ريثكلا عقوأ ام وه - يرظن يف - ةيجهنملا هذهب لالخإلاو

 .لئاسملا نم ٍريثك يف ينابلألا ةمالعلا هيلع

 .ثيدحلاب ينابلآلا ةمالعلا ملِع رصح - ٤

 يهتنت سانلا نم ريثك دنع ينابلألا ةمالعلا ثارتب عافتنالا ةياغ نأ انمدق دقف

 ثيدحلاب هملعو ينابلألا اورصحف :"ينابلألا هفعض" "ينابلألا هححص" ىلإ

 ا ١14



 ءهب هراهتشال

 02 م

 ."ةديقعلا هنم ذخؤت الو ثيدحلا هئم ذخؤي ىنابلألا " :هلوق وأ" ءهيقفب سيلو

 :ةحلاعملا

 هقفلاو ةديقعلا يف ينابلآلا ةمالعلا مالك نم لمعلا اذه يف هتعمج ام لعل

 ةئطاخلا ةرظنلا هذه رييغتب - هللا نذإب - ًاليفك نوكي كلذ ريغو ريسفتلاو جهنملاو

 .ينابلألا ةمالعلا لوح- دمعتملا دنع- ةملاظلا ةرئاجلا - فصنملا دنع -

 "ةديقعلا عماج" - عماجلا اذه مهيديأ يف عقيس نمم أريثك نأ نيقي ىلع انأو

 يتلا ةيدقعلا لئاسملا نم ريبكلا ٌمكلا اذه نم - انآ ٌتبجعت امك - بجعتيس -

 هب زيمت امم بجعتيس نومضملا ىلع عالّطالاب مث «ينابلألا ةمالعلا اهيلع ملكت

 نم هسمليس اممو «ليصأتو :ريرحتو «قيقحتو :قيقدت نم ةديقعلا لئاسمل هثحب

 خيشب هرثأت ىدم نمو ؛عدبلا لهأ لوصأ ىلعو «ةديقعلا بتك ىلع عالطا ةعس

 .كلذ ريغو ءةيميت نبا مالسإلا

 ءريسفتلاو «جهنملاو ءهقفلا يف همالك ىلع ةديقعلا يف هانركذ ام سقف مث

 .خلإ..و....و ؛لاجرلاو «بتكلاو

 سيلو ثدحم ينابلألا :مهضعب لوق ىلع - فاصنإو لدعب - مكحا مث

 !!ةديقعلا هنم ذخؤت ال ينابلألا :مهلوقو هيقفب

 مد



 مدعل «هيبحم ىلع سيبلتلاو «ينابلألا ةمالعلا نم لّينلل لاحملا حتف - م

 .هيفلاخم ىلع درلا ةدام رفوت

 سيئرلا رثآلا كلذ لغتسي ينابلألا ةمالعلل نيفلاخملا نم ًاريثك نأ ظحالملاف

 هملعل ينابلألا ةمالعلا نم لينلل - دحاو عضوم يف ينابلألا ثارت عامتجا مدع -

 .اهيف ينابلآلا ةمالعلا لوق ةقيقح نايبو ةراثملا ةلأسملا يف همالك عمج ةبوعصب

 نم مالك عاطتقاو ءانه نم ينابلألا ةمالعلل مالك ءازتجاب مهضعب موقي امك

 .كلتو ةلاسملا هذه ىف ىنابلألا أطخ نم هديري ام ىلع ليلدتلل كانه

 :ةحلاعملا

 عضوم يف ًاعومجم ةراثملا ةلأسملا يف ينابلألا مالك ناك ول هنأ ؛ينظ يف

 .نيعمتسملاو ءارقلا لوقعب فانختسالا لبق - ةرم فلأ - هلاثمأو اذه ددرتل دحاو

 يف مث «"ينابلألا ثارت عماج" يف هنم ًائيش تمدق دق نوكأ نأ وجرأ ام اذهو

 ."اهيلع درلاو ينابلآلا ةمالعلل نيتوانملا ىواعد" مسق

 دودر عمجأ انأو - ًابيرق - تفقو دقف ؛تركذ امل نيلاثم انه ٌبرضأو

 "....نيئوانملا ىواعد" مسق يف اهتشقانمل ينابلألا ةمالعلل نيفلاخملا تاماهتاو

 هيف مهتي ةيفلسلا ةوعدلل نيبستتملا ضعبل ٍطيرش ىلع تفقو ؛ - ًافنآ روكذملا

 ذخأو :- هللا همحر - باهولا دبع نب دمحم مامإلا يف نعطلاب ينابلألا ةمالعلا

 .ةموعزملا هتيرف ىلع للديل كانهو انه نم ًامالك ينابلألا ةمالعلا توصب عطتقي

 لوقعب فافختسالا ىلع أر جتيل ناك ام اذه لثم نأ ىنظ ىلع بلغيو

 نب دمحم مامإلا يف ينابلألا ةمالعلا مالك عامتجا مدع الول «كلذ لثمب نيعمتسملا

] 
 ہا كس



 رمألا ةفرعمو هيلإ عوجرلا - فصنُملل - ىَّئستيل دحاو عضوم يف باهولا دبع
 اذه نم "لاجرلا دقن يف عماجلا" يف هعمجل هللا ينقفو دق ام اذهو «هتقيقح ىلع

 باهولا دبع نب دمحمل ينابلألا فصو ىلع ئراقلا فقي هيلإ عوجرلابو «لمعلا

 ؛ةيدوعسلا دالبلا يف ديحوتلا ةوعد رشن يف لضفلا هل نمبو :ددجملابو «مامإلاب

 .خلا..و..و...و «يمالسإلا ملاعلا يفو

 ةدحاولا ةلأسملا يف ينابلألا ةمالعلا مالك عمج ةيمهأ نيبي امم :يناثلا لاثملا

 :نيفلاخملا ىواعد ىلع درلل دحاو عضوم يف

 - ملسمو يراخبلا - نيخيشلل ينابلألا ةمالعلا صاقتنا ىوعد ىلع درلا

 .امهيباتكلو

 هذه ىلع درلل - "..نيئوانملا ىواعد" مسق يف لمعأ انأو - هللا ينقفو دقف

 ثارت عماج" مسق يف هتعمج ام الول اهيلإ قفوأل تنك ام ةدع هوجو نم ةيرفلا

 ."ينابلألا

 :كانه اهتكلس يتلا درلا هوجو نمو

 .ملسمو يراخبلا نيخيشلا ىلع ينابلألا ةمالعلا ءانث ركذ ١-

 ."لاجرلا دقن يف ينابلألا مالك عماج" يف يدنع عومجم اذهو

 -ملسم حيحصو يراخبلا حيحص -امهيباتك ىلع ينابلألا ةمالعلا ءانث ركذ -؟7

 ريغو امهديناسأ ىلع مالكلل ةجاحلا مدعو «لوبقلاب امهتقلت ةمألا نأ نايبو

 .كلذ

 ."بتكلا دقن يف ينابلألا مالك عماج" يف يدنع عومجم اذهو



 وأ نيخيشلا طرش ىلع ًاحيحص ناك ام ىلع هيبنتلاب ينابلألا ةمالعلا مامتها -“

 .امهدحأ

 ثحبلا يناعي اذاملف نيحيحصلل ًانزو ميقيال ينابلألا ةمالعلا ناك ولو

 نم - امهدحأ وأ نيخيشلا طرش ىلع ثيدحلا نوك ىلع هبني ىتح شيتفتلاو

 !؟امهيباتك يف نيخيشلا طرش ةدوّجو عافترال الإ -همدع

 طرش ىلع ينابلألا اهححص يتلا ثيداحألا عماجا يف يدنع عومجم اذهو

 .«نيخيشلا

 وأ نيخيشلا طرش ىلع هنأ ىلإ ًأطخ ًاثيدح َبَسَت نم بّقعتب ينابلألا مامتها ٤-
 .امهدحأ

 ًاهيزنتو امهيباتك يف امهط رش نع ابذ الإ كلذ بقعت يناعيل ينابلألا ناك امو

 .نخدو ثبخ يأ نم امهطرشل

 "هصيخلت" يف يبهذلا ىلع ينابلألا تابقعت عماج" يف يدنع عومجم اذهو

 مكاحلاو يبهذلا ريغ ىلع ىرخأ تايقعت بناج ىلإ «"هكردتسم يف مكاحلا عم

 ."دودرلاو تايقعتلا عماج" ىف ةعومجم

 يف ثيدح فيعضت هسفن هل لوست نم لك ىلع هدرو ينابلألا ةمالعلا بقعت -

 .نييرامغلاو يرثوكلاك ءامهدحأ وأ نيحيحصلا

 ."دودرلاو تابقعتلا عماج" یف يدنع عومجم اذهو

 يف وأ امهيف وهو نيحيحصلا ريغل ًاثيدح وزعي نمل ينابلألا ةمالعلا بقعت -5

 .ةحصلاب رعشم امهيلإ وزعلا نل ءامهدحأ

 ہا
۲ 



 ."دودرلاو تايقعتلا عماج" ىف يدنع عومجم اذهو

 قصلي ثبخ وأ نخد يأ نم نيحيحصلل اهيزنت ًافيعض ناك اذإ اميسال امهيف

 .امهي

 ."دودرلاو تايقعتلا عماج" ىف يدنع عومجم اذهو

 امهدحأ وأ نيحيحصلا ثيداحأ نم ًاثيدح جري ال هنأ خيشلا دنع لصألا نأ -۸

 .ةتكنل الإ " ةحيحصلا هتلسلس" يف

 ينابلألا ةمالعلا تافنصم عماج" يف هيلع تللدو كلذ ىلع تملكت دقو

 ."اهيف هجهنم نايبو

 هبيذهتو هراصتخا لالخ نم يراخبلا حيحصب ةقئاف ةيانع ينابلألا ةمالعلا ءانتعا -4

 عم :ةقلعملاو اهنم ةلوصوملا ؛ةفوقوملا راثآلاو «ةعوفرملا هثيداحأ عيمج ىوح»

 تاياوولا نم دئاوزلا اهيلإ عمجو «نوتملا نم تارركملاو ديناسألا فذح

 ثيداحألا نم اهل بسانملا اهناكم يف اهنم ةدايز لك تعضوو :ةفوذحملا

 .(ملعأ اميف حيحصلا دئاوف لك تّعَمج ؛ملعأ اميف اهل ليثم ال ةيملع ةقيرطب

 يف ءانعلاو دهجلاو تقولا كلذ لك ينابلألا ةمالعلا لذبي اذامل كبرب يل لقف

 !؟ةمئثألا نيب هل ةميق ال مامإلو !؟بتكلا نيب هل ةميق ال باتك

 تافنصم عماج" يف هيف ينابلآلا ةمالعلا جهنمو باتكلا ىلع تملكت دقو

 ."اهيف هجهنم نايبو ينابلآلا ةمالعلا

 1 ا



 هراصتخا لالخ نم ملسم حيحصب ةقئاف ةيانع ينابلألا ةمالعلا ءانتعا - ٠

 .هل يرذنملا رصتخم قيقحتو - دوقفم وهو -

 .قباسلا ردصملا يف هيلع تملكت دقو

 ةمالعلا ثارت عماج" اهب داَج ؛ةيرفلا كلت درت هجوأ ةرشع ئراقلا يخأ هذهف
 رثانتملا ينابلألا ةمالعلا مالك عمجلام ىلع- هلا ءاش نإ - َكّلُدَت "ينابلألا
 .هثارت نعو هنع بدلا ىف ةدئاف نم هتساردو

 انجل



 دادعإ يف هتكلس يذلا جهنملا

 م

 یا ° ٠





 دادعإ يف هتكلس يذلا جهنملا

 ينتهجاو يتلا تابوعصلاو ءينابلألا ةمالعلا ثارت عماج

 دادعإ يف ءاهتهجاو يتلا تابوعصلاو ءاهتكلس يتلا تاوطخلا انه لمجأ

 هذه يف -«ةديقعلا عماج»- هيف لوألا لمعلا رهظ نأ ىلإ « ينابلألا ثارت عماج»

 .ةروصلا

 تنكو «-هللا همحر- ينابلألا ةمالعلا بتك نم هيلع ُتفقو ام لك عمجب ُتمق ١-

 نم - هللا همحر هنع فرع امل ؛هبتكل ةديدجلا تاعبطلا عمجب كلذ يف متهأ

 ىلإ ؛هرطس ام ضعب نع عجارتلا وأ ءاهيلإ ةفاضإلاو ءهلامعأ يف رظنلا ةمادإ
 .كلذ ريغ

 ضعبف «ًاميدق تحبط يتلا هبتك ىلإ لوصولا ةبوعص -انه- ينتهجاو دقو
 رمأ ناكف ديدج ْنِم عبطت ملو ةنس نيسمخ نم رثكأ ذنم عبط دق مامإلا بتك

 .ناكمب ةبوعصلا نم اهيلإ لوصولا

 شتفلاو ثحبلاو بيقنتلاب- هللا لضفب-ةلكشملا هذه تزواجت دقو

 همحر- خيشلا بتك لج يدنع تعمتجا نأ ىلإ كانهو انه يناوخإ عم لصاوتلاو

 .ةعوسوملا رداصم يف اهءامسأ تبثأ يتلاو -هللا

 .-هللا همحرح خيشلا بتك نم هيلع تفقو ام لك ءارقتساب تمق -۲

 عوضومب ةقالع هل ام لك ىلع هيبنتلاب خيشلا بتك ةءارق ءانثأ موقأ تنك -*

 صاخلا مث ماعلا ةدئافلا عوضوم ةباتك قيرط نع دئاوفو لئاسم نم ةعوسوملا

 .(رخآلا مويلا -ةديقع )بتكأ نأك؛ةدئافلا ةيادب دنع ةحفصلا شماه ىلع

¥ 2 



 ليجستل لمعلاب ةصاخلا ىتشاتك وأءءورقملا باتكلا ةّرّطب نيعتسأ تنك امك -

 .ةعوسوملا لامعأ يف ريبك لكشب يننيعت ةيملع تاظحالم

 ةرثك يف لمعلا نم ةلحرملا هذه يف ينتهجاو يتلا تابوعصلا مهأ لثمتتو

 يتلا دئاوفلا تناك دقف ءةدحاولا ةحفصلا وأ دحاولا عضوملا يف ةيملعلا دئاوفلا

 اهلخادتو ءاهتقدو ءاهترثكل مطالتملا رحبلاك خيشلا بتك نم جرختست نأ نكمي

 ةحفصلا يف عمتجت دقف «ينهذلا تتشتلاب ثحابلا بيصُي امم نايحألا نم ريثك يف

 مامإلا دراوم نم ٍدروم بناج ىلإ ةيثيدح ةثلاثو ةيدقع ىرخأو ةيهقف ةدئاف ةدحاولا

 ناك امم كلذ ريغو «هتافلؤم ضعب ىلع مالك وأ «باتك دقن وأ «بقعت وأ :هبتك يف

 .يلمع طرش ىلع هعمج

 «خيشلا بتك ةءارق يف ديدشلا ينأتلاب ًابلاغ تابوعصلا هذه زواجتأ تنك دقو

 .ًارارم اهتءارق ةداعإ وأ

 دئاوفلا عيمج ىلع رورملاب تمق ؛مامإلا بتك ةءارق نم ءاهتنالا دعب -4

 ًاسرهف ٌتعنصف :ةصاخ سراهف يف اهتسرهفو بتكلا نم ةجرختسملا
 عيمج ةسرهف نم تيهتنا نأ ىلإ اذكهو ثيدحلل رخآو «هقفلل رخآو ءةديقعلل

 .لئاوفلا

 :عيضاوملا ىلع اهتمسقو «ةيدقعلا دئاوفلا عيمج خاسنتساب تمُق كلذ دعب -1

 ةكئالملا لئاسمو :لقتسم فلم يف هللاب ناميإلاب ةقلعتملا لئاسملا تدرفأف

 عبار فلم يف رخآلا مويلاو «ثلاث فلم يف تاوبنلا لئاسمو «رخآ فلم يف

 .اذكهو

 لقتسم بابي ةلأسم لك بيوبتو يدنع ةعومجملا لئاسملا لك ةءارقب تمق مث -ال

9۸ 
 يا



 .اذكهو ءاهقفلا عماجاو «جهنملا عماج» يف ةقيرطلا هذه تكلس مث -۸

 ام لك ٌتعمج ينابلألا ةمالعلا بتك هيف عمجأ تنك يذلا تقولا سفن يف -9

 .هللا همحر هتطرشأ نم هيلع تفقو

 .ةطرشألا عيمج ىلإ عامتسالاب تمق ٠-

 ةيناثلاو ةقيقدلا تابثإ عم «عيضاوملا ىلع خيشلا ةطرشأ عيمج ةسرهفب تمق ١-

 :بتكأ نأك «عوضوملا اهدنع أدبي يتلا

 )١(: طيرش «ةدج ىواتف ةلسلس

 .200:17:55).ديحوتلا ماسقأ- ١

 .(١٥:۲۸:٠٠).ولعلا ةفص تابثإ- ١

 .اذكهو

 ةدج ىلع طيرش لك-هللا همحر- خيشلا ةطرشأ ةسرهف نم ءاهتنالا دعب -

 تدرفأف عيضاوملا ىلع لئاسملا عيمج ةسرهفب تمقو ًةلماك اهيلع تررم

 لك يف لّجَسَُأ ءاذكهو جهنملل اًسرهفو هقفلل ًاسرهفو ةديقعلل ًاسرهف

 «طيرشلا لخاد لاؤسلا ةيادب تيقوتو «طيرشلا مقرو «ةلأسملا :عوضوم

 :اذكه

 (00:17:44 /١)"ةدج ىواتف".رخآلا مويلا - ةديقعلا

 خسنل ًاصيصخ هتددعأ يذلا لمعلا قيرف ىلإ ةديقعلا سراهف عفدب تمق مث - ١

 ءادحلا عيمسلا دبع نيلضافلا نيوخآلا فارشإب «ءلمعلل ةبولطملا داوملا

 عوضوم لك لئاسم دارفإ عم ةبولطملا عضاوملا خسنب اوموقيل ؛ءادحلا ميلسو



 عم عومسملا لصألاب ةخسنتسملا داوملا عيمج ةلباقمب تمق كلذ دعب -4

 .اهحيقنتو اهحيحصت

 بتك نم ةجرختسملا لئاسملا يف ةعبتملا ةقيرطلا سفنب اهبيوبتب تمق امك - ٥

 .خيشلا

 :يلاتلا يف اهلمجأ خيشلا ةطرشأ عم لماعتلا يف ةدع لكاشم ينتهجاو دقو -7

 طابضنا مدعو ءةنيعم ةلسلس تحت ةجردنملا ةطرشألا ددع طايضنا مدع -أ

 .طيرش لك ةدام

 اهضعبب ةددعتم خسن اهل يتلا ةيملعلا لسالسلا ةلباقم ىلإ اذه ينعفد دقو

 ةخسن ةسرهفو عامس نم تيهتنا نأ دعب -لاثملا ليبس ىلع - ٌتمق دقف «ضعبلا

 عيمج ةلباقمب "رثآلاو ثيدحلا لهأ "عقوم ىلع يتلا "رونلاو ىدهلا ةسلس"

 "عقوم ةخسن ىلع اهتطرشأ

 :ةلباقملا دعب يل نيبت دقو "مالسإلا قيرط
 لهآ" عقوم يف تسيل مالسإلا قيرط عقوم يف ةدئاز ةطرشأ ةمث نأ -

 :اهنم "رثآلاو ثيدحلا

 of Yo YY »°10 الد ۳٤ ۳ ):ماقرأ لمحت يتلا ةطرشألا -

VOTEVEV YO Te YT oOEVCEIACETV CEYE TTT TTYللك ع  

CAYY VATEY VVE VT 

 قيرط" يف تسيل "رثألاو ثيدحلا لهأ" عقوم يف ةطرشأ ةمث نأ -

 ."مالسإلا

 ہا اسس



 ةداملاف كلذ عمو «نيعقوملا يف ًادحاو ًامقر لمحت ةطرشألا ضعب نأ -

 :ةطرشألا لثم :ةفلتخم ةلجسملا

IAT)ه9 655456 للك  (TET 

 يف فالتخا ةمثو نيعقوملا يف ًادحاو ًامقر لمحت ةطرشألا ضعب نأ -

 ةخسن يف ةلجسملا ةداملا ديزت نأك «طيرشلا لخاد ةلجسملا ةداملا مجح

 :ةطرشألا يف امك "رثآلاو ثيدحلا لهآ " عقوم يف امع "مالسإلا قيرط"

(YT 619751( 

 .(7/585 :571/) ةطرشألا يفامك سكعلا وأ -

 يف لمعلا جهنم » يف يتأي امك هللا لضفب تابوعصلا هذه لك ثزواجت دقو

 «ةديقعلا يف ينابلألا ثارت عماج

 ىف ليجستلا ةءادر ىهف ةطرشألا ىف ىنتهجاو ىتلا ةيناثلا ةلكشملا امأ- ب

 ىلإ هتءادرو ليجستلا ةدوج نيب توافتلا ىدأ دقو «نايحألا نم ريثك

 «ديجو زاتمم نيب ام تحوارتف .ةغّرفملا داوملا ةءادرو ةدوج ىف توافتلا

 لصألا ىلع غيرفتلا ةديجلا داوملا لباقآ تنك امنيبو «ءيدرو ءيس ىلإ

 تارم ةَّدِع غيرفتلا ةئيسلا داوملا لباقأ تنك ةدحاو ةرم عومسملا

 .لمكألا هجولا ىلع اهطبضل

 :ةثلاثلا ةلكشملا امأ

 دعب اهعم لماعتلا ةيجهنم ينأتسو «ةريثك عضاوم يف ةيتوصلا داوملا عاطقناف

 .ليلق



 ةباتكب تمقف ؛عوضوم لك لخاد لمعلل يئاهنلا بيترتلا ةلحرم تءاج مث-۷

 قئاطب يدنع تعمتجاف ؛ةصاخ ةقاطب يف عوضوملا باوبأ نم باب لك ناونع
 تافصلاو ءامسألا ديحوت باوبأ قئاطبو ءةدح ىلع ةيهولألا ديحوت باوبأ

 اهبيترتو باوبألا ميسقتب تمق قئاطبلا هذه لالخ نمو ءاذكهو ةدح ىلع

 تافلم ىلإ كلذ دعب لقتنأل :ةلأسملا ىلإ لوصولا لهسي ًايعوضوم ًابيترت
 ىلع ًءانب فلم لك لخاد لئاسملا بيترتب موقآل يلآلا بساحلا ىلع لمعلا

 .قئاطبلا هذه بيترت
 .هتقدل يسفنب يلآلا بساحلا ىلع لمعلا اذهب ٌثمق دقو

 لامعألا رثكأو "جهنملا عماج"و "هقفلا عماج" يف ةقيرطلا هذه تكلس مث

 ."ينابلآلا ةمالعلا ثارت عماج" تحت ةجردنملا

 لح
 ہا



 ةديقعلا يف ينابلألا ثارت عماج





 يف لمعلا جهنم
 "ةديقعلا يف ينابلألا ثارت عماج"

 اذه بذاجتت يتلا تارابتعالا مهأ نع «رئاظنلا عمج نف نع ةذبْنا يف ٌتملكت

 نم «ةديقعلا يف ينابلألا ثارت عماج» يف يجهنم ىلع مالكلاب أدبأسو «نفلا

 اذه يف يجهنم حمالم يقاب ىلع مالكلا ىلإ لقتنأس مث «تارابتعالا كلت لالخ

 .لمعلا

 :عوضوملا ١-

 .«ةديقعلا» وهف عماجلا اذه عوضوم امأ

 :قييضنلاو عيسوتلا -۲

 «يدقعلا ينابلألا ةمالعلا ثارت ةمدخل ةبسنلاب ٌعساو عماجلا اذه يف يلمع

 هلل لضفلاو ؛ملعأ اميف نآلا ىلإ يدقعلا ينابلألا ثارت لوح بتك ام عسوأ وهو

 .هلحو

 :ىقلتملا لاح ةاعارم -

 تايوتسملا عيمج نم هل نيقلتملا لاوحأ ةاعارم اذه يلمع يف تلواح

 ةدئافلل لوصولا لهسي يذلا بيترتلاو بيوبتلا قيرط نع كلذو ةيملعلا

 يدقعلا ينايلألا ثارت مدخت يتلا ىرخألا لامعألا بناج ىلإ ءةدوشنملا

 يدقعلا ينابلألا ةمالعلا ثارت لوح اهتدقع يتلا ةساردلاو «ينابلألا ةديقع نتمك

 .كلذ ريغو



 :ةداملا ءارثإل قييضتلاو عيسوتلا - ٤

 الإ ملعأ اميف يدقعلا ينابلألا ثارت لوح بتُك ام عسوأ لمعلا اذه نأ عم

 ىلع فاكتعالا ٌيلع لهست -قييضتلا وهو- عيضاوم ىلإ هميسقت ىلإ تدمع يننأ

 .هءارثإو هب ءانتعالاو ةدح ىلع عوضوم ّلك

 :ءاقتنالاو ءاصقتسالا -ه

 ةمالعلا مالك نم ةديقعلاب قّلعت ُهَلام لك عمج وه عماجلا اذه يف يطرش

 تعقو ةيدقع ةلأسم ّيأف ءءاقتنالا ال ءاصقتسالا قيرط ىلع -هللا همحر- ينابلألا

 .يلع كردتسي امم يهف عماجلا اذه يف تسيلو ينابلآلا ةمالعلا ثارت يف

 :«ةديقعلا عماج» يف يطرش ىلع وه ام ضعب ىلع انه هبنأو

 .يطرش ىلع اذهف «هايإ ًاررقم ةمئألا ضعبل ًامالك مامإلا لقني دق (أ

 تامالع ضعب لالخ نم ةيدقع ةلأسم يف ينابلألا ةمالعلا يأر مهفي دق (ب

 ىلع اذهف «راكنتسالل انايحأ اهدروي يتلا (!)بجعتلا ةمالعك ميقرتلا

 .يطرش

 مل ولو ءيطرش ىلع يهف «ةدئاف نمضتت ةمجرتب ثيدحل مامإلا مجرت اذإ اج

 .ثيدحلا ىلع ينابلألا ىلعي

 هنم رثكأ ًاعمتسم ينابلألا ةمالعلا اهيف نوكي يتلا سلاجملا ضعب تينا دق (د

 خيشلا عضاوت نم سلاجملا هذه لشم هسكعت املو «ةدئافلل ًاملكتم

 بايذ خألا عم هسلجم يف امك «هنود وه نمم ةدافتسالا ىلع هصرحو

 .ةباحصلا نيب رجش ام لوح يدماغلا

 ١5 عا
 ہا



 راد يذلا شاقتلا يف هدجت امك ءةعكنِل خيشلا ريغ نينثا نيب ًاشاقن تبا دق (ه

 ىتفو -ىنسحلاب هلو انل متخو هللا هظفح- ةرقش ميهاربإ دمحم خيشلا نيب

 .لمعلا سنج كرت مكح لوح يماس ىعدي

 كلذ هبشأ امو ءرضحتسأ ال وأ «ملعأ الب ينابلألا ةمالعلا هيلع باجأ ام (و

 :اهنم دئاوف نم كلذ يف امل هتبثأ

 لوقي ام ًاريثك ناك دقو ملعأ ال :هلوق نع هفاكنتسا مدعو خيشلا عضاوت نایب

 :اًحْزام

 «!ملاع فصن انأف «يردأ ال :تلق اذإ انأف ءملعلا فصن يردأ ال»

 عضوم يف هيف ملكت دق خيشلا ٌدجأ «ملعأ الب خيشلا هنع باجأ ام ضعب نأ

 .كاذب اذه ممتأف رخآ

 :همدع نم «ءاصقتسالا» ب ةقالع هل امم هيلع هيبنتلا يغبني اممو

 تقولا يف قلعت اهلو «ةديقعلا عماجب قلعت اهل لئاسم ًانايحأ هجاوأ تنك يننأ

 .عماوجلا نم كلذ ريغ وأ هقفلا وأ ءجهنملا عماجب هتاذ

 » يف هعدوأل اهمهأ يقتنأ نأ امإ يننأ ؛لئاسملا هذه عم لماعتلا يف يتقيرطو

 .عماوجلا نم هريغ ىلإ ًةلماك اهلجّوُأ نأ امإو ««ةديقعلا عماج
 اهعمج باعيتسا تلجأو «ةديقعلا عماجل اهضعب تيقتنا يتلا لئاسملا نمف

 :رخآ عضوم ىلإ

 دقف ؛ةنسلاو باتكلا بناج ىلإ فلسلا مهف ةيمهأب ةقلعتملا لئاسملا (أ

 «ةعامجلاو ةنسلا لهأ دنع لالدتسالا رداصم يف هعدوأل اهضعب تيقتنا
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 .«ةيفلسلا» ىلع مالكلا دنع «جهنملا عماج) ىلإ باعيتسالا تلجأو

 ءالولا اياضق»و (هللا لزنأ ام ريغب مكحلا»ةيضقب ةقلعتملا لئاسملا (ب

 ةعوسوم» ىلإ باعيتسالا تلجأو ةديقعلا عماجل اهضعب تيقتنا «ءاربلاو

 .(ريفكتلا ةالغ» ىلع مالكلا دنع «جهنملا

 ةديقعلا عماجل اهضعب تيقتنا ةالصلا كرات مكحب ةقلعتملا لئاسملا (ج

 .«ةالصلا» يلع مالكلا دنع «هقفلا عماج» ىلإ باعيتسالا تلجأو

 :ىرخأ عماوج ىلإ ًامامت اهيلع مالكلا تلجأ يتلا لئاسملا نمو -

 ةيدقع ةلأسم نييعت نود قرفلا وأ فئاوطلا ىلع دودر اهيف يتلا عضاوملا

 ةنيعم ةديقع نييعت نود مهِرّطَخو ةعيشلا لالض ىلع خيشلا ملكتي نأك «مهدنع

 ىلع مالكلا دنع «جهنملا عماجا ىلإ هتلجأ اذه لثمف ءاهيلع درلل مهدنع

 ىف ىطرش ىلع وهف كلذ نم ةيدقع لئاسم نمضت ام امأ :«قرفلاو فئاوطلا»

 .هلل دمحلاو ريثك وهو «(ةديقعلا عماج»

 :بيترتلا -5

 تمق مث «ةماع عيضاوم ىلإ «ةديقعلا يف ينابلألا ثارت عماج» ميسقتب تمق

 ناكرأ يف ريهشلا ليربج ثيدح يف اهدورو بسح ىلع عيضاوملا هذه بيترتب

 يذلا عضوملا يف ليربج ثيدح يف ركذت مل يتلا عيضاوملا عضو عم «ناميإلا

 .اهل اًيسائم هارأ

 :ىلاتلاك بيترتلا ءاجف

 .ةماه ةيدقع تامدقم ١-

6۸ 
 ہا



 .ةعامجلاو ةئسلا لهآ دنع ةديقعلا يف لالدتسالا رداصم -؟

 .ةيدقعلا لئاسملا ىلع مالكلل ًاديج الخدم انوكيل نيياتكلا نيذهب تأدبو

 :يلاتلاك تءاجو «هللاب ناميإلا نكر» تحت ةجردنملا عيضاوملا تدروأ مث

 .كرشلا نم هداضي امو ديحوتلا -۳

 .رفكلاو ناميإلاو مالسإلا ٤-

 .ةديقعلا يف راذعألا لهأ -

 .تافصلاو ءامسألا ديحوت ٦-

 :مث
 .ةكئالملاب ناميإلا باتك -۷

 .نجلا ملاعب ناميإلا باتك -۸

 ملاوع نم نيملاعلا نم لَك نوكل ةكئالملاب ناميإلا باتك دعب هداريإ ٌتلضف
 .اهب ناميإلا بجي يتلا بيغلا

 .تاوبنلا باتك -4

 .ةباحصلا يف ةنسلا لهأ ةديقع باتك ٠-

 دعب ىصحلا أطو ليج ريخ ةباحصلا نوكل «تاوبنلا دعب هداريإ تلضف
 .لسرلاو ءايبنألا

 .رخآلا مويلاب ناميإلا باتك ١-
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 .ردقلاو ءاضقلاب ناميإلا باتك -5

 ًابيترت باتك لك تحت ةجردنملا باوبألاو لئاسملا بيترتب تمق مث

 .ةدوشنملا ةدئافلا ىلإ لوصولا لهسي ًايعوضوم

 لاثملا ليبس ىلع - تيعار دقف «هبسحب باتك لك ىف بيترتلا ةيلآ فلتختو

 :ثادحألل ىنمزلا بيترثلا (رخآلا مويلا» باوبأ بيترت يف -

 باذع مث «لئاسم نم هب قلعتي ام لكو توملا :ىرغصلا ةمايقلا ركذب تأدبف

 ؛ىربكلا تامالعلا مث «ءىرغصلا ةعاسلا تامالع مث «كلذب لصتي امو هميعنو ربقلا

 ركذ مث :ةعافشلا مث «ةمايقلا موي تاصرع مث ءروشنلاو ثعبلاو قعصلا باوبأ مث

 .اهنم هللا انذاعأ راتلا ركذ مث ءاهميعنو ةنجلا

 لوصولا لهسي ًابيترت يعرف عوضوم لك تحت ةجردنملا باوبألا بترأ امك
 .ةبولطملا ةدئافلل

 يفف ءيحاو عضوم يف باتك لك لخاد رئاظنلا مضب متهأ يننأ كلذ ٌعامجو

 ةمالعلا مالك نم هيلع تفقو ام لك تعمج ًالثم «تافصلاو ءامسألا ديحوت» باتك

 عضوم يف تافصلاو ءامسألا باوبأ يف ةنسلا لهآ دعاوقب قلعتي امم ينابلآلا

 يف تافصلاو ءامسألا باوبأ يف عدبلا لهآ لوصأ ىلع درلاب قلعتي ام لكو ؛دحاو

 ام لكو ءدحاو عضوم يف ةيتاذلا ىلاعت هللا تافصب قلعتي ام لكو «دحاو عضوم

 مالك مدقأ نأك بيترتلا ةيجهنم يف رايتعالا نيعب اهتعضو ىرخأ رومآ كانهو

 ينظ ىلع بلغي ام مدقأ نأ وأ :ةطرشألا يف همالك ىلع بتكلا يف يذلا ينابلألا

 .كلذ ريغو :ةلأسملا يف مامإلا لاوقأ رخآ هنأ

Fo 
LL ہا 



 :بيوبتلا -/

 ئراقلل ةلأسملا عوضوم برقي امب «عماجلا» لئاسم عيمج بيوبتب ٌتمق

 .قيرط رصقأب ةدئافلل لوصولا لهسيو ميركلا

 يف ينابلألا ةمالعلا مالك نم بيوبتلا سابتقاب نايحألا نم ريثك يف ينتعأو

 .-دجو نإ-لئاسلا مالك نم وأ ةبّوبملا ةلأسملا

 بوبأ مث «ىلوألا ةلأسملا بوبأ ءدحاولا بابلا تحت لئاسملا تددعت اذإو

 .كلذ مزتلأ ملو ء«هنم باب»:يلوقب لئاسملا يقاب

 :راركتلا-ا/

 نأك «ةيدقع عيضاوم ةدعب قلعت اهل يتلا لئاسملا ضعب ًانايحأ هجاوأ تنك

 باتك يف نوكت نأ هتاذ تقولا يف حلصتو «تاوبنلا» باتك يف نوكت نأل حلصت

 .اذكهو««ردقلاو ءاضقلا)

 نإ امأ ءاهب قلعتت يتلا عضاوملا عيمج يف اهدروأ ؛ةليلق لئاسملا تناك اذإف

 عضاوملا يف ريشأو ءاهب قصلألا عضوملا يف اهداريإب يفتكأف ةريثك لئاسملا تناك

 .كلذ ىلإ ىرخألا

 عامج »ناونعب «كرشلاو ديحوتلا باتك» يف ميركلا ئراقلا هدجيس ام :هلاثم

 ةناعتسالا مكح لوح مالكلاو ءعرصلاو سملل يعرشلا جالعلا ىلع مالكلا باوبأ

 حلصت باوبألا هذه لثمف ؛«حاورألا راضحتساو «يسيطانغملا ميونتلاو «نجلاب

 هتاذ تقولا يف حلصتو «كلذب اهقلعتل «نجلا ملاعب ناميإلا» باتك يف عضوت نآل

 ثيح نم داقتعالا باوبأ يف لخدت اهنأل ؛(كرشلاو ديحوتلا» باتك يف عضوت نأل



 اهنأ تيأر يننأ الإ ...ًابابسأ عرشلا اهلعجي مل يتلا بابسألا يف داقتعالا نم اهنإ

 عم كانه اهداريإب تيفتكاف ءاهرطخ ميظعل «كرشلاو ديحوتلا» باتكب قصلأ

 .كلذ ىلإ «نجلاب ناميإلا» باتك ىف ةراشإلا

 :قيثوتلا- 9

 مقرو باتكلا مسا ىلإ وزعلابف «بتكلا نم ةذوخأملا لئاسملا قيثوت امأ -

 ناك اذإ مسقلا مقرو «تادلجم يف باتكلا ناك اذإ دلجملا مقرو ؛ةحفصلا

 .فورعم اذهو ؛ماسقأ يف دلجملا

 مقرو «ةلسلسلا مسا ىلإ وزعلابف :ةطرشألا نم ةذوخأملا لئاسملا قيثوت امأ -

 ًادبت يتلا -نيميلا ىلإ راسيلا نم-ةيناثلاو ةقيقدلاو ةعاسلا و ؛طيرشلا

 ١ يف اهيلع تملكت يتلا لمعلا يف ةدمتعملا خسنلا يف ةلأسملا اهدنع

 :اذكه «عماجلا رداصم

 )٠١:٠١:٤١٥/١(. «رونلاو ىدهلا ةلسلس»

 حتف الإ ةلأسملا هذه ردصم ىلإ عوجرلا ديري يذلا ميركلا ئراقلا ىلع امف

 لهآ عقوم" ةخسن-ةدمتعملا ةخسنلا «رونلاو ىدهلا ةلسلس» نم لوألا طيرشلا

 )٠١( ةقيقدلا دنع )١٠١( ةعاسلا ىلإ تقولا رشؤم كرحي مث -"رثآلا ثيدحلا

 .ينابلألا ةمالعلا توصب ةلأسملا ىلإ عمتسيل )٤١( ةيناثلاو

 :تاهببنت انههو ٭

 لامعألا ٌلجأو مهأ نم -ةعومسملا لئاسملا قيثوت - لمعلا اذه دِعأ يننإ ١-

 ام الول ؛قاشلا رمألا اذه ىقتاع ىلع لمحتأ نأ وأ رعولا كلسملا اذه كلسأل

 ہا



 انآو ءقيثوت نود ةطرشألا يف يذلا ينابلألا ةمالعلا مالك رشن ةروطخ نم هارأ

 نم دانسإلا :كرابملا نبا هنع لاق يذلا ءةياورلا رصع يف دانسإلاب كلذ هبت

 ةياورلا رصع يف دانسإلا ناك اذإو ء(ءاش ام ءاش نم لاقل دانسإلا الول «نيدلا

 :وه ؛ةمئآلا مالكل ةبسنلاب دانسإلا نإف «نتملا ىلإ ةلصوملا لاجرلا ةلسلس وه

 نم هريغو كرابملا نب هللا دبع هاشخي ناك ام َّنِإو ءاهرداصم ىلإ مهلاوقأ دانسإ

 نود ثل يبنلا ىلإ ثيداحألا ةبسن باب ٌحتْقاذإ ةياورلا رصع يف نيثدحملا
 ام هنيعب وه «هيلع عضولاو ةا: يبنلا ىلع لوقتلا باب حتف نم ةمزأ الو ماطخ

 .قيثوتو وزع نود ةمئألا مالك رشن نم ىشخب

 ةمالعلل بسني «نعاطو ٍدساحو ٍدقاح لك حارن بابلا اذه انحتف انآ ولف
 «بوسنملا مالكلا عضومب هتيلاط اذإف ءلاب يف هل رطخي ملو هلقي ملام ينابلألا

 .!! ةطرشألا عجار :هلوقب كرداب

 لقنلا دنع قحلل درجتملا ثحابلا بلق يف قيثوتلا اذه هيقلي ام ىفخي ال امك

 .لاب ةحارو ةنينأمط نم ينابلألا ةمالعلا نع

 :هيلع هيبنتلا دوأ امم يناثلا رمألا #

 ةطرشألا ىلع امإ خيشلا ةطرشأ نم هتدفتسا ام لك يف تدمتعا دق يننأ -؟

 وه ام ىلع "مالسإلا قيرط عقوم" وأ "رثألاو ثيدحلا لهآ عقوم" ىلع يتلا

 .(رداصملا» يف لصفم

 داوملا عقاوم رهشأ نم امهف «نيعقوملا نيذه ةرهشل كلذ ثدمعت دقو

 ةرشتنم امهيلع ةتبثملا ةيعامسلا داوملا رثكأو «تنرتنإلا ىلع ةيمالسإلا ةيتوصلا

 .ملعلا بالط نيب ةلوادتم



 ہا

 .يلصألا اهعضوم يف ةّوزعملا لئاسملا ىلع فوقولا ريسيتل هلك اذهو

 اهيلع تفقو يتلا قورفلا ىلع «ثارتلا عماج دادعإ جهنم » يف تملكت -۳

 ىدهلا ةلسلس نم "رثآلاو ثيدحلا لهآ عقوم" ةخسن ةطرشأ عيمج ةلباقم دعب

 قالطإ نأ ىلع انه هبنأ يننإف اذل ؛"مالسإلا قيرط عقوم" ةخسن ىلع رونلاو

 اذإ امأ :"رثآلاو ثيدحلا لهأ عقوم" ةخسن هب داري رونلاو ىدهلا ةلسلسل وزعلا

 نأ وأ "مالسإلا قيرط عقوم" يف ةدئازلا ةطرشألا نم طيرش يف ةلأسملا تناك

 عضوملا يف هيلع تهبن امم كلذ ريغ وأ ءةفاتخم ةداملاو كرتشم طيرشلا مقر

 :اذكه مالسإلا قيرط عقومب وزعلا ديقأ يننإف هيلإ راشملا

 .(مالسإلا قيرط ٠:۱٥:٤۸ ٠ /١)«رونلاو ىدهلا»

 :ةداملا عم لماعتلا -

 :يلاتلاك تناكف «خيشلا بتك نم ةلوقنملا ةداملا عم لماعتلا ةيجهنم امأ

 .-هللا همحر- خيشلا ىلع «مامإلا» بقل قالطإ ىلع تحلطصا (آ

 :اذكه ءمامإلا لاق:نيتفوقعم نيب بتكأ ةلأسملا قوسأ نأ لبق (ب

 .[ مامإلا لاق]

 الإ مالكلا لقن ميقتسي الو ؛ثيدح ىلع ًاقيلعت مامإلا مالك ناك اذإ (ج

 دنع ًاحيحص ناك اذإف ؛ًآالوأ ثيدحلا لقب أدبأ «هعم ثيدحلا لقنب

 «نيتفوقعم نيب كلذ عضأو ؛(«لاق» مزجلا ةغيصب هقوسأ ينابلألا ةمالعلا

 :اذكه

 .[ اپ هللا لوسر لاق]
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 ««يور» ضيرمتلا ةغيصب هقوسأف ينابلألا ةمالعلا دنع ًافيعض ناك نإ امأ

 :اذكه

 :[لاق هنأ لِي يبنلا نع يور]

 صيخلتب الو طم ًاجيرخت ةجرخملا هبتك ضعب يف ينابلألا ةمالعلا موقي (د

 هدنع لصألاف ةرصتخملا هتاجيرخت يف امأ ءانايحأ ثيدحلا ىلع مكحلا

 دعب همكح قوسأ ةلاحلا هذه يفف «ثيدحلا ىلع يئاهنلا مكحلا ركذي نأ

 :اذكه «نيس وق نيب هعضأو ثيدحلا قوس

 :[ وب هللا لوسر لاق]

 (...ثيدحلا»

 .(حيحص)

 نم هتركذ امب ثيدحلا ىلع خيشلا مكح فرعيف كلذ دجوي مل نإ امأ (ه

 هبنتيلف «خيشلا مكح لقن مزتلأ مل يننأ ةصاخ «ضيرمتلا وأ مزجلا ةغيص
 .كلذل ميركلا ئراقلا

 ايانث يف خيشلا اهتبثأ يتلا ةيسيئرلا ميقرتلا تاودأ ىلع ةقاطلا ردق تظفاح (و

 .بجعتلا ةمالعو «سارقألاو «نيتفوقعملاك همالك

 «خيشلا مالك ايانث نيب يدنع نم مالك ةفاضإ ىلإ عضاوملا ضعب يف ٌرطضأ (ز

 .قايسلاب فرعيو اًّدج ليلق اذهو :نيتفوقعم نيب كلذ لعجأف

 همحر- خيشلا بتك يف ةرهاظلا تافيحصتلاو تافيرحتلا ضعب تعقو (ح

 .كلذ ىلع ةيشاحلا يف هيبنتلا عم تَعَفَو امك اهتبثأف - هللا

 00 ا



 هنم تسبتقا يذلا باتكلا نم رخآ عضوم ىلإ ئراقلا ًانايحأ خيشلا ليحي (ط

 ئراقلا هبنتي نأ وجرأف ءوه امك هيقبأ اذهف ةلأسملا يف عسوتلل ةدئافلا

 .كلذل ميركلا

 .ةلأسم لك ليذ يف «قيثوتلا ردصم» قوسأ مث (ي

 :يلاتلاك تناكف خيشلا ةطرشأ نم ةلوقنملا ةداملا عم لماعتلا ةيجهنم امأ #

 يف تلعف امك «نيتفوقعم نيب (مامإلا لاق بتكأ مامإلا مالك قوس نأ لبق (أ

 .بتكلا نع لوقنملا

 :اذكه اهتبثأ «باوجو لاؤس ىلع يوتحت ةداملا تناك اذإ (ب



 ءرمألا ىضتقا اذإ كلذ ىلع هبّنأف «لخادملا توص ىلع ًانايحأ فرعتأ -ه
 لضافلا خيشلل تالخادملا هذه يف -لاقي امك - دسألا بيصن ناك دقو

 .-هللا هظفح يبلحلا يلع

 ًاريثك خيشلا ناكو «خيشلا ىلع نيرضاحلا ةلئسأ ءاقلإ ىلوتي ام ًاريثك ناك دقف

 -هللا ناحبس- تنأ :ًةرم هل لاق هنإ ىتح اَهَيِسّن ةدئاف راضحتسا يف هب نيعتسيام

 ولدي نأب هبلاطي ام ًاريثك- هللا همحر- خيشلا ناكو اّيسنم ًايسن يدنع حبصأ ام ركذت

 صرحي -هللا هظفح- يلع خيشلا ناك امك «سلجملا يف ةراثملا ةلأسملا يف هولدب

 مّوقيل -هللا همحر- خيشلا ىلع ةيجهنملا رومألا ضعب يف هئارآ ضرع ىلع

 خيشلا نيب لصو ةقّلَح ناك -هللا هظفح-اًًيلع خيشلا نأ يل رهظ امك ءهّجَّوُيو

 لعافتلا روص نم كلذ ريغ ىلإ :ندرألا جراخ ملعلا بالطو ةاعدلا نم هيبحمو

 .ذيملتلاو خيشلا نيب يملعلا

 ثارت عماج» يف يبلحلا يلع خيشلا نع ينابلألا ةمالعلا مالك ٌتعمج دقو

 يف نسح يلع خيشلا مسا تابثإ مزتلأ مل امل يننأ الإ ««لاجرلا دقن يف ينابلألا

 .ةيملعلا ةنامألل مدقت ام ىلع هيبنتلا ةيمهأ تيأو هتالخادم عيمج

 موقأ الف ءوه امك هتيقبأ لب -هللا همحر- خيشلا مالك يف فرصتأ مل -و

 نأ ىرأ يننأل ؛ةطرشألا يف هتارابع ةغايص ةداعإب الو «ةيماعلا بيرعتب

 ةمالعلا دنع مالكلا يناعم رييغت نم هابقع دمحتال ًاباب حتفي كلذ

 -يرظن يف-ةيملعلا ةنامآلاف ءهتغايص ةداعإ ىوعدب -ةين نسحب -ينابلألا

 رثكي يتلا لئاسملا يف ةصاخ فرصت نود وه امك خيشلا مالك لقن يضتقت

 .ةيجهنملا لئاسملا ضعبو ءرفكلاو ناميإلا لئاسمك ظَعللا اهيف

 ۷° ا



 هلصأب هتلباق اذإف هريغ وأ ينابلألا ةمالعلا مالك ةغايص مهضعب ديعُي دقو

 عم ينابلألا ةمالعلا مالك نم ريبكلا مكلا اذه ةغايص ةداعإ ىوعد نإ مث

 اهيعدي ًاثحاب لاخأ ال ةضيرع ىوعد همالك نم مامإلا هدارأ ام لك ىلع ةظفاحملا

 بولسأو ءزيمم قنور اهل ناك-هللا همحر- خيشلا ةيماع نإف رخآ بناج نمو

 مالكلا ميقتسيل خيشلا مالك ايانث يف يدنع نم مالك ةفاضإل ًانايحأ رطضأ (ز

 امو خيشلا مالك يف ةيبارعإلا اهتلاح وأ ةملكلا ءانب رييغت ىلإ ًانايحأ جاتحأ (ح

 .نيسوق نيب كلذ لعجأف «سابتقالا هيضتقي امم كلذ هباش

 .نيتفوقعم نيب [عاطقنا] ةملكب يتوصلا عاطقنالا ىلع هبنأ -ط

 طاقنلاب اهلدبتسأ ليجستلا ةءادرل يل رهظت مل يتلا تارابعلاو تاملكلا -ك

 .تَرثَك مأ تّلَق (...) اذكه

 ةداملاب اهقلعت مدعل اهفذحأ يتلا تاملكلاو تارابعلا يف كلذ مدختسأ امك

 ًابوك خيشلا بلطي نأ وأ «هلهأو هدالوأ لاح نع لئاسلا ٌحيشلا لأسي نأك ءةيملعلا

 .ةيملعلا ةداملاب هل ةقالع ال امم كلذ ريغو ءاملا نم

 .ةلأسم لك ليذ يف «قيثوتلا ردصم» قوسأ مث -ل

 ہا



 :جيرختلاو قيلعتلا ١-

 :يلاتلاك ناكف «جيرخنلا يف يجهنم امأ

 .امهيلإ وزعلاب يفتكأ ملسم وأ يراخبلا حيحص يف ثيدحلا ناك اذإ -

 لب ؛كلذ يف عسوتأ الو :خيشلا بتك نم هجيرختب موقأ ؛نكي مل نإف -

 .«نيتلسلسلاو) (هفيعضو)«عماجلا حيحص» ىلإ وزعلاب بلاغلا يف يفتكأ

 ثيدحلا ٍجّرخأف «ىنعملاب ثيداحألا ةياور نم ينابلألا ةمالعلا رثكي -

 ظفل ىلع هبنأ الو «ينابلألا ةمالعلا هقاس يذلا ىنعملا ىلإ ظافلألا برقأب

 ظافلأ ىلع فوقولا دارأ نمو ءرمألا بلطت اذإ الإ ةيشاحلا يف ثيدحلا

 .رداصملا يف اهيلإ عوجرلا هيلعف ثيداحألا

 .هيف ركذُي عضوم لوأ يف ثيدحلا جيرختب يفتكأ -

 مالك يف ًاجرخم يتأيس ناك اذإ ثيداحألا نم ثيدح جيرخت كرتأ دق -

 .نتملا بلص يف تابآلا جّررخأ -

 ةيشاحلا يف هيبنتلا نود ةيآلا محصأ ءأطخأف هظفح نم ةيآلا خيشلا الت اذإ -

 .رمألا بلطت اذإ الإ

 يف تعسوت تنك دقو ؛ًادج ةليلق تءاج دقف تاقيلعت نم كلذ ىوس ام امأ -

 وأ ءقيلعت ىلإ ةجاحب اهنأ ىرأ يتلا عضاوملا ىلع قيلعتلا يف لمعلا لوأ

 .«ةساردلا» ىلإ هلك كلذ لجؤأ نأ تيأر مث ءسّبل ةلازإ وأ «حرش

 نيب [هنم] ةملك هبناجب ُثبثأ :ةيشاحلا يف ينابلألا ةمالعلا قيلعت نم ناك ام -

 .ًالفغ هكرتأ يمالك نم ناك امو «نيتفوقعم
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 ريدقتو

 ِرْكّشو ٍدْمح ًةملك َبُثْكَأِل يلمانآ نيب هعضوم ذخأيف يملق تلوانت املك

 .يفاحلا رشب ىلإ راّمَع نب روصنم ةلاسر ُترّكَذَت :نيملاعلا بر هلل لالجإو

 درف «انيلع هللا َّنَم امب ىلإ بتكا» :رامع نب روصنم ىلإ يفاحلا رشب بتك دقف

 معن نم انب حبصأ دقف ؛يخأ اي دعب امأ» :اهيف لاق ةلاسر يف رامع نب روصنم هيلع

 يردأ ال ؛نيذه نيب اميف ًاربحتم تيقب دقلو ؛هيصعن ام ةرثك يف ؛هيصحن ال ام هللا

 . تس ام حيبق وأ ءرَّشَن ام ليمجل !؟هركشأ فيك

 يلمع لعجي نأ ؛عنملاو ءاطعإلاو ؛عفتلاو رضلا هب يذلا ميركلا هللا لأسأ)

 نأو ًاصلاق ةمايقلا يف ىحضأ ٌلظلا اذإ هفاطلأب ينكرادي نأو ءًاصلاخ ههجول اذه

 هلعجي نأو «ميعنلا تانج يف يتجرد هب عفري نأو «ميلعلا عيمسلا هنإ ينع زواجتي

 ٌداوج هنإ «لوبقلاب ةاقلت نم هب عفني نأو «ميظعلا لضفلا وذ هنإ هدنع يل ةريخذ

 يل بهي نأو «ةنوعملا نسحب ينّدمي نأو «هنؤمو بعت لك ينع ففخي نأو «ميرك

 الو دانتلا موي يتاطرف نع زواجتي نأو ءءوسلا عراصم ينيقيو «ريخلا ةمتاخ

 ؛يبابحأو يبراقأو «يدال وآو يدلاوو انآ ؛داهشألا سوؤر ىلع اهب ينحضفي

 «ميركلا داوجلا وه هنإ ؛هلون غباسو هلوط عساوب هلضف نم ماقملا راد انلحيو

 .ميحرلا فوؤرلا

 ةرثكو «عابلا رصقب فرتعم -هللاو - يننإف «يتردق يف ناك ام لمعلا اذهو

 .(۷ ٤ /17)«دادغب خيرات» رظنا(١)
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 .للعلا نم ءيشب للعب ال هللا لضف ّنكلو ءللزلا

 مدآ نبا تام اذإ يتلا ثالثلا لاصخلا ىدحإب ًافصتم نوكأ نأ ُتوَجَر اذهلف

 .2(ميلح ميرك داوج هنإ ءاهعامتجا ميركلا هللا نم وجرأ لب ءاهنم الإ هلمع عطقنا

 «سانلا ركشي ال نم هللا ركشي ال هلوق نم لاب يبنلا نع حص امل ًالاثتماو -

 اذه زاجنإ يف لجو زع هللا دعب لوألا لضفلا هل ْنَم ىلإ ركشلاب هجوتأ ينإف
 .نامعن ملاس دمحم :ريبكلا بيبطلا «لضافلا يبأ وهو «يبكلا لمعلا

 ًاروكش ًءازج ةمحرلاب هيوبأل وعدي نأ ناسنإلا رمأ دق لجو زع هللا ناك اذإو

 ««اريغص ينايبر امك امهمحرا بر لقو# :هناحبس لاقف هرغص يف هل امهتيبرتل

 .اًريبك همركو هتياعرب ينطاحأو ءاًريغص ينابر يذلا يدلاو عم لاحلا فيكف

 ذنم ريبكلا عورشملا اذه ليومتب -هرمع يف لاطأو هللا هظفح-مركت دقف

 اذه لثم اهبلطتي يتلا غلابملا ردقُي الو «هداصح موي ىلإ هل ىلوألا ةرذبلا تعضو

 ثاغضأ نوكي نأ لمعلا اذه ٌدْعَي مل كلذ الولو «هلثم شياع نم الإ عورشملا

 .رخبتتو لوزت ام ناعرس مث يندوارت مالحأ

 ؛ينافلا ايندلا ماطحب ينلغشي مل -هللا هظفح - يبأ نإف رخآ بناج نمو

 لب «ةفئاز ةيعامتجا ةناكم وأ اف لام ًءارو ضكرلل ينعفدي ملو «لئازلا اهعاتمو

 .ةمعنو ريخ نم هيف انآ اميف يل ٍنيعم بخ -هللا هظفح- ناك

 ملعلا بلاطو ثحابلا لام سأر امهو «تقولاو لاملا -هللا هظفح -يل رفوف

 نم ءاهبنلا ءايكذألا ملعلا بالط انناوخإ نم انيأرو انشياع مكف ءنامزلا اذه يف

 .ًادح ريسي فرصتب (5 07 /4) (رينملا جارسلا ريسفت» (1)
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 ىلإ مهرطضي امم مهتجاحو مهرقفل لامشلا تاذو نيميلا تاذ ايندلا مهب ديمت

 عافتنالا ةصرف ةمآلا ىلع عيضتف «لمع وأ ٍةفيظوب لاغشنالاو ملعلا بلط كرت

 !هللا اهمحر..ةيلاغلا ةزيزعلا ىّمأ ىلإ ركشلاب هجوتأ امك -

 .درلا نورظتتي الو ءاطعلا يف مهرامعأ نوضقي نيذلا كئلوأ مه ٌليلقو

 ..تطعأو «تلذبو «تبعتو ءتَّدَكو ءتَرِهَس

 ..اهليمج نم ًائيش درأل يرود ءاجو ءقوّشلا ىوتساو دعاسلا دتشا اذإ ىتح

 ..ةئداه ٍةليل عم ٍدعوم ىلع -تناكو -ٌتنك

 ...-اًهْرْرَي ملو -ةليللا كلت يف مونلا يِنْرْرَي مل..ام رمألو

 ..رجفلا ىلإ ٌرمقلاو اهترهاسف..اهترجح ىلإ تلقتناف

 ..رجف نم هاسقأ امو

 ..جراخلا ىلإ مويلا كلذ حابص يف رفس ىلع تناك

 ..بيرق ِءاقل ىلإ ينتعّدوو اهتعّدوف

 .. ظن انك اذكهو

 ..ينيع يف ايندلا هل تملظأ ..دّيِعَب نم ريخ ينءاج مث

 ..ناكف نوكي نأ هللا هدارأ ًارمأ ةمث نإ

 ہا
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 ..ةريخألا يه ةليللا كلت تناكف

 ..ةياهنلا رجفلا كلذ ٌرَطَسو

 ٌمومدلا ٍتفرغأو «يملق ينلذخ -اًهل ْوْأ- يمأ نع ُبتكأ ُثأشنأ املك يننإو

 كلت تداع ول نأ تينمتو ءاهل ةياهن ال ٍتايركذل يركف ٌتملسأو «يساطرق

 ..ءاش ام ناكف ءاش هللا نكلو ..ديدج نم رجفلا كلذ ناذآ َعْفُر وأ..ةليللا

 .نيدلا موي اهتانسح نازيم يف لمعلا اذه لعجي نأو «هتانج

 داوملا خسن ىلع ماق يذلا لمعلا قيرف ىلإ :ركشلاب هجونأ نأ ينتوفي الو

 ناك دقو ؛لمعلا اذهل قيسنتلاو فصلا لحارم رثكأ ىلعو ةبولطملا ةيتوصلا

 ةنراقم ريصق تقو يف عورشملا اذه زاجنإ ىلإ تدأ يتلا لماوعلا مهأ نم مهدهج

 يلع نب دهف ميركلا يقيدصو لضافلا يخأ ىلإ ركشلاب هجوتآ امك

 لمعلل ةربخآلا ةبرجتلا ةعجارم يف يتدعاسمب مركت يذلا -هللا هظفح- يجحللا

 .ًاريثك ًاريخ هللا هازج ًادهجو اًنقو يلع َرْفوف ؛عبطلا ىلإ هعفد لبق





 ةريخأ ةملك

 وأ-ةرطق ميظعلا لجرلا كلذل انلذب اذإ ًاعيش انعنص دق اننأ نوبتاكلا َّنّْظَيال

 .دادملا نم -تارطق

 -تارطق وأ ةرطق لجرلا كلذل انلذب اذإ ًائيش انعنص دق انثأ نوكابلا نظي الو

 .عمدلا نم

 ..هليبس ىلإ ىضم مث ههِتمأو هنيدل ةرطق ٌةرطق هتايح ءام لذب دق هنإف

 روفغلا هبر وفع يجار بتكو

 نامعن لآ ملاس نب دمحم نب يداش

 ١11١ رفص 1۸ ءاثالثلا موي يف

 5١١١ رياربف ۲ قفاوملا

 نميلا ءاعنص يف

 ءوس لك نم نيملسملا دالبو هللا اهسرح
Shady_noaman@hotmail.com 
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 ةماه ةيدقع تامدقم باوبأ عامج
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 ةديقعلا فيرعت باب ]١[

 .يلمع مكح هب طبتري ال امم بيغلا ملاعب قلعتي ام لك يه :ةديقعلا

 ,( 20:47:01 /585) "رونلاو ىدهلا"

 ةديقعلل ةوعدلا ةيمهأ باب 1

 :[مامإلا لاق]

 روصقو هلك يمالسإلا ملاعلا يف ةديقعلا لوح ةندندلا نم دب ال هنأ ييأر..انأ

 ابازحأ نأ ليلد ربكأو «ساتنلل اهنييبت نعو ةديقعلا نع هفارصتا هلك يمالسإلا ملاعلا

 ةوعدلاب لاغتشالا نأ نوري بزحتلا يف اهدمأ لوطو اهددع ةرثك ةفورعم ةيمالسإ

 يفانأو ةنس نيثالث ذنمو ءًادج ةفسؤم براجت انلو ءأطخ اذه راكفألا حيحصتبو

 ىلع ةيبرع ةسلج نيسلاج انك نكل- ءًامامت سلجملا اذهك سلجم انعمج ةنيدملا
 لجر لحد ؛دحاو رخآ ينعي «رينم اذه خألا لحم يسولج ناك انأو -ضرألا

 ًادبو ملسف دالبلا ضعب يف فورعم يمالسإ بزح سيئرو عقصم بيطخ

 مل ادحأ نأ ببسلا ؛ثيدحلا يف ءاج امك ترعمت ههجو حمالم تظحال «حفاصي

 لخادل ةبسنلابو «تاعامتجالا هذه لثم يف داتعم ريغ رمأ اذه نأ كش الو هل مقي

 ءامامت بابلا دنع كانه نيسلاجلا رخآ انأو يلإ لصو ىتح «يعامتجالا هزكرم هل

 هنأ ترعش انآ ينأل ؛مايق نودب زيزع :ماشلا يف اندنع نولوقي امك ذاتسأ اي :هل تلق

 الإ ةملكلا هذه عمسي داك ام وه «هل سانلا ءال وه مايق مدع نم ءيش هسفن يف راص

 وهو ..اذكو اذكو تائيزجلا هذهب لغشدن نأ ديرن نآلا نحن ذاتسأ اي :لاقو «رجفنا

 ةملك نوكن مزالو ءوه بيطخ ...ريده :ةيبرعلا ةغللا يف نولوقي امك ردهيب

 ىتح هتكرتف هرخآ ىلإ ..و نييعوشلاو نييثعبلا عم شيعن نآلا نحنو ؛ةدحاو

 مد



 هلإ ال ىلع عامتجالا انيفكي هنأ كنم تعمس ام يفكي له !ذاتسأ اي :تلق «یھتنا

 !يمالسإ بزح سيئر !؟كيأر ام .مهف نودب ولو :لاق !؟مهف نودب ولو هللا الإ

 نيملسملا ةماع نم نوفتكي ءلصألا اذه ىلع شيعت بازحألا هذه نأ فرعأ انأو

 مزلتست ةبيطلا ةملكلا هذه وأ ةداهشلا هذه نأ اومهفي مل ولو هللا الإ هلإ ال اولوقي نأ

 هنأل ؛مويلا يرصعلا ىنعملاب طقف توغاطلاب رفكلا سيل نكل «توغاطلاب رفكلا
 وه توغاطلا :نآلا ملسملا بابشلا نم ريثك ءرضاحلا رصعلا بئاصم نم ًاضيأ اذه

 روذنلا هذه ةعونتم تيغاوط كانه امنيب «هللا لزنأ ام ريغب مكحي يذلا مكاحلا

 ال ةملك يفانت هذه «لجو زع هللا ريغ ىلإ هجوت يتلا تاوعدلا هذهو ناميألا هذهو

 ةدابعلا ديحوتو ةيهولألا ديحوت ينعي هللا الإ هلإ ال نأ مهفي نمل ةبسنلاب هللا الإ هلإ

 نأ ًاقح نييمالسإلا ةاعد ىلعف كلذلو ءاذه ىلع شيعي يمالسإلا ملاعلا اذه

 ملعلا هعمو لب ؛هلوح تندد يذلا نسحلا بولسألا يف طقف سيل اوعمجي

 ..هيلإ ةجاحب يمالسإلا ملاعلا وه ام اذهو ءةنسلاو باتكلاب حيحصلا

 00:05:05 /475) "رونلاو ىدهلا"

 ةحيحصلا ةديقعلل ةوعدلا نع ةاعدلا بكنت ةروطخ بابا" ]

 :[مامإلا لاق]

 باب نم ةديقعلا نود اميف نوفلتخيس مهف ةديقعلا يف نوملسملا فلتخا اذإ

 رضي ال يذلا وه عورفلا يف فالخلاو ءرضي يذلا وه ةديقعلا يف فالخلاو «ىلوأ

 نييمالسإلا ةاعدلا ريهامج كرتف ؛ناك امثيح قحلا عابتال صلخأ ناسنإلا ام اذإ

 اذه «بوعشلا نيب ةحيحصلا ةديقعلا رشنب مامتهالا ةيمالسإلا دالبلا لك يف مويلا

 ..ةيحانلا هذهب مامتهالا بجيف «مهلك ءاملعلا نم روصق

 .( 00:20:55 )٤۲٤/ "رونلاو ىدهلا"

 ہا



 ةيولوألا ةاعدلا ءاطعإ ةيمهأ باب[ ؛]

 ىعدا نم ىلع درلاو مهتوعد يف ةديقعلل
 ةيدقع ال ةيقّلُخ ةلكشم مويلا نيملسملا ةلكشم نأ

 :[" ولعلا رصتخم " ةمدقم يف مامإلا لاق]

 - مهنم ليلقلا الإ - مويلا نييمالسإلا باتكلا ىلع بتعلا دشأ بتعأ (ينإ)

 «ةيدمحملا ةقيرطلاو ةيفلسلا ةديقعلا ادع ام ءيش لك مالسإلا نع نوبتكي نيذلا

 مالسإلا ىلإ ديدجلا ءشنلا هيجوت نولوتي نيذلا كئلوأ مهنم ركذلاب صخأو

 مهميهافم اودحوي نأ اقلطم نولواحي ال مهنإف ءهتفاقثب مهفيقثتو هتيبرتب مهتيبرتو
 نيلفغملا ضعب نظي امك ال فالتخالا دشأ هلهأ هيف فلتخا يذلا مالسإلا لوح

 يف ةلثمألاو «لوصألا نود طقف عورفلا يف مهنيب فالخلا نأ نيلفاغتملا وأ مهنم

 راكفأب ملع ىلع ناك وأ قرفلا بتك يف ةسارد هل ناك نم اهملعي ةريثك كلذ

 هللا ولع وهو الأ ثحبلا نم هيف نحن ام ىلع الاثم نآلا انيفكيو «مويلا نيملسملا

 كشي وأ اهركني انريغو نيمزاج نيعطاق اهب نمؤن فلسلل ًاعبت نحنف «هقلخ ىلع
 اعيمج نحنف كلذ عمو اعطق اهب ناميإلا يفني امم كشلاو فلخلل اعبت اهيف

 نإو ةفئاط لك ىدل فورعم وهف باوجلا امأ ؟ةقيقح نمؤملا نيأف ...هللاب نونمؤم

 حصنلاو ءطقف عورفلا يف ةفارخلا كلت لاطبإ ضرغلا امنإو هددص يفانسل انك

 جهنو ةنسلاو باتكلا ءوض ىلع اعورفو الوصأ هنيد يف ملسملا بابشلا فيقثتب

 .حلاصلا فلسلا

 رشع وحن ذنم ترج تناك يتلا ةشقانملا كلت - تييح ام - ىسنأ نل ينإو

 نأ نوبحي نيذلا ظاعولاو ءابطخلا دحأ نيبو ينيب ةرونملا ةنيدملا يف نينس



 ةفيطل ةرهس يف نحنو انيلع لخد دقف اهيف مالكلاب اولقتسيو سلاجملا اوردصتي

 نم دحأ هل مقي ملف يلاثمأ نييفلسلا نم ملعلا بالط نم ةبيط ةبخن تعمج
 ًاعيمج نيسلاجلا خيشلا حفاصف ًالبقتسمو ًابحرُم رادلا بحاص ىوس نيسلاجلا
 تنكو يلإ ىهتنا ىتح هنم كلذ ينبجعأف نميألاف نميألاب اثدتبم دحاو دعب ًادحاو

 هل مايقلا مهكرتب ىضرلا مدع ههجو يف تأرقو تيأر ينكلو ًاسلجم مهرخآ

 زيزع :ينحفاصي وهو يلوقب هعم ًافطلتم هتردابف هيلع كلذ عقو فطلأ نأ تببحأف
 وهو باجأف «ةبسانملا هذه لثم يف ماشلاب اندنع نولوقي امك ذاتسأ اي مايق نودب

 :هاعم امب - هيلع ةيداب بضغلا حمالمو سلجي

 قفاوم انأو ءيش يف ةنسلا نم سيل ًاميظعتو ًاماركإ لخادلل مايقلا نأ كش ال

 يهو بناج لك نم نيملسملاب نتفلا هيف تطاحأ نمز يف اننكلو «كلذ ىلع كل

 ةدحالملا ركذو كلذ حرش يف ضافأ مث .ميمصلا يف ةديقعلاو ناميإلا سمت نتف

 ةبراحمل انعيمج مويلا دحتن نأ بجيف نيرفاكلا نم مهريغو نييموقلاو نييعويشلاو
 ةيفالخلا رومألا يف لادجلاو ثحبلا عدن نأو نيملسملا نع مهرطخ عفدو ءالؤه

 .امهوحنو لسوتلاو مايقلا ةلأسمك

 لثم يف كعم نآلا نحنف ءًالاقم ماقم لكل نإف خيشلا ةرضح اي كديور :تلقف

 ةجلاعمل ةطخلا عضول الو صاخ ثحبل اهيف عمتجن مل ةيوخآلا ةيرهسلا هذه

 مث دعب سلجت تدك ام تنآو «مهريغو نييعويشلا ىلع درلا نم ةماهلا لئاسملا

 ؛ هلصقت كنظأ ال قالطإلا ىلع اذكه ةيفالخلا رومألا يف ثحبلا كرت كبلط نإ

 الإ هلإ ال نأ ةداهش ىنعم يف ىتحو ةيداقتعالا لئاسملا ىتح لمشي فالخلا نآل

 بلطلاو :ىلاعت هللا ريغب ةثاغتسالا نوزيجي مويلا خياشملا رثكأ نأ ملعت تنأف ءهللا

 هنأ ىلإ ريشأ - اعيمج اندنع ديحوتلا ةداهش ىنعم يفاني امم كلذو «تاومآلا نم

۱۷۲ 



 ةداهشلا ىنعم حيحصت يف ىتح ثحبن ال نأ انديرت لهف - انعم ةلأسملا هذه يف

 ليبس يف اتقوم كرتي نأ بجي اذه ىتح .معن :لاق ؟فالخ اهيف ةلأسملا نأ ةجحب

 اذامو :تلق ...و داحلإلا :ربكألا رطخلا ءردل ةملكلا ديحوتو فوفصلا عيمجت

 كارشإلا مدعو ديحوتلا ساسأ ىلع مقي مل اذإ - لصح ول - عمجتلا اذه لثم ديفي

 ًاقلاخ ىلاعت للاب نوئمؤي اوناك ةيلهاجلا يف برعلا نأ ملعت تنأو .لجو زع هللاب

 هللا الإ هلإ ال مهل ليق اذإ اوناك مهنإ) قحلا هلإلا هنوكب نورفكي اوناك مهنكلو

 .مهايإ لوسرلا ةبراحم نم مهجني ملو ًائيش كلذ مهناميإ مهدفي ملف (نوربكتسي
 موهفمب ولو :تلق .هللا الإ هلإ ال ةملك تحت سانلا عمجب مويلا يفتكن نحن :لاقف

 .ولو :لاق ؟ىطاخ

 مويلا نيملسملا ةاعدلا نم ربثك عقاو ةقيقحلا يف انل لثمت ةشقانملا هذهف :لوقأ

 نم لك نوعدي مهنإف نيدلل مهمهف يف نيملسملا قرفت هاجت يبلسلا مهفقومو

 باتكلا نم ةجحلاو ملعلاب مهولمحي نأ نود هئارآو هراكفأ ىلع مهيلإ يمتني

 مههيجوت يف وه امنإ مهمامتها لجو اهنم أطخلا حيحصتو اهديحوت ىلع ةنسلاو

 ةسايسلاب مهعابتأ فيقثت الإ مهل لغش ال مهنم نورخآو «ةيمالسإلا قالخألا ىلإ

 نم مهيف ىرنو هلوح مويلا باتُكلا رثكأ مالك هيلع رودي امم كلذ وحنو داصتقالاو
 ةماقإو يمالسإلا عمتجملا داجيإ ىلإ نوعسي اعيمج مهف كلذ عمو ةالصلا ميقي ال

 اذإ الإ ققحتي نأ نكمي ال اذهك اعمتجم نإ !تاهيه تاهيهو .يمالسإلا مكحلا

 باتك يف ءاج امبسح هللا ىلإ ةوعدلا نم ةو هللا لوسر هب أدب ام لثمب ةاعدلا أدب

 . اقلاع هللا لوسر هنيبو هللا

 ام اهيف لخد امدعب اهب ضوهتلا نكمي ال ةوعدلا هذه لثم نأ يهيدبلا نمو
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 ريسفت ىلع سدلاو ؛ثيدحلا مساب ©: يبتلا ىلع سدلا قيرط نم اهنم سيل
 نيردصملا ةيفصتل يملعلا يدجلا مامتهالا نم دب الف «ليوأتلا مساب نآرقلا

 راكفألا فلتخم نم مالسإلا ةيفصت نم نكمتنل امهيف لخد امم نيروكذملا
 .مهنم ةنسلا ىلإ بستتي نمم ىتح ةيمالسإلا قرفلا يف ةرشتنملا دئاقعلاو ءارآلاو

 فوسف ةيوفصتلا نم حيحصلا ساسألا اذه ىلع موقت ال ةوعد لك نأ دقتعأو

 .دلاخلا هللا نيدب قئاللا حاجنلا اهل بتكي ال

 ديس ريبكلا ذاتسألا وه اذهف نييمالسإلا ةاعدلا ضعب اريخأ اذهل هبنت دقلو

 هذه نأ (ديرف ينآرق ليج) ناونع تحت ررق نأ دعب هنإف - ىلاعت هللا همحر - بطق

 اهنأو هعيمج ةيرشبلا خيرات يفو هلك مالسإلا خيرات يف ًازيمم ًاليج تجرخأ ةوعدلا

 نآرق نأ عم ببسلا نع لءاست ؛ ىرخأ ةرم زارطلا كلذ نم جرخت دعت مل

 نيب اهلك ةميركلا هتربسو يلمعلا هيدهو لوسرلا ثيدحو لازي ال ةوعدلا هذه

 ؟ةقزاو هللا لوسر صخش الإ بغي ملو لوألا ليجلا كلذ يدي نيب تناك امك انيديأ

 :هنأب باجأف

 ام اهتارمث اهئاتيإو ةوعدلا مايقل ًايمتح لاب هللا لوسر صخش دوجو ناك ول"
 هذه يف سانلا رمأ اهيلإ لكو امو ةلاسر رخآ اهلعج امو ةفاك سانلل ةوعد هللا اهلعج

 ."نامزلا رخآ ىلإ ضرألا

 هيلإ انرشأ ام اهمهأ تأرط لماوع ةدع ةزجعملا رركت مدع ببس يف رظن مث
 :لاقف عبنلا ةعيبط يف فالتخا نم

 امف هدحو نآرقلا نآرقلا عبن وه ليجلا كلذ هنم ىقتسا يذلا لوألا عبنلا ناك"

 يضر ةشئاع تلئس امدنعف عبنلا كلذ راثآ نم ارثأ الإ هيدهو هللا لوسر ثيدح ناك

 ا ۱۷٤



 نذإ هدحو نآرقلا ناك "نار قلا هقلخ ناك" :تلاق هللا لوسر قلخ نع اهنع هللا

 كلذك كلذ نكي ملو هيلع نوجرختيو هب نوفيكتيو هنم نوقتسي يذلا عبنلا وه

 ؛ تاسارد الو تافلؤم الو ملعالو ةفاقث الو ةراضح اهموي ةيرشبلل نكي مل هنأل

 ابروأ لازت ام يذلا اهنوناقو اهبتكو اهتفاقثو نامورلا ةراضح كانه تناك دقف الك

 اهقطنمو ةيقيرغإلا ةراضحلا تافلخم كانه تناكو .هدادتما ىلع وأ هيلع شيعت

 ةراضح كانه تناكو «مويلا ىتح يبرغلا ريكفتلا عوبني لازي ام وهو اهنفو اهتفسلفو

 تاراضحو كلذك اهمكح مظنو اهدئاقعو اهريطاسأو اهرعشو اهنفو سرفل

 ناتراضحلا تناكو .خلإ نيصلا ةراضحو دنهلا ةراضح :ةينادو ةيصاق ىرخأ

 تناك امك .اهبونج نمو اهلامش نم ةيبرعلا ةريزجلاب نافحت ةيسرافلاو ةينامورل

 تاراضحلا يف رقف نع نذإ نكي ملف ةريزجلا بلق يف ناشيعت ةينارصنلاو ةيدوهيل

 ةرتف يف ..هدحو هللا باتك ىلع ليجلا كلذ رصقي ةيملاعلا تافاقثلاو ةيملاعل

 دصقلا اذه ىلع لدي .دوصقم جهنو موسرم ميمصت نع كلذ ناك امنإو ...هنوكت

 نم ةفيحص هنع هللا يضر باطخلا نب رمع دي يف ىأر دقو أب هللا لوسر بضغ

 :هلوقو ةاروتلا

 ""«ينعبتي نأ الإ هل لح ام مكرهظأ نيب ايح ىسوم ناك ول هللاو هنإ»

 صلاخ :لقعلا صلاخ «بلقلا صلاخ ليج عنص ديري لاو هللا لوسر ناك

 يهلإلا جهنملا ريغ رخآ رثؤم يأ نم نيوكتلا صلاخ «روعشلا صلاخ ءروصتلا

 .[هنم] .اهنع دمحأو دواد وبأو ملسم هجرخأ )1(

 يف ليلغلا ءاورإ " يف هتجرخ دقو امهريغو دمحأو يمرادلا هجرخأ نسح ثيدح وه :تلق (۲)

 .[هنم] )١589(. " ليبسلا رانم ثيداحأ جيرخت

  tettt seetteا  eeeeessessesetetes seretan teterا ° ¥



 هل ناكف هدحو عبنلا كلذ نم نذإ ىقتسا ليجلا كلذ ميركلا نآرقلا هنمضتي يذلا

 ؟ثدح يذلا ام مث ديرفلا نأشلا كلذ خيراتلا يف

 ةفسلف ةيلاتلا لايجألا هنم تقتسا يذلا عبنلا يف تبص عيبانيلا تطلتخا

 توهالو دوهيلا تايليئارسإو مهتاروصتو سرفلا ريطاسأو مهقطنمو قيرغإلا

 ريسفتب هلك اذه طلتخاو تافاقثلاو تاراضحلا بساور نم كلذ ريغو ىراصنلا

 كلذ ىلع جرختو ءًاضيأ لوصألاو هقفلاب طلتخا امك مالكلا ملعو ميركلا نآرقلا

 ." ًادبأ ليجلا كلذ رركتي ملف ليجلا كلذ دعب لايجألا رئاس بوشملا عبنلا

 :(۱۷ ص) لاق مث نيرخآ نيلماع - هللا همحر - ركذ مث

 ام لك .ملظأ وأ مالسإلا اهرصاع يتلا ةيلهاجلاك ةيلهاج يف مويلا نحن "

 مهتفاقث دراوم مهديلاقتو مهتاداع مهدئاقعو سانلا تاروصت ..ةيلهاج انلوح

 ًاريكفتو ةيمالسإ ةفاقث هبسحن امم ريثكلا ىتح .مهنيناوقو مهعئارش مهبادآو مهنونف

 يف مالسإلا ميق ميقتست ال كلذل «ةيلهاجلا هذه عنص نم كلذك وه ...ًايمالسإ

 نم سانلا نم مخض ليج انيف أشني الو انلوقع يف مالسإلا روصت حضتي الو انسوفن

 .ةرم لوأ مالسإلا هأشنأ يذلا زارطلا كلذ

 نيوكتلاو ةناضحلا ةرتف يف درجتن نأ :ةيمالسإلا ةكرحلا جهنم يف نذإ دبالف

 ىلإ ءادتبا عجرن نأ دب ال ءاهنم دمتسنو اهيف شيعن يتلا ةيلهاجلا تارثؤم لك نم

 ملو طلتخي مل يذلا نومضملا عبنلا ءلاجرلا كئلوأ هنم دمتسا يذلا صلاخلا عبنلا

 دوجولا ةقيقحلو هلك دوجولا ةقيقحل انروصت هنم دمتسن هيلإ عجرن ةبئاش هبشت

 :قحلا لماكلا دوجولا نيبو نيدوجولا نيذه نيب تاطابترالا ةفاكلو يناسنإلا

 انميهافمو انقالخأو انميقو ةايحلل انتاروصت دمتسن مث نمو ...هناحبس هللا دوجو

۷ 
 يا



 .ةايحلا تاموقم لكو داصتقالاو ةسايسلاو مكحلل

 ةيلهاجلا تاروصتلاو يلهاجلا عمتجملا طغض نم صلختلا نم انل دب ال مث
 حلطصن نأ انتمهم تسيل ...انسوفن ةصاخ يف ةيلهاجلا ةدايقلاو ةيلهاجلا ديلاقتلاو

 ةفص ...ةفصلا هذهب وهف هل ءالولاب نيدن نأ الو يلهاجلا عمتجملا اذه عقاو عم

 اذه ريغنل الوأ انسفنأ نم ريغن نأ انتمهم نإ .هعم حلطصن نآل لباق ريغ ...ةيلهاجلا

 .ًاريخأ عمتجملا

 انسل اننكلو ةظهاب تايحضت انيلع ضرفتسو ةقشمو اتنع اذه يف ىقلنسو

 يهلإلا هجهنم هب هللا رقأ يذلا لوألا ليجلا قيرط كلسن نأ انئش نحن اذإ نيريخم

 " ةيلهاجلا جهنم ىلع هرصنو

 اونواعتي نأ ةيمالسإلا ةوعدلا لجأ نم نيلماعلل دب ال ناك كلذ لجأ نم

 كلذ ىلإ ليبس الو مالسإلل فلاخم يلهاج وهام لك نم صالخلا ىلع ًاعيمج
 نيرمأ مكيف تكرت» : ةا هلوق كلذ ىلإ ريشي امك ةنسلاو باتكلا ىلإ عوجرلاب الإ

 يلع ادري ىتح اقرفتي نلو يتنسو هللا باتك :امهب متكسمت نإ اماولضت نل

 يمالسإلا عمتجملا مايقل ساسآلا اوعضو دقف كلذ اولعف مه اذإف .”«ضوحلا

 .ةحلسم ةلود مهل أشنت وأ ةمئاق مهل نوكت نأ نكمي ال هنودبو

 يف نوفلؤي نيذلا ةرتاكدلاو باتكلا ضعب نم بجعلا دشأ بجعأل ينإو

 ةايح يف ربكألا رطخلا مثإلا نطاب " ةلاسر فلؤمك سوفنلا ضارمأ ضعب ةجلاعم

 يذلا يقيقحلا رطخلاب ربك لهج نع فشكي ىتح كلذب عنقي ال مث " نيملسملا

 يف - ىلاعت هللا همحر - بطق ديس ذاتسألا هيلإ راشأ ام وهو نيملسملاب طيحي

 .(۲۹۳۷ہقر) "عماجلا حيحص" (۱)



 اهنم زمغي ذخأف ةقيقحلا هذه هبجعت مل هيلإ راشملا روتكدلا نإف ؛مدقتملا همالك

 :(69 ص) ةروكذملا ةلاسرلا يف هل ناونع تحت اهب ركذملا نمو

 :لاق ." ةيركف تسيلو ةيقالخأ انتاكشم"

 نادجولاو قلخلاب قلعتت ةلكشم نم يناعن اننأ هانركذ يذلا اذه لك ىنعمو "

 " ركفلا وأ ةعانقلاب قلعت يأ اهل سيلو

 هامس ام ىلإ نوهبنتيو هتلكشمب نورعشي نيذلا سانلا نم بجعت مث لاق اذك

 اهركذ يتلا لبسلاب هوجلاعي نأ نم ًالدب مهنكلو نيملسملا ةايح يف ربكألا رطخلاب

 ديس مالك ىلإ اريشم لاق مث ...ةيركفلا ثاحبألا نم ديزمب هنوجلاعي هتلاسر يف وه
 :هللا همحر بطق

 فشك يف ننفتن وأ (يلهاجلا عمتجملا) حرش يف بهسن نأ يدجي اذامف "

 وأ ءيركفلا وزغلا بابرأو مالسإلا ءادعأ اهيلع ريسي يتلا ةيناودعلا تاططخملا

 ءالبلا نأو ةيمالسإلا ةوعدلاو يمالسإلا ركفلا ةيجهنم نم ديزملا ضرعب متهن

 ضرملا وه امنإو (!) هلك اذه نم ءيشب لهجلا سيل نوملسملا هيناعي يذلا

 ديزم يأ ىلإ مويلا دعب ةجاح نيملسملاب سيل «مهسوفنب مكحتسي يذلا لاضعلا
 نوكلمي اوحبصأ مهتافاقث فالتخا ىلع نوملسملاف ؛ ةيركفلا تاساردلا هذه نم

 ًالوكوم ناك رمألا نأ ول ةيفاكلا ةناصحلا مهل حيتي ام يحاونلا هذه يف يعولا نم

 ىلإ عفدت يتلا ةلئاهلا ةوقلا ىلإ مويلا دعب ةجاحب مه امنإو هدحو يعولا ىلإ
 يتلا ةلئاهلا ةوقلاو «هدحو لقعلا وأ ركفلا ديب ذيفنتلا رمأ نوكي نأ تاهيهو «ذيفنتلا

 ." قالخألا ةوق يه امنإ اهوجاتحي

 ال ام تائيطخلاو تاطلاغملا نم همالك يفو (!)ميلعلا روتكدلا لوقياذكه

3۸ 
 ہا



 :لوقي نأ روصتي ال نييمالسإلا نم ًادحأ نإف اهنايب يف لوقلا طسبل لاجملا عستي
 نكلو «همالك همهوأ امل ًافالخ ةلكشملا لحل يفكي هدحو ركفلاو يعولا نأ

 ديحوتلاو ناميإلا وهو الأ قالخألا ةوقل لصألا يه روتكدلا اهركنأ يتلا ةلكشملا

 ةالصلا مهيلع لسرلاو ءايبنألا تناك كلذلو ؛ةحيحصلا ةديقعلاو حيحصلا

 ملف لجو زع هللا ديحوت وه امنإ ةوعدلا نم نوؤدبي ام لوأ مهعابتأو مالسلاو

 امم كلذ ريغو ةيداصتقالا الو ةيقالخألا لكاشملا رمألا ئداب نوجلاعي اونوكي

 يهو ةيساسألا ةلكشملا نع ةلفغلا عم مويلا باتكلا نم ريثك هتلجاعمب نتتفا

 مالكلا بتكلو ؛ةحيحصلا ةديقعلا نع لبق امو مويلا نيملسملا نم ريثكلا فارحنا

 .كلذ يف ريبك علض ديحوتلا بتكب اهنومسي يتلا

 وأ ةعامج وأ دارفأ وأ درفل نكمي له :ًادحاو ًالاؤس ميلعلا روتكدلا لأسأ انأو

 تناك اذإ قالخألا ةوق يهو مويلا اهنوجاتحب يتلا ةلئاهلا ةوقلاب اوظحي نأ ةمأ

 نأ وه هملعي يذلا لهف هلأسنف ءناكمإلا مدعب باجأ اذإف ؟ةحيحص ريغ مهتديقع

 ىلع فلسلا دهع يف هيلع تناك امك ةحيحص مهتديقع لازت ال ةملسم ةمأ كانه

 ةفوصتملا ةالغو ةيربجلاو ةافنلا ةلزتعملا ةديقع ىلع وه نم مهيف نأ نم مغرل

 ملعتي نأ ىلإ ةجاحب سيل ملسملا نأب لوقي نم ةصاخ اندلب يفو مويلا مهنم يذلا

 هللا ىوقت كلذ يف يفكي امنإو ءامهمهف ىلع دعاست يتلا مولعلاو ةنسلاو باتكل

 اوقتاو# :ىلاعت هلوقك نوملعي اوناك ول مهيلع ةجح وه امب نآرقلا نم نوجتحيو

 ةعافشلاك ةيعرشلا قئاقحلا نم ًاريثك نوركني كلذ ىلع ءانبو هللا مكملعيو هلل

 «لاجدلا جورخو «ىسيع لوزنو قلقا دمحم انيبن ةصاخبو لسرلاو ءايبنألل ةتباثل

 نآرقلا نورسفي نيذلا نيينآرقلاب نومسي سانأ دنهلاو رصم يفو «ريثك كلذ ريغو

 ةمئآلاو نيعباتلاو ةباحصلا لاوقأو ل يبنلا ثيداحأب هريسفت ىلع ةناعتسالا نود

 م



 ؟ةيبرعلا ةيملعلا دعاوقلل مازتلا نودبو لب نيدهتجملا

 «فلسلا دهع يف تناك امك يه مويلا نيملسملا ةديقع نأب روتكدلا باجأ نإف

 نإف ؟ةصاخ هدلب يفو مويلا دوجوم ةلطابلا دئاقعلا نم هتركذ يذلا اذه له هلأسنف

 سيل" :مدقتملا لوقلا ىلع أرجتي فكيف هب نظلا وه امك باجيإلاب باجأ
 مويلا نوملسملاف ءةيركفلا تاساردلا هذه نم ديزم يأ ىلإ دعب ةجاح نيملسملاب

 مهل حيتي ام يحاونلا هذه يف يعولا نم نوكلمي اوحبصأ مهتافاقث فالتخا ىلع

 " ةيفاكلا ةناصحل

 هذه نم ةكربلاو ريخلا مهيف نيملسملا نأب لوقلا ىلإ عجرو دحجو رباك اذإو

 :رعاشلا لاق امك رمألا نأل هتبطاخم تطقس ةيثيحلا

 ليلد ىلإ راهنلا جاتحا اذإ ءيش ناهذألا يف حصي سيلو

 ءاش نإ هل فشكي يذلا لاؤسلا روتكدلا ةرضح ىلإ هّجوأ نأ نم دب ال اريخأو

 ؛نآلا ىتح هل نيبتي مل ناك نإ ئطاخلا ناونعلا كلذ هل عضو يذلا هئطخ نع هللا

 يذلا باوجلاب تبجأ نإف ؟هللا نيأ :ةيراجلل ةا لوسرلا لاؤسب كلأسن نحن

 همهفو ؛ءامسلا يف :انلوق وهو الأ ةيراجلا ناميإ ليلد أَي لوسرلا هلعجو هب نمؤن

 قحلا تبصأ دقف «شرعلا ىلع ىلاعتو كرابت هنأ فلسلا همهف يذلا هجولا ىلع
 «قالخألاب سيلو دئاقعلاو راكفألاب اهتقالع يتلا ةلأسملا هذه يفانعم تقفتاو

 ةذتاسألاو خياشملا ىتح نيملسملا ريهامج تفلاخ هسفن تقولا يف كنكلو

 قحلا باوجلا اذه ىلع كنوقفاوي ال مهنإف ةعيرشلا مهيلع تسرد نيذلا ةرتاكدلاو

 .ديعبب ةرهز يبأو يرثوكلاب كدهعامو

 نأ تيبأو ةو لوسرلا انل هئس يذلا لاؤسلا اذه هيجوت تركنأ تنأ نإو

 اک يمي م
 يا



 .ناكم لك يف دوجوم هللا :ةلزتعملا با وجب تبجأ وأ «يباجيإ باوجب هيلع بيجت
 " يف امب بيجت وأ هنيعب رفكلا وهو قولخملاو قلاخلا داحتاب لوقلا هانعم اذهو

 " ىتح اهتفاقثب تفقثتو اهتسرد يتلا مالكلا بتك نم اهريغو اهتيشاحو " ةرهوجلا
 باتكلا تفلاخ دقف " ةيفاكلا ةناصحلا كل جسني ام يعولا نم كلمت تحبصأ

 ةمئألا ضعب نع لوقنلا ضعب ىلإ انرشأ نأ قبس امك ةمآلا عامجإو ةنسلاو

 تنك ءاوسف راصتخابو :كلذ يف مهبهذم ىلع نحنو ءًاعيمج اندنع مهب قوثوملا
 تائم ذنم نيملسملا نييالم لثمي نيتفئاطلا نم لكف ةديقعلا هذه يف اندض وأ انعم

 ثيدحلا يف دراولا باوجلاو لاؤسلاب نمؤت يتلا ةفئاطلا يفو مويلا ىتح نينسل

 عيمجو ةيزوجلا ميق نبا ققحملا هذيملتو ةيميت نبا مالسإلا خيش اغنآ هيلإ راشمل

 نم لكو باهولا دبع نب دمحم خيشلا عابتأ نم مه نيذلا مويلا ةلبانحلا انناوخإ
 يف كلوقب هنع تربع يذلا عساولا كنظ مهلمشي امم كش الب مه نيتفئاطل

 ال ادحاو اهلإ للاب نوئمؤم اعيمج اننأ الإ نظأ امو " :(4 ص) ةقباسلا ةلاسرل

 بادآب كسمت اذإ نيفرطلا نم الك نأ دقتعأف انآ امأو (...ريخلا هديب هل كيرش

 وأ ىده ىلعل مكايإو انإوإ# :ةفلاخملا ةفئاطلل هلاق وأ هلاح ناسلب لوقيس مالسإل

 ةلالض ىلع يهف تناك ايأ نيتفئاطلا ىدحإ نأ دقتعأ اميف ملعي روتكدلاو

 نم لكو «ةديقعلاو ةركفلا ةهج نم امنإو قّلْخلا ثيح نم كش الب يه سيلو
 داقتعالا لئاسم نم اهريغو ةلأسملا هذه يف مويلا نيملسملا نييالم لثمي نيتفئاطلا

 امك لوقأ الو ةيركفلا تاساردلا ىلإ روتكد اي ةجاحب نوفلتخملا ءالؤه سيلفأ

 ديزملا يف عمطي لقاعلا ناسنإلا نأل ؛ " ةيركفلا تاساردلا نم ديزم ىلإ " :تلق

 مث هيف عمطي وهف ,دوقفملا مكح يف وأ دوقفم وهو فكيف هيلع ديزملا دجي امدنع
 نيبتي ىتح تاساردلا كلت ىلإ ةحلم ةجاحب اعيمج ءالؤه سيلأ ؛هيلع ديزملا يف



 هذه دادزتو ةقحملا ةفئاطلا ىلإ مضنتف ةفئاطلا هذه تناك ايأ ةلاضلا ةفئاطلل قحلا

 ىلإ ريسن كلذبو اهيلإ ةوعدلاو اهتلمب ةفرعمو ءاهباوصو اهقحب ناميإ ىلع ًاناميإ
 نورخآ موقي نأ ةاعدلا ضعب هب ماق اذإ يفاني ال وهو ءدوشنملا يمالسإلا عمتجملا

 " ركذلا ةقباسلا هتلاسر ىف روتكدلا لعف امك اهقالخأو سوفنلا ضارمأ ةجلاعمب

 مهوعدي نأ الو ربكألا مهداهج نيلوألا ىلع ركني ال نأ طرشب نكلو " مثإلا نطاب

 اهيلوم وه ةهجو لكلو# ةاعدملا ةلكشملا ةجلاعم يف مهليبس اوكلسي نأب

 .# تاريخلا اوقبتساف

 .(55-ه5ص)"ولعلا رصتخم"

 ةديقعلا حيحصت ةيمهأ نايب باي[ 5]

 ةديقعلا تحص ام ىتم رانلل ًابجوم نكي مل مظع نإو بنذلا نأل

 :[ ا هللا لوسر لاق]

 .«" هللا الإ هلإ ال " ب كِقيدصتب َكَبِلَك كل َرَمَغ دق هللا نإ

 :[مامإلا لاق]

 :(ةدئاف)

 لصألا يف ناك نإف «عطقنم اذه " :اذه نسحلا ثيدح بقع يقهيبلا لاق

 ام ىتم رانلل ًابجوم نكي مل مظع نإو بنذلا نأ :نايبلا هنم دوصقملاف ًاحيحص

 ىبثلا دعب دحأل نييعتلا اذه سيلو :ةرفغملا هل تقبس نمم ناكو «ةديقعلا تحص

4" 
 .(۱۸۱۹-۱۸۲ كالت /۱ 7 "ةحبحصلا"

۸۲ 
 ہا



 لوقيو ةديقعلا ميلعت ىلع دئازلا صرحلا ركني نم ىلع درلا باب 31
 قئاقد يف اهيقلت نكمي ةديقعلا نأ

 وه :ينعي .ةقالع هل ةمث لاوس يدنع يف !انخيش اب كيف هللا كراب :لئاسلا

 بناجلا يف نكل ءيهقفلا بناجلا يف وه ام نكل ثحبلا ةمئن يف ًاضيأ يجهنم
 ىلإ وعدت امك هيلإ وعدت اميف كلذك ةيفلسلا ةوعدلا نأ مولعملا نم ..يدئاقعلا

 تادابعلاو ةيلمعلا لئاسملا يف حلاصلا فلسلا مهف يف ةنسلاو باتكلا ميكحت

 فلسلا هيلع ناك امو ةنسلاو باتكلا ميكحت ىلإ وعدت كلذك يهف ءاهريغو

 ناميإلاب ءدبلا نأل ؛اهيلع صرحلاو اهملعتو ةيفلسلا ةديقعلاب فرع امو حلاصلا

 ؟مالسإلا تامهم نم وه رخآلا مويلاو ىلاعتو كرابت هللاب

 .قح :خيشلا

 ةدحاو ةطقن لوح رودت ةقيقحلا يف يه ثالث تاهبش كانه نكلو :ةلخادم

 ثالثلا اهعمجأ تقولا ىلع ًاصرح :ينعي يهو ثالثلا تاهبشلا ركذأ انأ كلذلف

 .متئش ام ىلع درلا نوكي كلذ دعب مث تاهبش

 ناميإلا هب حصي ام ةديقعلا ةسارد نم مزال هنأ :لاقي :ىلوألا ةهبشلا نولوقيف

 .ةدودعم قئاقد يف هملعت نكمملا نم اذهو

 يف اميس الو ليصفتلا هجو ىلع ةديقعلا ةسارد نإ :نولوقي :ةيناثلا ةهبشلا

 مل اميق ساتلا (لخدت) «مهريغو ةرعاشألاو ةلزتعملاو ةيمهجلا ىلع دودرلا باويأ

 سيردت نأ امك ؛مهنيد يف نانتفالل مهضرعيو هتفرعم مهيلع لجو رع هللا بجوي

 .بذيذتلاو ةريحلا يف سانلا عقوي ةلصفم ةديقعلا

 كرشلا لئاسم لوح نوندندي مهنأب نييفلسلا ءاملعلا ماهتا :ةئلاثلا ةهبشلا
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 ةعراصمو ةعيرشلا ميكحت نم ةمألا هيلإ جاتحت ام ثحب يفاولخدي نأ نود ديحوتلاو

 .يقيبطت يلمع عقاو ىلإ ةوعدلا اولقتي نأ ريغ نمو ءركنملا راكنإو تيغاوطلا

 ةديقعلا ةسارد مدع اهادؤم اهلك ةقيقحلا يف نكل تاهبش ثالث يه :ينعي

 .(اهيف عسوتلا) ىلع صرحلا مدعو

 مدقأ نم اهفرعن ةنشنش اهتاوخأكو اهتايرخأك يهف ىلوألا ةهبشلا امأ :خيشلا

 ةديقعلا هذه يه ام :لئاقلا اذه لأسن قئاقد يف اهيقلت نكمي ةديقعلا نأ :لوقي يذلا

 يف ًالمجم ةديقعلا ىقلتي نأ وه ينعي له قئاقد يف ملسملا اهاقلتي نأ نكمي يتلا

 ره امك ًالامجإ اذه نكمم :لوقن نحن ًالمجم لاق نإ ؟قئاقد يف ًايليصفت مآ قئاقد

 ًاضيأ لاق نإ امأ "”«هرخآ ىلإ هبتکو هتكئالمو هللاب نمؤت نأ ناميإلا» :ثيدح يف

 مأ برعلا ينعت له :ًالوأ هل لوقنس نحف «قئاقد يف ًايليصفت ةديقعلا يقلت نكمي

 ةلكشملاب ىقب رعاش تنأ ؟كلذك سيلأ «برعلا ينعأ :هلوق نمف «مجعلا ينعت

 نإ :هل لوقنسف «مهتاهبش نع ًاربعم وأ «مهنع ًاعفادم :ينعي «كلاح ًالاح بصنا

 ىلإ لسري مل مالسإلا نأ ملعت كنآل ؛ةئيطخ لوأ هذهف طقف برعلا دصقت تنك

 .ةفاك سائلا ىلإ لسرأ امنإو ؛ةصاخ برعلا

 ةغل ةيبرعلا ةغللا نومهفي نيذلا حاحقألا برعلا ينعت له :ًايناث لوقن مث

 برعلا نأل ؛تلهج ًاضيأ لوقن «معن :لاق نإف ؟اوملعتي نأ نود ميركلا نآرقلا

 نآرقلا مهفي نأ عيطتسي ال ةيبرعلا دالبلا رقع يف شيعي نم حبصأو ةمجعلا مهتلخد

 مولعب ًاحالطصا اهنومسي مولعو ةيوغل تامدقم ةساردب الإ برعلا ةغلب لزن وهو
 سانلا ملعي نأ ديري يذلا ملاعلا اذه نأب لوقلا ىلإ لصوتن ذئنيح «كلذ وحنو ةلآلا

 )١( ملسم حيحصو (50مقر) يراخبلا حيحص )رقم؟١1١(.

 ا ۱۸٤



 يفلسلا لوألا وجلا هبشي وج يف شيعي وه له ةنسلاو باتكلاب تءاج يتلا ةديقعلا

 يركفلا قرفتلا نم ءاوجأ يف شيعي وه مأ ؛هباحصأ عم ةا: يبنلا لثمي يذلا لوألا

 هنإ قحلا ىلع هللا ءاش نإ هباوج نوكيس ًاضيأ نظأ ؟يكولسلاو يقالخألا خسفتلاو

 .قباسلا وجلا نع فالتخالا لك فلتخي وج يف نآلا شيعي وه .ال :لوقي

 ءاج يذلا يليصفتلا هجولا ىلع ةديقعلا مهف نكمم هنإ :لوقي يذلا اذه :ًاذإ

 رمأ تحت هلعجن نحن مث «لايخ يف شيعي وه امنإف قئاقد يف ةنسلاو باتكلا هب

 ءارحصلا نم ياج يودب لجرانأ يل به «قئاقد يف ةديقعلا فوشن ينطعأ «عقاو
 ؟يه ام ةيمالسإلا ةديقعلا ملعتأ نأ ديرأ

 نإ :لوقيف ةديقعلا هب حصت ام نيبو ةديقعلا نيب طبري لوقلا اذه لئاق :ةلخادم

 نآبو «ةماع ةفرعم لجو زع هللا ةفرعمب رمؤي امنإ مالسإلاب بلاطي نيح ناسنإلا
 يبنلا لاق امك وأ «ناميإلا ةو هب فّرَعامب نمؤي نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشي

 .ًالامجإ قباسلا يمالك ىلإ دوعي اذه :خيشلا

 .معن :ةلخادم

 مالسإلا ملعتي نأ كلذ دعب بجي هنأب انعم نمؤي ال وه نكل !بيط :خيشلا

 اماذهو «يئافك ملعو ينيع ملع نيمسق ىلإ مسقتي ملعلا نأ رابتعا ىلع ًايليصفت
 يللا سانلا ءالؤه لالض نآلا رظنا لجرلا نع ملكتي وه نآلا «هركني ًادحأ نظأ

 يف شياع يللا نيبو ؛ًاثيدح مالسإلا يف لخد يللا نيب قرف هيف يخأ اي ءملسأ مويلا

  tettt seetteا  eeeeessessesetetes seretan teterا ° ۹۸



 اذام) ملسي نأ ديري رفاك لجر امامت لوألا نع فلتخي اذهف يمالسإ عمتجم

 ةداهشب ًاملسم راص ؛هللا لوسر ًادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشا :لوقن (هل لوقنس

 اهقحب الإ مهلاومأو مهءامد ينم اومصع دقفاهولاق اذإف» «حيحص ثيدحلا

 . هللا ىلع مهباسحو

 (...عاطقنا...)

 لهجلا لصي نظأ ام اهليصافتب ةدابعلا الو اهليصافتب ةديقعلا ال ملعتي ال ...

 دعب اميف هيلع بجي ؛ال :لوقي نأ دب ال ءلمجملا مالسإلا اذه لثمب فارتعالا ىلإ

 ناضمر رهش ءاج اذإ ًالثم مايصلا ةيفيك :ةالصلا ةيفيك :ةراهلعلا ةيفيك ملعتي ًالثم نأ

 «كلذك سيلأ ناميإلا ىَرت «همالسإ مثيل اهملعتي نأ دب ال ليصافتلا هذه «هرخآ ىلإ

 اذإ !ىرت «ًالامجإ هلسربو هبتكبو وه سيلأ «مهنع هتلقن يذلا لمجملا ناميإلا اذه

 ؟ال مأ هب ناميإلا بجي ليصفتلا هءاج اذإ ؛هنع نولوقي اذام ليصفتلا ءاج

 .معن :خيشلا

 .ليصفتلا هءاج اذإ هب ناميإلا بجي :ةلخادم

 .ال نولوقي مهنأ روصتي له ءاذكه وه :خيشلا

 ...مهنإ ثيح «قبطملا لهجلا يفاوعقو مهنأ هتركذ

 «عقاولا يف انعم اونوكي نأ مهو نوكن نأ بجي نحنف كلذل وه اذه :خيشلا

 .(017همقر) "ملسم : "و )6 مقر) "يراخبلا 7 اياب )1(

 اخت ا



 مويلا سانلا :ةلهسلاب تسيل انتوعد نحن لعجيب يذلا اذه ةقيقحلاو نآلا انعقاو

 كل اوبيجيب هنأل ؛ةدحاو ةسلج يف هلك مالسإلا فرعي ناسنإلا نكمم هنإ نومهفي

 مالسإ كاذه يخأ اي كل .2"(عوطتت نأ الإ ال» :لاق مهريغ يلع له «يبارعألا لاثم

 هماكحأب لزني مالسإلا هسل نكل ءملسي نأ ديري ةوادبلا نم ءاج «لمك ام هسل

 نأ انل زوجي ال لب ءانيلع بجي ال نآلا نحنف ؛هرخآ ىلإ اذكبو اذكبو هداهجبو
 ملسملا عقو ام اذإف اايصفتو ةلمج مالسإلا اذهانل لمك نم نحن ىرقهق عجرن

 ةثالث روتكدلا عم افنآ انركذ امكو فالتخالا دشأ هيف فلتخملا وجلا اذه لثم يف

 يتلا يه» :لاق هللا لوسر اي نم :اولاق ؛ةدحاو ةقرف الإ اهنم وجني ال ةقرف نيعبسو

 نيلئاسلا ءالؤه مهيلعو انيلع بجي انسلأ نآلا نحن "”(يباحصأو هيلع انأ ام ىلع

 ةقرفلا نم اونوكي نأ اوصرحي نأ مهيلع بجاولا نم سيلأ نيباتغملا نيكاشلا

 لوسرلا نمز يف نآلا تسل تنأ يخأ اي «معن مهباوج نوكيس هنأ كش ال ؟ةيجانلا

 ةعبرأ لوسرلا نيبو كنيب ءةرشابم هنم مكحلا عمستو لوسرلا عم سلجت يجت

 لب ؛ثيدح كيجي فوس تارثعو تارثع كقيرط يف كمامأ هيفو ءًانرق رشع

 اهانعم كيلع لكشأ اذإ ؛ةنؤملا كيفكي لوسرلا يدي نيب تنك ول ءةيآ كيجت فوس

 ْمْثَتاَيِإ اوبي او :ةيآ مهيلع لكشأ امنيح ةباحصلا ضعبل ةبسنلاب عقو ام لثم
 يذلا لجرلا كاذ سيل انيأ ًاذإ :اولاق ؟ثيدحلاو ةيآلا نوركذت (8”:مامنألا)# ملل

 هللا كرش ال يب اي :ىلاعتو كرابت هللا لوق اوأر قت ملأ «كاذ سيل :لاق ءهسفن ملظ

 نم ةهبشلا هذه مالسلا هيلع لوسرلا لازأف (١٠:نامغل) 74 ٌميِظَع ملل َكْرّكلا نإ

 يف تسل رشع سماخلا لوأ يف رشع عبارلا نرقلا يف ملسملا اهيأ تنأف مهناهذأ

 )١( ةمقر) ملسمو (؟"مقر) يراخبلا 1١(.

 مقر عماجلا حيحص (؟) 47 08(.

 )۳( 47مقر) ملسمو (۳۲مقر) يراخبلا *.



 ًاميلست ملستو باوجلا كيطعي يجي كيلع اذإ ىتح لوسرلا ةبحص يف تسل

 ؟حيحص ومال و حيحص ثيدحلا اذه فرعت كدب ءةليوطلا تافاسملا هذه كمامأ

 هيف ريصيب هيلع عامجإلا مآ ؟ةنسلا نم مأ باتك نم ذخأ له مكحلا اذه فرعت كدب

 ره له «سايقلا اذه مث «سايقلا نم مآ ؛هفيعضت يفو هحيحصت يف ةرات فالخ

 يللا مهف «نيكاسم اي عضولا كاذ ريغ انعضو نآلا ؟يفخ سايق وه مآ يلج سايق

 يف اهملعتي دحاو ةديقعلا نكمم :كل لوقيبو رمآلا اولهستسيب ملعلا اذهب نيلهاج

 .ةدودعم قئاقد

 ليوطلا قاشلا انقيرط يف ًامُدَق يضمن نأ بجي ةقيقحلا نحنف كلذلو

 نيب ًاسلاج ناك امنيح مالسلا هيلع ركذأ امل تاملكلا ضعب يف لوقأ انأو ءديدملا

 ٌلْبّسلا اوُحبَتَت الو هوُعبَناَف اقسم يِطاَرِص ادم ناو :ىلاعت هلوق التف هباحصأ

 ثيدحلا بتك ضعب يف ًاروصم ثيدحلا ءاج (167:ماعنألا) (هليبس ْنَع ْمَكَب قرف

 نم مهفأ انآ «”ةريصق طوطخ هلوح يتلا طوطخلاو «ليوط ميقتسملا طخلا نأب

 ءيشلا مهفأ :يأ «لوسرلا هب قطن امم رثكأ لوسرلا هب قطن ام ريغ ثيدحلا اذه

 طخلا عيدبلا عئارلا مسرلا اذهب لوسرلا هيلإ راشأ ام دئاز لوسرلا هب قطن يذلا

 اهنم طخ لك ىلع :هسأر ىلع يتلا يه ةريصقلا طوطخلاو «طارصلا وه ميقتسملا

 نم ضعب نم نيتاه ىنذأب اذه تعمس انأو «ناطيشلا اذه «هيلإ سائلا وعدي ناطيش

 ةقيرط نع مالسإلا ةلود اوميقي نأ نوديريو مالسإلا ىلإ نوعدي مهنأ نومعزي
 ةقيقحلا مكتوعد متنأ هللاو :اولوقيب ةدحاو ةوطخب مارهآلا سأر ىلإ زفقلا

 ىلع اًدر طخلا اذه مسر لوسرلا لوقب انأ ؛ ؟يمالسإلا عمتجملاو ةملسملا

 )١( هجام نبا ننس حيحص )رقم١١(.

A۸ 
 ہا



 طوطخلا هذه اوفوش «هراكملاب فح ليوطلا طخلا اذه اوفوش :مهل لوقيب ءءالؤه

 اولصي نلو هذه ةريصقلا قرطلاب اولصي نأ نوديري مهف «تاوهشلاب تفح ةريصقلا

 نأ ىلع ليلد ربكأ ةيمالسإلا تاعامجلا نم فئاوط نم رصعلا اذه ةيرجتو «أدبأ

 «ميقتسملا طخلا نع نوجرخيف هيلإ سانلا وعدي ًايلمع ًاناطيش قيرط لك سأر ىلع

 سانلا نأ انمهي الو انريضي الو «ميقتسملا طخلا اذه يف ىقبن نأ انيلع نحنو

 مالك يئبجعي ةبسانملا هذهبو ؛هرخآ ىلإ ..و ..و قاشو ليوط طخ اذه :نولوقي

 مهربكفت نوكي نم نيملسملا يف نوكي هنأ ىنمتأو يلهاجلا يبرعلا رعاشلا كلذ

 :لاق يذلا سيقلا ۇرما كلذ وه «هتيلهاج يف هريكفتك مالسإلا يف

 هنود بردلا ىأرامل ىبحاص ىكي

 رص يقب نيقحالال نفيأو

 امنإكتيعكِيالدلتلقف

 رذعتف تومنوأ اكلم لواحت

 ةماقإل انلصو امو «ميقتسملا طارصلا يف يشمن انررمتسا اذإ نحن انيلع وش

 باتكلا نع دعبلا يف طبختي نورق هل راص يمالسإلا ملاعلا اذه ءةملسملا ةلودلا

 ؟لصونل نيو ءةليلق تاوطخ انيشمو ميقتسملا طارصلا انذخأ نحن اذإف «ةئسلاو

 مهف يلهاجلا كلذ ؛ميقتسملا طخلا يف يشمن نأ مهملا «لصن نأ مهم شم

 نكل «كلملا هفده ايندلا هفده «شيأ هفده ناك نإو ةيملعلا ةيعقاولا ةقيقحلا

 نأ لواحن ىلاعتو كرابت انبر عم اذكه نحنو هرذعنف تومن وأ ًاكلم لواحن :لوقيب

 ةيمالسإلا ةايحلا ةداعإ ةلواحم دعب ةملسملا ةلودلا ميقن نأو ةيمالسإلا ةايحلا ديعن

 «ىلاعتو كرابت هللا ديب هلك رمألا نأل ؛نيفلكم انسلف لصن مل نإو ءاهبف انلصو نإف

 185 ا



 .ميقتسم طارص ىلع ًايوس يشمن نأ نيفلكم نحن انلك

 نع مهفارحنا ببسب هياج يه عقاولا يف تاهيشلا هذه ةلئسألا هذه كلذل

 نع اهباحصأب جرخت يتلا ةريصقلا طوطخلا هذه نم طخ ىلإ ميقتسملا طخلا

 ..ميقتسملا طخلا

 607:20 ۴١: /۳۲۹ /) "رونلاو ىدهلا"

 رافكلا ىلع راصتنا لك ساسأ ةديقعلا باب1

 :[مامإلا لاق]

 رافكلا ىلع راصتنا لك ساسأ هنأ ًاقالطإ نيملسم نيب فالخ ال نأ نظن نحن

 ..ةديقعلا وه

 600:05: /5475) "روللاو ىدهلا"

 تابيغملا يف "فيك ال" باب[ 8]
 هعجارو ص لوسرلا ىلع ةالصلا تضرف امدنع جارعملا ثيدح يف .:لاؤس

 ؟هذه ةلأسملا تناك فيك ..ىسوم انديس

 فيكال ..اوحيرتساو ةدعاق اهوذخ ةيبيغ رومألا !كيف هللا كراب فيك ال :خبشلا

 «تابيغملا ىف فيك ال ؟فيك :اهنع تلق تنأ ىتلا ةملكلا هذه ىلإ ىهتني نکل ًاليوط

 ام ..مويلا نولوقي امك ةداملا ءارو ام ملاع هنآل ؛فييكت نودب طقفو قلطملا ناميإلا

 .ًاضيأ سكعلاب سكعلاو ةيداملا هذه انتايح هيلع ساقي ام لقعلا ءارو

 )٠٠١:٥۹4:5٤4/۲۸( "رونلاو ىدهلا"

 ا
 ہا 4



 ءارآلاو ةسيقألاب اهيف ضاخي ال ةيبيغلا رومألا باي[ ]
 :[مامإلا لاق]

 رومأ نم يبيغ رمأ وه امنإ نوعمسي ال وأ نوعمسي ىتوملا نوك نأ ملعاو

 ءارآلاو ةسيقآلاب هيف ضوخلا زوجي الف لجو رع هللا الإ اهملعي ال يتلا خزربلا

 .ايفنو اتابثإ صنلا عم هيف فقوي امنإو

 .0717ص)"تاومألا عامس مدع يف تانيبلا تايآلا قيقحت"

 :[- هللا همحر-لاقو]

 .يبيغ رمأ يف هل لاجم ال ...يلقعلا لالدتسالا -

 5١(. ص)"ثاومألا عامس مدع يق ثانيبلا ثايآلا قيقحت"

 ةديقعلا يف ةباحصلا فالخ لوح مالكلا باب 11۰1

 .ميحرلا نمحرلا هللا مسب :لاؤس

 .هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو «نيملاعلا بر هلل دمحلا

 عمجأ دق رمأ ةديقعلا نأ نومعزت متنأ !خيشلا ةليضف :لئاسلا لوقي :دعب امأ

 .نانيعلا وأ نيعلا تابثإ يف مهنيب فالخ كانه دجن كلذ عمو «فلسلا هيلع

 .اًلوأ اذام متنأ :خيشلا

 .ًاليلق اهفّطل هتيل «معن نومعزت :خيشلا

 فالخ كانه دجن كلذ عمو «فلسلا هيلع عمجأ دق رمأ ةديقعلا نأ :ةلخادم

TT] 



 امهنع هللا يضر سابع نبا نع يور دقف «قاسلاو نانيعلا وأ نيعلا تابثإ يف مهنيب

 ...بركلاو ةدشلاب (4؟:ملقلا»# يقاس ْنَع فسح موي :ىلاعت هللا لوق رسف هنأ

 يف داقتعالا هيلع بجيف تبثأ نمف ءالعو لج هبرل ص يبنلا ةيؤر يف كلذكو

 ؟اًريخ هللا مكازج انفقوم امف «يفنلا لولدم داقتعا هيلع بجيف ىفن نمو كلذ

 لقن نظأ ام لئاسلا نآل ؛ريذحتلا اذه ريغب لاؤسلا نوكي نأ يغبني ناك :خيشلا

 نيب قرف ال هنأ هب نيدن يذلا نحن اننأل كلذ ؛لاؤسلا اذهل ههيجوت هيلع ىنبو ييأر

 (يتوص عاطقنا)..ام نيبو اًلوصأ ىمسي ام

 ال دق كلذو امأ «كلذ مهنكمأ اذإ ةدحاو ةملك ىلعو قافتا ىلع اونوكي نأ

 نإ دهتجملا ىلإ رمألا دوعي ذئنيحف عورفلا نع اًلضف لوصألا يف نوكي نأ نكمي

 امك كلذ يف قرف ال ءدحاو رجأ هلف أطخأ نإو نارجأ هلف هباصأف قحلا دصق ناك

 اذهف «عورفلا فالخب لوصألا لك يف قافتالا ءاعدا امأ «عورفلاو لوصألا نيب انلق

 نأ ىلع اوقفتا فلسلا نإ :لوقن اننأ رمألا يف ام لك «كلذب عطقي املاع نأ دقتعأ ال

 رمت نأ ةنسلا يف وأ باتكلا يف تءاج يتلا ىلاعتو كرابت هللا تافص يف لصألا

 دح ىلع وأ ؛هيلع قفتم رمأ هنأ لاقي نأ نكمي يذلا اذه ءلوؤت الو تءاج امك

 ضعب عقي نأ يفني ال اذه نكلو «كلذل نيمزال هيعدنو همعزن رمأ هنإ :لئاسلا ريبعت

 .جهنملا اذهب قلعتت يتلا لئاسملا ضعب يف فالخلا

 فالتخا هيف عقو هنأ حيحص اذه قاسلا ريسفت يف لئاسلا هركذ يذلا لاثملاو

 امم تايئزجلا ضعب يف نوفلتخي دق نيذلا ءالؤه نيب فالخ كانه له نكلو

 ال :باوجلا ؟ةدعاقلا يف لصألا يف فالخ مهنيب له ؛ديحوتلاب وأ ةديقعلاب قلعتي

 لكي اونمؤي نأ مهتدعاق هذه فلسلاف «فلخلا نيبو فلسلا عابتأ نيب قرفلا اذهو

 مهدنع ةدعاقلاف فلخلا امأ «ليطعت نودو ليوأت نود هلوسرو هللا نع ءاجام

١475 
 يا



 .ميلستلا وه سيلو ليوأتلا

 ال مهف ؛:ةضوفملاب نومسي نيذلا مهو ءالؤهو ءالؤه نيب ةفئاط تدجو دقو

 عم تافصلاب ةقلعتملا ةنسلاو باتكلا ةلدآل ةرهاظلا يناعملاب نيملسم نونمؤي

 مهنإ بيرقلا سمألا يف مهيف انلق نيذلاك فلخلا لعفي امك نولوؤي مه الو «هيزنتلا

 سيل فالخلاف «مكحأو ملعأ فلخلا بهذمو ملسأ فلسلا بهذم نإ :نولوقي

 ةدعاق يه ام :ةدعاقلا يف لصألا امنإو «هنم صالخلا نكمي ال اذه تايئزجلا يف

 ةئيابتملا ةرهاظلا يناعملاب اًناميإ هلوسرو هللا نع ءاج ام لكب ناميإلا وه ؟فلسلا

 هلوق وهو اًريثك لمعتسي ليلد اذه «یلاعت هلوق يف امك «هيزنتلا عم صوصنلا يف غل
 مدق لجو زع انبرف (١1:ىروشلا)#ٌُديِصَبلا ٌعيِمَّسلا َوُهَو ءىش هِلْئِمَك سيل :لجو زع

 هيزنتلا اذه عبتيل اًهيزنت (١1:ىروشلا)#ْءْيَّغ ٍهِلْثِوَك ٌسْيَل## :لاقف ةلمجلا هذه

 .(١١:ىروشلا)# ُريِصَبلا ٌعيِحّسلا ٌوْهَوإث :لجو زع هلوق وهو الأ تابثإلاب

 ٌعيِمَّسلا# مهف يف نوفلتخي امف فلسلا ةقيرط كلسن نأ اندرأ اذإ :نآلاف

 نأو ءرصبلا ةفص ريغ عمسلا ةفص نأ نودقتعي مهنأل ؛اًقالطإ (١١:ىروشلا»4 ُريِصَبلا

 ةفص نيب نيقرفم تءاج امك اهتبثن ةيهلإلا تافصلا رئاسك نيتفصلا نيتاه نم الك
 .هتاقولخم نم اًنيش هبشي نأ ؛ىلاعتو كرابت هلل نيهزنم ىرخأو

 نم لوألا رطشلاب نوذخأي :نولوقي مهنأ ؟ةلطعملا ةلزتعملا فقوم وهام

 :اولاقف اولطعو هيزنتلا يف ولغ مهنكل ءهيزنت (٠٠:ىروشلا) يَ هلثوك سي :ةبآلا

 نأل ؛نيتفصلا نيتاه اولطعف «ميلعلا :يأ (١1:ىروشلا)«ُريِصَبلا ٌعيِمَّسلا وهو

 نيتاه تايثإ نم مهرارف ببسب مهنآ اونظو ءاووس مهنآ اونظف ريصبو عيمس ناسنإلا

 اوعقو مهمعزب اورف هنم ام نأ اوظحالي ملو ليطعتلا نود هيزنتلا عم مهنأ نيتفصلا
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 ملاع مهيف اًضيأ سانلاف بيغلاب رصبلاو عمسلا نورسفي نيح مهنأل ؛هلثم يف
 «َنوُملْعَيال َنيِذّناَو َنوُمَلْعَيَنيِذَلا يوَتْسَي لَه :لوقي نم ضعبو ؛لهاجو
 سيلو يظفل كارتشا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيش لوقي امك كانه اًذإف (4:رمزلا)

 تافصلا هذه «نيعلا ةفصو رصبلا ةفصو عمسلا ةفصف «ىنعملا يف اًيقيقح اًكارتشا

 ناسنإلا نوك نكل «نآرقلا يف ءاج امم اهريغك ىلاعتو كرابت انبر اهب فصتا ثالثلا

 نأ ينعي ال كلذف «ميلع هيف لاقي دقو ريصب هنأب فصويو عيمس هنأب فصوي اًضيأ

 اذهب ةلزتعملا رف امنيحف كلذل «هملعو هرصبو هللا عمسك هملعو هرصبو هعمس

 هللا تافص نم نيتقيقح نيتفص اولطع :مهل لاقي ملعلاو رصبلاو عمسلل ليوأتلا

 .ىلاعتو كرابت

 تءاج امك ةيآلاب نمؤن :لوقي ؟نولوقي اذامف :نوضوفي نيذلا ىلإ نآلا دوعن

 هللا ىلإ رمألا لكن «ريصب ىنعم ام ..عيمس ىنعم ام ..ميلع ىنعم ام يردن ال نکل

 رهاذه سيل «فلسلا بهذم وه اذه نأ سانلا ىلع نوسبليو «ىلاعتو كرابت

 ال ةضوفملا بهذم «هيزنتلا عم ةفصلل تابثإ فلسلا بهذم «فلسلا بهذم

 عيمج نيب كرتشم رمأ وهف هيزئتلا امأ «هدارمب ملعأ هللا :نولوقي ءاًئيش نوتبثي

 نوقتلي مهلك :ةيديرتاملا وأ ؛ةرعاشألا وأ ؛:ةضوفملا وأ «فلسلا ًءاوس «فئاوطلا

 مهفقوم ام يف نوفلتخي مهنكل «ثداوحلل ةهباشملا مدعو لجو زع هللا هيزنت يف

 نيب يذلا لاثملا اذه اهنم ةنسلاو باتكلا يف تءاج يتلا تافصلا لك هاجت

 .نآلا ائيديأ

 نع اوجرخ مهنأ ينعي ال كلذف ءام ثيدح يف وأ ةيآ يف فلسلا فلتخا اذإف

 مكحأ فلخلا ملعو ؛ملسأ فلسلا ملع :نولوقي نيذلا فلخلا امنإو «ةدعاقلا هذه

 لك فالتخا ...مزلي اميف سيلو ةدعاقلا يف وه فالتخالا يف اَذِإ لصألاف «ملعأو

 را ١345



 نأ يغبني الف كلذلو «قاسلا ةبآك تافصلا نم ةفص يف وأ ءزج يف نيتفئاطلا نم

 مه ةدعاقلا نكل .تافصلا تايآ نم ام ءيش يف نوفلتخي ال فلسلا نأ دحأ مهفي

 .اهيلع نوقفتم

 دقام هنع ىلاعت هللا يضر سابع نبا نع ىوري دقف :ةيعملا ريسفت :اًلثم

 تافصلا تابثإ ىلإ اًريخأ نوعجري مهلك نكل ؛هدعب ءاج نمم هريغ فلاخي
 هيف فرحنا يذلا فارحنالا نم ريثك يف مهعبات نمل اًقالخف ةلزتعملاك ال «ةدعاقك

 ةرعاشألا نكل ءرصبلاو عمسلا ةفص نوركتي ةلزتعملا نأ اًفنآ متعمسف ءةلزتعملا

 ءالؤه نكل ؛ةلزتعملا تلعف امك امهانعم نوركني الو امهنولوؤي الو امهنوتبثي اثم

 تافصلا يناعمب ناميإلا وهأ بهذملا لصأ يف ةيلزتعملاو ةرعاشألا نم فلخلا

 نيب ةلزتعملاو ةرعاشآلا نم ءالؤه نيرخأتملا ؟ليوأتلا وه لصألا مآ هيزنتلا عم

 مالكلا نم مهفقومك ةلزتعم مهارت ًةراتف فلخلا بهذم نيبو فلسلا بهذم

 ةرعاشألا امأ «قولخم هللا مالك نأب...نوحرصي ةلزتعملا نم ثيح يهلإلا

 تققدو مهتمصاخم اذإ نكلو «قولخمب سيل هللا مالك :نولوقي مهف ةيديرتاملاو

 .ةلزتعملا عم نوقتلي ةياهنلا يف مهتدجو مهعم

 نكل ةلزتعملل اًفالخ هتافص نم ةفص هللا مالك هيف نولوقي يذلا تقولا يف

 وه يذلا يهلإلا مالكلا :نولوقي مهب اذإ ثحبلا يف مهعم ناسنإلا ققدي امنيح

 يف مالسلا هيلع لاق امكو «فلسلا هب نمؤي يذلا مالكلا وه سيل هتافص نم ةفص

 فلآ :لوقأ ال «تاتسح رشع فرح لكي هلف نآرقلا أرق نم» :حيحصلا ثيدحلا

 مالك ناب نولوقي ال مه "”(فرح ميم ءفرح مال «فرح فلآ لب «فرح ميم مال

 .(445 ةيقر) عماجلا حيحص ()

 ۱۹ 0 | ا ا اا



 راكنإ يف ةلزتعملا عم نوقتلي مه امنإو «فلسلا لوقي امك توصو ظفل فرح هللا

 دوعي امب يهلإلا مالكلا نورسفي مهنأب ةلزتعملا نع نوفلتخي نكلو ءةقيقحلا هذه

 :نولوقت متنأ اذامل :مهل نولوقيو ةلزتعملا ىلع نودري امنيح كلذلو «ملعلا ىلإ

 كرابت همالك ىسوم ميهفت ىلع ىلاعتو كرابت انير ردقي سيلأ «قولخم هللا مالك

 :هل لاق وهو ءىسوم همالك عمسي نأ ىلع رداقب هللا سيلأ :نولوقي ال !؟ىلاعتو

 يهلالا هللا کلا ةقلعتملا ةفصولا هذه نوعدیف ««15:هط)4ىتوُي ال نافل

 نأ رداقب هللا سيلأ :نولوقي امنإو سومل هنوصو هنالك عمسي نأ رداقب هللا سيلأ

 لجو زع هللا سيلأ :لاقي نأ نكمي امك ملعلا ىلإ مالكلا ةفص اوداعأف همالك مهفي

 .حاولألا ىسوم ملعي نأ ىلع رداقب

 اهنع ربعو مالسلا هيلع ىسوم ىلع هللا اهلزنأ يتلا حاولألا ةلزتعملا دنعف

 وه هللا سيل :ةحارص نولوقي (4١1:ءاسنلا)4اَيِلْكَت ىَسوُم هللا َمَلُكَولل :ىلاعت هلوقب

 مِقَأَو ينْذْبْعاَم انآ الإ هَنإ ال هللا اَنأ يي :لاق يذلا وه هللا سيلو «ملكت يذلا

 . .ظفلتب الو ملكتي ال هللاف تقطن يتلا يه ةرجشلا امنإو (14:ط) يذل ةالّصلا

 يهلإلا مالكلا نومسي نكل ةقيقحلا يف مهعم نوقتلي ةرعاشألاو ةيديرتاملا

 اذهف كلذ وحنو أر قيال ..عمسي ال ..جرخي ال ءيسفن مالك هنأب نآرقلا يف تباثلا

 ىلع مهقافتا يف ىرخألا قرفلا نع نوفلتخي فلسلا نأ :اننهذ يف نوكي نأ يغبني

 «هيزنتلا عم ليطعتلا وه يذلا ليوأتف نورخآلا امأ :تابثإلا عم هيزنت :يهو ةدعاقلا

 ؛ليطعتلا نايحألا نم ريثك يف هبحاصي يذلا ليوأتلا عم هيزنتلا ءيش مهدفي ملف

 لطعملا" :ةيميت نبا هخيش نع هلقن هلعلو «هللا همحر ميقلا نبا لاق ام نسحأ امو

 هوكي نأ دحأ عيطتسي ل ةقيتح هلو اًمئص دبعي مسجملاو ءاّمدع دبعي



 ال -ةملكلا هذه علطم يف تلق امك- فالخلا نأ يه :[ةلأسملا ةصالخف]

 يه اهب دوصقملاو لوصألا ىلإ هادعت لب عورفلا ىلع اًعيمج نيملسملا دنع رصتقي
 نوفلتخي ال نييفلسلا نم مهعابتأو فلسلا نأ تركذف ةديقعلاب ةقلعتملا دعاوقلا

 يف نأشلاك اًمامت اذه يف نأشلا ءاهتايئزج ضعب يف نوفلتخي دق نكلو «ةدعاقلا يف

 عم مهضعب نوفلتخي ال ثيدحلا لهأ امنأكف «ةيهقفلا ةيلوصألا ةيملعلا دعاوقلا

 فلسلا هيلع ناك امو ةنسلاو باتكلا وه امنإ فالتخالا دنع عجرملا نأ يف ضعب

 دقو .رضي ال اذه «فيعض مأ حيحص وهأ ثيدح يف اثم نوفلتخي دقو «حلاصلا

 اهيلع قفتم ةدعاقلاو لصألا نأل ؛رضي ال اذهو حيحص ثيدح مهف يف نوفلتخي

 .مهفلاخ نم دنع كلذك سيلو مهنيب

 مهنم ينثتسنال ةيمالسإلا فئاوطلا لك نأ «بيرقلا سمألا يف انركذ دقو

 ىلعو :لوقي اًدحأ مهنم دجت ال نكل ةنسلاو باتكلا ىلع نحن :لوقي مهلك «ةفئاط

 اذهف ءةدعاقلا يف لصألا يف فالتخا اذه :اَذإ :حلاصلا فلسلا هيلع ناكام

 نأ نيب قرفال رضي ال كلذف ةلأسم يف فالتخالا امأ ضي يذلا وه فالخلا

 نأ مهملا امنإ ءةيعرشلا ماكحألا يف نوكت نأ وأ ةديقعلا يف ةلأسملا هذه نوكت

 .هيلع قفتم لصألاو ةدعاقلا نوكي

 دمحم ىأر له :ةيؤرلا يف فالتخا وهو رخآلا لئاسلا هب ىتأ يذلا اذهلف

 عونلا نم سيل فالتخالا اذه نكلو فالتخالا اذه نم ءيش دجوي معن ؟هبر

 ري مل ةا يبنلا نأب اًمزاج لاق هنأ يف فلسلا نم دحأ نع تبثي مل :ىنعمب «لوألا

 وه ةيؤرلا تبثأ نمم رمألا يف ام لك «كلذ فالخ مهنع ءاج لب هبر ىأر ...ءهبر

 ام كلذلف ءةبرطضم هنع تدرو يتلا تاياورلا نكل هنع هللا يضر سابع نبا

 اثم ةشئاع ةديسلا فالخب لوقي ناك سابع نبا نأب مزجي نأ ملاعلا عيطتسي
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 كلذب ةمزاج جارعملاو ءارسإلا ةليل هبرل لاب يبنلا ةيؤر يفنت تناك ةشئاع ةديسلا
 .هبر ىأر ةكاًدمحم نأب لوقي دق نمل ماظعتسالا لك ةمظعتسمو

 يضر ةشئاع نع قورسم ثيدح نم ''”امهيحيحص يف ناخيشلا ىور دقو

 دمحم ىأر له !نينمؤملا مآاي:- لئاقلا وه قورسم - اهل لاق هنأ اهنع ىلاعت هللا

 يلجعت الو ينيمحرا !نينمؤملا مآ اي :لاق «تلق امل يرعش فق دقل :تلاق ؟هبر

 ٍةَرْذِي دلع ىر كرته ذ قلو :ىلاعتو كرابت هلا لوقي سيلأ «يلع
 :لاقف اهلا لوسر تلأس «كلذب سانلا ملعأ انآ :تلاق ٠١ - ١6( :مجنلا)# ىنا

 ةدكؤم تلاق مث «حانج ةئامتس هلو نيترم اهيف قلخ يتلا هتروص يف ليربج تيأر»

 هللا ىلع مظعأ دقف نهومكثدح نم ثالث : ىلاعتو كرابت هلل ةو يبنلا ةيؤرل اهيفن

 هلوق تلت مث «ةيرفلا هللا ىلع مظعأ دقف هبر ىأر ةةةءاَدمحم نأ مكثدح نم :ةيرفلا
3 

 لري وأ باج ٍءاَرَو نم وأ اًْحَو الإ هللا ُهَمَلَكُب ْنَأ رمل ناگ امو :ىلاعتو كرابت
 كردي رهو اص بألا كرد ال :ىلاعت هلوق تلتو (01:ىروشلا)#الوْسَر
 مظعأ دقف دغ يف ام ملعي ناك ةجاًدمحم نأب مكثدح نمف (١٠*:مامنألا»4ٌَراَصُبَألا

 َبْيَمْلا ضْرَألاَو ِتاَوَمّسلا يف ْنَم ُمَلْعَي ال لق :ىلاعت هلوق تلت مث ءةيرفلا هللا ىلع
 مظعأ دقف هغيلبتب رمأ ايش متك #باَدمحم نأب مكثدح نمو (٥٠:لسلا) 4لا اإ

 كبَر ْنِم َكْيَلِإ لن ام علب لولا يأ اإل :ىلاعت هلوق تلت مث :ةيرفلا هللا ىلع
 .(ة/:ةدئاملا)#ِسَّنلا ىم َكُمِصْخَيهلاَو لاسر َتْفَلَب اق لَعْفَت إو

 نأب تمزج ةشئاع ةديسلا نأ يف ةحيرص «نيحيحصلا يف ةحيحص ةياور هذه

 اذه نأل ؛روكذم ثيدح اذه ءاهيفن دكؤت ثيداحأ كلذ ىلعو «هبر ري مل ةا يبنلا

 .(45 ةمقر) ملسمو (5 01 مقر) يراخبلا (۱)

 ۱۹۸ اا



 هللا يضر ةشئاع ةديسلا هتلاق ام دكؤت ةعوفرم ثيداحأ كانه نكل «ةشئاع لوق نم

 قلاع يبنلا نأ» :ملسم حيحص ثيدح يف اًضيأ وهو رذ يبأ ثيدحل ...اهنع ىلاعت

 ىسوم يبأ ثيدح يف هليصفت اذهو "”«هارأ ىنأ رون :لاق ؟كبر تيأر له :لئكس

 :مالسلا هيلع لاق هيفو ءرذ يبأ ثيدح دعب ملسم مامإلا هركذ دقو ؛يرعشألا

 ةشئاع يفنف «كلذ ىفن ؟كبر تيأر له :مالسلا هيلع لئس امل اًذِإف «رونلا هباجح»

 ثيح اهجوز نم هتقلت ملعب تملكت اهنأ اذه ىنعم مالسلا هيلع لوسرلا ةجوز وهو

 فيكف رون كانه :يأ «رون» :لاق ؟كبر تيأر له :مالسلاو ةالصلا هيلع لثس امل

 ؟هارأ

 يذلا نم ...نيئيدح اهعمو هبر ّري مل ةو يبنلا نأ ةمزاج لوقت ةشئاع هذهف
 ..هير ىأر :تاياور ةثالث سابع نبا نع ىوري ؟ةيضقلا هذه يف ةباحصلا نم هلاق

 نبا نع برح نب كامس قيرط نم تاياور نم ةثالث ؛هنيعب هبر ىأر ..هبلقب هبر ىأر

 «هبر ىأر :لاقف ...ةّرات ءسابع نيا اهتبثأ يتلا ةيؤرلل يوارلا نأ اذه ىنعمو «سابع

 تاياورلا هذه يتأت انه ؟هبلقب هتريصبب مأ هئيعب هبر ىأر له وه :لكشملا نكل

 ىرخألا فلاخت امهادحإ نكل «ةديقم نايرخأ ناتياور مث ءةقلطم هبر ىأر :ثالثلا

 ةياورلا :اًدِإف ؛هنيعب هبر ىأر :لوقت ىرخألاو «هبلقب هبر ىأر :لوقت امهادحإف

 ةديسلا لوق فلاخي سابع نبا نإ لوقن نأ عيطتسن الف سابع نبا نع ةبرطضم
 .اهنع هللا يضر ةشئاع

 سيل نكلو فالتخالا كاذ لثم حصي دق هنأ وه ةقباسلا ةملكلا نم دصقلاو

 نيب فالخلا سفن نأب :اَذِإ لوقن نأ عيطتسنف ؛هلاثم اذهو «حيحص فالتخا لك

 .(١55مقر) ملسم (1)



 ةبرطضم سابع نبا نع ةياورلا نأل ؛اًقيقد سيل سابع نباو ةلأسملا هذه يف ةشئاع

 .اًقنآ تركذ امك

 )"رونا ةلحر" ٤۰ / ٤ ۹ ( )۰ ۱:۳:۲۳ب/ ۰۰:۰٠ :٠٠(

 ؟ةيدقع لئاسم يف فلسلا نيب فالتخا عقو له باب 111

 :لئاسلا

 ديحوتلل لئاسملا ضعب يف مهفالتخا يف فلسلا ضعب ب نع ٌرْثأ ام :انخيش

 «جارعملا ةليل هبرل ص لوسرلا ةيؤرو «مدآ ةروص ىلع ةروصلا تابثإك ةديقعلاو

 روهشملا نأ عم اههجون فيك ينعي «خيش اي لئاسملا نم هريغو لسوتلا ًالثمو
 ؟دئاقعلا يف اوفلتخي مل مهنع هللا يضر حلاصلا فلسل انآ

 :خيشلا

 :ًالوأ

 نأل لاؤسلا اذهب ريشت اذام ىلإف لسوتلا هيفاوفلتخا ام ةلمج ىف ٌتركذ

 .ًالوأ اذه ؟لسوتلا يف مهنيب فالخ ال هنأ يملع

 :اًيناثو

 وعدي نأ زوجي له يأ «ماكحألا نم وه امنإو دئاقعلا نم سيل لسوتلا

 ةديقعلاب ةقالع لسوتلل سيلف ؟زوجي ال وأ ؟قولخمب لسوت هيف ءاعدب ناسنإلا

 ذخأت كاذنيحف ءهب اهينعي لسوتملا ظفل يف ةديقع لسوتلا عم نرتقا اذإ الإ مهللا

 .دئاقعلا ةلمج يف ةلأسملا لخدي ال كلذف قولخمب لسوتلا درجم امأ ءرخآ اًروط

 :اًملاث

 اوقفتا دقل ؟اوفلتخا نيذلا مه نمو ؟ةروصلا يفاوفلتخا مهنأب ينعت اذام

 ا
 ہا



 يفاوفلتخا امنإو ليصفتلا يف سيلو ةلمجلا يف لجو زع هلل ةروصلا تابثإ ىلع

 اًضيأف '«هتروص ىلع مدآ هللا قلخ» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ريمض عجرم

 يداقتعا يف اًضيأ ةقالع هل سيل ريمضلا اذه عجرم يف فالتخالا اذه رصح

 فييكت نود ةنسلاو ثيدحلا ءاملع نيب اهيلع قفتم ةديقعك ةروصلا نأل ةديقعلاب

 هل سيل يعرف فالخ اذه «هتروص ىلع مدآ قلخا ريمض عجرم امأ «لیوأت نودو

 ريغو ةروصلا ريغ رخآ ءيش كلاؤس يف ءاج ناك اذإ ركذأ ال مث ءةديقعلاب ةقالع

 ؟شيإو لسوتلا

 لاب يبنلا ةيؤر «جارعملا :لئاسلا

 ال فالتخالا اذهو ءهبر لب دمحم ىأر له يف حيحص اوفلتخا «هآ :خيشلا

 هآر دقلو# :ىلاعت هلوق ريسفت ىلإ هعجرم اًضيأ كلذ لعل نكلو «هراكنإ نكمي

 نيثدحملا نم ءاملعلا روهمجو ١4( 207:مجنلا)# ىهتنملا ةردس دنع ىرخأ ةلزن

 ةبسانملا هذهب هيلإ راشي يذلا فالخلاو :هينيعب هبرل أل هتيؤر يفن ىلع مهريغو
 هبر ىأر ةا يبنلا نإ» :لاق هنأ هنع هللا يضر سابع نبا نع ءاج ام وه امنإ ءانه

 وهف «ثيدح هنإو رثأ هنإ هيف لاقي نأ نكمي ثيدحلا اذه ءرثآلا اذه نكل «هينيعب

 هنأ رابتعاب ثيدح هنإ هيف لاقي نأ نكميو «سابع نبا نم هظفل نأ رابتعاب رثأ
 رقتسي مل سابع نبا نع يورملا ثيدحلا وأ رثألا اذه « لأب يبنلا نع هيف ثدحتي

 «نايرخأ ناشياور هنع ءاج دقف «هينيعب هبر ىأر هنأ هيف يذلا ظفللا اذه ىلع

 .نينيعلا ركذ نود (هبر ىأر» ايؤرلا قالطإ :ىرخألا

 ملسمو (0877مقر) يراخبلا )١(

 .(5871مقر)



 :ةئلاثلا يهو ىرخألاو

 سابع نبا نع برطضم ثيدحلا اذه وأ رثألا اذهف :اذه ىلعو «هبلقب هآرا»

 نم برطضملا ثيدحلاو «هبلقب هآرو «هينيعب هآرو ءاّقلطم هآر نيب ام هنع هللا يضر

 نم ناك سابع نبا نأب مزجن نأ عيطتسن الف ذئنيحو «فيعضلا ثيدحلا ماسقأ

 نأ فصنم ثحاب لكل نكمي ال اذه عم نكلو هبر ىأر ةا يبنلا نأ هتديقع

 هنيع فرعي ال لئاقلا اذه نكل سابع نبا لوقب لوقي نم كانه نكي مل هنأ يعدي

 نم ذخؤي نأ نكمي كلذف سابع نبا لوقب لوقي نم كانه ناك هنأ امأ «هصخش الو

 قيرط نم نيحيحصلا يف يورملا اهنع هللا يضر ةشئاع ةديسلا ثيدح سفن

 (؟هبر دمحم ىأر له نينمؤملا مآ ايا :اهل الئاق اهلأس ثيح -هللا همحر- قورسم

 .ثيدحلا

 مال قورسم لاؤسف هنم دهاشلا عضوم ركذ نم دبال نكلو همامتإب سأب الو
 اًدمحم نأب لوقي نم كانه ناك هنأب ثحابلا رعشي ؟هبر دمحم ىأر له نينمؤملا

 نبا نكلو هسفن سابع نبا وه نوكي نأ نكمي ؛ملعأ هللا ؟وه نم «هبر ىأر هَ
 ىلإ دوعن ءاًمنآ اهتركذ يتلا ةثالشلا هلاوقأ نم ءيش ىلع هيأر رقتسي مل سابع
 :تلاق ؟هبر دمحم ىأر له :اهل لاقو اهلأس املف اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح

 هآر دقلو# نيملاعلا بر لقي ملأ نينمؤملا مأ اي» :لاق «تلق امم يرعش فق دقل

 :لاقف اهلا لوسر تلأس كلذب سانلا ملعأ انأ :تلاق ءةيآلا 4...ىرخأ ةلزن

 .«قفألا دس دق ناحانج هلو نيترم اهيف قلت يتلا هتروص يف ليربج تيأر

 امنإ ةيآلا هذهل هسفن مالسلا هيلع لوسرلا ريسفت يف ريمضلا اذه عجرم :ًاذإف

 هللا يضر اهتايب تعبات مث «ىلاعتو كرابت نيملاعلا بر ىلإ سيلو ليربج ىلإ دوعي

 :تلاقف اهنع

 ہا



 :ةيرفلا هللا ىلع مظعأ دقف نهومكثدح نم ثالث"

 هلوق تلت مث ءةيرفلا هللا ىلع مظعأ دقف هبر ىأر هلا اًدمحم نأ مكثدح نم

 ١" :ىروشلا)# باح ءاَرَو نم وأ یخو الإ هللا ُةَمَلَكُي نأ ریل ناک امو :یلاعت

 :تلاق ءايندلا ةايحلا هذه ىف دحأ نم ىلاعتو كرابت هللا ةيؤر ىلإ ليبس الف

 مث ةيرفلا هللا ىلع مظعأ دقف هغيلبتب َرِمَأ تيش متك لب اًدمحم نأ مكثدح نمو"

 َتْغْلَب اف ُلعْفَت 1 نِإَو َكّبَر نم َكْيَلإ لنآ ام علب لوسّرلا اأ اي :ىلاعت هلوق تلت

 ."(۷:ةدئاملا)# سالا ّنم ٌكمِصْخَيهللاَو ُهتلاَسِر

 بذكو ىرتفا دقف بيغلا ملعي ناك لَ ادمحم نأ مكثدح نمو" :تلاق

 ِتاَواَنَّسلا يف نم ُمَلْعَيأل لق# :لجو زع هلوق تلت مث ىلاعتو كرابت هللا ىلع

 ." (<ه:لمتلا)#هلا الإ َبْيَمْلا ضْرَألاَو

 ا عاًدمحم نأب لوقي نم كانه ناك هنأ ةراشإ هيف نذإ اذه ةشئاع ثيدحف

 .ةيآلا نم قيس ام تلتو انا اًيفن كلذ تفن اهنكلو هبر ىأر

 ناك هنإ لاقي نأ ىرأ ال لاجملا اذه ىف فاطملا ةياهن ىف ىرأ الف ذئنيحو

 مث هبرل ةكلا,لوسرلا ةيؤر ةلأسمك ةيدئاقع ةلأسم يف فلسلا نيب فالح كانه

 كلذف فلسلا نيب ام ةلأسم ىف فالح ةقيقح كانه ناك هنأ انضرف نإ :ًالدج لوقن

 وأ ةحيحصلا ةهجولا دييأتب ةمئاق ةلدألا تمادام رضي فالخلا اذه نأ ينعيال

 نم ءيش يفاوفلتخي مل فلسلا نأب لوقلاف «هيف اوفلتخا امم حيحصلا لوقلا

 نأ عاطتسا نإف هملع هب طاحأ ام بسحبو ؛مهضعب هلوقي اذه ةيداقتعالا رومألا

 ناك امنيح لج يبنلا نأ نوملعت متنأو ليلدلا ىلإ عجرملا نأل ربض الف كلذ تبثي

ل
ا
 



 طارص ىلإ ءاشت نم يدهت كنإ كنذإب قحلا نم يف فلتخا امل يندها

 اًيقيقح افالتخا اندجو اذإ نحن انيلعف «هتمأل ااو هنم اميلعت ناك اذهو «"”«ميقتسم

 قحلا ةفرعمل انيدهي نأ ىلاعتو كرابت هللا نم بلطن نأ موهوم فالتخا نع ًالضف
 .افتآ لاؤسلا نم ءاج ام ىلع باوجلا اذه .هعابتاو

 ( #1 اا "-رتألا ةدج ىواتف"

 ةروصحم ةديقعلا ةسارد له باب 1

 اهنم يناعي ينعي اهنأل ؛ركذ ىلإ جاتحت نكل ةهبش يف ةقيقحلا يف :لئاسلا
 مه نكل «ينعب عونلا اذه نم وأ .فنع ةبئاش مهدنع سيل «نويفلسلا ًاضيأ

 ةيرمدتلاك ةيميت نبا مالسإلا خيش بتكب ًاطبترم ينعي ًاروصت ةديقعلا نوروصتي

 ةديقعلا ةسارد نأ نوروصتي ؛ةرعاشألاو ةلزتعملاو ةيمهجلا ىلع دودرلاو ءاهرغو

 ؟طقف بتكلا هذه ةسارد يه

 ام هنإ انناوخإ نم ديرن نحن ينعي لاح لك ىلع وه ...يرورض وم ال :خيشلا
 يف دجي هنأب رعش اذإ هيلع وهف ءًاملاع ريصي نأ نكمي مهنم درف لك هنإ اوروصتي
 بتك أرقي نأب ةقيقح هحصنن نحنف ؛ملعلا بلط يف ًامدق يضملل ًادادعتسا هسفن

 ملعب رثأتلاو ًاراسيو ًانيمي فارحنالا نع مهجهنم ةمالسب اوُفِرُع نيذلا ءاملعلا

 ملعلا اوذخأي نأ مهيلعف كلذ نم ءيش مهسفنأب نورعشي ال اوناك اذإو «مالكلا

 اذإ ءايحألا ءاملعلا ملع نم ءاوس قيرط برقأ نم ةدابع ناك وأ ةديقع ناك ءاوس

 يف مهعم لخدت ال ةزجوم ةقيرطب تفلأ يتلا بتكلا نم وأ ؛مهيلإ لوصو مهل ناك

 )١( ملسم )رقم۱۸٤۷(.

 ہا
٤ 



 رضت دق لئاسملا هذه يف ضوخلا هنآل ؛ةفلاخملا قرفلا عم ةليوطلا تالداجملا

 ًانايحأ هسفن شقانملاب يدؤت ام ًاريثك نيفلاخملا ةشقانم هنأل ؛هدنع دادعتسا ال نمب

 هكلسي نأ يغبني يذلا طخلا نع ةدحاو ةلأسم يف ولو ؛ءيشلا ضعب فرحتي نأ
03 

 .اميقتسم

 01:15:18 /۳۲۹) "رونلاو ىدهلا"

 لافطألل ةديقعلا سيردت زوجي له باب 1.[ 

 ؟تاياكح صصق لكش ىلع

 ةديقعلا هذه بنكت نأ عنام كانه (له) راغصلا لافطألل ةديقعلا ميهفت :لاؤس

 ...ةياكح وأ ةصق لكش ىلع ةقيقح مهل سيل صاخشأ نيب راوح ةروص ىلع

 ؟قوشمو عتمم بولسأب

 تانب نم يه ةصقلا هذه نأ لافطألا ميهفت ًانكمم ناك اذإ :باوجلا :خيشلا

 .الف الإو زاج لايخ

 .(00:51:59/58) "رونلاو ىدهلا"

 عورفو لوصأ ىلإ نيدلا ميسقت ةعدب باب 2 ]1١15
 :[مامإلا لاق]

 هاضري ال عدتبم ميسقت اذه ؛لوصأو عورف ىلإ يمالسإلا [نيدلا] ميسقت نإ

 ةملك يف لخدي ام ةلمج نم ميسقتلا اذه نع عوجرلا نوكيف كلذلو :مالسإلا

 .اهلوأ هب حلص امب الإ ةمألا هذه رخآ حلصي الو .. كلام مامإلا

 (07:75:57 /؟85)'"رونلاو ىدهلا"

 الل
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 ةديقعلاو ةعيرشلا نيب قيرفتلا مكح باي ]٠٠١[

 ةديقعلاو ماظنك ةعيرشلا «ةديقعلاو ةعيرشلا نيب قرفي نم مكح ام :لاؤسلا

 ؟اقزار ًاقلاخ هللاب ناميإك

 ؟اذه قيرفتلا نم ديري اذام مهفأ نأ ديرأ ًاوفع :خيشلا

 مهفورظ بسحب هومظني ثيحب مدآ ينبل لوكوم عيرشتلا نأ لوقي :ةلخادم

 نكلو ًاقزار ًاقلاخ هللاب نمؤن نحنف ريغتت ال ةديقعلا نكلو «مهشاعم بسحبو

 .عيرشتلا باب نمو هقفلا باب نم :ينعي ةعيرشلا

 ؟ريغتت ةعيرشلا :ينعي :خيشلا

 .اذكه دصقي .معن :ةلخادم

 آ ْنَمَّو# :لاق امنيح لجو زع هللا نأل ؛رفك اذه زوجي ال اذه ًاعبط :خيشلا

 :لاق ام «مکحب مل نم :لاق :«4؛:ةدئاملا(َنوُرِفاَكْلا مه كيلوا هللا درن اچ مک

 .دقتعي مل نم

 ول امك ةعيرشو ةديقع حالطصا اذه :لوقن ميسقتلا اذه لثم لاح لك ىلعو

 هلك كلذ لعجن نأ طرشب نكل ميسقتلا اذه نم عنام هيف ام «قالخأو تالماعم انلق

 ناك وأ ًةديقع ناك ءاوس هينبت بجو مالسإلا نيد يف ءاج امف مالسإلا نيد وه

 :لوقي لجو زعانبرف ؛مالسإ اذه لك :ةلماعم وأ ًاكولس ناك وأ ًامكحو ةعيرش

 لني رسالا َنِمٍةَرِخآلا يف َوُهَو نم َلَبقُي نف اَنيِد مالشإلا َرْيَغ غبي نمو
 هلل نيدلا ةينارصنلا ةملكلا قيقحت وه قيرفتلا اذه نم دوصقملا ناك اذإف «(8:نارمع

 .نيبملا لالضلا وه اذه نأ ءيفيف عيمجلل نطولاو

 م( ب مو را مون "رونلاو ىدهلا "



 بلاطلل زوجي له باب ]۱٦[
 ؟هتليقع فالخب ناحتما ىف لاؤس ىلع بيجي نأ

 هذه ىفف ةنسلا لهأ ةديقع فلاخي ًالاؤس ىنوطعأ اذإ ناحتمالا ىف :لاؤس

 ؟بواجي شيإب دحاولا ةلاحلا

 .دَحأ ٌدَحَأ يشبحلا لالب ةصق فرعت ام هتديقع نع بيجي نأ بجي :خيشلا 1

 .هآ :ةلخادم

 .كتوسأ وه ًاذإف:خيشلا

 ؟لمعلاو بط :ةلخادم

 كرشبأو ..ةليسولا رربت ال ةياغلاو ...هللا دابع نم شم هللا نم لمعلا :خيشلا

 ال ُتْيَح ْنِمُدَفْرْرَيَو اجر هَل لج هللا قي نمو :یلاعت هللا لوقب
 .( 0” :قالطلا)# بسك

 ,(( 50:51:7١ /ه55) "رونلاو ىدهلا"
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 ةديقعلا يف لالدتسالا يف ةعامجلاو ةنسلا لهأ
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 ؟ةنسلا لهأ مه نم باب ۷1

 :[مامإلا لاق]

 .ةباحصلا هيلع ناك امو ةنسلاب نوكسمتملا مه..ةنسلا لهأو

 .(18” /1) "بيهرتلاو بيغرتلا ىلع قيلعتلا"

 «نودقتعي مث نولدتسي ةنسلا لهأ باب 1

 نولدتسي مث نودقتعيف عدبلا لهآ امآ

 -هيلع ىلاعت هللا ةمحر- ةيميت نبا مالسإلا خيش لوق مكيف هللا كراب :لئاسلا

 ؟نودقتعي مث نولدتسي ةنسلا لهأو نولدتسي مث نودقتعي ةعدبلا لهأ

 .معن :ةلخادم

 ؟ليلدلل عبت ةنسلا لهآ نأ :هانعم اذه ينعي :خيشلا

 .معن :ةلخادم

 ءاهل لالدتسالاب اهريرقت نولواحي مث مهتعدبل عبتف ةعدبلا لهأ امأ :خيشلا

 .ىوهلا نع نوديعب مه ةنسلا لهأف كلذلو ؛ىوهلا عابتا هانعم اذهو

 (١١٦/٠:٠:٠٠:٠٠)"رونلاو ىدهلا"

 ةعامجلاب دوصقملا ام باب 1

 ؟ةعامجلاو ةنسلا لهأ انلوق يف

 :[مامإلا لاق]

 ةقرفلا يهو ؛هباحصأو اپ هللا لوسر هيلع ناك ام :"ةعامجلا يأ" يه
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 .مهريغو بهاذملا عابتأ نم مهليبس عبتا نمو ثيدحلا لهأ ةفئاط يهو :ةيجانلا

 ٠١(. 8ص)"ةيواحطلا نتم ىلع قيلعتلا"

 «ةنسلا «باتكلا :ةنسلا لهأ دنع لالدتسالا رداصم باب ٠1

 يف فلسلا مهف جهنم نع بكدتلا رثأ نايبو ءةمألا فلس مهف

 “ةديقعلا باوبأ

 هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلا ؛ميحرلا نمحرلا هللا مسب :مَّدقملا

 :دعبو .هباحصأو هلآ ىلعو هيلع ىلاعت هللا یلص

 نيذلا مه ءاملعب ةمألا ىلع نمو :ناميإلا ةمعنب انيلع نم دق «ىلاعت هللا نإف

 هللا ةدابع ىلإو هللا ىلإ ليبسلا سانلل وريني ملع نم مهاطعأ امب ىلاعت هللا مهمركأ

 هللا ءاش نإ ىقبيسو هعفاد ناك انئيجمو «بير الب ءايبنألا ةثرو مهو ءلجو زع

 هللاوو هللا ءاش نإ كلذ ىلإ لصوي يذلا ملعلا بلطو ءًالوأ لجو زع هللا ةاضرم

 رصان دمحم خيشلا ريبكلا انذاتسأبو انملاعبو انخيشب يقتلن نأ ةبيط ةعاسل اهنإ

 بيحرت لمجأ بحرن - ةكيوُش يح - ًالوأ يحلا يلاهأ مساب ؛ينابلألا نيدلا

 - اهيف ملعلا ةبلط صوصخلا هجو ىلعو - قَّرَقملا يلاهأ مسابو «لضافلا انخيشي
 «ميركلا انذاتسأ عم مويلا اوقتلي نأ يف اوناك قوش ىلع مهو ًاعيمج ًاضيأ نوبحري

 للا ءاش نإ ةمكحلا نمو ملعلا ٍرّرُذ نم هدنعام عامس ىلإ قوش انلكف ريض الو

 ّيفتكي نأ وأ ءئيفتكي نأ دعب مث ؛هملع نم هيلع ىلاعت هللا َّنَم اميف هيلإ عمتسنلف

 ةرفوتم ُتاَقْيَرُؤلاو ًابوتكم لاؤسلا نوكي نأ ىلع «حتفيس لاؤسلا باب نإف ءانخيش

 يف ينابلألا ةمالعلا ثارت عماج" ةمدقم يف انه نم عسوأب هتيمهأو فلسلا مهف ىلع مالكلا يتأيس(١)

 .ةمدقملا يف هيلع تهبن امك كلذ ضعب ىلع انه ترصتقاو «هرشن هللا رسي "جهنملا

۲ 
 يا



 .ميركلا انخيشب ًالهأو ءرركأ ةبيط ةعاس هللا ءاش نإ

 نم هللاب ذوعنو «هرفغتسنو هنيعتسنو هدمحن هللا دمحلا نإ «مكب ًالهأ :خيشلا

 يداه الف للضي نمو هل لضم الف هللا هدهي نم ءانلامعأ تائيس نمو انسفنأ رورش

 امأ هلوسرو هدبع ًادمحم نأ دهشأو هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو ءهل

 رومألا رشو اود محم يده يدهلا ريخخو «هللا مالك مالكلا ريخ نإف :لعب

 .رانلا يف ةلالض لكو «ةلالض ةعدب لكو «ةعدب ةثدحم لكو اهتاثدحم

 ءاقل هلوقأ ام يل سيلو «هئانث ىلعو «هتملك ىلع ميهاربإ / ذاتسألا خألا ركشأ

 ناك يذلا «هنع ىلاعت هللا يضر قيدصلا ركب يبأ لوألا ةفيلخلاب ءادتقإلا الإ كلذ

 هيلع ينثب ًاصخش عمس اذإ ناكف كلذ عمو اب هللا لوسرل لوألاو قحلا ةفيلخلا

 لوسر ةفيلخ هنأ ماد امف هيف الغ دق هبحاص ناك امهم ءانثلا كلذ نأ دقتعأو - ًاريخ

 اذه «نوملعي ال ام يل رفغاو «نونظی امم اري ينلعجاو «نولوقي امب ينذخاؤت

 ال مهللا :- هب ًءادتقإ - لوقأف ؟هدعب نم نحن لوقن اذامف «ربكألا قيدصلا هلوقي

 .نوملعي ال ام يل رفغاو «نونظی امم ًاريخ ينلعجاو «نولوقي امب ينذخاؤت

 انيخأ نم ًافنآ هومتعمس يذلا فوصوملا كاذب ٌتْسَل - لرقأ ٌّقَحلاو - ٌّنَحلا

 نوكي نأ بلاط لك ىلعو «رخآ ءيشال «ملع بلاط انآ امنإو «ميهاربإ لضافلا

 ينب نع اوثدحو «ةيآ ولو ينع اوغلب «ةيآ ولو ينعاوغلب» :ةكللَب يبنلا لوق دنع

 هاور ”«رانلا نم هدعقم أوبتيلف ًادمعتم يلع بذك نمو «جرح الو ليئارسإ

 .ورمع ني هللا دبع ثيدح نم يراخبلا
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 ىرخألا صوصنلاو ميركلا يوبنلا صنلا اذه عم ًابواجتو - اذه ىلع

 نم دهجب موقن - ةقليهللا لوسر ثيدح يفو هللا باتك يف ةعباتتملاو ةدراوتملا

 نظ َنْسَُح دنع انحبصأ اننأ ينعي ال اذه نكلو «هنوملعيال دق ام سانلا غيلبت

 .كلذك رمألا سيل ءانب انئاوخإ

 مالكلا اذه لثم عمسأ امنيح يننأ يسفن ةرارق نم اهب رعشأ يتلا ةقيقحلا

 ("ٌريْنَتْسَي انضرأب ثاغّبلا نإ" وهو الأ ءءابدآلا دنع فورعملا ميدقلا لثملا ركذتأ

 اذه نم دوصقملا سانلا ضعب ىلع ىفخي دق «" ٌرِيْنَتْسَي انضرأب ثاغّبلا نإ"

 ريطلا اذه حبصيف .هل ةميق ال ريغص رئاط وه :ثاغُيلا ءلثملا اذه نم وأ مالكلا

 ىلع لثملا اذه قدصف «هتماخضو رسنلا ةوقب مهلهجل «سانلا دنع ًارسن ءريغصلا

 .مالسإلا ىلإ لطابو أطخب وأ «باوصبو قحب نوعذي نمم ٍريثك

 ٍدارفأ نم الإ - اهلك ةيمالسإلا ضرألا - ضرألا ِتّلَح هنأ ملعي هللا نكل

 ثيدحلا يف ءاج امك ؛ملاع نالف :مهيف لاقي نأ حصي نمم ًأدج ًادج نيليلق

 ورمع نب هللا دبع ثيدح نم هحيحص يف يراخبلا مامإلا هجرخأ يذلا حيحصلا

 ملعلا عزتني ال هللا نإ» : ةو هللا لوسر لاق :لاق هنع ىلاعت هللا يضر صاعلا نب

 ًاملاع يقبي مل اذإ ىتح ءاملعلا ضبقب ملعلا ضبقي هنكلو ءاملعلا رودص نم اعازتن

 اوتفأف اولِئْسَق ًالاّهج ًاسوؤر سانلا ختا ًاملاع يتبي مل اذإ ىتح - دهاشلا وه اذه -

 .«اولضأو اولضف ملع ريغب

 هنأ ثيحب ءاملعلا رودص نم ًاعازتنا هعزتني ال «ملعلا ضبقي نأ هللا دارأ اذإ

 ىف «لجو زع هللا ةنس نم هذه تسيل ءال ءةرملاب ملعتي مل ناك ول امك ملاعلا حبصي

 .(191/4مقر) ملسمو (1۸۷۷مقر) يراخبلا قرد
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 «هوبستكا يذلا ملعلاب مهرودص نم َبَهْذَي نأ - نيحلاصلا هدابع ةصاخبو «هدابع
 ميهاربإ خألا نم ةزيجو ولو ةملك - ًافنآ متعمس امك - لجو زع هللا هجول ًءاضرإ

 ال ٌلدع ٌمكح لجو زع هللاف «ملعلا بلطل ناك امنإ عامتجالا اذه نأ هيف هللا كراب
 نأ «هقلخ يف لجو زع هللا ةنس ترج هنكلو ءًاقح ءاملعلا رودص نم ملعلا عزتني

 دمحم لسرلاو ءايبنألاو ءاملعلا ديسب لعف امك «هيلإ ءاملعلا ضبقب ملعلا ضبقي

 ملع ريغب اوتفأف اولِعُمَف ءًالاهج ًاسوؤر سانلا ذختا ءاملاع قي مل اذإ ىتح ءو

 هب موقت ملاع نم «ضرألا يلي لجو زع هللا نأ :اذه ىنعم سيل ؛اولضأو اولضف

 املكو «ملعلا لَك املك نمزلا رخأت املك هنأ :اذه ىنعم نكلو «هدابع ىلع هللا ةجح

 .هللا هللا :لوقي نم ضرألا هجو ىلع ىَقْبَي ال ىتح ًاناصقنو هلق دادزا رخأت

 ىلعو ةعاسلا موقت الا :- حيحص ثيدح وهو -ًارارم هنوعمست ثيدحلا اذه

 ءالؤه لاثمأ نم ًاريثكو ؛«هللا هللا :لوقي نم» هللا :هللا لوقي نم ضرألا هجو

 مل اذإ ىتح «ءاملعلا ضبقب ملعلا هللا ِضْبَق ءروكذملا ثيدحلا رخآ يف مهيلإ راشملا

 نآرقلا رسفي نم :سوؤّرلا ءالؤه نم َالاَهُج اسوؤر سانلا ذختا ًاملاع يقبي
 ًافلخو لب طقف ًافلس :لوقأ ال - ءاملعلا هيلع ناك امل ةفلاخم ريسافتب ةئسلاو

 .ًاضيأ

 ركذ بابحتسا ىلع لب زاوج ىلع (هللا :هللا) :ثيدحلا اذهب نوجتحي مهنإف

 لهجي وأ ام َرَثْغُم رتغي ال يكل ؛هرخآ ىلإ ...(هللا ءهلا) درفملا ظفللاب لجو زع هللا

 َرُكَدَأ نأ ًاضرع ولو يل ادب ليوأتلا كلذ لثمب ثيدحلا اذه عمسي امنيح ام ٌلهاج
 -:ٌلطاب ريسفتلا اذه نأب نيرضاحلا انناوخإ
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 . مهلا لوسر نع ىرخأ ةياور يف هنايب ءاج هنأ ثيح نم :ًالوأ

 حلاصلا انفاس لمع هيلع ىرجل ًاحيحص ناك ول ريسفتلا اذه نآل :ًايناثو
 نالطب ىلع ريسفتلا اذهب لعفلا نع مهضارعإ لد اولعفي مل داف «مهنع هللا يضر
 .ريسفتلا اذه

 لاقي امك ديصقلا تيب اذهو - ىرخألا ةياورلا اذه ىلإ مضنا اذإ مكب فيكف

 :ظفلب حيحصلا دنسلاب "”هدنسم يف ثيدحلا اذه ىور هللا همحر دمحأ مامإلا نأ -

 دوصقملا وه اذه نذإ «هللا الإ هلإ ال :لوقي نم ضرألا هجو ىلعو ةعاسلا موقت ال»

 عم مويلا ضرألا نأ :دهاشلا ؛ىلوألا ةياورلا يف ةرركملا ءرركملا ةلالجلا ةظفلب

 ةعساولا ةبحرلا ضرألا نوؤلمي اوناك نيذلا ءاملعلا نم ُتَّلَخ ديدشلا فسآلا

 :ليق امك مويلا اوحبصأف مهتمأ فوفص نيب هنورشنيو مهملعب

 ٍليلقلا نم لقأ مويلا اوراصف ًاليلق اودع اذإ اوناك دقو

 ىحنم َنْوَحْنَي نيذلا ملعلا بالط نم انلعجي نأ لجو زع هللا نم وجرن نحنف
 نم انلعجي نأ لجو زع هللا نم هوجرن ام اذه اقْدِص مهليبس نوكلسيو ًاقح ءاملعلا

 كلس نم» :ة:لوسرلا هنع لاق يذلا كلسملا كلذ نيكلاسلا بالطلا ءالؤه

 ."”ملسم هاور «ةنجلا ىلإ ًاقيرط هب هللا كلس ًاملع هب سمتلي ًاقيرط

 ًاريثكو ًاريثك نآرقلا يف ٌرَكْذُي يذلا «ملعلا اذه ىلع مالكلا باب يل حتفي اذهو

 (ه:رمزلا»4َنوُمَلْعَيآل َنيِذّلاَو َنوُمَلْعَي َنيِذَلا يِوَْسَي لَه :ىلاعت هلوق لوگ ءًادج
 ميلا اوُثوأ َنيِذَنَو ْمُككِهاوْنَمآ نيله قري :لجو زع هلوقو

 }1 مقر 0
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 هلهأ ىلع لجو زع هللا ىنثأ يذلا ملعلا اذه وه ام (11:ةلاجملا)#ٍتاَجَرَد

 ؟مهليبس كلس نم ىلعو هب نيسيلتملاو

 نبا مالسإلا خيش ذيملت هللا همحر ةيزوجلا ميق نبا مامإلا لاق امك - باوجلا

 :- هللا همحر هيميت

 هيون لاب سيلةباحصلا لاق 2 هلوسرلاق هللا لاق معلا

 هيقف يأرنيبولوسرلانيب ةهافس فالخلل َكَبْصَت ملعلاام

 هيبشتلاو ليثمتلا نمًارذح اهيفنو تافصلا دج الو الك

 يف هعمسن ام ًاردان يذلا رعشلا اذه نمو ةملكلا هذه نم ذخأن نذإ ملعلاف

 ُنِسْحِبو ؛ملاع لجر اذهف «ءارعشلا رعش ريغ وه ءاملعلا رعش نأل ءارعشلا مالك

 يف "هللا لوسر لاق" «ىلوألا ةبترملا يف "هللا لاق" :ملعلا :لوقي وهف ءًاضيأ رعشلا

 هذه يف يتملك لعجأس انه «ةثلاثلا ةبترملا يف "ةباحصلا لاق" ءةيناثلا ةبترملا

 ادج ةماه ةقيقحب انّرُكَذُت هذه ميقلا نبا ةملك هللا ءاش نإ ةكرابملا ةبيطلا ةيسمألا

 ةوعدلا مساب مالسإلا يف مويلا نيرشتنملا ةاعدلا روهمج اهنع لفغ املاط ًادج

 ؟يه ام ةقيقحلا هذه «مالسإلا ىلإ

 ةنسو هللا باتك وه امنإ مالسإلا نأ :ًاعيمج ةاعدلا ءالؤه ىدل فورعملا

 هيلإ راشأ يذلا وه صقنلا اذه صقان هنكلو هيف بير ال قح اذهو ءا هللا لوسر

 لاق هللا لاق :ملعلاءةباحصلا ءةنسلاو باتكلا دعب َرَكَّذَف قباسلا هِرْعِش يف ميقلا نبا

 .هرخآ ىلإ ...ةباحصلا لاق هلوسر

 ملعن امك مهو «ةباحصلا ؛ةنسلاو باتكلا عم ركي ًادحأ عمسن ام ًاردان نآلا

 ريخا :هلوقب لاا يبنلا نع ثيدحلا رتاوت نيذلا حلاصلا فلسلا سأر ًاعيمج



 نورقلا ري ءنورقلا ريخ :ةاعدلا نم ريهامجلا لوقي امك اولوقت الو «ينرق سانلا

 عجارم نم امهريغو نيحيحصلا يف ةحيحصلا ةنسلا ءةنسلا يف لصأ هل سيل

 نيذلا مث ءينرق سانلا ريخ» :ظفاب ثيدحلا ةياور ىلع ةَقبْطُم ةنسلاو ثيدحلا

 ."”«مهنولي نيذلا مث مهنولي
 :ةيريخلاب اهل دوهشملا ةثالثلا نورقلا سأر ىلع مه نيذلا ةباحصلا ءالؤه

 ًايأر هنم مضلا اذه ناك لهف ءةنسلاو باتكلا ىلإ ةيزوجلا ميق نبا مامإلا مِهَّمَص

 :لقن مل نإ :ةّوْبَك داوج لكل نأل ؟أطخلل ضرعتي نأ نكمي ًاطابنتساو ًاداهتجاو

 .تاوبك لب

 لامتحا لبقي يذلا داهتجالا نم وه الو طابنتسالا نم سيل اذه ءال :باوجلا

 امأ لاپ هلا لوسر ثيدح ىلعو هللا باتك ىلع دامتعا وه امنإو ًأطخ نوكي نأ

 اَمِدْعَب نم َلوُسّرلا قاسي نَمَو# :ميركلا نآرقلا يف لجو زع انبر لوقف :باتكلا
 «َنيِمْؤُلا ليبَس َرْيَخ ْعَتيَول «(١01ه:ءاسلا#َننِمْؤُلا ليس ع عبو یتا هل نيب
 ققاشي نمو :لقي مل - ًاقح ناكل لعف ولو - ةيآلا يف لجو زع انبر رصتقي مل
 يتلا يهو ةغلاب ةمكحل - لاق امنإو ىلوت ام هلون ىدهلا هل نيبت ام دعب نم لوسرلا

 نمو ؛4َننِمْؤُلا ٍليِبَس َرْيَغ ْحِبتَيَو# :لاق اهحرشو اهنايب ددص يف نآلا نحن
 هِلْضْنَو لَو ام هلو نموا ٍليبَس يع عِّتيَو ىدا هل نيت ام دعب نم ٌلوُسَّرلا قا
 يفو مكبابلأ يف ًةتباث نوكت نأ وجرأ ةبآلا هذه (١٠١:ءاسلا)(اًريصَم ْتءاَسَو منهج

 نأ نع نوجنت كلذبو نوقطنت مكنأ املثم قحلا اهنأل «مكنع بهذت الو مكبولق

 ةدحاو ةلأسم يف وأ ةدحاو ةيئزج يف ولو اونوكت نأ نعو ًاراسي وأ ًائيمي اوفرحنت

 لاق لاو يبنلا نأل ءةلاضلا قرفلا نم :لقن مل نإ ؛ةيجانلا ريغلا قرفلا نم ةقرف نم

 .(5770مقر) ملسمو (؟004مقر) يراخبلا (۱)
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 ىلع يتمأ ُقِربفَتَسو) :هنم دهاشلا ىلع نآلا هنم رصتقأو فورعملا ثيدحلا يف

 :لاق ؟هللا لوسر اي يه نم :اولاق «ةدحاو الإ رانلا يف اهلك ةَقْرِف نيعبسو ِثالث

 ًارشابم ًايحو نكي مل نإ ثيدحلاف ءنينمؤملا ليبس يه :ةعامجلا "«ةعامجلا يه»

 ليبس ريغ عبتيوإ# :ةقباسلا ةيآلا نم سابتقا وهف الإو ةا هيبن بلق ىلع هللا نم
 :رانلاب َدِعْوَأ دق نينمؤملا ليبس ريغ عبتيو لوسرلا ققاشي نم ناك اذإ «نينمؤملا
 «بير الو كش الو ةنجلاب دوعوَم وهف نينمؤملا ليبس عبتا نم :سكعلاب سكعلاف
 :لاق ؟يه نم ؟ةيجانلا ةقرفلا يهام :لاؤس نع باجأ امل هللا لوسر نذإ

 ٌدُكَوُت ىرخألا ةياورلا تءاج مث «نيملسملا ةفئاط يه :ةعامجلا ؛نذإ ء(ةعامجلا»

 هيلع انأ ام يه :مالسلا هيلع لاق ثيح «ًانايبو ًاحاضيإ هديزتو لب ىنعملا اذه

 هللا همحر ميقلا نبا لاق امنيحف ؛نينمؤملا ليبس يه نذإ «يباحصأ» :(يباحصأو

 نم كلذ سبتقا امنإف «مالسلا هيلع هباحصأو "ةباحصلاو" هركذ قباسلا همالك يف

 نبا ضابرعلا ثيدح فورعملا ثيدحلا كلذك «ثيدحلا اذه نمو ةقباسلا ةيآلا

 ضعبل لاجملا ٌحِسْفُت ىتح - نآلا هنم رِصَتقَأ ًاضيأ هنع ىلاعت هللا يضر ةيراس

 ةنسو يتنسب مكيلعف» :مالسلا هيلع لاق ثيح «هنم دهاشلا عِضْوَم ىلع -ةلئسألا

 .«يدعب نم نييدهملا نيدشارلا ءافلخلا

 :مالسلا هيلع لوسرلا لمي مل ءةقباسلا ةيآلاكو هلبق يذلا ثيدحلاك انه ؛نذإ

 ءانه نم «نيدشارلا ءافلخلا ةنس :ِهِيَُّس ىلإ ًاضيأ فاضأ امنإو ءطقف يتنسب مكيلعف

 بهاذملاو راكفألاو ءارآلا هيف تبراضت نامز «نامزلا اذه يف ةصاخبو لوقن نحن

 شيعي ملسملا بابشلا نم ريثك حبصأ ىتح تاعامجلاو بازحألا ترثاكتو
)١(

 
 عماجلا حيحص

 (6:4؟مقر)
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 يفو ةبآلا يف باوجلا يتأي انّهَف ؟بستتي ةعامج يأ ىلإ يردي ال ءناريح

 ؟رضاحلا رصعلا يف نينمؤملا ليبس «نينمؤملا ليبس اوعبتا ؛نيروكذملا نيثيدحلا

 فلسلا «ةباحصلا رصع «لوألا رصعلا ؛رباغلا رصعلا يف امنإو ءال :باوجلا

 ىلع مهاوس سيلو ءانعوبتم اونوكي نأو انتودق اونوكي نأ يغبني ءالؤه «حلاصلا

 .ًاقلطم ضرألا هجو

 ىلع ناكرأ ةثالث ىلع موقت -ديصقلا تيب انهو دهاشلا انه - انتوعد نذإ

 عبتي الو ةنسلاو باتكلا عبتي هنأب معز نمف «حلاصلا فلسلا عابتإو ةنسلاو باتكلا

 لاجر مه :همالكو هلاق ناسلب لوقي دقو هلاح ناسلب لوقيو «حلاصلا فلسلا

 صوصنلا هذهب ذخأ ام هنأل ؟اذامل .لالض يفو غْيَر يف نوكي هنإف ءلاجر نحنو

 لوسرلا باحصأ عبتا دقل ال ؟نينمؤملا ليبس عبتا دقل افن اهايإ مكانعمسأ يتلا

 ؟موصعم لقعلاو .هلقع عبتا دقف ؛هاوه لقأ مل نإ عبتا ؟عبتا ام ءال ؟ميركلا

 ريثكلا فالخلا بيس نأ دقتعأ انأ ءًاديبم ًالالض لض دقف نذإ ءال :باوجلا

 عوجرلا مدع :وه ًاثيدح مويلا ئشانلا فالخلاو ًاميدق ةفورعم قرف يف ثراوتملا

 باتكلا ىلإ ءامتنالا يعدي كف حلاصلا فلسلا وهو :ثلاثلا ردصملا اذه ىلإ

 يخأ اي :لوقي ثيح «ناريحلا بابشلا نم مالكلا اذه لثم انعمس املاطو «ةنسلاو

 ْمَكَحلا وه امف ةنسلاو باتكلا :نولوقي ءالؤهو ءةنسلاو باتكلا :نولوقي ءالؤه

 ةنسلاو باتكلا ىلع دمتعا نمف ؛حلاصلا فلسلا جهنمو ةنسلاو باتكلا ؟لصفلا

 دمتعا امنإو ءةنسلاو باتكلا ىلع دمتعا ام حلاصلا فلسلا ىلع دمتعي نأ نود

 .هاوه ىلع :لقأ مل نإ .هلقع ىلع

 لصألا اذه لب ةلأسملا هذه حيضوتل ؛ةلثمألا ضعب برضأ نأ يتداع نم

 نبا رمع قورافلا نع ىوُرَت ةملك كانه «"حلاصلا فلسلا جهنم" ىلع وهو «ماهلا

 ہا



 نآرقلاب عدبلاو ءاوهألا لهأ مكلداج اذإ :لوقي هنع ىلاعت هللا يضر باطخلا

 ؟ةملكلا هذه رمع لاق اذامل «لجأ نم «هوجو ُلاّمَح نآرقلا نإف ؛ةنسلاب مهولداجف

 :هلوقب نآرقلا يف مالسلا هيلع هيبن ًابطاخم لجو زع هللا لاق كلذ لجأ نم :لوقأ

 ملسم عيطتسي له ىرُت (44:لحنلا)# ْمهْيَلِإ لر ام ساتل مل َرْكَذلا كي اَنْلَونَأَول
 له - اهبولسأو اهبدأو ةيبرعلا ةغللاب ةفرعملا يف هنامز هيوبيس لاقي امك وه- يبرع
 هلوق ناك الإو ءال :باوجلا ؟ةك/جانل وسر قيرط ريغ نم نآرقلا مهفي نأ عيطتسي

 هيف نوكي نأ هللا مالك ىشاحو اشبع (4 ؛:لحتلا»4ْمِهْيَلِإ لر ام ساتل یل :ىلاعت

 دقف مالسلا هيلع لوسرلا قيرط ريغ نم نآرقلا مهفي نأ دارأ نم «نذإ ءثبع يأ

 قيرط ريغ نم ةنسلاو نآرقلا مهفي نأ لجرلا كلذ ناكمإب له مث «ًاديعب ًالالض لض

 هنظأو هللا همحر خيشلا نم ناسل قبس انه نظأ ) مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا

 مه مهنأل كلذ ال :- ًاضيأ - باوجلا ؟( مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا دصقي

 -:نيذلا

 ةالصلا هيلع دمحم بلق ىلع هللا هلزنأ يذلا نآرقلا ظفل انيلإ اولقن :ًالوأ

 .مالسلاو

 هيلع هقيبطتو ةقباسلا ةيآلا يف َرِكَُذ يذلا مالسلا هيلع هنايب انل اولقن :ًايناثو

 «ةريصق نوكت نأ وجرأ ةفقو نم يل دبال انه «ميركلا نآرقلا اذهل مالسلاو ةالصلا

 :عاوتأ ةثالث ىلع نوكي مالسلا هيلع هنايب

 ١-لنظاً.

 العفو ۲

 .ًاريرقتو -*



 نم :هريرقت ءهباحصأ ؟هلقني يذلا نم :هلعف ؛هباحصأ ؟هلقني يذلا نم :اظفل

 ةنسلاو باتكلا مهف يف ٌلِقَمْسَت نأ اننكمي ال كلذ لجأ نم «هباحصأ ؟هلقني يذلا

 ةغللا نأ اذه ينعي ال «كلذ ىلع نيعتسن نأ دبال لب ءطقف ةيوغللا انكرادم ىلع

 مل نيذلا مجاعألا نأ نيمزاج دقتعن نحن كلذلو ءال ءاهنع ينغتسن نأ عيطتسن

 اذه يفاوعقو اذإ ةصاخبو ءادج ةريثكو ةريثك ءاطخأ يف اوعقو ةيبرعلا ةغللا اونِقَتُي

 هةنسلاو باتكلا مهف يف حلاصلا فلسلا ىلإ مهعوجر مدع وهو :يلوصألا أطخلا

 مهفن نأ اندرأ اذإو ؟فيك ءةغللا ىلع دامتعالا مدع قباسلا يمالك نم ينعأ ال

 نم ةئسلاو نآرقلا مهفل دبال هنأ امك ةيبرعلا ةغللا مهفن نأ دب الف ةباحصلا مالك

 ؛ةقباسلا ةبآلا يف روكذملا ةا لوسرلا نايب نإ :لوقن اننكل «ةيبرعلا ةغللا ةفرعم

 :ماسقأ ةثالث ىلع وه

 ١-قول.

 .لعفو - ؟

 .ريرغتو ۳

 رمألا وه ميسقتلا اذه نأ بعوتسنل هيلإ انررطضا اذإ - رثكأ وأ ًالثم برضنل

 أوُعُطْقاَق ةَقِراَّسلاَو ُقِراَّسلاَو# :ىلاعتو كرابت هلوق :- عفاد نم هلام عقاولا

 ريسفت يف دمتعن نأ اننكمي ال فيك نآلا اورظنا - قراسلا (28:ةدئامل) 4 ايلي

 امهم «زيرح ٍناكم نم الام قرس نم لك وه :ٌةغل قراسلا - طقف ةغللا ىلع نآرقلا

 :ةغل اذه ءًاشرق ءأسلف قرس - ًالثم - ةضيب قرس «ةميق اذ سيل لاملا اذه ناك

 نم لك له :(*م:ةدئاملا»# َيَيِدِبأ ًاوُعَطْقاَف ٌةَقِراَسلاَو ٌقِراَّسلاَو# :ىلاعت لاق «قراس

 نّيبلا - نيهان ىلوت يذلا نبا نأل ؟مل ال :باوجلا ؟.دي عطف قرس
 نم هدي عطقت يذلا نم هللا لوسر انل نيب دق - هللا مالك نّيَبُملاو ءهللا لوسر
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 نم ملسمو يراخبلا هجرخأ ©” (ً(دعاصف رائيد عبر يفالإ عطق ال» :لاقف نيقراسلا

 ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع ةرمع نع مزح نب ورمع نب دمحم نب ركب يبأ قيرط
 ًاعرش ىَمَسُي ال هنكلو - قراس :ٌةغل ىّمَسُي ناك نإو - رانيد عْبُر نم لقأ قرس نمف
 نولفاغ مه ملعلا بالط نم ريثك ةيملع ةقيقح ىلإ لصوتن انه نم نذإ ءًاقراس

 نيذلا برعلل نكي مل اهيلع حلطصا هللا ؛ةيعرش ةغلو ةثراوتم ةيبرع ةغل كانه ءاهنع
 اذه لثم لبق نم نوفرعي اوناك ام نآرقلا اهب لزن يتلا نآرقلا ةغلب نوملكتي

 ءًاعرش قراسلا رد اذإ امأ ءقراس لك َلِمَك :ةْغل قراسلا قلطأ اذإف «حالطصال

 اننأ يعقاو ُلاثم اذه :نذإ ءًادعاصف رانيد عبر قرس نم امنإو «قراس لك لمشي الف

 اماذهو «ةيبرعلا ةغللاب انتفرعم ىلع ةنسلاو باتكلا مهف يف لقتسن نأ عيطتسن ال

 ىلع ةيبرعلا ةغللاب مهتفرعم نوطأَسُي ؛مويلا نيرصاعملا باّتُكلا نم ريثك هيف عقي

 هفرعيال يعدي ريسفتب اننوتأيف ءاهنورسفيف ةيوبنلا ثيداحألاو ةميرك تايآ
 ةمئاق يه قحلا مالسإلا ةوعد نأ مهفن نأ بجي لوقن كلذل «لبق نم نوملسمل

 :دعاوق ةثالث ىلعو لوصأ ةثالث ىلع

 .باتكلا - ١

 .ةنسلاو - ۲

 .حلاصلا انفلس هيلع ناك امو - ٣

 ىلع امنإو ءةغللا ىضَتْقُم ىلع ةيآلا هذه رسم ال نذإ €ةقراسلاو قراسلاو#

 يف لاق مث (ًادعاصف رانيد عبر يفالإ عطق ال» :تلاق يتلا ةيعرشلا ةغللا ىضَتَمُم

 .. ىلإ لمانأ نم دي اهلك هذه ؟ةغللا ىف ديلا ىه ام «امهيديأ اوعطقاف# :ةيآلا مامت

 .(6459ةمقر) ملسم )١(



 كانه اندنع سيل ءهلعفب لوسرلا كلذ نيب انه نم مآ انه نم مأ انه نم عطقت لهف

 نم هدي عّطَقُت نأ قراسلا قحتسي يتلا ةقرسلا ديدحت يف ءاج امك - حيحص ثيدح

 نايب اندنع امنإو «يلوقلا هنايب نم عطقلا ناكم انل ددحي - ثيدح اندنع سيل اهلجأ

 باحصأ حلاصلا انفلس نم ؟قيبطتلا اذه فرعن نيأ نم «يلمع يقيبطت يلعف

 .يلعفلا نايبلا وهو يناثلا مسقلا وه اذه « ةا يبنلا

 اذه «هنع ىهني الو ٌةٌرِكْنُي ال :ءيشلل مالسلا هيلع لوسرلا رارقإ :ثلاثلا مسقلا

 ام لك هريغ نم ردص لعفلا اذه امنإ ءهنم ردص ًالعف الو ءهنم ًالوق سيل رارقإلا

 «ًازئاج ًاررقم ًارمأ راص هرقأو هنع تكسو ًارمأ ىأر اذإف ءرقأو ىأر هنأ هنم ردص

 هنأ تبث نكلو ةباحصلا ضعب نم ًاعقاو رمألا كلذ ناك ولو هركنأف ًارمأ ىأر اذإو

 ؛هرقأ يذلا كلذ نع فالتخالا لك فلتخي هنع ىهن يذلا اذه ٍلئنيح هنع ىهن

 نب هللا دبع لوقي :- ثيداحألا بئارغ نم اذهو - نينثالا نيرمألل لاثملا مكاهو

 نحنو لكأنو ؛مايق نحنو برشن انك :امهنع ىلاعت هللا يضر باطخلا نب رمع
 ثيدحلا اذه يف هللا دبع ثدحت .مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا دهع يف «يشمن

 :نينثا نيرمأ نع

 .مايق نم برشلا نع ١

 .ًايشام لكألا نعو - ؟

 يعرشلا مكحلا وه امف مالسلا هيلع لوسرلا دهع يف ًاعقاو ًارمأ ناك اذه نأو

 قباسلا انمالك انقبط اذإ ؟ًايشام لكألاو ًامئاق برشلا :نيرمألا نيذهل ةبستلاب

 ناك امب ملع ىلع ناك نم :يهو اهنم ٌدُب ال ةميمضب ًاعبط مكحلا ذخأن نأ عيطتسن

 اميف ةحيحصلا ةنسلا ىلإ انعجر اذإف :ًاريرقتو ًالعفو ًالوق اهلا لوسر هيلع

 نيملسملا رثكأ هب يليا لقأ مل نإ نيملسملا نم ريثك ّيلتبا يذلا لوألا رمألاب قلعتي
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 اوناك ًامايق نوبرشي اوناك - ًامئاق برشلا :وهو الأ «ميركلا لوسرلا لوق ةفلاخمب

 رقأ له نكل - اهراكنإ نكمي ال قئاقح هذه ريرحلا نوسبلي اوناك بهذلا نوسبلي
 ءرگنملا دودح يف راص هركنأ امف ءًاعيش رقأو ًائيش ركنأ :باوجلا ؟كلذ لوسرلا

 الو - ةريثك ثيداحأ يف ًامئاق برشلا ركنأف .فورعملا دودح يف راص هرقأ امو

 :- جرخن ام ىتح اهيف ةضافإلا ديرأ

 ًاحاسفإ عوضوملا اذه يف مالكلا رصتخن نأ نم انسفنأل انططخ امع :ًالوأ

 .ةلئسألا لاجمل

 .ةصاخ ةسلج ىلإ جاتحت اهِدْحَوِل ةلأسملا هذه نإ :ًايناثو

 "”هحيحص يف ملسم مامإلا هجرخأ ًاحيحص ًاثيدح مكل يورأ نأ يبسح نكل
 نع او هللا لوسر ىهن» :لاق هنع ىلاعت هللا يضر كلام نب سنأ ثيدح نم

 يذلا اذه نذإ «ًامئاق برشلا نع لا هللا لوسر َرَجَر» :ظفل يفو «ًامئاق برشلا

 هنع وه ىهن دق مالسلا هيلع لوسرلا دهع يف رمع نبا ثيدح ةداهشب لعفي ناك

 نم يناثلا رطشلا نكل «هنع لوسرلا يفتي ايغلم ًارمأ هنولعفي اوناك ام راصف
 هللا لوسر نع ٌّْهَنانءاج ام :نوشمي مهو نولكأي اوناك مهنأ :وهو ثيدحلا

 دامتعالا ةرورض نايبل نآلا يفتكأ انه ىلإ ؛ًايعرش ًامكح رارقإلا اذه نم اندفتساف

 لقتسي نأ سيلو حلاصلا فلسلا هيلع ناك ام ىلع ةنسلاو باتكلا مهف ىلع

 .هلهجل :لقن مل نإ هملعل ادب ام فيك ةئسلاو باتكلا مهفب ناسنإلا

 رَ نأ "حلاصلا فلسلا جهنم ىلع" ديقلا اذه ةيمهأ َنَيَبَت نأ دعب دبال نكل

 :ةلثمألا ضعب مكل

 ا
 هن

 يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم «ىهنل :ظفلب هدنعو ««برشلا نع ٌرِجّر» :ظفلب (079مقر) )١(

 .(۳۹۷٥مقر)
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 نوعمست «ةلزتعملاب نوعمست :ةريثك قرف ىلإ نوملسملا قرفت ًاميدق
 ةضفارلا ةعيشلا نع ًالضف ةيديزلاب نوعمست «جراوخلاب نوعمست ؛ةئجرملاب
 رئاس عم نوكرتشي ال لالضلا يف ًةقيرع تناك امهم ةفئاط ءالؤه يفام ءاذكهو

 ىنبتن ال نحن :لوقي مهنم دحأ ام ءةنسلاو باتكلا ىلع نحن :مهلوق يف «نيملسملا

 اذامل «نذإ ءةيلكلاب مالسإلا نم جرخ اذه مهنم دحأ لاق ول الإو ءةنسلاو باتكلا

 مهنأ دهشأ انأو ؟ةنسلاو باتكلا ىلع نودمتعي ًاعيمج مهنأ مادام قرفتلا اذه

 ىلع دامتعالا نود ؟دامتعالا اذه ناك فيك نكلو «ةنسلاو باتكلا ىلع نودمتعي

 ًاضيأ دبال ىرخأ ةميمض عم "حلاصلا فلسلا هيلع ناك ام ىلع" :ثلاثلا لصألا

 نم ؛ميركلا نآرقلا نع فالتخالا لك فلتخت ةنسلا نأ :يهو اهيلع هيبنتلا نم

 ؛عيمجلا ىدل مولعم وه امك فحصملا يتفد نيب ظوفحم ميركلا نآرقلا نأ :ثيح

 :يهف ةنسلا امأ

 ريبك مسق اهنم - بتكلا فولأ :لقأ مل نإ - بتكلا تائم يف ةعزوم :ًالوأ

 ةعوبطملا بتكلا هذه ىتح مث «تاطوطخملا ملاع يف بيغلا ملاع يف لازي ال ًادج

 اوناك ءاوس ةئسلا ىلع نودمتعي نيذلاف .فيعضلا اهيفو حيحصلا اهيف مويلا اهنم
 اوناك وأ ءحلاصلا فلسلا جهنم ىلعو ةعامجلاو ةنسلا لهآ ىلإ نومتني نيذلا نم

 ؛ةفيعضلا نم ةحيحصلا ةنسلا نوزيميال نم ءالؤه نم ريثك «ىرخآلا قرفلا نم
 وأ ةفيعض ثيداحأ ىلع مهدامتعا ببسي ؛ةنسلاو باتكلا ةفلاخم يف نوعقيف

 ةينآرقلا قئاقحلا ضعب ٌرِكْنَت اهيلإ انرشأ يتلا قرفلا ضعب كانه :دهاشلا :ةعوضوم

 ةمعنب نينمؤملا رشبيو تبثي ميركلا نآرقلا ءًاثيدح ًاضيأو ًاميدق ةيوبنلا ثيداحألاو

 بر ىلجتي ثيح «ميعنلا ةنج يف لجو زع هللا نوقلي موي اهب نْوَظحب ًادج ةميظع
 :يفلسلا ملاعلا كلذ لاق امك ؛هنوريف مهيلع نيملاعلا
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 ٍلاثمنم برضو هيبشتو فيك ريغب نونؤملا هاري

 هيلع لوسرلا ثيداحأ نم صوصنلا تارشعو نآرقلا نم صوصن هيلع اذه

 :ةميدقلا امأ ؟ةثيدحلاو ةميدقلا قرفلا ضعب ةمعنلا هذه ٌرَكْنَأ فيك السلا

 نحن ءةلزتعم نحن :لوقي نم ضرألا هجو ىلع تملع اميف دجوي ال مويلا ةلزتعملا
 قئاقح ركنيو يلزتعم هنأ نلعي «قمحأ ًالجر تيأر يننكل ءةلزتعملا بهذم ىلع

 :اولاقو ؛ةمعنلا هذه اوركتأ ةلزتعملا كئلوأف «هسأر بكر هنآل ءًادج ةيعرش

 اوركنأ له ؟اولعف اذامف ءلجو زع هللا ىَّري نأ ليحتسم :اولاق «ةفيعضلا مهلوقعب

 # ةَرِظاَناَسيَر ىلإ ةَرِضاَن ٍذِئَمْوَيةوُجٌو# :ميركلا نآرقلا يف لوقي هللا ؟نآرقلا

 ىلإ نكل ءاودتراو اورفكل اهوركتأ ول ءال ؟ةيآلا هذه اوركنأ له (۲۲«۲۴:ةمايقلا)

 نم مهنوج ِرثُكي ال نكل «لالضلاب ةلزتعملا ىلع نومكحي ًاقح ةنسلا لهأ مويلا

 ءاج يذلا قحلا اهانعم اوركنأ امنإو ءةيآلا هذه اوركنأ ام مهنأل ؛مالسإلا ةرئاد

 :ةنجلا لهأ نيتمؤملا قح يف لاق نيح لجو زع هللاف ءركذنس امك ةنسلا يف هنايب

 اونمآ اهيلع اولّبود ءاهولوأت (78 5 :ةمايقلا)# ةّرِظاَن ابر ىلإ ةَرِضاَن ذمو هوجو

 «يناعملا بلاوق يه - :ءاملعلا لوقي امك - ظافلألاو «ٌّىنعم اهب اورفكو ءاظفل اهب

 نكل ؛عوج نم ينغيالو ُْنِمْسُي ال ناميإلا اذهف ىنعملاب انرفكو ظفللاب انمآ اذإف
 اذه نأ اوليختي نأو اوروصتي نأ مهلوقع تقاض ؟ايؤرلا هذه اوركنأ ءالؤه اذامل

 نم دوهيلا بلط امك «ًةرهج لجو زع هللا ىري نأ هناكمإب ءزجاعلا قولخملا دبعلا

 هام ٌرَفَتْسا ِنِإَف لبا لإ رْظنا# :ةفورعملا ةصقلاب لجو زع هللا مهزجعأف ءىسوم

 ينآرقلا صنلاب اوبعالتي نأ اورطضاف «مهل وقع تقاض (14+:فارعألا)4يِناَرَت َفْوَسَق

 نم ىوقأ مهلوقعب مهناميإو فيعض بيغلاب مهناميإ نأل ؟اذامل «هولوؤي نأو

 َبْيَرَال ُباَتِكْلا َكِلَذ ملأ :ةرقبلا ةروس علطم يف هب اورمأ يذلا بيغلاب مهناميإ
 امهمف «بويغلا بيغ هللاف (©-1:ةرقبلا»#ِبِيَعْلاب َنوُنمْؤُي َنيِذَلا نيته ىَدُم هيف



 ام ؛ًادج ةرصاق انكرادم نأل ءهب نمؤن نأو قدصن نأ انيلعف «هسفن نع ثدحت انبر

 :اهنم ةيعرشلا قتاقحلا نم ًاريثك اودحج كلذلو «ةقيقحلا هذهب ةلزتعملا فرتعا

 كلذك (0+.0؟:ةمايقلا) ةَرِظاَن امر لإ «ةَرضاَن يوي هوجو :ىلاعتو كرابت هلوق
 ىهو «ىلوألا ةيآلا نم سائلا كئلوأل ةبسنلاب ىفخأ نوكت دق ىهو ىرخألا ةيآلا

 اونسحأ نيذلل# :(75:سنوي)# ٌةَداَيْزَو یتش ا اوسخ نيد :لجو زع هلوق

 يف ثيدحلا ءاج اذكه ؛ةرخآلا يف هللا ةيؤر :يأ «ةدايزو# ءةنجلا :يأ # ىنسحلا

 : لاو لوسر لاق :لاق صاقو يبأ نب دعس نع حيحصلا هدنسب ملسم حيحص

 .«هللا ةيؤر» :#ةدايزو# ء(ةنجلا» :مالسلا هيلع لاق #ىنسحلا اونسحأ نيذلل#

 يف ةلزتعم ةعيشلا «- ةديقعلا يف ةلزتعم مهو - ةعيشلا كلذكو ةلزتعملا ركنأ

 ةيآلا يف هللا لوسر نم نيبملاو ىلوألا ةيآلا يف حرصملا هللا ةيؤر اوركنأ ةديقعلا

 راكنإ يف نآرقلل مهليوأت مهعقوأف ا يبنلا نع ثيداحألا رتاوت عم :ىرخألا

 ةقرفلا نم اونوكي نأ نع اوجرخف «مالسلا هيلع لوسرلا نع ةحيحصلا ثيداحألا

 نوري نينمؤملا نأب ناميإلا ىلع ناك لوسرلا «يباحصأو هيلع انآ ام» :ةيجانلا

 هيلع لوسرلا باحصأ نم ةعامج ثيداحأ نم نيحيحصلا يف ءاج هنأل «مهبر

 ركب وبأ حيحصلا جراخ «كلام نب سنأ :مهنم «يردخلا ديعس وبأ : مهتم «مالسلا

 امك ةمايقلا موي مكبر نورتس مكنإ) :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق ءاذكهو قيدصلا

 :نيتياور «"”«(هتيؤر يف نوماضت ال ردبلا ةليل رمقلا نورت

 .فيفختلاب «نوماضت الا! ١

 .ديدشتلاب «نوٌماضت الهو - ۲

 سيل ردبلا ةليل رمقلا ةيؤر يف نوكشت ال امك هتيؤر يف نوک ال :دوصقملاو

 )١( ملسمو (5759مقر) يراخبلا )رقم5؟١5(.

 ہا
۸ 



 اوناكف ءاونمآ امو اومّلَس ام مه نذإ «مهلوقعب ثيداحألا هذه اوركنأ :باحس هنود

 .ًاميدق قرفلا ضعب هيف عقو امم لاثم اذه ناميإلا يفيعض

 يفاوطشن نآلا نيذلا :ةيضابإلا :مهنمو :جراوخلا :مويلا ًاثيدح اذه ىلعو

 جورخلا نويخيو ءاهنورشني لئاسرو نآلا تالاقم مهلو ؛مهلالض ىلإ ةوعدلا

 هللا ةَيْؤُر مهراكنإ :اهنم «مهتافارحنا نم ريثك يف ميدق نم جراوخلا هب فرع يذلا

 .ةنجلا يف لجو زع

 نولوقي ءالؤه «مهب متعمس امير «نوينايداقلا :ثيدح لاثمب مكيتأن نآلا

 تاولصلا نولصي ءهللا لوسر دمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشن نحن :لوقن امك

 اننيب قرف ال «نورمتعيو «مارحلا هللا تيب ىلإ نوجحي ءةعمجلا نوميقي «سمخلا
 - دهاشلا انهو - اهنم دئاقعلا نم ريثك يف اننوفلاخي مهنكل «نيملسمك مه مهنيبو

 مالسلا هيلع دمحم دعب ءايبنأ يتأيس هنأب نولوقي ءاهباب قَّلْعُت مل ةوبنلا نأب :مهلوق
 يبنلا اذهب نمؤي مل نمف ءدنهلا يف ةدلب يف نايداق يف مهنم دحأ ءاج هنأب نومعزيو

 َمَتاَحَوَهْللا وسر نِكلَو# :ةحيرصلا ةيآلا عم اذه اولاق فيك «رفاك وهف مهدنع

 يبن الا :هنأب ةرتاوتملا ثيداحألا عم اذه اولاق فيك ؟(٠٠:بازحألا) َنييتلا

 فلسلا اهرسف امك ةئسلاو نآرقلا اورسف امو ءةنسلاو نآرقلا اولّوأف ؟"”(يدعب

 اذه ءاج ىتح ؛مهنيب فالخ نود «كلذ ىلع نوملسملا ًاضيأ عباتتو حلاصلا

 ةصق هلو «يبن هنأب معزف «ينايداقلا دمحأ مالغ ازريمب ىمسملا لاضلا غئازلا

 يتلا قئاقحلا هذهب مهدنع ملع ال نمم ريثك هب رتغاف ءاهددص يف نآلا انسل ةليوط

 عم ءالؤه نوينايداقلا فرحنا امك ًاراسيو ًائيمي فرحني نأ نم ملسملل ةنايص :يه

 )١( ملسمو (۳۲۹۸مقر) يراخبلا )509(.
 م



 َمَتاَحَوَّهْللا َلوُسَر نِكلَو# :ةيآلاب لعف اذام ءةوبنلا ىعدا يذلا اذه مهلاجد

 :اهانعم «هدعب ىبن ال :اهانعم شم :«نييبنلا متاخ» :اولاق ؟(40:بازحألا)# نيستا

 مه نذإ ءايبنآلا ةنيز دمحم كلذك «عبصإلا ةنيز :وه متاخلا نأ امك :نييبنلا ةنيز

 اهانعمي اورفك نكل دمحم بلق ىلع هللا اهلزنأ ام هذه :اولاق ام :ةيآلاب اورفك ام

 تناك اذإ ,ىناعملا قئاقحب ناميألا نود ظافلألاب ناميإلا ديفي اذام «نذإ :ىقيقحلا

 باتكلل يناعملا قئاقح ةفرعم ىلإ لوصولل قيرطلا وه ام ءاهيف كش ال ةقيقح هذه

 اهبادآو ةغللاب انِوّلِع ىلع نحن دمتعن نأ وه سيل «قيرطلا متفرع دق ؟ةنسلاو

 امك امنإو ءانقرط وأ انيهاذم وأ انديلاقت وأ انتاداع وأ انئاوهأب ةنسلاو نآرقلا رسفنو

 :- لوقلا اذهب مالكلا يهنأو - ليق

 ..ديهش وهو عمسلا ىقلأ وأ بلق هل ناك نمل ىركذ اذه يف لعل

 ٠٠:٠٠:٤١( /550)"رونلاو ىدهلا"

 عم ءةنسلا لهآ دنع لالدتسالا رداصم لوح ةملك باب ]۲١[

 ميسقت أطخ نايبو ءرداصملا هذه نم لقعلا عقوم نايبل ضرعتلا

 كلذ ىلع بترتي امو ةينيقيو ةينظ ىلإ ثيداحألا

 انسفنأ رورش نم هللاب ذوعنو «هرفغتسنو هئيعتسنو هلمحن هلل دمحلا نإ :خيشلا

 نأ دهشأو ءهل يداه الف للضي نمو «هل لضم الف هللا هدهي نم ءانلامعأ تائيس نمو

 .هلوسرو هدبع ًادمحم نأ دهشأو ءهل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال

 لا»>«َنوُمِلْسُم ْمُثْنَآَو الإ نوم الَو ِهِتاَقَث ىح هلا اوقتا اونم نيل اأ ايل

 اّن َقَلَخَو ةَدِجاَو سفت ْنِم ْمُكَقَلَخ يِذَلامُكَبَر اونا سالا اأ اَيإل ۱۰۲ :نارمع
۹ 

 يا



 هللا نإ َماَحْرَألاَو وب َنوُلَءاَسَت يِ هللا اوُقَناَو ءاَسْنَو اًريثَك الاجر اھم ّثَبَو اَهَجْوَر

 اديِدَس الرق اوُلوُقَوهَللا اونا اوُنَمآ َنيِذّلا اأ ايه ١« :ءاسنلا>4يِقَر ْمُكَيَلَع ناک
 م ريع يدك بي 2 ورو هام و تسع ا هس[ ہم هس ہے ہا

 # يطع اروم راف دق هَلوُسَرَو هللا عطب ْنَمَو مکيون ْمُكَل ْرْفْعَيَو ْمُكلاَغَأ مل خلضُي

 ۷١-۷١(. :بازحألا)

 :لعي امأ

 رومألا رشو 1جدمحم ىده ىدهلا ريخو هللا مالك مالكلا ريج نإف

 .راثلا يف ةلالض لكو ءةلالض ةعدب لكو ؛ةعدب ةثدحم لكو ءاهتاثدحم

 .ريرحتلا بزح نع لاؤسلا :يهو ءةدحاو ةطقن يف نايقتلي نالاؤس يمامأ

 نم ريثك ينبجعأ دقو ءريرحتلا بزح نع اريثك تأرق :لوقي لوألا لاؤسلا

 ؟ريرحتلا بزح نع ةذبتب انديفت نأ وأ حرشت نأ كنم ديرأف «مهراكفأ

 كنم ديرن :لوقيف احرش ديري نكلو «عوضوملا لوح ندندي :يناثلا لاؤسلا
 يف تلغلغت لهو .مهئاطخأو «هراكفأو .هفادهأو ريرحتلا بزح نع اعسوم احرش

 ؟ةديقعلا

 بزح ينعأ طقف سيلو بزح يأ نإ :لوقأ انأ :نيلاؤسلا نيذه نع ًاباوج
 تاعمجتلا وأ ؛ةيمالسإلا تالتكتلا وأ ؛ةيمالسإلا بازحألا نود نم «ريرحتلا

 ىلع اهبازحأ مقت ملو اهتعامج مقت مل تاعامجلا هذه نم ةعامج يأ ءةيمالسإلا

 :لوقأ «نيروكذملا نيردصملا ىلع ةدايز ياهلا لوسر ةنس ىلعو هللا باتك

 فلسلا جهتمو ةنسلا باتكلا ىلع موقي ال بزح يأ «حلاصلا فلسلا جهنم ىلعو

 «هتوعد يف ًاصلخم ناك امهم هنأو ؛ًارسخ هرمأ ةبقاع نوكتس كش الب وهف حلاصلا

 نوكت نأ ضرتفي يتلا ةيمالسإلا تاعامجلا هذه نع وه امنإ اذه يباوج وأ يثحبو



 وهو الأ حيحصلا ثيدحلا يف ءاج امك ةمألل ةحصانو لجو زع هللا نيدل ةصلخم

 اي نمل :اولاق ..ةحيصنلا نيدلا ؛ةحيصنلا نيدلا ؛ةحيصنلا نيدلا» : 8 :هلوق

 نكت مل اذإف ."”«مهتماعو نيملسملا ةمئألو هلوسرلو هباتكلو هلل :لاق .؟هللا لوسر

 فلسلا جهنم ىلعو ةنسلاو باتكلا ىلع ةمئاق بازحآلا هذه نم بزح يأ ةوعد

 زع انير لاق امك رمألا نآل كلذ راسخ الإ مهتوعد نم نونجي ال فوسف حلاصلا

 .(39 :توبكنملا) اس ميِد نيف اوُدَهاَج َنيِذَّلاَو# :ميركلا نآرقلا يف لجو

 جهنم ىلعو «هللا لوسر ةنس ىلعو هللا باتك ىلعو هلل هداهج ناك نمف
 هللا اوُرُضَنَت نإ :لجو زع هللا لوق مهيلع قبطني نيذلا مه ءالؤهف حلاصلا فلسلا

 لكل دب ال يذلا ميظعلا لصألا اذه مكعماسم ىلع رركأ .(۷ :دمحم)#ْةُكْرُضَنَي

 .حلاصلا فلسلا جهنم ىلعو ةنسلاو باتكلا:هيلع اهتوعد موقت نأ ةملسم ةعامج

 بازحألاو تاعامجلا لكب يتفرعم ىلع ءانب لوقأ انأف كلذك رمآلا ناك اذإ

 الإ :لوقأ الو :ةدحاو ةعامج الإ ًاعيمج مهنأ :ةيمالسإلا ضرألا ىلع مويلا ةمئاقلا

 لصألل الإ بصعتت الو لتكتت الو «بزحتت ال ةعامجلا هذه نأل ؛ادحاو ابزح

 .حلاصلا فلسلا جهنمو «هللا لوسر ةنسو هللا باتك :وهو الآ ءافنأ روكذملا

 يذلا لصألا اذه ىلإ وعدت ال ةعامجلا هذه ىوس هنأ اديج فرعأ انأف

 باتكلا ىلإ نودوعي امنإو :مكعماسم ىلع اراركتو ارارم هترركو افنآ هتحضو

 جهنم ىلعو :هركذ قباسلا انلوق ةنسلاو باتكلا ىلإ نونرقي الو ءطقف ةنسلاو
 .حلاصلا فلسلا

 «حلاصلا فلسلا جهنم ىلعو ؛ثلاثلا ديقلا اذه ةيمهأ مكل نيبتيس لئنيحو

 .(705مقر) ملسم (1)

 ہا
 قرش



 دمي أدب موي نم ةيمالسإلا قرفلا لب ةيمالسإلا تاعامجلا عقاو ثيح نكل نيبتيس

 تجرخ موي نم يأ :ىلوآلا ةيمالسإلا تاعامجلا نيب هنرق رهظي وأ «هتبقر

 ةوعدب اعد يذلا دعجلا موي نمو «بلاط يبأ نب ىلع :نينمؤملا ريمأ ىلع جراوخلا

 قرفلا نم كلذ ريغ ىلإ «لازتعالا ىف هل نيدلقم هذعب نم اوءاج نيذلاو «ةلزتعملا

 .ةثيدح ءامسأب اثيدح اهتايمسم ددجتت ىتلاو ءاميدق اهؤامسأ ةفورعملا

 لوقت ةقرف اهيف دجوي ال :ًاثيدح وأ ًاميدق اهنم ناك ام ءاوس اهلك قرفلا هذه

 «-فالتخا نم اهنيب ام ىلع- قرفلا هذه لك ءةنسلاو باتكلا ىلع انسل اننأ :نلعتو

 ماكحألا يف فالتخالا اذه ناك وأ لوصألاو دئاقعلا يف فالتخالا اذه ناك ءاوس

 باتكلا نحن لوقن امك ؛نولوقي مهلك مهنيد يف نوقرفتملا ءالؤه ؛عورفلاو

 ىلعو :انتوعد مامت يه يذلا :انتلوق نولوقي الف انع نوقرتفي مهنكلو ؛ةنسلاو

 ىلإ ةوعدو امالك لقألا ىلعو يمدتت اهلكو قرفلا هذه نيب مكحي يذلا ام نذإ

 .؟ةنسلاو باتكلا

 .؟ةدحاو ةملك نولوقي نيذلا ءالؤه نيب لصفلا مكحلا وهام

 .حلاصلا فلسلا جهنم ىلع :باوجلا

 ساتلا ضعبل ةبسنلاب هسفن حرطي لاؤس :رضاحلا رصعلا يف لاقي امك انه

 ؟حلاصلا فسلا جهنم ىلعو :ةميمضلا هذهب انتج نيأ نم :وهو

 ةمئأ هيلع ىرج اممو ةا هللا لوسر ثيدح نمو هللا باتك نم اهب انتج

 .مويلا نولوقي امك ةعامجلاو ةنسلا لهأ ريهامج نم نيعبتملا فلسلا

 رقت ا



 ىدا هَل نبت ام ِدْعَب ْنِم ٌلوُسَّرلا قاسي ْنَمَو# :ىلاعتو كرابت هلوق كلذ لوأ
 .(6١1:ءاسنا )4 اَريِصَم ْتَءاَسَو منهج ِهِلْضُنَو لوت ام هلون َنينِمْؤُلا ليس ع سيو

 نأ ولف .4َلوُسَرلا قاسي نمو :ةيآلا هذه يف لجو زع هلوق نوعمست متنأف

 ققاشي نمو :تناك ةيآلا نأ ول 4َنيِنِمْؤملا ٍليبَس َرْبَغ ْعََيَول :ركذي مل لجو زع هلل

 ةلمجلا هذه نكت ملول ائيش نورسخي ال ؛ةثيدحلاو ةميدقلا قرفلا كئلوأ ةوعد

 مهنأل ؛4 َننِمْؤملا ليِبَس َرْيَغ عبو :ىلاعت هلوق وهو الأ ةميركلا ةيآلا يف ةبيطلا
 باتكلا عابت اب اهقيقحت بجي ةلوقلا هذه ءةنسلاو باتكلا ىلع نحن :نولوقي

 .ًايناث ًايلمع اقبطمو الوأ الماش اقيقحت ةنسلاو

 ِءْيَّس يف ْمُتْعَراَتَت ْنِإَف# :نيملسملا ءاملع ىدل فورعملا لجو زع هلوق الثم

 نسخا ريح َكِلَد رخآلا ِمْوَمْلاَو لاب نومو ْمُتنُك نإ ٍلوشَرلاَو هللا لإ هوُدُوَف

 :هلوسرو هللا ىلإ اوعد اذإ هلك يمالسإلا ملاعلا نم ةدلقملا .(ه5 :ءاسنلا»كاًليِوْأَت

 .خلا يعفاش اذهو ؛يفنح

 لوسر ةنسلو هللا باتكل مهعابتا ماقم ةمئألل مهديلقت اوماقأ نيذلا ءال ؤه لهف

 ءىس يف ْمُتْعَراَتَت ْنِإَف# :اريخأ اهتركذ يتلا ةميركلا ةبآلا هذه اوقبط دق او هلل

 ؟(هو :ءاسلا) لوس َّولاَو هللا لإ ودر

 باتكلا ىلع نحن :مهلوق مهدفي مل نذإ كلذ نم ًائيش اولعفي مل :باوجلا
 عوضوملا بيرقت هب ديرأ لاثم اذه ةنسلاو باتكلا ايلمع نوقبطي ال مهنآل ؛ةنسلاو

 .ةدلقملا هب دصقأ لاثملا اذه نال ؛لوألا

 الأ مهيف ضرتفي نيذلا نييمالسإلا ةاعدلا هب دصقأ امنإف لوألا ثحبلا امأ

 ننال



 لاوقأ ىلع نيموصعملا ريغ ةمثألا لاوقأ نورثؤي نيذلا نم «نيدلقملا نم اونوكي

 .موصعملا هلوسرو هللا

 امو ةنسلاو باتكلا نم ذخؤت ةديقعلاو ةديقعلا ىلع دوعي نذإ رمألا ناك اذإف

 ٍقِقاَشَي ْنَمَو# :ىلوألا ةبآلاب دوصقملا وه فلسلا اذه نآل ؛فلسلا هيلع ناك

 ريغ عبتيف 1١8( :ءاسنلا)َنينِمْؤملا ليس َرْيَغ عبو ىدا هَل كيت اَم ِْعَب نم ٌَلوُسّرلا

 امنإو ؛ًاثبع ةيآلا هذه فصتنم يف ةلمجلا هذه لجو زع هللا ركذي مل نينمؤملا ليبس

 باتك مهف يف لكتن نأ انل زوجي ال هنأ :يهو ةدعاق اهب دّعقيو ءالصأ اهب لصؤيل

 نوملسملا نوكي امنإو ءًامهف ةفلتخملاو ءانمز ةرخأتملا انلوقع ىلع انيبن ةنسو انبر
 هيلع ناك امو :ةنسلا باتكلا ىلإ اوفاضأ اذإ ًاديعقتو اليصأت ةنسلاو باتكلل نيعبتم

 «لوسرلا فلاخن الآ انيلع بجي هنأ :صنلا تنمضت ةيآلا هذه نآل «حلاصلا فلسلا

 ىنعمو نينمؤملا ليبس ريغ عبتن الأو فلاخن الأ تنمضت امك «لوسرلا ققاشن الأو

 هيلع لوسرلا عابتا انيلع بجي هنأ :رخآلا ديقلاو ةيآلا هذه يف لوألا ديقلا نم لك

 .هتفلاخم مدعو «نينمؤملا ليبس عابتا انيلع بجي امك «هتققاشم كرتو مالسلا

 نأ ةيمالسإ ةعامج وأ بزح لك ىلع نأب :لوقن ًالوأ انه نم «لوقن انه نم

 هيلع ناك ام ىلعو ةنسلاو باتكلا ىلع دمتعي نأ :وهو اهقلطنم لصأ ححصت

 الو نيملسملا ناوخإلا الو ًاركف ريرحتلا بزح هانبتي ال ديقلا اذه «حلاصلا فلسلا

 تنلعأ يتلا امأ «ةيمالسإلا بازحألا ينعن امنإو ةريثكلا بازحألا نم مهلاثمأ

 .نآلا مالكلا مهعم اتل سيلف ةيعويشلاو ةيثعبلاك مالسإلا ةبراحم

 «هانبتي ال ريرحتلا بزح «نينمؤملا ليبس عابتا :ثلاثلا لصألا اذه دهاشلاف

 .ىرخألا بازحألا لك كلذك



 اذإ طخلا نأ ملعي نأ ةملسمو ملسم لك ىلع يغبتيف «كلذك رمألا ناك اذإ

 طخلا نم ًاداعتباو ًافارحنا دادزي امنإف ىشمي امدق ىضم املكف هسأر نم جوعا

 يِطاَرِص اًدَه نار :ميركلا نآرقلا يف نيملاعلا بر هنع لاق يذلا ميقتسملا

 .(197 :ماعنألا)# هِليِيَس ْنَع ْمَكَب قرف ليسا اوُعِتت الو هوُعناَف ايم

 بزح جهلي امكو بحي امك ةلالدلا ةيعطق ؛ةلالدلا ةحيرص ةميركلا ةيآلا هذه

 مهلئاسر يفو مهتوعد يف ىرخألا ةيمالسإلا بازحآلا نيب نم ريرحتلا
 ره هللا ىلإ لصوملا ليبسلا نإ :لوقت اهنأل ؛ةلالدلا ةيعطق ةيآلا هذه مهتارضاحمو

 اًدَم َنَأَو# ؛هللا ليبس نع نيملسملا دعبت يتلا «يه ىرخألا لبسلا نأو دحاو

 ١۴ ٠(. :ماعنألا)€ هليبَس ْنَع ْمُكِب قرف بسلا اوُعبتت الو هوعبتاف (يِقَتْسُم يِطاَرِص

 امئاد لا يبنلا ةنس وه امك ًاحيضوتو ًانايب ةيآلا هذه ةو هللا لوسر داز دقو

 اَنَلَرنَأَول :هلوقب هيبن بطاخ نيح ميركلا نآرقلا يف لجو زع - هللا ركذ امك ءادبأو

 .(4 ٤ :لحنلا)4ْمِهْيَلِإ لر ام سانلِل نعل َرْكَذلا كَل

 روتسدلا وه «لصألا وه نآرقلاو ؛نآرقلل لماكلا نايبلا يه اب يبنلا ةنسف

 باي نم امنإو هيبشت الب يأ :نآرقلل ةلصؤملا ةنيبملا يهف ةنسلا امأو «مالسإلل

 هذهل ةبسدلاب ةنسلاو ءاهيف روتسدلاك ةيضرألا مظنلل ةبسنلاب نآرقلا :بيرقتلا

 .روتسدلل حضوملا نوناقلاك ةيضرألا نيناوقلا

 الإ نآرقلا مهف نكمي ال هنأ :ٌةبطاق نيملسملا نيب هيلع قفتملا نم ناك كلذل

 يذلا ءيشلا نكل ءهيلع عمجم رمأ اذهو مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا نايبب

 ةلاضلا قرفلا لك نأ وه كلذ دعب نم مهراثآ تفلتخاو هيلع نوملسملا فلتخا

 اوفلاخف ءحلاصلا فلسلا عابتا :وهو ثلاثلا ديقلا اذه ىلإ اهسأر عفرت مل ةميدقلا

 هللا ليبس نآل هللا ليبس اوفلاخ مث ؛ًاراركتو ًارارم افنآ اهتركذ يتلا ةبآلا كلذب
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 الَو هوُعِتاَف [يِقَتْسُم يِطاَرِص اذه ناو :ةقباسلا ةيآلا يف هركذ ءاج ام :وهو دحاو

 .( 167 :ماعنألا)# هِليِبَس ْنَح ْمُكَب قرف َليشلا اوبن

 هيلع هباحصأ دحأ هنع ىور امنيح ًانايب ةيآلا هذه داز دق اب يبنلا نإ :تلق

 ثيح هنع ىلاعت هللا يضر دوعسم نب هللا دبع وهو الأ هقفلاب نيروهشملا مالسلا

 اذه لوح طخ مث ءضرألا ىلع اميقتسم ًاطخ اموي ا هللا لوسر طخ :لاق

 ةيآلا أرقو ميقتسملا طخلا ىلع ةميركلا هعبصأ دم مث «ةريصق طوطخ طخلا

 ْنَع مكب َقّوَقَتَ لْيْملا او الو هوبا ايم يِطا َرِص اذه نو :ةقباسلا

 .(187:ماعنألا) هليِبَس

 مث (هللا طارص اذه» :ميقتسملا طخلا ىلع هعبصأب رمي وهو مالسلا هيلع لاق

 قيرط لك سأر ىلعو «قرط هذهو)» :لاقف هلوح نم ةريصقلا طوطخلا ىلع راشأ

 اذهو ءرخآ ثيدح هرسفي اضيأ ثيدحلا اذه نذإ .«هيلإ سانلا وعدي ناطيش اهنم

 .نينمؤملا ليبس ةيآل تاحضوملا نم ريتعي طخلا ثيدحو رخآلا ثيدحلا

 ةمئأ نم امهلاثمأو يذمرتلاو دواد يبأك نئسلا لهأ هاور يذلاو ثيدحلا كاذ

 ةريره يبأك مهنع هللا يضر ةباحصلا نم ةعامج نع ةديدع قرط نم ثيدحلا

 ىدحإ ىلع دوهيلا تقرتقا» :لاق 86 يبنلا نأ مهربغو كلام نيب سنأو ةيواعمو

 ىلع يتمأ قرتفتسو «ةقرف نيعبسو نينثا ىلع ىراصنلا تقرتفاو «ةقرف نيعبسو

 :لاق ؟هللا لوسر اي يه نم :اولاق ؛ةدحاو الإ رانلا يف اهلك ؛ةقرف نيعبسو ثالث

 يف روكذملا نينمؤملا ليبس انل حضوي ثيدحلا اذه .«يباحصأو هيلع انآ ام يه

 ثيدح يف مالسلا هيلع لوسرلا مهركذ نيذلا مه ؟اهيف نونمؤملا مه نم «ةيآلا

 .اهقلطنم نع ءاهتفص نع ءاهجهنم نع «ةيجانلا ةقرفلا نع لئس امنيح قرفلا
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 وجرأف «يباحصأو هيلع انآ ام ءيباحصأو هيلع انآ ام مالسلا هيلع لاقف

 رهف هللا نم ايحو نكي مل نإ مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا باوج نآل «هابتنالا

 هتيور يذلا لجو زع هللا لوق يف روكذملا نينمؤملا ليبسل هللا لوسر نم ريسفت

 .ًافئآ ًارارم

 اذكه «نينمؤملا ليبس ركذو ةيآلا يف لوسرلا ركذ لجو زع هللا نإ ثيح

 نينثالا قرفلا كلت نم تسيل يتلا ةيجانلا ةقرفلا ةمالع لعج مالسلا هيلع لوسرلا

 لوسرلا هيلع ام ىلع نوكت اهنأ :اهتمالع لعج ةلاضلا قرفلا نم نيعبسلاو

 ىلع رصقت مل ةيآلا نأ امك «ةيآلا يف اندجو ام ثيدحلا اذه يف دجنف «هباحصأو

 تركذ امنإو ءطقف لوسرلا ركذ ىلع رصقي مل ثيدحلا كلذك ءطقف لوسرلا ركذ

 ثيدحلا ىقتلاف «ميركلا يبنلا باحصأ ثيدحلا ركذ كلذك نينمؤملا ليبس ةيآلا

 نإ ام اولضت نل «نيرمآ مكيف تكر ت» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق اذهل ؛نآرقلا عم

 .(«ضوحلا يلع داري ىتح اقرفتي نلو «يتنسو هللا باتك :امهب متكسمت

 اذه يفو ةبآلا يف روكذملا ديقلا اذهل هبتتت ال ةثيدحلاو ةميدقلا قرفلا نم ريثك

 ةمالع لب «ةيجانلا ةقرفلا ةفص نم لعج ثيح «ةلاضلا قرفلا ثيدح «ثيدحلا

 .ًاضيأ هباحصأو لوسرلا هيلع ناك ام ىلع نوكت اهنأ :ةيجانلا ةقرفلا

 يبنلا باحصأ نم وهو «ةيراس نب ضابرعلا ثيدح ًابيرقت ثيدحلا اذه لثم

 هيلع لوسرلا تاقلح نومزليو دجسملا نومزلي ءارقف اوناك نيذلا ةّفّصلا لهأ نم
 ضابرعلا لاق ءايرط ًاضغ هللا لوسر مف نمو هللا باتك نم ملعلا ىقلتو مالسلا

 .نويعلا اهنم تفرذو «بولقلا اهنم تلجو ةظعوم ةا هللا لوسر انظعو :اذه

 نإو ةعاطلاو عمسلاو هللا ىوقتب مكيصوأ» :لاق هللا لوسر ايانصوأ :انلقف

 يتنسب مكيلعف ءاريثك افالتخا ىريسف مكنم شعي نم هنإو ءيشبح دبع مكيلع ىلو

۳۸ 
 يا



 .«ةلالض ةعدب لكو ءةعدب ةثدحم لك نإف رومألا تاثدحمو

 امنيح نيملسملا ضح ىلع رصتقي مل كات يبنلا نأ :ثيدحلا اذه نم دهاشلا

 .«ًاريثك ًافالتخا ىريسف مكنم شعب نم هنإ) مالسلا هيلع لاق نوفلتخي

 مكحأ دعب نم هنم مكحأ نمو «ميكحلا بولسأ وه امك ةا يبنلا باجأ اذل

 ؟نيمكاحلا

 نم هنإو» :لاق امنيحف كلذلو لاو هللا لوسر نم مكحأ رشبلا يف دحأ ال

 لوسر اي لعفن اذامف؛ ضورفم لاؤس نع باجأ ؛اريثك ًافالتخا ىريسف مكنم شعي

 تقو يف نوشيعي نيذلا رمأب مالسلا هيلع فتكي ملو ؟يتنسب مكيلعف» :لاق هللا

 ىلع فطع امنإو «طقف «يتنسب مكيلع) :هلوقب فتكي مل»ءاذه انتقوك فالتخالا

 .«نيدشارلا ءافلخلا ةنسو» .لاقف كلذ

 باتكلا ىلإ عوجرلا بجي هنأ هتديقع يف هسفنل حصانلا ملسملا مضيل نذإ

 نب ضابرعلا ثيدحو قرفلا ثيدحو ةيآلا ةلالدب نينمؤملا ليبس ىلإو ةنسلاو

 .ةيراس

 ةصاخبو ةيمالسإلا بازحألا لك اهنع لفغي ديدشلا فسألا عم ةقيقح هذه

 يرشبلا لقعلل ميقي هنأ رخآ يمالسإ بزح يأ نع زيمتي يذلا ريرحتلا بزح اهنم
 سانلا ملكي امنيح لجو زع هللا نأ ًانيقي ملعن نحن «هل مالسإلا هماقأ امم رثكأ ًانزو

 اننكلو «نوركفتي نيذلا بطاخيو ىاملعلا بطاخيو ىالقعلا بطاخي امنإ همالكب

 .رفاك لقعو ملسم لقع :نالقع لقعلاف «فلتخم يرشبلا لقعلا نأ ملعن

 لقعلا نأل ءًالّقع نوكي ال نكلو ءاكذ نوكي دقف القع سيل رفاكلا لقعلا اذه

Sr 



 انيمي تلفني نأ هديقيو هطبريو ءهبحاص لقعي يذلا وه ةيبرعلا ةغللا لصأ يف

 ةنسو هللا باتك عنا اذإ الإ ؛ًالامشو ًانيمي تلفني الأ لقعلل نكمي الو ءالامشو

 نوفرتعي امنيح نيكرشملاو رافكلا نع لجو زع هللا ىكح كلذلو ؛ ## هللا لوسر

 َنوُمَلْعَي# :ميركلا نآرقلا يف لجو زع هللا لاق امك اوناك امنيح مهنأ :مهرمأ ةقيقحب

 .(/:مورلا4َنوُنِفاَخ ْمُه ٍةَرخآلا ِنَع مهو ايلا يلا ىِ اًرِهاَظ
 وه كلذ «ءالقع اونوكي مل مهنأ ايندلا رومأب نيفراع اوناك امنيح مهنأ نوفرتعي

 ِباَحْضَأ يف انُكاَم ُلِقْعَتْوَأ وأ مم عشا ول اولاقو ا : مهنع انبر هاكح اميف مهلوق

 .يزاجسم لقحو يقيقح لقع :نالقع كنه نذإ .(٠٠:كلملا رع

 لقعلا امأ :هلوسرو هللاب نمآ يذلا ملسملا لقعلا وه :يقيقحلا لقعلا

 :مهنع اغ متحمس امك نآرقلا يف ىلاعت لاق كلذل ؛رافكلا لقع وهف :يزاجملا

 .(٠٠:كلملا) ريجسلا ٍباَحْضُأ يف اتك ام لق وأ ٌعَمْسَن :ك اَنُك ْوَكاَوُناَكَو

 .(109:فارعألا) اجي َنوُهَقْفَي ال ولف مهل :رافكلا نع ةماع ةروصب لاقو

 .قحلا اهب نومهفي ال ءاهب نولقعي ال مهنكلو «بولق مهل مه نذإف

 اهيف حطتنيو «نانثا اهيف فلتخي هنأ نظأ ام ةقيقح يهو ةقيقحلا هذه انفرع اذإ

0 

 هذه يف ثحبلا ةطقن يه يتلا ىرخأ ةقيقح ىلإ ةقيقحلا هذه نم لصوتأ نأ

 .ينم ةظحللا

 لقع :نيمسق ىلإ اضيأ مسقني ملسملا لقعف ءالقع سيل رفاكلا لقع ناك اذإ
 .لهاج لقعو ملاع

 لعل همهف يفو هلقع يف يراسم نوكي ذأ نكمي ال لداجلا ملسملا لقعلا

 ا لل ۲٤٢ ا



 .(4؟:توبكدملا)#َنوُلاَحْلا الإ اَهُلَقَْي امو :ىلاعت لاق كلذل

 امنإو .هلقع مكحي نأ ًاقح هلوسرو هللاب نمؤملا .قحلا ملسملل زوجي ال :نذإ

 . يلو هللا لوسر لاقو هللا لاق امل هلقع عضخيب

 مهقلطنم يف ةلزتعملاب اورثأت مهنأ :ريرحتلا بزح ةوعد يف ةطقن عضن انه نم

 اهفلآ يتلا مهبتك ضعب يف مهل ناونع وه ناميإلا قيرطو «ناميإلا قيرط يف

 امامت هب فراعانآو ةرم نم رثكأ هتيقل انأو هللا همحر يناهبنلا نيدلا ىقت :مهسيئر

 نإ ملكتأ انأف كلذلو ؛ةفرعملا نوكت ام نسحأك ريرحتلا بزح هيلع امب فراعو

 .يغبني امم رثكأ ةيزم لقعلل

 هركذ قبس امل هتميق هل لقعلا نأ ىفنأ ال انأ ؛ًافنآ هتلق ام نكعماسم ىلع رّركأ
 مكحل عضخي لقعلا امنإو ءةنسلاو باتكلا ىلع مكحي نأ لقعلل سيل نكل

 .ةنسلا يفو باتكلا يف ءاج ام مهفي نأ الأ هيلع امو ةنسلاو باتكلا

 ؛ادج ةريثكو :ةريثك ةيعرش قئاقح اوركنأف ؛اميدق ةلزتعملا فرحنا انه نم

 اهيف اولدبو ءاهوفرحف ةنسلا باتكلا صوصن ىلع مهلوقع اوطلس مهنأ ببسب

 .ةنسلاو باتكلا صوصن اولطع :فلسلا ءاملع ريبعتبو ءاوريغو

 ملسملا لقعلا عاضخإ يغبني هنأ :يهو اهيلإ نكرظن تغلأ نأ ديرأ ةطقنلا هذه

 ؛ادج ةريثكو :ةريثك ةيعرش قئاقح اوركنأف ءاميدق ةلزتعملا فرحنا انه نم



 .ةنسلا باتكلا صوصن اولطع :فلسلا ءاملع ريبعتبو ءاوريغو

 ملسملا لقعلا عاضخإ يغبني هنأ :يهو اهيلإ نكرظن تفلأ نأ ديرأ ةطقن هذه

 سيلو هللا لوسرو هللا وه مكحلاف .ةنسلا باتكلا مهف دعب ةنسلاو باتكلا صنل

 مث ءرفاك لقعو ملسم لقع نم فلتخي رشبلا لقع نأ :انركذ امل رشبلا لقع مكاحل

 مهف سيلف «لقاع ملسم لقع نمو لهاج ملسم لقع نم فلتخي ملسملا لقع
 ؛راركتلا نم سأب الو «ىلاعت لاق كلذل «لهاجلا ملسملا مهفك ملاعلا ملسمل

 نم ةنيلمملا نييالملا عماسم قرطيام اليلق عوضوملا اذه نأ ملعأ يننآل

 نأ ىلإ رطضم انأف كلذلو ؛ءاسنلا نم تاردخملا نع ًالضف لاجرلا نم «نيملسمل

 .(47:توبكنعلا)(َنوُياَعلا الإ اَََقْحَي امو ةلدألا هذهو طاقنلا هذه رركأ

 مهل ميقن ال .ال ؟رافكلا ءاملعلا مهأ ؟نوملاعلا مه نم :ًاليلق فقن نحن انه

 اوعرتخا مهنأل ءايكذأ مهنأ ةقيقحلاو ءالقعاوسيل مهنأ ًافنآ هانركذ امل ؛ًانزو

 .عيمجلا ىدل ةفورعملا ةيداملا ةراضحلا يفاوقتراو :.خلإ ..وو اوعدتباو

 يوتسي الف ءءاوس سيل مهدارفأ لك يف لقعلا اذه «نيملسملا لقع كلذك

 لماعلا ملاعلا لقع يوتسي ال :رخآ ًائيش لوقأسو ءلهاجلا لقع عم ملاعلا لقع

 .ًاقالطإ الثم نووتسي ال ءهملعب لماع اللا ملاعلا لقع عم هملعب

 اهيف نيفلاخم اهوعضو يتلا لوصألا نم ريثك يف ةلزتعملا تفرحناف كلذل

 دامتعا :ىلوألا ةطقنلا يه هذه ء«حلاصلا فلسلا جهنمو ةنسو اباتك :عرشلا ةقي

 .يغبني امم رثكأ لقعلا ىلع ريرحتلا بزح

 صوصن اومسق دقل :ىلوألا ةطقنلا نم ينظ يف عرفتت يهو ةيناثلا ةطقنلا

 .اهتلالد ثيح نمو اهتياور ثيح نم نيمسق ىلإ ةنسلاو باتكلا

E 
 ہا



 .توبثلا ةينظ نوكت دقو توبثلا ةيعطق ةياورلا :اولاقف :اهتياور ثيح نم امأ

 .ةلالدلا ةينظ نوكت دقو ةلالدلا ةيعطق نوكت دق «كلذكف ةلالدلا امأ

 ىلع اوحلطصي نأ موق لكل :ليق امك رمآلا نإف «حالطصالا اذه يف شقانن ال

 ناك ام فلاخت تاقرافم حالطصالا اذه ىلع اوبتر اذإ اميف شقانن اننكل ءاوءاش ام

 .نولوألا نوملسملا هيلع

 ىلإ هعوجرب ةنسلاو باتكلا صن نم تلفني نأ ملسملا لهاجلا نع الضف ملسملا

 اوبتر دق مهنإ :يهو ةيلاتلا ةرمثلا هل نوكي نأ زوجي ال يذلا حالطصالا اذه لثم

 :ىليام

 :هركذ قباسلا حالطصالا يف كش الب وهو ميركلا نآرقلا يف ءاج اذإ :اولاقف

 نأ ملسملا ىلع بجي سيلف «ةلالدلا يعطقب سيل صن ءاج اذإ توبثلا يعطق

 صن ىلع ةديقع ىنبي نأ هل زوجي الف ءتوبثلا ينظ هنأل «ىنعملا نم هيف امب لخأي

 .ةلالدلا ىنظ هنكل توبثلا ىعطق

 يعطق سيل نكل ةلالدلا يعطق ليلدلا ءاج اذإ :ًامامت مهدنع سكعلا كلذكو

 .ةديقع هنم نوذخأي ال ًاضيأف توبثلا

 مهل احالطصا اوعضوو «حلاصلا فلسلا اهفرعي ال ةديقعب اوءاج انه نمو

 نم انأو ءًاليدعت اهيف اورجأ دق مهنأل ؛ةميدقلا :مهبتكب نآلا ينعأو ةفورعم مهبتكو

 امنإف هب مّلُس ول وهو «يلكش ليدعت عقاولا يف هنكل ؛ليدعتلا اذهب سانلا فرعأ

 الإ تبثت ال ةديقعلا :اولاق ثيح ؛نيبرطضم مهتديقع يف ىتح اوناك موقلا نأ لدي

 عموم



 ثيدحلا نأ :يهو مهتديقع اهيلع اوماقأف ؛ةلالدلا يعطق توبثلا يعطق ليلدب

 .ةديقعلا هنم ذخؤي ال ةلالدلا يعطقلاو ةياور حيحصلا

 ةدعاق يهو :ةدعاقلا هذه مكل نيأ نم :مهانلداجو مهانشقات اميف مهل انلقف

 نأ ملسملل زوجي ال هنأ ىلع ليلدلا ام ؟ةديقعلا هذهب متتج نيأ نمف «ةديقع نمضتت

 يعلق عطقلا ديقي يذلا رتاوتلا قيرطب سيل نكل حيحص ثيدح ىلع هتديقع ينبي

 ؟اذهب متئج نيأ نم ؟ةلالدلا

 لثمب اولدتساو ءادج ليوطو ءليوط انه ثحبلاو «باوجلا يف انه اويرطضاف

 .(٠:مجتلا) اّن لا نم يُ ال نَا َّنِإَوَّنّلفلا الإ َنوُعََّتَي نإ :ىلاعت هلوق

 بزح نع هفرعن ام نايب نم هددص يف نحن امع انج رخي نآلا ثحبلا انه
 ىلع تميقأ اهنأو «تاضارتعا نم اهيلع ام نايبو ةدعاقلا هذه ةشقانم نأل «ريرحتلا

 .ءام نآمظلا هبسحي ةعيقب بارسك ليلد

 ىنبتي نأ هل زوجي ال ملسملا نأ يأ :ةديقعلا هذه نأ نايبب نآلا يفتكن كلذلو

 يعطق :ةفسلف اهيلع قدصت مل نكل حيحص ثيدح نم ؛حيحص ثيدح نم ةديقع
 ال .؟اذهب اوءاج نيأ نم ةلالدلا يعطق هنكل «توبثلا يعطق سيل وهف :توبثلا

 هيلع ناك ام لب «فلسلا هيلع ناك امالو ءةنسلا نم الو باتكلا نم ال «هيلع ليلد

 مويلا مهعابتأو ءًاميدق ةلزتعملا مهنم «فلخلا ضعب هانبت يذلا اذه ضقني فلسلا

 .ريرحتلا بزح مهو ةديقعلا هذه يف

 يبنلا نأ ملعي انلك ؛ثيدحلا عباتن ىتح اعيرس ارم رمن هلعلو ًائيش نآلا لوقأ

 َلزنَأ ام ّْلَب ُلوُسّرلا اأ اي :هل لاقو ًاريذنو ًاريشب لجو زع هللا هلسرأ امنيح ل
 س 7
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 مهتاعمتجمو مهتاودن رضحي ناك امنيح هصخشب ًةرات سائلا ىلإ هتلاسر مالسلاو

 ةوعد عابتا ىلإ نيكرشملا وعدي هفرط نم الوسر لسري ةراتو ءةرشابم مهبطاخيف

 مورلا كلم لقره ىلإ ةريسلا نم مولعم وه امك اباطخ لسري ةراتو «ميركلا يبنلا

 بتك يف حورشم وه امك برعلا ءارمأ خلا ..و ..و ىلإو سراف كلم ىرسك ىلإو
 .ةيوبنلا ةريسلا

 نب اًيلعو يرعشألا ىسوم ابأو لبج نب ذاعم نميلا ىلإ لسرأ هنأ كلذ نمو

 .خلإو ...و يبلكلا ةيحد مورلا ىلإ لسرأو «بلاط يبأ

 دارفأ مهنأل ؛يعطقلا ربخلا مهربخ لثمي الوأ «نولثمي ال ادارفأ اوناك ءالؤه

 «نامزلا اضيأ فلتخي دقو ؛ناكم يف ىلعو ناكم يف ىسوم وبأو «ناكم يف ذاعمف

 .ناكملا فلتخا امك

 هللا يضر كلام نب سنأ نع حيحصلا دنسلاب ...نيحيحصلا يف ثيدح كانهو

 مهوعدت ام لوأ نكيل» :هل لاق ءنميلا ىلع ذاعم لسرأ امل ةا يبنلا نأ هنع ىلاعت

 . هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش هيلإ

 يأ ؟مالسإلا نم لوألا لصألا يه ةداهشلا هذه نأب كشي نيملسملا نم ْنَمَق

 ذاعم اذإف هلسرو هبتكو هتكئالمو هللاب ناميإلا اهيلع ينبني يذلا ىلوألا ةديقعلا وه

 نأ نيكرشملا ايعادو -ًاوفع - نيملسملا ًايعادو ًاغلبم هدحو بهذ هنع هللا يضر

 .مالسإلا نيدب اونمؤي

 :مهل لوقيو «مالسإلا ىلإ مهاعد امنيح ليج نب ذاعمب ةجحلا تماق له ىرت

 ٤ 0 | ا ا اا .(17؟7مقر) ملسمو (۱۳۸۹مقر) يراخبلا )١(



 ةالصلا هذهو ءةليلو موي لك يف تاولص سمخ اولصت نأب مكرمأي لوسرلا نأ

 مويلا ةفورعم تاليصفت نم كلانه ام رخآ ىلإ «عبرأ ةيقبلاو ثالث كلتو «ناتعكر

 ؟هلل دمحلاو انيدل

 قلعتي ام :ةضفلاب قلعتي ام :ةاكزلا ماكحأ ليصافت مهل ركذو «ةاكزلاب مهرمأيو

 ؛لامجلاو راقبألاب قلعتيام ءراضخلاب قلعتي ام رامثلاب قلعتيام «بهذلاب

 ؟خلاو ..و

 بهذم يلع ؟هدحو ذاعمب نيكرشملا كئلوأ ىلع مالسإلا ةجح تماق له

 مه نولوقي امك هيلع زوجي درف هنأل؛ةجحلا مقت ملال فسألا عم ريرحتلا بزح

 مهيلع زوجي :لاقي نأ لقأ الف ءمهنع ديعب بذكلا ءال :انلق اذإو بذكلا هيلع زوجي
 .نايسنلاو أطخلا

 ةديقع هنم ذحخأن نأ زوجي ال حيحصلا ثيدحلا نأ :ةفسلفب اوءاج نذإف

 .ةيمالسإ

 مهاعد ام لوأ كش البو مالسإلا ىلإ ذاعم مهاعد امئيح نويناميلا نذإ

 نوينثولا مهنم ناك نيذلا نييناميلا ىلع هللا ةجح مقت مل نذإ ؛ةديقعلا ىلإ مهاعد

 يف مهيلع هللا ةجح مقت مل ءسوجملا نم مهنم ناكو «نويبيلص مهنم ناكو

 .دئاقعلا

 ثيدح معن :نيملسملا ةماع لوقي امك ريرحتلا بزح نولوقي ماكحألا يف امآ

 داحآلا ثيدحب تبثت الف ةيمالسإلا دئاقعلا امأ :ةيعرشلا ماكحألا هب تبثت داحآلا

 ًاماكحأو دئاقع ًاعورفو ًالوصأ «هلك مالسإلا يف داحآلا ةديقع لثميذاعم اذه

 .؟ليصفتلا اذهب اوءاج نيأ نمف

E 
 ہا



 ْنِماَيهْللاَلَّرنَأاَم . نا 2 03 . 2 كس ها

 ريرحتلا بزح اهب برض يتلا .داحآلا ثيدحب ةقلعتملا ةملكلا يهنأو

 يف ةجح هب موقت ال داحآ ثيدح هللاو اذه نأ :ةجحب ةحيحصلا ثيداحألا تارشع

 بهذ ريرحتلا بزح نم ةاعدلا دحأ نأ اومعز :ةيلاتلا ةتكنلا مهضعب ركذف ةديقعلا

 اذه يفو ناميإلا قيرط :اهنمو تارضاحملا ضعب مهيلع ىقلأو نابايلا ىلإ

 لقاع باش نيرضاحلا يف كانه ناكو ءةديقع هب تبثت ال داحألا ثيدح نأ :قيرطلا

 رفكلا دالب «نابايلا دالب يف انه ةيعاد تئج تنأ ؛ذاتسأ اي :هل لاق «نطف سيك اقح

 ال ةديقعلا نإ :لوقي مالسإلا نإ :لوقتو مالسإلا ىلإ مهوعدت لوقت امك كرشلاو

 درفلا نم ةديقعلا اوذخأت الأ ةديقعلا نم نأ :انل لوقت تنأو ءداحآلا ربخب تبثت

 ىلع ًٌءانب كيلع يغبنيف ؛كدحو تنأو مالسإلا ىلإ انوعدت نآلا تنأ دحاولا

 نم كلاثمأ نم تارشعلاب يتأت نأو «كدلب ىلإ كجاردأ دوعت نأ :هذه كتفسلف

 .ًارتاوتم ًاريخ ذئنيح كربخ حبصيف «كلوقب نولوقي نيذلا نيملسملا

 ءوس ىلع لدت يتلا ةريثكلا ةلثمألا نم لاثم اذهو ءرضاحملا دي يف طقسأف

 .حلاصلا فلسلا جهنم ةفلاخم ةبقاع

 نوكت نأ وجرأو «ملعلا بالط مهنم ينعأو «نوملعي نيملسملا نأ كلذ نم

 يبأ ثيدح نم "”يراخبلا حيحص يف ءاج دقل «نهنم مالكلا اذهل تاعماسلا

 رخآلا دهشتلا يف مكدحأ سلج اذإ» :لاق لاب يبنلا نأ هنع ىلاعت هللا يضر ةريره

 باذع نمو «منهج باذع نم كب ذوعأ ينإ مهللا :لوقي ؛عبرأ نم هللاب ذعتسيلف

 )١( )رقم١1858( ملسم يف روكذملا ظفللاو «رياغم ظفلب )رقم؟5"١1(.

 عموري



 .(لاجدلا حيسملا ةنتف رش نمو ؛تامملاو ايحملا ةنتف نمو ءربقلا

 ةفسلفل ةبسنلاب ةبيرغلا ةبيجعلا ثيداحألا نم هنكل ءداحآ ثيدح ثيدحلا انه

 تبثي مهدنع يعرشلا مكحلاو ءًايعرش ًامكح نمضتي ةهج نم هنإ ءريرحتلا بزح

 هنأل فب ذخألا بجي ثيدحلا نم بناجلا اذه ىلإ رظنلاب نذإف ؛داحآلا ثيدحي

 .«ريخألا دهشتلا يف عبرأ نم هللاب ذعتسيلف» :مالسلا هيلع :لاق «يعرش مكح

 ةنتف كانه نأو «باذع ريقلا يف كانه نأ يهو ةديقع نمضتي ىرخأ ةهج نمو

 ثدح يذلا ربكألا لاجدلا ةنتفب نونمؤي الو «ربقلا باذعب نونمؤي ال مهف ؛لاجدلا

 مدآ قلخ نيب اما :مالسلا هيلع هلوق :اهنم ةريثك ثيداحأب مالسلا هيلع لوسرلا هنع

 ."(لاجدلا حيسملا ةنتف نم يتمأ ىلع رضأ ةنتف ةعاسلاو

 .رتاوتم ريغ ثيدح مهمعزب هنآل ؛لاجدلا اذهب نونمؤي ال مه

 نمضتي ةهج نم هنإ ؟ةريره يبأ ثيدحب نولعفت اذام :نآلا مهل لوقن نحنف

 نكل ؛ربقلا باذع نم كب ذوعأو :ةالصلا رخآ يف اولوقت نأ مكيلعف ءًايعرش ًامكح

 .ناعمتجي ال ناضيقن ؟ربقلا باذعب نمؤت ال تنأو ربقلا باذع نم ذيعتست له

 .هب نمؤن الو ربقلا باذعي قدصن «هب نمؤن الو ربقلا باذعب قدصن نحن :اولاق

 هيلع ناك يذلا «يوسلا طارصلا نع اهب اوجرخ «ةريثك ةريخأ تافسلف ىلإ

 )١( مقر) عماجلا حيحص ۷۸۷٥(.

YEA 
 ہا



 بزح ةوعد نم نأ نيبأل ؛ليذلا ليوط :تلق امك ثيدحلاو ىضمأ نآلا

 .ضرألا يف هللا مكح اوميقي نأ نوديري مهنأ :اهلوح نوندندي يتلا ريرحتلا

 تاعامجلا لكف «ةوعدلا هذهب نيدرفنم اوسيل مهنأ ىلإ رظنلا تفلن الوأ نحن

 اوميقي نأ نوديري يأ :ةياغلا هذه ىلإ اهلك يهنتت ةيمالسإلا بازحألاو ةيمالسإلا
 .نيدرفنم اوسيل مهف «ضرألا يف هللا مكح

 دق لاؤسلا اذه نأل «دعب ام ىلإ ةلئسألا لجؤأ نأ تنك انأو نآلا لاؤس ىنءاج

 لاؤسلا نع بيجأف ؛لئاسلا بيخأ ال انأف كلذ عمو «يراكفأ ةلسلس يلع عطقي

 «ةيجانلا ةقرفلا نع لوسرلا لئس امل :لوقت ةياور كانه نإ :نولوقي :لاؤسلا :وه

 .ةعامجلا اهنأب لوسرلا باجأ

 ةرسفم .ةعامجلا :ةياورلا هذه نكلو ءاهب نمؤنو ةحيحص ةياورلا هذه معن

 ءاج يتلا ةيورلا هذه يأ ءةعامجلا ةظفل انركذ ول ائنأل ؛اهانركذ يتلا ةياورلاب

 .ًافئآ هركذ قبس يذلا حرشلاب اهحرشن نأ انيلع بجول ؛ًاريخأ اهنع لاؤسلا

 .ريخألا لاؤسلا نع ةباجإلاب ةسلجلا هذه نذإ ىهنت

 «ةيجانلا ةقرفلا نع مالسلا هيلع لوسرلا لئس امل «نانتثا ناتياور انه :لوقأو

 .نيتتثا نيتياورب باجأ

 ىتلا ىه ىرخألاو .«يباحصأو هيلع انآ ام» :ًافنآ اهتركذ ىتلا ىه :ىلوألا

 .(ةعامجلا ىه) :لاق :اهنع لاؤسلا ءاج

 تاباتك نم تأرق ام ىلع ءانب مهوتت اهنأك ةلئاسلا نأب رعشأ نكل

 تردأ يتلا ةيورلا فلاخت ةعامجلا ةياور :ةياورلا هذه نأ ريرحتلا بزح

 ممر



 ضرتفا «نيتياورلا نيب فالتخا ال هنأ :ىفانلا باوجلا اذه بيرقتلو اهل لوقأف

 .«يباحصأو هيلع انآ ام» :يهو ىلوألا ةياورلا نأ نآلا

 ؟ةعامجلا ىه نم :لوقنسف ةعامجلا :ىه ةياورلا امنإو ءًاقالطإ اهل لصأ ال

 ناوخإلا مهأ ؟ريرحتلا بزح مهأ ؟نينمؤملا مأ اي مويلا ةعامجلا يه نم

 .؟غيلبتلا ةعامج مهأ ؟نيملسملا

 كاذب مهل رقت ال ىليلو یلیلب الصو ىعّذي لکو

 ةدارفأ اوناك «نيرذنمو نيرشبم ءايبنألاو لسرلا لجو زع هللا ثعب امنيح

 :ةعامجلا يأ :ةمألا اذه عبتا نمف «هدحو ةمأ ميهاربإ ناك ءةعامجلا مه اوناكو

 .هتريتو ىلع راس نم .هتوعد ىف ةعامجلا وه نكل هتاذ ىف دحاو ةقيقحلا ىف وهو

 .ًادحاو ًادرف ناك ولو ةعامجلا وهف هتريسم لثم راسو

 اهل دوجو ال ةيجانلا ةقرفلا فصو ىف ىلوألا ةياورلا نأ ضارتفا ىلع نآلاف

 ءافلخلا ةعامج ىه هذه ةعامجلا «نينمؤملا ليبس ىه هذه ةعامجلا ءاقالطإ

 .نيدشارلا

 دق امك اهيف ككشي وأ لاقي ىتح ناتياور اهيف ام ةيراس نب ضابرعلا ثيدحف

 ليبس ىه نذإ ةعامجلا .«ىباحصأو هيلع انآ ام» :ةياور ىف كيكشتلا داري نأ نكمي

 انه ةعامجلا انرّسف اذإ انرضي اذامف :ًاثيدحو ًاباتك افنآ اهتحرش ىتلا نينمؤملا

 ؟«يباحصأو هيلع ان ام» :ىلوآلا ةياورلاب

Fo 
LL ہا 



 نأب نوفلاخملا دعوأ نيذلا نونمؤملا مه مالسلا هيلع هباحصأ :هياحصأ نأل

 ىلع طقف دامتعالا زوجي ال هنأ ءاهب لالدتسالا تأدب يتلا ةبآلا يف منهج مهل

 .ةميركلا ةيآلا يف روكذملا نينمؤملا ليبس :ةفاضإ نم دب الو لب ؛ةنسلاو باتكلا

 ينأي نأ نود طقف هتفئاط هنأب ةيجانلا ةقرفلا ثيدح يف ةعامجلا رسف نمف

 ؛نولوألا نونمؤملا هيلع ناك ام ىلع هنأ :كلذ ىلع ةنسلاو باتكلا نم ةلدألاب

 ذئنيحو :حيحصلا لمحملا ريغ ىلع ةعامجلا ثيدح :ثيدحلا لمح دق نوكيف

 .حيحص ريغ ثيدحلا اذه لوأت نوكي

 ؛نييمالسإلا نم رخآو نييفلسلا دحأ نيب ترج ةشقانمب هذه يتملك متخأو

 ميقتست ال يتلا ةميمضلا هذهل اهبنتم نكي مل نكلو «ةنسلاو باتكلا ىلإ وعدي نمم

 عابتا :يهو ءايناث ايلمع اهقيبطتو ءالوأ اركف اهينبتب الإ ةيمالسإلا بازحألا ةوعد
 .نينمؤملا ليبس

 .رصاق باوج اذه :هل تلق

 ؟ہل :لاق

 .ملسم انآ :لوقي اميقتسم وأ افرحنم ناك امهم ملسم لك نأل :تلق

 .نوهألاف نوهألاب أدبن :الثم

 انأ :لوقي :ةشقانم يف هسفن رشحي نأ ديري الو كبهذم ام :يفنحلا لئس اذإ

 .خلا ...و ...و «ملسم انآ :لوقي نامك يعفاشلاو «ملسم يبهذم

 ديزي ناميإلا :لوقي يعفاشلا ءصقتي الو ديزي ال ناميإلا :لوقي يفنحلا نكل
 .خلإ ... صقنيو



 امامت كبهذم ددحي ال ءملسم هنأب كاذ باوجو «ملسم كنأب :كباوج نذإ

 .ةنسلاو باتكلا ىلع ملسم انآ ذئنيح لوقأ :لاقف مِهَمَق

 يفنح كانه له افنآ كل اهتبرض يتلا ةلثمألا ىتح ملسم لك كلذك :هل تلق

 .؟ةنسلاو باتكلا ىلع تسل ملسم انأ :لوقي

 ؟ةنسلاو باتكلا ىلع تسل :لوقي ىعفاش كانه له

 ضرألا يف مويلا نيدوجوملا جراوخلا نم يضايإ كانه له :كل لوقأس

 ؟ةئسلاو باتكلا ىلع تسل انآ :لوقي ةيمالسإلا

 ؟ةنسلاو باتكلا ىلع تسل انآ :لوقي يضفار كانه له «يعيش كانه له لب

 ؟ةنسلاو باتكلا ىلع نحن نولوقي مهلك

 .افنآ هنايب قبس ام اذه

 ىلع :لوقي مهلك ءًأريثكو ًاديدش مهنيب فالخلا ناك امهم نيملسملا لك

 نيذلا الإ حلاصلا فلسلا جهنم ىلعو :لوقي مهنم دحأ ال نكلو ءةنسلاو باتكلا

 هنأل ؛رمألا ىهتنا يفلس انآ :انلئس ام اذإ لوقنو «حلاصلا فلسلا جهنم ىلإ نومتني

 ؛ةنسلاو باتكلا ىلع ملسم انآ :لوقت نأ يفكي ال :هل تلق ءاذه هل تنيب املف

 .ةنسلاو باتكلا ىلع :نولوقي تاعامجلاو فئاوطلا لك نأل

 هذه لثم دعب ىعم نمآ هنأل ةنسلاو باتكلا ىلعانأ :نذإ لوقأ :لاق

 جهنم ىلعو ةنسلاو باتكلا ىلع انآ :لوقأ انأ نذإ :لاق تارضاحم لب ؛ةرضاحملا

 .حلاصلا فلسلا

 ہا



 كتخل ىف دجت الآ باتّكلا نم بتاكو ءابدألا نم بيدأ هنأ فرعأ انأو تلقو

 ؟حلاصلا فلسلا جهنم ىلعو ةنسلاو باتكلا ىلع ملسم انآ :اذه

 ىلع انأ :ةليوطلا كترابع يدؤي الأ يفلس انآ :انلق اذإ ينعي تلق .تَمَصَف

 ؟ةنسلاو باتكلا

 تافلاخم ىه كلتو «ةيفلسلا ةوعدلا ةقيقح ىه هذه .باجيإلاب باجأف

 ةرئاد يأ نم عسوأ انترئاد نحن امنإو ةمئاقلا تاعامجلا لكو ءريرحتلا بزح

 .ضرألا هجو ىلع بزح يأ اهانبتي

 فلاخي ايأر هدارفأ نم درف ىنبت اذإ :هماظن نم هنأ ريرحتلا بزح نم فراع انآ

 .انم تسل :هل لاقيو ءلَصْفُي بزحلا هانبتي يذلا يأرلا يأ :هيأر

 اهل ةأرملا نأ ريرحتلا بزح راكفأ نم نأ الثم فرعأ انأ ءاذكه لوقن ال نحن

 اهل سيل ةأرملا نأ :باتكلا نم مهنم ًايريرحت دجت نلف «بختتت نأو بِختنت نأ قح

 .ةسايسلاب :مويلا ىمست يتلا رومألا هذه يف لخدتلل لاجم

 .هرخآ ىلإ اهفطلو اهتقر بساني ام ءاهتثونأ بساني ام ملعتت نأ اهل

 فلاخي يأرلا اذه ريرحتلا بزح نم صخش ىنبت ول بختنُتو بختنت نأ امأ

 ناوخإلاو :ريرحتلا بزح لبقتف نحن امأ ءلّصفُي فوسف ريرحتلا بزح هيف
 ٍةَمِلَك لإ َوَلاَعَت بالا لهَأ ای :ساسأ ىلع نكلو ؛غيلبتلا ةعامجو «نيملسملا

 ْنِم ابابا اًضْعَباَْضْحَب دس الو ايش هي كرفت الو لا الإ بعت الأ منو اتي ِءاَوَس
 .(54:نارمع لآ )هللا نود

 ةريثك عورف هيلع عرفتي مث ءلصألا اذه ىنبتي نأ ىلإ ملسم لك وعدن نحنف

oy | 



 دج ةريثكو مك

 ىلإ جاتحي قيبطتلا نآل ءقيبطتلا يف انعم نوفلتخي دق ءانعم نوحبصي ذئنيح

 ينتعي ال ديدشلا فسألا عم ةنسلاو باتكلاب ملعلا نإ :لوقن نحنو :ملع

 .مالسإلاب لهجلا

 موو وجر داك ني انسخ ةو هللا لور يف مل ناگ ذل : ا

 .سانلا ميلعتب أدب - لجو زع- هللا لوسرف .(۲۱:بارحألا) ا رشک هللا َرَكَدَو رخ

 يغبني اذكهو «ايناث كولسلا ني نيسحتو تادابعلا ىلإ مث ءالوأ ة ةديقعلا ل ىلإ مهتوعدبو

 01:1: /1/5)'رونلاو يدهلا"

[YIلالدتسالا لوصأ نم باب : 

 فلسلا مهفو ةحيحصلا ةنسلاو نآرقلا

 انسفنأ رورش نم هللاب ذوعنو «هرفغتسنو هنيعتسنو هدمحن هلل دمحلا نإ :خيشلا

 نأ دهشأو ءهل يداه الف للضي نمو هل لضم الف هللا هدهی نم ءانلامعأ تائيس نمو

 َنيِذّلا اأ ايا ؛هلوسرو هدبع ًادمحم نأ دهشأو «هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال
 ان ایا ..(10؟:نارمع لا74َنوُمِلْسُم مارال نلوم الو ویا ی لا اونا اوُنَمآ

 اهم َثَبَو اَهَجْوَراَْنِم َقَلَخَو ٍةَدِحاَو سفت ْنِم ْمُكَقلَح يِ ْمُكَبَر اوفا سالا
 يقر ْمُكَيَلَع نالا نإ ماَحَر رو و دولا يأ قارش لاو َءاَسِنَو اًريثَك الاجر

 ْمُكَلاَغَأ ْمُكَل ْحِلْضُي هاَديِدَس ر وُلوُقَو هللا اونا اوُنمآ َنيِذّلا اأ ايف .. (1:ءاسنلا)

 ٤ Ye یا



 2 مر اه يبا وب

 .0/1070:بازحألا)# اَ ارق راق دَقَفُةَلوُسَرَوَهللا عطب ْنَمَو مكون ْمُكَل َرْفَْيَو

 :دعب امأ

 عفانلا ملعلا امأ «حلاصلا لمعلاو «عفانلا ملعلاب قلعتت ...زاجيإب (يه) يتملك

 :نانثا نارمأ هيف طرتشيف

 فلو هللا لوسر ةنسو هللا باتك نم ّىقتسم نوكي نأف :لوألا رمألا امأ

 نم مهنيب ام ىلع ءةبطاق نيملسملا عيمج ىدل نافورعم نارمأ ةنسلاو باتكلاو

 هلوح ندندأ نأ ديرأ يذلا نأ الإ ءامهصوصن ضعب مهف يف ريغص وأ ريبك فالتخا

 رخآلاو «نآر قلاب قلعتي امهدحأ نانثا نارمأ امه امنإ :ةنسلاو باتكلاب قلعتي اميف

 نأ هنديد نوكي نأ ملعلا بلاط عباط نم نوكي نأ وهف لوألا امأ «ةنسلاب قلعتي

 يف لجو زع هللا هبطاخ دق لاَ, يبنلا نأل كلذ ؛ةنسلا ءوض ىلع نآرقلا مهفي

 ْمُهَلَعَلَو ْمهْيَلِإ َلَّزُناَم ساتلل ل َرْكَذلا َكِنَإاَنْلَرنَأَول :هلوقب ميركلا نآرقلا

 .(4 ؛:لحنلا) 4 َنورَّكَفَتَي

 ءةنسلا ىلع نآرقلل همهف يف دمتعي نأ عفانلا ملعلا بلاطل دب الف كلذ ىلعو

 فالتخا نم مهنيب ام ىلع ؛ةبطاق نيملسملا نيب هلل دمحلاو اهيلع قفتم ةطقن هذه

 نيب هيلع قفتملا نم ناك اذإف ءددصلا اذه يف نآلا انسلو ءةنسلا تابثإ ةقيرط يف

 ىرحتن نأ عفانلا ملعلا مامث نمف ءةنسلاب هريسفت بجي نآرقلا نأ ةفاك نيملسملا

 رصعلا يف ءاملعلا ريهامج هب لخي رمأ اذه وأ ةطقن هذهو «ةحيحصلا ةنسلا

 اوذخأي نأ نود وأ ءهبنت نود هيلع اوفقو ام ةنسلا نم نولقني مهنأ كلذ ؛رضاحلا

 «هيلإ هتبسن حصت ال ةا: يبنلا نع ثيدحلا نم هنولقني ام نوكي نأ نم مهرذح

 .رخآلا رثإ امهدحأ :نينثا نيروظحم يف نوعقي ذئنيحو

 مو



 :رتاوتملا ثيدحلا يف لاق دقو ةا يبنلا ىلع لوقتلا وه :لوألا روظحملا

 .«رانلا نم هدعقم أوبتيلف ًادمعتم ىلع بذك نم)

 ."«رانلا نم هدعقم أوبتيلف لقأ مل ام يلع لاق نم: :ىرخأ ةياور يفو

 لهأ نم ناك ءاوس «عفانلا ملعلا ىلع ًاصيرح ناك نم لك ىلع بجي كلذلو

 هنأ ماعلا اذه بلط يف نيئدابلا ملعلا بالط نم ناك وأ ءنانبلاب مهيلإ راشملا ملعلا

 هتبسن ةحص مهيدل تبثي نأ دعب الإ ءا يبنلا نع ًاثيدح اولقني نأ مهل زوجي ال

 ؛ملعلل هبلط يف حيحصلا جهنملا ىلع ملعلا بلاط نوكي ذئنيحو ةا يبنلا ىلإ

 دمتعي ًاريخأو ءةنسلاب نآرقلا رسفي وه مث ءةنسلاو باتكلا ىلع دمتعي ًالوأ هنآل

 يف نوكت ال يتلا ثيداحألا نم سانلا نيب هرشني امع ًالوؤسم نوكي :ًايناثو

 ةداع فيضن اننكلو «عفانلا ملعلا وه اذه إب يبنلا ىلإ ةبسنلا ةحيحص اهعقاو

 ًادج يرورض وهو ثلاث ًائيش فيضن -ةنسلاو باتكلا- نيقباسلا نيردصملا ىلإ

 نم مهفلاو فالتخالاو طابنتسالاو راظنألا هوجو فالتخال ؛اذه اننامز يف

 ةنسلاو باتكلل هرييست يف ةاجنم يف ملعلا بلاط وأ ملاعلا نكيلف ءةنسلاو باتكلا

 هل دب ال ءرعشي الو ديري ال ثيح نم لالضلا يف عقي نأو راسي وأ ًانيمي ليمي نأ

 ام ىلع دامتعالا وهو الأ ًاثلا ًائيش ةنسلاو باتكلا ىلع هدامتعا ىلإ مضي نأ نم

 يف لئس امنيح ا: يبنلا نأل كلذ ؛مهنع هللا يضر حلاصلا فلسلا هيلع ناك

 الإ رانلا يف اهلك هقرف نيعبسو ًاثالث نوقرتفيس نيملسملا نأ هيف يذلا قرفلا ثيدح

 )١( ملسمو (۱۲۲۹مقر) يراخبلا )رقم٤(.

 ةحيحصلا (؟) )١15/5(.

 ا
 ہا



 يه :لاق ءرانلا نم ةيجانلا ةقرفلا هذه نع كلَ, ىبنلا لئس املو «ةدحاو

 .ةياور هذه «(«ةعامجلا

 يف دجنف ««يباحصأو هيلع انأ ام انأ ىلع يتلا يه« :لاق ىرخأ ةياور يفو

 :لاق امنإو «ةنسلاو باتكلا :هلوق ىلع رصتقي مل ةا يبنلا نأ نيتياورلا نم ّلك

 ملو «يباحصأو» :ركذ اذاملف ؛«يباحصأو هيلع انأ ام» :لاق مث ؛«ةعامجلا» ًالوأ

 يف لاق دق هله يبنلا نأل ؛يفكي اذه نأ ةقيقحلاو ؛«هيلع انآ ام» :هلوقب فتكي

 هللا باتك :امهب متكسمت نإ ام اولضت نل نيرمأ مكيف تكرت» :حيحصلا ثيدحلا

 .«ضوحلا يلع ادري ىتح اقرفتي نلو ءيتنسو

 لك نأ يعم نوملعت الأ نكلو «لضي نل ةنسلاو باتكلاب كسمت نم :ًاذإف

 ترمتساو ًاميدق اهنم ناك امو ءاهضعب رثدناو ًاميدق اهنم ناك ام ةيمالسإلا قرفلا

 الأ ةريثك بسنو ءامسأ تحت اذه اننامز يف اهنم دج دق امو ءاذه اننامز ىتح

 ال ءةنسلاو باتكلا نم ًاربتت هقرف اهنم دجوي ال قرفلا هذه لك نأ يعم نودقتعت

 نل ذئيح الإو ءةنسلاو باتكلا ىلع سيل هنأب ؛ةحيرص اهنلعي نم هلل دمحلاو دجوي

 ام ءاوس «لالضلا يف ةقلاع تناك امهم قرفلا لك امنإو «ةيمالسإلا قرفلا نم ربتعي

 دجوي ال ءًافنآ هتركذ يذلا ليصفتلا ىلع ةثيدحلا وأ ةميدقلا قرفلا نم اهنم ناك

 اهلعل ةقرفلا ًالثم اوذخو ءةنسلاو باتكلا ىلع مهنأ يهو ءاناوعد يعدي نم الإ اهيف

 ةرصاعملا قرفلا نم «ةنسلاو باتكلا نع تفرحنا هقرفك :ةربخألا ةقرفلا

 اهمسا دنهلا يف ةيرق نم اهلصأ ناك يتلا «ةينايداقلا ةفئاطلا يهو الإ ءةثيدحلاو

 «ينايداقلا دمحأ مالغ "ازريم" ىمسي ناك يذلا لجرلا كلذ اهنم جرخو «نايداق

 هسفن ىمسف ؛كلذ نایب ددص يف نآلا انسل هسفن يف ضرغل همسا فرح امنإف

 ٌرّمَبْمَو# :ىسيع ناسل ىلع لجو زع هللا لوق «همسا ىلع لمحي يكل دمحأب

 1037 ا



 ناك امنإ وهو ؛ينايدقلا دمحأ يأ «(*:فصل»4ُدَمَْأ ُهُمْسا يِدْعَب ْنِم يأ ٍلوُسَرِ

 :يأ كمحأ مالغ همسا امأ ءبقل "ازريم" ينايدقلا دمحأ مالغ ؛"ازريم" همسا

 هسفن ىلع لمحيل دمحأ مساب ظفتحاو «مالغ :يأ مداخ ةملك فذحف دمحأ مداخ

 هللا لوسر انريخأ يذلا ءةبذكلا نيلاجدلا نم هنإف «هنيبو اهنيب ام ناتشو «ةيآلا كلت

 يبن هنأ معزي مهلك ءًالاجد نوثالث نوكي ىتح ةعاسلا موقت ال١ :هلوقب مهنع ع

 ؛سانلا نم ًاريثك لمحي نأ رخآب وأ ببسب لجرلا اذه عاطتساو ««يدعب يبن الو

 قنسلاو باتكلا نع مهب فرحني نأ ًاضيأ برعلا نمو لب مجاعألا نم طقف سيل

 اضبأ انسلو «نيملسملا عامجإل ةفلاخم دئاقعب اوءاجو هوعبتاو هوقدصو هب اونمآف

 لهف ؛ةنسلاو باتكلا :انعم ًاضيأ نولوقي ءالؤه دهاشلا امنإو ؛ددصلا اذه يف

 نم ريثك يف ةنسلاو باتكلا اوفلاخ دق مهو ؛ةنسلاو باتكلا مهاوعد ءيشب مهتدافأ

 نيبو ؛موعزملا مهيبنل مهعابتا نيب نوعمجي فيك نآلا انهاه دهاشلاو ءامهصوصن

 رهظي انه :(5 ٠ :بازحألا74َنّيَّتلا مكاو هللا ٌلوُسَر ْنِكَلَو# :نيملاعلا بر لوق

 فلسلا هيلع ناك ام ىلع نآرقلاو «ةنسلا ريسفتو ةنسلا نينثا نيئيش ةيمهأ مكل

 رفكي مل .حلاصلا فلسلا هيلع ناك امب ةنسلا ريسفتو ةئسلاب نآرقلا ريسفت «حلاصلا

 «؛٠:بارحألا)€ نيل َمَئاَحَو هللا ٌلوُسَر ْنِكَلَّو# :ىلاعت هلوقب نوينايداقلا ءالؤه

 "”نيحيحصلا يف ءاج ام لب يبنلا لوق اوركني مل كلذك :نمؤن امك ةيآلاب اونمآ لب
 يبن ال هنأ ريغ ءىسوم نم نوراه ةلزنمب ينم تنأ» :يلعل لاق هنأ كَم يبنلا نع

 ثيدحلاو ةبآلا ىنعمب اورفك مهنكل «حيحصلا ثيدحلا اذهب اونمآ ًاضيأ ««يدعب

 «حلاصلا انفاس هيلع ناك ام فالخب امهورسفو «مهليوأت ريغب امهولوأت مهنأل ؛ًاعم

 .مويلا اذه ىلإ مهعبت نمو

 .(۱۷۷۳مقر) عماجلا حيحص (1)

 .(٠/5810مقر) ملسمو 5١5( مقر) يراخبلا (؟)

 ہا



 ةنيز :يأ نييبنلا متاخ اهانعم نأ مهفنو «ةيآلل مكريسفت يف مكفلاخن اننكلو

 .ءايبنألا ةنيز وه مالسلا هيلع لوسرلا كلذك عبصإلا ةنيز متاخلا نأ امك «نييبنلا

 ءًائيش نآرقلاب مهناميإ مهدفي ملف هانعمب اورفكو ؛ينآرقلا ظفللاب اونمآ مه :ًاذإ
 نم رافكلاب ثيدحلا كاذ وأ ةيآلا هذه ليوأت يف نونوكي ام هبشأ مهف كلذلو

 نأب ...مهلالض ديؤت ةلدأ نآرقلا نم اوجرختسي نأ نولواحي نيذلا :ىراصنلا

 .ًاريبك ًاولع نوملاظلا لوقي امع هللا ىلاعت هللا نبا وه مالسلا هيلع ىسيع

 لوسر دعب يبن ال هنأ ىلع ةيآلا ةلالدل مهليطعت لب مهليوأت متفرع متنأ اه

 «ىسوم نم نوراه ةلزنمب ينم تنأ» :حيحصلا ثيدحلا اورسف فيكف لا هللا

 ريسفتلا اذهب ثيدحلا اورسف نأ دعب يأ «يعم يبن ال :اولاق :«يدعب يبن ال هنأ ريغ

 ثيداحأ ًاضيأ كلذب اولطعف يبن يدعب دجوي هنأ ثيدحلا موهفمف اولاق ؛لطابلا

 نإ الأ» :مالسلا هيلع هلوق لثم ءاهراكنإب الإ ًاليوأت اهل اودجي ملو ةحيحص ىرخأ

 ؛هوركنأ ثيدحلا اذه ««يدعب لوسر الو يبن الف تعطقنا دق ةلاسرلاو ةوبنلا

 «صنلا اذه ليوأتل ًاغاسم مهل اودجي مل ليطعتلا يف لب ليوأتلا يف مهتعارب عم هنأل

 .هياوئمؤي ملو هب اوحاطأف

 انعم كرتشت اهثيدحو اهميدق ةيمالسإلا قرفلا لك لاثملا اذه نم دهاشلا

 قيرطب مهديقت مدع يف انع فلتخت اهنكلو ؛ةنسلاو باتكلاب ناميإلاب لوقلاب

 نِت ام رعب نم ٌلوُسَرلا قاسي ْنَمَول :هلوق يف نيملاعلا بر هركذ يذلا نيملسملا
 ْتَءاَسَو َمَنَهَج ِهِلْضْنَو لوكا م ولو يمول ليبَس َرْيَع عبو ىَدُحا هَ
 يف ثيدحلا نم قبس ام ىلإ مهسوؤر اوعفري مل مهنأ امك :(118:ءاسنلا)41ريِصَم

 )١( عماجلا حيحص )رقم١ 15(.



 لوسرلا هيلع ناك ام ىلع نوكت يتلا اهنأب ةيجانلا ةقرفلل ةو يبنلا فصو

 يفو :مهيدهب اودتهي ملو «مالسلا هيلع هباحصأ ىلإ اوتفتلي مل مهف ؛هباحصأو

 همسا عم مهركذف مالسلا هيلع لوسرلا مهنرق نيذلا نودشارلا ءافلخلا مهتمدقم

 ىوقتب مكيصوأ» :هيف يذلا ةيراس نبا ضابرعلا ثيدح يف هتنس عم مهتنس ركذو

 ىريسف مكنم شعي نم هنأو «يشبح دبع مكيلع يلو نإو ةعاطلاو عمسلاو هللا

 اوضع يدعب نم نييدهملا نيدشارلا ءافلخلا ةنسو ينتسب مكيلعف «ًريثك ًافالتخا

 .ثيدحلا رخآ ىلإ «..ذجاونلاب اهيلع

 أريثك ًافالتخا ىريس هدعب نم شيعيس نم نأ هتمأ ريخأ ةع ىبنلا نأ دهاشلا

 ءنامزلا اذه يف دتشي نآلا لازي الو ناك يذلا ريثكلا فالخلا نم جرخملا وه امف

 مكيلعف» :هلوقب ثيدحلا اذه يف انئيعأ نيب مالسلا هيلع لوسرلا اهعضو ةمصعلا

 .ثيدحلا رخخآ ىلإ «..نيدشارلا ءافلخلا ةنسو «ىتنسب

 هيلع ناك امبو لب ةنسلاب طقف كسمتلا وه سيل ةمصعلا مامت ةمصعلا :ًاذإ

 ضرألا ىلع مويلا ةمئاقلا ةيمالسإلا قرفلا لك ىلإ مويلا انرظن ول ءحلاصلا فلسلا

 .حلاصلا فلسلا ىلإ عوجرلا يف اننوفلاخي مهنكلو ءةنسلاو

 ناك نم نيبو «ةقيقح ةنسلا ىلع ناك نم نيب لصفلا مكحلا وه اذه :ًاذإ

 امنإ «ثيدحلا اذه يف حيرصلا وه امك فالتخالا دنع ةمصعلا نأ كلذ

 ملعلا وه اذه «ةصاخب نودشارلا ءافلخلاو ةماعب ةباحصلا هيلع ناك ام ىلإ عوجرلا

 .عفانلا



 ناكو «باتكلا ىلع ًادمتعم ناك اذإ الإ ًاعفان ًاملع نوكي ال هنأ :كلذ ةصالخ

 ىف ًادامتعا ًاريخأو «ةفيعض ريغ ةحيحص ةنسلا تناكو ؛ةنسلا ىلع باتكلا ريسفت

 .حلاصلا انفلس هيلع ناك ام ىلع ءةنسلاو باتكلا امهمهف

 امهم لوألا اهفلس نيبو اهنيب ةلص ال اهلك مويلا ةمئاقلا قرفلا دجن كلذلو

 وأ ةحيحصلا ثيداحألا مهل يوري ام بتكلا نم مهدنع سيل مهنأل ؛مهفلس ناك

 هيلع لاق امك هتايح نوؤش لك يف ې يبنلا يده مهل يورپ ام «ةزجوم ةرابعب

 نع مكدعبي ًائيش تكرت امو «هب مكترمأو الإ هللا ىلإ مكبرقي ًائيش تكرت ام» :مالسلا
 .«هنع مكتيهن الإ رانلا ىلإ مكبرقيو هللا

 نأ نع ًالضف ءةيمالسإلا قرفلا لك دنع دجوي ال عفانلا عماجلا ملعلا اذه

 ام ىلع مهلدي امو «حلاصلا فلسلاب مهلصي ام راثآلاو بتكلا نم مهدنع دجوي

 ٍقِقاَشُي ْنَمَو# :ًافلآروكذملا ىلاعت هلوقل ًاذيفنت مهب اودتقي يكل «هيلع اوناك

 .(١1ه:ءاسنلا)#َنيِنِمْؤا لبس َرْبَغ ْعبَتيَو ىدا هَل نيت ام دعب نم َلوُسّرلا

 ةفلاخم نم رذحيو «نينمؤملا ليبس عابتاب رمأي ةيآلا هذه يف لجو زع هللاف

 هيلع لوسرلل ةقاشم نينمؤملا ليبس ةفلاخمو ةققاشم ربتعيو «نينمؤملا ليبس

 .مالسلاو ةالصلا

 هيلع ناك امب الإ ةنسللو باتكلل اههقف يف دوعت نأ الإ اهل ليبس ال قرفلا لك
 .حلاصلا فلسلا

 امب رسفم امهالكو «ةحيحصلا ةنسلاو ةنسلاب رسفملا نآرقلا عفانلا ملعلا :ًاذإ

 .(۳٠١ص) يبنلا ةجح (1)

 1 ما



 نوكي نأ بجيف «حلاصلا فلسلا هيلع ناك ام فرعن يكلو «حلاصلا انفلس هقبط

 ةالصلا هيلع لوسرلا ثيداحأ انل يورت امك «فلسلا راثآ انل يورت بتك اندنع

 .مالسلاو

 ...عفانلا ملعلاب قلعتي اميف اذه

 ,(07 :ةالائ1 /۳۹۱۹)و ب :۲۹:۳۱ /۳۹۱) "رونلاو ىدهلا"

 ةنسلاو باتكلل فلسلا مهف ةيمهأ باب 1

 رورش نم هللاب ذوعنو هرفغتسنو هنيعتسنو هدمحن هلل دمحلا نإ :[خبشلا]

 هل يداه الف للضي نمو هل لضم الف هللا هدهي نم انلامعأ تائيس نمو انسفنآ

 اأ اي هلوسرو هدبع دمحم نأ دهشأو هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ الأ دهشأو

 .(١1؟:نارمعلآ)4َنوُمِلْسُم مسو الإ نو الو هات ىح هللا اونا اونم َنيِذَّلا

 اَهَجْوَر اَهْنِم َقَلَحَو ةَدِجاَو سفت ْنِم ْمُكَقَلَح يِذّلا ْمُكِبَر اونا سالا ا ايل
 ناكها نإ ماحَرَألاَو هب َنوُنَءاَسَت يلا هلا اواو ءان ایك الاجر اهم كَ

 .(١:ءاسنلا)4اًبيِقَر ْمُكَيَلَع

 رفعي هو ْمُكَلَغَأ ْمُكَل ْحِلْضُي -اًديِدَس اَلْوَق اوُلوُقَو هلا او ا اونم َنيِذّلا اا ايل

 .١/00:بازحألا)# يع ارق راق ذه وسر هللا عطب ْنَمَو ْمُكبوُند ْمكَل

 ةثدحم لكو اهتاثدحم رومألا رشو ةا ودمحم ىده ىدهلا ريخ نإف :دعب امأ

 همدقأ ام يدل سيل هنإف ...دعبو ءرانلا يف ةلالض لكو ءةلالض ةعدب لكو ؛ةعدب

 نوشيعي انل ناوخإ عم انعمج نأ «ىلاعتو كرايت هللا دمحأ نأ ىوس مكيلإ

 هللا اناده يتلا قحلا ةوعد نل ؛انم نوبيرق مهبولقب مهنكلو انع نيديعب مهداسجأب

 دعب هذه «ةئسلاو باتكلا عابتا ةوعد يهو اهلوح انتملك عمجو اهيلإ ىلاعتو كرابت

 ۲۲ ا



 كرابت هللا اناده نأ ؛معنلا مظعأ يه ةماعب مالسإلا ىلإ لجو زع هللا اناده نأ

 وه يذلا ساسألا اذه ؛ةنسلاو باتكلا ساسأ ىلع مالسإلا مهفن نأ ىلإ ىلاعتو

 مهبر نم ىده ىلع اونوكي نأو ءًاراسيو ًائيمي نوملسملا فرحني ال يكل نامضلا

 ةنسلاو باتكلا ظفحب اوكسمت دق مهنأ ماد ام :ناكم لك يفو نامز لك يف

 نل نيرمأ مكيف تكرت»:ملسو هلا ىلعو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا لوقل ًاقادصم

 «ضوحلا يلع ادري ىتح اقرفتي نلو «ېتنسو هللا باتك :امهب متكسمت نإ ام اولضت

 لثم ىلإ ةجاحب متسل مكنأب دقتعأ يننأل ةيضقلا هذه يف مالكلا ليطأ نأ ديرأ ال
 ىلع ىفخت دق ةيضق ىلع ندندأ نأ وأ يمالك ريدأ نأ ديرأ ينكلو «مالكلا اذه

 باتكلا يهو الأ -قحلا ةوعد - ةوعدلا هذه يف انعم نوكرتشي دق نمم ريثك

 ءاج ةقيقح ةوعدلا هذه يف انعم نوكرتشي نيذلا نم ريثك ىلع ىفخي دق ةنسلاو

 ةرورض ىهو الأ اهب كسمتلا ةرورض ىلإ رظنلا ناتفليو اهنادكؤي ةنسلاو باتكلا

 ۰ .هنع هللا يضر حلاصلا انفلس جهنم ىلع ةنسلاو باتكلا مهف

 ناكام ىلع ةكئيانيبن ةنسلو انبر باتكل انمهف نوكي نأ يهو ةمينغلا هذه

 تاعامجلا نم ريثك هيف احص دق نامز يفاننآل كلذ ءحلاصلا فلسلا هيلع

 ةرورض نع ةديدش ةوفغ يفو قيمع تابس يف لبق نم تناك يتلا ةيمالسإلا

 ةقيقحلا هذه مهل تلجت امل ءةنسلاو باتكلا لوح ةيفالخلا لئاسملا يف دامتعالا

 ىلع ةمئاقلا انتوعد يف مهتفلاخم ىلع نيرصم اولظي نأ مهعسي مل ةيضقلا هذه وأ

 انمهف يف همزتلن يذلا انجهنم يفانع نيديعب نولازي ال مهنكلو ءةنسلاو باتكلا

 هيلع ناك ام ىلع نيريظنلا نيذهل مهفلا نوكي نأ كلذو ءانيبن ةنسو انبر باتكل

 .حلاصلا فلسلا

 ال ضرألا هجو ىلع مويلا ةدوجوملا ةيمالسإلا تاعامجلا لك نأ كلذ
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 ةنسلاو باتكلا ىلع ةوعدب هزازتعا مدع نلعي نأ اهنم ةدحاو وأ اهنم يحال نكمي

 هيضتقت ام بسح ةنسلاو باتكلا نم صوصنلا نورسفي زازتعالا اذه عم مهنكلو

 اهمهف ناك ام ىلع صوصنلا مهف ىلإ كلذ يف نوعجري الو «مهتايبزحو مهتالتكت

 رصتقت نأ يغبني ال :مكل لوقأ ام ديؤأ مث مكعماسم ىلع رركأ «حلاصلا انفلس

 ىلاعتو كرابت هللا راشأ ام كلذل مضن نأ بجي لب طقف ةنسلاو باتكلا ىلع انتوعد

 هتنس يف كلذ نايب هيلع همالسو هللا تاولص انبن ىلوت مث «ميركلا هباتك يف هيلإ

 اَنَْرْنَأَو#:هلوقب هبطاخ نيح لجو زع انبر لوق عم ًابواجتو هنم ًاقالطنا :ةحيحصلا

 نم مالسلاو ةالصلا هيلع هبني امم (؛:لحنلا)4ْمِهْيَلِإ كر ام سال بنل َرْكَذلا َكْيَلِ
 ُهَل يبت ام ِدْعَب ْنِم َلوُسَرلا ٍقِقاَشُي ْنَمَوأ :نآرقلا يف لجو زع هلوق مانألا بر مالك

 4 ًريِصَم ْتَءاَسَو َمَنَهَج ِهِلْضُنَو لوك ا ولو َننمْؤُلا ليِبَس َرْيَخ عبو ىش
 نإف نينمؤملا ليبس ريغ عبتيو اهيف لجو زع هلوق ةيآلا هذه نم دهاشلا (١٠٠:ءاسلا)

 اوجرخي الأ ناكم لك يفو نامز لك يف نيملسملا ىلع نأ ءرظنلا تفلت ةيآلا هذه

 يب ام ِدْعَب ْنِم َلوُسََرلا ٍقِقاَُي ْنَمَو نيملاعلا بر لاق ثيح ءنينمؤملا ليبس نع
 ةفوطعملا ةلمجلا هذه ةمكح امف (6١1:ءاسلا)4َننِمْؤملا ليبس َرْيَغ ْعَنيَو دما هَل

 نود ةيآلا نوكت نأ ديفملا نم ناك «نينمؤملا ليبس ريغ عبتيو يهو ءاهلبق ام ىلع

 هلصنو ىلوت ام هلون ىدهلا هل نيبت ام دعب نم لوسرلا ققاشي نمو) ةلمجلا هذه
 ًاميلس ينعم ناكل راصتخالا اذهب اذكه ةيآلا تناك ول ««اًريصم تءاسو منهج

 ْنَمَّو# هلوق ىلع فطع امنيح لجو زع هللا نكل ؛اقالطإ هيلع رابغ ال ًاميقتسم
 دارأ 4َنينِمْؤلا ٍليِبَس َرَْغ ْعَِّتيَو :لاقو 4 ىَدُملا هَل يت ام ِدْعَب نم لولا قاب
 ام دعب نم لوسرلا اوققاشي نأ نم نورذحي نيذلا نينمؤملا رظن تفلي نأ كلذب

 .نينمؤملا ليبس اوفلاخي نأ نم اورذحي نأ مهيلع بجي ًاضيأ ؛ىدهلا مهل نيبت
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 رمألا ؟نيلسرملا ديس ةنس عايتإ عم نينمؤملا ليبس ةفلاخم نكمي فيكو

 ضعب يف نكمي ةنسلاو باتكلا صوصن نل ؛ًاديج فورعم ملعلا لهأ دنع

 نأ ىلع ةنسلاو باتكلاب نيئمؤملل ريسفتلا اذه رهظيو ءاريسفت رسفت نأ لاوحألا

 نينمؤملا ةئنس فلاخ هنأل ؛أطخ ريسفتلا اذه نوكيو ءامهنم دارملا ىنعملا وه اذه

 .نينمؤملا ليبسو

 :ىلاعت لوق يهو الأ ةفوطعملا ةلمجلا هذه يف نمضتملا ىنعملا اذهل ًاديكأتو

 هذه مض دق هيلع همالسو هللا تاولص ائيبن دجن (نينمؤملا ليبس ريغ عبتيو#

 الثم متنأ «ةميركلا ةيآلا هذهل هنم ًاريسفت ةحيحصلا ثيداحألا ضعب يف ةميمضلا

 هللا لوسر اهيف لاق يتلا ةقرف نيعبسو ثالثلا قرفلا ثيدح متعمس وأ متأرق

 نيتنثا ىلع ىراصنلا تقرفتو ةقرف نيعبسو ىدحإ ىلع دوهيلا تق رفت: ةا

 «ةدحاو الإ رانلا يف اهلك ةقرف نيعبسو ثالث ىلع يتمأ قرتفتسو ةقرف نيعبسو

 ةيجانلا ةقرفلا هذه هللا لوسر اي يه نم - دهاشلا انه هللا لوسر اي يه نم :اولاق

 يمه) :مالسلا هيلع لاق ةيجانلا يه اهنم ةدحاو ةقرف«ةقرف نيعبسو ثالث نيب نم

 ىلع» :هلوق ىلع رصتقي مل ةو يبثلا نأ نودجت انهف ««يباحصأو هيلع انآ ام يتل

 اذه كلذ يف رسلا ام ««يباحصأو» :هلوق كلذ ىلع فطع امنإو ؛«هيلع انأ ام

 خسرتل ًارارم مكعماسم ىلع اهانرركو ًافنآ اهانركذ يتلا ةيآلل ًاريسفت ربتعي ثيدحل

 ليبس ريغ عبتيو):اهيف لجو زع هلوق نم دوصقملا ىنعملا نإ ؛مكناهذأ يف

 اهفصوو ةيجانلا ةقرغلا نايب يفو «قرفلا ثيدح يف لات يبنلا ءاج دقف «نينمؤمل

 لوسرلا هيلع ناك ام ىلع نوكت اهنأ :يهو ءدحاو فصوب سيلو نينثا نيفصوب
 ةالصلا هيلع هلوق وهو ريخآو يتاث فصوب ءاج هنكلو ؛لوألا فصولا وهاذه

 يهو ىرخألا ةياورلاب هريسفت ظفللا اذهو ثيدحلا اذه «يباحصأو» :مالسلاو

 ° ب



 ةقرفلا نع نيلئاسلا لاؤس نع ًاباوج لوقت يتلا يهو ءًادنس ىوقألاو رهشألا

 اذه هلوقف (ةعامجلا يه) ء(ةعامجلا يه) :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق ةيجانلا

 ةعامجلا يه نينمؤملا ليبسف «نينمؤملا ليبس ريغ عبتيو» ةقباسلا ةبآلل ريسفت

 نينمؤملا ليبس يه ةعامجلاو

 ةرخأتملا ةنمزألا هذه يف ةصاخ نيملسملا ءاملع ىلع بجيو هنأ اذه ىنعمو

 هنم دب ال رمأ اذهو 80 لوسرلا هيلع ناك ام ةفرعمو ةنسلا ةساردب طقف لَمْعي الأ

 امك نآرقلا نايب يه يتلا ةنسلا قيرطب الإ هيلإ ليبس الو ميقتسي ال نآرقلا ريسفت نآل

 رصعلا يف ةنسلاو باتكلا ةسارد ىلع يفتكي نأ ملاعلل نكمي ال ءافنآ انركذ

 هيلع ناك ام فرعي نأ :يهو ؛ةئلاث ةسارد كلذل مضي نأ دب ال لب ءرضاحلا

 ةو يبنلا نم نايبلا اوقلت دق مهنأل ؛رونلاو ىدهلا نم ةا يبنلا باحصأ

 وأ همهفل نايحألا نم ريثك يف ةيلوقلا ةنسلاب مالسلا هيلع لوسرلا نايبو «نآرقلاب
 .حلاصلا فلسلا راثآ ةفرعمب الإ اهيلإ لوصولا نكمي ال يتلا رومألا هذه هبيرقتل

 هومتأرق وأ هومتعمس املاط رخآ ثيدح عم يقتلي اضيأ اذه ثيدحلاف كلذلف

 يذلا هنع ىلاعتو هللا يضر ةيراس نبا ضابرعلا ثيدح وهو الآ ؛ثيدحلا بتك يف

 انلقف نويعلا اهنم تفرذو بولقلا اهنم تلجو ةظعوم لاو هللا لوسر انظعو»:لاق

 ةالصلا هيلع لاقف ؛ادبأ كدعب دحأ ىلإ جاتحن ال ةيصو انصوأ هللا لوسراي

 هنإو «ېشبح دبع مكيلع يلو نإو ةعاطلاو عمسلاو هللا ىوقتب مكيصوأ) :مالسلاو

 رصتقي مل - دهاشلا انه - «يتنسب مكيلعف ًاريثك ًافالتخا ىريسف مكنم شعي نم

 لعف امك اضيأ اهيلع فطع لب يتنسب مكيلعف هذه هتملك ىلع مالسلاو ةالصلا هيلع

 اهيلع اوضع «يدعب نم نييدهملا نيدشارلا ءافلخلا ةنسو» :قرفلا ثيدح يف

 داز (ةلالض ةعدب لكو ؛ةعدب ةثدحم لك نإف «رومألا تاثدحمو مكايإو :ذجاونلاب



 يف نوعمست مكنأ دهاشلا «رانلا يف ةلالض لكو» هنع هللا يضر رباج ثيدح يف

 اميف عقيس يذلا قارتفالا نم صالخلاو ةاجنلا لعج ا يبنلا نأ ثيدحلا اذه

 نييدهملا نيدشارلا ءافلخلا ةنسو هتنسب كسمتلا وه امنإ مالسلا هيلع لوسرلا دعب

 يذلا ةباحصلا ةماع ةقيرطك نيدشارلا ءافلخلا ءالؤه ةقيرط نأل كلذ ؛هدعب نم

 ءا يبنلا نم اومهف نيذللا مه «ةعامجلا» :ةظفل قباسلا ثيدحلا يف مهيلع قّلْطَأ

 .ةيلوقلا ثيداحألاو تايآلل ةحيحصلا يناعملا

 اذهب ةصاخب ءاملعلا متهي مل اذإ :اهراهنك اهليل ةيقن ءاضيب ةمآلا ىلإ اهلوقنو

 ىوه ةنسلاو باتكلا راص صوصنلا هذه يف هيلإ ةراشإلا تقبس امم ثلاثلا بناجل

 ىلع مهنأ نوعدي نيفلتخملا ءالؤه لكو ةريثك تافالخ مويلا دجن نحنو ءًاعبتم

 باتكلا لوح نوندندي «مهتاعمجت تناكو مهتاباتك تناك امهم ةنسلاو باتكل

 هذه يف ةيمالسإلا ةحاسلا ىلعو مويلا ضرآلا هجو ىلع نودجت ال مكنكل ءةنسلاو

 «حلاصلا فلسلا جهنم اهيبن ةنسو اهبر باتك مهف يف اهسفنل تضترا نم تاعامجل

 ضعب يفف ؛دحاو ىمسملاو ةفلتخم ءامسأ مهل ضرألا هجو ىلع ةدحاو ةعامج الإ

 نولوقيو «فلسلا ةعامج يهو اهيلإ راشملا ةعامجلا ىلإ ًءامتنا ءالؤه ىمسي دالبل

 :لوقن وأ «نويفلس اننإ :لوقنو مهيلإ بستتن نحنو حلاصلا فلسلا ةوعد انتوعد

 ارذتعم هيبنتلا نم دبالو ...ةنسلا راصنأ نحن :نولوقي وأ :ثيدحلا لهأ نم نحن

 ةريثك تاءاقلو تاءاقل اننيب نأ روصتأ ينآل ةماهلا ةلأسملا هذه يف مالكلا ةلاطإل

 ىلع طاقنلا عضو نم كانه نكمتنس اننإ مويلا لاقي ام اهيف ٌقْدْضَي نأ نكمي

 نأ ىلإ رظن ةتفل نم ةملكلا هذه ماتخ يف يل دب ال نكل ؛مويلا نولوقي امك فورحلا

 ةعامجل ءامسأ امإ ءامسأ ىلإ بستتت يتلا ىرخألا ةيمالسإلا تاعامجلا نم ًاريثك

 نيفورعم صاخشأ ىلإ وأ «فلخلا نم نيعم بزح ىلإ ءامسأ وأ «فلخلا نم ةنيعم
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 وأ فلسلا ةملك لامعتسا راكنإ ىلع نوعمجي نوداكي مهلك ؛ءالؤه كلذ وحن وأ

 يفلس انأ:لوقي نم دحاولا درفلا وأ فلسلا عابتأ نحن لاقي نأك ءمهيلإ باستتالا

 امل ةبسنلا هذه ىنعمل اوهبنت ول مهنأ يداقتعا يفو ءةبسنلا هذه نوركتم مهنإ

 حلاصلا فلسلا ىلإ باستنالا اهانعم نأل ؛ةبسنلا هذه راكنإ ىلإ اوردابي نأ اوعاطتسا

 هللا لوسر هيف لاق يذلا رتاوتملا ثيدحلا يف ةيريخلاب ةا هللا لوسر مهل دهش نيذلا

 «فلسلا مه ءالؤه .«مهنولي نيذلا مث مهنولي نيذلا مث ينرق سانلا ريخ : و

 ىنعمل هبنت ام اذإ عيطتسي نيملسملا نم نمف ةا ىفطصملا دمحم مهسأر ىلعو
 اذه دعب نيملسملا نم حلاصلا فلسلل بوسنملا يفلسلا وأ فلسلا ةملكلا هذه

 ًايفلس هصخشب نوكي نأ نم يلاتلابو !؟فلسلل ًاعبات نوكي نأ نم أربتي نأ عيطتسي

 .فلسلا ةميقو فلسلا ردق نوفرعي ال نيذلا كئلوأ ةبسنلا هذه راكنإ ىلإ ردابي امنإ

 ُهَل َنيَبَتاَم دعب ْنِم َلوُسَرلا قاي موى لوألا ةيآلا يفانبر اهركذ يتلا ليبسلاو
 ْتَءاَسَو َمَتَهَج هلص نو لو ا ولون يملا ليپ م يَ غو ىدا
 اذهو - ةنسلاو باتكلا يف ةروصحم تسيل انتوعد نحن كلذل (6١1:ءاسنلال# ريِصَم

 وأ انيمي فرحنن نأ نم انل ةنايص ؛كلذ ىلإ فيضن اننكل - ملسم لكل هنم دب ال

 .نيعبسو نينثالا قرفلا نم ةقرف نوكن نأو ءًاراسي

 ىلع ةثيدحلا مويلا ةدوجوملا ةيمالسإلا قرفلا رطخأ نم :ًالثم انيرض ول ...

 ًاليلضت ةيدمحألا ىلإ نوبستتي نيذلاو الغم ةينايداقلا ةفئاطلاك ضرألا هجو

 مهنكلو ءةنسلاو باتكلا :اولاقل ؟مكبهذم ام مهل انلق ول ءالؤه نيملسملا ريهامجل

 «حلاصلا فلسلا هيلع ناك ام فالخ ىلع ةنسلاو باتكلا نورسفيو نوبعالتي

 اذهبف ءرخآ لاجم اذه ...نايبل لعل ًادج ةريثكو ةريثك لاجملا اذه يف ةلثمألاو

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ةيافك ردقلا

 (دد 1597 /۳۷۷) "رونلاو ىدهلا"

1A 
 ہا



 مكحأو ملعأو ملسأ فلسلا بهذم باب ]¢1

 :[مامإلا لاق]

 دنع رهتشا امل ًافالخ ؛ سكعلا سيلو «مكحأو ملعأو ملسأ فلسلا بهذم

 .مالكلا ءاملع نم نيرخأتملا

 .(ه :1//11/١1)"ةفيعضلا"

 ت ۹۹ ا





 نآرقلا بناجب ةنسلا ةلزنم نايب باوبأ عامج

 ةنسلا لهأ دنع لالدتسالا رداصم نم اًسيئر اًردصم اهنوكو

 ما





 اهتفلاخم ميرحتو ةنسلا ىلإ عوجرلا بوجو باب ]۲٠[

 :[مامإلا لاق]

 ىلع - ةيوبنلا ةنسلا نأ ءةفاك نيلوألا نيملسملا نيب هيلع قفتملا نم نإ

 عرشلا يف ريخألاو يناثلا عجرملا يه - مالسلاو ةالصلا لضفأ اهبحاص

 وأ ءةيلمع ماكحأ وأ - ةيداقتعا ةيبيغ رومأ نم ةايحلا يحاون لك يف «يمالسإلا

 سايقلا لحي ال " :" ةلاسرلا " رخآ يف هللا همحر يعفاشلا مامإلا لاق امك «سايق

 درو اذإ ":لوصألا ءاملع نم نيرخأتملا دنع رهتشا ام هلثمو ." دوجوم ريخلاو

 باتكلا كلذ يف مهدنتسمو " صنلا دروم يف داهتجا ال "" رظنلا لطب رثألا

 .ةرهطملا ةئسلاو ؛ميركلا

 ليبس ىلع ةمدقملا هذه ىف اهضعب ركذب ءىزتجأ «ريثك تايآ هيفف باتكلا امأ

 .(نينمؤملا عفنت ىركذلا نإفإ# ىركذلا

 نأ ًارمأ هلوسرو هللا ىضق اذإ ةنمؤم الو نمؤمل ناك امو# :ىلاعت لاق - ١

 «ًانيبم ًالالض لض دقف هلوسرو هللا صعب نمو «مهرمأ نم ةريخلا مه نوكي

 ۳١(. :بازحألا)

 اوقتاو هلوسرو هللا يدي نیب اومدقت ال اونمآ نيذلا ابيأي## :لجو زع لاقو - ؟

 لآ)( نيرفاكلا بحي ال هللا نإف اولوت نإف لوسرلاو هللا اوعيطأ لقإ# :لاقو ٣-
 .(۳۲:نارمع
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 .(١8:ءاسنلا) «ًا ظيفح مهيلع كانلسرأ |ف ىلوت نمو هللا عاطأ دقف لوسرلا

 مكنم رمألا ىلوأو لوسرلا اوعيطأو هللا اوعيطأ اونمآ نيذلا اهيأي## :لاقو -

 رخآلا مويلاو هللاب نوئمؤت متنك نإ لوسرلاو هللا ىلإ هودرف ءيش يف متعزانت نإف

 .(هه:ءاسنلا) # ةليوأت نسحأو ريخ كلذ

 مكحير بهذتواولشفتف اوعزانت الو هلوسرو هللا اوعيطأو# :لاقو ٦-

 .(45 :لافثألا)# نيرباصلا عم هللا نإ اوريصاو

 امنآ اولمعاف متيلوت نإف ءاورذحاو لوسرلا اوعيطأو هللا اوعيطأو# :لاقو -۷

 .(85 :ةدئاملا»#نيبملا غالبلا انلوسر ىلع

 ملعي دق ءًاضعب مكضعب ءاعدك مكنيب لوسرلا ءاعد اولعجت الإ :لاقو -۸

 وأ ةنتف مهبيصت نأ هرمأ نع نوفلاخي نيذلا رذحيلف ءاذاول مكنم نوللستي نيذلا هللا

 .(57 :رونلا»# ميلأ باذع مهبيصي

 ؛مكييحي امل مكاعد اذإ لوسرللو هلل اوبيجتسا اونمآ نيذلا اهيأي# :لاقو - 4

 .(؟؟ :لافنألا)# نورشحت هيلإ هنأو هبلقو ءرملا نيب لوحي هللا نأ اوملعاو

 راهنألا اهتحت نم يرجت تانج هلخدي هلوسرو هللا عطي نمو## :لاقو -۰

 ًاران هلخدي هدودح دعتيو هلوسرو هللا صعي نمو.ميظعلا زوفلا كلذو اهيف نيدلاخ

 .(1١؟-١؟ءاسنلا) «نيهم باذع هلو اهيف ًادلاخ

 نم لزنأ امو كيلإ لزنأ امب اونمآ مهنأ نومعزي نيذلا ىلإ رت ملأ# :لاقو ١-

 ناطيشلا ديريو «هباورفكي نأ اورمأ دقو توغاطلا ىلإ اومكاحتي نأ نوديري كلبق

 تيأر لوسرلا ىلإو هللا لزنأ ام ىلإ اولاعت مهل ليق اذإو .ًاديعب ًالالض مهلضي نأ

۲۷ ٤ 



 .(5-51:ءاسنلا)#ًادودص كنع نودصي نيقفانملا

 هلوسرو هللا ىلإ اوعد اذإ نينمؤملا لوق ناك امنإ# :هناحبس لاقو -١؟

 هلوسرو هللا عطي نمو نوحلفملا مه كئلوأو انعطأو انعمس اولوقي نأ مهنيب مكحيل

 .(ه؟:رونلا»# نوزئافلا مه كتلوأف هقتيو هللا شحيو

 نإ هللا اوقتاو ءاوهتناف هنع مكاهن امو هوذخف لوسرلا مكاتآ اموأ* :لاقو - ۴

 .(۷ :رشحلا)# باقعلا ديدش هللا

 وجري ناك نمل ةنسح ةوسأ هللا لوسر يف مكل ناك دقل## :ىلاعت لاقو-٤

 .(11:بازحألا)#ًاريثك هللا ركذو رخآلا مويلاو هللا

 نع قطني امو .ىوغامو مكبحاص لض ام .ىوهاذإ مجنلاو# :لاقو -6

 .(4-١:مجنلا»# ىحوي يحو الإ وه نإ .ىوهلا

 مهيلإ لزن ام سانلل نيبتل ركذلا كيلإ انلزنأو# :ىلاعتو كرابت لاقو - ١

 .(44:لحتلا»# نو ركفتي مهلعلو

 .تاكرابملا تايآلا نم كلذ ريغ ىلإ

 :[اهنمف] ءيش لك يف ةا يبلا عابتا ىلإ ةيعادلا ثيداحألا [امأ] -

 نولخدي يتمأ لك» :لاق ةو هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نع - ١

 يناصع نمو ءةنجلا لخد ينعاطأ نم :لاق ؟ىبأي نمو :اولاق «ىبأ نم الإ ةنجلا

 ." ماصتعالا باتك - هحيحصا" يف يراخبلا هجر خأ «ىبأ دقف

 ثلا ىبنلا ىلإ ةكئالم تءاج» :لاق هنع هللا ىضر هللا دبع نب رباج نع -؟

 «ناظقي بلقلاو ءةمئاث نيعلا نإ :مهضعب لاقو ءمئان هنإ :مهضعب لاقف « ڈان وهو



 راد یب لجر لثمك هلثم :اولاقف ءالثم هل اوبرضاف ءالثم اذه مكيحاصل نإ :اولاقف

 :ةبدأملا نم لكأو ءرادلا لخد يعادلا باجأ نمف :ًايعاد ثعبو «ةبدأم هيف لعجو

 ءاههقفي اهولوأ :اولاقف ءةبدأملا نم لكأي ملو رادلا لخدي مل يعادلا بجي مل نمو

 دمحم يعادلاو ءةنجلا رادلاف اولاقف «ناظقي بلقلاو ةمئان نيعلا نإ :مهضعب لاقف

 ىصع دقف ةا ًادمحم ىصع نمو هللا عاطأ دقف و ًادمحم عاطأ نمف لا

 .ًاضيأ يراخبلا هجرخأ «سانلا نيب” قرف لاو دمحم و هللا

 ام لثمو يلثم امنإ» :لاق لو يبنلا نع هنع هللا يضر ىسوم يبأ نع -7*

 انأ ينإو «ينيعب شيجلا تيأر ينإ موق اي :لاقف ًاموق ىتأ لجر لشمك هب هللا ينثعب
 ىلع اوقلطنأف ءاوجلدأف هموق نم ةفئاط هعاطأف ءءاجنلا ءاجنلاف «ءنايرعلا ريذنلا

 مهكلهأف شيجلا مهحبصف مهناكم اوحبصأف مهنم ةفئاط تبذكو ءاوجنف مهلهم

 امب بذكو يناصع نم لثمو «هب تئج ام عبتاف ينعاطأ نم لثم كلذف «مهحاتجاو

 .ملسمو يراخبلا هجرخأ .«قحلا نم هب تئج

 مكدحأ نيفلأ ال» : إو هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر عفار يبأ نع ٤-

 ال :لوقيف ؛هنع تيهن وأ هب ترمأ امم «يرمأ نم رمألا هيتأي :هتكيرأ ىلع ًائكتم

 يذمرتلاو دواد وبأو دمحأ هاور ." (الف الإو) هانعبتا هللا باتك يف اندجو ام «يردآ

 .حيحص دنسب مهريغو يواحطلاو ةجام نباو هححصو

 الأ «: هلم هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر برك يدعم نب مادقملا نع -5

 مكيلع :لوقي هتكيرأ ىلع ناعبش لجر كشوي الأ ء«هعم هلثمو نآرقلا تيتوأ ينإ

 مرح امك هللا لوسر مرح ام نإو «هومرحف مارح نم هيف متدجو امف ءنآرقلا اذهب

 .[هنم] .هل نيرخآلا بيذكتو هايإ هقيدصتب نيرفاكلاو نينمؤملا نيب قرفي يأ )١(

 ۷ ا
 يا



 دهاعم ةطقل الو ؛عابسلا نم بات يذ لك الو ؛يلهألا رامحلا مكل لحي ال الأ ؛هللا

 هلف ؛هورقي مل نإف "ورقي نأ مهيلعف موقب لزن نمو ءاهبحاص اهنع ينغتسي نأ الإ

 دنسب دمحأو هححصو مكاحلاو يذمرتلاو دواد وبأ هاور .«هارق لشمب مهبقعي نأ

 .٠ حيحص

 مكيف تكرتا :: و هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع - ٣

 ادري ىتح اقرفتي نلو «يتنسو هللا باتك (امهب متكسمت ام) مهدعب اولضت نل نيئيش

 :ةقباسلا صوصتنلا هيلع لدت ام -

 اهلامجإ نكمي ًادج ةماه رومأ ثيداحألاو تايآلا نم صوصنلا هذه يفو

 نمؤملل سيل ءامهنم الك نأو «هلوسر ءاضقو هللا ءاضق نيب قرفال هنأ ١-

 هنأو :ىلاعت هللا نايصعك ب لو سرلا نايصع نأو ءامهفلاخي نأ يف ةريخلا

 .نييم لالض

 هللا يدي نيب مدقتلا زوجي ال امك اپ لوسرلا يدي نيب مدقتلا زوجي ال هنأ -؟

 يف ميقلا نبا مامإلا لاق ولو هتنس ةفلاخم زاوج مدع نع ةيانك وهو «ىلاعت

 الو ءرمأي ىتح اورمأتو «لوقي ىتح اولوقت ال يأ ":(08/10"نيعقوملا مالعإ"

 .نيرفاكلا نأش نم وه امنإ ب لوسرلا ةعاط نع يلوتلا نأ -*

 .[هنم] هوفيضي يأ (۱)

 ۲۷۷ ا



 .ىلاعت هلل عيطم اا لوسرلل عيطملا نأ -

 نيدلا رومأ نم ءيش يف فالتخالاو عزانتلا دنع عوجرلاو درلا بوجو -

 :(5 5 )١/ ميقلا نبا لاق ويني لوسرلا ىلإو هللا ىلإ

 اوعيطأو :هلوق ىنعي- لعفلا داعأو ؛هلوسر ةعاطو هتعاطب ىلاعت رمأف"

 «باتكلا ىلع هب رمأ ام ضرع ريغ نم ًالالقتسا بجت هتعاط نأب ًامالعإ -لوسرلا

 هنإف ؛هيف نكي مل وأ ءباتكلا يف هب رمأ ام ناك ءاوس ًاقلطم هتعاط تبجو رمأ اذإ لب

 لعفلا فذح لب الالقتسا رمآلا يلوأ ةعاطب رمأي ملو «" هعم هلثمو باتكلا يتوأ "

 درلا نأ ءاملعلا دنع هيلع قفتملا نمو " لوسرلا ةعاط نمض يف مهتعاط لعجو

 ىلإو «هتايح يف هيلإ درلا وه «لوسرلا ىلإ درلاو «هباتك ىلإ درلا وه امنإ هللا ىلإ

 .ناميإلا طورش نم كلذ نأو «هتافو دعب هتئس

 عزانتلا اذه نم صالخلل ةنسلا ىلإ عوجرلا كرتب «عزانتلاب ىضرلا نأ -5

 مهتوق باهذلو مهدوهج عيمج يف نيملسملا قافخإل عرشلا رظن يف ماه ببس

 .مهتكوشو

 ايندلا ىف ةئيسلا ةبقاعلا نم اهل امل ل لوسرلا ةفلاخم نم ريذحتلا -۷

 ءةبيطلا ةايحلا ببس اهنأو ءهرمأو ۴ لوسرلا ةوعدل ةباجتسالا بوجو -9

 .ةرخآلاو ايندلا ىف ةداعسلاو

 هتيصعم نأو «ميظعلا زوفلاو ةنجلا لوخدل ببس او يبنلا ةعاط نأ ٠-

VA 
 يا



 .نيهملا باذعلاو راثلا لوخدل بيس هدودح زواجتو

 مهنأ رفكلا نونطبيو مالسإلاب نورهاظتي نيذلا نيقفانملا تافص نم نأ ١-

 لب «كلذل نوبيجتسي ال «هتنس ىلإو فأ لوسرلا ىلإ اومكاحتي نأ ىلإ اوعداذإ
 .ًادودص هنع نودصي

 ىلإ مكاحتلا ىلإ اوعد اذإ مهنإف «نيقفانملا فالخ ىلع نينمؤملا نأو -7

 انعمس " :مهلاقو مهلاح ناسلب اولاقو «كلذل ةباجتسالا ىلإ اورداب لاو لوسرلا

 .ميعنلا تانجب نيزئافلا نم نونوكيو «نيحلفم نوريصي كلذب مهتأو «" انعطأو

 نأ انيلع بجي امك «هيف هعابتا انيلع بجي ةو لوسرلا هب انرمأ ام لك -
 .هنع اناهن ام لك نع يهتنن

 مويلاو هللا وجري نمم انك اذإ اننيد رومأ لك يف انتودقو انتوسأ كلاي هنأ - 5

 .رخآلا

 ةيبيغلا رومألاو نيدلاب ةلص ال امم ةو هللا لوسر هب قطن ام لك نأو -5

 نيب نم لطابلا هيتأيال .هيلإ هللا نم يحو وهف ةبرجتلاب الو لقعلاب فرعت ال يتلا

 .هفلخ نم الو هيدي

 .نآرقلا نم هيلإ لزنأ امل نايب يه اب هتتس نأو - ١5

 «عابتالاو ةعاطلا بوجو يف هلثم يه لب ءةنسلا نع ينغي ال نآرقلا نأو - ۷

 وهف «هل عيطم ربغ مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلل فلاخم اهنع هب ينغتسملا نأو

 .تايآلا نم قبس امل فلاخم كلذب

 هب ءاج ءيش لك كلذكو «هللا مرح ام لئم هللا لوسر مرح ام نأ -4

Sr 



 الأ»:هلوق مومعل نآرقلا يف ءاج ول ام لثم وهف «نآرقلا يف سيل امم او هللا لوسر

 .(هعم هلثمو نآرقلا تيتوأ ىنإ

 ةنسلاو باتكلاب كسمتلا وه امنإ لالضلاو فارحنالا نم ةمصعلا نأ -4

 هيبن ةنسو هللا باتك نيب قيرفتلا زوجي الف ءةمايقلا موي ىلإ رمتسم مكح كلذ نأو

 .(9 1١-4 ه ص) " هسفنب ةحح ثيدحلا"

 ماكحألاو دئاقعلا يف ليج لك ىلع ةنسلا عابتا موزل باي 0 63

 :[ةمدقتملا صوصنلا ىلع ًاقلعم مامإلا لاق]

 ىلع ةعطاق ةلالد تلد اهنأ امك ةنسلاو باتكلا نم ةمدقتملا صوصنلا هذه

 ضري مل نم نأو «ةثَب يبنلا هب ءاج ام لك يف ًاقلطم ًاعابتا ةنسلا عابتا بوجو
 لدت اهنأ ىلإ مكرظن تفلأ نأ ديرأ ينإف ءاتمؤم سيلف اهل عوضخلاو اهيلإ مكاحتلاب

 :ًاضيأ نيماه نيرخآ نيرمأ ىلع اهتاقالطإو اهتامومعب

 هلوق يف حيرص كلذو ؛ةمايقلا موي ىلإ ةوعدلا هتغلب نم لك لمشت اهنأ :لوألا

 ًاريشب سانلل ةفاكالإ كانلسرأ امو## :هلوقو «# غلب نمو هب مكرذتأل# :ىلاعت

 :ثيدح يف هلوقب ا هرسفو كًاريذنو

 ؛هيلع قفتم «ةفاك سانلا ىلإ تثعبو «ةصاخ هموق ىلإ ثعبي يبنلا ناكو ...»

 الو يدوهيالو ةمآلا هذه نم لجر يب عمسي ال هديب يسفن يذلاو» :هلوقو

 " امهريغو هدنم نياو ملسم هاور «رانلا لهأ نم ناك الإ يب نمؤي ال مث ينارصن

 .(91١ا/)"ةحيحصلا



 ةديقع هنم ناك ام نيب قرف ال ءنيدلا رومأ نم رمأ لك لمشت اهنآ :يناثلاو

 نمؤي نأ يباحص لك ىلع بجي ناك امكف «كلذ ريغ وأ ؛ًايلمع ًامكح وأ «ةيملع

 ىلع كلذك بجي ناك هنع رخآ يباحص نم وأ ا يبنلا نم هغلبي نيح هلك كلذب

 ثيدح دري نأ ًالثم يباحصلل زوجي ال امكف «يباحصلا نع هغلبي نيح يعباتلا

 هنع هلثم يباحص نع هعمس داحآ ربخ هنأ ةجحب ةديقعلا يف ناك اذإ او يبنلا

 ةقث هب ربخملا نأ مادام اهسفن ةجحلاب هدري نأ هدعب نمل زوجي ال كلذكف « ةا
 ناك دقو ءاهيلع نمو ضرألا هللا ثري نأ ىلإ رمألا رمتسي نأ يغبني اذكهو «هدنع

 نع كلذب صنلا يتأيس امك نيدهتجملا ةمئألاو نيعباتلا دهع يف كلذك رمألا

 .ىلاعت هللا همحر يعفاشلا مامإلا

 (8 4-0 ص) " هسفنب ةجح ثيدحلا"

 نآرقلا يف ةنسلا ةفيظو باب [۲۷]

 :[ مامإلا لاق]

 هيلع لزنأف «هتلاسرب هصتخاو هتوبنب 4 ًادمحم ىفطصا ىلاعتو كرابت هللا نإ

 :ىلاعت لاقف سانلل هنيبي نأ هب هرمأ ام ةلمج يف هيف هرمأو ميركلا نآرقلا هباتك

 اذه نأ هارأ يذلاو .(؛؛ :لحتلا)4ْمِهْيَنِإ رام ساتل نمثل َرْكَذلا كي اَنْلَرنَأَول

 :نايبلا نم نيعون ىلع لمتشي ةميركلا ةيآلا هذه يف روكذملا نايبلا

 امك ةمآلا ىلإ هؤادأو هنامتك مدعو نآرقلا غيلبت وهو همظنو ظفللا نايب :لوآلا

 لورا اأ اي :ىلاعت هلوقب دارملا وهو .كي هبلق ىلع ىلاعتو كرابت هللا هنزنأ
 يف اهنع هللا يضر ةشئاع ةديسلا تلاق دقو ٠۷( :ةدئاملا» كبَر نم كيل لأ ام عل

 هللا ىلع مظعأ دقف هغيلبتب رمأ ایش متك ادمحم نأ مكثدح نمو" :اهل ثيدح



 ناك ول" :ملسمل ةياور يفو .[ناخيشلا هجرخأ] "ةروكذملا ةيآلا تلت مث .ةيرفلا

 هللا َمَعْنَأ يِذَّلِل لوك ذو :ىلاعت هلوق متكل هغيلبتب رمأ ائيش امتاك لب هللا لوسر

 هيبه هلا ام كيف يف يو هللا تاو َكَجْوَر َكْيَلَع كين يلع َتْمَعْنَأَو هْيَلَع
 . "مب :بازحألا) اس نأ قحا هللاَو سالا ىََّشْنَكَو

 ءهنايب ىلإ ةمألا جاتحت يذلا ةيآلا وأ ةلمجلا وأ ظفللا ىنعم نايب :رخآلاو

 ةنسلا يتأتف ةقلطملا وأ ةماعلا وأ ةلمجملا تايآلا يف كلذ نوكيام رثكأو

 امك ةو هلوقب نوكي كلذو .قلطملا ديقتو ماعلا صصختو لمجملا حضوتف

 .هرارقإو هلعفب نوكي

 .(6-7ص) "مالسإلا يف ةسنلا ةلزنم"

 نآرقلا مهفل ةنسلا ةرورض باب [۲۸]

 ةنسلا نع نآرقلاب نينغتسملا لالظ نايبو

 :[مامإلا لاق]

 حلاص لاثم (۳۸ :ةدئاملا»# یب اوُعَطْفاَق ةَقِراَسلاَو ٌقِراَملاَو# :ىلاعت هلوق

 ةنسلا تنيبف ؛ديلاك قلطم هيف قراسلا نإف [نآرقلا بناجب ةنسلا ةفيظو نايبل]

 الإ عطق ال» : هب هلوقب رانيد عبر قرسي يذلا قراسلاب هتديقو امهنم لوألا ةيلوقلا

 لعف وأ إب هلعفب رخآلا تنيب امك ء(ناخيشلا هجرخأ) «ادعاصف رانيد عبر يف

 فورعم وه امك لصفملا دنع نم قراسلا دي نوعطقي اوناك مهنإف هرارقإو هباحصأ

 ًاوُحَسْماَق# :مميتلا ةيآ يف ةروكذملا ديلا ةيلوقلا ةنسلا تنيبو ثيدحل بتك يف

 مميتلا» : 4ب هلوقب اضيأ فكلا اهنأب (* :ةدئاملا ؛٠:ءاسلا) «ْمُكيِدْبَأَو ْمُكِهوُجوب

 نب رامع ثيدح نم مهريغو ناخيشلاو دمحأ هجرخأ) «نيفكلاو هجولل ةبرض

A۲ 
 يا



 دارم ىلع ًاحيحص ًامهف اهمهف نكمي مل يتلا ىرخألا تايآلا ضعب مكيلإو

 :ةنسلا قيرط نم الإ ىلاعت هللا

 مُهَو نما ْمُ َكِيَلْوأ ملظب معا اوشو أوُنَمآ َنيِذْلال :ىلاعت هلوق - ١
 همومع ىلع (ملظب) :هلوق ا يبنلا باحصأ مهف دقف (87 :ماعنألا»4نوُدَتْهم

 هللا لوسر اي :اولاقف ةيآلا اولكشتسا كلذلو اريغص ناك ولو ملظ لك لمشي يذلا

 ىلإ اوعمست الأ كرشلا وه امنإ كلذب سيل» : إو لاقف ؟ملظب هناميإ سبلي مل انيأ

 .(امهريغو ناخيشلا هجرخأ) «؟(١١ :نامقل)# ميظع ملظل كرشلا نإ :نامقل لوق

 َنِم اوُرْضَقَت نأ حاتُج ْمُكَيَلَع سيلف ضزألا يف ْمَنْيَرَص اًذِإَو# :ىلاعت هلوق - ۲

 نأ يضتقي ةبآلا هذه رهاظف ٠١١( :ءاسنلا) 4أ ورك َنيِذَّلا كَيْفَ نأ ْمُتْفَح ْنِإ ٍةَالَّصلا

 هللا لوسر ةباحصلا ضعب لأس كلذلو فوخلا هل طورشم رفسلا يف ةالصلا رصق

 اولبقاف مكيلع اهب هللا قدصت ةقدص" :لاق ؟انمأ دقو رصقن انلاب ام :اولاقف لَ

 .(ملسم هاور) "هتقدص

 ةيلوقلا ةنسلا تديبف (* :ةدئاملا)# مدا هيلا ُمُكِيَلَع ْتَمّرُح#:ىلاعت هلوق - ۳

 انل تلحأ» : لب لاقف لالح مدلا نم لاحطلاو دبكلاو كمسلاو دارجلا ةتيم نأ

 «لاحطلاو ديكلاو (هعاونأ عيمجب كمسلا يأ) توحلاو دارجلا :نامدو ناثتيم

 مكح يف وهو حيحص فوقوملا دانسإو افوقومو اعوفرم هريغو يقهيبلا هجرخأ)
 .(يأرلا لبق نم لاقي ال هنأل عوفرملا

 يح ام ينذجأ آل لفل :ىلاعت هلوق - ٤

 ع وب هللا ْيَمِل لهآ اًفْسِف ْوَأ ٌسْجر ُهّنِإَ ريزنخ مح وأ اًحوُفْسََم امد وأ يم َنوُكَي
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 : ةو هلوقك ةبآلا هذه يف ركذت مل ءايشأ تمرحف ةنسلا تءاج مث ١48(. :ماعنألا)

 ثيداحأ بابلا يفو .«مارح ريطلا نم بلخم يذ لكو عابسلا نم بان يذ لك»

 نع مكنايهني هلوسرو هللا نإ) :ربيخ موي ةا, هلوقك .كلذ نع يهنلا يف ىرخأ

 .(ناخيشلا هجرخآ)«سجر اهنإف ةيسنإلا رمحلا

 َنِمِتاَنّيَطلاَو هِداَبِعِل َجَرحْأ يَا هلل ةت ََّرَح ْنَم لق :ىلاعت هلوق - ٥
 نع تبث دقف مرحم وهام ةنيزلا نم نأ ًاضيأ ةنسلا تنيبف (0* :فارعألا»4يقْرّرلا

 بهذ ىرخألا يفو ريرح هيدي ىدحإ يفو هباحصأ ىلع اموي جرخ هنأ م يبنلا
 .(هححصو مكاحلا هجرخأ) «مهثانإل لح يتمأ روكذ ىلع مارح ناذه» :لاقف

 ريغ ىلإ .امهريغو " نيحيحصلا " يف ةفورعم ةريثك هانعم يف ثيداحألاو
 مدقت اممو .هقفلاو ثيدحلاب ملعلا لهأ ىدل ةفورعملا ةريثكلا ةلثمألا نم كلذ

 يف رظنلا اندعأ اذإ اننإف يمالسإلا عيرشتلا يف ةنسلا ةيمهأ ةوخإلا اهيأ انل نيبتي

 نآرقلا مهف ىلإ ليبس ال هنأ نقيتن ركذن مل امم اهريغ نع الضف ةروكذملا ةلئمألا

 .ةنسلاب انورقم الإ امهف ميركلا

 عمو هرهاظ ىلع ةيآلا يف روكذملا «ملظلا» ةباحصلا مهف لوألا لاثملا يفف

 ًابولق اهربأ ةمألا هذه لضفأ " :دوعسم نبا لاق امك مهنع هللا يضر اوناك مهنأ

 نأ الولف مهفلا كلذ يف اوؤطخأ دق كلذ عم مهنإف " ًافلكت اهلقأو ًاملع اهقمعأو

 امنإ روكذملا "ملظلا" يف باوصلا نأ ىلإ مهدشرأو مهئتطخ نع مهدر ةا يبنلا

 لضفب .كلذ نع انناص ىلاعتو كرابت هللا نكلو مهتطخ ىلع مهانعبتال كرشلا وه

 .هتنسو و هداشرإ

 رصق يف لقألا ىلع نيكاش انيقبل روكذملا ثيدحلا الول :يناثلا لاثملا يفو

 ا ۲۸٤



 رهاظ وه امك هيف فوخلا طارتشا ىلإ بهذن مل نإ نمألا ةلاح يف رفسلا يف ةالصلا

 رصقي ةو هللا لوسر اوأر مهنأ الول ةباحصلا ضعبل كلذ ردايت امكو ةيآلا

 .اونمأ دقو هعم نورصقيو

 دارجلا :انل تلحأ تابيط انمرحل اضيأ ثيدحلا الول :ثلاثلا لاثملا يفو

 .لاحطلاو ديكلاو كمسلاو

 هللا مرح ام انللحتسال اهضعب انركذ يتلا ثيداحألا الول :عبارلا لاثملا يفو

 .ريطلا نم بلخملا يوذو عابسلا نم ةو هيبن ناسل ىلع انيلع

 ىلع هللا مرح ام انللحتسال هيف يتلا ثيداحألا الول :سماخلا لاثملا كلذكو

 ىلع يضقت ةنسلا :فلسلا ضعب لاق انه نمو ريرحلاو بهذلا نم هيبن ناسل

 .باتكلا

 نم نيرصاعملا باّتُكلاو نيرسفملا ضعب يف دجو دق هنأ فسؤملا نمو
 بهذلا سبلو عابسلا لكأ ةحابإ نم نيريخألا نيلاثملا يف رك ام زاوج ىلإ بهذ

 ب نومستي ةفئاط رضاحلا تقولا يف دجو لب طقف نآرقلا ىلع ًادامتعا ريرحلاو

 ةنسلاب كلذ ىلع ةناعتسالا نود مهلوقعو مهئاوهأب نآرقلا نورسفي "نيينآرقلا"

 مهقفاوي مل امو هب اوثبشت اهنم مهقفاو امف مهئاوهأل عبت مهدنع ةنسلا لب «ةحيحصلا

 .ًايرهظ مهءارو هوذبن اهنم

 نيفلآ ال١ :حيحصلا ثيدحلا يف هلوقب ءالؤه ىلإ راشأ دق لاب يبنلا نأكو

 ال :لوقيف هنع تيهن وأ هب ترمأ امم يرمأ نم رمألا هيتأي هتكيرأ ىلع اثكتم مكدحأ

 اندجو اما :هريغل ةياور يفو .(يذمرتلا هاور) «هانعبتا هللا باتك يف اندجو ام يردأ

 مرح ام نإ الأ» :ىرخأ يفو .(هعم هلثمو نآرقلا تيتأ ينإو الأ هانمرح ًامارح هيف
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 .«هللا مرح ام لثم هللا لوسر

 مالسإلا ةعيرش يف ًاباتك فلأ لضافألا باتّكلا ضعب نأ فسؤملا نم نإ لب

 ثيدحلا اذهف .نآرقلا الإ عجارملا نم هيدل سيلو هفلأ هنأ هتمدقم يف ركذو هتديقعو

 نآرق امنإو طقف ًانآرق تسيل ةيمالسإلا ةعيرشلا نأ ىلع ةعطاق ةلالد لدي حيحصلا

 امهنم دحاو لك نأل امهدحأب كسمتي مل رخآلا نود امهدحأب كسمت نمف ةنسو

 (م٠:ءاسنلا)4هللا َعاَطَأ مف َلوُسَّرلا عطب نم :ىلاعت لاق امك رخآلاب كسمتلاب رمأي

 ْمهِسْفََأ يف أودي ال مث مهيب رج ايف كوك ىح نومول َكَبَرَوالَق# :لاقو

 اذ ِةَئِمْؤُمَالَو نمو ناك امو :لاقو ٠١ :ءاسلا»# الس أوُمَّلَسُيَو َتْيَضَق ام اجرح

 ذم هَلوُسَرَو هللا ٍصْخَي نَمَو ْمِهِرْمَأ ْنِم هربا ْمُك َنوُكَي نأ اًرمأ ةلوشَرَو هلا ىَكَ

 ُهْنَع مگا اَمَو هوُذُخَف ُلوُسّرلا ماا امو :لاقو (00 :بازحألا) 4م اللص لص
 .(۷ :رشحلا)4 | وُهَتناَف

 نأ وهو هنع هللا يضر دوعسم نبا نع تبث ام ينبجعي ةيآلا هذه ةبسانمبو

 تاصمنتملاو تاصمانلا هللا نعل :لوقت يذلا تنأ :هل تلاقف هيلإ تءاج ةأرما

 هرخآ ىلإ هلوأ نم هللا باتك تأرق ينإف :تلاق معن :لاق ؟ثيدحلا ..تامشاولاو

 مکاتآامو» :تأرق امأ هيتدجو دقل هيتأرق تنك نإ :اهل لاقف لوقت 5 ام هيف دجأ ملف

 هللا لوسر تعمس دقف :لاق ىلب :تلاق «اوهتناف هنع مكاهن امو هوذخف لوسرلا

 .(هيلع قفتم) ثيدحلا«....تاصمانلا هللا نعل» :لوقي ةا
 (1-17/ص) "مالسإلا يف ةنسلا ةلزنم"

 اهببسب ةنسلا تكر ت ىتلا فلخلا لوصأ نم باب ][ 

 :[مامإلا لاق]

 لوصأ بيسب ءاهولمهأو ةيوبنلا ةئسلا اوعاضأ فل [ةمألا فلس] َفَلَخ دقل

 ا ۲۸١



 ءاهقفلاو لوصألا ءاملع ضعب اهمعز دعاوقو «مالكلا ءاملع ضعب اهانبتي

 مسق يف كشلا ىلإ هرودب ىدأ يذلا روكذملا لامهإلا اهجئاتن نم ناك ؛نيدلقملا

 ةيآلا تلدبتف ءدعاوقلاو لوصألا كلتل اهتفلاخمل اهنم رخآ مسق درو ءاهنم ريبك
 «رمألا اويلق دقف ءاهيلإ اومكاحتيو ةنسلا ىلإ اهب اوعجري نأ لدبف ءال زه دنع

 الإو ؛هولبق مهدعاوقل ًاقفاوم اهنم ناك امف «مهلوصأو مهدعاوق ىلإ ةنسلاب اوعجرو
 دنع ةصاخو او يبنلا نيبو ملسملا نيب ةماتلا ةلصلا تعطقنا كلذبو هوضفر

 همايصو «هتدابعو هتريسو هتديقعو ا يبنلاب نيلهاج اوداعف «مهنم نيرخأتملا

 ثيدحب امإ كوباجأ كلذ نم ءيش نع اولكس اذإف «هيواتفو هماكحأو ةجحو همايقو

 ثيدحلل فلاخم هنأ قفتا اذإف «ينالفلا بهذملا يف امب وأ هل لصأ ال وأ فيعض

 اهركذل لاجم ال تاهبشل هيلإ عوجرلا نولبقي الو «نوركذي ال هب اوركذو حيحصلا

 ركذ ًابيرق يتأيسو ءاهيلإ راشملا دعاوقلاو لوصألا كلت هببس كلذ لكو ءنآلا

 .ىلاعت هللا ءاش نإ اهضعب

 بتكلاو ةيملعلا تالجملاو «ةيمالسإلا دالبلا لك مطو ءابولا اذه مع دقلو

 ءابرغ نيليلق ًادارفأ الإ ةنسلاو باتكلا ىلع اهيف يتفي نم دجت الف ءًاردان الإ ةينيدلا

 ىلإ اهنودعتي دقو :ةعبرألا بهاذملا نم بهذم ىلع اهيف نودمتعي مهريهامج لب

 مهدنع تحبصأ دقف ةنسلا امأو - اومعز امك - ةحلصم كلذ يف اودجو اذإ اهريغ

 ةبسنلاب مهضعب لعف امك ءاهب ذخألا مهدنع ةحلصملا تضتقا اذإ الإ ءًايسنم ًايسن

 ةقلط اب يبنلا دهع ىلع ناك هنأو ثالث ظفلب قالطلا يف سابع نبا ثيدحل

 هونبتي نأ لبق اوناكو ! ةحوجر ملا بهاذملا ضعب ةلزنم اهولزنأ دقف «ةدحاو

 ! هيلإ يعادلا نوبراحيو هنوبراحي

 ىوتفلاو ملعلا لهأ لهجو نامزلا اذه يف ةنسلا ةبرغ ىلع لدي امم نإو

 ۸۷ ا



 ثعبت له" :لاؤس نع ةرايسلا ةيمالسإلا تالجملا ىدحإ باوج ءاھب

 :هصنو "...تاناويحلا

 ثعب ينعي- بابلااذه يف سيل " :هريسفت يف يسولآلا مامإلا لاق "

 نم نيلقثلا ريغ رشح ىلع لدي هيلع لوعي ةنس وأ باتك نم صن - تاناويحلا

 ." رويطلاو شوحولا

 لهآ لامهإ غلبم ىلع مكلدي بيجع ءيش وهو ؛بيجملا هدمتعأ ام لك اذه

 حرصي دحاو ثيدح نم رثكأ اهيف تبث دقف «ةنسلا ملعل -مهريغ نع ًالضف - ملعلا

 يف ملسم ثيدح كلذ نم «ضعب نم اهضعبل صتقيو ؛رشحت تاناويحلا نأب

 ةاشلا نم ءاحلجلا ةاشلل داقي ىتح اهلهأ ىلإ قوقحلا نودؤتل» :"هحيحص"

 :لوقي صاصقلا اذه ىري نيح رفاكلا نأ هريغو ورمع نبا نع تبثو .«ءانرقلا

 ."ابارت تنك ينتيلاي"

 ةنسلا نع مهتفرص ىتح «فلخلا اهماقأ يتلا دعاوقلاو لوصألا كلت يه امف

 :لوقأ كلذ نع ًاباوجو ؟ًاعابتاو ةسارد

 :ةيتآلا رومألا ىف اهرصح نكمي

 حرصو «ةديقع هب تبثت ال داحآلا ثيدح نإ :مالكلا ءاملع ضعب لوق :لوألا

 .مرحي لب «هنم ةديقعلا ذخأ زوجي ال هنأب مويلا نييمالسإلا ةاعدلا ضعب

 " اهلوصأ " يف ةعبتملا بهاذملا ضعب اهتنبت يتلا دعاوقلا ضعب :يناشلا

 :يلي ام اهنم نآلا ينرضحي

 حرش" 0٠و ١/ مالعإلا) .داحآلا ربخ ىلع سايقلا ميدقت -أ

 .(577صرانملا

TAA 
 ہا



 حرش 559/١ مالعإلا) .لوصألا فلاخ اذإ داحأآلا ربخ در -ب

 .(5155صرانملا

 كلذ نأ ىوعدب نآرقلا صن ىلع ًادئاز ًامكح نمضتملا ثيدحلا در - ج

 .(17/57ماكحألا ,541/ص رانملا حرش) نآرقلا خسنت ال ةئسلاو «هل خسن

 لوحفلا داشرإ «٤۲۹-۲۸۹ص رانملا حرش) ! دحاولا ربخب نآرقلا

6-8-1۳4 1£(. 

 .حيحصلا ثيدحلا ىلع ةنيدملا لهأ لمع ميدقت - ه

 .ًانيدو ًابهذم هذاختاو ءديلقتلا :ثلاثلا

 ۲٣-۳۸( ص) " هسفنب ةجح ثيدحل 1

 هنم ركنتسي امو يأرلا يف ذاعم ثيدح فعض باب [۰]

 :[مامإلا لاق]

 لوصأ بتك نم باتك هنم ولخي املّق روهشم ثيدح ىلإ (هابتنالا) تفلأ [نأ دوأ]
 زاوج مدع نم ةملكلا هذه يف هيلإ انيهتنا ام عم هضراعتلو هدانسإ ثيح نم هفعضل هقفلا

 ذاعم ثيدح وهو الآ اعم امهب ذخألا بوجوو ةنسلاو باتكلا نيب عيرشتلا يف قيرفتلا

 :نميلا ىلإ هلسرأ نيح هل لاق هاب يبنلا نأ - هنع هللا يضر - لبج نب

 ؟مكحت مب

 مل نإف " :لاق هللا لوسر ةئسب :لاق " ؟دجت مل نإف " :لاق هللا باتكب :لاق

 هللا لوسر لوسر قفو يذلا هلل دمحلا " :لاق .ولآ الو ييأر دهتجأ :لاق " ؟دجت

 هللا لوسر بحي امل

 مس



 قبسأ مل امبر ًايفاش ًانايب كلذ تنيب دقو نآلا هنايبل لاجم الف هدانسإ فعض امأ

 يف نينمؤملا ريمأ نأ رّكذأ نأ نآلا يبسحو .'”ركذلا ةقباسلا ةلسلسلا يف هيلإ

 اذه دعيو ." ركنم ثيدح" :هيف لاق ىلاعت هللا همحر يراخبلا مامإلا ثيدحلا

 :لوقأف هيلإ ترشأ يذلا ضراعتلا نايب يف عرشأ نأ يل زوجي

 ال لحارم ثالث ىلع مكحلا يف ًاجهنم مكاحلل عضي اذه ذاعم ثيدح نإ

 ةنسلا يف الو ءةنسلا يف هدجي ال نأ دعب الإ يأرلا يف مكحلا نع ثحبي نأ زوجي
 ءاملعلا ةفاك ىدل حيحص جهنم يأرلل ةبسنلاب وهو «نآرقلا يف هدجي ال نأ دعب الإ

 نآل ؛ ًاحيحص سيل ةئسلل ةبسنلاب هنكلو .«رظنلا لطب رثألا درو اذإ» :اولاق كلذكو

 ولو ةنسلا يف مكحلا نع ثحبي نأ بجيف هل ةنيبمو هللا باتك ىلع ةمكاح ةنسلا

 مث الك ةنسلا عم يأر لاك نآرقلا عم ةنسلا تسيلف انركذ امل باتكلا يف هدوجو نظ

 راشأ امك ًادبأ امهنيب لصف ال ًادحاو ًاردصم ةئسلاو باتكلا رابتعا بجي لب ءالك

 اقرفتي نل» :هلوقو ةنسلا ينعي «هعم هلثمو نآرقلا تيتأ ينإ الآ» : غلاب هلوق كلذ ىلإ

 .«ضوحلا يلع ادري ىتح

 لطاب اذهو امهنيب قيرغتلا يضتقي هنأل ؛حيحص ريغ امهنيب روكذملا فيئصتلاف

 هنايب قبس امل

 يسفن نمف تأطخأ نإو .هللا نمف تبصأ نإف هيلإ هبنأ نأ تدرأ يذلا وه اذهف

 اناوعد رخآو .هيضري ال ام لك نمو للزلا نم مكايإو انمصعي نأ لأسأ ىلاعت هللاو

 .نيملاعلا بر هلل دمحلا نأ

 (1-1١18/ص) "نآرقلا ىف ةنسلا ةلزنم"

 .[هنم] ....ةروكذملا ةلسلسلا نم (884) مقرب وهو(١)

 ا
 ہا 4:



 ثيدحلا ىلع هريغو سايقلا ميدقت نالطب باب ]
 :[ مامإلا لاق]

 لثم اهركذ قبس يتلا دعاوقلا نم هريغ وأ سايقلاب حيحصلا ثيدحلا در نإ

 ثيداحألاو تابآلا كلتل ةحيرص ةفلاخم وهل «هل ةئيدملا لهآ ةفلاخمب هدر

 «عزانتلاو فالتخالا دنع ةنسلاو باتكلا ىلإ عوجرلا بوجوب ةيضاقلا ةمدقتملا

 سيل ؛دعاوقلا نم انركذ ام لثمل ثيدحلا در نأ ملعلا لهأ دنع هيف كش ال اممو

 ؛دعاوقلا كلت نوفلاخي ءاملعلا ريهامج نإ لب ؛مهلك ملعلا لهأ هيلع قفتا امم

 بجاولا نأ عم ءال فيك ءةنسلاو باتكلل ًاعابتا حيحصلا ثيدحلا اهيلع نومدقيو

 لاق ءهب لمع نمب ملعلا مدع وأ هفالخ ىلع قافتالا نظ عم ولو ثيدحلاب لمعلا

 يف ربخلا لبقي نأ بجيو " :(454 /57”ص) "ةلاسرلا" يف يعفاشلا مامإلا

 ." ربخلا لثمب ةمئألا نم لمع ضمي مل نإو ؛هيف تبث يذلا تقولا

 :(۳۲-۳۳ /۱) "نیعقوملا مالعإ" يف ميقلا نبا ةمالعلا لاق دقو

 المع حيحصلا ثيدحلا ىلع مدقي ىلاعت هللا همحر دمحأ مامإلا نكي ملو "

 ريثك هيمسي يذلا فلاخملاب هملع مدع الو «بحاص لوق الو ًاسايق الو ايأر الو

 ىعدا نم دمحأ بذك دقو حيحصلا ثيدحلا ىلع هنومدقيو ءًاعامجإ سانلا نم

 صن ًاضيأ يعفاشلا كلذكو «تباثلا ثيدحلا ىلع هميدقت غوسي ملو ؛عامجإلا اذه

 ...عامجإ هل لاقي ال فالخب هيف ملعيال ام نأ ىلع "ةديدجلا هتلاسر" يف

 نأ نم ثيدحلا ةمثأ رئاسو دمحأ مامإلا دنع لجأ ةو هللا لوسر صوصنو

 تلطعتل غاس ولو .فلاخملاب ملعلا مدع هنومضم «عامجإ مهوت ام اهيلع اومدقي
 هلهج مدقي نأ ةلأسم مكح يفًافلاخم ملعي مل نم لكل غاسو ءصوصنلا

 ." صوصنلا ىلع فلاخملاب



 :(5105- 454 /۳) ًاضيأ ميقلا نبا لاقو

 ثيدح ضراع نم ىلع مهبضغو مهريكن دتشي بيطلا فلسلا ناك دقو "

 ءناك نم ًانئاك سانلا نم دحأ لوق وأ «ناسحتسا وأ ءسايق وأ يأرب ةو هللا لوسر

 ريغ نوغوسي الو «لاثمألا هل برض نم ىلع نوركنيو كلذ لعاف نورجهيو

 فقوتلا مهبولقب رطخپ الو :ةعاطلاو عمسلاب يقلتلاو «ميلستلاو إب هل دايقنالا

 نيلماع اوناك لب نالفو نالف لوق قفاوي وأ «سایق وأ لمع هل دهشي ىتح هلوبق يف

 مهل نوكي نأ ًارمأ هلوسرو هللا ىضق اذإ ةنمؤم الو نمؤمل ناك امو# :ىلاعت هلوقب

 نع تبث :مهدحأل ليق اذإ نامز ىلإ انعفدف "مدقت امم" هلاثمأو #مهرمأ نم ةريخلا

 «ثيدحلا ردص يف ًاعفد ؟اذهب لاق نم :لوقي ءاذكو ءاذك :لاق هنأ 87 يبنلا

 نأ ملعل هسفن حصن ولو «هب لمعلا كرتو هتفلاخم يف هل ةجح لئاقلاب هلهج لعجيو

 اذه لثمب كلي هللا لوسر ننس عفد هل لحي ال هنأو ؛لطابلا مظعأ نم مالكلا اذه

 ةفلاخم ىلع دقعتم عامجإلا نأ دقتعي ذإ ء«هلهج يف هرذع كلذ نم حبقأو «لهجلا

 ةفلاخم ىلع مهقافتا ىلإ مهبسني ذإ «نيملسملا ةعامجب نظ ءوس اذهو «ةنسلا كلت

 هلهج وهو «عامجإلا هذه ىوعد يف هرذع كلذ نم حبقأو قبلَ هللا لوسو ةنس

 هللاو ةنسلا ىلع هلهج ميدقت ىلإ رمألا داعف «ثيدحلاب لاق نمب هملع مدعو

 ." ناعتسملا

 ىلع اوقفتا ءاملعلا نأ نظي وهو «ةنسلا فلاخي نم لاح اذه ناك اذإو :تلق

 اولاق دق ءاملعلا نم ًاريثك نأ ملعي ناك اذإ ءاهفلاخي نم لاح نوكي فيكف ءاهفالخ

 هل ةجح ال اهفلاخ نم نأو ءاهب

 لصفلا يف يتأيس ام ىلع ديلقتلا وأ ءاهيلإ راشملا دعاوقلا كلت لثم نم الإ

 .عبارلا

14۲ 
 ہا



 :ثيدحلا ىلع مهلوصأو سايقلا ميدقت يف أ طخلا ببس -

 وه امنإ يرظن يف ةنسلا ىلع اهيلإ راشملا دعاوقلا مهميدقت يف أطخلا أشنمو

 نم اهيف يلاعتو كرابت هللا اهلزنأ يتلا ةبترملا نود ةبترم يف اهنأ ةنسلا ىلإ مهترظن

 .ىرخأ ةهج نم اهتوبث يف مهكش يفو ةهج

 يأرلا ىلع مئاق سايقلا نأب ًاملع ءاهيلع سايقلا ميدقت مهل زاج فيك الإو

 دنع الإ هيلإ راصيال كلذلو :مولعم وه امك أطخلل ضرعم وهو ءداهتجالاو

 :هللا همحر يعفاشلا ةملك يف مدقت امك ةرورضلا

 ضعب لهآ لمع ميدقت مهل زاج فيكو «" دوجوم ربخلاو سايقلا لحي ال "
 ؟فلس امك عزانتلا دنع اهيلإ مكاحتلاب نورومأم مهنأ نوملعي مهو ءاهيلع دالبلا

 هب ذخأي مل ًاثيدح دجي بهذمب بهذمتملا ددص يف يكبسلا مامإلا لوق نسحأ امو
 :هبهذم ريغ نم هب ًالئاق ملع الو «هبهذم

 او يبنلا يدي نيب هسفن ناسنإلا ضرفيلو :ثيدحلا عابتا يدنع ىلوألاو "
 فلكم دحأ لكو ءهللاو ال ! ؟هب لمعلا نع رخأتلا هعسيأ هنم كلذ عمس دقو

 ."همهف بسحب

 يف مهامر امم وه ةنسلا تويث يف كشلا نأ نم انركذ ام ديؤي اذهو :تلق

 اوهوفتي مل ءاهلاق دق ل هللا لوسر نأو اهب ملع ىلع اوناك ولف الإو ءأطخلا كلذ

 نع ةتباثلا ثيداحألا تائم اهب اوفلاخي نأو ءاهوقبطي نأ نع الضف دعاوقلا كلتب

 سانلا نم ةفئاط لمع عابتاو سايقلاو يأرلا الإ كلذ يف مهل دنتسم الو ةا يبنلا

 ةعومجم- ج ١٠ص) " يبهذم وهف ثيدحلا حص اذإ :يبلطملا مامإلا لوق ىنعم " ةلاسر )١(

 .[هنم] .(ةيريئملا لئاسرلا

 ص



 يف ةدايز كلذ ىلع ةدايزلاو ءةنسلا قفاو ام حيحصلا لمعلا امنإو ءانركذ امك

 ةدايزلل ًارسفم (؟99/1) ميقلا نبا لاق ءنيدلا يف صقن هنم صقنلاو «نيدلا

 :نيروكذملا صقنلاو

 نمو «نيدلا نم سيل امهالكو «لطابلا صيصختلا يناثلاو «سايقلا لوألاف "

 «سايق اذه لوقيو ءهنم سيل ام صنلا يف ديزي ةرات هنإف .صوصنلا عم فقي مل

 ةرمو صيصخت اذه :لوقيو همكح نع هجرخيو ؛هيضتقي ام ضعب هنم صقني ةرمو
 وأ «سايقلا فالخ اذه :لوقي وأ ؛هيلع لمعلا سيل :لوقيو «ةلمج صنلا كرتي

 سايقلا يف لجرلا لغوت دتشا املك هنأ ىرن نحنو :(لاق) .لوصألا فالخ

 يأرلا باحصأ دنع راثآلاو نتسلا فالح ىرن الو «نئسلل هتفلاخم تدتشا

 سرد رثأ نم مكو «هب تلطع دق ةحيرص ةحيحص ةنس نم مك هللف «سايقلاو
 ءاهشورع ىلع ةيواخ نييسايقلاو نييئارآلا دنع راثآلاو نئسلاف ءهبيسي همكح

 اهل :مكحلا اهريغلو مسالا اهل ءاهتيالوو اهناطلس نع ةلوزعم ءاهماكحأ ةلطعم

 ؟”كِرَت اذاملف الإو «يهنلاو رمألا اهريغلو ةبطخلاو ةكسلا

 ( 4-17 ص) "هسفنب ةجح ثيدحلا"

 نآرقلا بناجب ةنسلا ةيمهأ باب ا “31

 :[مامإلا لاق]

 ةنسلل سيلو ديحولا عجرملا طقف وه نآرقلا نأ ءاعدا نإ :رمآلا ةقيقح [يف]

 وه نآرقلاب الإ نمؤأ ال ينأب لوقي يذلا «نآرقلاب رفك وهف نآرقلا نايب يف لخد

 يف اهرظناف دعاوقلا كلتل اهتفلاخم ببسب تكر ت يتلا ثيداحألل ةديدع ةلثمأ مامإلا برض مث )١(

 .اهيلإ راشملا ةلاسرلا

 ا ۲۹٤



 بَل َرْكّذلا َكِنَلِإ اَنْلَرنَأَو# :مانألا بر هيف لاق امم نآرقلا نأل كلذ ؛نآرقلاب رفكي

 نحن اه (4؛:لحتلا)4َنّيبتِلَرْكَّذلا َكْيَإ اَنْلَرنَأَو ل (4؛:لحبلا»# مهي لر ام ساتل

 هذه تذخأ نيأ نم «ماسقأ ىلإ مسقنت اهنأ فيكو سمخلا تاولصلا ًافنآ انركذ

 هيلع لوسرلا نايب وه نكل «ميركلا نآرقلا يف حيضوتلا اذهب اهنم ءيش ال ؟ماسقألا

 لر ام سال َنيمِلَرْكَذلا كيل اَْلَرْنَأَول ةقباسلا ةيآلا يف هيلإ هللا راشأ يذلا مالسلا

 ىلإ مسقني مالسلا هيلع لوسرلا نايب نأ ينعت ةيآلا هذه نإ يأ .(4؛:لحنلا»# ْمِهْيَلِ

 رخآلا نايبلاو :ةمألل نآرقلا غيلبت ..ةمألا ىلإ نآرقلا غيلبت وهو يظفل نايب :نيمسق

 «حيحصلا يف مالسلا هيلع لوسرلا ثيدح ءاج كلذلو ..ليصفتلا ىنعمب نايب وه

 كانه مكبالطل اهميدقتو ءثيداحألا هذه ءاقتنا يغبني :لوقأ ةبسانملا هذهب انأو

 عم اهيلإ عوجرلا ةيمهأو «ةنسلا ردق نوفرعيو ةحيحصلا ةديقعلا ميقتست ىتح

 ىلع ًاثكتم مكدحأ ندعقي ال١ :مالسلا هيلع هلوق وهو ًاثيدح تركذ «ميركلا نآرقلا

 ًامارح هيف اندجو امو «هانللح ًالالح هيف اندجو امف هللا باتك اذه لوقي هتكيرأ

 ؛ هللا مرح املثم هللا لوسر مرح امنإ الأ ..هعم هلثمو نآرقلا تيتوأ ينإ الأ «هانمرح

 اَمَو ْمُكيِحاَص لص ام ءىَوَماَذِإ مْجَنلاَو# :ميركلا نآرقلا يف لوقي هللا نأل كلذ

 .(4-١:مجنلا )4 یوي ّيحَو اإ وُ نإ ءىّولا نَع قط امو ءىَوَغ

 نم لكو «هيف صاصتخالا لهأ نم ذخؤي نأ بجي مولعلا نم ملع ةئسلا ًاذإ
 ىعدا نإ ؟ثيدحلا ملعب ملاع تنأ له :هل لوقن فيعض اذهو حيحص اذه لاق

 لصألا «ثيدحلا ءاملع ةقيرطب «ثيدحلا اذه ةحص تيثأ فوشن تاه :لوقن كلذ

 امنإ ةفيعضلا نم ةحيحصلا ثيداحألا ةفرعم يف لصألا ..نوملعت امك دنسلا وه

 .دنسلا وه

 يف ىمسي يذلا نتملا دقنو دقنلا يف ةيناثلا ةبترملا وأ ةيناثلا ةلزنملا

 0 0 | ا ا اا



 «يجراخلا دقنلاب ديناسألا دقن نومسي ؛يلخادلا دقنلاب مويلا يرصعلا حالطصالا

 ام اذإ يلخادلا دقنلا اذه ..يلخادلا دقنلاب يثيدحلا حالطصالا يف نوتملا دقنو

 ال ميركلا نآرقلا نأل ؛داقتنا لحم ميركلا نآرقلا حبصأ رشبلا لوقع هيلع طلس

 اتنثا هنم قثبناو رجحلل ىسوم برض ةصق رفاكلل ليق ولف ًالثم رافكلا هب نمؤي
 اهب نمؤي ال ءايشألا هذه ..ميظعلا دوطلاك قرف لك ناكف رحبلا برضو ءًانيع ةرشع

 :تاوتلا ةقيرطبو ميركلا نآرقلاب تباث هنأ عم حيحص ريغ اذه نوكيسو رافكلا

 هذهو ؛هومهفي نأ نيملسملا ىلع يغبني امنإو ءًاقلطم دقنل عضخي ال ميركلا نآرقلا

 عوجرلا :يهو امهيلإ ةراشإلا تقبس نيتنثا نيتقيرطب ًاضيأ اهركذل ضرعتن ةبسانم
 ٌلُّرُئاَم ساتل بَل َرْكَّذلا َكِنَلِاَمَْرنأَو# مالسلا هيلع لوسرلا نايب ىلإ
 ال ماكحألا ضعب هقفلا بتك يف رَّطَسْم(هنأ) ًالثم نوملعت متنأ (4:لحتلا)# ْمهْيَلِإ
 نم تنبلا ميرحت ..ةعاضرلا نم تنبلا ميرحت ًالثم ميركلا نآرقلا يفاهدجن

 لب «ثيدحلا يف روكذم هنكل ميركلا نآرقلا يف ًاروكذم سيل اذه :ةعاضرلا

 مرحي ام عاضرلا نم مرحب" :مالسلا هيلع هلوق اهحصأ نمو ؛ةحيحصلا ثيداحألا

 نآرقلا يف ركذ يذلا مالسلا هيلع لوسرلا نايب نم وه ثيدحلا اذهف ««بسنلا نم

 مالسلا هيلع لوسرلا مض مث (؟*:ءاسلا)# ْمُكّناَنَبَو كنا هم ْمُكْيَلَع تمرح

 :هثيدح يف روكذملا ميرحتلا اذه ميركلا نآرقلا يف روكذملا ميرحتلا اذه ىلإ

 هللا لوسر مرح ام نإ :ةيمهأ رهظي انه :«بسنلا نم مرحي ام عاضرلا نم مرحيلا

 .هللا مرح املثم

 امنإ ةنسلا نم ءيشب نونمؤي ال مهنأب نوعدي نيذلا نأ انمهفو نآلا انعجر اذإ
 يف مالسلا هيلع لوسرلا ىلإ عوجرلاب انرمأي نآرقلا نأل ؛نآرقلاب اورفك مهف نآرقلا

 .(007مقر) يراخبلا (۱)

 ہا 1



 َنوُنِمْؤُي ال َكَبَرَو الف ) :كلذ نمو ءأفثآ اهضعب انركذ ةميركلا تايآلا نم ديدع
 27 7 مما. مك 3 م و هر چ و ھر ر

 .(58:ءاسنلا)( اًميِلْسَت اوُمْلَسُيَو

 رفك هنأل ؛ًاملسم سيلف نآرقلاب الإ نمؤي ال هنكلو ملسم هنأب معزي نم لك ًاذإف

 ركن نم :نولوقي ًاعيمج نوملعت امك نيملسملا ءاملعو نآرقلا صوصن نم ريثكب

 نمضتت يتلا تايآلا نم ًاريثك ركنأ اذإ فيكف «ملسمب سيلف نآرقلا نم افرح

 .مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ةنس ىلإ عوجرلا

 (00:ه5:٠٠ /م1١) "رولاو ىدهلا"

 «نآرقلا عم ةنسلا ةلزنم باب 1

 ةديقعلا ىف داحآلا رخ ةبحح نايبو

 ايسور يف سردي يذلا هنبا هل ىنأ ناميلس ابأ يعدي لجر عم خيشلا ملكت]

 ..فالخ عضوم هيف يف ام هنأل ؛ًابناج هل نيكرات نآرقلا ...:خيشلا

 .هيف مّلَسُم ءيش :ةلخادم

 تناك فيك ..هتايح تناك فيك فرعن اندرأ اذإ لوسرلا نکل «معن :خيشلا

 هرخآ ىلإ ووو ..ءاسنلل هترشاعم تناك فيك ..سانلل هتلماعم تناك فيك ..هقالخأ

 نم ءةيداصتقالاو ةيسايسلاو ةيعامتجالا مويلا اهومسي يتلا ةايحلا لكب قلعتي ام

 ؟نآرقلا نم اذه فرعن نيأ

 .ةئسلا نم :ةلخادم
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 انرص :هانعم ةنسلا انل اوبرض نيذلا ةعامجلل انملس اذإف ءةنسلا نم :خيشلا

 مهدنع يف ام هتحصب ملعأ هللا خيراتب مهءامظع نوسّدقي نيذلا رافكلا نم قمحأ

 ثيدحلا اذه كل لوقب رشع عبارلا نرقلا يف نآلا انآ ءاندنع وه ام لثم ديناسأ

 رمع نع حص اذه «هرخآ ىلإ بوذكم اذهو عوضوم اذهو فيعض اذهو حيحص

 ةقدلا هذه مهدنع سيل ءامظع مهدنع نيذلا بوعشلا لك ..رمع نع حص ام اذهو

 .ًاقالطإ

 ثايخألا ءالؤه «هرخآ ىلإ ..باتك هل ..خيرات هل مهدنع ميظع لك كلذ عم

 تنودام ةنسلاو ءةنسلاب ىتأ امنإ «نآرقلا يف تأي مل اذه نأب نحن انخيرات نوبرضي

 متنود ىتم ..ةاروتلا متنأ متنود ىتم !بيط ..مالسلا هيلع لوسرلا دهع يف

 .هرخآ ىلإ ءالؤه ةافو دعب سيلأ ؟ةيعويشلا متنود ىتم ..ليجنإلا

 «عمست ام ريغب رثأتت الو. .هلوسرو هللاب كناميإ ىلع نكو رذح ىلع نك كلذل

 متكسمت نإ ام اولضت نل نيرمأ مكيف تكرت» :مالسلا هيلع لاق امك رمألاو

 باتك أرقأ تنك انأ «ضوحلا يلع ادري ىتح اقرفتي نلو يتنسو هللا باتك :امهب

 ؟انه دوجوم

 «يضابإ صخش هفلؤم اذه «غماد قحلا ءاذه مسالا رظنا غمادلا قحلا !بيط

 ًالطاب لطابلا انرأو ؛هعابتأ انقزراو ًاقح قحلا انرأ مهللا ؛هللأ اي نكل ةعفادملا

 .هبانتجا انقزراو

 ربكأ نوركني جراوخلا ةيضابإلا نآل :اهتلمج نم «ثوحب ةدعل انه ضرعتم

 اوسن هوأر اذإ ىتح ىلاعتو كرابت هل مهتيؤر :ةنجلا يف هدابع ىلع اهب هللا معني ةمعن

554 
 يا



 ار َلِإ# ةَرِضَن: ةرضان (؟؟:ةمايقلا)#ةَرِضاَن ِِئَمْوَي هوجو :ىلاعت لاق ءةنجلا ميعن

 نع لوقتس اذامف ءنوملسم ءالؤهو كل نولوؤي فيك :ًاذإ رظنا (7*:ةمايقلا)#ةَرِظاَن

 ار لإ نبأ :ةرظتنم :ينعي (57:ةمايقلا»ةَرِظاَن اَمر لإ :اولاق !؟نيرفاكلا

 ...! ؟ةرظتنم نيأو (78:ةمايقلا)#ةَرِظاَن

 فيك (؟:ةمايقلا)#ٌةَرِظاَن ار لإ ةرضان (۲۲:ةمايقلا5€ رضا ِِئَمْوَي هوجو

 .ةنسلا نع نيلاض مهنكل نيملسم ءال ؤه ؛ةرظتنم ؟اهوُلوأ

 ذإ) :لاق ؟ثيدحلا وه ام «ثيدحلاب نوجتحيس :اولاق دعب متي مل دهاشلا

 ؟ًائيش مكديزأ له !يدابع يأ :ىلاعتو كرابت انبر مهادان ةنجلا ةنجلا لهأ لخد

 يدنع ءال :لاق ..انيلع تمعنأو ءةنجلا انتلخدأ دقل (!؟انديرت اذام !انبر اي :اولاق

 اذه ىلاعتو كرابت هللا نوريف .ءباجحلا عفريف يهجو مكيرأ نأ يهو ةدايز

 ثيدح ال وأ ثيدحلا اذه :لاق ؟ثيدحلاب لعف اذام ءباتكلا اذه فلؤم ثيبخلا

 ؟ةفسلفلا هذه تعمس لهو «داحآ

 ثيدح كانه نأ تعمسو ءداحآ ثيدح كانه نأ كنم تعمس :ةلخادم

 ..بيرغ

 اهنمو اهدرن ام اهنم ةحيحصلا ثيداحألا نأ ينم عمست مل نكل «معن :خيشلا

 ًاحيحص ناك ولو ثيدحلاف ةعيشلاو جراوخلا دنع امأ ءاندنع لوبقم هلك ؟اهلبقن ام

 .رتاوتم ريغ :ينعي ًاداحآ ناك اذإ ضوفرم وهف

 :ًاذإ انه :نآرقلل فلاخم اذه :لاق :ًايناث الوأ ًالوأ اذه لاق داحآ ثيدح اذهف

 رسا نإ لب ا لإ رظنا نکو ينا ْنَل َلاَقل :لوقي نآرقلا ؟نآرقلل فلاخم فيك

 .(۷٩٤مقر) ملسم (1)



 يف يه امنيب ةرخآلا يف ىتح هنأ كانه ةيآلا لوأ (6١:فارعألا)## ناَرَت َفْوَسَف ُهَئاَّكَم
 م
 ٌدَّرَف ةيآلل ئطاخلا هموهفمب برض ةرخآلا نع ثدحتي ثيدحلا ىتأ املف ءايندلا كرو س

 نم طقف سيل ةدايزو ةنس فلآ ذنم براحت ةمآلا اذكهو «حيحصلا ثيدحلا

 ةفلتخم ءاوهألا نأل ؟اذامل :مهسفنأ نيملسملا نم ءاقدصألا نمو لب ءادعألا

 سانو «مالسلا هيلع يبنلاب الو برلاب ال نوفرتعي ال رافك سانلا ضعب لعجت ءاوهأ

 ..يمالك يهنأو ..لاق امك كلذل ؛ضعبب نورفكيو باتكلا ضعبب نونمؤي مهنم

 "قيتعلا رمألاب مكيلع متيفك دقف اوعدتبت الو اوعبتا" :دوعسم نب هللا دبع لاق امك

 ..يسورلا كنبال عمست ال «ناميلس وبأ اي قيتعلا رمألاب كيلع

 ...انتبثي هللا :ةلخادم

 راكفأ لمحي هنأل ؛نصح هنيبو كنيب لعجا «هبتنا ًاءوبوم ىتأ اذه :....:خيشلا

 ملع هدنع «ةنسلاب الو باتكلاب ال ملع هدنع سيلو كلداجيس وهو «نيلاتسو نينيل

 ةينملا هللا ءاش نإ كايإو انكردت ىتح هنم عمست ال ؛طقف هايإ اهونقل يتلا تاهبشلاب

 .ميدقلا دهعلا ىلع نحنو

 ٠٠:٠٠:۳۸( /۲۹۱) "رونلاو ىدهلا "

 ةنسلا رغب نآرقلا رسفي نم كاله باب [1]

 :[ اپ هللا لوسر لاق]

 :لاق ؟نبللاو باتكلا ام هللا لوسر اي :اولاق .نبللاو باتكلا يف يتمأ كاله»

 نوعديف نبللا نوبحيو «لجو زع هللا لزنأ ام ريغ ىلع هنولوأتيف نآرقلا نوملعتي

 .(نودبيو ؛عمجلاو تاعالا

Fw 
 ےہ ہا



 :[لاق مث هب هانمجرت امہ مامإلا هل مجرت]

 وأ نآرقلا لوأت نميف باب " :هلوقب ثيدحلا اذهل ربلا دبع نبا مجرت :(ةدئاف)

 «ننسلا نع اوبرضأ عمجأ عدبلا لهأ " :هتحت لاق مث ." ةنسلاب لهاج وهو هربدت

 «نالذخلا نم هللاب ذوعن .اولضأو اولضف ءةنسلا تنيب ام ريغ ىلع باتكلا اولوأتو

 ." ةمصعلاو قيفوتلا هلأسنو

 هيبن ىلإ ًاهجوم هباتك يف ىلاعت هلوق نع مهلفاغت مهلالض نمو :تلق

 .(؟؛:لحنلا)#ْمِهْيَلِإ لرب ام ساتل ثل َرْكَذلا َكْيَلِإ اترو: هلو
 /۹)"'ةحيحصلا" ٤۷/۱ 549(.

[ro]نآرقلا مهفل ةغللا ةيافك مدع باب  

 :[مامإلا لاق]

 ميركلا نآرقلا مهفي نأ اهبادآو ةيبرعلا ةغللاب املاع ناك امهم دحل لاجم ال

 يف ملعأ نكي مل هنإف ءةيلعفلاو ةيلوقلا ةو يبنلا نسب كلذ ىلع ةناعتسالا نود

 ةثول اهتباش دق نكت ملو مهتغلب نآرقلا لزن نيذلا اب يبنلا باحصأ نم ةغللا

 نيح ةقباسلا تايآلا مهف يفاوطلغ مهنإف كلذ عمو نحللاو ةيماعلاو ةمجعلا

 .طقف مهتغل ىلع اودمتعا

 نآرقلا مهفب ىرحأ ناك ةئسلاب ًاملاع ناك املك ءرملا نأ يهدبلا نمف هيلعو

 تفتلم الو اهب دتعم ريغ وه نمب فيكف اهب لهاج وه نمم هنم ماكحألا طابنتساو

 ؟ةاصأ اهيلإ

 نآرقلاب نآرقلا رسفي نأ :ملعلا لهأ نيب اهيلع قفتملا دعاوقلا نم ناك كلذلو



 خلإ ..ةباحصلا لاوقأب مث "”ةنسلاو

 فلسلل مهتفلاخمو اثيدحو اميدق مالكلا ءاملع لالض انل نيبتي كلذ نمو

 ةفرعملاو ةنسلا نع مهدعب وهو مهماكحأ نع ًالضف مهدئاقع يق مهنع هللا يضر

 ءاج ام نسحأ امو .اهريغو تافصلا تايآ يف مهءاوهأو مهلوقع مهميكحتو اهب

 :(ةعبارلا ةعبطلا ۲٠۲ ص) " ةيواحطلا ةديقعلا حرش " يف

 هاقلتي امنإو ةنسلاو باتكلا نم هاقلتي ال نم نيدلا لوصأ يف ملكتي فيكو"

 نم هللا باتك ريسفت ىقلتي ال .هللا باتك نم هذخأي هنأ معز اذإو ؟نالف لوق نم

 ناسحإب مهل نوعباتلاو ةباحصلا هلاق اميف الو اهيف رظني الو أب لوسرلا ثيداحأ

 هدحو نآرقلا مظن اولقني مل مهنإف ؛ داقنلا مهريخت يذلا تاقنلا نع انيلإ لوقنملا

 هنوملعتي لب نايبصلا ملعتي امك نآرقلا نوملعتي اوناك الو هانعمو همظن اولقن لب

 نيد هنظي امبو هيأرب ملكتي نمو .هيأرب ملكتي امنإف مهليبس كلسي ال نمو .هيناعمب

 باتكلا نم ذخأ نمو .باصأ نإو (!) موثأم وهف باتكلا نم كلذ قلتي ملو هللا

 ."هرجأ فعاضي باصأ نإ نكل .أطخأ نإو روجأم وهف ةنسلاو

 :(۲۱۷ ص) لاق مث

 لوبقلاب هربخ يقلتو هرمأل دايقنالاو و لوسرلل ميلستلا لامك بجلولاف"

 مدقن وأ كش وأ ًةهبش هلمحن وأ «ًالوقعم هيمسن لطاب لايخب هضراعن نأ نود قيدصتلاو

 ناعذإلاو دايقتالاو ميلستلاو ميكحتلاب ةا هدحونف ؛مهناهذأ ةلابزو لاجرلا ءارآ هيلع

 ."لكوتلاو ةبانإلاو لذلاو عوضخلاو ةدابعلاب ىلاعتو هناحبس لسرملا دحون امك

 ؟ ةنسلاب مث ةنس ةمث نكي مل نإ نآرقلاب نآرقلا رسفي :ملعلا لهأ نم ريثك ىدل عئاش وه امك لقن مل )١(

 .[هنم] .هنع هللا يضر ليج نب ذاعم ثيدح ىلع مالكلا دنع ةلاسرلا هذه رخآ يف هنايب يتأيس امل

 نسل



 نآرقلا نيب اوقرفي ال نأ ًاعيمج نيملسملا ىلع بجاولا نأ :لوقلا ةلمجو

 اذه نإف .ًاعم امهيلع عيرشتلا ةماقإو امهيلك امهب ذخألا بوجو ثيح نم ةنسلاو

 امك ًالالُص ىرقهقلا اوعجري ال نأو ًاراسيو ًانيمي اوليمي ال نأ مهل نامضلا وه

 متكسمت نإ ام اولضت نل نيرمأ مكيف تكرت# :هلوقب ةا هللا لوسر اذه نع حصفأ

 ًاغالب كلام هاور) «ضوحلا يلع ادري ىتح اقرفتي نلو يتنسو هللا باتك :امهب

 .(نسح دانسإب الوصوم مكاحلاو

 .(17١-5؟ص) "مالسألا يف ةنسلا ةلزنم"

 هدحو نآرقلاب ةديقعلا ذخأ رصح أطخ باب ["5]

 داحآلا رخ ةيححل ضرعتلاو

 ...هللا باتك :"ةيمالسإلا دئاقعلا وأ ديح وتلا" هباتك يف يودعلا دمحم لاق]

 .اًمئاق لازي الو هغاخ نم الو هيدي نيب نم لطابلا هيتأي ال لوقعملل ةمصع وه

 .[نيدلا لوصأ ىف هيلع لوعنو دئاقعلا هنم لخأن نأ بج وف

 :[الئاق كلذ ىلع مامإلا قلعف]

 هنأل باوصب كلذ سيلو «ميركلا نآرقلا نم دئاقعلا ذخأ رصح مهوياذه

 اوناك «مهنع هللا يضر ةباحصلا نأ ةرورضلاب ملعن اننإف «نينمؤملا ليبسل فلاخم

 .ثيدحلاو نآرقلا نيب - تالماعملاو ماكحألا يف مهنأش - ةديقعلا يف نوقرفي ال

 لب «عرشلا يف هل لصأ ال عدتبم قيرفت امهنيب قيرفتلا نإ لب ءهعورفو نيدلا لوصأ
 اذهل ةئيسلا راثآلا يف ناك دقلو .ةنسلاو نآرقلا يف هنم ةريثك صوصنل فلاخم وه

 ىوعدب ةحيحصلا ثيداحألا نم ريثك راكنإ نيرخأتملا نم ريثك لحتسا نأ قيرفتلا



 ركنأ امهم ملسملا نأ كلذ ىلع اوبترو ءاومعز ةديقعلا تبثت ال اهلثمبو داحآ اهنأ

 ءنيدلا لوصأ نم ًالصأ هركنأ يذلا ناك اذإ الإ رفكي ال هنإف «عرشلا يف تباث وه ام

 ركنأ نم نأ هيف بير ال يذلا قحلاو .هدنع كلذ توبث مِلَع اذإ امب كلذ اوديقي ملو

 نم هنوك ملغ اذإ رفاك وهف عورفلا وأ لوصألا يف ناك ءاوس نيدلا يف ًاتباث ًائيش

 لوسرلا قدصي ال هنأ كلذ ىنعم نأل ءرفكي طرشلا اذهبف .ركنأ كلذ عمو «نيدلا

 هيف ًانعط ربتعي هنم ءيش يأ دحجف «باوص هلك هب ءاج امو هب ءاج ام لك يف اب

 .نيب رفك كلذو . هلع

 ىلإ ليبس الف هب ءاج هب يبنلا نأ ملعي ال وهو ًائيش ركنأ اذإ كلذ ىلعو

 حك ْنَمَو وب ْمُكَرْذنألظ :ىلاعت هلوقل هيلع ةجحلا ةماقإو هغيلبت دعب الإ هريفكت
 نئمطت مل وأ كلذب عئتقي مل هنأ معز ولو «هريفكت يف ددرتلل كلذ دعب لاجم الو

 ىَنَح َنوُنِمْؤُياَل َكّبَرَو القل :ىلاعت لاق امك ا هب ناميإلا يفاني هنإف هب هسفن
 .( النت اوُملَسُيَو َتْيَضَق اجرح ْمِهِسْفْنأ يف اوڏ ال م مهني رج ايف كوم

 (117-١١؟ص)"ةيمالسإلا دئاقعلا وأ ديحوتلا:باتك قيقحت"

 ةنسلا ةيجح يركنم لالض باب [۳۷]

 :[همثيخ يبأ نبال " ملعلا "' باتك ىلع هقيقحت يف مامإلا لاق]

 ؛يوبنلا ثيدحلا ةباتك يف فلسلا نيب ميدق فالخ كانه ناك دق هنأ ملعا

 مث «نيعونلا نم ةليلق ريغ راثآ باتكلا يف يتأتسو «حيبملا مهنمو :عناملا مهنمف

 ثيدح ام ريغ يف اهب ةا يبنلا رمأل ءاهبوجو لب :ةباتكلا زاوج ىلع رمألا رقتسا
 .يراخبلا هجرخأ "هاش يبأل اوبتكا":هلوقك .دحاو

 ليصفتو «نآرقلا نم لمجأ ام نايب ىلوت يذلا وه ثيدحلا نأ مولعملا نمو

 wu عا ]|

 معنا



 ناكرألا نم امهريغو ؛مايصلاو ةالصلا فرعن نأ عطتسن مل هالولو :هماكحأ

 هب الإ بجاولا موقي ال امو .ىلاعتو كرابت هللا هدارأ يذلا هجولا ىلع تادابعلاو

 «نآرقلاب ثيدحلا نع مهءانغتسا اومعز نامزلا اذه يف موق لض دقلو .بجاو وهف

 نأ ربخأف «(؟؟:لحتلا»# ْمِهْيَلِإ لرب ام ساتل يمل ركذلا َكْيَ اَمْلَرنَأَول :لئاقلا وهو

 دكأ دقو «ةثيدحو مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا وهو ءًانيبمو «نآرقلا وهو انّيبم ةمث

 .(هعم هلثمو نآرقلا تيتوأ ىنإ الأ» :روهشملا حيحصلا ثيدحلا يف #4 هلوق اذه

 1١5-/11( ص)" ةمثيخ يبأ نبال ملعلا قيقحت"

 هببسو نيينآرقلا لالض ركذ باب []
 :[ مامإلا لاق]

 ىندأل ةحيحصلا ثيداحألا در "نييئآارقلا" ءالؤه برشم نأ انملعدقو

 .مهلويمو مهئاوهأل اهتفلاخمل نكلو ءاهدانسإ ةهج نم اهتحص يف ال «ههبش

 .(4۳۷ /۳) "ةالصلا ةفص لصأ"

 نيينآرقلا ىلع درلا باب [ ]1

 :[ مامإلا لثس]

 هاَْلَّصَف ٍءْيَش لُكَو# :ىلاعت لاق :نوينآرقلا لوقي :خيشلا ةليضف :لاؤس

 (*مماعتألا)# ءىش نم بالا یف اَنْطَّرَف ام :ىلاعت لاقو ...(١1؟ءارسإل»4اًلبِصْمَت

 اوكسمتف مكيديأب هفرطو هللا ديب هفرط نارقلا اذه نإ» : ا لوسرلا لوقيو ...

 قيلعتلا مكتايضف نم وجرن ."”«ًادبأ هدهب اوكلهت نلو اولضت نل مكنإف «هب

 .[هنم].070 /9 /١)"بيهرتلاو بيغرتلا حيحص"(١)

 ال



 ؟كلذ ىلع

 هذهف «(۳۸ ماعنألا)#ِءَْش ْنِم بالا يف اطر اَمأ# :ىلاعت هلوق امأ :(باجأق)

 .ميركلا نارقلا :ينعت الو ظوفحملا حوللا :انُه باتكلا ينعت امنإ ةبآلا

 ىلإ متممض اذإف :(1؟ءارسإلا«اًليِصْفَت ُهاَْلَّصَق ءىس لگو :ىلاعت هلوق امأ

 ءيش لك لصف دق لجو زع هللا نأ متي ٍلئنيحف ءافنآ هنايب مدقت ام ميركلا نارقلا

 «لامجإلاب ةرات نوكي دق ليصفتلا نأ نوملعت مكنإف «ىرخأ ةميمضب نكل ءًاليضفت

 عضوبف ءاهترثكل اهرصح نكميال تايئزج اهتحت لخدي ةماع دعاوق عضوب

 «ةميركلا ةيآلا ىنعم رهظ ةفورعم دعاوق ةريثكلا تايئزجلا كلتل ميكحلا عراشلا

 ام» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق امك «ةيآلا هذه نم ردابتملا وهو ليصفتلا ةراتو

 هنع هللا مكاهن امم ًائيش ٌثكرت الو هب مكترمأ دقو الإ هب هللا مكرمأ امم ًائيش کرت

 .”«هنع مكتيهن دقو الإ

 ةراتو «ةريثك تايئزج اهتحت لخدت ال ىتلا دعاوقلاب نوكي ةرات ًاذإ ليصفتلاف

 ىلإ عوجرلا ىلإ جاتحي ال ًاليصفت ماكحأو تادابع تادرفمل ليصفتلاب نوكي

 .دعاوقلا كلت نم ةدعاق

 مالسإلا ةمظع اهب رهظتو- ةريثك تايعرف اهتحت لخدي ال يتلا دعاوقلا نمو

 :لاثملا ليبس ىلع وي هلوق- عيرشتلا يف مالسإلا ةرئاد ةعسو

 رمخ لكو رمح ركسم لكا :مالسلا هيلع هلوقو ...«رارض الو ررضال»

 .[هنم] .(1807) "ةحيحصلا"(١)

 .[هنم] .(/ه 17١)"عماجلا حيحص"(؟)

 ہا



 هذه .«رانلا يف ةلالض لكو «ةلالض ةعدب لك» :مالسلا هيلع هلوقو ...«مارح

 يف لاملاب ررضلا وأ سفتلاب ررضلاب قلعتي امم ءيش اهتوفي ال تايلكو دعاوق

 ركسملا ناك ءاوس «يناثلا ثيدحلا يف امك ركسُي امب قلعتي امو لوألا ثيدحلا

 داوملا نم ةدام يأ نم وأ ءةرذلا نم وأ - روهشملا وه امك- بنعلا نم ًاطبتتسم

 .مارح وهف ركسُم هنأ ماد امف :ىرخألا

 اهدادعت نكمي الو ءاهترثكل عدبلا رصح نكمي ال :ثلاثلا ثيدحلا يف كلذك

 لكو ءةلالض ةعدب لكو» :ةحارصب لوقي -هزاجيإ عم - ثيدحلا اذهف كلذ عمو

 .«رانلا ىف ةلالض

 .دعاوقب نکل ليصفت هذه

 ىلع ةنسلا يف اهركذ ءاج تادرفمب ةلّصفم يهف ءاهنوفرعت يتلا ماكحألا امأو

 .ميركلا نارقلا يف ةروكذم يهف ًالثم ثرإلا ماكحأك ًانايحأو «بلاغلا

 يذلا وه هب لمعلاف «حيحص ثيدح وهف «هركذ ءاج يذلا ثيدحلا امأ

 اماولضت نل «نيرمأ مكيف تكرت» ثيدحلا يف ءاج امكو هب كسمتن نأ انناكمإب

 ."”(هلوسر ةنسو «هللا باتك :امهب متكسمت

 نارقلل ةلصفملا ةنسلاب لمعلا وه امنإ -انيديأب وه يذلا - هللا ليحب كسمتلاف

 .ميركلا

 .(١٠-۷ص)" نآر قلا رسفن نأ انيلع بجي فيك"

 .[هنم] (۲۳۷۳ /غ٠ /8)"ليلغلا ءاورإ"(١)
 .[هتم].(۷ ٩ ص) "حيوارتلا ةالصو" - (84 /47 /۱)" بیهرتلاو بيغرتلا حيحص"(؟)
 .[منم] ۱۸١( /55/1)حيباصملا ةاكشم(*)

 ال



 ةديقعلا يف ةباحصلا ىلع ةفوقوملا راثآلل نوكي ىتم باب ]٠[
 ؟ةنسلا ةلزنم لزنتف عفرلا مكح

 :ثيدح كل تلق وه يذلا .نوفلتلا يف هايإ كتلأس دق لاؤسلا :لئاسلا

 له ىرأ عجرأ ينأ يل تركذ (لسالسلاب لزني يحولاو ءةيحب قوطم شرعلا)
 وأ ورمع نب هللا دبع ثيدح :تلق تنأ «ولعلا رصتخم) يف ....ثيدح وه

 نب هللا دبع نع حيحص هدانسإو :تلقف هيلع تقلعو ءرمع نب هللا دبع ثيدح لاق

 ااو هللا لوسر ىلإ عوفرملا مكح يف وه لهف «حيحص هدانسإ :تلقو ءورمع
 ؟دانسإلا اذهب

 نإو«كلذك وهف هعفرب ًاحرصم ناك نإ «هتعمس ام ريغ باوج يدنع ام :خيشلا

 .فوقوم وهف حرصم ريغ ناك

 «ثيدحلا ىلإ رظنلا فيك ًافوقوم ناك اذإ ينعي لهف حرصم وه ام ال :ةلخادم

 ؟ةيحب قوطم شرعلا نأ :لوقن له

 ناك وه «كل :ينعي «باوجلا ناك موي مكتبجأ نظأو ءلوقن ام ءال :خيشلا

 ثيداحألا ةلزنم يف نوكتل مهنع تحص اذإ ةباحصلا لاوقأ ؛كريغل ًارركتم ًاباوج

 يأرلاب لاقي ال امم :ًالوأ نوكت نأ بجي مالسلا هيلع لوسرلا ىلإ ةعوفرملا

 يف ءاهقفلاو ءاملعلا نيب فالتخالل لاجم كانه تاذلاب ةطقنلا هذه «داهتجالابو

 فوقوملا ثيدحلا وأ يباحصلا لوق نوكي نأ وهو ؛طرشلا اذه نم عرفتي ام ضعب

 ٌثيدح ءاج اذإ :ًالثم فالتخا هيف ريصي نكمم «يأرلاب لاقي ال امم يباحصلا ىلع

 نع يهنلا نأ نظي نمف ءال مآ عوفرملا مكح يف اذه له «ءيش نع يهنلا هيفام

 يلثم نظي نمو «عوفرملا مكح همكح :لوقي داهتجالاب نوكي نأ نكمي ال ءيشلا
 ءيش نع ىهنيو دهتجي نأ ةمئألا نم مهدعب نم ءاج نملو يباحصلل نكمي هنأ انأ
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 يباحصلا ىلع فوقوملا ثيدحلا نوكي نأ :ًاذإ بجيف ًاتطخم هداهتجا يف نوكيو

 يف هنأ يف كش يأ هب طيحي ال هنأ بجي عوفرملا مكح يف هنإ :لوقن نأ داري يذلا

 ءداهتجالاو يأرلا درجمب لاقي نأ لاجم ال نيح ؟كلذ نوكي ىتمو «عوفرملا مكح

 .لوألا طرشلا اذه

 ةقيقحلا ىف دوعي لوألا طرشلا :ىناثلا طرشلا لوقأ ام لبق وأ «ىناثلا طرشلاو

 عئارشلا نم ةعيرشلا لبق امب قلعتي مسقو ؛ةيمالسإلا ةعيرشلاب قلعتي مسق :نيمسق

 نوكي نأ يغبني عوفرملا مكح يف فوقوملا ثيدحلا نوكي يكلف ءةخوسنملا

 ؟اذامل ءاهلبق امب ًاقلعتم سيلو ةيمالسإلا ةعيرشلاب ًاقلعتم

 قلعتي يذلا خيراتلاو «تايليئارسإلا نم نوكي نأ نكمي هنأل :ديصقلا تيب انه

 هيلع لوسرلا لبق ام ىلإ قلخلا ءدب نم هانعم ...مالسلا هيلع لوسرلا لبقامب

 .ليبقلا اذه نم وه هتثعبو مالسلا

 مكح يف اذه ًاذإ نهذلا ىلإ ردابتيف داهتجالاو يأرلاب ًامزج لاقي نأ نكميال
 يباحصلا اذه اهاقلت يتلا تايليئارسإلا نم اذه نوكي نأ نكمم ءال نكل «عوفرملا

 ثيدحلا نوكي نأ يغبنيف كلذلو ءىراصنلاو دوهيلا نم اوملسأ نيذلا ضعب نم

 ةقالع هل سيل هنأب يحوي ام عوفرملا مكح يف هلعجن نأ داري يذلاو فوقوملا

 .ةقباسلا عئارشلاب

 ةيليئارسإلا رومألا نم نوكي نأ نكمي ورمع نب هللا دبع نع ثيدحلا اذهف

 يذلا نكل «ةكئالملا قلخ نمو «بئاجعلا نم ءامسلا ىف امع ثدحتت ىتلا



 نم نوكي نأ نكمي ال اذه نأ ًاروف ناسنإلا رعشي ءًامامت كاذ سكع نآلا ...تباث

 ؟وه ام ءصانم الو عوفرملا مكح يف فوقوم ًاذإ وهف ؛تايليئارسإلا

 بسح ًامجنأ لزن مث :ةدحاو ةلمج ايندلا ءامسلا يف ةزعلا تيب ىلإ نآرقلا لزن :هنع

 ناك ولف «ليجنإلاو ةاروتلا نع سيلو نآرقلا نع ثدحتي :ًاذإ وهف ؛ثداوحلا

 ال :لاقيف «قباسلا لامتحالا درو ليجنإلاو ةاروتلا نع فوقوملا اذه هثيدح

 نآرقلا ماكحأو نآرقلاب قلعتي ماد ام نكل ؛عوفرملا مكح يف وه لوقن نأ عيطتسن

 هاقلت دق يوارلا نوكيو الإ يبيغ ءيشب هنع ثدحتي نأ نكمي ال هب قلعتي ام لكو

 نبا فرعي نيأ نم بيغ اذه ةلمج لزن نآرقلا نوك هنأل «مالسلا هيلع لوسرلا نم

 ءامسلا يف ةزعلا تيب ىلإ لزنو «ليحتسم اذه تايليثارسإلا ضعب نم هاقلت سايع

 ثيدحلا اذه كلذل ؛هيلإ لصي نأ يرشبلا لقعلل [نكمي ال] قيقد ليصفت ايندلا

 . ةو يبنلا ىلإ هعفرب هيف سابع نبا حرص دق ناك ول امك هعم ءاملعلا لماعتي

 مكحب اهيلع مكحي نأ ًادبأ لهسلا نم سيل ةفوقوملا ثيداحألا نإ :راصتخاب

 .ملعلا لهأ رابك الإ هعيطتسي ال كلذو «ًأدج ةقيقدو ةقيقد ةساردب الإ عوفرملا

 .انخيش اي ربح هللا كازج :لاؤس

 .كيف هللا كراب كابإو :خيشلا

 .ايانشلاو سارضألاو ذجاونلاب اهيلع اوضع ةديرف ةدئاف هذه :ةلخادم

 .ًاريخ هللا كازج :خيشلا

 ۷:٥٦::٠٠١(. /؟هه) "رونلاو ىدهلا"

 ا ا
 ہا كس



 (ةحيحصلا ةئسلا ىه امنإ نآرقلا بناحب اهب لدتسي ىنلا ةنسلا نأ نايب)

 ةحيحصلا ثيداحألاب الإ ةديقعلا ىف ذخؤي ال باب 1

 :[مامإلا لاق]

 ءاوس ءةعيرشلاب قلعتي ام لك ىف ةحيحصلا ثيداحألاب ذخؤي نأ الإ ىغبني ال

 .اكولس ناك وأ ٌةدابع ناك وأ ةديقع ناك

 (۰۰:۳۹:9۸ /59١1)ثحت "رونلاو ىدهلا"

 هنم باب ]£۲1

 :[مامإلا لاق]

 .ةحيحصلا ةديقعلا نع اهداعبإو ةفيعضلا تاياورلا ةيفصت ىغبني

 00:11 "5 /مال) "روللاو ىدهلا"

[fF]هنم باب  

 :[مامإلا لاق]

 عيرشتلا يف [نآرقلا بناجب ًالصأ اهنوكب يأ] ةيمهألا هذه اهل يتلا ةنسلا نإ

 ةفورعملا ةحيحصلا ديئاسألاو ةيملعلا قرطلاب ةا ىبنلا نع ةتباثلا ةنسلا ىه امنإ

 نم بتكلا فلتخم نوطب يف يتلا يه تسيلو .هلاجرو ثيدحلاب ملعلا لهأ دنع

 نم ًاريثك اهيف نإف اهريغو ظعاوملاو قئاقرلاو بيهرتلاو بيغرتلاو هقفلاو ريسفتلا

 لثم .مالسإلا هنم أربتي امم اهضعبو ؛ةعوضوملاو ةركنملاو ةفيعضلا ثيداحألا

 يهو اهلاطبإ يف ةصاخ ةلاسر يلو- قينارغلا ةصقو تورامو توراه ثيدح



 ثيداحألا ةلسلس " مخضلا يباتك يف اهنم ةريبك ةفئاط تجرح دقو ؛"”- ةعوبطم

 ةبارق نآلا ىتح اهددع غلب دقو " ةمألا يف ئيسلا اهرثأو ةعوضوملاو ةفيعضلا

 .طقف ةئم سمخ اهنم عبط دقو عوضومو فيعض نيبام يهو”

 مهيواتفو مههقف سانلا ىلع نورشني نيذلا اميس ال ملعلا لهآ ىلع بجاولاف

 هقفلا بتك نإف ؛ هتوبث نم دكأتلا دعب الإ ثيدحلاب جاجتحالا ىلع اوأرجتي ال نأ

 وه امك هل لصأ ال امو ةركنملا ةيهاولا ثيداحألاب ةءولمم ةداع اهيلإ نوعجري يتلا

 .ءاملعلا دنع فورعم

 .(9١؟١ص) " مالسإلا يف ةنسلا ةلزنم"

 زاب هنع حص امب الإ عدبلا لهأ ىلع لدتسي ال باب [45]

 ريخ ْمَهَءاَج امل ٍةالَّصلا يف اولّوحت َنيذلا :ينعي" .ٍبّيَعلاِب اونمآ ٌلاَجِر كعلوأ»

 .(مارحلا ٍدجسملا ىلإ ِةَلْبِقلا لوحت

 :[ مامإلا لاق]

 اهب دوس يتلا ةيهاولا ةريثكلا ثيداحألا ةلمج نم ثيدحلا اذه نأ ملعاو

 «يعافرلا بيسن دمحم خيشلا :امهو الأ ءامهيباتك " ريثك نبا ريسفت " اًرِهّتخم

 امهيباتك نم افذح امهنأ " ةمدقملا " يف ءارقلا امهوأ دقف ؛ ينوباصلا خيشلاو

 .[هنم] .يمالسإلا بتكملا عبط " قينارغلا ةصق فسن يف قيناجملا بصن " اهمساو(١)

 .[هنم] .ًابيرق اهعبط رسيب هللا لعلو فالآ ةسمخلا نآلا ددعلا زواج دقو (؟)

۳ 
 يا



 ثيداحألا ىلع ارصتقا امهنأو «ريثك نبا باتك يف تدرو يتلا ةفيعضلا ثيداحألا

 يلعلا اذهب نالهاج امهذإ ؛ امهلوق فالحب دهشي عقاولاو ! طقف ةحيحصلا

 تارشع ةيفلسلا ةوعدلا يف شاع دقف ؛ هب سانلا فرعأ نم انأ امهنم لوألاو

 الإ ىلاعت هللا ءاش ام اهنم دافتساو ءاهريغو بلح يف يسورد رضحي ناكو «نينسلا

 .كلذ ىلع ليلد ربكأ رصتخملا اذه هباتكو ! ملعلا اذه

 تمدقت دقو ! رم َيِفَلَخ يرعشأ هنإف ؛ حضوأ هرمأف ؛ينوباصلا :رخآلا امأو

 اذه ىلع امهتائتفاو امهلهج نم انركذ ام ىلع لدت «يتلا ىرخألا جذامنلا ضعب

 ةحصب حرص هنأ كلذو «ىرخأ ةئيس ينوباصلا هليمز ىلع يعافرلا داز دقو ..ملعلا

 لاق هيلع ءانيو ؛دلجملا رخآ يف هعضو يذلا " ثيداحألا سرهف " يف ثيدحلا

 )١/ ١7١(: ثيدحلا ىلع ًاقلعم

 لوسر نأ عم ! ؟مثآ وهف داحآ ثيدحب ةديقع دقتعي نم نإ :لوقي نم لوق امف

 ." بيغلاب نونمؤي لاجر مهنآب دحاولا ربخ اوقدص نيذلل دهش ولا هللا

 «ناتعوبطم ناتلاسر اهدبيأت يف انلو :ةحيحص اهيلإ راشأ يتلا ةديقعلا :لوقأو

 مل امب اهيلع لدتسي نأ زوجي ال نکل ؛هلل دمحلاو ءاهتحص هريغو وه فرع امهبو

 يبثلا ىلع بذكن ال نحن" :ةلاضلا قرفلا ضعب بهذم ىلع الإ ؛ واو هنع حصي

 رضاحلا رصعلا يف بانذأ ءالؤهلف ؛ فسألا عمو !"هل بذكتن امنإو ؛ هي

 .«ٍلْوَقل ن يف ْمُهنَفِرْعَتلَول
 .("عة9-" ع /1/1)"ةفيعضلا"
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 ةديقعلا يف داحآلا ربخ ةيجح ىلع مالكلا باوبأ عامج

 نيفلاخملا ىلع درلاو

ETT J ا را 0 | ا ا اا 





 نع تبث ثيدح لكب نمؤي نأ ملسملا ىلع بجي باب [:هز]

 وقم هللا لوسر

 :[مامإلا لاق]

 لهآ دنع ءو هللا لوسر نع تبث ثيدح لكب نمؤي نأ ملسملا ىلع بجي
 ءاوسو ءاداحآ مأ ًارتاوتم ناكأ ءاوسو ماكحألا وأ دئاقعلا يف ناك ءاوس هب ملعلا

 بجاولاف «هنايب قبس ام ىلع بلاغلا نظلا وأ «نيقيلاو عطقلا ديفي هدنع داحآلا ناكأ

 ةباجتسالا هسفن يف ققح دق نوكي كلذبو «هل ميلستلاو هب ناميإلا كلذ لك يف

 لوسرللو هلل اوبيجتسا اونمآ نيذلا اهيأ ايل :ىلاعتو كرابت هللا لوق يف اهب رومأملا

 هيلإ هنأو ؛هبلقو ءرملا نيب لوحي هللا نأ اوملعاو ؛مكييحي امل مكاعداذإ

 .#نورشحت

 (۷ ١ ص) "هسفنب ةجح ثيدحلا"

 ىلع ةلدألا نم باب 157]

 ةديقعلا يف داحآلا ثيدحب ذخألا بوجو

 :[مامإلا لاق]

 :ةديقعلا يف دحاولا ربخب ذخألا بوجو ىلع [ةلدألا نم]

 لك نم رفن الولف ةفاك اورفنيل نونمؤملا ناك امو# :ىلاعت هلوق :لوألا ليلدلا

 مهلعل مهيلإ اوعجر اذإ مهموق اورذنيلو نيدلا يف اوهقفتيل ةفئاط مهنم ةقرف

 .#نورذحي

 ا يبنلا ىلإ مهنم ةفئاط رفني نأ ىلع نينمؤملا ىلاعتو كرابت هللا ضح دقف
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 عورفلاب ىمسي امب ًاصاخ سيل كلذ نأ كش الو .هيف اوهقفتيو مهنيد هنم اوملعتيل

 ًاميلعت مهألاف مهآلا وه امب ملعملا أدبي نأ هب عوطقملا لب .معأ وه لب ماكحألاو

 معز كلذ لجأ نمو «ماكحألا نم مهأ دئاقعلا نأ هيف بيرال اممو ءًاملعتو

 ةيآلا هذه مهيلع كلذ لطبيف ءداحآلا ثيدحب تبثت ال دئاقعلا نأ نومعازلا

 اماكحأو ةديقع هقفتلاو ملعتلا ىلع ةفئاطلا اهيف ضح مك ىلاعت هللا نإف ؛ةميركلا

 ماكحألاو دئاقعلا نم هوملعت امب مهيلإ اوعجر اذإ مهموق اورذني نأ ىلع مهضح

 موقت ةجحلا نأ الولف .قوف امف دحاولا ىلع عقت برعلا ةغل يف "ةفئاطلا"و

 ماع ًاضح غيلبتلا ىلع ةفئاطلا ىلاعت هللا ضح امل ًامكحو ةديقع داحآلا ثيدحب

 ءةفئاطلا راذنإب لصحي ملعلا نأ يف حيرصلا 4نورذحي مهلعل# :هلوقب كلذ ًاللعم

 مهلعلإ# :#نوركفتي مهلعل# :ةينوكلاو ةيعرشلا هتايآ يف ىلاعت هلوقك هنإف

 غيلبتلا يف ةجح داحآلا ربخ نأ يف صن ةيآلاف :4نودتهي مهلعل# (نولقعي

 .ًاماكحأو ةديقع

 الو .هعبتت ال يأ #ملع هب كل سيل ام فقت الو# :ىلاعت هلوف :يناثلا ليلدلا

 رابخأ نوفي ةباحصلا دهع نم اولازي مل نيملسملا نأ مولعملا نمو «هب لمعت
 ءدب لثم ةيداقتعإلا قئاقحلاو «ةيبيغلا رومألا اهب نوتبثيو ءاهب نولمعيو ءداحآلا

 ءاملع ديفت ال تناك ولف «تافصلا ىلاعت هلل اهب نوتيثيو لب .ةعاسلا طارشأو قلخلا

 ام اوفق دق مهلك مالسإلا ةمئأو مهوعباتو نوعباتلاو ةباحصلا ناكل ةديقع تيثثالو

 -قعاوصلا رصتخم) يف ىلاعت هللا همحر ميقلا نبا لاق امك :ملع هب مهل سيل

 .ملسم هلوقي ال امم اذهو 5

 #اونيبتف أبنب قساف مكءاج نإ اونمآ نيذلا اأ ايف :ىلاعت هلوق :ثلاثلا ليلدلا

 ةجحلاف ام ربخب ءاج اذإ لدعلا نأ ىلع لدت اهنإف ؛"اوتبثتف" ىرخألا ةءارقلا يفو

 ۳۱۸ ا



 يف هللا همحر ميقلا نبا لاق كلذلو لاح هب ذخؤي لب تبثتلا بجي ال هنأو «هب ةمئاق

 و5 "مالعإلا"

 ناك ولو ءتبثتلا ىلإ جاتحي ال هنأو دحاولا ربخ لوبقب مزجلا ىلع لدياذهو"

 .ملعلا لصحي ىتح تبثتلاب رمأل ملعلا ديفي ال هربخ

 لاق :نولوقي اولازي مل مالسإلا ةمئأو حلاصلا فلسلا نأ ًاضيأ هيلع لدي اممو

 مهمالك يف مولعم اذهو ءاذك نع ىهنو ءاذكب رمأو اذك لعفو ءاذك ا هللا لوسر

 ريثكو «عضاوم ةدع يف ةو هللا لوسر لاق :"يراخبلا حيحص" يفو «ةرورضلاب

 نم هعمس امنإو إو هللا لوسر لاق :مهدحأ اهيف لوقي ةباحصلا ثيداحأ نم

 هيلإ بسن امب ةا هللا لوسر ىلع مزجو «لئاقلا نم ةداهش هذهو هريغ يباحص

 هللا لوسر ىلع ًادهاش ناكل ملعلا ديفي ال دحاولا ربخ ناك ولف «لعف وأ لوق نم

 ."ملع ريغب يل
 نإ :داحآلا ربخب ذخألا ىلع لدت هباحصأو ل يبنلا ةنس :عبارلا ليلدلا

 ًاضيأ لدت هتافو دعبو هتايح يف هباحصأو © يبنلا اهيلع ىرج يتلا ةيلمعلا ةئسلا

 ةجح هنأو ماكحألاو ةديقعلا يف داحآلا ثيدح نيب قيرفتلا مدع ىلع ةعطاق ةلالد

 ثيداحألا نم هيلع تفقو ام ضعب هللا نذإب نآلا ركاذ انأو ءكلذ لك يف ةمئاق

 :(177 /8- "هحيحص" يف ىلاعت هللا همحر يراخبلا مامإلا لاق ؛:ةحيحصلا

 موصلاو ةالصلاو ناذآلا يف قودصلا دحاولا ريخ ةزاجإ يف ءاج ام باب "

 ةفئاط مهنم ةقرف لك نم رفن الولف# :ىلاعت هللا لوقو ؛ماكحألاو ضئارفلاو

 ىمسيو #نورذحي مهلعل مهيلإ اوعجر اذإ مهموق اورذنيلو ءنيدلا يف اوهقفتيل

 نالجر لتتقا ولف «اولتتقا نينمؤملا نم ناتفئاط نإوإ# :ىلاعت هلوقل ةفتاط لجرلا

 مسد



 يبنلا ثعب فيكو (اونيبتف أبنب قساف مكءاج نإ) :ىلاعت هلوقو «ةيآلا ىنعم يف الخد

 ." ةنسلا ىلإ در مهنم دحأ اهس نإف «دحاو دعب ًادحاو هءارمأ لاو

 ربخ ةزاجإ نم ركذ ام ىلع اهب ًالدتسم ثيداحأ يراخبلا مامإلا قاس مث

 :اهنم ًاضعب قوسأف ةجح هنأب لوقلاو لمعلا زاوج اهب دارملاو ءدحاولا

 3 يل نيرشع نم اوحن هلدئع «لوبر هببش نحنو 578 يبنل 9 ةليل ي شع رم ًاوحن هدنع انمقأف ؛نوبراقتم '”هببش حنو 42 ىبنلا انيتأ "

 انلأس انقتشا دق وأ ءانلهأ انيهتشا دق انأ نظ املف ءًاقيفر ًاميحر ب هللا لوسر ناكو

 مهوملعو مهيف اوميقأف ؛:مكيلهأ ىلإ اوعجرا :لاق ؛هانربخأف ءاندعب انكرت نمع

 ." يلصأ ينومتيأر امك اولصو «مهورمو

 ةديقعلا معي ميلعتلاو

 مل ةجحلا هب موقت داحآلا ربخ نكي مل ولف مومعلا يف لخدي ام لوأ يه لب

 .ىنعم رمألا اذهل نكي

 :كلام نب سنأ نع :ىناثلا

 هجرخأ) ةمألا هذه نيمأ اذه»:لاقف ةديبع يبأ ديب ذخأف :لاق .مالسإلاو ةنسلا

 .ًارصتخم يراخبلا هاورو (۲۹ /۷) ملسم

 هدحو ةديبع ابأ مهيلإ ثعبي مل دحاولا ربخب ةجحلا مقت مل ولف :تلق

 نمل 8 مل



 هريغ ةقرفتم اهنم دالب ىلإ وأ «ةفلتخم تابون يف مهيلإ ب هثعب يف لاقي كلذكو

 ءالؤه نأ هيف بير أل اممو ءامهريغو "نيحيحصلا" يف مهئثيداحأو «يرعشآلا

 نكت مل ولف :مهنوملعي ام ةلمج يف دئاقعلا مهيلإ اولسرأ نيذلا نوملعي اوناك

 لوسر هنع هزنتي ثبع هنأل ءًأدرفأ كب هللا لوسر مهثعبي مل مهيلع مهب ةمئاق ةجحلا

 "ةلاسرلا" يف ىلاعت هللا همحر يعفاشلا مامإلا لوق ىنعم اذهو ولو هللا

 :(۱۲٤ص)

 لوبقب ةمئاق مهيلعو مهيلإ ثوعبملل ةجحلاو الإ «هرمأب ثعبي ال ةو وهو"

 ثعبي وأ «مههفاشیف مهيلإ ثعبي نأ ىلع ًارداق ناك دقو او هللا لوسر نع هربخ

 ."قدصلاب هنوفرعي ًادحاو ثعبف ءًاددع مهيلإ

 :لاق رمع نب هللا دبع نع :ثلاثلا

 دق كلو هللا لوسر نإ لاقف «تآ مهءاج ذإ حبصلا ةالص يف ءابقب سانلا انيب "

 ىلإ مههوجو تناكو ءاهولبقتساف ةبعكلا لبقتسي نأ رمأ دقو «نآرق ةليللا هيلع لزنأ

 .ملسمو يراخبلا هاور 0 ةبعكلا ىلإ اورادتساف ءماشلا

 ناك ام خسن يف دحاولا ربخ اولبق مهنع هللا يضر ةباحصلا نأ ىلع صن اذهف

 ةبعكلا اولبقتساو كلذ اوكرتف ءسدقملا تيب لابقتسا بوجو نم مهدنع ًاعوطقم

 لاق .ىلوألا ةلبقلا نم مهدنع عوطقملا هباوفلاخ ام مهدنع ةجح هنأ الولف «هربخل

 :ميقلا نبا

 ." كلذ ىلع اوركش لب لكلب هللا لوسر مهيلع رکنی ملو"

 نأ معزي يلاكبلا ًافون نإ :سابع نبال تلق :لاق ريبج نب ديعس نع :عبارلا

 ا



 هللا ودع بذك :سابع نبا لاقف «ليئارسإ يثب ىسوم سيل رضخلا بحاص ىسوم

 ًالوطم ناخيشلا هجرخأ .رضخلا بحاص مالسلا هيلع ىسوم نأ ىلع لدي

 )١719/415(: ًارصتخم اذكه ىعفاشلاو

 :دحاولا ربخب ةديقعلا تبثي :ىعفاشلا لاقو

 لكلب هللا لوسر نع بعك نب يبأ ريخ تبثي هعروو ههقف عم سابع نباف"

 امب و هللا لوسر نع بعك نب ىبأ هثدح ذإ «نیملسملا نم ًاءرما هب بذكي ىتح

 ."رضخلا بحاص ليئارسإ ىنب ىسوم نأ ىلع ةلالد هيف

 قيرفتلا ىري ال هنأ ىلع ليلد هللا همحر يعفاشلا مامإلا نم لوقلا اذهو :تلق

 مالسلا هيلع ىسوم نوك نآل :داحآلا ربخب جاجتحالا يف لمعلاو ةديقعلا نيب

 ره امك ًايلمع ًامكح تسيلو ةيملع ةلأسم يه مالسلا هيلع رضخلا بحاص وه

 "ةلاسرلا" يف ًاماه ًالصف دقع ىلاعت هللا همحر مامإلا نأ كلذ ديؤيو «نيبم

 باتكلا نم ةريثك ةلدأ هتحت قاسو "دحاولا ربخ تيبثت يف ةجحلا" ناونع تحت

 نأ اهمومعو اهقالطإب لمشت ءةماع وأ «ةقلطم ةلدأ يهو -٤٥١( ١١٤ص ) ءةنسلاو

 اذه متخو هًاضيأ ماع اهيلع همالك كلذكو ًاضيأ ةديقعلا يف ةجح دحاولا ربخ

 :هلوقب ثحبلا

 انفلس ليبس لزي ملو ءاهنم اذه ضعب يفكي ثيداحأ دحاولا ربخ تيبثت يفو"
 .ليبسلا هذه اندهاش نم ىلإ مهدعب نورقلاو

 ."نادلبلاب ملعلا لهأ نم هنع انل ىكح نمع انل ىكح كلذكو

 .[هنم] .لزي مریخ(

 517 ا



 .ًاضيأ ماع اذهو

 ًاميدق نوملسملا عمجأ :ةصاخلا ملع يف لوقي نأ سانلا نم دحأل زاج ولو"

 دحأ نيملسملا ءاهقف نم ملعي مل هنأب هيلإ ءاهتنإلاو دحاولا ربخ تيبثت ىلع ًاثيدحو
 يف اوفلتخا مهنأ نيملسملا ءاهقف نع ظفحأ مل :لوقأ نكلو «يل زاج هتبث دقو الإ

 ."دحاولا ربخ تيبثت
 (هو- هاء ص) " هسفنب ةجح ثيدحلا"

 ةديقعلا يف داحآلا ربخ در ينبت ةروطخ باب ]٤۷[

 كلذ ىلع درلا يف فنص نم مهأ ركذو

 :[مامإلا لاق]

 يأرو ءةئطاخ ةركف ةليوط نورق ذنم نيملسملا ءاملع ضعب دنع ترهظ

 نإو ءةيمالسإلا دئاقعلا يف ةجحب سيل داحآلا ثيدح نإ :مهلوق وه كلذو ؛ريطخ

 لوصألا ءاملع نم ددع يأرلا اذهب ذخأ دقو «ةيعرشلا ماكحألا يف ةجح ناك

 دنع راص ىثح «نيملسملا ةاعدلاو باتُكلا نم ةفئاط ًاثيدح هانبتو «نيرخأشملا

 نأ زوجي ال هنإ :لاقف مهضعب الغو !شاقنلاو ثحبلا لمتحي ال ًايهدب ًارمأ مهضعب

 !!مثآو قساف وهف كلذ لعف نمو ءًالصأ ةديقع هيلع ىنبت

 ثيدحلاو مالسإلا ءاملع نم ريثك ذاشلا يأرلا اذه ىلع درلا يف بتك دقو

 يف ىلاعت هللا همحر ميقلا نبا مامإلا ةمالعلا هبتك ام دودرلا مهأ نمو ءًاثيدحو ًاميدق

 ميقلا هباتك يف ىلاعت هللا همحر مزح نبا ريبكلا مامإلاو "ةلسرملا قعاوصلا" هباتك
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 ."ماكحألا لوصأ يف ماكحإلا"

 .(7"ص)"ةديقعلا ىف داحآلا ثيدحب لخألا بوجو"

[A]ثيدح درب لوقلا ضقن باب  

 ةدع هوجو نم ةديقعلا ىف داحآلا

 :[مامإلا لاق]

 ثيدحلا وأ ةيآلاب ءيعطقلا ليلدلاب الإ ةديقعلا تبثت ال هنأ ىلإ مهضعب بهذ

 امم اذه نأ ىعداو «ليوأتلا لمتحي ال ليلدلا اذه ناك نإ ؛ًايقيقح ًارتاوت رتاوتملا

 تبثت ال اهنأو «”ملعلا ديفت ال داحآلا ثيداحأ نأو «لوصأللا ءاملع دنع هيلع قفا

 !9ةديقع اهب

 ءاملع نم نيمدقتملا ضعب هب لاق دق هنأ ملعن انك نإو لوقلا اذه نإ :لوقأو

 :ةديدع هوجو نم ضوقنم هنإف «مالكلا

 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف هل لصأ ال «ثدحم عدتبم لوق هنأ :لوألا هجولا

 حلاصلا فلسلا هفرعي ملو ءةنسلا تاهيجوتو باتكلا يده نع بيرغ وهو «ءارغلا

 دودرم لطاب نيدلا رومأ نم عدتبم رمأ لك نأ :فينحلا نيدلا يف ررقملا مولعملا

 .[هنم] !ًاطخ وأ ًابذك نوكي نأ نكمي هنأ :مهدنع كلذ ىنعمو :تلق (۱)

 قرط ةدع نم ءاج ولو «حيحصلا ثيدحلا داحآلا ثيدحب دارملا نأ :هل هبتنُي نأ يغبني اممو (؟)

 ! ةديقعلا يف هنولبقي الو ءالؤه هدري ثيدحلا اذه لشمف ؛رتاوتلا ةجرد غلبت مل اهنكل :ةحيحص

 ةقباسلا انتلاسر ةمدقم عجار ؛ عوضوملا اذهب ةقلعتملا ةيثيدحلا تافيرعتلا مهأ ىلع عالطاللو

 .[هنم] ادسفنب ةجح ثيدحلا»

 سلخ



 .لاحب هلوبق زوجي ال

 ثيداحألا تائم در مزلتست ةديقع نمضتي لوقلا اذه نأ :ينانلا هجولا

 يه :ةديقعلا هذهو «ةديقعلا يف اهنوك درجمل ملو ب يبنلا نع ةتباثلا ةحيحصلا

 نيملكتملا ءالؤه دنع كلذك رمألا ناك اذإو :ةديقع اهب تبثت ال داحآلا ثيداحأ نأ

 :مهل لوقنف «هنودقتعي امب مهبطاخن نحنف «مهعابتآو

 :رتاوتم ثيدح وأ ةيآ نم مكيدل ةديقعلا هذه ةحص ىلع عطاقلا ليلدلا نيأ

 ؟ليوأتلا لمتحي ال هنإ ثيحب ءًاضيأ ةلالدلا ىعطق توبثلا ىعطق

 جتحن يتلا ةنسلاو باتكلا ةلدأ عيمجل فلاخم لوقلا اذه نأ :ثلاثلا هجولا

 ةيعرشلا ماكحألا يف داحآلا ثيدحب ذخألا بوجو ىلع اهب ًاعيمج مهايإو نحن

 وأ ةديقع ناك ءاوس «هبر نع هللا لوسر هب ءاج امل اهلومشو اهمومعل كلذو
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 .امكح

 فلاخم وه لب ؛ةباحصلا هب لي مل طقف سيل روكذملا لوقلا نأ :عبارلا هجولا

 ثدحي ام لكب نومزجي اوناك مهنأ نيقي ىلع اننإف «مهنع هللا يضر هيلع اوناك امل

 لوسر نع هثدح نمل مهنم دحأ لقي ملو ءا هللا لوسر نع ثيدح نع مهدحأ هب

 .رتاوتي ىتح ملعلا ديفي ال دحاو ربخخ كربخ : اا هللا

 «كبر نم كيلإ لزنأ ام غلب لوسرلا اأ اي :ىلاعت هللا لاق :سماخلا هجولا
 غالبلا الإ لوسرلا ىلع امو# :لاقو «(۷٠:ةدئاملا)(هتلاسر تغلب (ف لعفت مل نإو

 يف هباحصأل لاقو «هيلع قفتم «ينع اوغلب» :ة40+ يبنلا لاقو :(04:رونلا» 4 نيبملا

 دق كنأ دهشن :اولاق «؟نولئاق متنأ امف ينع نولأسُت متنأ» :ةفرع موي مظعألا عمجلا

 .ملسم هاور «تحصنو تيدأو تغلب

 Yo | ا ا



 ؛ملعلا هب لصحيو «غأبملا ىلع ةجحلا هب موقت يذلا وه :غالبلا نأ مولعمو
 هللا ةجح هب موقت يذلا غيلبتلا هب عقي مل ملعلا هب لصحي ال دحاولا ربخ ناك ولف

 او هللا لوسر ناك دقو ؛ملعلا هب لصحبي امب موقت امنإ ةجحلا نإف ؛دبعلا ىلع

 تماق كلذكو «هغلب نم ىلع ةجحلا موقتف ؛هنع ّْلبي هباحصأ نم دحاولا لسري

 مل ملعلا دفي مل ولو ؛هتنسو هلاعفأو هلاوقأ نم تاقثلا ٌلودعلا انغلب امب انيلع هتجح

 نود وأ ةعبرأ وأ ةثالث وأ نانثا وأ دحاو هغلب نم ىلع الو ءةجح كلذب انيلع مقت

 .لطابلا لطبأ نم اذهو «رتاوتلا ددع

 ىلإ ةباحصلا نم ًادارفأ ثعبي ناك للاب يبنلا نأ ًانيقي ملعن اننأ :سداسلا هجولا
 نميلا ىلإ ىسوم ابأو ًاذاعمو ًايلع لسرأ امك «مهنيد سانلا اومّلعيِل دالبلا فلتخم

 يهف «ةديقعلا وه امنإ نيدلا يف ءيش مهأ نأ ًاضيأ ًانيقي ملعنو ءةفلتخم تابون يف

 :ذاعمل كلي هللا لوسر لاق امك «هيلإ سانلا نوعدي لسرلا كئلوآ ناك ءيش لوأ

 (لجو زع هللا ةدابع هيلإ مهوعدت ام لوأ نكيلف ءباتك لهأ موق ىلع مدقت كنإ»

 هللا نأ مهربخأف هللا اوفرع اذإف ءاهللا الإ هلإ ال نأ ةداهش ىلإ مهعداف» :ةياور يفو

 .ملسمل ظفللاو ؛هيلع قفتم ثيدحلا (....تاولص سمخ مهيلع ضرف

 زع هللاب مهفرعي نأو ؛ديحوتلا ةديقع ءيش لك لبق مهغلبي نأ ثل هرمأ دقف
 :مهيلع هللا ضرف ام مهغلب ىلاعت هوفرع اذإف «هنع هزنیامو هل بجي امو :لجو

 موقتو دحاولا ربخب تبثت ةديقعلا نأ ىلع عطاق ليلد وهف ءًانيقي ذاعم هلعف ام كلذو

 هدحو ذاعم لاسرإب ةو هللا لوسر ىفتكا امل كلذ الولو «سانلا ىلع ةجحلا هب

 .هلل دمحلاو ءرهاظ نيب اذهو

 مهيلع بجي اميف نيملسملا توافت مزلتسي روكذملا لوقلا نأ :عباسلا هجولا

 .ًاضيأ لطاب اذهو ءًاعيمج مهيلإ ريخلا غولب عم ؛هداقتعا

 سس
 يا



 ةديقعلا يف ًاقلطم ثيدحلاب ذخألا لاطبإ -ًاضيأ- همزاول نيو :نماثلا هجولا

 «نالطبلا يف هلبق يذلاك اذهو ةرشابم ةو هنم هوعمس نيذلا ةباحصلا دعب نم

 .رهظأ لب

 :ثيدحلا يف دحاولا ثدحملا لوق لوبق بجاولا نم ناك اذإ :عساتلا هجولا

 لك ثيدحب ذخألا بجي كلذكف «ةديقعلا يف هب ذخألا مزلتسي وهو «رتاوتم هنإ

 .قرف الو «هب ةديقعلا تايثإو «ةقث ثدحم

 ناك نإو- رمألا عقاو يف بذ وأ يسن وأ َمِهَو نوكي نأ لامتحاب ليلعتلاو
 قرف الو ءثيدحلا رتاوتب لاق يذلا صتخملا يف هلثم لاقي -ةلادعلاو ةقثلا هرهاظ

 «لطاب ىناثلاو !اقدصي ال نأ امإو ءهب ربخأ اميف امهنم لك قدصي نأ امإف ءًاضيأ

 .دارملا وهو «لوألا تبثف

 لاقي كلذلو -ًايرايتخا ناك نإو- رمألا أدبم ىف قيدصتلا نأ :رشاعلا هجولا

 هسفن دجي يوارلاب قثي نيح قّدصملا نكلو «-قدصت ال وأ قّدِص :ناسنإلل

 دجي امك ؛هربخ ىف كشي وأ هبذكي نأ هنكمي ال هنإ ثيحب «هقيدصت ىلع ةروسقم

 .هب قثي يذلا هقيدص عم اثم دحاو لك كلذ

 ماكحألا يف هب قثي يذلا يوارلا قيدصت بوجوب ٍقّدَّصملا فيلكتف ٍظئنيحو

 .(قاطي ال ام فيلكت) :ب لوقلاب ءىش هيشأ وه ةديقعلا نود

 باجيإو «ةيلمعلا ماكحألاو ةديقعلا نيب قيرفتلا نأ :رشع يداحلا هجولا

 نرتقي ال ةديقعلا نأ ساسأ ىلع ىنب امنإ كلت نود هذه ىف داحآلا ثيدحب ذخألا

 !لطاب نيرمألا الكو «ةديقع اهعم نرتقي ال ةيلمعلا ماكحألاو :لمع اهعم

 سكعلا نإ :مهل ليق ول ةلطابلا ةديقعلا هذهب نيلئاقلا نأ :رشع يناثلا هجولا
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 ةديقعلا نم لك ناك امل :لاقي نأ نكمملا نم هنإف «هدر اوعاطتسا امل «باوصلا وه

 هعم نرتقي لمعلاو «لمع اهعم نرتقي ةديقعلاف ءرخآلا امهدحأ نمضتي لمعلاو

 وه امنإ لوألا نأ ثيح نم ًاحضاو ًاقرف امهنيب نكلو ءًافنآ هنايب قبس ام ىلع ةديقع

 طبترم هنإف ءلمعلا فالخب :عمتجملاب هل طابترا الو ءنمؤملا صخشب قلعتم

 يف ةمرحملا جورفلا لحتست هيف ءاقيثو اطابترا نمؤملا هيف ايحي يذلا عمتجملاب

 نم رطخأ ةهجولا هذه نم ةيلمعلا رومألاف «سوفنلاو لاومألا حابتستو «لصألا
 .ةيداقتعالا رومألا

 ليطعت مزلتسي ءًامئاد اهينبتو «ةديقعلا هذهب مهلوق درط نأ :رشع ثلاثلا هجولا

 ًاضيأ مه نولوقي ال لطاب اذهو ءًاضيأ ةيلمعلا ماكحألا يف داحآلا ثيدحب لمعلا

 .لطاب وهف لطاب هنم مزل امو «هب

 ةلطاب ىوعد لوقلا كلذ ىلع نييلوصألا قافتا ىوعد نأ :رشع عبارلا هجولا

 باتُّكلا ضعبو ءاهريغو لوصألا بتك يف فورعم فالتخالا نإف ةدئاز ةأرجو

 فيكف الإو :نولقني اميف نوتبثتي ال يذلا نيرصاعملا ضعب كلذ يف دلق امنإ مويلا

 كلام مامإلا :ملعلا ديفي دحاولا ربخ نأ ىلع صن دقو ءروكذملا قافتالا حصي

 صنو مزح نباك هباحصأو يلع نب دوادو ةفينح يبأ باحصأو «يعفاشلاو

 !؟يبساحملا دسأ نب ثراحلاو «يسيباركلا يلع نب نيسحلا هيلع

 سيل هنكلو «حيحص موعزملا قافتالا نأ الدج به :رشع سماخلا هجولا

 .هل دهشي ام كاته نكي مل اذإ امب ديقم وه لب «نييلوصألا دنع هقالطإ ىلع

 ماكحإ» عجارف ؛ لوصألا بتك نم رحخآ باتك يف اهدجت ال «ةيوق ةريثك ججحب هل جتحاو )١(

 .[هنم](۱۳۸- ١١۹ / ۱) هل (ماكحألا

YA 
 يا



 عامجإلا داقعناب قوبسم فالتخالا اذه نأ ىلع :رشع سداسلا هجولا

 رومألاو ىلاعت برلا تافص تابثإو ؛ثيداحألا هذه لوبق ىلع نقيتملا مولعملا

 :ىلاعت هللا همحر ميقلا نبا لاق .اهب ةيبيغلا ةيملعلا

 هذه اوور نيذلا مه ةباحصلا نإف ءلوقنملاب ةربخ هل نم هيف كشي ال اذهف"

 مهنم اهعمس نمو «مهرخآ ىلإ مهلوأ نم نيعباتلا عيمج مهنع اهاقلت مث ءاهاور

 امك ؛ثيدحلا لهأ ةرورض هملعي رمأ اذه «نيعباتلا عم نيعباتلا عبات كلذكو

 دهشتلاو ناذألا لقنو ءاهتاقوأو تاولصلا دادعأو :ةبانجلا نم لسغلاو ءوضولا

 نإف «تافصلا ثيداحأ اولقن نيذلا مه اذه اولقن نيذلا نإف ؛نيديعلاو ةعمجلاو

 ؛هانركذ امم اهريغ لقن يف كلذ مهيلع زاج ءاهلقن يف بذكلاو أطخلا مهيلع زاج

 نيدلا نم خالسنا اذهو «ةتبلا ةو انيبن نع انل لقن ءيشب انل قوثو الف ٍظئيحو

 ال :اولاقو «هودرط دق مالسإلا نيد يف نيحداقلا نم ًاريثك نأ ىلع «لقعلاو ملعلاو

 ءهقح نيدلاو ةنسلا نم خالسنالا اوطعأ ءالؤهف :(لاق) ءةتبلا ءيشب انل قوثو

 يفاذه مهلوق قرفلا تمسقتو «مهقانعأ نم مالسإلا ةقبر اوعلخو مهرفك اودرطو

 ,20"ثيدحلا در

 نم لقتسم نيب ام مهو «ةنسلا نم هوركنأ امو فئاوط رشع نم رثكأ ركذ مث

 «تافصلا ثيداحأو ماكحألا ثيداحأ نيب نوقرفملا مهنمو رثكتسمو «كلذ

[ane «قعاوصلا» (ع- غ7 /5 )١( 

 م



 .هتمرب هتلقنل ةلاطإلا ةيشخ ال ولو «سيفن هنإف «ءاش نم همالك مامت عجاريلف

 ناك اذإف «ملعلا ديفي لوبقلاب ةمألا هتقلت يذلا داحآلا ربخ نأ مدقت امم تبثف

 ؛نيملكتملا نم كلذ يف فلاخ نمب دادتعا الو «هب تبثت ةديقعلاف ءكلذك

 .ةمئألا نم مهدعب نمو ةباحصلا عامجإو ءةنسلاو باتكلا ةلدأ مهتفلاخمل

 يهف «نيقيلاو ؛ملعلا ديفت ال داحآلا ثيداحأ نأ به مث :رشع عباسلا هجولا

 .مهقافتاب ًاعطق بلاغلا نظلا ديفت

 «يبسن رمأ ةيعطقلا وأ ةينظلا رومألا نم ليلدلا نوك نأ :رشع نماثلا هجولا

 .هسفن يف ةفص وه سيل «ليتسملا كردملا فالتخاب فلتخي

 ىلع ةديقعلا يف راصتقالا :لطابلا لوقلا اذه مزاول نم نإ :رشع عساتلا هجولا

 دئاقعلا نم هيف امب دادتعالا مدعو ؛هنع ثيدحلا لصفو «هدحو نآرقلا يف ءاج ام

 ال مهنأل "نيينآرقلا" ب نوفرعي «مويلا سانلا نم ةفئاطل ًاقفو «ةيبيغلا رومألاو

 “انتالص ريغ مهتالصف كلذلو «هنم نآرقلا قفاو ام الإ ًاقالطإ ثيدحلاب نونيدي

 ءاندئاقع ريغ مهدئاقعف يلاتلابو ءانتدابع ريغ مهتدابع لکو ءانتاکز ريغ مهتاكزو

 لب هللا لوسر مهيلإ راشأ نيذلا ءال وهف «نيملسم ريغ مهنأ ًاعبط يواسي كلذو
 ناعبش لجر كشوي الآ ؛هعم هلثمو باتكلا تيتوأ ينإ الأ) :هنع حص اميف هلوقب

 امو ؛هولحأف لالح نم هيف متدجو امف «نآرقلا اذهب مكيلع :لوقي هتكيرأ ىلع

 بان يذ لك الو ءيلهألا رامحلا مكل لحي ال الأ :هومرحف مارح نم هيف متدجو

 مهيلعف موقب لزن نمو ءاهبحاص اهنع ينغتسي نأ الإ ءدهاعم ةطقّل الو ءعبسلا نم

 اهنآل ؛ هسفن نآرقلا ىتح اهيلع لدي ال ةالص ىلصف «مهتالص انيري نأ مهدحأ نم تبلط دقلو )١(

 .[هنم]!! ةنسلا نع ًالضف ؛ هيف اهل لصأ ال راكذأو ةيعدأ نم ةبكرم

 سس
 يا



 ٥۰۵(. /؟) دواد وبأ هاور «ةارق لثمب مهبقعي نأ هلف هورقي مل نإف ؛هورقي نأ

 مسق يف لالضلا ءالؤه نوكراشي لطابلا لوقلا اذه نونبتي نيذلا نإ :لوقأ

 لوأل ناك نإو-اذهو «ةديقعلاب قلعتي اميف نآرقلاب ءافتكالا وهو «مهلالض نم ريبك

 -رتاوتملا ثيدحلاب ةديقعلا نوتبثي مهنأل ؛هيلإ راشملا مهلوق فلاخي هنأ ودبي ةلهو

 .ىنعملا ال ظفللا ىف الإ هفلاخي ال ةقيقحلا ىف هنإف «

 نيذلا ءالؤه انلديلف الإو «يلمع ريغ مهيلإ ةبسنلاب يرظن كلذ نأ :قيقحتلاو

 ينإف ءرتاوتم ثيدح ىلع ًءانب اهنودقتعي ةدحاو ةديقع ىلع لوقلا اذه نونبتي

 نم مهنأل ؛رتاوتم ثيدحب ةديقع تبثي مالكلا ءاملع نم ًادحأ نأ نظأ ال ًايصخش

 امك ءاهبلطتو اهب لاغتشالا یف سانلا دهزأو ءاهقرطو ثيداحألاب سانلا لهجأ

 يهو «داحآ رابخأ اهنأب ثيداحألا نم ريثك ىلع نومكحي مهارن كلذلو «هنايب قبس

 !ةرتاوتم ثيدحلاب ملعلا لهأ دنع

 عجاريلف عسوتلا دارأ نمو ءديدش راصتخاب (7-40ص) "داحآلا ثيدحب ذخألا بوجو"

 .اهيلإ راشملا ةلاسرلا

 ةديقعلا يف داحآلا ربخ ةيجح لوح تاهبش در باب 154]

 :[مامإلا لاق]

 نأب هسفن تقولا يف نولوقي ؛ةديقع هب تبثت ال داحآلا ثيدح نأب نيلئاقلا نإ

 ؛ماكحألاو دئاقعلا نيب اوقرف دق اذهب مهو ءداحآلا ثيدحب تتبث ةيعرشلا ماكحألا

 الك فلأو ءالك ؛ةنسلاو باتكلا نم ةمدقتملا صوصنلا يف قيرفتلا اذه دجت لهف

 اهنآل ءاهيف ةا هعابتا بجوتو ءًاضيأ دئاقعلا لمشت اهتاقالطإو اهمومعب يه لب
 هللا ىفق اذإ ةنمؤم الو نمؤمل ناك امو# ةيآ يف (ًارمأ) هلوق هلمشي امم كش الب
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 لو هيبن ةعاطإب ىلاعت هرمأ اذكهو #مهرمأ نم ةريخلا مهل نوكي نأ ًارمأ هلوسرو

 نولوقي نيذلا نينمؤملا ىلع هؤانثو - هتفلاخم نم ريذحتلاو :هنايصع نع يهنلاو

 بوجو ىلع لدي كاذ لك ءانعطأو انعمس :هلوسرو هللا ىلإ مكاحتلل نوعدي امدنع

 لوسرلا مكاتآامو# :ىلاعت هلوقو .ماكحألاو دئاقعلا يف لَم هعابتاو هتعاط

 تلأس ول تنأو .مولعم وه امك لومشلاو مومعلا ظافلأ نم "ام" نإف (هوذخف

 هيلع ليلدلا نع ماكحألا يف داحآلا ثيدحب ذخألا بوجوب نيلئاقلا ءالؤه

 مامإلا اهبعوتسا دقو ءًاراصتخا هركذن مل امم اهريغو ةقباسلا تايآلا هذهب اوجتحال

 مهلمح يذلا امف ءاش نم اهعجاريلف "ةلاسرلا" هباتك يف ىلاعت هللا همحر يعفاشلا

 نإ ؟تايآلا مومع يف ةلخاد يهو اهب ذخألا بوجو نم ةديقعلا ءانئتسا ىلع

 مزلامو «لطاب كلذو «,صصخم نودب صيصخت دئاقعلا نود ماكحألاب اهصيصخت

 .لطاب وهف لطاب هنم

 اهباوجو ةهبش -

 ال داحآلا ثيدح نأ يهو ! ةديقع مهيدل تراص مث ةهبش مهل تضرع دقل

 يف هب لمعلا بجي حجارلا نظلاو ءًاعبط حجارلا نظلا هب نونعيو ؛نظلا الإ ديفي
 ؛ةيملعلا لئاسملاو «ةيبيغلا رابخألا يف مهدنع هب ذخألا زوجي الو ًاقافتا ماكحألا

 ال داحآلا ثيدح نإ" :مهلوقب الدج مهل انملس ول نحنو «ةديقعلاب دارملا يهو

 ليلدلا امو «قيرفتلا اذه مكل نيأ نم :مهلأسن انإف ءهقالطإ ىلع "نظلا الإ ديفي

 !؟ةديقعلا يف داحآلا ثيدحب ذخألا زوجي ال هنأ ىلع

 :نيكرشملا يف ىلاعت هلوقب كلذ ىلع نولدتسي نيرصاعملا ضعب انيأر دقل
 نم ينغي ال نظلا نإ :هناحبس هلوقبو 4 سفنألا ىوب# امو نظلا الإ نوعبتي نإ#

 مهعابتا ىلع نيكرشملا اهيف ىلاعت هللا مذي يتلا تايآلا نم كلذ وحنو :ًائيش قحلا
 نرحب

 ہا



 هب دارملا سيل تايآلا هذه يف روكذملا نظلا نأ نيلدتسملا ءالؤه تافو .نظلا

 كشلا وهامنإو ءاقافتا هب ذخألا بجاولاو ؛داحآلا ربخ هديفي يذلا بلاغلا نظلا

 " :ةغللا بتك نم اهريغو "ناسللا"و "ةياهنلا" يف ءاج دقف ؛ صرخلا وه يذلا

 ." هيلع مكحتو هققحتف ءيشلا يف كل ضرعي كاشلا :نظلا

 هلوق كلذ ديؤي اممو «نيكرشملا ىلع ىلاعت هللا هاعن يذلا نظلا وه اذهف

 صرخلا وه نظلا لعجف *نوصرخي الإ مه نإو نظلا الإ نوعبتي نإ# :مهيف ىلاعت
 .نيمختلاو رزحلا درجم وه يذلا

 امك بلاغلا نلفلا وه تايآلا هذه يف نيكرشملا ىلع يعنملا نظلا ناك ولو

 :نينثا نييبسل كلذو ءًاضيأ ماكحألا يف هب ذخألا زجي مل .نولدتسملا كئلوأ معز

 .ماكحألا نود ةديقعلاب هصخي ملو ءًاقلطم ًاراكنإ مهيلع هركنأ هللا نأ :لوألا

 ىلع هركنأ يذلا نظلا نأ تابآلا ضعب يف حرص ىلاعت هنأ :رخآلاو

 يف حيرصلا ىلاعت هلوق ىلإ عمساف ءًاضيأ ماكحألا يف هب لوقلا لمشي نيكرشملا

 الو "ةديقع هذهف" «انؤابآ الو انكر شأ ام هللا ءاش وئاوكرشأ نيذلا لوقيس# :كلذ

 :لق انسب اوقاذ ىتح مهلبق نم نيذلا بذك كلذك "مكح اذهو" ءيش نم انمرح

 نوصرخت الإ متنأ نإو «نظلا الإ نوعبتت نإ ؟انل هوجرختف ملع نم مكدنع له

 مثإلاو ءنطب امو اهنم رهظ ام شحاوفلا يبر مرح امنإ لق# :ىلاعت هلوق اهرسفيو
 ال ام هللا ىلع اولوقت نأو ًاناطلس هب لزني ملام هللاب اوكرشت نأو «قحلا ريغب يغبلاو

 يوغللا نظلا وه امنإ هب ذخألا زوجي ال يذلا نظلا نأ مدقت امم تيثف 4نوملعت

 ماكحألا يف هب مكحلا مرحي هنأو «ملع ريغب لوقلاو «نيمختلاو صرخلل فدارملا

 .قرف الو دئاقعلا يف هب ذخألا مرحي امك

 ۳ ا



 ثيداحألاو تايآلا لك نإ :مدقتملا لوقلا انل ملس دقف كلذك رمألا ناك ذإو

 ًاضيأ لدت ماكحألا يف داحآلا ثيدحب ذخألا بوجو ىلع ةلادلا ةمدقتملا

 نيب قيرفتلا نأ قحلاو ءًاضيأ دئاقعلا يف هب ذخألا بوجو ىلع اهلومشو اهمومعب
 يف ةليخد ةفسلف داحآلا ثيدحب اهيف ذخألا بوجو يف ماكحألاو ةديقعلا

 ريهامج مهدلقي نيذلا ةعبرألا ةمئآلا الو حلاصلا فلسلا اهفرعي ال «مالسإلا

 .رضاحلا رصعلا لك يف نيملسملا

 :لايخلاو مهولا ىلع (داحآلا ثيدحب ذخألا مدع) ةديقع مهؤانب -

 اهددري يتلا ةملكلا هذه وه مويلا لقاعلا ملسملا هعمسيام بجعأ نم نإو

 ولو ىتح «ثيدحب قيدصتلا نع مهناميإ فعض املك باتكلاو ءابطخلا نم ريثك

 رخآ يف مالسلا هيلع ىسيع لوزن ثيدحك ثيدحلاب ملعلا لهأ دنع ًارتاوتم ناك

 عضومو «" ةديقع هب تبثت ال داحآلا ثيدح " :مهلوقب نورتستي مهنإف «نامزلا
 هذه يف مهترظان نم ضعبل ةرم تلق امك «ةديقع هسفن وه اذه مهلوق نأ بجعلا

 ؛لوقلا اذه ةحص ىلع عطاقلا ليلدلاب اوتأي نأ مهيلعف كلذ ىلع ءانبو ؛ةلأسملا

 ,ىوعدلا درجم الإ مهل ليلد ال مهنإف تاهيه تاهيهو «هيف نوضقانتم مهفالإو
 نم اورفدقل :ىرخأ ةرابعبو ؟ةديقعلا يف فيكف ماكحألا يف دودرم كلذ لثمو

 نظلاب مهلوق وهو هنم ًاوسأ وه اميف اوعقوف «ةديقعلا يف حجارلا نظلاب لوقلا

 هقفتلا نع دعبلا ببسب الإ كلذ امو ! " راصبألا ىلوأ اياوربتعاف " ءاهيف حوجرملا

 .لاجرلا ءارآب هنع لاغشنالاو «ةرشابم امهرونب ءادتهالاو ءةنسلاو باتكلاب

 (ه8- 49 ص) "داحآلا ثيدحب ذخألا بوجو"

 هنن



 نايحألا نم ريثك يف نيقيلاو ملعلا ديفي داحآلا ربخ باب []

 ملعلا داحآلا ثيدح ةدافإ مدع لالضلا لهأ ءاعدا ببس نأ نايبو

 ةنسلاب مهلهج وه

 :[مامإلا لاق]

 سيل [حجارلا نظلا الإ ديفي ال داحآلا ريخ نأب لوقلا] نأ ملعب نأ يغبتي

 وه نآلا هركذ انمهي يذلاو «هعضوم يف روكذم ليصفت هيف لب ؛هقالطإ ىلع ًاملسم

 يتلا ثيداحألا كلذ نم ؛نايحألا نم ريثك يف نيقيلاو ملعلا ديغي داحآلا ربخ نأ

 دقتني مل امم امهيحيحص يف ملسمو يراخبلا هجرخأ ام اهنمو «لوبقلاب ةمآلا اهتقلت

 مامإلا هب مزج امك «هب لصاح يرظنلا ينيقيلا ملعلاو .هتحصب عوطقم هنإف امهيلع
 يف ريثك نب ظفاحلا هرصنو (۲۸-۲۹ص) "ثيدحلا مولع" هباتك يف حالصلا نبا

 يف ةيزوجلا ميق نبا ةمالعلا هعبتو «ةيميت نبا مالسإلا خيش هلبق نمو "هرصتخم"
 امنإ»:رمع ثيدح اهنم ءثيداحأ ةدعب هل لثمو ء(۳۸۳ /۲) "قعاوصلا رصتخم"

 بجو دقف اهدهج مث عبرألا اهبعش نيب سلج اذإ(:ثيدحول تاينلاب لامعألا

 ىلع ناضمر يف رطفلا ةالص واو هللا لوسر ضرف«:رمع نبا ثيدحو «« لسغلا

 :(۳۷۳ /۲) ميقلا نبا لاق كلذ لاثمأو»ىئنألاو ركذلاو ريبكلاو ريغصلا

 دمحم ةمأ ريهامج دنع ينيقيلا ملعلا ديفي اذهف :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق "

 امأو ؛عازن كلذ يف مهنيب نكي ملف «فلسلا امأ ؛نيرخآلاو نيلوألا نم لاب

 ةلوقنم ةلأسملاو ؛ةعيرألا ةمئآلا باحصأ نم رابكلا ءاهقفلا بهذم اذهف فلخلا

 يزارلا ركب يبأو يسخر سلا لثم ؛ةيلبنحلاو ةيعفاشلاو ةيكلاملاو ةيفنحلا بتك يف
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 :ةيعفاشلا نم قاحسإ يبأ خيشلاو بيطلا يبأو دماح يبأ خيشلاو «ةيفنحلا نم

 ىسوم يبأ نباو ىلعي يبأ يضاقلا لثمو ؛ةيكلاملا نم هريغو دادنم زيوخ نياو

 كروف نباو ينيئارغسإلا قاحسإ يبأ لثمو «ةيلبتحلا نم مهريغو باطخلا يبأو

 هنكلو «هراتخاو هححصو حالصلا نبا هركذو «نيملكتملا نم ماظنلا قاحسإ يبأو

 نم نظو ةحيحصلا ةجحلا بجومب هلاق امنإو «مهب ىوقتيل هب نيلئاقلا ةرثك ملعي مل
 :ةمات ةربخ بابلا اذهب مهل سيلو «نيدو ملع مهل نيذلا خياشملا نم هيلع ضرتعا

 مهنأ مهرذعو ! روهمجلا نع هب درفنا حالصلا نب ورمع وبأ هلاق يذلا اذه نأ

 اوعفترا نإو .بجاحلا نبا مالك نم هنودجي ام ىلإ لئاسملا هذه يف نوعجري

 اودعص مهدنس الع نإف :بيطخلا نبا ىلإو «يدمآلا فيسلا ىلإ اودعص ةجرد

 هركذ ام ىلع ثيدحلا لهأ عيمجو :(لاق) .ينالقابلاو ينيوجلاو يلازغلا ىلإ

 ًاقيدصت ربخلل ةمألا يقلت نأ :روهمجلا لوق ىلع ةجحلاو ءورمع وبأ خيشلا

 بجوم ىلع تعمتجا ول امك «ةلالض ىلع عمتجت ال ةمألاو مهنم عامجإ :ًالمعو

 ًاطخ ىلع عمتجت ال اهنإف ءسايق بجوم ىلع وأ ؛ةقيقح مسا وأ قلطم وأ «مومع

 تبثت ةمصعلا نإف ءأطخلا هيلع نمؤي مل هيلإ رظنلا درج ول مهنم دحاولا ناك نإو

 نم دحاو دحاو ىلع بذكلاو أطخلا زوجي رتاوتلا ربخ نأ امك «ةيعامجالإ ةبسنلاب
 يف أطخلا نم ةموصعم ةمألاو .عومجملا ىلع زوجي الو «هدرفمب نيربخملا

 تبوق اذإف ءاهطورشب ًانونظ نوكت دق بابلا اذه يف داحآلاو :(لاق) ءاهيأرو اهتياور

 :(لاق) .ةدساف تالايخو ًاماهوأ تراص تعضو اذإو ءًامولع تراص

 خيشلا هركذ امك بابلا اذه نم ملسمو يراخبلا ثيداحأ روهمج نأ ملعاو

 لهآ هاقلت ام نإف «هريغو يفلسلا رهاط يبأ ظفاحلاك ءاملعلا هلبق نمو ءورمع وبأ

 ةربع الو «نيقيلل ديفم «ملعلل لصحم وهف قيدصتلاو لوبقلاب هؤاملعو ثيدحلا

 ننس
 يا



 نم رمأ لك ىلع عامجإلا يف رابتعإلا نإف «نييلوصألاو نيملكتملا نم مهادع نمب
 ماكحألا ىلع عامجإلا يف ربتعي مل امك «مهريغ نود هب ملعلا لهأب ةينيدلا رومألا

 يف ريتعي ال كلذكو ؛ءابطألاو ةاحنلاو نيملكتملا نود ءاهب ءاملعلا الإ ةيعرشلا

 «هللعو هقرطو ثيدحلاب ملعلا لهأ الإ هقدص مدعو ثيدحلا قدص ىلع عامجإلا

 نوئتعملا «هلاعفأو هلاوقأل نوطباضلا «مهيبن لاوحأب نوملاعلا ؛ثيدحلا ءاملع مهو

 ىلإ مسقني رتاوتلاب ملعلا نأ امكف «مهيعوبتم لاوقأل نيدلقملا ةيانع نم دشأ اهب

 رتاوتي نأ ًالضف :مهريغل ًامولعم نوكي ال ام ةصاخلا دنع رتاوتيف ءصاخو ماع

 هلاعفأو هلاوقأل مهطبضو «مهيبن ةنسب مهتيانع ةدشل ثيدحلا لهأف «مهدنع

 ." ةتبلا هب مهريغل روعش ال امم هيف نوكشي ال ًاملع كلذ نم نوملعي هلاوحأو

 :ملعلا ةدافإ يف ىرخألا رابخألا ىلع يعرشلا ربخلا سايق داسف -

 :(۳۹۸ /۲) ىلاعت هللا همحر ميقلا نبا لاق

 ساق هنإف دسافلا سايقلا ةهج نم ملعلا دحاولا ربخ ةدافإ ركنم ىتأ امنإو "

 ىلع ىلاعت برلا تافص نم ةفصب وأ «ةمألل ماع عرشب ةو هللا لوسر نع ربخملا

 إو هللا لوسر نع ربخملا نإف ! امهنيب ام دعب ايو «ةنيعم ةيضق ىلع دهاشلا ربخ

 لالضإ كلذ نم مزل هبذك ىلع لدي ام رهظي ملو طخ وأ ًادمع بذك هنأ ردق ول

 هب تئبثأو «هبجومب تلمعو «لوبقلاب ةمآلا هتقلت يذلا ربخلا يف مالكلا ذإ ءقلخلا

 يف الطاب نوكي ال رابخألا نم ًاعرش هلوبق بجي ام نإف ؛هلاعفأو برلا تافص

 بجي ليلد لك يف لاقي نأ بجي اذكهو مهلك ةمألا هتلبق اذإ اميسال ءرمآألا سفن

 ربخي اميف اذه ءرمألا سفن يف ًاتباث هلولدم نوكيف ءاقح الإ نوكي ال ءًاعرش هعابتا

 دوهشم ىلع ةنيعملا ةداهشلا فالخب فتافصو هئامسأو ىلاعت برلا عرش نع هب
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 .رمألا سفن يف ًاتباث اهاضتقم نوكي ال دق هذهف «نيعم هيلع

 هب فرعتو ةمألا هب هللا دبعت يذلا ربخلا نوكي نأ زوجي ال هنأ ةلأسملا رسو

 سفن يف ًالطابو ًابذك هتافصو هئامسأ تابثإ يف ةا هلوسر ناسل ىلع مهيلإ

 ال لب ءالطابو ًابذك نوكت ال هللا ججحو «هدابع ىلع هللا ججح نم هنإف ءرمألا

 زوجي الو «لطابلاو قحلا ةلدأ أفاكتت نأ زوجي الو ءرمألا سفن يف ًاقح الإ نوكت

 :هلوسر ىلع هلزنأ يذلا يحولاب ًاهبتشم هنيدو هعرشو هللا ىلع بذكلا نوكي نأ

 «لطابلاو قحلا نيب قرفلا نإف اذه نع اذه زيمتي ال ثيحب «هقلخ هب دبعتو
 هبشي نأ نم رهظأ «هللا نع كلملا يحوو «ناطيشلا يحوو :بذكلاو قدصلاو

 رئاصبلل رهظي سمشلا رونك ًارون قحلا ىلع هللا لعج دقو الأ ءرخآلاب امهدحأ
 .ليللا ةملظك ةملظ لطابلا سبلأو :ةرينتسملا

 قحلا هبتشي امك ءرصبلا ىمعأ ىلع راهنلاب ليللا هبتشي نأ ركنتسمب سيلو

 نمم قحلا قلت " (!) هتيضق يف لبج نب ذاعم لاق ؛ةريصبلا ىمعأ ىلع لطابلاب
 ضارعإلاب رئاصبلا تيمعو «بولقلا تملظأ امل نكلو "ارون قحلا ىلع نإف «هلاق

 اهيلع سبتلا لاجرلا ءارآب اهئافتكاب ةملظلا تدادزاو يو لوسرلا هب ءاج امع

 ةمألا لدعأ اهاور يتلا ةحيحصلا و هثيداحأ ىلع تزوجف «لطابلاب قحلا

 يتلا ةقلتخملا ةبوذكملا ةلطابلا ثيداحألا ىلع تزوجو ءًابذك نوكت نأ اهقدصأو

 ! اهب تجتحاف ًاقدص نوكت نأ اهءاوهأ قفاوت

 :(۳۷۹ /۲) لاق

 نب يبأو قورافلاو قيدصلا ربخ نوسيقي «لهجو ملظ لهآ نوملكتملا امنإو

 نمم ملظأ نمف ؛نيربخملا نيب نيبملا قرفلا روهظ عم «سانلا داحآ رابخأب بعك

 يا



 ةماعلا ةداقإ مدع يف سانلا نم دحاولا هب ريخو ةباححصلا نم دحاولا ريخ نيب ىوس

 :(۳۷۹ /۲) لاق

 :ةنسلاب مهلهج وه (ملعلا داحآلا ثيدح ةدافإ مدع) مهئاعدا بيس -

 نع نوربخم مهف ؛ملعلا ديفت ال ةحيحصلا هثيداحأو لإ هرابخأ :اولاق اذإف

 ذإ (47 5 /۲ لاقو) .ةنسلاو ثيدحلا لهأل ملعلا ديفت ال اهنأ مهرابخإ يف نوبذاك

 :مهلوقف مهل لصح ام ةنسلا لهأ ملعلا اهب دافتسا يتلا قرطلا نم مهل لصحي مل

 لالدتسالا ةلزنمب (اذهو) «كلذ ىلع ماعلا يفنلا هنم مزلي مل ملعلا اهب دفتسن مل

 نم دجي نمك وهف ! هب ملاع الو ؛هل دجاو ريغ هب ملاعلا ءيشلل دجاولا نأ ىلع

 الو عجو ريغ هنأ ىلع لدتسي نم هل بصتتيف ءًاضغب وأ ًابح وأ ةذل وأ ًاعجو هسفن

 «لطابلا نيع اذهو ! هيف تنأو انأ تكرتشال ًاقح ناك ولو

 :ليقام نسحأ امو

 مل مالملا تعطتسا نإف ىوهلا قذ هتمالم ىدُهملا مئالل لوقأ

 هعبتتو ؛هيلع صرحاو ب لوسرلا هب ءاج ام ىلإ كتيانع فرصا :هل لاقيف

 ةياغ هلعجاو هاوس امع ضرعأو «مهتريسو هتلقن لاوحأ ةفرعم (مزلا)و «هعمجاو

 كلذ ركنأ ولو ؛مهلاوقأو مهبهاذم اهنأي يرورضلا ملعلا مهل لصح ثيحب :مهتمتأ

 ل ر معلا أو هل لوس رابخأ ی له ملعت ذئنیحو ءهنم اورخسل رکنم مهيلع

E ۳ ۹ ا 



 كديفت ال :تلق ولو ءًاملع كديفت ال يهف اهبلط نعو ءاهنع كضارعإ عم امأف «هديفت

 ." ! اهنم كبيصنو كتصحب ًاريخم تنكل ًانظ ًاضيأ

 (1۲٦-۸4ص) "هسفنب ةجح داحآلا ثيدح"

 ةرتاوتملا ةيمالسإلا دئاقعلا ىلع ةلثمأ باب [1]

 :[مامإلا لاق]

 تءاجو «فلسل ا نع فلخل 3 ا اهاقلت ىتلا ةيمالسإلا دئاقعلا نم [ةلمج هذه ]

 :اهيلع ةدهاش ةرفاوتم ةرفاضتم ثيداحألا

 .نآرقلا يف اوركذُي مل نيذلا ءايبنألا نم هريغو «مالسلا هيلع مدآ ةوبن ١-

 .رشحملا ىف ىمظعلا قلي هتعافش -۳

 .هتمأ نم رئابكلا لهأل ةو هتعافش - ٤

 عم اهنإف ءرمقلا قاقشنا ةزجعم اهنمو «نآرقلا ادعام اهلك ص هتازجعم -

 ةحرصملا ةحيحصلا ثيداحألا ىفانيامب اهولوأت نآرقلا ىفاهركذ

 . ةو هللا لوسرل ةزجعم رمقلا قاقشناب

 .ةيقلخلا هلئامش ضعبو ةينديلا ص هتافص -5

 ةنجلاو نجلاو ءةكئالملا ةفصو قلخلا ءدب نع ثدحتت ىتلا ثيداحألا -۷

 . ”ةنجلا نم دوسألا رجحلا نآو «ناتقولخم امهنأو هراثلاو
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 («ىركلا صئاصخلا» باتك يف يطويسلا اهعمج يتلا  هتايصوصخ -۸

 نم هئيرق مالسإو ءاهيف نيقتملل دعأ امو اهلهأ ةيؤرو ءةنجلا لوخد لثم
 .كلذ هريغو نجلا

 .ةنجلا لهأ نم ةنجلاب نيرشبملا ةرشعلا نأب عطقلا -9

 .ربقلا يف ريكنو ركنم لاؤسب ناميإلا- ٠

 .ربقلا باذعب ناميإلا- ١

 .ربقلا ةطغضب ناميإلا- ١

 .ةمايقلا موي نيتفكلا يذ نازيملاب ناميإلا - ١

 .طارصلاب ناميإلا- ١

 .ًادبأ اهدعب أمظي ال ةبرش هنم برش نم نأو ءا هضوحب ناميإلا ©

 .باسح ريغب ةنجلا ةو هتمأ نم ًافلأ نيعبس لوخد - 5

 .غيلبتلا نع رشحملا يف ءايبنآلا لاؤس - ١١

 .رشنلاو رشحلاو ةمايقلا ةفص يف ثيدحلا يف حص ام لكب ناميإلا

 ناسنإ لك ىلع بتك ىلاعت هللا نأو «هرشو هريخ ردقلاو ءاضقلاب ناميإلا 8

 .هلجأو هقزرو هتواقش وأ هتداعس

 .ءيش لك بتك يذلا ملقلاب ناميإلا ٠١

 .ًازاجم ال ةقيقح هللا باتك نآرقلا نأب ناميإلا ١

 ."”ًزاجم ال ةقيقح يسركلاو شرعلاب ناميإلا 7

 .راثلا يف نودلخي ال رئابكلا لهأ نأب ناميإلا -

 ن ةقيقح هب ناميإلا راكنإو ءًازاجم يسركلاب ناميإلاب )۱١۲( ص (لوصفلا» يف مهضعب حّرص )١(
 .[هنم]!! كلذب ناميإلا ىلإ اعدو



 .ةنجلا يف رضخ ريط لصاوح يف ءادهشلا حاورأ نأو - ؟ 5

 .هيلع هتمأ مالس أ يبنلا نوغلبي نيحايس ةكئالم هلل نأو 5

 هيلع ىسيع لوزنو «يدهملا جورخك ؛ةعاسلا طارشأ عومجمب ناميإلا-۷

 تحص امم اهريغو ءاهعضوم نم ضرأآلا ةبادو ءلاجدلا جورخو مالسلا

 .ثيداحألا هب

 الإ رانلا يف اهلك ؛ةقرف نيعبسو ثالث ىلع نوقرتفي نيملسملا نأو -

 ةدابعو ةديقع نم ةباحصلا هيلع ناك امب كسمتت ىثلا ىهو «ةدحاو

 .ىدهو

 ةنسلا ىف ءاج امم ءايلعلا هتافصو «ىنسحلا هللا ءامسأ عيمجب ناميإلا 4

 .اهريغو لوزنلاو :ةيقوفلا ةفصو «ريدقلاو «يلعلاك ءةحيحصلا

 .ىربكلا هبر تايآ هتيؤرو ىلعلا تاوامسلا ىلإ 4 هجورعب ناميإلا ٠“

 ةعباثلا ثيداحألا ىف تدرو ىتلا ةحيحصلا ةيمالسإلا دئاقعلا ضعب هذه

 ًادحأ نظأ امو «تاثملا غلبت يهو «لوبقلاب ةمألا اهتقلتو :ةضيفتسملا وأ ةرتاوتملا

 ال نيذلا مزلي كلذ ناك نإو ءاهيف كيكشتلا وأ ءاهراكنإ ىلع ؤرجي نيملسملا نم

 .ليبسلا ءاوس ىلإ مهايإو ىلاعت هللا اناده ءداحآلا ثيدحب ةديقعلا نوتبثي

 (ه7- ؛4 4ص)"داحآلا ثيدحب لخألا بوجو"
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 ثيدحب جاجتحإلا مدع باب []
 ةثدحم ةعدب ةديقعلا يف داحآلا

 :[مامإلا لاق]

 ىلع ةعطاق ةلالد لدت ءاملعلا لاوقأو ءةباحصلا لمعو ءةنسلاو باتكلا ةلدأ

 يف ناك ءاوس «ةعيرشلا باوبأ لك يف داحآلا ثيدحب ذخألا بوجو ...

 لاق كلذلو «فلسلا اهفرعي ال ةعدب ءامهنيب قيرفتلا نأو «تايلمعلا وأ تايداقتعالا

 :(5 17 /۳) ىلاعت هللا همحر ميقلا نبا ةمالعلا

 يف ثيداحألا هذهب جتحت لزت مل اهنإف «ةمآلا عامجإب لطاب قيرفتلا اذهو "

 الو :تايلمعلا تايبلطلا يف اهب جتحت امك «"ةديقعلا ينعي" تايملعلا تايربخلا

 نيد هيضرو هبجوأو اذك عرش هنأب هللا نع ربخلا نمضتت ةيلمعلا ماكحألاو اميس

 مهوعباتو نوعباتلاو ةباحصلا لزت ملو «هتافصو هئامسأ ىلإ عجار هنيدو هعرشف

 ءامسألاو ردقلاو تافصلا لئاسم يف رابخألا هذهب نوجتحي ةنسلاو ثيدحلا لهأو

 ماكحألا لئاسم يف اهب جاجتحالا زوج هنأ ةتبلا مهنم دحأ نع لقني ملو «ماكحآلاو

 معن ! ؟نيبابلا نيب نيقرفملا فلس نيأف «هتافصو هئامسأو هللا نع رابخألا نود

 هلوسرو هللا نع ءاج امب مهل ةيانعال نيذلا نيملكتملا يرخأتم ضعب مهفلس

 لاوقأو ةنسلاو باتكلاب بابلا اذه يف ءادتهالا نع بولقلا نودصي لب ؛هباحصأو

 فرعي نيذلا مهف «نيفلكتملا دعاوقو «نيملكتملا ءارآ ىلع نوليحيو ءةباحصلا

 ام ظفحي الو «قيرفتلا اذه ىلع عامجإلا اوعداو ...نيرمألا نيب قيرفتلا مهنع

 ...نيعباتلاو ةباحصلا نم دحأ نع الو «نيملسملا ةمئأ نم مامإ نع ًاعامجإ هولعج

 ءزوجي ال امو ؛نيدلا نم دحاولا ربخب هتابثإ زوجي ام نيب حيحص قرفب مهبلاطنف

 يه تايلوصألا :مهضعب لوقك ...ةلطاب ىواعدب الإ اليبس قرفلا ىلإ نودجي الو

 مود



 ًاضيأ لطاب قيرفت اذهو) ةيلمعلا لئاسملا يه تايعورفلاو ؛تايملعلا لئاسملا

 تايملعلا نم بولطملاو «لمعلاو ملعلا :نارمأ ""تايلمعلا نم بولطملا نإف

 هيلع تلد يذلا قحلل هبحو هضغبو بلقلا بح وهو ءأضيأ لمعلاو ملعلا

 لمع ىلع ًاروصقم لمعلا سيلف ءاهفلاخي يذلا لطابلل هضغبو ؛هتئنمضتو
 لكف ؛عبت حراوجلا لامعأو «حراوجلا لمعل لصأ بولقلا لامعأ لب «حراوجلا

 اذهو ءلمعلا لصأ وه لب :هبحو هقيدصتو بلقلا ناميإ اهعبتي هنإف ءةيملع ةلأسم

 قيدصتلا درجم هنأ اونظ ثيح ءناميإلا لئاسم يف نيملكتملا نم ريثك هنع لفغ امم
 نيمزاج اوناك رافكلا نم ًاريثك نإف ؛همظعأو طلغلا حبقأ نم اذهو ! لامعألا نود

 «بلقلا لمع قيدصتلا كلذب نرتقي مل هنأ ريغ «هيف نيكاش ريغ لاب يبنلا قدصب
 اذه لمهت الف ؛هيلع ةاداعملاو ةالاوملاو «هتدارإو هب اضرلاو هب ءاج ام بح نم

 .ناميإلا ةقيقح فرعت هب ءأدج مهم هنإف عضوملا

 نم فتكي مل عراشلا نإف ءةيملع ةيلمعلا لئاسملاو «ةيلمع ةيملعلا لئاسملاف
 ملعلا درجمب تايلمعلا يف الو :ملعلا نود لمعلا درجمب تايلمعلا يف نيفلكملا

 ."لمعلا نود

 ًالطاب هنوك عم روكذملا قيرفتلا نأ ىلاعت هللا همحر ميقلا نبا مالك نم ررحتف

 هتفلاخم ىلع ةمدقتملا ةلدألا رهاظتو «فلسلا هيلع ىرج ام هتفلاخمل عامجإلاب

 لمعلاو «لمعلاب ملعلا نارتقا بوجو مدع نيقرفملا روصت ةهج نم ًاضيأ لطاب وهف
 ناميإلاو ًاديج عوضوملا مهفت ىلع نمؤملا دعاست ًادج ةماه ةطقن هذهو «ملعلاب

 .ًائيقي روكذملا قيرفتلا نالطبب
 (50-578 ص) "هسفنب ةجح ثيدحلا"

 .[هنم].باوصلا ىلإ برقأ هانتيثأ ام لعلو " نارمأ اهنم بولطملاو " :لصألا(١)

 ا ۳٤٤



[of]هنم باب  

 :[مامإلا لاق]

 :نيمسق ىلإ ةحيحصلا ثيداحألا (ميسقت)

 ماكحألا ثيداحأ ىهو اهب لمعلا همزليو اهلوبق ملسملا ىلع بجي مسق

 امو دئاقعلا ثيداحأ يهو اهب داقتعالاو اهلوبق هيلع بجي ال مسقو ءاهوحنو

 .ةيبيغلا رومألاب اهنم قلعتي

 الو وكل هلوسر ةنس يف الو هللا باتك يف لصأ ال عدتبم ميسقت اذه نإ :لوقأ

 بوجو يضتقت ثيدحلاب لمعلل ةبجوملا ةلدآلا مومع لب حلاصلا فلسلا هفرعي

 ًاروكشم نايبلاب لضفتيلف صيصختلا ىعدا نمف قرف الو امهيلك نيمسقلاب لمعلا

 روكذملا ميسقتلا نالطب نايب يف ادج نيتماه نيتلاسر تفلأ مث «تاهيه تاهيهو

 ةجح ثيدحلا " :ىرخألاو " ةديقعلا يف داحآلا ثيدحب لخألا بوجو " :ىلوألا

 ." ماكحألاو دئاقعلا يف هسفنب

 .(/4 ص)"' ةنملا مامت"

[o41هنم باب  

 يف هب جتحي لهو «نظلا ةبلغ مآ ملعلا ديقي لهو داحآلا ربخ نع مامإلا لئس)

 :(باجأف ل مآ ةديقعلا

 يه يتلا ةيملعلا ليصافتلا ضعب هنهذ نع عفري نأ ملسملا ىلع بجي

 ديفت ال ليصافتلا هذه نأل ؛ثيدحلا ملعب نيصتخملا ةمثآلا داهتجاو ةربخ ةليصح
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 ةفرعملاو صاصتخالا لهأ اهنم ديفتسي بتارملا هذه نأل ءاّرتاوتم وأ اًروهشم وأ

 هذه اوجلي نأ نيملسملا ةماعل يغبني ال كلذلف ؛مهريغ اهنيب عيضيو «ملعلاو

 حص اذإف ...ملعلا لهأ دنع ثيدحلا حص اوفرعي نأ طقف مهيلع امنإو «ةحاسملا

 .رمألا ىهتنا

 ربخ يف لصألا وه اذه «بلاغلا نظلا ديفي رمألا عقاو يف داحآلا ثيدح

 تنرتقا اذإ داحآلا ربخ :هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيش ركذي امك نكل ءداحآلا

 نم ىرت امكو «نيقيلاو ملعلا هيلإ نئارقلا هذه مامضنا ببسب دافأ نئارق نم ةنيرق هب
 هل سيل داحآ ثيدح نم نئارق وأ ةنيرق هل داحآ ثيدح زيمي نأ عيطتسي يذلا وه

 يف ةجرد ىلعأ ذخأن :نآلا لّقنل نكلو «ملعلا لهأ ىلإ اَذِإ كلذ يف عجرملاف «ةنيرق

 نم ديز دنع اًرتاوتم ثيدحلا نوكف «رتاوتملا ثيدحلا نوملعت امك وه «ثيدحلا

 لهأ نم رمع دنع اًرتاوتم نوكي نأ هنم مزليف صاصتخالا لهآ نم سانلا

 نم ديز دنع اًرتاوتم ثيدحلا ناك اذإ مكلاب امف «سكعلاب سكعلاو «صاصتخالا

 ؟ملعلا لهأ ريغ دنع اًرتاوتم نوكي نأ يرورضلا نم لهف ملعلا لهأ
 ريرحتلا بزح ةعامج نم :ىرخأب وأ ةبسانمب كلذ ترركو ؛ةرم تلق دقو

 نأ ...يهو «نيملسملا ةماع نيب رضاحلا رصعلا يف ةلبلبلا هذه اورشن نيذلا

 ال مكنأ كلذ مزال وأ كلذ ىنعم :ءالؤهل تلق ءةديقع هب تبلت ال داحآلا ثيدحلا

 رمألا مهل تحرشف ؟كلذ فيك :اولاق ءاّرتاوتم ناك ولو !ثيدح نم ةديقع نونبتت

 يرجي امنيح :اًلثم مهل تلق ءةيبسن ةيضق رتاوتلا ةيضق نأ :اًّقنآ تركذام وحنب

 لهأو ةيفتحلا نيب وأ «ةيعفاشلا ةيفنحلا نيب ةيهقفلا لئاسملا ضعب يف شاقتلا

 نم نأل ءاٌرتاوتم سيل هنكل ةلالدلا حيرص ثيدح لوح نوشقانتي ءالثم ثيدحلا

 هيف طرتشي ةيهقفلا ماكحألا يف ةيضرفلا هيف يذلا صنلا نأ :ةيفنحلا بهذم ةفسلف
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 لزن نيطرشلا دحأ لتخا اذإف «ةلالدلا يعطقو «توبثلا يعطق نوكي نأ :ناطرش

 ثيح يفنح يهقف حالطصا بوجولاب لوقلاو «بوجولا ىلإ ةيضرفلا نم مكحلا

 ام نيبو ضرف وه ام نيب طسو مهدنع بجاولا نآل ءاهنوضرفي الو ءايشأ نوبجوي

 امأ ؛هكرات بقاعيو هلعاف باثي ام وه :ضرفلا فيرعت يف نولوقي نيحو «ةنس وه

 .ضرفلا كرات ةبقاعم نود هكرات بقاعيو هلعاف باثيف :بجاولا

 امنإو ةيضرفلا [ديفي ال] ةلالدلا يعطق نكي ملو اثم اًرتاوتم صنلا ءاج اذإف

 توبثلا يعطق نكي ملو ةلالدلا يعطق ناك اذإ :سكعلاب سكعلاو «بوجولا ديفي

 «ةلالدلا يعطق توبثلا يعطق نوكي نأ صنلا يف رفوتي نأ نم دب الف «كلذكف

 ةينكرب نولوقي ال «باتكلا ةحتافب أرقي مل نمل ةالص ال :مالسلا هيلع هلوق :هلاثم

 داحآ ثيدح اذه نأ :مهلوق وه نآلا انمهي يذلاف «كلذ ىلع ةبوجأ مهلو ءةحتافلا

 ليعامسإ نب دمحم نيثدحملا ريمأو ثيدحلا لهأ مامإ نكل «توبثلا يعطق سيل

 لوسر نع ربخلا رتاوت :مامإلا ءارو ةءارقلا بوجو :هتلاسر لوأ يف لوقي يراخبلا

 .«باتكلا ةحتافب أرقي مل نمل ةالص ال» :لاق هنأ اب هللا

 نيذلا فانحألا ربخ وأ نيثدحملا ريمأو مامإلا ربخ ؛ذخأن نم ربخ :نآلاف

 ةيفنحلل انملس ولف ؟داحآ هنكل حيحص وه معن «رتاوتم ريغ ثيدح اذه نأ :نولوقي

 قيرط ىلع ربخلا مهغلبي مل هنأو «هرخآ ىلإو نيبصعتم ريغ مهنأو نوصلخم مهنأ
 ..ةيبسن ةيضق ةيضقلا نأ :كاذنيح لوقنف ءرتاوتلا

 ةحتافب أرقي مل نمل ةالص ال١ :مالسلا هيلع هلوق ىلإ مالكلا انب لصوف

 نأ يه يتلا ةرهاظلا هتلالد يف ءاهقفلا ريهامج هنم ذخأ ثيدحلا اذه نإف «باتكلا

 ثيدحلا اولوأت دقف «هب الإ ةالصلا حصت ال ةالصلا ناكرأ نم نكر ةحتافلا ةءارق



 اصرف نوتبثي ال مهنأ وهو اّقنآ هتركذ يذلا ببسلل ؟اذامل «ةلماك ةالص ال :ىنعمب

 ؛ضرفلا نم ىوقأ طرشلاو نكرلا نأ ىفخي الو ءاًطرش وأ انكر اوتبثي نأ نع اًلضف

 ثيدحب اًطرش وأ اًنكر نوتبثي ال ىلوأ باب نمف داحآ ثيدحب ضرفلا اوتبثي مل اذإف
 امنيب داحآ ثيدح مهدنع هنأل ؛ليوأتلا اذهب ثيدحلا اولوأت مهف كلذ ىلع «داحآ

 .ةحئافلا ةءارق ةيط رش ديفي هنأب ثيدحلا اذهب اومكح دق ثيدحلا ءاملع

 يف نينمؤملا ريمأ :لاقي ؛داحآ ثيدح هنأب :اولاق نيذلا ةيفنحلا ىلع درلاو

 ةالص الا :لاق هنأ ةو هلا لوسر نع ربخلا رتاوت :اًمنآ تركذ امك لوقي ثيدحلا

 يراخبلا دنعو داحآ ةيفنحلا دنع انه ثيدحلا :اًذإف «باتكلا ةحتافب أرقي مل نمل

 ىلع بجي ال وأ «يغبثب ال ءالؤه دنع اًرتاوتم ناك ام ةيبسن ةيضق ةيضقلاف «رتاوتم

 .كئلوأ دنع اًرتاوتم نوكي نأ لقآلا

 نأ :ةفسلفلا هذه عاشأ يذلا نامزلا اذه يف ريرحتلا بزح نع ثدحتأ تنك

 تلق ةلأسملا هذه يف مهتلداجو مهترظان املف «ةديقع هب تبثت ال داحآلا ثيدح

 يف ام داقتعاب ىلاعتو كرابت هللا ىلإ نوبرقتت ال ..مكنأ اذه مزال :ًافنآ هتركذ ام :مهل

 وأ اداحآ ثيدحلا نوك نأ مهل تحرش ؟فيك :اولاق ؛داحأ ثيدح هنأل ؛ثيدح
MM ¢ 

 .اقنا تركذ امك ةيبسن ةيضق ىه اًرتاوتم

 هللا همحر يناهبنلا نيدلا يقت خيشلا نأ انضرف ول :مكل لوقأ :مهل تلق نآلاو

 ناكو ؛كلذك سيل هنأ نوملعي مهو اًعبط «ضرألا هجو ىلع ثدحم ربكأ وه

 نأ يغبني امك ةريصب ىلع هقف سيل يديلقت ههقفو رضاحلا رصعلا ءاهقف نم لجرلا

 ربكأ لجرلا نأ ضرتفأ :مهل انلقف ءاّملاع ناك اذإ ةصاخبو «ملسم لك هيلع نوكي

 رهف «يدنع ةا هللا لوسر نع ينالفلا ثيدحلا رتاوت :مكل لاق ؛ثيدحلا يف ملاع

 ثيدحلا ءاملع نآل ؟اذامل ءاًداحآ حبصيس دارفأك مكدنع امأ «هدنع اًوتاوتم لظيس
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 عم ؛ةقبط لك يف رتاوتلا نوطرتشي رتاوتملاب ام ثيدح ةيمست ىلع اوحلطصا نيح

 ىلإ نيثالثو نيرشعو ةرشع :لئاق نمف ءرتاوتلا ددع يف ريثكلاو غلابلا مهفالتخا

 نع ةرشع هاور يذلا وه رتاوتملا ثيدحلا :ةلثمألا برقأ ذخأنل :يأ ءصخش ةئام

 «نيعباتلا نم ةرشع ةرشعلا ءالؤه نعو ..هللا لوسر نع ةا ل وسرلا باحصأ

 بتك بتكلا يف فنصي نأ ىلإ اذكهو «نيعباتلا عابتأ نم ةرشع ءالؤه نعو
 .ثيدحلا

 اذه ىلع فقي نأ هيلعف اًرتاوتم هدنع ثيدحلا نوكي نأ دارأ اذإ اندحأف

 «قرط ةرشع نم هاور يراخبلا نوكي نأ «نيثدحملا نم ةرشع دنع اًرتاوتم ثيدحلا
 دنع اًرتاوتم ثيدحلا راص ٍظئنيح هرخآ ىلإو «دواد وبأو «قرط ةرشع نم ملسمو

 يقت خيشلا لاق اذإف ءةنسلا بتك مجح يف اًرتاوت ةرشعلا قرطلا هذه لصح يذلا

 هربخ وه هنآل ؛رتاوتلا نيبو مكنيب رتاوتلا عطقنا دقف «رتاوتم ثيدحلا اذه :نيدلا

 عطقنا درف نع رتاوتملا ذخأت تنأف «رتاوتم ثيدح :لوقي وه ءداحآ هريخ وه ..داحآ

 .رتاوتم هنأ ثيدحب اودقتعت نأ نكمي ال متنأ :اَذإ «رتاوتلا هب

 نابايلا ىلإ بهذ ءالؤه دحأ نأ اومعز :تلق :ةيلاتلا ةتكنلا ًةرم مهيلع تكنو
 ؛ناميإلا قيرط :هامس باتك هل هللا همحر نيدلا يقت خيشلاو «مالسإلاب ريشبتلل

 ةيعادلا اذهف ؛داحآلا ريخب تبثت ال ةديقعلا نأ وهو :ةئطاخلا ةركفلا هذه هيف ركذو

 ديفي ال داحآلا ربخ نأ :سّرَد اميف ءاجف «ناميإلا قيرط مهيلع سردي ذخأ يبزحلا

 اميف تنأ !ذاتسأ اي :اًموي رضاحملا اذهل لاق يكذ سيك صخش كانهف...«ملعلا

 انملعت نآلا تنأو ءداحآلا ربخب تبثت ال ةديقعلا نأ :اذكو اذك انيلع تسرد ىضم

 ..ةرشع رتاوتلا اذه ددعلاب يتأتو كجاردأ عجرت نأ بجي ًاذإف ةديقعلا مالسإلا

 امأ ؛كنم لبقن نحن ٍظئنيح مالسإلا وه اذه نأ كعم اودهشيو «نيثالث ..نيرشع

 مسد



 .داحآلا ثيدحو رتاوتلا ثيدح ةفسلف مزاول نم هذه..الف نآلا

 هماسقأب داحآلا ثيدحو رتاوتلا ثيدح نيب قيرفتلا نإ :لوقأ نأ ديرأ انأ

 لهآ اهفشكي ؟اهفشكي يذلا نم نكل «ةعقاو ةقيقح هذه ءروهشملاو ضيفتسملا
 :باوجلا ؟مهيلع ةفسلقلا هذه سردت نأ نيملسملا ةماع ةحلصم نم له «ملعلا

 .بيرلاو كشلا نم اًريثك مهتديقع ىلع يقلي اذه نآل ؛ال

 «حلاصلا فلسلا ىلإ بستتن نحن ام رمألو حلاصلا فلسلا ىلإ انعجر اذإ مث

 دالبك دالبلا ىلإ اًداحآو اًدارفأ لسرأ ةو يبنلا نأ دجن ؛مالسإلا اوقلت فيك مهفنو

 ءالؤه رهشأ نم ةصاخبو ؛ملعلا سانلا نوملعي كلذ وحنو ماشلا دالبو نميلا
 ءالؤه لك «يرعشألا ىسوم وبأو «بلاط يبأ نب يلعو «لبج نب ذاعم لسرلا

 مويلا نويغيلبتلا لعفي امك لعفي ملو دارفأك نميلا ىلإ مالسلا هيلع لوسرلا مهلسرأ

 نم ناكو ءاًدارفأ لسرأ «ءاملع مهيف سیلو «تاعامج ..تافارز نوجرخي نيح

 نكيل» :هل لاق نميلا ىلإ اًذاعم لسرأ امل ةا; يبنلا نأ حيحصلا يف تبث ام ةلمج

 :ديحوتلا سأ «ةديقعلا سأ اذه «هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش :هيلإ مهوعدت ام لوأ

 هب تبثت ال داحآلا ثيدح ةعدبب اوءاج نيذلا مالكلا ءاملع نم ءالؤه معزب [نكل]

 مالسلا هيلع لوسرلا نأ :هانعم- ءديدشلا فسألا عم اذه اولاق دقو- هانعم ةديقع

 ىلإ بسن ول اذهو «درف هنأل ؛نيوعدملا ىلع ةجحلا هب موقت ال ةيعاد لسرأ

 !؟مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ىلإ بسني فيكف اتبع ناكل صخش

 ربخو داحآلا ريخ نيب قرفي ال حلاصلا فلسلا نآب ارتت رابخألا لك اذكهو

 .عفاد هلام عقاو رمأ قيرفتلا اذه نأ كش ال نكل «هرخآ ىلإ رثكأ وأ نينثا

 ٤:۰۱۲ ٠٠:۰( 780" -رثألا- ةدج ىواتف)



 هنم باب ]°[

 :["قح هلك نايبلاو عرشلا نم ةو هللا

 نع حص هنأ ماد ام رتاوت وأ داحآ ربخ هنم ناك ام نيب قيرفت نود ينعي :تلق

 ةعدب وه امنإ امهنيب قيرفتلاو «هيف بير ال يذلا قحلا وه اذهو كل هللا لوسر
 ةمئآلاو حلاصلا فلسلا هيلع ناك امل فلاخم مالسإلا يف ةليخد ةفسلفو

 ةديقعلا ىف داحآلا ثيدحب ذخألا بوجو " ىتلاسر ىف هتققح امك نودهتجملا

 .ةروهشم ةعوبطم يهو " نيفلاخملا هبش ىلع درلاو

 .(59ص)" ةيواحطلا نتم ىلع قيلعتلا"

 هنم باب [هك]

 ديفي ال داحآلا ريخب لقن يذلا ثيدحلا نولوقي ثيدحلا ءاملع ضعب :لئاسلا

 .يرظنلا ملعلا ديفي امنإو يملعلا عطقلا

 .معن :خيشلا

 قيرطب تلقن يتلا ثيداحألاب اولدتسي نأ مهل حصي ءالؤه له :ةلخادم

 ؟يبنلا تازجعم ىف داحآلا

 .مكريغ يأر اذه «معن :ةلخادم

 رتاوتلا ثيدحو داحآلا ثيدح نيب قيرفتلا نإ :لوقن نحنف !بيط :خيشلا

 لصأ ال عدتبم ثدحم قيرفت اذه دئاقعلا ثيداحأو ماكحألا ثيداحأ نيب قيرفتلاو
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 ..كلذلو مالسإلا يف هل

 .قيرفتلا اذه ...:ةلخادم

 ؟معن :خيشلا

 ..نوفلاخت متنآ :ةلخادم

 ؟فلاخن نحن فيك :خيشلا

 .مالكلا اذه ىلع نوقفاوت ال :ينعي :ةلخادم

 لالدتسالاك تازجعملا ىلع داحآلا ربخب لالدتسالا انه ًاذإ :ىنعي :ةلخادم

 .رتاوتلاب

 .اندنع قرف ال معن :خيشلا

 / و ل /۳۳۸) "رونلاو ىدهلا"

 هنم باب ]٥۷[

 :[مامإلا لاق]

 الف ةديقعلا نيبو «داحآلا ثيدح يف تبثتف ماكحألا نيب قيرفتلاب لوقلا ...

 :حلاصلا فلسلا اهفرعي ال مالسإلا يف ةليخد هفسلف هذه ءرتاوتلا ثيدحب الإ تبت

 ىلإ سانلا وعدن نأ انل دكؤت يتلا لئاسملا تاثم لقن مل نإ تارشع نم لائملا اذهو

 نيبو هنولبقتيف ماكحألا نم مكحب قلعتي حيحص قيرط نم مهيلإ درو ثيدح

 نم ءيش نكي مل هنوضفري لب ؛هنولبقي الف ةديقعب قلعتي مهيدل تبث اضيأ ثيدح
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 ةمزلملا ةنسلاو باتكلا نم ةيعرشلا صوصنلاب نولمعي اوناك امنإو ءاقالطإ اذه

 وأ مكحب قلعتي ثيدح نيب قيرفت نود اب يبنلا نع دراولا ثيدحلاب ذخألاب

 "رونلاو ىدهلا" )٤4۱۹/ ١۱:۳۲:٠٠(

 هنم باب ]0۸[

 يف داحآلا ريخ يف نيملسملا ءاملع نيب فالخ كانه يف تحمس ول :لاؤس

 ؟انه حيحصلا ءيشلاب مكيأر ينعي وه اذامف ةديقعلا

 ةيعرشلا ماكحألا نيب قيرفتلا نأ ملعن نأ بجي ةلأسملا هذه ءنسح :خيشلا

 اذه- بجي الو ةا: يبنلا ىلإ اهتبسن تحص اذإ اهضعبب ذخأي نأ بجي هنأ ثيحب

 اذه رخآلا ضعبلا يف لَ, لوسرلا نع تبث امب ذخأي نأ بجي الو - لاقي ام لقأ
 ةلأسملا هذهو مالسإلا نيد يف اهل لصأ ال ةفسلفو مالسإلا يف ليخد ميسقتلا

 «ًادج عساو هيف مالكلا لاجم ناك نإو :مالكلل ليوطتو ثحب ريبك ىلإ جاتحت

 يتلا ةيعرشلا ةلدألا درس يف لخدن نأ نود ليبس برقأ نم عوضوملا يتآ ينكل

 :همهف يف نيملسملا عيمج هيف كرتشي ام ركذأس نكلو «ملعلا بالط ضعب اهمهفي
 ةلاسرلا غلب هنأو ًاريذنو ًاريشب ةفاك سانلا ىلإ هدحو َتِعُب كي يبنلا نأ ملعي انلك

 .ملسم اهيف كشي ال يتلا ىلوألا ةطقنلا هذه ءةنامألا ىدأو

 ؛نيتروص ىلع وأ نيهجو ىلع ناك مالسإلل كلَ يبنلا غيلبت نأ :ةيناثلا ةطقنلا

 هذه ركذن امنيح نحنو «سانلا ىلإ ةرشابم هصخشب مالسإلا غلبي نأ :ىلوألا

 نأ وهو الأ هركذأس ام بعوتسي نأ نع هلقع زجعي ًادحأ نأ نظأ ام ةقيقحلا

 كلذ يف نيفلكملا دارفأ نم درف لك ْعّلب ام مالسإلا ةعيرش غلب امنيح اء يبنلا

۳ ۳ SS asreseeseseseosasmn teres annem setttetentntssstestesmtent nse terete 



 ةوعدلا لوأ يف مارحلا دجسملا يف هلي يبنلا ناك امنيح اًبيرق الاثم ذخأتو :ملاعلا

 يفاوسيل مه نيذلا رافكلا ناك له ؛ةدشلاو بعاصملا نم يقل ام اهيف يقل يتلا

 ؟رافكلا نم هيدي نيب ناك نم هعمسي امك همالك نوعمسي اوناك مارحلا دجسملا

 بلاط نوكي نأ طرتشي ال «سانلا لك اهتفرعم يف كرتشي ةيهدب هذه ءال :باوجلا

 هللا ةعيرشو هللا ماكحأ مهغلبي لوسرلا ناك امنيح ةكم لهآ ناك اذإ اذكهو «ملع

 مل هللا ةعيرش مهتغلب فيك نورخآلاف مهضعب اهعمسي امنإ هللا تايآل هتوالتب

 نآلا «ناكمو نامز لك يف عقاو رمأ اذهو ةرشابم لوسرلا مالك مهعامسب مهغلبت

 مل نمل هلقنيف ثحبلا اذهك ًاثحب وأ ًامكح مكنم دحأ عمسي دق سلجملا اذه يف

 اذه نكل «ةرشابم هنم هعمس سردملا نم هعمس يذلاف «سلجملا اذه ًارضاح نكي

 لوسرللو بيرقت اذه «سردملا نم اوعمسي مل نورخآلا «نيرخآلا هغلب سردملا

 هعمسي ثيدحلا أرقي وأ ةيآلا غلبي ناك امنيح لب لوسرلاف لمكألا لثملا

 هيلع لوسرلا نم هعمس يذلا ؟ْنَم ةطساوب هنوعمسيف نورخآلا امأ نورضاحلا

 .لدجلاو ةشقانملا لبقت ام ًادج ةيهدبو ةيناث ةطقن هذه مالسلا

 يتلاو يمالسإلا خيراتلا يف ًاضيأ ةفورعملا تاياورلا ضعبب كلذ معدن

 لسرلا لسرأ ة8يبنلا نأ ءنيملسملا نم ًاضيأ دحأ اهلهجي ال لوقأ نأ عيطتسأ

 يشاجنلا كلملاو رصيقو ىرسكك لودلا كولم لودلا سوؤر ىلإ هفرط نم

 نيذلا لسرلا ءالؤهف ءًاذاعمو ىسومابأو ًايلع نميلا ىلإ ةاعد لسرأو ءاذكهو

 فيرشلا همف نم ةو هنم اهوعمس يتلا ةوعدلا لقتل مالسلا هيلع لوسرلا مهلسرأ

 يبنلا نم عرشلا مهتأي مل سانلا كئلوأف «سانلا كئلو ىلإ هنم هوعمس ام نولقني

 .صخشلا نم درفلا نم عرشلا مهءاج نكل :موصعملا

 نم «رتاوتلا ريخو داحآلا ربخ نيب قيرفتلا لالض نايب ميمص يف لخدن نآلاو

 POE ا
 مقل



 امك وعدي ذاعم ناك ءذاعمو ىسوم يبأب قلعتت نميلا يف تعقو ةصق ركذن نأ ديفملا

 ىسوم ايأ ذاعم ءاجف «يرعشألا ىسوم يبأ هبحاص كلذكو مالسإلا ىلإ انركذ

 ىضمو «هنيد نع دترا هنإ اولاق اذه لاب ام :لاق ءايسأ اًدّلوم الجر هدنع دجوف ًارثاز

 ىتح لزنأ ال هللاو :لاقف ءًابكار ناكو «لجو زع هللا ىلإ بوتي ال وهو مايأ اذك هيلع

 ذفنف «هولتقاف هنيد لدب نم» :لوقي م هللا لوسر تعمس دقل هللا مكح هيف ذفني

 للا لوسر نم ذاعم هعمس ' ”«هولتقاف هئيد لدب نم» ثيدح اذه نآلا «لتقلا هيف

 له «داحآ ربخ اذه روف هوذفنو هدنع اوناك نيذلا ةعامجلاو ىسوم يبأ ىلإ هلقن

 .ةجحلا تماق ؟داحآلا ريخب ةجحلا تماق

 نوفسلفتملا لوقي ءيعرش مكح اذه ًافنآ اهيلإ راشملا ةفسلفلا ىلإ يتأن نآلا

 ةديقعلا يفامأ ؛ةجح ماكحألا يف داحآلا ثيدح نأب لوقن نحن هنأ نوعدتبملا

 لبق نم اولسرأ يذلا لسرلا رئاسو يلعو ذاعمو ىسوم وبأ نآلا «ةجحب سيلف

 لئابقلا نم ةليبق نوتأي امنيح مهنأ نوروصتت له «هيلع همالسو هللا تاولص انلوسر

 الو هرخآ ىلإو ءوضولاو ةراهطلاو ةالصلا هيلإ هنوعدي ام لوأ كولملا نم ًاكلم وأ

 امل لبج نبا ذاعم ثيدح يف هب حيرصتلا ءاج ام اذهو كش ال دئاقعلا ؟دئاقعلا

 الإ هلإ الأ ةداهش هيلإ مهوعدت ام لوأ نكيل» :هل لاق «نميلا ىلإ لوس رلا هلسرأ

 هيلع لسلست اذكهو «ةالصلاب مهرمأف كوعاطأ مه نإف ءهللا لوسر ًادمحم نأو هللا

 اذامب أدبي نأ هرمأ كلذ يف لسلستي نأ ذاعم رمأ يفو ؛ماكحألا نايب يف مالسلا

 ًاذإ «ىربكلا ةلادلا يتأت انه هللا لوسر ًادمحم نأو هللا الإ هلإ الأ ةداهش «ةديقعلاب

 ىلإ مهاعد ًائيش مالسإلا نم نوفرعي ال نيذلا سانلا كئلوأ اعدو درف وه ذاعم
 .(۲۸۵ ٤ مقر) يراخبلا حيحص (۱)



 نوملسملا ؟هب ةجحلا تماق له «ديحوتلا يهو الآ اهلك دئاقعلا سأ ةديقعلا

 نع ةيبانلا ءارآلا ضعب نم اورثأت نيذلا ةفسلفتملا امأ «هب ةجحلا تماق نودقتعي

 ىنعمو «ةديقعلا يف ةجحلا هب موقت ال داحآلا ثيدح نولوقي مهف ؛ةئسلاو باتكلا

 نوعدي هلاثمأو ذاعم لسرأ امنيح ًابطخمم ناك ةا لوس رلا نأ امإ :نيئيش دحأ اذه

 ملو ءةلملا نع جرخ َوَمَك اذه ناسنإلا لاق اذإ ءرفكلا وهاذهو مالسإلا ىلإ سانلا

 سيل ةديقعلا يف داحآلا ربخ نأ نولوقي نيذلا نأ وهو رخآلا ءيشلا الإ كانه قبي

 يف يهو ةبسانملا هذه لثم يف ةتكن ةرم تركذ انآ كلذلو «نوُلاَضلا مه ةجحب

 ةعدتبملا ءالؤه نم ًالجر نأب اومعز تلق «سانلا ءالؤه ةلالض مكل لثمت ةقيقحلا

 .ماكحألا يف هنأل هب ذخأي اذه حيحص امهالكو ثيدحو ثيدح نيب نوقرفي نيذلا

 بهذ «نيبملا لالضلا نم متفرع امك قيرفت اذهو «ةديقعلا يف هنأل هب ذخأي ال اذهو

 وه أدب لاحلا ةعيبط يفف مالسإلا ىلإ مهوعدي ًالثم نابايلا ىلإ ءالؤه دحأ

 ةديقع هب تبثت ال داحآلا ثيدح نأ هتديقع يف ركذام ةلمج نم ناكو ةديقعلاب

 ةديقعلا نأ انتقلت كنأل ؛ًاضقانتم كارأ انأ ذاتسأ اي لاق نيرضاحلا ءايكذألا دحأ ماقف

 «تيتأ ثيح نم دوعت نأ كوجرنف ةديقعلا انسردت نآلا تنأو .داحآلا ربخب تبنت ال

 لّقو «رتاوتلا ىلع مهنأ مهيلع قدصي سانب ينأت ينعي ءرتاوتم قيقد هقف ربخب ينأتو
 هنأل رضاحملا َتهّبَق ءةيمالسإلا ةديقعلا يه هذه نأ تنأ انغلبت ام اننوغلبي مهل

 ثيدح نأ ةديقعلا نمو ةديقع يهو مهنقلي وه «هتديقع سفن نم ًارجح همقلأ

 !؟درف تنأو ةديقعلا انقل انه اندنع لمعتس اذام تنأ ًاذإ ةديقع هب نوكت ال داحآلا

 .ةعامج كعم نوكي مزال

 ًاريخأو «رادقملا اذه مكبسحو ًادج ليوط ليوط مكل تلق امك ثحبلا اذهو

 يا



 نوقرفي ام «ةفسلفلا هذه نوفرعي ام ةعبرألا ةمئآلاو حلاصلا فلسلا نأ يفكي لوقأ

 ركذأس ينكلو ءذخؤي نأ بجي ماكحألا ثيدحو ءذخؤي الو ةديقعلا ثيدح نيب

 اذإ ةرم ءالؤه ضعبل انلق ءأدج قيقد هقف اهيف ملعلا بالطب قلعتت ةتكن ًاريخأ

 ةيحان نمو ؛داحآ ثيدح وهو ءيعرش مكح هيف ةيحان نم وه ثيدح مكءاج
 ثيح نم متفلاخ مكح هيف نآل هب متذخأ نإ ؟نولعفت اذامف «ةديقع نمضتي ىرخأ

 ىور لاثملا كاه :انلق ؟هلاثم اذه فيك :لاق .ةديقع هيف نأل ؛هب متذخأ مكنأ

 لاق «هنع ىلاعت هللا يضر ةريره يبأ ثيدح نم امهحيحص يف ملسمو يراخبلا

 :لوقي ؛عبرأ نم ذعتسيلف ريخألا دهشتلا يف مكدحأ سلج اذإ» : ةا هللا لوسر

 ايحملا ةنتف نمو «ربقلا باذع نمو «منهج باذع نم كب ذوعأ ينإ مهللا
 نوذيعتستو ثيدحلا اذهب نوذخأت له «لاجدلا حيسملا ةنتف رش نمو «تامملاو

 هيف امب نونمؤت لهف :مهل تلق .دبال :اولاق ؟ريخآلا دهشتلا يف عبرألا هذه نم هللاب

 ثيدحلا متكرت نإ !؟نولعفت اذامف «ربقلا باذعب نونمؤت ال متنأو ءربقلا باذع نم

 متفلاخ ثيدحلا متذخأ نإو «ماكحآلا ثيدحب ذخألا بوجو :ةدعاق متفلاخ

 اذهبو ءًادبأو ًامئاد نيلطبملا نأش اذكهو «ةديقعلا يف ثيدحلاب ذخؤي ال :ةدعاق

 .لاؤسلا اذه ىلع ًاباوج ةيافك ردقلا

 (010:09:5هر/ ٥٤۱ رونلاو ىدهلا)

 هنم باب ]14|[

 :[مامإلا لاق]

 داحآلا ثيدح نأ بتكلا ضعب يف وأ تالاقملا ضعب يف متأرق وأ متعمس دق

 ةديقعلا : هحيضوت نم دب الف ؛ًايحالطصا ىنعم ينعي مالكلا اذه «ةديقعلا هب تبثت ت تبت ال

 ماكحألا فالخب ي مع مك ب ھنر امم بيلا ملاعب قمتي ام لك يد

 مي



 ةعساو هترئاد بيغلاب ناميإلا ؛دابعلا نم نيفلكملا لامعأب قلعتت يهف تادابعلاو

 هئارو نم بترتي ال ةديقع ربقلا باذع ءربقلا باذع :ًالثم كلذ ىلع برضنل ءًادج

 الو بيغلاب نمؤن نأ انرمأي مالسإلاف كلذلو ؛ةيفيكلا فرعت ىتح يعرش مكح

 نم ةديقع ربقلا باذع لثمف ءانع ةبئاغلا ةيفيكلا هذه ةفرعم يف قمعتن الو فلكتن

 ثيدح انءاج اذإ هنأ :ينعي ءةديقع هب تبثت ال داحآلا ثيدح نأب لوقي نم ءدئاقعلا

 الف ًاحيحص ناك ولو ثيدحلا اذهف قح ريقلا باذع نأ نايب هيف قي هللا لوسر نع

 ةديقع هب تبثت ال داحآلا ثيدح :مهلوق تحت لخدي هنأل ؛ءالؤه دنع هب ذخؤي

 ةحيحصلا ثيداحألا تارشع اهتحت لخدي ةموعزملا ةديقعلا هذه وأ لصألا اذهو

 نم اهوسسأو ةدعاقلا هذه اودعق نيذلا ءالؤه اهب ذخأي ال ةا يبنلا نع ةتباثلا

 هةنس الو باتك نم كلذ ىلع مهل ليلد الو :مهتفسلف نم لوقأ لب :مهئارآ ضحم

 . يلام هيلع ناك ام :يأ ءًافنآ هتركذ يذلا ىنعملاب ةنسلا فلاخي كلذ لب

 نم يقيقحلا ىنعملا متفرع نأ دعب نئسلا هذه نم ةنسب مكركذنل نآلا

 يتنس نع بغر نمف» :لوألا ثيدحلاك ةا لوسرلا اهب ظفلت اذإ ةنسلا ةظفل

 .«ينم سيلف

 ىلإ مالسلا هيلع هفرط نم لسرلا لسري ناك ةا لوسرلا نأ مولعملا نم
 ىلإ ًاذاعم لسرأ وهف «مالسإلا يف مهلوخد ىلإ نيكرشملا نوعدي ةديعبلا دالبلا

 ءالؤه ءلسرأو لسرأو يرعشألا ىسوم يبأك هريغ لسرأو ءًايلع لسرأو «نميلا

 اذهو ءدحاو صخش وه انه يعادلا نأ ظحالملا نمو «مالسإلا ىلإ ةاعد مهلسرأ

 .قباسلا حالطصالا يف داحآلا ثيدح لثمي

 .0459مقر) ملسمو (4ا//”مقر) يراخبلا قرد

 PON يأ م م ل ع عم عع م ع عم ع ع عت عع عا هو
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 سيل ؟داحآلا ثيدحب دوصقملا ام «حيضوتلا يف ةدايز ًائيش بلطتي رمألا لعل

 ثيلحلا اذه ىمسيف ثيدحب لوسرلا نع ثدحي دحاو صخش هنأ طقف دوصقملا

 مالسلا هيلع لوسرلا نع ثيدحب اثدح نيصخش نأ ول ىتح نكل «كلذك وه «داحآ

 اوفلتخاو ءرتاوتلا ددع ددعلا غلبي ىتح «ةعبرأو ةثالثو داحآ ثيدح ىمسي ًاضيأ

 اذه يف ضوخلا ىلإ ةجاحب نآلا تسلو «رتاوتلا ددع ديدحت يف ًاثيدحو ًاميدق
 عماسلا سفن يف نيقيلا ققحتي ددع رتاوتلا ددع مهملا «مهم ريغ هنآل ؛فالخلا

 ثيدحب ثدح اذإ امأ ءرثكأ وأ نيرشع وأ ةرشع اوناك ءريفغلا ددعلا اذه نم ربخلل

 ىتح اذه لوقأ ءداحآ ثيدح هيمسي ًافنآ روكذملا حالطصالاف ةثالث وأ ناصخش ام

 داحآ ثيدح «يوغللا ىنعملا ثيدحلا حلطصم ملع نم ًائيش أرقي مل نمل ردابتي ال

 نينثا نع ًالضف ةثالث مهو عمج ثيدح ناك ولو هب دوصقملا نأل :"”ضارتعا ينعي

 هللا لوسر نع دحاو يباحص قيرط نم ثيدحلا ءاج اذإف داحآ ثيدح ىمسي اذهف

 داحآ ثيدح وهف دحاو يعبات يباحصلا اذه نع هاور اذإو :داحآ ثيدح اذهف ا

 .ةنسلا بتكب ةفورعملا بتكلا يف ىمسي ىتح اذك وهو

 وأ نينثا وأ داحآ ثيدح «قح ربقلا باذعو» :ثيدحلا كلذ لثم ءاج اذإف

 ال داحآلا ثيدح :اولاق نيذلا لاق رتاوت ثيدح سيلو داحآ ثيدح مهملا ةثالث

 اذام بيط «داحآ ثيدح هنأل ؟اذامل ءهب ذخأن ال نحن ثيدحلا اذه «ةديقع هب تبثت

 كئلوأ لسرأ نيح ةو هللا لوسر نع نولوقي اذام ءدهاشلا انه ؟نولوقي

 ةيحد ةرم ..بلاط يبأ نب يلع ةرم ..لبج نب ذاعم ةرم ..ىسوم ابأ ةرم باحصألا

 مساب اوعمس نيذلا سانلا نوغلبي اوناك دارفأ ءالؤه ءًادج ريثكو ريثك «يبلكلا

 .يوغللاب يحالطصالا ىنعملا ىلع ضرتعي يأ )١(

Ta esas اميل “o gj TTT . 



 ةا لوسرلا لسرأف «هيلإ وعدي اذام نوفرعي الو مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا

 ىنعمف ةجح هب موقت ال داحآلا ثيدح ناك ولف مالسإلا نيدب مهفرعيل مهنم ًادحاو

 ال ًادارفأ لسرأ هنأل ؛ةوعدلا بولسأ نسحأ ام مالسلا هيلع لوسرلا نأ اذه يمالك

 نمآ نم امأ :ةجح هب موقت ال داحآلا ثيدح :ةدعاق ىلع ءانب ؛ةجحلا مهب موقت

 يف يقيرطو يجهنم نع !يتنس نع بغر نمفق) :هركذ قباسلا مالسلا هيلع هلوقب

 ...بولسألاو مالسإلا وه ةياغلا «ةياغوأ ًابولسأ ناك ءاوس ءهب تئج ام لك

 لبق دجو امك مويلا دجوي ناك اذإف «ينم سيلف يتنس نع بغر نمف» ؛مالسإلا

 نأ :كلذ ىنعم ءةديقعلا هب تبثت ال داحآلا ثيدح :لاق نم ةليوط نينسب مويلا

 :نوملعي ال نيذلا ًاملعم ؛ينالفلا ملاعلاو ينالفلا ملاعلا لوقب تبثيال مالسإلا

 ال م ك نرد لا لمآ اولا شاقإ :نيملاعلا بر لوق نوملعت متنأو

 .(4":لحبلا) 4 َنوُمَلْعَت

 يف ةليخدلا ةفسلفلا هذه نونيبتي نيذلا ءالؤه ضعبل مهضعب لاق دقلو

 ال داحآلا ثيدح :يهو الآ مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ةنسل ةفلاخملاو مالسإلا

 «ةرفاكلا دالبلا ضعب ىلإ ًانايحأ بهذي مكضعب :ةرم لاق «ةديقع هب تبثت

 دب ال مالسإلا ةوعدلا يف أدبي ام لوأو «مالسإلا ىلإ وعدي ًالثم نابايلا لشم

 لإ ال هنأ ْمَلْعاَفل :ىلاعت هلوق ىلع ينب مالسإلا لصأ لصألا هنأل ؛ةديقعلاب أدبي

 ؛كسفني كسفن ضقنت تنأف مالسإلا ىلإ وعدت تنأ امنيحف :(14:دمحم) هللا الإ

 ؟ فيك

 مهيلإ تنأ هلقنت يذلا مالسإلا اذهل اونمؤي نأ ىلإ رافكلا وعدتو درف تنأ

 انه راصو «رفانت انه راص :ةجحلا هب موقت ال داحآلا ثيدح نأ مهل ررقت تنأو

 ةعامج يأ ىلع وأ رفاك يأ ىلع هللا ةجح موقت نأ نكمي ال هنأ :اذه ىنعمو «داضت
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 مالسإلا نيد ماوقألا كئلوأ نوغلبي نيملسملا نم ةعامج بهذ اذإ الإ رافكلا نم

 «نسح رمأ اذه ؛مالسإلا نوغلبي ملعلا لهآ نم ةعامج بهذي نأ :نسح رمأ اذه

 ةجح موقت ال مالسلا هيلع لوسرلا لعف امك نينثا وأ دحاو الإ رسيتي مل اذإ نكلو

 موقت ال :لوقت مالسإلا يف ةليخدلا ةفسلفلا كلت نينثالا وأ دحاولا اذهب مالسإلا

 فلاخي هنأ متفرعو «ةجح هب موقت ال داحآلا ثيدح :ةفورعم ةدعاق هذهو «ةجحلا

 .ًاداحآو ًادارفأ هفرط نم ةاعد لسرأ امنيح واقلام ىبنلا ةنس

 ىلاعت هللا يضر كلام نب سنأ ثيدح نم يراخبلا حيحص يف ءاج دق لب

 لهأ نم ًاماوقأ يتأت كنإ :لاق نميلا ىلإ ًاذاعم لسرأ امل كج يبنلا نأ :هنع

 هللا لوسر ًادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش هيلإ مهوعدت ام لوأ نكيلف باتكلا

 «..مايصلاب ةاكزلاب مهرمأف كل اوباجتسا مه نإف ؛ةالصلاب مهرمأف كوعاطأ مه نإف

 ديحوتلا ةديقع «ديح وتلا ةديقعب ىراصنلا كتلوأ وعدي امنيح أدبي نأ هرمأف ءاذكهو
 هب موقت ال كعم انه وهو داحآلا ثيدح ناك اذإف ءاهلك ةيمالسإلا دئاقعلا سأ

 بجاولا نم ناك ةا لوسرلا نأ :وهو نوكيام لطبأ لوقلا اذه مزالف ةجحلا

 ؛مالسإلا هنوغلبيو مهلك نوعمتجيو يباحصلا اذه لثم نم تارشع لسري نأ هيلع
 ءدحاو درفب ولو موقت ةجحلا نآل ؟ميل مالسلا هيلع لوسرلا نم عقب مل امم اذهو

 ةعامج بهذ ول :ًافنآ تلق ءًاهيقف نوكي نأ :طرشب ءًاملاع نوكي نأ :طرشب نكل

 طرتشي نكل ءىوقأ اذه كش الب مالسإلا ىلإ مهوعدف ام دلب ىلإ ملعلا لهآ نم

 .ءاملعلا نم اونوكي نأ ءالؤه يف

 ةاعدلا ضعب عقاوب قلعتي امم نيلثم مكل برضأ ينل :ليلق لبق نم تلق

 هلوق فالخ اذهو ؛ةجح هب موقت ال داحآلا ثيدح نأ :لوألا لثملا وه اذهف «مويلا

 .هلعفو مالسلا هيلع
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 ناك ا لوسرلا نأ ًافنآ اهتركذ يتلا ةلثمألا ضعب نم متفرع :يناثلا لاثملا

 نمم :يأ ءةباحصلا ةماع نم تاعامج دارفألا ءالؤه لسري ناك ام ءًادارفأ لسري

 ام :يأ :(45:لحل»4َنوُمَلْعَتال ْمُتنُك ْنِإ رْكّذلا لأ اوُنَأْساَفظ :ىلاعت هلوق مهلمشي

 ام ذاعمك مهضعب مكل انيمس نيذلا ةاعدلا كئلوأ لاثمأ لسري او هللا لوسر ناك

 نيذلا مالسلا هيلع لوسرلا باحصأ نم رثكأ وأ ةرشع وأ ةسمخ هعم لسري ناك

 حالصلا مهرهاظ ىلع بلغيو ةملسم ةعامج نأ ملعن مويلا نحنو «ءاملعب اوسيل

 ةنس نوفلاخي كلذ عم مهنكل «ةيعرشلا ماكحألا عابتا يف ةبغرلاو ىوقتلاو
 لاق يتلا ةنسلا نوملعي ال مهنأ امإ مهنأل ؟مل «مهتافرصت نم ريثك يف ةو يبنلا

 هذه نوملعي ال مهنأ امإ «(ينم سيلف يتنس نع بغر نمف : ةا: لوسرلا اهنع

 :ةنسلا ىلع مقت مل مهتوعد جهنم نكلو ًاديج اهنوفرعيو اهنوملعي مهنأ وأ ءةنسلا
 كلذلف ةنسلا نوملعي ال اوناك نإف ءرم امهالحأ :ةبسانملا هذه لثم يف لاقي امكو

 نوفرعي امك ًاديج اهنوفرعيو اهنوملعي اوناك اذإو هرم كش الب اذهف ءاهنوفلاخي مه

 :قباسلا ثيدحلا مهيلع قبطني ذئتيحو ءرمآ اذهف اهنع نوديحي مه مث مهءانبأ

 .(ينم سيلف يتنس نع بغر نمف)»

 ددعت وأ فئاوطلا ددعت وأ بزحلل ددعتلا نم بترتي امم نالثم ناذه :ًاذإ

 ةو هللا لوسر هيلع ناك ام وه امنإ جهنملاو «جهانملا ددعت ببسي تاعامجلا

 دكؤأو ؛(يباحصأو هيلع انأ ام» :ةيجانلا ةقرفلا ثيدح نم متفرع امك «هباحصأو

 ىلع نبلغتي الو ةيآلا هذه ىنعمل اوهبتنت نأ وجرأو ىلاعت هلوقب ثيدحلا اذه ىنعم

 لوق نم ديدج نم عمسي امل هبتتي الو جرعي الف «ميدقلا ذنم ةمئاق ةركف مكنم درف

 باوجلا هب متخأ يذلا لجو زع ائبر لوق نمو هركذ قباسلا مالسلا هيلع لوسرلا
 ام ِدْعَب ْنِم َلوُسَّرلا تقاس ْنَمَو## :ىلاعتو كرابت هللا لوق وهو الأ «لاؤسلا اذه نع
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 ؟ءالؤه نم ىرت اي نينمؤم يأ # نينمؤملا ليبس ريغ عبتیو# :(18١:ءاسنلا)# اًريِصَم

 مهيد ام ب بز لق «ًابازحأو اعيش اوقرفت نيذسلا نونمؤملا
 لوسر مهيلع ىنثأ نيذلا نوقباسلا نولوألا نونمؤملا مأ :(5+:نونمؤملا)#َنوحِرَف

 َكِلَّذ يف َّنِإإل «مهنولي نيذلا مث مهنولي نيذلا مث ينرق سانلا ريخ» : هلا

 .01:رمزلا»«باَبلألا يلْوَأل یك
 (01 1:57:01 /585/) "رونلاو ىدهلا"

 باب [۰]

 هنوركتي نيذلا لالضلا لهأ ريصمو ءداحآلا ربخ ةيحح

 :[داحآلا ربخ ةيجح ىلع همالك ضرعم يف خيشلا لاق]

 ام لوأ نكيلف :لاق ؟هل لاق اذام نميلل لوسرلا هلسرأ امدنع لبج نب ذاعم

 رخآ ىلإ ةالصلاب مهرمأف كوعاطأ مه نإف هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش هيلإ مهوعدت

 درف اهيلإ مهاعدو اهلك ةيمالسإلا دئاقعلا سأ يه هللا الإ هلإ ال نأ ةداهشف «ثيدحلا

 ةاعدلاب مالسإلا تبثي ام هانعم :ًاذإ «ةديقعلا هب تبثت ام اذه :نولوقي مه ءدحاو

 خيرات ضقاني يذلا لطابلا لطبأ نم اذهف دارفأ مهنأل نييمالسإلا مهلك مويلا

 انأ ىتلا ةيلايخلا ةروصلا امأ ..هل ةميق ال داحآ ثيدح اذه ....لوألا نيملسملا

 ..ةديقع هب تبثت ال داحآلا ثيدح نأو ةلطابلا ةديقعلا هذه ةروطخ نايبل اهضرتفأ

 نابايلا ىلإ ريرحتلا بزح نم نييمالسإلا ةاعدلا بهذ :ام ًاموي مهدحأل تلق

 خيشلا دنع اذكه -ناميإلا قيرط هب أدبي ام لوأ ةطخ مهدنع كئلوأ نآل ؛ةديقعلاب
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 اذه ةلمج نم ..ةديقعلاب أدب ..ناميإلا قيرط اذه نأ -هبتك ضعب يف نيدلا يقت

 انأ تليخت «ةديقع هب تبثت ال داحآلا ثيدح :ناميإلا قيرط :هناونع يذلا ثحبلا

 هنأ انيف ررقت تنأ !ذاتسأ اي :هل لاق ةرضاحملا عمسي سلجملا يف ءايكذألا دحأ نأ

 ىنعمف دحاو درف تنأو مالسإلا ىلإ انوعدت تنأو ةديقع هب تبثت ال داحآلا ثيدح

 ىلإ عجرت مزال كلذلو ءانيلع ةجحلا موقت ال تنأ كتديقعب هيلإ انوعدت ام نأ كلذ

 كئيدح حبصي ىتح كمالكو كتداهش انوعمسيو كلثم تارشع بيجتو كدلب

 ...انيلع ةجحلا موقت ذئنيحو ًارتاوتم ًاثيدح

 هنأب هنودري حيحص ثيدح [رم] املك ...مهمزال اذه نکل ةيهانتم ةفاخس

 ركب وبأ ..ركب وبأ هاور ؟امل حيحص ريغ هنأو دنسلا ىلإ رظنلاب هنودريال ..داحآ

 ول ..ءيشب ينركذي اذهو !؟ذخؤي ال اذامل !بيط ءال :هل لوقي !؟باذك قيدصلا

 صخش ةئامو صخش ةئام ول نيرشع ةرشع سيل هنع اهلك ايندلا هتعمس ركب وبأ
 موقت ال هللا لوسر لاق :لاق ركب وبأ انل اولاقو اوءاجو ءصخش ةئامو صخش ةئامو

 نكمم :اذإ هاشاح بذكي ام ال !؟بذكي ركب وبأ !بيط ءداحآ هنأل ؟اذامل ؛ةجح هب

 يتلا لاوقألا :نآلا اورظنا هتياور ذخأن الف ئطخي نأ نكمي ماد ام :ًاذإ ىطخي نأ

 لوقن امك اهب ةحيحص ديناسأ كانه سيل هنأ عم اوؤطخي نأ نكمي ال اهب نوجتحي

 .مالسلا هيلع لوسرلا نع تبث امل ةبسنلاب

 ثيداحألاب نوجتحي نيذلا ةعامجلاو ةنسلا لهآ عم وه قحلا كلذل

 يف مهف ماطخ الو اهل دنس الو نيرخآلا لاوقأب نوجتحي نيذلا كئلوأو ةحيحصلا

 ام امهدحأ اوفن اذإ نيئيش دحأ نم مهل صلخم ال :وه قباسلا مالكلا ةصالخ

 ..رخآلا يفن نوديفتسي
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 ؛اوللض مهنأ :رخآلا ءيشلا نكل ءاومعز ةجح ريغب اوُرُمُك مهنأ :لوألا ءيشلا

 لاوقأ ىوس ةجح نودب ًاضيأ حلاصلا فلسلاو نآرقلل لوسرلا ربسفت اوفلاخ مهنأل

 ءالؤه للضن :تلق امك ًايصخش انآ ..نيبملا لالضلا وه كلذو «مهعبت خياشملا

 انيلع نوركني ًادحجأ ..مهرودص يف امب ميلعلا وه لجو زع هللا نأل ؛مهرفكن الو

 اهنم صلختي ناسنإلا نكمي ال ةقيقح هذهو هتافص نم ةفص لجو زع هللا مالك نأ

 ىلإ مهباسح :ًاذإف ةقيقحلا مهل ترهظ ام هللاو مأ ءةقيضلا ةيبهذملا نم درجت اذإ

 .ىلاعتو كرابت هللا

 نيلاضلا ءالؤه ريصمب مكحلا نم جرحتلاب ىقثو ةلص هل ثيدح اندنع :ًاماتخ

 مهنأو رافك مهنأ امأ ءاولض مهنأب مكحلا ىلإ فقن اننأو «نيملاعلا بر دنع

 لمعي مل لجر مكلبق نميف ناك» :مالسلا هيلع لاق هللا ىلإ هرمأف رانلا يف نودلخم

 ؟مكل تنك بأ يأ :مهل لاقف هلوح هدالوأ عمج ةافولا هترضح املف طق ًاريخ

 ًاديدش ًاباذع ينبذعيل يلع هللا ردق نئلو يبر عم بنذم ينإف :لاق «بأ ريخ :اولاق
 (رحبلا يف يفصنو حيرلا يف يفصن اورذ مث رانلاب ينوقرحو ينوذخف تم انآ اذإف
 هللا لاقف» :رحبلا يف هغصنو حيرلا يف هفصن دامرلا اوذخأو رانلا يف هوقرح يشام

 ام ىلع كلمح اذام !يدبع يأ ءًايوس ًارشب تناكف ًانالف ينوك :هتارذل لجو زع

 .(كل ترفغ دقف :لاق «كتيشخ بر :لاق ؟تلعف

 :ىلاعت هلوق هيلع قدصي يذلا وهو َرَفَك نحن انرايعم يف لجرلا اذه

 يِذَّلا اًهِبيْحن لق ٌميِمَر يهد َماَظِعْلا يخت ْنَم َلاَق ُهَقَلَخ َيِيَنَو ام اتل برضو
 ..ةيرشبلا نحن انريياعم فالخب هلماع لجو زع انبرف (۷۹ ۷۸: سي)€ةرَم لوا اَمَأَكَن

 o“ | ا ا .0/107مقر) ملسمو (۹٣۳۲مقر) يراخبلا (۱)



 ؟حيرلا يف هفصنو رحبلا يف هفصن رذو هقرحب رمأ اذامل روشنلاو ثعبلا ركنأ اذه

 داع نإ هنأل ؛ٌةيناث ةرم هديعي نأ لجو زع انبر عيطتسي الو هبر ىلع لضي ىتح :لاق

 هللا ردق نئلو ..طق ًاريخ لمعي مل هنأ لبق نم وه فرتعا هنأل ؛قحب هبذع ىرخأ ةرم

 يتلا ةطرولا هذه هطرو هب نمآ يذلا هللا نم هفوخ ..ًاديدش ًاباذع ينبذعيل يلع

 نيزاوم ريغ نازيم هدنع لجو زع هللا نکل ءرفك اذه كش ال ..رفكلا ىلإ هب تدوأ

 ىلاعتو كرابت هبر نوک نع هتريصب ىمعأ هبر نم هفوخ ةدش نأ هنم فرع ..رشبلا
 تلعف اذام :لاق ناك امك هداعأ امل كلذلو ؛ميمر يهو ماظعلا ييحي نأ ىلع رداق

 .كل ترفغ دق :لاق «كتيشخ !بر اي:لاق ؟كلمح ام وأ

 مهف يف فلسلا فلاخت اهنأل ؛ةلاض ةقرفلا هذه نأ :لوقن نأ اديفكي نحنف

 ىدهلا اهل ديرن نحن ءترفك ام وأ ترفك انمهي الو ةنسلاو باتكلا صوصن

 ةنسلاو باتكلا نم انءاج يذلا ىدهلاب مكيلعف نولاض مكنإ :لوقن نأ يفكيو

 .حلاصلا فلسلا جهنمو

 (0 ۱:۱0:۱۷ ")و 0:0۸:۰ ۱/۳1۰ )"روتلاو ىدهلا"

 قّرفي نم ىلع درلا باب ]
 ماكحألاو دئاقعلا نيب داحآلا ربخ ةيجح يف

 .ماكحألاو دئاقعلا نيب داحآلا ثيدحب ذخألا ةيجح يف قرفي نم كانه :لاؤس

 الإ ديفي الف ةيداقتعالا لئاسملا يف نكلو ءةيعرشلا ماكحألا يف هب ذخأن :نولوقيف

 ؟مكيف هللا كراب كلذ ىلع مكدر امف «نظلا

 نم دب ال نكلو «ناتعوبطم ناتلاسر انلو «ًادج ليوط اذه يف اندر :خيشلا

 ...زاجيإب ولو باوجلا

 ہا



 ال حلاصلا انفلس :رومألا تاثدحم نم..ةديقعلا نيبو ةدايعلا نيب قيرفتلا

 لاسرإ يف ةحيحصلا ةئسلا يف انل ىورت يتلا عئاقولاو ًاقالطإ قيرفتلا اذه نوفرعي

 اذه نالطب ىلع لدي مجعلا ىلإو برعلا ىلإ هباحصأ نم ةاعدلا ب لوسرلا

 ةديقعلاو «مهدنع حيحص ثيدحب تبثت ةدابعلاف ؛ةدابعلا نيبو ةديقعلا نيب قيرفتلا

 ءالؤه ءارتاوتم اثيدح ثيدحلا اذه نوكي نأ دب ال «حيحصلا ثيدحلاب تبثت ال

 قفشأ ام ردقب «مهلالضو مهئطخ نم جعزنأ ام ردقبو «ىضرم مهربتعأ انأ ةقيقحلا
 رفكلاف ءًايونعم ًاضيأ نوكي ًايدام نوكي امك ضرملا نأل ؛مهضرمل مهيلع

 جلاعن نأ بجيف كلذلو «ضرم وه دابعلا نم ريثك ىلع رطيسي يذلا لالضلاو
 ةَمُكِحلاِب كبَر ٍليِبَس ىلإ ٌعْذا# :ىلاعت لاق امك «هللا ىلإ ةوعدلاب ءالؤه ضارمأ

 نيبو «ملع بلاطو ملاع نيب قرف ال ملعي انلك :(1؟ه:لحنلا)4ةَئَسَخلا ٍةَظِعْوُملاَو
 نامزلا رخآ يفو نامزلا لو يف رشدنا ام مالسإلا نأ ملعي انلك ءيماع نيبو فقثم

 مويلا فلخلا لعفي امك «لوألا فلسلا لعفي ناك ام ينعي «دارفألا نم ةاعدب الإ

 ؛مهوعدي نم ىلإ ةجاحب مهو ؛ةوعدلا ىلإ :اولاق ؛نيأ ىلإ «تارشعلاب نوجرخي
 نوفرعي الو ةوعدلا نوفرعي ال مهو «ةوعدلا نوئسحي ال مهو ًةاعد نوجرخيف

 اذهب ينعأ نمب حيرصتلا ىلإ ةجاحب متسل مكنظأو ءةنسلاو باتكلا نم ليلدلا

 دحاو مهيف ةعامج جرخي نأ فلسلا لمع نكي مل ءأادج حضاو مالكلاف ؛مالكلا

 ةلهاجلا ةيبرعلا لئابقلا ىلإ ؟نيأ ىلإ نيملسملا ةماع نم ةعامجلاو :ًاليلق هقفتم

 ناك الو «فلسلا لمع اذكه ناك ام «ىراصنو دوهي نم نيكرشملا ىلإ «مهميلعتل

 هيلع لوسرلا باحصأ ةبخن نم لسري امنإو دارفأ نم اذكه لسري إو هللا لوسر
 نب ذاعمو «بلاط يبأ نب يلع ءالؤه رهشأ نمو ٌةدابعو ًاقالخأو ًاملع مالسلا

 رابك نم ءالؤه وحنو «حارجلا نب ةديبع وبأو «يرعشألا ىسوم وبأو ؛لبج
 ةدابعلا ىلإ اعد ؟اعد اذام ىلإ «ءنميلا ىلإ وعدي بهذ لبج نب ذاعمف «ةباحصلا
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 مالسلا هيلع لوسرلا هنأ ةصاخبو «لوقعم شم اذه !ةديقعلا ىلإ ةوعدلا كرتو

 لهأ نم موق ىلإ بهذت كنإ» :هل لاق نأ هب هاصو ام لوأ ناك ًاذاعم لسرأ امنيح

 مه نإف هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال هيلإ مهوعدت ام لوأ نكيلف «باتكلا

 ًارامتثا ًالوأ لبج نب ذاعم ًاذإ «ثيدحلا رخآ ىلإ ««...ةالصلاب مهرمف كل اوباجتسا

 هنإ لاقي فيك «كلذ لعف وه ًاضيأ ًاقيبطتو «ةديقعلاب أدب امنإ مالسلا هيلع هرمأب هنم
 هدحول ذاعم ءأداحأ الإ لسري ناك ام هللا لوسرو :ةديقع هب تبثت ال دحاولا ريخ

 حيحص يفًاثيدح ركذأو ءاذكهو هدحول حارجلا نب ةديبع وبأ هدحول ىسوم وبأ

 وبأ لزن امل للغم لجرب اذإو «نميلا يف هلزنم يف هاخأ راز ىسوم ابآ نأ يراخبلا
 هيف قبطي نأ الإ سلجأ ال هللاو :لاق «هنيد نع دترا :لاق ؟اذه لاب ام :لأس ىسوم

 يباحصلا اذه نإ :يأ ءسلجو «لتقف «(هولتقاف هنيد لدب نم» : اا يبنلا لوق

 هدحو وهو ءاهيلإ وعدي ناك دلب نم ِتآ وهو ءأروف ذفنو مكحلا اذه غلب ليلجلا

 تبث ال ةرتاوتم ريغ اهنأل ةحيحصلا ثيداحألا هنإ نامزلا رخآ يف لاقي فيك ًاذإف

 ول ملع يه ةتكن تسيل يه ٌةقيقح «ةتكنب ءالؤه لاثمأب ًاموي كَ انأو ؛ةديقع اهب
 الإ تبثت ال ةديقعلا نإ نولوقي نيذلا ءالؤه دحأ نأ اومعز :تلق «نوملعياوناك

 ةدعاقلا بسحو ؛مالسإلا ىلإ وعدي نابايلا ىلإ ءالؤه دحأ بهذ «رتاوتلا ددعب
 نم نوملعي اذام نابايلا ةديقعلاب أدب ذاعم لعف امكو «نيملسملا عيمج ىدل ةعبتملا

 فسألا عم مهدنع ةديقعلا نم نكل ةديقعلاب أدب وه اذإف ءيشال ؟مالسإلا

 باش سلجملا يف كانه ناكف ؛ةديقعلا يف داحآلا ثيدحب ذخؤي ال نأ ءديدشلا

 لاقو هعبصإ عفرف ءايابخ اياوزلا يف :ليق ًاميدقو ءسلجملا نم ةيواز يف نطف سيك
 ىدحاولا ربخب تبثت ال ةديقعلا نأ :ةيمالسإلا ةديقعلا نم نأ ررقتب تنأ ذاتسأ اي :هل

 بسح ًاضقانتم كارأ ينكل ءاذكو اذكو اذك مالسإلا ةديقع انيلع ررقت تنأ كارنو

 كعم نودهشيو مهلك رتاوتلا ةعامجب يتأتو ؛كدلب ىلإ دوعت نأ بجي هذه كتوعد
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 دحاولا ربخب تبثت ال ةديقعلا :لوقت كنأآل «كنم هلبقن ىتح مالسإلا وه اذه نأ

 .دحاو تنأو

 مالسإلا ةوعد نوفلاخي مهنأ ًالضف «مهيديأب مهتويب نوبرخي مه ةقيقحلا

 لك :لوقن اذهل ءدارفآلا نم درف وهو مالسإلا ىلإ نوعدي نوضقانتم مهف ءقحلا

 ًاربخ ربخأ وأ ًايبيغ اربح ربخأ هنأ حيحص قيرطب ب يبنلا نع هدرو ملسم

 المع هائبت ًامكح ناك نإو «هانبت ةديقع ناك نإ «هب قدصن نأ ًاروف بجيف ءًايعيرشت

 ناك امو «ةديقع هنم ناك ام مالسلا هيلع لوسرلا ثيدح نيب قرفن ال ءاذكهو ًالعفو

 متخأو «حلاصلا فلسلا ىرج اذه ىلعو ةو هللا لوسر نم هلك ًامكح هنم

 :ءاملعلا لوق «مكناهذأ يف خسريل اذهو هتلق نأ قبس امب ًاباوج هذه ةملكلا

 فلخ نم عادتبا يف رش لکو فلس نم عابتا يف ريخ لکو
 0١:78:85 /ه55) "رونلاو ىدهلا"

 هنم باب ["؟]

 :[ لب هللا لوسر لاق]
 .(ةديبع ابأ ىنعي .ةمألا هذه نيمأ اذه) -

 :[مامإلا لاق]

 ىلعي وبآو ٠۲١) /7)دمحأو (۲۹۷ /۳) مكاحلاو (۱۲۹۷) ملسم هجرخأ

 اومدق نميلا لهأ نأ " :سنأ نع تباث نع ةملس نب دامح نع قرط نم (۸۳ ۱ /۲)

 ذخأف :لاق مالسإلاو ةنسلا انملعي الجر انعم ثعبا :اولاقف او هللا لوسر ىلع

 انملعي" :مكاحلا ظفلو ؛ملسمل قايسلاو ىركذف "< ....لاقو :ةديبع ىبأ ديب

 0" نآرقلا ركذب هاج رخي ملو «ملسم طرش ىلع حيحص ف :لاقو ."نآرقلا

 ہک



 ره امك «دئاقعلا يف ةجح داحآلا ربخ نأ يهو ؛ةماه ةدئاف ثيدحلا ينو :تلق

 لهأ ىلإ ةديبع ابأ ثعبي مل ةا يبنلا نأ ةرورضلاب ملعن اننأل :ماكحألا يف ةجح

 ملعلا ديفي ال داحآلا ربخ ناك ولف ءاضيأ دئاقعلاو لب ءطقف ماكحألا مهملعيل نميلا

 مهيلإ هدحو ةديبع يبأ لاسرإ ناكل ءاهيف ةجحلا هب موقت الو «ةديقعلا يف يعرشلا

 .ملعلا هتدافإ ًانيقي تبثف .هنع عراشلا هزنتي امم اذهو .ثبعلاب ءيش هبشأ «مهملعيل

 «ًارارم ناتعوبطم ناتفورعم ناتلاسر ةمالا ةلأسملا هذه يف يلو ؛دوصقللا وهو

 .اهيف ليصفتلا دارأ نم |مهعجاربلف

 ةحيحصلا" ")4/ ٠٠١(.

 ثيدحلاب ذخؤي له باب 1
 ؟ةديقعلا باوبأ يف هريغل نسحلا

 ؟دئاقعلا باب يف ذخؤي له هريغل نسحلا ثيدحلا :لاؤس

 رخآ ثيدحو ام ةبترم يف تباث ثيدح نيب قيرفتلا نأ هدقتعأ يذلا :خيشلا

 نيملسملا ءاملع اهفرعي ال ةعدب هذه ماكحألا نيبو دئاقعلا نيب هنم اًتوبث ىلعأ

 يعرش مكح هب تبثي نسحلا ثيدحلا ناك اذإ اذه ىلعو ؟انه ىلإ حضاو «نيلوألا

 تججاح دقو ؛هومتأرق مكنأ نظأ ام اًئيش لوقأ انآ لب ءكلذك ةديقع هب تبثيف

 يذلا لقنلا اذهب مويلا نيملسملا ناهذأ اوشوش نمم ماشلا قشمد يف كانه ةعامج

 ال داحآلا ثيدح نأ :يهو ءاهيلع بيع الو اهيف ةيش ال ةديقع هنأك هوحرطو هولقن

 :امهنم مكل صالخ ال نائيش مهيلع دري :مهل تلق «دئاقعلا هب تبثت

 اذه نأش ناك امهم ثيدح نم ةديقع نونبتت ال مكنأ وه :لوألا ءيشلا

 نسم
 يا



 ةقيقح هذهو :تلق ؟كاذ فيك :اولاق ءاًرتاوتم ناك ول ىتح ةحصو وق ثيدحلا

 نوك وأ ثيدحلا نوك نأ :ثيدحلا ملع يف نيئدتبملا ملعلا بالط لك اهفرعي

 قرط عبتت نمل ةبسنلاب رتاوتم وه :يأ «يبسن رمأ كلذ امنإف اًرتاوتمام ثيدح

 ءاّيذك نوكي نأ ليحتسي رتاوتم ثيدح اذه نأ بلقلا ىف ةعانقلا لصحف ثيدحلا

 نأ هيلع اًمازل وأ يرورض ظفاح لك له «ملسم لك :لوقأ الو ظفاح لك له نكل

 نوكي نأ رخآلا ظفاحلا ىلع مازل رتاوتم هنأب ام ظفاح دنع تبث ام ثيدح نوكي

 .اذه حضاو «بجاوب رمألا سيل ؟اًرتاوتم هدنع اًضيأ

 رتاوتلا رمتسي نأ هرتاوت يف طرتشي هنأ :رتاوتملا ثيدحلا فيرعت يف مولعمو

 «رتاوتم ثيدح هنأب :لوقي يذلا ىلإ لصت نأ ىلإ ةيناثلا ىلإ ىلوألا ةقبطلا نم
 ؟اًرتاوتم ثيدحلا لظي له ام ةقبط يف رتاوتلا عطقنا اذإف ؟مالكلا اذه يشام

 ةيهان انهو رتاوتم هنإ :ام ثيدح يف لاق يراخبلا مامإلا :نآلا لوقأ انآ ءال :باوجلا

 ثيدح ىلع مكح يراخبلا مامإلا ؟رتاوتم انآ يدنع وه له «عوضوملا يف ةقدلا

 ؟ناحتما لاؤس اذه ؟رتاوتم يدنع وه له رتاوتم هنأب ام

 .ةرورضلاب سيل :ةلخادم

 ؟لمتحي ؛ةرورضلاب سيل :خيشلا

 ..نوكي الأو نوكي نأ لمتحي :ةلخادم

 .نوكي الأ لمتحيو اٌرتاوتم كدنع نوكي نأ لمتحي :ةلخادم

 ىلع فقأ ملانأو ءرتاوتم ثيدح هنإ :ام ثيدح يف يراخبلا مامإلا لاق اذإ :لوقأ
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 ؟اًرتاوتم هذه ةلاحلاو يدنع نوكي له :ةدحاو قيرط نم الإ ثيدحلا اذه

 .نوكيال :ةلخادم

 ؟هذه كش اهيف :خيشلا

 .ال :ةلخادم

 نكمم يننأ ىلإ كترظن ببسب انآ نكل ؛قباسلا لامتحالا دري ال انه :خيشلا

 يتلا ةروصلا يف نكل ؛حيحص كمالك رتاوتلا اذه تدجو ام تثحب انآ نوكي نأ

 لاقو اًقالطإ ثيدحلا ربخ هدنع سيل نم دنع نآلا «حيحص هباوجف انآ اهتضرع

 .اًرتاوتم هدنع نوكي الآ ىلوآلابف «رتاوتم هنإ هيف يراخبلا

 وأ ثيدحلا يف نامزلا ةمالع وه مكسيئر نأ اوضرتفا :بزحلا كلذلانلق

 ؟اًرتاوتم مكدنع حيصأأ «رتاوتم وه ينالفلا ثيدحلا :مكل لاق ؛ثيدحلا يراخب

 ةمثأ مكدنع ناك اذإ ؟اًرتاوتم مكدنع حبصي ىتم «ةلسلسلا تعطقناف ءال :باوجلا

 متنأ متلصتا مث «رتاوتلا ددع يف مهفالتخا بسح ىلع نيرشع ةرشع ثيدحلا يف

 عقاولا نأ مادامو ءاًرتاوتم مكيلإ ةبسنلاب ثيدحلا دوعي كاذنيح ددعلا اذه عم

 ءرتاوتلاب ثيدحلا اذه ىلع مكح يذلا وه مكسيئر نأ ةيضرفلاو «كلذ فالخ

 رتاوت ربخ مكيلإ لقن يذلا نأل كلذ ؛اًداحآ مكدنع حبصي ثيدحلا اذه ٍنئتيح

 ثيدح نم ةديقع نونبتت ال مكنإ :مهل تلق اذه ىلعو «درف وه هدنع ثيدحلا

 ...ىلوألا ةطقنلا هذه ؟اذه حضاو «حيحص

 لمحي ثيدح لك :لوقن نأ قباسلا ثحبلا اهاضتقا يتلا يهو :ةيناثلا ةطقنلا

 تبهذأ مكحلا اذه نع ةديقعلا تلصف اذإو ؛ةديقع ىلع هتحت يوطني وهف اًمكح

 نم رمأ كءاج اذإ :ىنعمب ؟اًضيأ اذه حضاو ءةيعرشلا ةيحانلا نم مكحلا اذه ةميق
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 دكؤم يهن كءاج وأ «بابحتسالا ىلع وأ بوجولا ىلع هنأب دكؤم ةا هللا لوسر

 نأ نم كداقتعا اهنع تلصف اذإ يهتلا اذه وأ رمألا كاذ ؛هيزنتلل وأ ميرحتلل هنأ

 رثأ مكحلل قبي مل اذه نع كداقتعا تلصف اذإ ءبابحتسالا وأ بوجولا ديفي رمآلا

 .؟اًضيأ اذه حضاو «يهاونلل ةبسنلاب كلذكف «كسفن يف ام

 ضعب هيلإ بهذ يذلا قباسلا ليصفتلا ناك ول مكحلا نأ قبس امم جتنتسن :اَّذإ

 ةهاجو هل قيرفتلا اذه ناك ول ءاثيدح نيرصاعملا ضعب هانبتو اًميدق مالكلا ءاملع

 مكحلا نأل ؛ةديقعلا نم ىلوأ ماكحألا يف هعضو ناكل ماكحألا نيبو دئاقعلا نيب

 .ريثأت يأ هل قبي مل هنم ةديقعلا انعفر اذإف ةديقع لمحي اًدج حضاو اذهو ائلق

 نسحلا ثيدحلاف «نسحلا ثيدحلا يف كلاؤس ىلإ انعجر هلك اذه انفرع اذإ

 ريهامج دنع فورعملا نم ناك اذإف .تبثي ال وأ يعرش مكح هب تبثي :لاقي نأ امإ

 انرضي الو مكح هنأل ؛هب ذخألا نم دب الف ةديقع نمضت وه اًذِإف تبثي هنأ ءاملعلا

 امأ ءنسحلا ثيدحلا يف هيلع قفتم هبش رمأ اذه نأل ؛ةديقع هيف نأ كلذ دعب

 ام انفرع اذإو ,ماكحألا يف هب لمعلا بجي هنأ لاكشإ يف امف حيحصلا ثيدحلا

 ءاج اذإ هنأ اذه ىنعمو اًمكح نمضتي نسحلا ثيدحلاب لمعلاف نايبلا نم قبس

 امك هب ذخألا بجو نسح هدانسإ نكلو ةديقع نمضتي نكل اًمكح نمضتي ال ربخ
 .ةديقع دئاز مكح هنأل ؛مكحلا يف هب ذخألا بجو

 اًروطسم دجوي ال هنأل ؛ماه ءيش يداقتعا يف وه مالكلا اذه نم عرفتي اممو

 داحآلا ثيدح نيب اًيلمع نوقرفت متنأه :نييبزحلا كئلوأل اًضيأ هتلق ام «تملع اميف

 يف لمحي ثيدح ءاج اذإ نولعفت اذامف ؛ماكحألا يف داحآلا ثيدحو ةديقعلا يف

 ثيدح نيب قرف ال ائيب امك اندنع هنأ ولو ؟ةهج نم اًمكحو ؛ةهج نم ةديقع هاياوط

 «ةديقع هيفف مكح هيف ناك نم وأ مكح هيف ناك نمف ؛ةديقع هيف ثيدح وأ مكح هيف
 ل



 اوبلطف لاؤسلا يف اوراح ؟مكفقوم ام :مهل تلق ةصاخلا مهتفسلف بسح نكل

 يف حيحصلا ثيدحلا يف مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق :الثم مهل تلق ءلاشملا

 :عبرأ نم هللاب ذعتسيلف ريخألا دهشتلا يف مكدحأ سلج اذإ) :هريغو يراخبلا

 مهفرعأ مه «فورعم ثيدحلا ةيقبو (..ربقلا باذع نم كب ذوعأ ينإ مهللا :لوقي

 .رتاوتلا غلبم غلبت مل هثيداحأ ربقلا باذع مهمعزب مهنأل؛ربقلا باذعب نونمؤي ال

 رظنلا ضغب ل هللا لوسر مكرمأ نآلا :مهل انلق «هب داقتعالا زوجي ال :ادإ

 :اهنم عبرأ نم اوذيعتست نأ هللا لوسر مكرمأ ءبابحتسالا وأ بوجولل رمآلا

 ثيدح اذه :هلوق متضقان هب ذخألا بجي ماكحأ ثيدح اذه :متلق نإف ربقلا باذع

 ؟نولعفت اذامف ةديقع ربقلا باذع نأل ؛ةديقعلا يف هب ذخألا زوجي ال داحآ

 ال ةديقعلا نأ مكتفسلف ىلإ نوعجرت مآ يعرش مكحك مالسلا هيلع هرمأب نورمتأتأ

 اذه متلق وأ اذه متلق ءاوس ؟هب ذخأت الف داحآ ثيدح اذهو داحآ ثيدحب تیت

 نكل «عرشلل نوفلاخم مه «عرشلا متفلاخ :لوقنال نحن «مكتديقع متفلاخ

 داحآلا ثيدحو ماكحألا يف داحآلا ثيدح نيب مهقيرفت ببسب مهتديقع اوفلاخ

 .ةديقعلا يف

 .ةفيرطلا ةلأسملا هذه لوح اندنع اماذه

 ..قبطني وه هتركذ ام كلذك «هريغل نسحلا نع خألا لأس :ةلخادم

 .كلذك ره :خيشلا

 (00:18:557 /154)"رونلا ةلحر"

 ۲۷ ۴ ا



 هنم باب []
 :[مامإلا لاقز

 ثيدح :اولاق ةيمالسإلا بازحألا نم بزح ةريخألا ةنوآلا يف دجو امل

 ذخؤت ال ينعي اذه :مهل انلق .رتاوتلا ثيدح امنإو ةديقع هنم ذخؤت ال داحآلا

 هذه نولمحت نيذلا مكنأل :هلانلق ؟اذامل :اولاق .ًاقلطم ثيدحلا نم ةديقعلا

 نأل ؛كلذ ىلإ مكل ليبس الو ءرتاوتم ثيدحب اهومتبثأ ةديقعب يلإ اوتاه ةديقعلا

 ...هللا همحر نيدلا يقت خيشلا وه هب نوقثت يذلا ملاعلاو مامإلاو خيشلا

 ؟مكدنع رتاوتم ثيدحب اهومتبثأ ةديقع مكدنع دجوي نأ نكمي ال :مهل تلق

 اذإ اننكل «بلطأ ام اومدقت نأ نع نوزجاع مكنإف «عقاولا ًالوأ :تلق ؟اذامل :اولاق

 الو داحآ ثيداحأ هذه :نولوقت «ربقلا باذع ثيداحأل ةبسنلاب مكفقوم ام مكل انلق

 .هرخآ ىلإ ..اهب ناميإلا زوجي

 ةيضقلا اذه مهل تحرش ةيبسن ةيضق رتاوتلا ثيدح نأ مهملا وه اذهو ًايناث

 ليلجلا لضافلا ملاعلا وه يناهبنلا نيدلا يقت خيشلا :مهل تلقو «اغلاب ًاحرش

 هدنع وه ام ًاثيدح نأ هدنع تبث هنأ انضرف ولف ءاهلك مولعلا عمج يذلاو مكدنع

 نأ ءهيأر مهملا نأل ؛نآلا شقانن ال ءًادج ةريثكو ةريثك قرط نم ءاج «رتاوتم ثيدح

 له «داحآ مكدنع حبصأ يأرلا اذه مكيلإ لقن امنيح «هدنع رتاوتم ثيدحلا اذه

 نأ هيلع بجاو خيشلا امأ ؛داحأ هنأل ؛مكأدبم متضقن هب متذخأ نإ ؟هب نوذخأت

 هيف طرتشي رتاوتلا نآل ؛رتاوتم ريغ مكدنع امأ ءًارتاوتم هدنع تبث هنأل هب ذخأي

 هللا ءاش ام متنأ ءريرحتلا بزح دارفأ اي متنأ «ىنعمب ةقبط لك يف رتاوتلا لاصتا

 دالبلا هذهب نيقرفمو «ثيدحلا ملعب نيصصختم لضافألا ءاملعلا نم ديدع

 مس



 دحاو لك ءاذه ددعلا عم لصتا مكنم دحاو لك «نيعبرأ نيثالث نيرشع «ةيمالسإلا

 درجم امأ ءارتاوتم مكدنع ريصي لئنيح «رتاوتم ثيدح وه ينالفلا ثيدحلا نأ لوقي

 اًرتاوتم نوكي فيكف]..«رتاوتم ثيدحلا اذه نأ مكخيش وأ مكمامإ مكل لوقي نأ

 !؟[مكدنع

 /۲۳۸)"رونلاو ىدهلا" ۳۰:٤٥ :٠٠(

 ةديقعلا يف داحآلا ربخ ةيجح ركنأ نم ضعب ركذ يف باب []

 يبأ بصعت ىلع لدت يتلا ةلثمألا ضعب لوح همالك ضرعم يف مامإلا لاق)

 :(لطابلاب يرثوكلا هخيشل ةدغ

 يلصيل هنع هللا يضر يلع ىلع سمشلا در ثيدح "عوئصملا" يف ءاج

 ةعامج هيلع قيلعتلا يف [ةدغ وبأ] بصعتملا ركذف .لصي ملو تبرغ نأ دعب رصعلا

 هخيش مهنم هحيحصت ىلإ اويهذ نورخآو «عوضوم ثيدح هئأب اولاق ءاملعلا نم

 وهو - عطتسي ملو «نيضقانتملا نيمكحلا نيذه نيب بصعتملا لضف «يرثركلا

 يأرلا ئداب لواح هنكلو ءرخآلا ىلع امهدحأ حجري نأ !هل مزالملا يعيبطلا رمآلا

 )5١15(: لاقف يرثوكلا هخيشل هنم ًاديلقت امنإو «حجرم نودب حيحصتلا حجري نأ

 نسحأ ةلأسملل ةصخلم اهتزاجو ىلع ىلاعت هللا همحر هتملك تءاج دقو

 همكح نكل «ةعانصلا ثيح نم ثيدحلا ةحص يف مالك الو :لاق ذإ «صيخلت

 نأ غلابلا زاجيإلا اذهب دافأف .ةيملعلا بلاطملا يف ةحيحصلا داحآلا رابخأ مكح

 يتلا ةيملعلا بلاطملا نم هنأل :هعوضومو هباب يف ضهني ال هتحص ىلع ربخلا
 هتحصب انلوق عم ربخلا ليوأت نم اذه ىلع دب الف .اهبراق امو تاينيقيلا ىلع فقوتت

 .ملعأ ىلاعت هللاو ءةيملعلا رومألا نم وه ام هتفلاخمل

TY 
 ہا



 هخيش نم اهاقلت يتلا ةفسلفلا هذهب هنأ ردي ملو ؛نيكسملا اذه لاق اذكه

 ىلع حتف هنأل ."برازملا تحت انرصف ءرطملا تحت انك" :ةماعلا لوقت امك هلعجي

 يف درو حيحص ثيدح لك اودري نأ ةنسلاب مهل ملع ال نيذلا بابشلل ًاباب هسفن
 ةنجلاو قلخلا ءدب وأ تازجعملا يف يه امنإو ؛ماكحألا نم تسيل يتلا رومألا

 كلذب ينعيو همعزب تاينيقيلا ىلع فقوتت يتلا تايبيغلا يف ةدحاو ةملكبو ؛رانلاو

 ةروهشملا ثيداحألا ينعيو "اهبراق ام وأ" :لاقف ظفحت مث ةرتاوتملا ثيداحألا

 لهآ دنع حيحص وهو ةقثلا هب درفت يذلا ثيدحلا امأ .نينث نم رثكأ اهاور يتلا

 فيك يرعش تيلو «همعزب هليوأت نم دب الف هدنع تايبيغلا يف ةجح سيلف ملعلا

 هانعم راكنإب الإ مهللا ؟ةنيعم ةعقاو نع ثدحتي يذلا ثيدحلا اذه لثم لوؤي

 تايآ يف اولعف امك ًامامت ءةليلعلا بولقلاو ةضيرملا لوقعلا عم قفتي ىتح هليطعتو
 ! اهثيداحأو تافصلا

 .(7 4 - ۳۲ ص)"ةيواحطلا ةديقعلا حرش قيقحت"

 ةلالد ميسقت ةعدب باب 1>[

 توبثلا ةيعطقو توبثلا ةينظ ىلإ ثيداحألا

 «ةرعاشألا نم نيعدتبملا دحأ عم انثدحت :لاؤسلا بحاص لوقي :ىقلملا

 ؟يبهذم ىلع نوركنت لهف ءبهذملا يعفاش انآ :لاق هنأ ثيدحلا لصوو

 لهف يعفاشلا لوق فلاخي ةا يبنلا نع حيحص ثيدح درو اذإ :هل انلقف

 ؟ كلم يبنلا ثيدح مآ يعفاشلا لوق ذخأت

 .رفك دقف يبنلا كرت نمو «يبنلا لوق :عبطلاب ال :لاقف

 ؟ةثاَم يبنلا نع ةدراولا ةحيحصلا ثيداحألا كرت نميف لوقت اذام :هل انلقف

 نوفي ا



 .ةديقعلا

 .مزخأ نم اهفرعن هنشنش .هوأ :خيشلا

 :توبثلا يعطق :نيمسق ىلإ مالسإلا ميسقت :مالسإلا يف ليخدلا ملعلا نم

 لوسر مالكب سانلا فرعأ نأ :كلوقأ ام ىلع فلحأو «هللاب دهشأ انآ «توبثلا ينظ

 هذه فرعي ناك ام قيدصلا ركب وبأ :وهو هللا لوسرل سانلا صلخأو ةا هللا

 .ةفسلفلا

 .نيعباتلا ةقبط يهو ةيناثلا ةقبطلا ىلإ انرظنا اذإ مث

 :لاقي نأ هركي ناكو بّيسملا وأ بّيسُملا نب ديعس نيعباتلا ديس اوذخ

 نم ناك :لوقن هللا ىلإ ملعلا ّلِكَن ىتح وأ «نيعباتلا ملعأ ناك هللا همحر بّيسملا

 هتذمالث دحأب اهجوز امنيب هبذعف مويلا نولوقي امك دهعلا يلوب هتتبا جوزي نأ
 .نيكاسملاو ءارقفلا

 :مالسإلا يف ةليخدلا ةفسلفلا هذه فرعي ال ليلجلا يعباتلا اذه :دهاشلا

 ؟حلاصلا فلسلا ناك اذكهأ «ذخأي ال وأ توبثلا ينظ ناك امب ذخأي نأ نيب ملسملا

 دكؤن امنإ «حلاصلا فلسلاو ةنسلاو باتكلا :مكل لوقت انناوخإ اي نحن كلذل

 دجوي ال هنأ نوقطنت مكنأ املثم انيقي ملعن اننأل ؛ثلاثلا طرشلا اذه مكعماسم ىلع

 ةفئاط دجوت ال لالضلا يف ةقيرع تناك امهم ةملسم ةفئاط ضرألا هجو ىلع

 ۳۷۸ ا



 نكل ؛لوؤسملا باوج يف افنآ متعمس امك ةنسلاو باتكلا ىلع انسل نحن :لوقت

 ةنسلاو باتكلا عم نحن :نولوقي نيذلا مويلا نيملسملا ريهامج لب «فئاوط دجوت

 :لوقي نم مهيف دجوي ال :ةملكلا هذه الإ اولوقي نأ لاحلا ةعيبطب نوعيطتسي الو

 لاق يتلا ةروصنملا ةفئاطلا يه ءادج ةليلق ةفئاط الإ حلاصلا فلسلا جهنم ىلعو

 يتمأ نم ةفئاط لازت ال) ةحيحصلا ثيداحألا ضعب يف لاو هللا لوسر اهنع

 .«ةعاسلا موقت ىتح «هللا رمأ ينآي ىتح مهفلاخ نم مهرضي ال ءقحلا ىلع نيرهاظ

 ؟ةفئاطلا هذه يه نم

 نم يتنس نم سانلا دسفأ ام نوحلصي نيذلا ءابرغلا مه» :مالسلا هيلع لاق

 ؟مه نم .(يدعب

 .هللا لوسر باحصأو هللا لوسر هيلع ناك امب نوكسمتي نيذلا مه

 هللا لوسر باحصأو لب ؛طقف هللا لوسر هيلع ناك امب سيل ؟مكلاب اوطعأ

 :مالسلا هيلع هل ليق امل ةيجانلا ةقرفلا ءةيجانلا ةقرفلا لاا هللا لوسر فصو اذكه

 ؟يه ام

 .امهنيب فالتخا الو ءىرخألا نم حصأ مهادحإ :ناتياور كانه تءاج

 ...لوسرلا باحصأ مه :ةعامجلا ؛«ةعامجلا يه» :لاق :ىلوألا

 ؛يباحصأو «يباحصأو هيلع انآ ام يه» :لاق ةعامجلل ريسفت يه :ةيناثلا

 فلسلا هيلع ناك امب ذخألا ىلإ تفتلي ال ةئسلاو باتكلاب ذخأي نمف كلذلو

 ةبسنلاب اميدقو مويلا يمالسإلا ملاعلا عقاو اذهو «نيبم لالض يف نوكيسف حلاصلا

 .قرفلاو فئاوطلا ضعبل

 حلاصلا فلسلا ناك لهف «حلاصلا فلسلا :ةملك لوح ندندن نحن كلذل



 له ًايعقاو مهملا نكل «...تاحالطصا كانه نأ يردأ يننأل ؛ايلمع وأ اركف فرعي

 ديعس الثم ؛داحأ ثيدح همسا اذهو ءدحاو صخش نم ثيدح هءاج اذإ مهيف ناك

 الثم «ةديقعلا يف الثم ةقالع هل اثيدح ىوري ةريره ابأ عمس بّيسملا وأ بّيسملا نب
 ؟داحآ ثيدح هنأل «هب ذخأي الأ ةريخلا هل ىري له ءربقلا يف

 ًادحاو ائيش نوفرعي ناك امنإو ءًاقالطإ ةفسلفلا هذه نوفرعي اوناك ام .هللا اش ام

 .هثيدح يف [هلوسر] هنيب مث هباتك يف لجو زع انبر هيلإ راشأ ام وه

 إب ساق معاج نإ او تما يذلا اما اي :ىلاعت هلوقف باتكلا امأ

 .ىرخأ ةءارقب امك اوتبثت :اونيبت .(:تارجحلا)&ا وشيق

 ىفكا :مالسلا هيلع لوسرلا هيف لاق يذلا ثيدحلا يف ءرخآلا ثيدحلا يف

 اذه اوفرعي نأ نورحتي نوعباتلا ناكف ."”6عمس ام لكب ثدحي نأ ًابذك ءرملا

 عمس يعباتلا اذإف ءلودع مهلك ةباحصلا «يباحص نع رخآ يعبات هيوري ثيدحلا

 هنأل ؛ثيدحلا اذهب ذخأي نأ يف ددرت ادبأ هدنع يف داع ام ؛ةرشابم يباحصلا نم

 وش فرعي ام مكضعب نأ مالكلا اذه ةفسلف مامت نم رعشأ يننأك ينكل .داحآ ربخ

 ؟حالطصا اذه نأل كش الب داحآلا ثيدح ىنعم

 هللا لوسر لاقو هللا لاق :لوقاب انآ ءدحاو انأو مكملكأ انآ نآلا :داحآ ثيدح

 .خلاو ..و ..ةباحصلا لاقو

 .نيفلكم متسل ءاودخأتب ام الو اودخأت رايخلا مكل متنأ ةفسلفلا هذه ىلع

 "”(جرح الو ليئارسإ ينب نع اوثدحو ةيآ ولو ينع وغلب» :لوقي لوسرلا امنيب

 .(۷مقر) ملسم )١(

 .051/مقر) يراخبلا (؟)

 ہا 4



 .ثيدحلا رخآ ىلإ

 نونمؤي ال سانلا نم ريثك ؛ادج ةريثك راثآ ةفسلفلا هذه ءارو نم تينت كلذب

 «ليوط فسألا عم ثحبلا ءينظ ربخلا نأل نظن نحن :نولوقي ءريقلا باذعب

 .للملاب مكضعب باصي نأ ىشخأو

 نم ةرشع نم عمس بّيسملا وأ بّيسملا نب ديعس انروصت ول :داحآ ريخخ

 راص ثيدحلا اذه «كلذ نم رثكأ نأ لوسرلا باحصأ نيرشع وأ لوسرلا باحصأ

 مهؤطاوت ليحتسي نيملسملا نم ةعامج هاور ام :رتاوتلا اذه فوش ءارتاوتم هدنع

 نع ةرشع نع بيسملا نب ديعس لثم هعمس اثيدح نأ انضرتفا اذإف «بذكلا ىلع

 «ثيدحلا اذه لاق لوسرلا نأ :نيقي هدنع راص اذه ءلوسرلا باحصأ نم ةرشع

 ؟رتاوتم هدنع ثيدحلا اذه له «بيسملا

 هدنع وه «نيرشع ..ةرشع نم ةعمس دحاولا ءدحاو نم هعمس وه هنآل .ال

 .داحآ ربخ راص اذه يرهزلا مامإلا يعباتلا عبات دنع نكل ءرتاوتم

 هرتاوت ناك امهم «هتوق ناك امهم بيسملا نب ديعس هب ثدحي ربخ يأ نذإ

 .هب ذخأت الأ وأ هب ذخأت نأ :ريخم ىقب تنأ :هل لوقت ةفسلفلا هذه

 هب تذخأ نإ تنأف ةديقعلاب ةقالع هل ثيدحلا ناك اذإ :لاق ةفسلفلا مامت نم

 ذخأت نأ كيلع بجي مكحلا يف ناك نإو «عطقلا ال نظلا لمحم هلمحتو هب ذخأت

 راثآو لويذ قيرفتلا اذهلو رخآ قيرفت «مكحلا نيب اوقرفو ةديقعلا نيب اوقرف «هب
 هذهب اورثأت نيذلا ءالؤه نم دحاو نم ذخأت نأ عيطتست نل كنأ ثيحب ؛ةريثك
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 وهف ايعطق تباثلا نآرقلا نم ناك نإ هنأل ؛ةديقع هنم ذخأت نأ ةيمالكلا ةفسلغلا

 .ةلالدلا يعطق توبثلا يعطق ىرخأ ةفسلف ؛ةلالدلا يعطق نوكي نأ :طرتشي

 يعطق نكي مل اذإف ءةلالدلا يعطق نوكي ال نايحأ نكل توبثلا يعطق نآرقلا

 ثحبلا ؛ذخأت مل تئش نإو تذخأ تئش نإ :ريخم تنأ :ةديقعلا يف اضيأ ةلالدلا

 اذه يف ناتصصخم ناتلاسر يل هللا لضفب انأو ءادج ليوطو «ليوط اذه يف

 نأ مهملا ؛ةبيط ةسارد هللا ءاش نإ اهوسردتو ءامهنع اولأست نأ مكناكمإب عوضوملا

 هيلع ينبن نأ يغبني ال حالطصا اذه رتاوتلا ثيدحو داحآلا ثيدح نيب قيرفتلا

 اذإ امأ ءًارتاوتم ناك اذإ الإ هب ذخؤي الف ةديقعلا يف ثيدحلا ناك اذإ ام نيب اقيرفت

 .هب طخؤي نأ بجيف ماكحألا يف ناك

 احيحص و هللا لوسر نع ثيدحلا كءاج اذإ هل لصأ ال فيرعتلا اذه

 .ماكحألا يف وأ ةديقعلا يف ناك ءاوس اقلطم هب ذخألا بجو

 60 5 : هزل /۲٤۷)"رودلاو ىدهلا"

 ؟داحآلا رخ ركني نم رفكي لهب اب [1561]

 مغرلا ىلع داحآلا ثيداحأ نوركدي نيذلا صاخشألا مكح ام :لوقي :لاؤس

 ؟ةرفك وأ نيلاض وأ قاسف مه له «مهيلع ةجحلا ةماقإ نم

 مل ًاقيرط وأ ًاليبس وأ ًاجهنم وأ هل ًابهذم ىنبتي ملسم لك نأ كش ال :خيشلا

 عابتأو «مهل نيعباتلاو أَو يبنلا ةباحص ينعي يذلا «حلاصلا انفلس هيلع نكي

 اذه مث «نيبم لالض يف شيعي ءالؤه فلاخي يذلا ملسملا اذه نأ كش ال «نيعباتلا

 همدق صمخأ ىلإ هسأر ةمق نم هل سبلتمو هيف عقاو هنأ يف كشن ال يذلا لالضلا

 يف لاق لجو زع هللا نأل كلذ ؛ةلملا نم جورخلاو رفكلا دراوم هدروي نوكي دق

 ع ْعِبتيَو ىدشلا ُهَل نبت ام عب نم لولا ٍققاَتُي نمو :ميركلا نآرقلا حيرص
 نيس
 يا



 نيذلاف :(١1ه:ءاسنا)#اًريِصَم ْتَءاَسَو َمنَهَج ِهِلْضْنَو لوك ام هلون نموا ليبَس

 انركذ دقو ؛نينمؤملا ليبس نوفلاخي ءالؤه ءداحآلا ثيدح راكتإ ةفسلفب نوفسلفتي

 تلمش ىتح ؛مالسإلا ةوعدل مهغيلبتو حلاصلا فلسلا يده نأ :ةرم نم رثكأ

 لوسرلا ةوعد يف دارفآلاو داحآلا لقنب كلذ ناك امنإ ءايندلا راطقأ نم ًاريبك ًامسق

 يفو ةيوبثلا ةريسلا يف فورعم وه امم كلذ رهشأ نم ؛مالسلاو ةالصلا هيلع

 ةليبقلا وعدي دحاولا صخشلا لسري هلو يبنلا نأ ءلوألا يمالسإلا خيراتلا

 هل كيرش ال هدحو هللا اودحوي نأب مهرمأيف ؛مالسإلا يف لوخدلا ىلإ ةدحاولا

 رشتنا فيك «هرخآ ىلإ وو ..اوكزي نأ و اوموصي نأ و اولصي نأ اوباجتسا اذإو

 البلا نم ًاريثك لمش ىتح مالسإلا راشتنا رمتسا اذكهو ؟دارفألا ءالؤهب مالسإلا

 ًاملسم نأ :ببسب ؛اهلاثمأو ًالثم ايلارتسأك راحبلا طسو يف يه يتلا دالبلا ىتح

 مالسإلا :مهل لوقيف لبق نم همدق هتقرط ام دلب يف لزنيف ةراجتلا ليبس يف رفاسي

 ءالؤهف كلذلو ؛دحاولا ربخب ًاجاوفأ هللا نيد يف سائلا لخديف ءاذكو اذكو اذك

 نوفلاخي «ةديقع هب تبثت ال دحاولا ربخ نأ :نولوقيو دحاولا ربخب نونيهتسي نيذلا

 لسرأو ًايلع لسرأو ًاذاعم لسرأ ناك يذلا نينمؤملا ديس ليبس لب ؛نينمؤملا ليبس

 ايروس دالب ىلإ يبلكلا ةيحدو «نميلا يف مالسإلا ىلإ ةاعد يرعشألا ىسوم ابأ

 اوناك يمالسإلا خيراتلا يف نيفورعم نيلوألا ةاعدلا ءالؤه ءاذكهو ..مورلا ىلإ

 !؟ةديقع هب تبثت ال داحآلا ثيدح نأ :لاقي فيكف «ًادارفأ

 ءةيعرش ةيلقعو ةيملع ةجلاعم ةيضقلا هذه جلاعت ناتلاسر هلل دمحلاو انل نحن

 نع جرخ ام لكو ءةنسلا نمو باتكلا نم ذوخأم يعرش لقع «ناتلف لقع سيل
 ركذ امنيح لجو زع هللا نأل ؛ًالقع سيل :اولاق امنيح اوقدصف ..ةئسلاو باتكلا

 انُكاَم لعن وأ ممت اَنُك ول :اولاق مهنأ مهنع ىكح رانلا باذع يف مهو رافكلا



 ؟لقاعلا وه نم ًاذإف «(٠٠:كلملا)# ربعسلا باص ا

 قلطملا لقعلا انلق امك لقعلا اذه نأل ؛هلقع ىلع عرشلا مكي يذلا وه

 موصعملا لوسرلا لقع :ليق ول ءصخشب ًادودحم ًافورعم سيل ءرشبلا يف عزوم

 هل دودح ال يذلا ناتلفلا عئاضلا رشبلا لقع نكل ءعجرم اذه ءنيعلاو سأرلا ىلع

 ةنسلاو باتكلا عابطنا نع درجملا مهلقع هادأ ام اونبت امنيح لالضلا مامت نم اذه

 .ةديقع هب تبثت ال داحآلا ثيدح نأ :اولوقي نأ ىلإ

 فقوملا وه امو «رهظي فيكو «نيتتكن هاياوط يف لمحب ًالثم مكل برضأ انأو

 . ةا مهيبن صوصن ىلع مهلوقع اومكح نيذلا سانلا ءالؤه

 ريخألا دهشتلا يف مكدحأ سلج اذإ» :ملسمو يراخبلا ثيدح يف علام لاق دقل

 ءربقلا باذع نمو «منهج باذع نم كب ذوعأ ينإ مهللا :لوقي :عبرأ نم هللاب ذعتسيلف
 ذخؤي داحآ ثيدح اذه : «لاجدلا حيسملا ةنتف رش نمو «تامملاو ايحملا ةنتف نمو

 ي

 :نيرمأ نمضتي ثيدحلا اذه نكل «ةديقعلا يف هب ذخؤي ال ماكحألا يف مهدنع

 باذع :ةديقعلا ««عبرأ نم هللاب ذعتسيلف» :مكحلا :ةديقع نمضتيو :ًامكح نمضتي

 ءيشب ليعتسي نأ اذه عيطتسي امفيكو «نامزلا رخآ يف لاجدلا حيسملا :ةديقعلا «ربقلا

 ذخأ نإ «لالض يف وهف لام امفيكو «صيب صيح يف وه ًاذإ «عيطتسب ال ؟هب نمؤي ال

 وهو ةديقع نم هيف امب ذخأي مل هنكل ؛هبجاو اذهو «يعرش مكح هيف نآل ؛ثيدحلاب

 .نامزلا رخآ يف لاجدلا حيسملابو ربقلا باذعب ناميإلا

 لالضلا نم اذهو «هتديقعل فلاخم وه مكحلا اذهل هقيبطت ءانثأ يف :ًاذإف

 .نيبملا

 00:19:7١( /۷۲۸/ رونلاو ىدهلا)

 ۸۴ ا



 مأ ةنس اهنوكب ملعلا وهأ ةنسلاب ئزهتسملا ريفكت يف طباضلا ام لئاسلا لأسي ؟ًارفكٌذَُي داحآلا ريخ راكنإ له باب 54[21]

 .كلذ ريغ

 ًادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشي ملسم ريفكت زوجي ال هنأ كش ال :خيشلا

 ًالهاج ناك اذإ امأ ءةنسلا يف تباث وه هركني يذلا نأ ملعي وهو الإ هللا لوسر

 وهف كلذ عمو ةنسلا يف هتوبثب نمؤي ًائيش ركنأ نمف ءرفكي نأ لدب مّلَعُي نأ يغبتيف
 .همد لحي رفاك كش الب اذه هرکنآ

 ءاملعلا نم ريثك نأ يهو الأ ميدق ذنم ةيفالخ ةلاسم ىلإ انرجي باوجلا اذهو

 ثيدح نيمسق ىلإ انيلإ هدورو ثيح نم يوبنلا ثيدحلا نومسقي نيرخأتملا
 وهف رتاوتلا ثيدح ركنأ نم نولوقي مهنأ كلذ ىلع نونبيو ؛داحأ ثيدحو «رتاوتم

 يليصفتلا باوجلا اذه نأ دقتعأ انآ ءرفاكب سيلف داحآلا ثيدح ركنأ نمو ءرفاك

 ال نيليصفتلا نم ّلكو ءداحآلا ثيدحو رتاوتملا ثيدحلل قباسلا ليصفت ىلع مئاق
 نأل ؛داحآ ثيدح يفو رتاوتم ثيدح يف عقاولا ثيح نم «عرشلا يف هل لصأ

 نم سيل اذه نكل «دارفألا نم درف ىلإ ثيدحلا لوصو ةقيرط وه داحآلاو رتاوتلا

 نم سيلو مالسلا هيلع لوسرلا مف نم ردص ام وه ثيدحلا نآل ءثيدحلا ةعيبط

 ركنأ نمو «رفاك وهف رتاوتلا ثيدح ركنأ نم نيب قيرفتلاب قباسلا ليصفتلاف «نآرقلا
 ركنأ نم لك :لاقي نأ حيحصلا امنإ ؛ًاقيقد سيل اذه «قساف وهف داحآلا ثيدح

 سانلا نم ديز دنع ثيدحلا اذه ناك ءاوس رفاك وهف هلاق لوسرلا نأ دقتعي ًاثيدح

 مالسلا هيلع يبنلا نأ دقتعي ثيدحلا ركنأ يذلا صخشلا نأ مهملا «داحآ وأ رتاوتم

 لقعلا يف لخدي ام هنآل لبقُي نأ نكمي ال ثيدحلا اذه :كل لوقيب كلذ عم هلاق

 داحآ ثيدح وأ رتاوتم ثيدح هنوك امأ مويلا ةفورعملا ةيرصعلا ةفسلفلا رخآ ىلإ

 ا



 نأ داكلابو «نيملسملا نم دحاو نويلملا يف الإ هفرعي نأ نكمي ال ليصفتلا اذهف

 يف تلخدأ يتلا سئاسدلا نم نأ دقتعا انأ كلذلو «نويلملا يف دحاولا اذه دجوي

 الأ مالسإلا يف ليخد اذه لاح لك ىلع نكل دصق نسحب وأ هين ءوسب مالسإلا

 فلتخت ةجيتن طبر مث ءرتاوتلا ثيدحو داحآلا ثيدحلا ثيدحلا نيب قيرفتلا وهو
 .ًاداحآ وأ ًارتاوتم ثيدحلا نوك فالتخاب ىرخألا نع ةدحاو

 وه «رفاك وهف رتاوتلا ثيدح ركنأ نم نأ ةجيتتلا ... ةلمج نم ًافنآ انركذ

 اميف رخآ لاثمب يتأنل ءقباسلا ىنعملا سفنل عجرن ملعلا لهأ دنع رتاوتم ثيدح

 اذه هرب مهدنع ام نيملسملا نييالم نكل ملعلا لهأ دنع رتاوتم ثيدح دعب

 نأب ملع هدنع ام نكل :لوبقم شم لوقعم شم اذه :لاق هب عمس دحاوف ؛ثيدحلا

 كلذ سكع ىلعو «رتاوتم ثيدح نولوقي ملعلا لهأ نكل لوسرلا هلاق ًاثيدح اذه

 ام لوألا ؛هركنيب وه كلذ عم رتاوتم وم نكل لوسرلا نع تباث ثيدح وه ملعي وه

 .رفكيب رخآلاو ءرفكي

 ثيدح ؛رتاوتلا ثيدحو داحآلا ثيدح نيب قيرفتلا نم تجتن ىرخأ ةجيتن
 يف هب ذخألا زوجي ال رتاوتلا ثيدح ءةديقعلا نود ماكحألاب هيف ذخؤي داحآلا

 لخؤيف داحآلا ثيدح نيب اوقرف ةديقعلا يف هب ذخألا بجي ال لقألا ىلع وأ ةديقعلا

 ؟شيأ - اهيف ثيدحلا نوكي نأ دب الف ةديقعلا امأ ؛ةديقعلا يف سيل ماكحألا يف هب

 لئس ول ؛ًاثيدحو ًاميدق ءاملعلا ضعب هررقي هنأ بئاجعلا نم مالكلا اذه رتاوتم -

 اذه هل ليق اذإ فرعي نأ ًالضف فرعيب ام ؟فيعض الو حيحص ثيدحلا ملاعلا اذه

 تردق (فيك ًاذإ) ؛يتلغش يه ام هذه ينفرعيب وش (كل لوقيس) «داحآ الإو رتاوتم

 ثيدح ركتي نم هنأ كلذ ىلع تبثرو ءرثاوتلا ثيدحو داحآلا ثيدحلا نيب قرفث

 .رتاوتلا ثيدحب الإ تبثت ال ةديقعلا نأل هيلع ريض ال ةديقعلا يف داحآلا

TAT o 
 يا



 يروسلا ريبعتلاب ةسوباطلا هذه يف عقو ريرحتلا بزح ديدشلا فسألا عم

 زوجي ال :ريرحتلا بزح اشن ام لوأ لاقف «ةرفحلا هذه يف بطملا اذه يف ينعي

 نم دارفأ ضعب نيبو مهنيب تاشقانم راص نيدعبو «ةديقعلا يف داحآلا ثيدح لخأ

 يف داحآلا ثيدحب ذخألا زوجي ال :ًاقباس تناك ؛مهترابع اولدع ةنسلا لهأ

 :ينعي ؛زوجي ال :ةقباسلا ةرابعلا يف لبق نم اوناك «بجي ال ىلإ اهولوحف :ةديقعلا

 ةرابعلا اولدع امل نكل ءداحآ ثيدحب دقتعي نأ هيلع مارح يريرحتلا يبزحلا نأ

 اماّلو ثيدحلا اذهب ذخأت ىقب رح تنأف ؛كيلع بجي ال ؛هيوش ةحسف هوطعأ

 قشمد يف كانه ةريثك تاشقانم اعبط ىرجو ءزوجي ال :لوألا يف «عنام يف ام ذخأت

 نم ناكو ةرابعلا هذه اولدعي نأ اورطضاف «مهنيبو ينيب ايروس نم قشمد ريغو

 داحلآلا ثيدحب ذخألا زوجي ال نولوقت امدنع متنأ ةعامج اي :مهل تلق ام ةلمج

 ةديقع كانه دجوي ال :ةنسلا ىلع ةمئاق مكدنع هديقع ال مكنأ هانعم ةديقعلا يف

 نوكي نأ نوطرتشت مكنأل ؟اذامل ؛ثيدحلا نم ةئسلا نم ةذوخأم اهنودقتعت

 ريغ دنع لوهجم وه ملعلا لهأ دنع هعقاو يف رتاوتملا ثيدحلا اذه نكل ءارتاوتم

 ثيدحلا يف صاصتخالا لهأ دنع ثيدحلا اذه لوقتف ةرابعلا لّدَعْنو «ملعلا لهأ

 نع ًالضف ءاملعلا ةماع دنع نكل ءًارتاوتم نوكي نامزلا اذه يف ةصاخو مهلقأ امو

 نوميقت ال فوسف كلذلو ءداحآ ثيدح هنأ الإ ربخ مهدنع ام نيملسملا ةماع

 مكيلإ دوعيس هنأل ؟اذامل ؛ملعلا لهأ دنع ًارتاوتم ناك ولو ثيدح ىلع ةديقع

 .داحآ ثيدح

 هضرتفن يناهبنلا نيدلا يقت خيشلا مكخيش :مهل تلق ًالثم مهل تبرض تنك

 ثحب :-كلذك ضرتفن نكل كلذك سيل وهو- ثيدحلا يف نامزلا لهأ ملعأ هنأب

 اوقتا» :ًالثم ًالثم ثيدح هنأ هعم جرخف صصختم هنأل هنأش وه ًاثحب ام ٍثيدح يف

 YAY م



 ءرتاوتم ثيدح ثيدحلا اذه نأ ًالثم هيدل تبث هتم ربقلا باذع ةماع نإف لوبلا

 نآرقلاب يف ام نآل ؛ربقلا باذعب نونمؤي ال مه ؛ربق باذع يف نإ :نمضت وه ًاذإ

 ربقلا باذع ةماع نإف لوبلا اوقتا» : لاو هللا لوسر لاق :لوقي مكخيش نآلا

 رتاوتلا نأل ؟هيل ءال ؟رتاوتم كدنع له يبزح اي تنأ «يدنع رتاوتم ثيدح ءادنم

 قيدصلا ركب وبأ هاور ثيدح ينعي ؛ةقبط لك يف لسلستي نأ ملعلا لهأ دنع طرتشي

 ًاثيدح اوور ةباحصلا نم نويلم ءداحآ ثيدح اذه صخش نویلم هنع هاور هدحو

 ال ةيوشأ ددعلا ففخن هرتاوتلا اذه مزال ًاذإ ؛داحآ ثيدح اذه دحاو انيلإ هلقن

 نم ةرشع هنعو «ةباحصلا نم ةرشع هاور ثيدح ؛ًايعقاو نوكي ًايلايخ نوكي

 يف ثيدحلا اذه رس نأ ىلإ اذكهو «نيعباتلا عابتأ نم ةرشع هنعو «نيعباتلا

 ىلإ نيعباتلا نم ةرشع «ةباحصلا نم ةرشع ؟لسلستلا اذهب ةنسلا بتك تارشع

 ةعانق هدنع راص قرط ةرشع ثيدحلا اذهل دجو ىناهبنلا نيدلا ىقت ءىجي «هرخآ

 امنيح نكل عقاو اذهو «مالسلا هيلع لوسرلا هلاق يعطق ثيدحلا اذه نأ ةينيقي

 داحآ ثيدح ثيدحلا هدنع حبصي يبزح لكف ءرتاوتملا ثيدحلا اذه :هبزحل هلوقي

 ثيدح اذه :لوقي نكمي «يبزحلا ةّبتنا دحاو وه رتاوتلا هل لقن يذلا نأل ؟هيل

 نم هريغ دنعالو هدنع هل دوجو ال اذهو «- ريرحتلا بزح دنع - يدنع رتاوتم

 نيدلا يقت خيشلا ؛ثيدحلا ملع يف نيصصختملا نم ةرشع مهدنع يف «بازحألا

 دحاو لك «ةرشع ةرخآ ىلإ نمحرلا ديعو ميحرلا دبيعو دمحمو دمحأ خيشلاو

 بزح -ًالملا ىلع نونلعي لوذه ةرشعلا ؛ًارتاوتم هلجوو ثيدحلا اذه يف ثحب

 لك دنع ثيدحلا اذه حبصي ذئنيح «رتاوتم ثيدح ينالفلا ثيدحلا نأ - ريرحتلا

 ...اوهزنت :ظفلب (۲٠٠۳مقر) عماجلا حيحص )١(

AA 
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 «صاخشأ ةرشع وه رتاوتم وه رئاوتلا لقن يذلا نأل !؟ شيل ًارتاوتم ًاثيدح دارفألا

 .هل دوجو ال اذه هل دوجو ال اذه نكل

 ةرم ؟ًارتاوتم ًاثيدح اودجت نأ نكمي ال متنأ :ةعامجلا هذهل تلق انآ كلذلو

 ةئلتمم مكبتك فياش انآ ةعامج اي [تلق] مهنيبو ينيب ةلداجم تراص تارملا نم

 مهل تلق كلاثمأب نيعتسن :اولاق هرخآ ىلإ اهل لصأ ال يتلاو ةفيعضلا ثيداحألاب

 مكنم عبني ملعلا مزال !؟مكبزح جراخ نم لاجرب نونيعتست مكدب ...هللا ءاش ام

 يدل تبث ثيدحلا اذه انآ هنأ اوضرتفا مهل تلقف «هرخآ ىلإ مكريغ ىلع عجريو

 نأل ؛مكدنع رتاوتلا دافأ ام اذه ءرتاوتم ربقلا باذع ثيدح مكل انلق «رتاوتلا قيرطب

 ءاملع يمالسإلا ملاعلا فارطأ نم مكل بيجي نأ دبال دحاو صخش انآ

 ربقلا باذع ثيدح نأب اذه لوقلا سفن نولوقي ثيدحلا ملع يف نوصصختم

 نم ةعبان ةديقعب نوئمؤت مكنأ روصتأ نأ نكمي ال كلذل «عقاو ريغ اذهو رتاوتم

 ؛ريرحتلا بزح نم دارفأك مكدنع شم ؛هل دوجو ال رتاوتلا اذه نآل ؛رتاوتم ثيدح

 اذه نأ أرقي باتك يف أرقي ئراق يأك وه هنآل ؛نيدلا يقت ريبكلا مهخيش دنع

 صخش ةلالدب هارق هنأل ؛هدئنع ًارتاوتم راص ام نكل رتاوت ثيدح وأ داحآ ثيدح

 .رتاوتلاب ثيدحلا ىلع مكحلا يف اريبك ًافالتخا فلتخي اذهو هدحاو

 ءاملع «هقفلاب قلعتت ىرخأ ةفسلف مهدنع فانحألا ءاملع ةيهقفلا ثوحبلا يف

 ءاهقف نكل «ةديقع هنم ذخؤت ال داحآلا ثيدح ةقباسلا ةفسلفلاب اوؤاج مالكلا

 صيصخت ءهب نآرقلا صيصخت زوجي ال داحآلا ثيدح اولاق ؟اولاق شيأ ةيفنحلا

 باوجلا اذهبو رتاوتم ريغ داحآلا ثيدحو ءرتاوتم نآرقلا نأل ؛زوجي ال نآرقلا

 ًالغم كلذ نم «ةحيحصلا ةنسلا يف ةتباثلا ةيعرشلا ماكحألا تارشع نولطعي

 نكر اهنأب :نولوقي ريهامجلا ؛ةحتافلا ةءارق مكح يف ءاهقفلا ريهامج عم نوفلتخي
 مسد



 نوكي نأ نع ًالضف «ضرفب سيلو بجاو اذه ال :نولوقي مهو ؛ةالصلا ناكرأ نم

 ةحتافب أرقي مل نمل ةالصال» :ثيدحلا بيط «هب الإ ةالصلا حصت ال ًانكر

 «نآرقلا نم رسيت ام اوؤرقاف## لوقي نآرقلاو داحآ ثيدح اذه نولوقي !؟«باتكلا

 ال» :داحآلا ثيدحب هصيصخت زوجي ال #نآرقلا نم رسيت ام## ماع صن اذهو

 ....(باتكلا ةحتافب أرقي مل نمل ةالص

 مسا ا(ةءارقلا يف ءزج» ةءارقلل ةلاسر فلؤم يراخبلا نيثدحملا مامإ فوشنو

 نمل ةالص ال» :لاق إو يبنلا نأ انيدل رتاوت لوقي ةلاسرلا لوأ يف هب اذإف ءةلاسرلا

 ثيدحلا اذه نولوقت نويفنح اي ءاهقفاي اولوقتب (فيك) «باتكلا ةحتافب أرقي مل

 اذه حيحص اذهو اندنع رتاوتم ثيدح هنإ لوقيب نيثدحملا مامإ اذه !؟داحآ ثيدح

 ثيدحلا اذه هنأل ؛ءاهقفلا دنع حيحص وم نكل يراخبلا دنع حيحص نكل ؛مالكلا

 يف ةليخد ةفسلف هذه نكل «نيقيلا نع ءيجيب يذلا رتاوتلا قيرطب مهدنع ءاجام

 نكل ؛تباث حيحص ثيدح امهنم ًالك ماد ام ؛ثيدحو ثيدح نیب قيرفتلا مالسإلا

 هرخآ ىلإ ةرشع نم ةثالث نم ءاج يناثو نيقيرط نم ءاج يناث قيرط نم ءاج دحاو

 ثيدح «روهشم ثيدح :نيثدحملا دنع صاخ مسا هل عاونألا اذه نم دحاو لكو

 ثيدحلا لوصو ةقيرط نع فشكلل تاحالطصا هذه «رتاوتم ثيدح «صضيفتسم

 وه هنأل ثيدحلاب لمعلا لطعن نأ تاحالطصالا اذه نم دوصقملا سيل نكل ءانيلإ

 لوسرلا نع ثيدحلا ذخأن نأ الإ زوجي ال اذهل ءاذك ةلزنم يف سيلو ءاذك ةلزنم يف

 ةروصب ًالوأ ةيبسن ةيضق هذهف داحآو رتاوتم امأ ًاحيحص نوكي نأ درجم مالسلا هيلع

 .مهدنع ملع ال سانلا ريهامج امأ ؛ملعلا لهأل ةبسنلاب ةيبسن يه ًايناثو ءةماع

 داحآ له ثيدحلا ركنم ىلإ ثيدحلا لوصو ةقيرطب ًاقلعتم سيل ًأذإ ريفكتلاف

 ريغ دنع نوكي دقف «ركنملا ريغ ىلإ ثيدحلا لوصو ةقيرطب وه الو «رتاوت وه مأ
n 
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 دنع ثيدحلا نكل ءأفنآ انركذ امك «ثيدحلا اذهب ربخ هدنع ام وهو «رتاوتم ركنملا

 عم «حيحص هنأ دقتعي ًاضيأ هركنأ يذلاو «حيحص هنكل رتاوتم ريغ ءاملعلا عيمج

 .رفاك وهف ہرکنی كلذ

 سفن يف ماق ام امنإو ءرَّمكملا سفن يف ماق امب قلعتت ال ريفكتلا ةيضق ًاذإ

 هركني كلذ عم لوسرلا نع حص ثيدحلا اذه نأب دقتعي رفكملا ناك نإف ؛رقكملا

 دعبتسأ انأ هللاو ثيدحلا اذه -ًايهال ناك نإو -لاق نإو «كلذب رغكي هنأب كش الف

 رفكي ال اذه ؛هبلق يف ام لوقي «قفاني ال هنأ هبلق نم ملعي هللاو لوسرلا نع هتحص
 لوقيب رهظ نكل لوسرلا هلاق ثيدحلا اذه نأ ملعي ناك اذإ هنكل «نيملاعلا بر دنع

 نأب نمؤي هبلق ةرارق يف هنأل ؛رفاك هللا دنع وهف ءاذه لاق لوسرلا نأ يف كشأ انأ

 .هركني كلذ عم ثيدحلا اذه لاق دق مالسلا هيلع يبنلا

 امل امنإو رّمكملا سفن يف ماق امل ةبسنلاب هب مكحي نأ زوجي ال ريفكتلا ًاذإف

 .هللا ءاش نإ حضاو ءرّمكملا سفن يف ماق

 .ئزهتسملاو ركنملا نيب [قرفلا نكل] حضاو :لئاسلا

 كاذ لثم هلاق لوسرلا نأب نمؤي ثيدحب ئزهتسي يذلا قرف يفام :خيشلا

 .ءاوس امهف ركنأ يذلا

 6601:71:17 /559) "رونلاو ىدهلا"
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 رداصم نم هعقومو لقعلا لوح مالكلا باوبأ عاح

 ةنسلا لهأ دنع لالدتسالا
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 ميلسلا يرطفلا لقعلا باب 1

 كلذ لاثمو ةنسلا لهأ دنع لالدتسالا لوصأ نم

 تابثإب لوقي نمم ةمئألا ضعب ءامسأ يبهذلا مامإلا نع هلقن دعب مامإلا لا]

 :[لاق ولعلا ةفص اهنمو لجو زع هلل تافصلا

 باتكلا صوصن نم مهعم امو ةمئألا ءالؤهل دهشي ميلسلا يرطفلا لقعلاو

 :كلذ نايبو ةنسلاو

 الو شرع ال هعم ءيشالو ناك ىلاعت هللا نأ اعيمج نيملسملا نيب فالح ال

 نارمع ثيدح يف يتأيس امك «قلخلا ىلاعت هللا قلخ مث ضرأ الو ءامس الو يسرك

 نوكي نأ امإ ىلاعت هتاقولخم نأ هيف كش ال اممف كلذك ناك اذإف ؛ نيصح نب

 نإو ؛ملسم هب لوقي ال رفك اذهو اهيف لاح وهو هيف ةّلاح يهف ىلاعت هتاذ يف اهقلخ

 هارت ام لك " :مهلئاق لوقي نيذلا ةيفوصلا ةالغو ةيمهجلا بهذم مزال وه ناك

 .ًاريبك اولع نوملاظلا لوقي امع ىلاعت " هللا وهف كنيعب

 امإف ذئنيحو .هب ةطلتخم ريغ هنع ةنئاب ىلاعت هتاقولخمف كلذك رمألا ناك اذإو

 لطاب اذهو ىلاعت هقوف هتاقولخم نوكت نأ امإو هتاقولخم قوف ىلاعت هللا نوكي نأ

 يف هتوبث عوطقملا بولطملا وهو ءاهقوف ىلاعتو كرابت هللا نأ الإ قبي ملف ةهادب

 فالتخا ىلع ةمئآلا نم مهدعب ءاج نمو فلسلا لاوقأو ةنسلاو باتكلا

 نإ [ولعلا رصتخم :يأ] باتكلا يف الصفم هارتس امك مهيهاذمو مهتاصاصتخا

 .ىلاعت هللا ءاش

 .(85-ه١ص)"ولعلا رصتخم "

 موو لي م م ممم



 ءلقعلا سدو لقنلا ركنأ نم تاهبش در يف باب 3
 ههل عباتلا عرشلاب مّمطملا وه حيحصلا لقعلا نأ نايبو

 لقعلاب تايبيغلا يف ضوخلا ةروطخ نايبو

 "هراكفأ نع لأسي يذلا وه ميهاربإ خألا نأ بغرأ ةقيقحلا :ةلخادم
 .سأب ال 3

 رضحي بلاط سعسعلا ميهاربإ خلا ..ةقيقحلا ميهاربإ خألا كفرعأ :ةلخادم

 ناونعلا :ينعي !؟ال وأ اهتلجس يردأ ام :ناونعب هتلاسرو ثيدحلا يف ريتسجام

 عيضاوملا ةقيقح ًاريثك همهي كلذلو ؛نتملا دقن دعاوق :يه يتلا هنهذ يف يذلا

 نإ اهنم ديفتسن عوضوملاب ةقلعتم رومأ هنهذ يفف رساي وبأ خلا اهحرطي يتلا

 .هللا ءاش

 ةبسنلاب ةهبش ربكأو هدنع ةجح ركأ انيطعأ :ًاذإ «ميهاربإ ديس اي تاهف :خيشلا

 ؟ةعامجلاو ةنسلا لهأ ىلإ

 ماكحألا ثيداحأ ..ماكحألا مسق :نيمسق ىلإ ثيداحألا مسقي وه :ةلخادم

 ..اهيف ملكتي هتعمس ام انآ هذه ...فيلكتلاب قلعتت يتلا

 ر 2 2 3 ل 2 ةعلا نأ ىريام لك رابخألا ثيداحأ هذه ..رابخألا ثيداحأب ملكتي :ةلخادم

 سلجملا رداغو حاص مث «ينابلألا خيشلا عم ًاساجم دقع لجر وهو «يلزتعملا رساي يبأ راكفأ يأ(١

 باتكلل نوكت له فالتخالا دنع ةيعجرملا لوح مهفالتخال شاقنلا عوضوم يف اولخدي املو

 .(517) مقرب رونلاو ىدهلا ةلسلس يف لجسم سلجملاو «رساي وبأ ديري امك لقعلل وأ ةنسلاو

۹ 
 يا



 ..اهضفري هضفري

 .هناونع نم نيبم بوتكملا :خيشلا

 حيحص يف ةدوجوملا رومألا نأ تدجوف ةسارد تلمع :لوقي وه :ةلخادم

 بتكلاب اهصوصن سفنب ةدوجوم ثيدحلا بتك يف ..دمحأ دنسم يفو يراخبلا

 .ىراصتلاو دوهيلا دنع ةسدقملا

 !هللا ءاش ام :خيشلا

 ىتح ةنسلا لهآ نم نوملسملا اهذخأ هذه نإ :لوقي وه كلذلو :ةلخادم

 مث ةيضابإلا مث الوأ ةلزتعملا نيزاتمملا نيملسملا هدنع نأ ..قدأ يفيرعت نوكي

 .ةيديزلا

 !هللا ءاش ام :خيشلا

 .ةنسلا لهأو ةيمامإلا ةعيشلا سانلا لضأو :ةلخادم

 !هللا ءاش ام :خيشلا

 نيملسملا نأ يعدي وهف ءةيمامإلا نم دعبأ هدنع ةنسلا لهأ لعلو :ةلخادم

 ىدحإ لايقزح يف تدجو :لوقي ..ةقفاوم ببسب ىراصنلاو دوهيلا نم اهوذخأ

 يف امامت ًادوجوم ًاظفل ةيسيئرلا ةاروتلا رافسأ نم سيل وهو ةدوجوملا رافسألا

 ...اذه يل لاق ءلاجدلا حيسملا نع باتك ينارأ ةرم وه كلذلو ؛ةنسلا لهأ بتك

 وأ لاجدلا حيسملا باتك هل يطويسلا وه يردأ ام ..يطويسلا عبت لاجدلا حيسملا

 ..امهدحأ ؟ىسيعل لوزن
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 .ىسيع لوزن يف هل يطويسلا :خيشلا

 يذلا مالكلا ًالعف كلذ دعب ..مالك أرقي أدب ..كل أرقأ انأ :يل لاق :ةلخادم

 نم وأ لايقزح نم كلر قأ انأ :لاقو كحضف أرق امم ًاريثك ..هلقتعن نحن هأرقي

 ..ةرورضلاب له ..اهيلع در ذاتسألا نم عمسن نأ ديرن ةطقنلا هذهف «ىراصتلا بتك

 لضفت يذلا مالكلا :ىنعي ليلد تسيل :ىنعي «ليلدلا ...تسيل ىه :ةلخادم

 «ليدعتلاو حرجلا ماع طباوضب قثي ال هنأ ليلدلا هيلع ميقي مالك وه :ةلخادم

 هباشت هيف اذه هلوقي ناسنإ يأ نكمم ..ًاليلد سيل هتلق يذلا مالكلا اذه :ينعي

 .اذكو

 ًاقلطم لبقي ال هنع هللا يضر ةريره وبأ :ًالثم لوقي ..خألا لاق امك ..:ةلخادم

 اوناك سابع نبا نع كلذكو رمع نبا نع كلذكو ؛هللاب ذايعلاو لوقيام يردي

 ثيدح لثم ةاروتلا يف لوقي امك هؤارقتسا نم مث رابحألا بعك ذيمالت نم مهلك

 ..ثيدحلا وه ...ىلع مدآ قلخ هللا نيوكتلا رفس

 !ربكأ هللا :خيشلا

 انأو ًالاؤس نآلا هلأسن نحن ..اذه مالكلا نوعمست !ةعامج اياوعمسا :خيشلا

 ؟فرع نيأ نم ..ةريره ىبأل ًاذيملت ناك رابحألا بعك وأ ةريره

 .ذاتسأ ةباصإلا نم وه :ةلخادم

 ۳4 ۸ ا



 كدنع نم جرخي باوج اذه نكل «بيجي نأ عيطتسي ال ..عيطتسي ال :خيشلا
 ؟معن ..ةباصإلا نم :لوقي امنيح هنأل ؛هدنع نم سيل

 ..هولوقت متنأ هنأ :انيلع جتحي يذلا اذه :ةلخادم

 ؟فيك :خيشلا

 .ةنسلا لهأ بتك نم :ةلخادم

 ..تامولعملا هذه لثم نولوقت ةئسلا لهأ متنأ فيك :ةلخادم

 ؟تامولعم يأ :خيشلا

 ..ذيملت ةريره وبأ ..رابحألا بعك نأ :نولوقت :ةلخادم

 ؟لوقي اذام وهو :خيشلا

 ..انقدصي ديري وه :ةلخادم

 ةريره يبأل ذيملت رابحألا بعك نأ :لوقن ال نحن !يخأ اي ةلبود هذه :خيشلا

 ضعب نأ دقتعن نكل «مالكلا اذه لوقن ال نحن «رابحألا بعكل ذيملت ةريره وبأ وأ

 «باتكلا لهأ نم اوملسأ نيذلا نع اوذخأ ةريره وبأ مهنم نوكي دقو ةباحصلا

 هيلإ دوعن نكل هانبتن ال نحن هبسن وه يذلا قالطإلا اذه نحن ؟لوقي اذام وه نكل
 يه هقيرط ؟قيرطلا وهام ..ليبسلا وه ام نالف ذيملت االف نأ تفرع فيك :لوقنف

 ربخلا نم حيحصلا ربخلا زييمت قيرط وهام :هل ةبسنلاب هيلإ هجوي لاؤسلا نآلا :يأ
 ؟فيعضلا

 .اهضفري خيشلا لاق امك رابخألا :ةلخادم

 ا



 ؟هلبقي يذلا ام :ًاذإ :خيشلا

 يتلا ةنسلا :ينعي ثيدحلاو ةنسلا نيب قرفي ..ةصاخبو ةنسلا لبقي :ةلخادم

 قيرط نع سيلو يلمعلا لقنلاب انتءاج هذه :لوقي «ةالصلا ًالثم ةيلمعلا ةنسلا يه

 . .الثم نحن هدقتعن ام

 ...نحن نآلا نحن انكرتا :خيشلا

 هللا دبعي فيك :ينعي اهدحأ نم ..هدنع ةفرعملا رداصم نم :لوقي وه :ةلخادم

 .ثيداحألا نع اهقرفي ةنسلا ..ةيلمعلا ةنسلاب هرخآ ىلإ لجو زع

 انآ :ينعي ؟ةيلمعلا ةنسلا يه ام ..جحلا يف ًالثم ةيلمعلا ةنسلا يه ام :خيشلا

 ةضفن ضفتنيس ةملكلا هذه عمسي ام درجم هنأل ؛همامأ سيل ًافلس نآلا لوقأس

 ةنسلا ىلع ًءانب جحلا نسحي ال وه :نآلا لوقن نحن ..اهنم تومي نأ ىشخي

 نيملسملا دنع ؟جحت فيك :لاؤسلا اذه هولس هعم نولصتت متنأهو ..ًائيقي ةيلمعلا

 دجويو :نارق جح مهدنع دجويو ءدارفإ جح مهدنع دجوي مهنيد مهبجعي ال نيذلا

 ؟كاذنيح هليلد وه امو ءجحي وه عون يأف عتمت جح مهدنع

 .لازتعالا لبق ..:ةلخادم

 ..ةفينح يبأ هقف ..ةفينح يبأب قثي ءاهقفلا لاوقأب جتحي :ةلخادم

 هفلي قباسلا لاؤسلا ةعامج اياوعمسا ؟ةفينح يبأ لوقب هاردأ يذلا ام :خيشلا

 ؟.هب ذخأي وه ىتح ةفينح وبأ لاق امب هاردأ ام ..ًاقنخ هقنخي طوبطخإلا لثمو ءًافل

 .لقنلاب :ةلخادم

 حيحص هيف لقنلا اذه !بيط لقنلل عوجرلا نم هل دب ال ًاذإ «لقنلاب :خيشلا

 ا ع لس
 ہا



 وبأ :لوقي امئيح هقيرط وه امف «فورعم انقيرط نحن :نيقيرفلا قافتاب فيعض هيفو

 ًاقالطإ قيرط هدنع سيل ..هتفرعم ىلإ لصو يذلا قيرطلا وه ام ..اذكه لاق ةفينح

 رخآ يف ناسنإ يتأي !ةعامج اي ليحتسم جهنم هدنع سيل هاوه هنيد :ىوهلا وه امنإ

 ْنَمَو# :ىلاعت هلوق يه ةيآب مكركذأ انأو «مهجهنم يف نيملسملا فلاخي نامزلا

 هِلضْنَو وتا لَو نموا لت بع ْعِتيَو ىدا هل نام لَ نِ لوُسّرلا قاش
 لاؤسلا نع ةباجإلا ىلع اهب جّرعأ انأ ةيآلا هذه (١٠٠:ءاسلا)#ا صم ْتَءاَسَو منهج

 ام ..ةنسلاو باتكلا عجرملا نأ قرفلا لك عم نمؤت ةقرف نيب زييمتلا وه ام :قباسلا

 .نينمؤملا ليبس وه ؟لصفلا مكحلا وه

 وه ناك ًءاوس هليبس نم اذهو نينمؤملا ليبسب نمؤي ال ريرحتلا بزح نآلا ..

 ..ةيبزح راكفأ هدنع وأ ًايبزح نكي مل وأ ةثالثلاب ةيبزحلا قلط مثام ًاموي يبزح

 بازحألاو تاعامجلاك مويلا ةمئاقلا ةيمالسإلا تاعامجلا رثكأ نينمؤملا ليبس

 .نوملسملا هيلع ناك ام ىلع اوسيل ًامامت ةميدقلا قرفلاو

 ناك ًءاوس ملسم لك نأ ةحيصنلا نيدلا اذهو ..مهم اذهو لوقت نحن كلذل

 ىلإ عوجرلا نأ هتديقع يف زكري نأ بجيف اًيغيلبت ناك وأ ًايناوخإ ناك وأ اًيريرحت
 يعدت ًافنآ انقفتا امك ةقرف لك نأل ؛يفكي ال نامزلا اذه يف طقف ةنسلاو باتكلا

 :رعاشلا لاق امك

 كاذب مهل رقت ال ىليلو ىليلب ًالصو يعدي لكو

 ليبس عبتت يتلا يه ؟ةنسلاو باتكلا ىلإ اهئامتنا يف ةقداصلا ةقرفلا يه نم

 ام وه ينآرقلا صنلا اذه نم نهذلا ىلإ ردابتي ام لوأ نينمؤملا ليبسو «نينمؤملا

 يف ةنسلا نوبرضي مهبانذأو مهلاثمأو ةلزتعملا يتأي كلذلو ؛ةنسلا يف هريسفت ءاج

 اعل



 اذهو لاق ام متعمس كلذلو ؛نوهتشي امب نآرقلا ليوأت وج مهل ولخي يكل ميمصلا

 هناسلب سيلو هبلقب مهللا :لوقنف يظفل أطخ اذه نوكي نأ ىنمتت تنك تنأ ..هنيد

 .هنيد اذه فسألا عم نكل

 - ريسافتلا هذه - فرحنت يتلا ريسافتلا نم ريسفت يأب رسفت نأ نكمم ةيآ لك
 ةثالثلا قرفلا ثيدح ركذن ًامئاد نحن ًالثم ثيداحألا هذه ..نينمؤملا ليبس نع

 ينكل بيغلاب مجرأ انأو ثيداحألا ةمئاق يف ثيدحلا اذه نأ كش ال «نيعبسلاو

 ..هلاثمأ الو لجرلا اهيف نمؤي ال يتلا ثيداحألا نم ًاحجار ًانظ ينظ نظأ

 .بذك ًاعبط :ةلخادم

 نمؤي نأ نكمي ال ناسنإلا اذهف «نمؤملا ةسارف هذه ؟فيك تيأر :خيشلا

 اذامل «ةقرف نيعبسو ثالث ىلع يتمأ قرتفتسو» :مالسلا هيلع لوسرلا هب قطن ربخب

 هنأل ؛نمؤي ال نکل ؛هركني نأ نكمي ال اذه نآل ؛قرفت ريخ هيف نأل سيل ؟نمؤيال

 منهج ىلإ ٍليحف هبلق لكب ديحي نأ الإ هفنأ مغر ...دافصألاب هللغي ًاجهن عضو

 يه :لاق ؟ةيجانلا ةقرفلا نع لئس امل ؟وهام هلا حمس ال ريصملا ستبو

 ًاملع هفلكي اذه نآل ؛ًادبأ هبساني ال اذه «يباحصأو هيلع انأ ام يه» :لاق «ةعامجلا

 فرعي نأ ىلإ هلصوي يذلا قيرطلا فرعي نأ هفلكي ..هيف لهج يبأ نم لهجأ وه

 ىراصنلاكو دوهيلاك وهف لصي نأ عيطتسي ال ءال مآ ةملكلا هذه هللا لوسر لاق له

 ةفرحملا ةلدبملا بتكلا هذهب الإ ادبأ ىسومو ىسيع لاق ام اوتبثي نأ نوعيطتسي ال

 فرتعا تابثآلا ظافحلا تاقثلا لاجرلاب ةلصتم ةلسلس مهدنع نوكي نأ امأ

 تأرق كلعل كلذلو دانسإلا يهو طقف ةيمالسإلا ةمألل يه ةيزملا هذه نأب ءادعألا

 .ءاش ام ءاش نم لاقل دانسإلا الول ..نيدلا نم دانسإلا :فلسلا ضعب لوق

 ةيجانلا ةقرفلا ًالعف لوسرلا لاق له فرعي نأ ناسنإلا اذهل قيرطلا وه ام :ًاذإف

 55 ب
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 ؛هلقع الإ ًاقالطإ قيرط هدنع سيل ؟يباحصأو مالسلا هيلع انأ ام ..اذكو اذك اهتفص

 ..لاجم دجوي انه نأل ؛لقعلاو هرخخآ ىلإو ةكرتشملا ةيناسنإلا ةفسلفب أدب كلذلو

 ناك يذلا هبحاص باجأ امب بيجي نأ الإ عيطتسي ال وهو لاؤس لاسأ انأ ًالعف

 ؟هيلإ دوعن دحوم لقع كانه لهف كلقع نع فلتخم يلقع نأ هانلأس املف ءارتستم

 امك قتشم لقعلا ..هلقعن نأ نكمي الو ءاشيامب ملكتي لقاع لك :ًاذإ ءال فرتعا

 ؟هلقعن ةليسو يأب هلقعن :ىنعمب ًاذإ :ةفلتخم لوقعلا ماد امف لقعلا نم نوملعت

 «ٍلوْسَولاَو هللا لإ ودر ءىس يف ْمُتْعَراَتَت نطق :ينآرقلا صنلا الإ اندنع سيل

 سيل ثيدح اذه ال ؟ةيجانلا ةقرفلا ةفرعم يف لوسرلا ىلإ انعجر (ه:ءاسنلا)

 اي لعفت اذامف «أريثك ًافالتخا ىريسف مكنم شعي نم هنإو) ..ًابناج هانكرت :حيحص

 ام ةفرعم قيرط وه ام «..نيدشارلا ءافلخلا ةنسو يتنسب مكيلع :لاق ؟هللا لوسر

 وه ام «قيرطلا اذه هدنع سيل وه ؛دانسإلا قيرط وه ؟نودشارلا ءافلخلا هيلع ناك

 ةرمو اذكه ةرمف ةفصاعلا حايرلاو جاومألا هفذاقتت لجر وه ًادبأ قيرط ال ؟هقيرط

 .اذكه

 ال نوعمجم نينمؤملا ليبسف ؛نينمؤملا ليبس ىلع ريسي ملسملا مزال :ًاذإف
 هيلع ىرج ام وه مالسلا هيلع لوسرلا نع ثيدحلا يقلت قيرط نأ مهنيب فالخ

 رخآ يلزتعم اذه امأ دانسإلا ىلإ نوعجري مهلك جراوخلاو ةلزتعملاو ءةنسلا لهأ

 ءاملع رثكأ دجت كلذلو ًادج بعص قيرطلا اذه ةسارد نأ دجو لمأت املف نامزلا

 ةسارد ىلإ جاتحي هنأل ؛فيعضلا نم حيحصلا اوزيمي نأ نوعيطتسي ال نيملسملا

 فولألاب مهو ثيدحلا لاجر مجارتو ثيدحلا حلطصم ةفرعم ةليوطو ةديدم

 ةشئاط راكفأ الإ هدنع سيل :ًاذإف :ةظحللا هذه ىتح تفرع امبر امك ةفلؤملا

 .ةيملع قئاقح نوكت نأ ًالضف ماهوألاب ىمست نأ قحتست يتلاب يه تسيلو

 اعمل



 :لوقيل ناسنإلا اذه هكلسي يذلا يملعلا جهنملا وه ام نآلا تمهف امانأ :ًاذإف

 ..ةيلمعلا ةنسلا :ًافنآ متلق «هللا لوسر نع تبث اذه

 .ىلمعلا رتاوتلا :ةلخادم

 .يلمعلا رتاوتلا وهام ؟جحلل ةبسنلاب باوجلا وه ام !بيط :خيشلا

 نع ءاهقفلا هتيثأ امو «نوملسملا هجحي امك :ىنعي «هيلع داتعا ام ...:ةلخادم

 ؟فيك :خيشلا

 نم جح مث ةباحصلا هعم جح ب لوسرلا نأ :لوقي وه :ينعي :ةلخادم

 .ًاعبط ةيسيئر رومأ يف جحلا ةيفيك انلصوف اذكه مهدعب

 ..:ةثالث جحلا عاونأ :نولوقي نوملسملا !هنع تبجأ ام :خيشلا

 .ذاتسأ ةثالث نحن اهيلع نيقفتم هذه ءال :ةلخادم

 :نولوقي هقفك نيملسملا ءاملع «عوضوملا نع جرخت ال ..كلاب لوط :خبشلا

 ؟مالسلا هيلع لوسرلا ةجح فرعت فيك :هلأسن نآلا نحن ءةثالث هعاونأ جحلا

 ..باوج يدنع دجويال انآ ..:ةلخادم

 ةجح هلك كرابملا هرمع يف جح لوسرلا نأ ةلثمألا ىوقأ هذهو :خيشلا

 ًانراق ناك :لوقي نم مهنم ءجحلا ةيفيك يف اوفلتخا نوملسملاف كلذ عم «ةدحاو

 كملعب اذإ صلخ تنأف ءًاعتمتم ناك :لوقي نم مهنم ءًادرفم :لوقي نم مهنم

 فيك ةديحولا لوسرلا ةجح نآلا ىري هل لق ؛كدنع ةركتبم ةيملع ةقيرطب ديدجلا

 .تنأ تيكح امك فالخ هيف لمعلا ءلمعلا نيأ ؟لمعلا ىلإ عجري نأ ديري ؟تناك



 ..باوج هدئع دجوي ال ..ةقيقحلا دجوي ال :ةلخادم

 دّلقملاو ًادلقم نوكيسف «بهذم ىلع الإ جحي نأ عيطتسي ال وه :ًاذإف :خيشلا

 هللا نيملسملا نيب عمجي نأ ديري متعمس امكو «ةمألا دوقي نأ ديري وه امنيب داقت ةّباد

 ملعلا لهآ ..اهب فرتعي دحأ ال ةليسو ذختي امنيح نيملسملا نيب قرفي اذه !ربكأ

 وه :هانعم ..مهعمجي نأ هناكمإب فيكف ةليسولا هذهب نوفرتعي ال سانلا لك لبق

 ؟ةدارإلا هذه يمسن اذام ديري ..مهقرفي نأ ديري

 ًادمعتم يلع بذك نم) :ةدئافلا باب نم ثيدحلا يفف ةجيتتلا ثيح نم

 امك سانلا هب لضيل :ةدايز نودب ثيدحلا «رائلا نم هدعقم أوبتيلف هب سانلا لضيل

 رزوو اهرزو هيلعف هلوسرو هللا اهاضري ال ةعدب عدتبا نموا :رخآ ثيدح دجوي هنأ

 ةتباث ريغ ًاضيأ هلوسرو هللا اهاضري ال :ةدايز :ًاضيأ اةمايقلا موي ىلإ اهب لمع نم
 نم نوكتس هذه كلت وأ ةدايزلا هذه تتبث ول ؟ءاملعلا لوقي اذام نكل «ثيدحلا يف

 هذه «سانلا لضيل ًادمعتم يلع بذك نم» :ينعي ءةينلل ةبسنلاب سيل ةبقاعلا لجأ

 نم سيل :نولضي بذاكلا بذكي امنيح سانلاف :يأ ءاهومسي ةبقاعلا مال

 اذه نوكيس ..ةبقاعلا مال هذه ال ءسانلا لضي نأ هدصق نوكي نأ يرورضلا

 ..سانلا لالضإل ببس هللا لوسر ىلع بذكلا

 .ليلعتلا مال تسيل :ةلخادم

 قرفي نأ ديري بولسألا اذهب لجرلا اذه :كل لوقن نحن نآلاف «معن :خيشلا

 الب سانلا لضيس هلمع نكل ؛يبر دنع هملع اذه ًادصق :لوقأ نأ ديرأ ال «سانلا

 ةليسولا يه امف :ًافنآ لوقأ نأ تدرأ انأو سانلا عمجي نأ ديري ناسنإ يأ نآل ؛كش
 .(ة"0 ةمقر) عماجلا فيعض (۱)

 اكل
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 قيرفت وه ؟وه ام هللا ءاش ام ةدوشنملا ةملسملا ةلودلا ةماقإلو نيملسملا عيمجتل

 مكحن امنإو اهل ةميق ال ديناسألاو ثيدحلا نأ وهو ةديدج قرف ىلإ نيملسملا

 .هرخآ ىلإ عبارلاو ثلاثلاو لكش رخآلا لقعو لكش هلقع !لقعلا

 ُهَل يبت اَم ِدْعَب ْنِم َلوُسََرلا قاسي نمو :نيملسملا ليبس مزلن نأ انيلعف :ًاذإ
 00 ١ه:ءاسنلا)# نيمو ليبَس يع ْحِتيَو ىدا

 كدنع نينمؤملا ليبس وه ام :ًاديج اذه ظفحاو ناسنإلا اذهل لوقن ًاضيأ نحن

 لمعيس امنإو باوجب كبيجي ال فوس هنأ نيمق انأو :لوقن ؟ةيآلا هذه يف ذاتسأ اي

 سيل نوكيو ةيضقلا ىفصتت كلذ دعبو هرخآ ىلإو برغيو قّرشُيو ةرضاحم كل
 .ًاقالطإ ءيش اهيف

 .نوطالفأو وطسرأب "كل يتأيس" :ةلخادم

 لك يف نينمؤملا ليبس نوكي نأ امإ :نينمؤملا ليبسف «تنسحأ «معن :خيشلا

 نورقلا يف نينمؤملا ليبس نوكي نكممف ؟دوصقملا وه نوكي اذه لوقعم ؟نامز

 الف ؛هيلإ عوجرلا بجي نينمؤم ليبس كانه ناك نإ ةيريخلاب اهل دوهشملا ىلوألا

 :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق امك هل دوهشملا ليبسلا نوكي نأ مزاللا نم هنأ كش

 ثيدحلا اذه نأ كش الو «مهنولي نيذلا مث مهنولي نيذلا مث ينرق سانلا ريخ»

 عضي ثيدح يأ هنأل ؛كش ال هركني ىرخألا ثيداحألا ريصم هريصم نوكيس ًاضيأ

 فوس وهف مالسإلاب كسمتلا مساي هنع فرحنن نأ ديري وهف ليبس مامأ ملسملا

 .ثيدحلا اذه ضفري

 ؟اذه يف كملع وهام

 ..[هدنع] ثيدحلا اذه ..بذك :ةلخادم

 اد
 ر ٤

 يا



 ءاهجئاتن انفرع ..قلطنملا انفرع ..ةدعاقلا انفرع اذامل ؟فيك تيأر :خيشلا

 نيملسملا ءاملع نم ءاملع رتاوتملا ثيدحلا !هللا ناحبسو رتاوتم ثيدح اذه

 ذإ اذهف ةيعرشلا ماكحألا نع ًالضف ةديقعلا هب تبثت رتاوتملا ثيدحلا نأ :اولاق

 فلاخ ًالعف اذهف رابخألاب ةقالع اهل ىتلا هذه ةرتاوتملا ثيداحألا ًاضيأ ركنيل ءاج

 هنأ ًافلس عطقأ انأ اذهل ؛ةيآلا صنب نينمؤملا ليبس نع جرخو نيملسملا عامجإ

 الإ ةيآ نم ام هنأ ..ًافنآ هتعمس ام اهيلع قرطي نأ ديري وهف تايآ هل دروت امنيح

 مالسإلا مساب مالسإلا نع جورخلا وه اذه «لاوقألا نم ديدع اهيف نيملسمللو

 .نامزلا اذه ىف نيملسملا ىلع ءىش رطخأ اذهو

 رهاظلا يف وه نمم ىتح رشتنت تأدب ةسردملا هذه نآلا !يذاتسأ :ةلخادم

 نآلا :ينعي ..دوصقملا سيلو جهنمب ةسردمك ةيمستلا نم سأب الو ءًارطخ هنم لقأ

 ىلع ةحاسلا ىف لمعتو بستنت نآلا سرادم ةدع ..ريكذت ىبارتلا نسح ةسردم

 ةنسلاو باتكلا نم مهفي هنأو بيصن دهتجم لكل نأ ىوعدب لوقلا اذه ساسأ

 هنأ ضقنت ًاعبط هذهو ..هنأ ىوعدو «مالكلا اذه نم هرخآ ىلإ هوجو ةلامح اهنأو

 ..ًاليلق ثحبلا يف يقترن :ينعي لاؤس دجوي نكل «ددحم مهفلل قيرط اندنع دجوي

 ثيدحلا دعاوق ؟ال مأ ةحيحص يه له ةدعاق ةملك لوقأ نأ ديرأ كلذ لبق

 ؟كلذك سيلأ ةيلقع دعاوق

 ؟ةيلقع طقف :خيشلا

 ..لد وأ عراشلا اهيلإ دشرأ :ينعي :ةلخادم

 ةموهفم ةيعرش :ىنعمب «ةيعرش ةيلقع وأ طقف ةيلقع :كل لوقأ :خيشلا

 ةيسايسلا تاملكلا يه ةطاطملا تاملكلا هذه «عرشلا اهيلع قبط ةيلقع وأ «لقعلاب

 اعل



 .تاناملربلا ىف لمعتست ىتلا

 مأ حرجلا مدقملا وه نم :ًالثم لوقن نأ لثم دعاوق يتملكب دصقأ انأ :ةلخادم

 دعاوقلاب دصقأ :ىرخأ ةبترم مث «عفرلا مآ فقولا ..لاسرإلا مآ لصولا ..ليدعتلا

 وأ صنلا ىلع ةدعاقلا ليزنت اهيفو ةدعاق اهيف ثيدحلا ىلع مكحلا ةيلمع ًاضيأ

 :ناتبترم انهف .,ثيدحلا ىلع

 كش ال ليزنتلا ةيلمعف «ليزنتلا :ةيناثلا ةبترملاو ؛ةدعاقلا :ىلوألا ةيترملا

 .ةيلقع اهنأ

 مهفي :ىنعمب ةيلقع «تبجأ امو كتلأس انآ !يخأ اي ةيلقع دصقت اذام :خيشلا

 ؟صنلا ىلع لقعلا مدقي وأ «لقعلاب صنلا

 ..صنلا مهف لاجم يف تسل نآلا انأ :ةلخادم

 انآ ..اذك انأ :لق تنأ ..يفن اذه نأل ؛تسل :يل لقت ال !يخأ اي :خيشلا

 نم :اهدنع فقن ةطقنو ءًايبلس سيلو ًايباجيإ باوجلا نوكي نأ وجرأو كلأسأ

 نع لأسنال ال «تسلو تسلو تسل :كل لوقي متعمس امك نيلداجملا بيلاسأ

 ليزنت ..هحيضوت ديرأ يذلا اذه ؟لعفي انه اذام لقعلا :تنأ نآلا لوقت ؛ةدعاقلا

 ..ةدعاقلا ىلع صنلا

 ..ًاطخ تمهف ىنأك نکل لداجأ نأ ديرأ ال انآ :ةلخادم

 ..مهافتلا تدجو ام نكل فرعأ انأ :خيشلا

 ..نتملا لاجم يف تسل نآلا دصقأ انأ «معن :ةلخادم

 ؟اذامبو :خيشلا

 ہا
۸ 



 يف يلقعلا ثحبلا ليزنت يدصق :ينعي دئسلا دعاوق ..دنسلا يف :ةلخادم

 .هسفن دئسلا ىلع مكحلا ةيلمع

 .يلقعلا ثحبلاب يخ ملسن مل ءيش لبق نحن :خيشلا

 .وه اذه «معن :ةلخادم

 انيهتنا درجت لقع اندنع دجوي ال نحن ءةطقنلا هذه يف انعد :ًاذإف معن :خيشلا

 «عرشلاب معطم لقع اندنع دجوي درج لقع اندنع دجو ال !يخأ اي ةطقنلا هذه نم

 ؟ريبعتلا اذهب يعم قفاوت

 .كش ال :ةلخادم

 ؟ريبعتلا اذه ىلع قفاوت عرشلاب معطم ريغ لقع اندنع دج ويو !بيط :خيشلا

 .معن :ةلخادم

 نيذه نم ًائيش مهفي نأ ديري عماسلا لقعلا لوقت امدنع !بيط :خيشلا

 ؟عرشلاب معطم وأ «معطم ريغ درجم لقع امإ :نيينعملا

 .كش ال عرشلاب معطملا لقعلا ..يمالسإلا لقعلا :ةلخادم

 «مهافتلا ىلع دعاست تاملكلا ديدحت فيك تيأر نآلا ًاذإف !زاتمم :خيشلا

 ؟كلاؤس دعأ نآلا

 دعاوقك ثيدحلا ملع دعاوق ..لقعلا ..هذه ريرقت ىلع ينبم يلاؤس :ةلخادم

 ..يذلا لقعلا ةيلقع دعاوق يه

 .عرشلاب ةمعطُم ةيلقع معن :خيشلا

 اعل



 .معن :ةلخادم

 .ةملكلا هذه ةحيحص معن :ةلخادم

 ال نأ نودب ةيعرشلا ماكحألا مهفت فيك الإو كش الب حيحص :خيشلا

 عبات عرشلا مأ عرشلا عبات لقعلا له :لاؤس يتأي انه نكل ؛هلقع ناسنإلا لمعتسي

 ؟لقعلل

 .ثحبلا سيل اذه وه :ةلخادم

 ؟لقعلل عبات عرشلا وأ عرشلل عبات لقعلا له

 ..لقعلا دهشو لقنلا حص نإ ..يل ةبسنلاب عرشلل عبات لقعلا ًاعبط :ةلخادم

 ..ًاذإ ضما :خيشلا

 مث ًاديدحت ثيدحلا ملع دعاوق يف تاذلاب يثحب لاجم انأ نكل :ةلخادم

 ..ةيلقع ةيضق ثيدحلا ىلع مكحلا يف دعاوقلا هذه مادختسا ةيلمع

 ال :لوقت تدعو تمهف اذكه ةعاسلا كلت يف يننأل لوقت تنأ رظنا :خيشلا

 نتم نتملا نع لوقت تعجر :نآلا ..دنسلا نع ملكتأ نتملا نع يكحأ ال انأ

 .ثيدحلا

 ..نآلا تنأ :ىنعي ,دنسلا ىلع ءال ال :ةلخادم

 ..ثيدحلا نتم ثيدحلا :تلق نآلا نكل :خيشلا

 همحر رجح نبا فلتخي امدنع :اهب ينآ لاثمب ..ًاوفع دنسلا دصقأ :ةلخادم

 اا مير
 ب ہا



 ..ثيدح ىلع مكحلا يف هللا

 ..:لوقي ثلاثلا «نسح ...وأ حيحص هنأب :خيشلا

 ؟ينعي رفوتي مل مأ طرشلا رفوت له :ةلخادم

 نآلا ..اهلك دعاوقلا هذه نمضو ةيضقلا هذه ىلع انقفتا ماد ام :نآلا :ةلخادم

 لقعلا ىتح لقعلا برغتسا اذإ ..نآلا ينعي نتملا يف لخدنو ةمدقتملا ةبترملل يتأن

 يتلا ثيدحلا ملع طباوض ساسأ ىلع :ينعي ًادنس حص ًانتم برغتسا ..يمالسإلا

 سيل بارغتسالا اذهو «قيقد نوكأ ىتحو ءدنسلا طباوض ..اهيلع مكح لقعلا يه

 .اياضقلا هذه لثم اونجهتسا فلسلا ىتح هنأ ليلدب ءىش ىف

 .معن دوجوم :خيشلا

 نوحيجو نوحيسا :ثيدح لثم :ًالثم هريغو بيطخلل مالكلا اذهو :ةلخادم

 اهنأ كش ال هذه ""(ةنجلا نم ناعبني» :ةياور يف وأ “«ةنجلا نم تارفلاو لينلاو

 .ةحصلاب اهيلع ءاملعلا مكحو ةحيحص دنسلا طباوض ثيح نم

 .معن :خيشلا

 عقاولا نأ ىري يمالسإلا لقعلا ىتح ..لقعلا نتملا ثيح نم نكل :ةلخادم

 لقعلا تمدق انأ :هثحب نوكي ال اهيف ثحبي امدنعو ء«صنلا ىلع قبطني ال ينيقيلا

 ؟لقعلا دودح ام :لاؤسلا ..ينعي اذه لثم ؟ال مأ صنلا ىلع

 )١( ةيحيحصلا )1/1/ ۲۲۹-۲۲۷(.

 )۲( .«ناعبثي) :ظفلب ثيدحلا ىلع فقأ مل



 ..ًادانسإ تباثلا صنلا اذه ركني ينيقيلا عقاولا تلق كنأل ؛يل حمسا :خيشلا

 ؟ًاباوص تمهف ..كلذك سيلأ

 .معن :ةلخادم

 اذه ةحصب دهشي لقعلا له ينيقيلا عقاولا :نآلا كل لوقأ انأ !بيط :خيشلا

 ؟مالكلا

 .يداقتعا يفو ينظ يف معن :ةلخادم

 ؟صنلا اذه عمسي نم لك داقتعاب وأ تنأ كداقتعاب :لوقت !سأب ال :خيشلا

 .صنلا اذه ليحي عقاولا نأب ىري صنلا اذه عمسي نم لك نظأ هللاو :ةلخادم

 .ال :لوقي دحاو كمامأ :كيأر ام :خيشلا

 .تنأ وه يذلا :ةلخادم

 .انأ وه يذلا :خيشلا

 .كنم عمسن :ةلخادم

 ًاملع تطحأ تنأ له «عقاولا ىوعد يعدت تنأ :نآلا !سأب ال :خيشلا

 تنأ عقاولا اذه له :ةحارص اهلق ..كريغ نم يدعنت الو ةحارص اهلق ؟عقاولاب

 لق ..شاقنو لدج يف انلخدت ال نكل ءرح تنأ ءال :لق «معن :لق ؟ًاملع هب تطحأ

 ..كلقع كيلع هيلمي ام لق ..ءاشت ام

 .يتاذب انأ ًاملع هب طحأ مل عقاولا :ةلخادم

 .بنجلاب كراج ىلإ ثحبلا لقتي نكميو ءنآلا كعم ثحبلا تنآ وه :خيشلا

 ..كتبجأ انأ نكل ..:ةلخادم

۲ 
 ہا



 ؟كلذك سيلأ ءاملع عقاولا اذهب تطحأ ام كنأب تبجأ !سأب ال :خيشلا

 لوح ال هب تفرتعا يذلا اذه لوح طرشب نكل مالكلل لاجم كل نآلا !بيط

 ؟اذه لوح ةلبودلاو هنع ةديحلا

 .معن :ةلخادم

 !؟كيأر ام هيلإ ةجاحب تسل انأف :خبشلا

 .لضفت ..ديرت امك :ةلخادم

 .كح رش ينديفي هنأ ىرت له ءال :خيشلا

 .نيتضرتعم نيب اذكه ةلمج لوقأ ديرأ نآلا :ىنعي :ةلخادم

 .لضفت :خيشلا

 مزلي لاؤسلا ًانايحأ نكل اذكب وأ اذكب ينبجأ هنأ ينمزلت نأ قحلا كل :ةلخادم

 انتقو عيضتس ينذخاؤت ال تنأ نآلا ..كتعنم ام انآ !يخأ اي سأب ال :خبشلا

 اذه هنأ ثيحب «ينديفي حرشلا اذه له حرشت نأ لبق نكل «هيف انفلتخا ام ءيش يف

 كمهف يدنع ريغتي نأ زوجي انأ ديرأ امك رصتخملا زجوملا كباوج نم هتبثي يذلا

 .معن :ةلخادم

 :ًافلس كل لوقأس انأ نكل «حرشا ..يدمحأ طاسب ذخ :كل لوقأ :خيشلا

 .لضفت «ضقانت يف عقتس الإو حوار كناكم



 عوضوملا نم يهتنأ ىتح كبيجأ نأ تيبحأ يتاذب انآ :ء يش لوأ :ةلخادم

 نع ملعلا اذه ينلصو انأ :ينعي «سانلا نكل ؛يسفتب انآ ًاملع هب طحأ مل :كل لوقأ

 عقاولاب ةطاحإ ةجيتنلاب يدنع رفوتي امب ..نأ ىلع ًالقن ينعي رتاوتم سانلا قيرط

 ًاوفع لينلا وأ ايروتكيف ةريحب نم ناعبتي ءةنجلا نم ناعبني ال تارفلاو ليتلا نأ

 «ضرألا نم ناعبني :ًاذإف ءاهريغ وأ ايكرت لابج ...نم عبني تارفلاو طقف

 .كعم دهشأ انأو :خيشلا

 ..لآملا ثيح نم عقاولا اذهب طيحأ انأ :ًاذإ !ىهتنا :ةلخادم

 ..لآملا ثيح نم سيل ءال :خيشلا

 .ةجيتنلا لآملا :ةلخادم

 .ءادتبا وه امئيب ةياهنلا :هانعم لآملا فيك :خيشلا

 مكحي انيقي عقاولاو «ةنجلا نم عبني ال لينلا نأب نقيتم يننأ :ةجيتنلا :ةلخادم

 .اهيلع ىعم قفتي لكلا نأ انأ يعدأ ىتلا هذهو ءاذهب

 ؟نيبأ حوار كناكم :لاق نم قَدَض :دقتعأ انآ :ليمج :خيشلا

 .شقانأ نأ نم رثكأ ملعتأ انآ :لضفت :ةلخادم

 ؟يلع ضرتعي نأ قح هل ؟لوقأ اذام انأ !كيدهي هللا !بيط :خيشلا

 ..قح ىل ًاعبط :ةلخادم

 كتملع نكل ًالداجم كتربتعا ام انآ :لوقأ نأ تدرأو كعم ريسأ انأ :خيشلا

 .فخت الف كلذ ىف ريض الو ًاشقانم

4 
 ہا



 ..زهاج انآ هيلع فاخأ ءيش ىف ام ءًاريخ هللا كيزجي هللا :ةلخادم

 :دحاو رجحب نيروفصع هيف يمرأ نآلا ًالاثم كل برضأ يل حمسا :خيشلا

 «عرشلا :ملعلاب ينعأو ًالوأ يملعلا مهقفأ قيض ببسب نونظي مويلا سانلا نم ريثك

 ول :هلاثم «يبيرجلا ملعلا عم مدطصي يعرشلا ملعلا نأ ًايناث يلقعلا مهقفأ قيضو

 يف كوباجأل ؟ردصلا يف مآ سأرلا يفأ هزكرم نيآ لقعلا :مويلا ءابطألا تلأس

 ال ناسنإلا ىهتنا ام لطعمب غامدلا لطعت اذإ هنأ ةيبيرجت ةلثمأب كوتأيسو سأرلا

 نآرقلا فلاخي اذهو سأرلا هزكرم لقعلا :ًاذإ ؟ال وأ مالكلا اذه حيحص لقعي

 اب َنوُلِقَْي ٌبوُنُق مَ َنوُكَتَف ضْألا يف اوُريِسَي مَا :لاق ثيح ميركلا
 هيبنت ًاضيأ هذهو لوقأ ال انآ :ًاذإ ءاهب نولقعي ال سوؤر مهل مأ :لاق ام (؛*:جحلا)

 امب دقتعأ ملسم يتفصب انآ :باوصلا ..أطخ ريبعت اذه نأل ؛ملسمك يشاملا ىلع

 :ثيدحلا يف هلوقب مالسلا هيلع كلذ دكأو -اَهِب َنوُلِقْعَي ٌبوُنُق مهل مأ- هللا لاق

 دسجلا دسف تدسف اذإو هلك دسجلا حاص تحلص اذإ ةغضم دسجلا يف نإو الإ»

 ٌراَصَبَألا ىمْعَتال اإ :ةقباسلا ةيآلل ًادكؤم ىلاعت لاق مث "”«بلقلا يهو الأ هلك

 .(:”:جحلا»#ٍروُدَّصلا يف يتلا ُتوُلَقْلا ىَمْعَت ْنِكَلَو

 وه امنإو سأرلا يف لقعلا نأ :لوقنل لاجم ال ةيلقنلا ةيعرشلا ةيحانلا نم :ًاذإ

 نم رثكأ قشمد يف انناوخإل تبرضف ءاذه ريغ لوقي ملعلا نكل !بيط «بلقلا يف
 دودمملا ءاملا اذهك ءام اندنع :ةلوهسب هومهفت نأ نكميو يلاتلا لثملا ةرم

 امك ةيلآ خضاون ..ةفلتخم اهعباتم هذه نكل هذه ةدلبلا رثكأ ىلإ ريساوملاب

 ام قشمد نع دعبت ةيرق ةجيفلاو ةجيفلا ءام همسا ءام قشمد يف اندنع ..نوملعت

.)٤۱
قم۷۸

 ملسمو (27مقر) يراخبلا )ر

)١( 

 ١: 0 | ا ا اا



 اذه اوبحسف نيع نم عبني كانه ءاملا :مهملا ..رتم وليك نيثالث وأ نيرشع يردأ

 يذلا نويساق لبج اهنمو لايجلا سوؤر ىلإ ًابيرقت رتم وليك نيثالث نم ءاملا

 بحسل ةينفلا ةقيرطلا نكل ءقشمد طسو ىلإ ريساوملا هذهب اولزن مث «هباوعمست

 ال قشمد ىلإ ةجيفلا نيع نم ةحاو ةبحس اهلك ريساومب هبحس نكمي ال ءاملا اذه

 ضاوحأ زكارم ةدع نويساق لبج يف دجوي ًالعفو ءزكارم :ينعي ضاوحأ نم دب

 برض ضاوحألا هذه نم ًاضوح نأ ولف «ريساوملا هذهب اهنم فرصت مث ءاملاب المت
 نم عبان ءاملا اذه نأ ةيملعلا ةقيقحلا هذه فرعي ال يذلا ..دلبلا نع ءاملا عطقني

 رثكأ ملعي يذلا نكل ءاذه ضوحلا نم ؟ءاملا اذه ىتأ نيأ نم :كل لوقي ةجيفلا

 لصي كلذ دعبو هلبقو هلبقو هلبق يذلا ضوحلا نم ءال :كل لوقي لوألا ملع نم

 ..ةجيفلا نيع ىلإ يرشبلا ملعلا

 لوقأ انأو «ةقورعم يضارأ نم ناعبني لينلاو تارفلا نإ :تلق تنأ نآلا

 هنأ نكمي الأ ةيناميإلا ةيحانلا نم ىرت اي هنأ يدنع حوجرملا باوجلا ؛كلوتب
 يذلا عينملا دمي تارفلا بذعلا ءاملا اذه نم ةنجلا نم ءامسلا نم ددم كانه نوكي

 ءامسلا نم لاصتا كانه نوكي هنأ ًايناميإ نكمي الأ ءيرشبلا لقعلا هيلإ لصو

 «تارفلا عبتو ًالثم لينلا ًاعبط ضرألا نم ًاعبان هارن يذلا ءاملا اذه نوكيف ضرألاب

 هنإ نكمي الأ ًايناميإ نكمي الأ «قارعلا نم «نيأ نم اذهو نادوسلا وأ رصم نم اذه

 ؟نكمي ال الو ءامسلاب لاصتا كانه نوكي

 .ينعي اذه سيل نكل .نكمم ًايناميإ :يقلملا

 حيحصلا ناميإلا طورش نم سيلأ نآلا ءاذه وه ثحبلا وه اذه ال :خيشلا

 نم «(؟ :1:ةرقبلا)4َنيِقَتُمْلِل ىَّدُش هيف َبْيَر ال ُباَتِكْلا َكِلَذ ءملا» :هللا لاق ام لوأو

 ال يبيغ رمأ نع ثدحتي ربخ انءاج اذإ :(:ةرقبلال4ِبْيَعلاب َنوُنِمْؤُي َنيِذَّلال :مه
 ب ١

 يا



 ؟ناميإلا نم اذه سيلأ ؛هيلإ ذفني نأ لقعلل لاجم الو غاسم

 .ىلب :ماع باوجك :يقلملا

 .بيط :خيشلا

 .ينعي ةماع ةباجإ :يقلملا

 .ًاصاخ ًاباوج اندب صاخ لقنلف .ماع :كلوقب ظفحتلا اذه ءارو اذامو :خيشلا

 ءينعي نمؤي ال وأ نمؤي هنأ ةيضق يف سيل ثحبلا ًالوأ وه :يقلملا

 يملع ثحبلا
 ؟فيك ؟فيك :خيشلا

 .هنم غور فم :يقلملا

 .ًادبأ قباسلا لاؤسلا يجيب ام يخأ اي هنم غورفم نوكيب امل يخأ ايءال:خيشلا

 .يتاي ال :يقلملا

 ؟معن :خيشلا

 .قباسلا لاؤسلا ينأي :يقلملا

 .لضفت :خيشلا

 .ينعي فلس اذه يف يلو :يقلملا

 ًايصم وأ «كتياكح لثم ناطلغ نوكيب فلس كل ناك نإ .ينمهيب ام :خيشلا
 .يتياكح لثم

 سمي



 .ثحبل جاتحت ةيضقلا ال :يقلملا

 .لعفن اذام نآلا نحنو :خيشلا

 .ثحبن :يقلملا

 .هاه :خيشلا

 ةبترملا «ةيناميإلا ةبترملا يه تسيل اهيف ثحبن يتلا ةبترملا ًاذإ :يقلملا
 .اهيلع قفتم يه هنأ ينعي ثحبلا

 ؟وه شيأ :خيشلا

 ينعي لينلا نوكي نأ نكمي لينلا نوكي نأ ًايناميإ نكمم هنإ ةيضق هنإ :يقلملا
 ةيضقلا هذه :ةنجلا نم هؤام ًالعف -ىلاعتو هناحبس- هللا نم زاجعإ ةنيعم ةقيرطب
 .دحأ اهيف لداجي ال نكمي

 ؟ةيضقلا هذه فلاخي ثيدحلا له «بيط :خيشلا

 .لّصفأ نأ نآلا ديرأ انأ :يقلملا

 .ال :خيشلا

 .ًايناميإ اهفلاخي ال :يقلملا

 امإو «قافتا امإ :ىلإ لصن نأ نكمي اذكه «كيف هللا كراب يخأ اي بيط :خيشلا

 ةيحانلا هذه ىلع هلمح نكمي الأ ثيدحلا اذه نآلا .هيأر دنع ناسنإ لك لظي نأ

 ؟ةيناميإلا

 .هلمح نكمي :يقلملا

 .لعفن ال اذامل :خيشلا

 ہا
۸ 



 .ةيضق اهنأل ءاذكه ثحبت ال رومألا هنأل :ىقلملا

 اذهب ينعت اذام .رومألا نأ يل لوقت ال ءكيلع ىضري هللا ينبعتت ال :خيشلا

 .ريطخلا عمجلا

 .يشام :يقلملا

 ثيدح هنأ كفارتعاب يوبن ثيدح نآلا ثحبن نحن ؟رومألا يه ام :خيشلا

 يف انلز ام .ثيدحلا اذه رمألا اذه اندنع ءنآلا رومأ اندنع يف ام هدانسإ حيحص

 .[هيف] نحن امع انجرخيب اذه رومأ لوقنب ةرئادلا عسون اذاملف ددصلا اذه

 امك امامت ثحبلاو فقوتلا ىلإ ينعفدت ينعي تامدقم يدنع يف :ىقلملا

 ....كعم تثحب وم انآ يخأ اي :خيشلا

 .ينعي لثم برضب انأ يديس اي :ىقلملا

 .معن :خيشلا

 ةيضقل ثيدحلا نتم يف ثحابلا فقوتي مث دنسلا حصي دق ينعي :يقلملا

 .كلذك سيلأ .أرطت

 !؟اذه يف كتفلاخ انأ :خيشلا

 ..كبيجأ ىنعي كييجأ انأ ال :ىقلملا

 .ساسألا اذه ىلع كعم يشام انأ كتفلاخ ام سب يخأ اي كلذك وه :خيشلا

 ةيضق ثيدحلا اذه يف نكل «ثيدحلا اذه دنس حص ءنآلا انآ ًاذإ :يقلملا



 .فقوتلا ىلإ ينعفدت

 .معن :خيشلا

 .ةيناكمإ كانه نأب نمؤأ ال ينأل سيل :يقلملا

 .ًانمؤم تسل كنأ تيعدا ام انآ يخأ اي :سيل ىلإ تعجر :خيشلا

 .ينعي ريخلا مكيزجي هللا «يخيش اي بيجأ انآ :يقلملا

 ..تسل تنأ هنإ كسفن نع لوقت مع شيل :خيشلا

 تجرخ ينعي تنأ نآلا هنإ ىرأ ال انأ ينظ يف ينعي ءوه اذه سيل :يقلملا

 .عوضوملا نع

 .ريخ :خيشلا

 دودح يه ام ينعي :مهف يف لقعلا دودح :راصتخاب نآلا لوقأ انآ :يقلملا

 .لقنلا ئطخي دق هنأ ةليقعلا طباوضلا «لقنلا ةحص عم لقعلا

 .يوارلا :ةلخادم

 .يوارلا هسفن «ينعي يوارلا :يقلملا

 اندب وش هاه .ئطخي دق كلقب انآ .هلك حرشلا اهل ةجاح يف ام يخأ اي :خيشلا

 .ًأطخأ ام مآ أطخخأ لصن نأ ديرن نکل ءاهارو

 .ًأطخأ هنأ فرعأ فيك «معن :يقلملا

 .ًاقالطإ هوجولا نم هجوب هل ليوأت ال ًارمأ فلاخيب امل :خيشلا

 انأ اذإ :يقلملا

 ا
Eہا  



 .ًاطخأ ءالؤه دحأ نأ مزجت نأ نم كعنمي ًاهجو كل مدقأ مع نآلا انأف:خيشلا

 .ًاغئاس نوكي نأ بجي

 ؟نوكي :خيشلا

 .عمجلا غئاس :يقلملا

 .هذه ةغايسلا نع انجرخ نحنو هيإ :خيشلا

 سيلأ :لوقنو يتأن رمأ يأ ثحب يف نحن نكمم ةيناكمإلا ةيضق :يقلملا

 .رمألا ىهتنا :نكمم ىلب ءاذه لعفي -لجو زع- هللا نأ ًانكمم

 نأ عيطتسي هنأب هللا ناكمإ عم لوقن اننأل ؛رمآلا ىهتنا ام ال نكل هيإ :خيشلا

 هللا :ناكمإلا دودح دنع فقن :لوقن ءاذكه لوقن عيطتسن ام ءاذك لعف هنأ اذك لعفي

 بنذ هل ؟ناسأر هل ًاناسنإ قلخي نأ رداق هللا له :ًالثم ىنعي «ءیش لك ىلع رداق

 ؟ناسأر هل ًاناسنإ هللا قلخ له :ثحبلا .نآلا اذكه سيل

 .هويأ .دیج «ثحبلا اذه ..معن :يقلملا

 ؟تملع تنأ .ملعأ ال :لوقأ انآ ؟ناسأر هل ًاناسنإ قلخ :خيشلا

 .ملعأ ام :ملعأ ال ال :يقلملا

 هل ًاناسنإ قلخي نأ نيملاعلا بر نكمي ًايعرش ًالقع :لوقتن ًاذإف هههه :خيشلا
 «عقواذه له نكل نكمم اذه .دحاو بنذ لدب نابنذ هل ًاناسنإ قلخي نأو «ناسأر

 ؟حص ءانملع دودح يف عقو ام باوجلا



 .معن :يقلملا

 نع انجرخ اذه هتنا لوقتب فيك عوضوملا فوش نآلا «بيط :خيشلا

 نم رهنب نيرهنلا دمي نأ ىلع رداق هللا له «عوضوملا بلص يف نحنو عوضوملا
 ؟زجاع مآ ضرألا ىلإ ءامسلا نم ةنجلا

 .رداق :يقلملا

 .يردأ ال :لق ؟لعف ام وأ لعف ىرت اي «بيط «رداق :خيشلا

 .ثحبلا اذه :يقلملا

 .يردأ ال :لق :خيشلا

 .يردأ ال :يقلملا

 ال نكل :ءيش لك ىلع رداق «نابنذ هل ًاناسنإ قلخ انلق انحا بيط هه :خيشلا

 الو ًءام ءامسلا نم لزني نأ ىلع رداق هللا له هنإ لوح انعوضوم نآلا .بيط .يردأ

 ؟ال مآ رداق لينلاو تارفلا دميف ةنجلا نم ءامسلا قوف نم امنإو ءرطملا ينعأ

 .رداق :يقلملا

 انه ؟ال مأ كلذ لعف له ىرت ؛بيط .رداق :لوقن نأ ىلوأ باب نم :خيشلا

 ؛ةيعرشلا ةقيقحلا هذه ركني يكلفلا يفارغجلا يعيبطلا ملعلا «ناميإلا ىقب رهظي

 هذه ملعلا ركني ؟كيأر وش (”:كلملا>4اًقاَبِط ٍتاَوَمَس َعْبَس َّقَّلَت# ركني وه هنأل

 ؟ال الو ةقيقحلا

 .ملعأ ام :يقلملا

 .هاه :خيشلا

 ہا
۲ 



 .ملعأ ال :يقلملا

 .ملعت ال وش :خيشلا

 .نوركني مهنأ فرعأ ال :يقلملا

 .اهوركني ام فيك اهركتي ال :خيشلا

 هههم :ةلخادم

 .ًاديدج ًاملع يل تفضأ :يقلملا

 .معن :يقلملا

 ؟ةقيقحلا هذهب ملعلا فرتعي له «فرتعي له :خيشلا

 ؟عرشلا يف ءامسلا وه ملعلا يف ءامسلا

 ..كلذك سيل :ةلخادم

 ؟ًاقابط تاومس عبسب نمؤن له نيملسملا نحن انفقوم وش ًاذإ «بيط :خيشلا

 ؟حص «نمؤن ىلب :لوقتس

 .ًاعطق :ىقلملا

 صنن ًاعابتا ًاقابط تاومس عبسب نمؤت نأ نيب نآلا قرفلا وش «بيط :خيشلا

E | 



 نيب قرفلا ام .ًاقالطإ ةيعرشلا ةقيقحلا هذه نم ًائيش ملعيال ملعلاو ؛ينآرق

 ال :كثحب لصأ ىلإ ًادوع لوقأو «ملعلا اهفرعي ال يتلا ةيعرشلا ةقيقحلا هذه

 .لقعلا اهلقعي

 .قرف :يقلمل 1

 معن ءاذكو اذك ىلعانبر رداق :لؤاستلا ىلإ انلصو نآلا .كلاب لوط :خيشلا

 قيرط وهام ؟اذه عقو له ىرت «رداق ؛ةنجلا نم ءامب تارفلاو لينلا دمي هنإ رداق

 ؟عقي مل مأ عقو ةفرعم

 ؟يخ اذه ءربخلا :خيشلا

 .ىلب :يقلملا

 .رابخألا حيحصت ةقيرط ىلع حصو «بيط :خيشلا

 .حص :يقلملا

 .انفقوم نوكي مزال وش ًاذإ :خيشلا

 .معن :يقلملا

 .(«ه:ءاسلا)# َيِلْسَت اوُمّلَسيَول :خيشلا

 يف :يقلمل |

 ....يل حمسا هنأ ىلع :خيشلا

 .معن :يقلملا

٤ 
 ہا



 ...هتمدق ًاثحب ثحبأ مع نآلا انأ هنأ كنظ نع باغ هنأ نظأ :خيشلا

 ...حوجرم :ةلخادم

 ناشم سب وه ؟اذامل «فياش :حوجرم ثحب هنأ تمدق ؛«تنسحأ :خيشلا

 .ًافسن هفسنا اّلَي يخم يف لخد ام ثيدح مامأ فقن املك يجن ام. نحن انقفأ عيسوت

 ..:ةلخادم

 ؟ناعبتي تارفلاو لينلا نأ ثيدحلا يف له :يباوج نآلا انآ نكل ءال :خيشلا

 .ناعبني :معن ظفل نظأ هيف :يقلملا

 ءنآلا هرضحتساب يللا انآ ؟حيحصلا دنسلاب تنأ تلق امك حيحصو :خيشلا

 .ةنجلا نم ليثلاو تارفلا هنأ هرضحتساب يللا

 ثيدح نكل .ملسم ثيدح اذه :يقلملا

 ثيدح نوكت تنأ زوجيب .نآلا هرضحتساب يللا كلقأ مع انأ شيلعم :خيشلا

 ؟ناعبني :ةظفل يف :كلأس مع كلذلو ءدهع

 .معت :يقلملا

 .ىقب كتيلوؤسم ىلع ياهو :سيوك :خيشلا
 .معت :يقلملا

 ؟كدنع ًادنس ةحيحص ةدايزلا هذه «سيوك :خيشلا

 .ةحيحص معن :يقلملا

 ثيداحألا نم ريثك «ةضرتعم ةلمج نامك هنوه اللاه فوش «بيط :خيشلا



 لثم ثحبي هدب امل ناسنإلا ىقب هنوهف ءضعب ىلع اهضعب ديزي نيحيحصلا يف يتأت
 ؛كهبنأ نكل هتلعف ام اذه انآ ءأدج قيقد يثيدح يملع ثحب يرجي هدب ثحبلا اذه

 نوكت ام يه ةدايزلاه ٍلئنيح ؛ثيدحلا قيرط يف ةذاش ناعبني ةملك نوكت نكمم

 ىرجأ ثيدحلا ملعب ريدقو ميلع وهو سانلا نم ديز هنأ نآلا انضرف اذإف .ةحيحص

 ةدايزلا هذه هنأ :ىلوألا :ةيلاتلا ةقيقحلا هل نيبتف ثيدحلا اذهل نوه ًاقيقحت

 كل لوقأ انأف .-ًاضيأ- اهتحصب نوفرتعي ملعلا لهأ نأ :ىرخآلاو .ةحيحص

 شيل نکل «هآ .ًاحجار يدنع حبصي قباسلا يلوق يف ًاحوجرم ناك يذلا :كاذنيح

 :هنأ ثيدحلا ظفاح انأ هنأل .ناعبني :ةملك نع يلاخ ينهذ هنأل ءًاحوجرم انأ تلق

 هنإ يثيدحلا يملعلا ثحبلاب حص نإف ؛هظفحأ اذكه «ةنجلا نم لينلاو تارفلا»

 ءاذام ىلع مئاق اذه ىرت امك نكل ءًادج لهس باوجلا ٍظئنيح اذكه ثيدحلا ظفل

 اهنأ تعبث اذإ امأ :ةذاش ينعي ةحوجرم هنأ تتبث ناعبني هنأ يهو ةمدقم ىلع

 تبثي مل اذإ امأ .حجارلا وه حوجرم هنإ تلق يذلا لوألا باوجلاف ؛ةحيحص

 .ةنجلا نم امهلصأ ءامهلصأ كاذنيح ىنعملاف ءًادج لهس باوجلاف

 .ينعي كبتك دحأ يف هتبجأ يللا نظأ اذه هتنا :يقلملا

 .يبتك ضعب يف يباوج اذه ناك اذإو «عجرن .اذه انمهيب ام «شيلعم :خيشلا

 اهل هبتنم هنأ وأ .ناعبني :ةظفلل هبتنم ينام انأ هنأ اي :نيئيش دحأ انآ هنأ كلذ ىنعمف

 انآ اذه هنإ كلوق ىلع ًءانب نكل ءنآلا ًايأر يطعأ ال انآ ءاهذوذش وأ اهفعض نيبمو

 ول ؛-مالسلا هيلع- مدآ ةلأسمك ءهذه ةلأسملا حبصت ٍلئتيح بتكلا ضعب يف هتينبت

 .هلصأ يأ ةنجلا نم ناسنإلا «ءيش هيف ام .ةنجلا نم ناسنإلا لصأ :ناسنإ كل لاق

 اذه نم فاطملا ةياهنو ةصالخ دج ةحضاو ةلأسملا ىقبتف ؛ةنجلا نم مدآ هوبأ يأ

 باوج ًءادتبا تلق .عقاولاب تطحأ تنأ له :ًافنآ كل تلقام وه هلك ثحبلا

E ب 
 يا



 .شيأ الو يفارغتوفلا وأ يفارغجلا عقاولا

 .ىفارغجلا :ةلخادم

 «ًاملع هب اوطيحي نأ سانلل نكمي ال يفارغجلا عقاولا «هآ يفارغجلا :خيشلا

 اهيلع صوصنملا ةعاسلا تامالع نم هنأو «نينرقلا يذ دس ةصق ىلإ انب ذفني اذهو

 ؟شيأ اذإ ىتح هنأ ةنسلاو نآرقلا يف

 .(45:فهكلا) كاوُخفنا لاق نفصل َّنْيَب ىَواَس اَذإإ# :ةلخادم

 ضعب :؟دسلا اذه هنيو هرخآ ىلإ (45:فهكلا)#اوُحْفنا لاق معن يأ :خيشلا

 «حيحص ربخلا اذه :لوقن نحن .هرخآ ىلإ ًالثم نيصلا يف دسلا اذه :اولاق سانلا

 جوجأي ةمأك يرورضلا نم سيل نكل «(۲۳:تایراذلا) 4نو قطن ْعُكنَأ ام لثم#

 اَمّو# ءاهليصافت لكب ضرألا ةيفارغج ةفرعمب اوطاحأ رافكلا نوكي نأ جوجأمو

 اذإ كلاب امف :ضرألا يف اذه ةصاخبو «(مه:ءارسإلا4اًيِلَق الإ مْلِعْلا َّنِم ْمُتيِتوُأ

 :لوقي نأ لقعلل لاجم ال ءةنجلاب ةقالع هل كلاب ام .تاومسلاب ةقالع هلإ رمأ ناك

 يداملا ملعلا نآل ؛هيل .لوقعم ةئامو لوقعم يخأ اي .لوقعم شم ثيدحلا اذه

 ؟ال الو حيحص «ةداملا ءارو امب ةقالع هل سيل هنأ فرتعي وهو تايداملا يف ثحبي

 ثيدحلا اذه «يفارخج يملعو يعرش يملع لاؤس «نآلا اذه ثيدحلا «بيط

 .ةداملا ءارو اميف مأ ةداملا ىف ثحبي

 .سوسحملا ىف .ةداملا یف ثحبي ثيدحلا اذه :ىقلملا

 .ال :خيشلا

 .ةداملا ءارو اميف :ةلخادم
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 .ةداملا ءارو اميف :خيشلا

 .وه ءوه نيآزج وه وأ :يقلملا

 .نيآزج فيك :خيشلا

 .ءزج هيف ينعي :يقلملا

 .ءارو ام ءارو ام :يقلملا

 ليثلا نوك «ثحبلا عوضوم وم هتنأ فرعت اذه «كيف هللا كراب :خيشلا

 لاكشإلا انه .ةنجلا نم :ثحبلا ء؛ثحبلا عوضوم اذه وم «ضرآلا يف تارفلاو

 ؟ال الو حص .ءاج

 .يدام ءيشب «سوسحم ءيشب قلعتي هنكل :يقلملا

 .يدام ءيشب :ةلخادم

 ءيشب قلعتي ثيدحلا «مهفن اندب يدب انأ كفطلب انذخ خيش :يقلملا

 ٠ سو سحم

 امك ثيدحلا «تايهدبلا يف ثحبت كدب .هللا كحماس هللا كحماس :خيشلا

 .نامسق تلق

 .يشام :يقلملا



 يف لخاد اذه «(ةنجلا نم» :هلوق وهو ءنيمسقلا دحأ انمهيب ائحن :خيشلا

 ؟ةداملا ءارو ام الو ةداملا

 .ةداملا ءارو اذه :يقلملا

 .سب :خيشلا

 . سب شم ال .هنكل :يقلملا

 .شيأ هنكل :شيأ هنكل .بيط :خيشلا

 .سوسحملاب عقاولاب قلعتي هنكل :يقلملا

 وه عقاولا عقاولا يخأ اي :خيشلا

 ...ةنجلا نم دوسألا رجحلا :-مالسلا هيلع- هلوق رارغ ىلع :رخآ لخادم

 ءاهفرعن يتلا ةيداملا ضرألا يف تارفلاو لينلا هنأ عقاولا معن يأ :خيشلا

 نم اذه ةنجلا نم عبني هنوكف «ةنجلا نم عبني :هنأ تلق امك هنأ ثيدحلا مامت نكل

 .ةداملا ءارو نم مأ ةداملا

 .ةداملا ءارو نم :يقلملا

 ةجاح هيفام عوضوم يف انعيضتو انبعتت مع شيلف «كيف هللا كراب هيإ :خيشلا

 .يه نم انصلخ ءانمآ هاه «ةداملا يف هنم مسق :لوقتب عجرت .هيف فلتخن

 .اياضق ىلإ لصأ نأ ديرأ انأ :يقلملا

 هنإ ثيح ةقلطم نيناوق ىلإ دعب لصي مل يداملا ملعلا نإ [مث] ..:رخآ لخادم

 .رييغتلاو ليدعتلل لباق ..يداملا ملعلا اذه



 .فورعم اذه ءمعن يأ :خيشلا

 «خيشلا مالك يف ةلمج يف ؛ةقيقحلا يف هيلإ لصأ نأ ديرأ يذلا اذه :يقلملا

 ةلالدلا يعطق نيب قرفن نحن ينعي ؛ةياهنلا يف اهلصأ نأ ديرأ ينعي يللا انأ ينعي

 حبصأ يذلا يملعلا نوناقلا نيبو ًانيقي حبصأ يذلا عقاولا نيب ةلالدلا يف ًالثم

 .ًايرظن سيلو ًانوناق
 .ةميدقلا اهتداعل ةميلح تعجر :خيشلا

 له هنأ .تدرو ةلمج كمالك يف درو مالك يف سب لوقأ نأ ديرأ :يقلملا

 عجري نأ نتملا يف تدرو ةيضق هتفقوتسا اذإ نتملا يف ثحبي وهو ثحابلا عيطتسي

 دق ةيضقلا هذه نوكت دقو ؛ثيدحلا ملع طباوض نمض ينعي دتسلا يف ثحبلا ىلإ

 عمسأ انآ ينعي فقوتي ًءادتبا وهو «للعلا يف ثحبن امك ًامامت قباسلا ملاعلا تتاف

 نورت امك ينعي امك وه شم ثيدحلا ينعي ثحبلا اذه ًاعبط سيل وه صنلا اذه

 ..نوملعتو

 .تاذلاب دوصقم وه ام :خيشلا

 .تاذلاب دوصقملا وه شم :يقلملا

 .شيلعم .ههه «بيط :خيشلا

 ملع قيبطت دعاوقب قلعتت ةيضقو «لقعلا دودح ىلإ لصن ىتح :يقلملا

 يللا ؛ةيجراخلا دقنلا سيياقم مدختتسأ نأ عيطتسأ اله عيطتسأ انأ ينعي .ثيدحلا

 ..رتاوتلا «لقعلا ؛ةعيرشلا حور :ًالثم يه

 .عيطتست ام :خيشلا

 ا سپ
Eہا  



 فشتكأ ينلعل عجرأل ًءادتبا اذه ينفقوتسي نأ يف ءاذام يف ءًاوفع :يقلملا

 .للعلا يف ثحبلا امك ًامامت «نمض يف هرخآ ىلإ اذك وأ ةلعوأ ًاذوذش

 كل حسفي ثيدحلا ملع ءاذه يف لاجملا كل حسفي ثيدحلا ملع اذه :خيشلا

 ضعب ضقنأ يننأ انيلع ذخؤت يتلا ذخآملا نم هنأ ًالثم فرعت تنأ ءاذه يف لاجملا

 ءدقنلا اذه يف يداملا لقعلا اذه تلمعتسا ام انآ :نيحيحصلا يف ثيداحألا

 عسوت كنأ تنأ ةجاحب تنأ امف «يثيدحلا يملعلا يعرشلا لقعلا تلمعتسا

 دقنت نأ عيطتست له :ةياهنلا يف لصت يكل تاذلاب لاثملا اذه بيجتو عوضوملا

 لوقن «ثيدحلا ءاملع ةدعاق ىلع ةلع هل دجأ انأ امبر «هتحص ىلع ًاقفتم ًاثيدح

 .كلذ كل :كل

 يعرشلا لقعلا هيف مدختسأو «تنأ هب تأدتبا ام عسوأ نآ ديرأ انآ :يقلملا

 .ليحتسي لقعلا عم صن ضقانتي

 . ليصفت هت هيف انه :خيشلا

 ؟ ايصفتل هلا وهام :خيشلا

 .ًالثم ةلالدلا يعطق صنلا نوكي نأ بجي :ليصفتلا :يقلملا

 ًالثم لثم سيل ينعي .هنومضم ىلع ةلالدلا يعطق -ًاضيأ- لقعلاو :يقلملا

 .ًانوناق حبصي يمالكل ًاديكأت خألا لضفت امك «ةيملع ةيضقل انئج اذإ



 ؟ءيش كيه ثيدحلا اذهل ةبسنلاب اندنع له «بيط :خيشلا

 .لاثم اذه هتبج انأ ءال :يقلملا

 .كيدهي هللا يخأ اي شيلعم :خيشلا

 .معن معن :يقلملا

 .لاثمك هباج هنأ مهف مكنم دحأ يف اله :خيشلا

 .هنم يف ام مالك اندب ام «كيلع ىضري هللا :

 .يشام :يقلملا

 باوج ملع انلك شم نکل ؛لاثمك هب تئج كنأ ملع انلك ؛ةيملع ةدئاف :خيشلا

 :لوقت نأ لدب «بيجت نأ كيلع ناك تنأو .كيلإ هتهجو يذلا ريخألا لاؤسلا اذه

 انه له .انه تقدص ام وأ انه تقدص ةدعاقلا هذه معن :لوقت «لاثمك هب تيتأ انأ

 .ثيدحلا اذه نالطب تبثأ ةشقانملا لبقي ال يذلا عطاقلا ملعلا ينعي

 عطاقلا ملعلا هنإ لوقأ «نالطب لوقأ ال :يقلملا

 .ظافلألا يف شقانت ال ال :خيشلا

 .ًءادتبا ثيدحلا نالطب لوقأ ام ىتح .يديس اي ًاقيقد نوكأ نأ بجي :يقلملا

 .ثحبأو هيف فقوتأ نأ ديرأ انأ

 .ثيدحلا اذهب نآلا فقوتأ انأ :يقلملا

 ؟اذامل :خيشلا

 .ةئجلا نم عبني ال لينلا نأب ًائيقي دقتعأ يننأل :يقلملا

۳ 
 يا



 ؟ينيقي ملع ىلع مئاق ًائيقي لوقت امل .اذه مالكلا حيحص وم اذه :خيشلا

 .معن :يقلملا

 ؟ملعلا اذه هنيو :خيشلا

 نوثحابلاو ايفارغجلا ءاملع هيلع فراعت ام :ينيقيلا ملعلا :يقلملا

 لاثم كل انبرض «يديس اي «ةميدقلا اهتداعل ةميلح تعجر ؛هاه :خيشلا

 .جوجأمو جوجأي

 .ةفورعم تناك ام ىمظعلا اكيرمأ ةنس ةثامثالث ىلإ نيتئام لبق ..:رخآ لخادم

 كانه نأ ؛[ينيقي] هنأ يعدت يذلا ملعلا اذهب مزجت ىتح عيطتست ال تنأ ىنعي

 رغصأ نأ دئاسلا نوناقلا ناك هنأ :ليلدب «نوناقلا دح ىلإ ىتح تلصو قئاقح

 نيبت مث ءضعب عم نيتكرتشم نيترذ نع ةرابع ءءيزجلا يه دجوت نأ نكمم ةدحو

 نأو نوكلا يف ةدحو رغصأ يه ةرذلا نأ ساسأ ىلع لكشت نوناقلا نأ دعب اميف

 ًانوناق تناك يتلا ةرذلا هذه نأ انل تبث مث ءًانوناق تراص ...ًأزجنت ال ةرذلا هذه

 «ةيرذلا ةلبنقلاب ىمسي ام تحبصأو ةدابإلا لمعت تتف ام اذإ اهنأ ةدحو رغصأ اهنأب

 اهنأ ثيحب ترركت ةرهاظ ..«ينيقي هربتعي نآلا تنأ يللا «هتاذ يف ملعلا ًاذإ

 ...نآلا ءاملعلا عسوت كلذل ةعيبطلا ءارو ام كانه نأو ةعيبط كانه نأو

 ....مدقأ يتلا ةدعاقلا :يقلملا

 هنأ لوقتب هتنأ «لوقت ام ىلع فقوملا اذه بحسأ يدب انآ «شلعم :ةلخادم

 ....ليتلاو تارفلا نأ ًانيقي كل تبث

Fr 



 قلعتت ال يذلا بيغلا «بيغلا نيب قرفأ انآ ءديرأ يذلا تحضو ام انآ :ىقلملا

 ءارو ام «ىساوحب قلعتت ىتلا اياضقلا نع ثحبأ انأ ؛هيف لخدتأ ال ىساوح هب

 .ال ةعيبطلا

 .خيش اي «كيطعأ انآ يل حمست :ةلخادم

 .ًاشاقن تتيمأو تشقون يتلا ىوعدلا رركت عجرت معوش يخأ اي :خيشلا

 .حيحص مالك وه [ عاطقنا] بناج :نابناج هل ثيدحلا

 ينينعي ال نآلا ةدعاق ىلإ لصأ نأ ديرأ انآ .يديس اي ةدعاق يف ملكتأ :يقلملا

 .طقف لاثملل لاثم هتقس :تلق امك ينعي ءًأريثك ثيدحلا اذه

 نم ىشخن هنأل ؛ثيدحلا اذه انينغيب انحإ كيلع ىضري هللا يخأ اي :خيشلا

 ثيداحأ جلاعتس ةرظنلا هذه ىلع كنأ عقاولا فلاخي ًانيقي ثيدحلا اذه هنأ كمزج

 .ىرخأ

 ءأطخ ًائيقي ثيدحلا اذه :لوقتب تنأ نآلا ءلوقلا اذه ىف ىطخم تنأ امنيب

 ؟اذامل

 .ةنجلا نم عبني ال لينلا ًانيقي :لوقأ :يقلملا

 .كيدهي هللا كيدهي هللا ؟كيدهي هللا كفرع وش ؟كفرع وش :خيشلا

 نكل «نازخلا اذه نم يتأي نويساقلا عبت ءاملا هنأ انيقي كل تلق انأو :خيشلا

 .ةجيتن .كانه نم عبني هنأ تفرع ام

 عبني نويساقلا وأ عبني اذه ةجيفلا هنإ لوقي ناك يذلا «ناك يللا ءنيبب :يقلملا

 تلال



 .كل نيبي ىتح هنيقي ىلع ىقبي وه نکل «هل نيبي تلطعت يللا هذه ةروجلا نم

 بيغلاب نمؤت ملسم كتفصب كل نيبنءملسم كتفصب كل نيبن نحنو :خيشلا

 .ةنجلا نم عبني اذه هنأ

 اهيف تسيل هذه «بيغلاب نمؤأ انآ هنأ لخدت كنأ ةيضق ينعياذه :يقلملا

 .ةيضقلا هذه يل تبثا ...ءثحبلل لاجم

 تنأ لوقت امك ناعبني لينلاو تارفلا هنإ لوقي حيحص ثيدح يخأ اي :خيشلا

 ؟ةدام الو بيغ اذه ءةنجلا نم

 .بيغ :يقلملا

 ؟هب نمؤت ال اذامل بيط :خبشلا

 .سوسحم رمأب قلعت هنأل :يقلملا

 .مهلصأ نيأ نم رشبلاو ..سنإلا مدآ «بيجع :خيشلا

 .ةنجلا يف هللا هقلخ مدآو «مدآ نم مهلصأ :يقلملا

 «ةداملاب قلعتم هنأل ؛ةنجلا نم اذه لصأ نوكي نأ يفنا اذإف «بيط :خيشلا

 كملع الول

 .قرف يف :يقلملا

 .ةيوش يل حمسا :خيشلا

 .حضاو قرفلا :ةلخادم

 كلاب لوط..يل حمسا .بئاوجلا لك نم وم نكل حضاو قرفلا ال :خيشلا



 نكل ءدسألاو ديز نيب ريبك قرف يف ءدسأ ديز :ناسنإلا لوقيب امل اوفرعتب وتنا

 يدصقو لاثملا اذهب تدصق نآلا انأق .دحاو بناج يف هيبشتلا هيف دوصقملا

 نوكيب وش ةئجلا نم جرخأ وأ «ةنجلا يف قلخ مدآ هنأب ملع انعم ول :ًادج حضاو

 .ةنجلا نم هلصأ ناسنإلا نأ لئاق انل لاق ول انفقوم

 .هبذكتب :ىقلملا

 لصأ :نآلا لوقنب نحنف ءةنجلا نم جرخأ مدآ نأب صنلا انءاج امل نكل .هب ناميإلا

 ؟اذامل ًاذإ «ةنجلا نم ناسنإلا

 قلخ مدآ هنأب ملع انعم ول :ًادج حضاو يدصقو لاثملا اذهب تدصق نآلا انأف

 هلصأ ناسنإلا نأ :لئاق انل لاق ول انفقوم نوكيب وش ةنجلا نم جرخأ وأ ءةنجلا يف

 .ةنجلا نم

 .هبذكتب :يقلملا

 بجي صتب انءاج ام هنأل ؛هبذکنب شيل ءنولشا فياش «هبذکنب :خيشلا

 لصأ :نآلا لوقنب نحنف ءةنجلا نم جرخأ مدآ نأب صنلا انءاج امل نكل .هب ناميإلا

 ةدحاو ناتروص اندنع :يأ ؛نآلا لبق انمآ امو نآلا انمآ اذامل ًاذإ ءةنجلا نم ناسنإلا

 ؛ةيضرف يأ اندنع ناك ام ول :ىلوألا «ةيعرش اهنكل ةيعقاو ىرخألاو ةيرظن ةيضرف
 نم ناسنإلا لصأ لوقن نأ انل زوجي ةنجلا نم جرخأ مدآ هنأ صن اندنع ناك ام ول

 اندنع هنأ عقاولا نكل ءصن اندنع سيل هنأل ؟اذامل ءال :قافتالاب باوجلا «ةنجلا

 ةنجلا نم ناسنإلا لصأ :انلوق نكل .ةنجلا نم ناسنإلا لصأ :نآلا لوقنف ءصن

 .ةداملاب طابترا هل هنأل :شيل ؛هركنت نأ دب ال هتنا كرببعت دح ىلع

 ہا
al 



 .هركنأ ال نكل ال :يقلملا

 .كيلع ىضري هللا «فرعب انآ :خيشلا

 .هليحي ال لقعلا ثحبلا وه وه :يقلملا

 هنإ يه يللا ىلوألا ةيضقلا ؛ذاتسأ ىلوألا ةيضقلا ذاتسأ تحمس ول :ةلخادم

 يتلا ةنجلا يه ةنجلا مهف هنأ ًاعبط انملس ول اذه ةنجلا نم هلصأ -مالسلا هيلع- مدآ

 .نوقتملا اهب دعو

 .كلذك وه هيإ :خيشلا

 ...ةنجلا مهف يف هقفلا لهأ نيب فالخلا ىلع :ةلخادم

 ..يلازتعا يلازتعا فالخ :خيشلا

 .ههههه هلاق يللا نم شرسفم ميقلا نبا وهم :ةلخادم

 .هههه :ةلخادم

 .معن .لاح لك ىلع هيف انل ام ..:خيشلا

 ربخ لقن انأ ينعي هذه ةيضقلا هنأل ؛لقعلا اهليحي ال ةيضقلا هذه :ةلخادم

 انه امأ ءربخلا ةحص ىلع فقوتي بذك نوكي هنأ نكممو قدص نوكي هنأ نكمم

 ..عبني انه نم رهنلا اذه نأ ًامامت ىرأ انآ يننأل «لقعلا هليحي اذامل

 .هنع باوجلا قبس اذه كيدهي هللا :خيشلا

 يف اذه هنأ ليحيب لقعلا نآلا «عبنب ..ةينيقي انذاتسأ اهلك ساوحلا له :ةلخادم

 الب اذه ةيئرم ريغ ءامسلا نم نآلا ةلزان هايمو يئرم ريغ ءامسلا نم لصتم ءيش

 عمد



 .لقعلا ليحي ءبيط :خيشلا

 .ءامسلا نم ةلزان هايملا هنأ ليحي :ةلخادم

 .كدنع يئرم ريغ ءام يف «يل حمسا ال ..نآلا نظأ :خيشلا

 .يئرم ريغ ءام يف :ةلخادم

 .ههههه .رامح مأ كتحت سرفأ ءرابغلا ىلجنا اذإ فرعتس نآلا :خيشلا

 .هههه :ةلخادم

 .ىري ال ءام يف :خيشلا

 .هارأ ام يللا ..ينع بئاغلا ءاملا :ةلخادم

 .بئاغلا نم اذهو :خيشلا

 .ذاتسأ يدي نيب اذه :ةلخادم

 ...كيدهي هللا بيغ اذه «هارت ال ءام يخأ اي :خيشلا

 ةنجلا فياش هتنا يخأ اي :خيشلا

 ل :يقلملا

 ؟تاومس عبس فياش «ةلثمألا مكل انبرض :خيشلا

 .تاومس عبس فياش ينام ال :يقلملا

 ؟ةدوجوم :خيشلا

 ا ٤۳۸



 .ةدوجوم :يقلملا

 .هتنا كريبعت دح ىلع لقعلا هليحي اذه نكل :خيشلا

 .ذاتسأ ايال :يقلملا

 ؟هيل :خيشلا

 ..انأ يدنع له ينعي «تاومسلا عبسلا لوأ مهاف ..:يقلملا

 :يل لق ءتئش امك ةيببسلا مهفا ءانيخأل هل انلق املثم ءيخأ اي مهف يأب :خيشلا

 يأب معن «تاومسلا عبسلل موهفم كدنع معن ؛ةيببسلل موهفم كدنع يف له
 لقعلا ؛هفرعي ملعلا اذه موهفم يأب «تاهاتم يف نآلا كعم لخدا يدب ام «موهفم

 .ال :لق هب فرتعي يداملا اذه

 ذاتسأ ًالثم يردأ نكل انأ ءال الو هب فرتعي هنأ يردأ ال انآ :یقلملا

 ءامسلا نود هذه :لاق اهلك تارجملا ركذ نوكلا نع لوقي :يقلملا

 .اهلك ايندلا

 هفرعي ملعلا اندنع عرشلا يف ةفوصوملا ايندلا ءامسلا :كيدهي هللا :خيشلا

 ؟هب فرتعي ؛مويلا

 .ميركلا باتكلا يف ءطبضلاب ينعملا وه ام هفرعي ال :يقلملا

 ؟طبض ريغب يتأنب نحن الو :خيشلا

 .-ًاضيأ- هفرعن ال نحنو :يقلملا

 مم



 .طبض ريغب يتأن نحنو :خيشلا

 اهيردن ال نحن اهنع ليصافت..ايندلا ءامسلا همسا ءىش ىف هنإ ..:ىقلملا

 .نمؤن نحن «ذاتسأ

 .ملعلا اهب فرتعي ةيعرشلا ءامسلا ؛ليصافتلا يف لخدت ال يخأ اي :خيشلا

 .نآرقلاب نمؤي ال ءال :ىقلملا

 :ةيبيغلا ةيعرشلا قئاقحلاب فرتعب ال ملعلا ءيخأ اي ةبوجأ ةصالخ اند :خيشلا

 .راني الو ةنجب ال فرتعيب ال

 .حص شف رتعيب :يقلملا

 نوكف :نونمؤملا ؟اهب فرتعي يذلا نم :ةيبيغ رومأ هذه هنأل ؟اذامل :خيشلا

 ىرت هتنأ .حيحص ريغ مالك اذه هنإ تنأ كارد وش ءةنجلا نم ناعبني لينلاو تارفلا

 ديدحتلا اذه هنأ ىلعو «ةروكلاهب ةدودحملا ضرألا نم عبنلا ًالاثم انبرض ام لثم

 ءامسلا عفر ءامسلا ىرت له نكل «نويساقلل ةبسنلاب ًافنآ انلق امك ءرظن هيف نامك

 ...شيأب

 .دمع ريغي :ةلخادم

 ينعي «فياش (؟:دعرلا) )ا وَرَ ٍبَمَع ريب ٍِتاَوَمَّسلا عفر :خيشلا

 .ةدمعأ كاته

 .اهارن ال دمع يف نوكي نكمم :يقلملا

 .بيط ؛نكمي :خيشلا

 .ينعي دارم نوكي طرش شمو «ةفلاخملا موهفم اذه هنأ عم :يقلملا

 لا
 يا



 بساني امم اذكه انعم نوكي نكمي «شقانت ال ؛كيدهي هللا يخأ اي :خيشلا

 ؟نكمي ءال الو نكمي ءال الو عوضوملا

 ...نكمي :يقلملا

 .ةيداملا اهراثآو ةنجلا :ةلخادم

 ؟فيك :خيشلا

 .ةيداملا اهراثآو ةنجلا :ةلخادم

 كلذكو «هآ :خيشلا

 يوارلا ةلدآ نيب ةيعطقلا ةلدألا ينعي «ميركلا يخأ ليحتسم ..قرفلا :يقلملا

 .اهيلع ذاتسألاو انحا نيقفتم انحإ ىللاو «بيصي لمتحمو ئىطخي لمتحملا

 هللاب الإ ةوق الو لوح ال :خبشلا

 هنا شم..هكردأ ام هللاو «لقعلاب شم ملعلاب هؤطخ تبثتب امل يخأ اي :خيشلا

 نكل ءاهتكردأ ام كدسج يف يتلا كحور تكردأ لقعلاب تنأ اله .هكردأ ام لقعلا

 .اهركنت له

 ؟فيك للاب ذوعأ ال :ىقلملا

 ةنجلا نم عبني تارفلاو لينلا نوك ىرت اي «ةداملا يف لخاد اذه بيط :خيشلا

 .لقعلا نع دعبأ امهيأ ءاهفرعت ال تنأو كندب يف يللا حورلا الو لقعلا نع دعبأ

 .اذه يف ًارباكم تسلو «تارفلاو لينلا ؛كلت ةيناثلا ءال ءيريدقت يف :ىقلملا



 .كنم بيرق يللاه ..فيك :خيشلا

 يأ ينعي ًءادتبا مالسإلا نع رظنلا ضغب دحاو لك هنأ ًانيقي ملعأ انأ :يقلملا

 ؛يح ليلق لبقو تيم حبصأ ةايحلا قرافي امدنع ناسنإلا اذه هنإ كرديب ناسنإ

 .ناسنإلا يردي ال وه ام «ءيش هرداغ

 ...كيدهي هللا ءوه اذه ؟اذامل :خيشلا

 حورلاب تقرتعا فيك «ربكأ هللا :هذه نع دعبأ كيده فرعأ يدب فيك :خيشلا

 كلقع ىضرتل لوقتل تأجل كلذلو ًاقالطإ اهدهشت الو اهسملت ال تنأو ىخأ اي

 هذه نودقتعي رافكلا ىتح معن يأ .تام امل ءيش ناك كانه دب ال هنأ يداملا

 اوملسيو ًاناميإ حورلاب تنمآ اذامل يخأ اي كلاب لوط كلاب لوط..ةديقعلا
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 «كلذ لاق هللا نآل حورلاب تنمآ انآ :يقلملا

 هلوسرو هللا نيب قرفن ال نحنو «كلذ لاق هللا لوسر نألو :خيشلا

 ....ملعلا اهفشكتسيب ؛موي لك اهفشكتسنب يللا تافشكتسملا ...:ةلخادم

 اهفاشتكا لبق

 .ًامامت ةلوهجم :خيشلا

 .ملعن ال نحنو ةدوجوم تناك اذإف :ةلخادم

 ًالقع ةليحتسم تناك ًالقع ةليحتسم تناك «كيه وم ال :خيشلا

 ءايشألا نم ًادج ريثكو ريبك مك كانه هنأ ...يكحلا اذه فيكو :ةلخادم

٤ 
 يا



 تناك ءاهلهجن انك اهيلع امو ضرألا -ىلاعتو هناحبس- [اهقلخ] ةدوجومل

 ثيحب ءانلإ اهبرقو اهفشتكاو ملعلا ناطاس نكمت نأ ىلإ ةليحتسم انلإ ةبسنلاب

 جرخماانأ ؛”باتكلا انل اوباج ريخلا مهيزجي هللا انناوخإ ضعب انه :خيشلا

 يف .ةنجلا راهنأ نم لينلاو تارفلاو ناحيجو ناحيس لوح تاياور ثالث ثيدحل

 لالق الثم اهقبن «ةعباسلا ءامسلا يف ىهتنملا ةردس يل تعفر» «تلق امل دهشي ثيدح

 «نارهاظ نارهن اهقاس نم جرخي ءاونمؤت ال وأ اونمآ ءةليفلا ناذآ لثم اهقروو ءرجه

 نارهاظلا امأو ءةنجلا يفف نانطابلا امأ :لاق ؟ناذه ام ليربج اي :تلقف «ناتطاب نارهنو

 يف ىهتنملا ةردس يل تعفرا «ثيدحلا حضاو ءةنجلا يف امهآر «تارفلاو ليئلاف

 نارهن اهقاس نم جرخي «ةليفلا ناذآ لثم اهقروو ءرجه لالق الثم اهقبن «ةعباسلا ءامسلا

 امأو «ةنجلا يفف نانطابلا امأ :لاق ؟ناذه ام ليربج اي :تلقف ؛نانطاب نارهنو «نارهاظ

 نيخيشلا طرش ىلع حيحص :انلقو ثيدحلا نع انه انملكت «تارفلاو لينلاف نارهاظلا

 راهنألا هذه نوك نم دارملا لعلو :تلق ؛يبهذلا هققاوو مكاحلا هححص ؛هرخآ ىلإ

 رهام ثيدحلا يفاني الف ةنجلا نم ناسنإلا لصأ نأ امك ءاهنم اهلصأ نأ ةنجلا نم

 وه اذه نكي مل نإف ضرألا يف ةفورعملا اهعبانم نم عبنت راهنألا هذه نأ نم دهاشم

 ربخملل ميلستلاو اهب ناميإلا بجي يتلا بيغلا رومأ نم ثيدحلاف ههبشي ام وأ ىنعملا

 ْمِهِيّشَأ يف اوُدجيال مف مهرج ايف كوكب یت َنوُنمْؤُيال كبروا اهنع
 مهللا كناحبسو «ردقلا اذهب يفتكن[ و] :(*0:ءاسنلا# لست اوُمَلَسُيَو تْيََق اني اجرح
 .تنأ الإ هلإ ال نأ دهشأ كدمحبو

 )0:51:۳۷ /£٥)و (0 °`: ° 88 /5155) "روتلاو ىدهلا"

 )١( ةيحيحصلا )۱/۱/ ۲۲۹-۲۲۷(.
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 عرشلا يف لقعلا ميكحت رطخ باب [۷1]

 ملع لعجو الوأ لقعلاب هللا ةفرعم بجي :نولوقي [مهضعب] لوقي :لاؤسلا

 ؟ةديقعلا ةساردل ةقيرط مالكلا

 هللا باتك نم ليلد نم هل دب ال اذه مكلوق :لوقن نحن ًاضيأ «معن يأ :خيشلا

 ىلإ مهل ليبس الو «نيقداص متنك نإ مكناهرب اوتاهف ةا هللا لوسر ثيدح نمو

 .ةتبلا كلذ

 :فالتخالا لك ةفلتخم لوقعلا نأ يف اوفلاخي نأ نكميال هنأ كشال :ًايناث

 لوقع ريغ ىراصنلاو دوهيلا لوقعو «ىراصنلا لوقع ريغ دوهيلا لوقع :يأ
 لوقعو «نيحلاطلا نيملسملا لوقع ريغ نيحلاصلا نيملسملا لوقعو «نيملسملا

 ءاذكهو ..مهنم نيلهاجلا نيملسملا لوقع ريغ مهنم ءاملعلا نيحلاصلا نيملسملا

 انبر هب فرعي نأو هب مهفي نأ يغبني لقع يأف «ةتوافتم ًادج ةريثك ةريبك بسن كانهف

 عون يأ ىلع لقاع ناسنإ نم جرخي ام لوقن نأ عيطتسن مالك اذه «ىلاعتو كرابت

 .هرخآ ىلإ ..لهاج رفاك ملسم ءاج ًالثم ..لقعلا اذه يف ليق

 اذهام لجو زع هللا ةفرعم يف لقعلا يفكي ناك ول :-ًاريخأ نوكي هلعلو :ًاثلاث

 لازنإو ميلعلا ميكحلا نيملاعلا بر نم لسرلا لاسرإ ناك ءديدشلا فالتخالا

 هلوق لثم ىلإ ةجاح كانه نكي مل مث .نوكرشي امع ىلاعت هناحبسو ًاثبع بتكلا
 يذلا وه لقعلا ناك اذإف «(٠٠:ءارسإلا)ال و سَر َّتَعْبَت ىَّنَح َنييَدَعُم نك امو :ىلاعت

 يف فالتخالا دشأ ةفلتخم لوقعلا ىرن نحنو «قلاخلا ةفرعم يف مكحي نأ يغبني

 ام :ىرت ايف «ةفلتخسم لوقعلا «هنع هزني نأ يغبني امو هب قيلي ام يفو ءقلاخلا ةفرعم

 ىلإو هللا باتك ىلإ كلذ يف عجرن مل نإ لقع نود لقع ةباصإ ىلع ليلدلا وه
 . و هللا لوسر ثيدح

٤ 
 ہا



 اذإ :وه اذه عبارلا ءيشلا :ًاريخأ هلعل ًاضيأ لوقأ انأو «عبار ءيش يل ادب نآلاو

 نكل ؛يأر ىلع يأر وأ «لقع ىلع لقع حيجرتل لاجم الف ءةفلتخم لوقعلا تناك

 ْنِم ناگ لَو :ىلاعت هلوقب هفصو سانلل ةمصع باتكلا لزنأ امنیح لجو زع هللا

 فالتخالا اذه دجن ًاذإ نحنف ؛(87:ءاسنلا)#َريِئَك اًفالتحلا هيف اوُدَجَوَل هللا ربع دنع

 الإ نيملسملا عمجي نل ريثكلا فالتخالا اذه ؛لوقعلا ىلإ انعجر اذإ اميف ريثكلا
 هيف فلتخملا باوصلا نم ريخ هيلع عمجملا أطخلا هنأ معزي يذلا أطخلا ىلع

 كرابت هللا نم ناهرب هيف سيل هنأل ؛باوص ىلع الو أطخ ىلع مهعمجي ال فوسف

 زع هللا نكل .فلتخمو برطضم اذه لقعلاو «لقعلا وه عجرملا نأل ؛ىلاعتو

 يف ْمُتْعَراَتَت ْنِإَف# :لجو زع هلوق لثم ىلإ انفلتخاو انعزانت نيح انلاحأ امنيح لجو

 امك هيف بارطضا ال عجرم ىلإ انلاحأ «(ه5:ءاسنلا« لوس َرلاَو هللا لإ هود ءى

 اقدالا هيف اوُدَجَوَلَْلا ريَ دلع ْنِم ناك لو :ىلاعت هلوق نم ًافنآ انعمس

 هل طباض ال برطضم رمأ ىلإ عوجر لقعلا ىلإ عوجرلاف :(87:ءاسنلا)# اًريِثَك

 اهلوقعل اهميكحت ببسي الإ تلض ام ةيمالسإلا قرفلا هذه نأل ؛كلذ دكؤي عقاولاو

 . ةو اهيبن ةنسو اهبر باتك نع اهضارعإو
 (00:51:519/ /1#١)"رونلاو ىدهلا"

 ؟لالدتسالا يف ةنسلاو باتكلا عم ءاوس لقعلا له باب 1

 مكدر انوربخت نأ دون ءانخيش «هرفغتسنو هنيعتسنو هدمحن هلل دمحلا :لاؤس

 لقعلا قلطم نأب :لوقي نميف مكلوق ام وهو ء.صاخشألا ضعب نع ردص لوق ىلع
 لدتسيو ءالصأ دوجوم سيل مومذملا لقعلاو مومذم لقع كانه سيل هنأو «حودمم
 «مومذم لقع كانه نأب :لوقي نآرقلا يف يعرش صن كانه دجوي مل هنأ نآرقلا ةءارقب



 يذلا نأ :يأ .(171:ةرقبلا)4َنوُِقْعَي ال ْمُهَف ٌيِْمُع مكب مصل :...هنأب لوقلا درو لب

 نأ :ةجيتنب جرخي نأ اذه ثحب ةرمثو ءًايئاهن مومذم لقع هل نوكي ال لقعيال

 :نايحألا ضعب ىف لوقي دق لب .ءءاوس لال دتسالا ىف لقعلاو ةنسلاو باتكلا

 ..لقعلا

 .ةريخألا ةلمجلا ....:خيشلا

 لقعلا :ىلاثلا بيترتلا ىلع :لوقي دق وأ «لقعلا ةنسلا باتكلا :لوقي :ةلخادم

 ؟مكلوق ام ءةنسلا باتكلا

 ةنسلا ديري ملسم لك هلوانتي عجرم باتكلا «ظافلألاب بعل اذه :خيشلا

 ؟وه نيأ لقعلا «كلذك

 .لوقي ام تمهف دقو تنأ يل لق «لوقي امو كعد تنأ :خيشلا

 .معت :ةلخادم

 ؟وه نيأ لقعلا اذه :خيشلا

 ؟عزوم وأ دحاولا ناسنإلا مسج :خيشلا

 .ًاعبط دحاو :ةلخادم

 .كيدهي هللا ؟وه نيأ :خيشلا

 ..تنأ ينعي :ةلخادم

Ea] 
 ہا



 .دحاو لقعلا :خيشلا

 ؟درفلا ناسنإلا مسج :ينعي «يمسج دصقت :ةلخادم

 ؟لوقت يذلا تنأ وأ دصقأ انأ :خيشلا

 ..ينعي :ةلخادم

 ؟ناسنإ يف روصحم وه له قلطم مسا لقعلا :خيشلا
 .ًاعبط ال :ةلخادم

 .نآرقلا امأ :خيشلا

 .روصحم :ةلخادم

 ؟ةنسلا «هيإ :خيشلا

 .ًاضيأ ةروصحم :ةلخادم

 ؟لقعلا ؛ةروصحم :خيشلا

 .روصحم ريغ :ةلخادم

 ؟روصحملا ريغ ءيش ىلإ عجري فيك ًاذإ :خيشلا
 مدعو بزحتلا مؤش نم اذهو .ظافلألاب بعالت :ًافلس كل تلق كلذل

 .ةنسلاو باتكلا ةساردب مامتهالا

 0:11:05 /۷۲۸)"روتلاو ىدهلا"
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 عرشلا يف لقعلا مكح نم لالض نايب باب 1
 :[مامإلا لاق]

 ةنسلاو باتكلا ىلإ عوجرلا بجي هنأ هتديقع يف هسفنل حصانلا ملسملا مضيل

 .ةيراس نب ضابرعلا ثيدحو قرفلا ثيدحو ةيآلا ةلالدب نينمؤملا ليبس ىلإو

 ةصاخبو ةيمالسإلا بازحألا لك اهنع لفغي ديدشلا فسألا عم ةقيقح هذه

 يرشبلا لقعلل ميقي هنأ رخآ يمالسإ بزح يأ نع زيمتي يذلا ريرحتلا بزح اهنم
 سانلا ملكي امنيح لجو زع هللا نأ ًانيقي ملعن نحن هل مالسإلا هماقأ امم رثكأ ًانزو

 اننكلو ,نوركفتي نيذلا بطاخيو ءءاملعلا بطاخيو «ءالقعلا بطاخي امنإ همالكب

 .رفاك لقعو ملسم لقع :نالقع لقعلاف .فلتخم يرشبلا لقعلا نأ ملعن

 لقعلا نأل ًالقع نوكي ال نكلو ءاكذ نوكي دقف ًداقع سيل رفاكلا لقعلا اذه

 انيمي تلفني نأ هديقيو هطبريو ؛هبحاص لقعي يذلا وه ةيبرعلا ةغللا لصأ يف
 لوسر ةنسو هللا باتك عبتا اذإ الإ الامشو انيمي تلفني الأ لقعلا نكمي الو ءالامشو

 ةقيقحب نوفرتعي امئيح نيكرشملاو رافكلا نع لجو زع هللا ىكح كلذلو ؛ و هللا

 اًرِهاَظ َنوُمَلْعَي# :ميركلا نآرقلا يف لجو زع هللا لاق امك اوناك امنيح مهنأ :مهرمأ

 .(۷:مورلا) َنوُلفاَخ ْمُه ٍةَرِخآلا نَع ْمُهَو اندا ةا ىم

 وه كلذ ءالقعاونوكي مل مهنأ ايندلا رومأب نيفراع اوناك امئيح مهنأ نوفرتعي
 ِباَحْصَأ ين اَنُكاَم ُلِقْعَت وأ ٌعَمْسَت اَنُك ْوَل اوُلاَقَو# :مهنع انبر هاكح اميف مهلوق

 .يزاجم لقعو يقيقح لقع :نالقع كانه نذإ .(١٠:كلملا)# ريِعّسلا

 لقعلا امأ :هلوسرو هللاب نمآ يذلا ملسملا لقعلا وه :يقيقحلا لقعلا

 :مهنع افنآ متعمس امك نآرقلا يف ىلاعت لاق كلذل ؛رافكلا لقع وهف :يزاجملا

EEA 
 ہا
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 يف اَنُك ام ُلِقْعَت وأ ٌعَمْسَن انك ْوَلاوُناَكَو#

 .(1079:فارعألا)كاَم َنوُهَقْفَي ال بوف مَ :رافكلا نع ةماع ةروصب لاقو

 .قحلا اهب نومهفي ال ءاهب نولقعي ال مهنكلو «بولق مهل مه نذإف

 اهيف حطتنيو «نانثا اهيف فلتخي هنأ نظأ ام ةقيقح يهو ةقيقحلا هذه اتفرع اذإ

 نأ ديرأ ينكل مالسلا هيلع لوسرلا ثيداحأ يفو نآرقلا يف ةحبرص اهنآل ؛نازنع

 ةظحللا هذه يف ثحبلا ةطقن يه يتلا ىرخأ ةقيقح ىلإ ةقيقحلا هذه نم لصوتأ

 5606 :كلملا)# ريعّسلا باص

 . ينم

 لقع :نيمسق ىلإ اضيأ مسقني ملسملا لقعف ءالقع سيل رفاكلا لقع ناك اذإ

 .لهاج لقعو ملاع

 لقعل همهف يفو هلقع يف ًايواسم نوكي نأ نكمي ال لهاجلا ملسملا لقعلاف

 .ًادبأ الثم نايوتسي ال ملاعلا

 .(4":توبكتملا)4َنوُاَحلا اإ اَّلِقْعَي امو :ىلاعت لاق كلذل

 امنإو ؛هلقع مكحي نأ ًاقح هلوسرو هللاب نمؤملا قحلا ملسملل زوجي ال نذإ

 . اولا لوسر لاقو هللا لاق امل هلقع عضخي

 مهقلطنم 1 يف ةلزتعملاب اورثأت مهنأ :ريرحتلا بزح ةوعد يف ةطقن عضن انه نم

 اهفلأ يتلا مهبتك ضعب يف مهل ناونع وه ناميإلا قيرطو «ناميإلا قيرط يف

 امامت هب فراع انأو ةرم نم رثكأ هتيقل انأو هللا همحر يناهبنلا نيدلا ىقت :مهسيئر

 عمد



 .يغبني امم رثكأ ةيزم لقعلل

 .هركذ قبس امل هتميق هل لقعلا نأ ىفنأ ال انأ ؛ًافنآ هتلق ام نكعماسم ىلع رركأ

 باتكلا مكحل عضخي لقعلا امنإو ةنسلاو باتكلا ىلع مكحي نأ لقعلل سيل نكل

 .ةنسلا يفو باتكلا يف ءاج ام مهفي نأ الإ هيلع امو ةنسلاو

 ؛ادج ةريثكو «ةريثك ةيعرش قئاقح اوركنأف ؛اميدق ةلزتعملا فرحنا انه نم

 اهيف اولدبو ءاهوفرحف ةنسلا باتكلا صوصن ىلع مهلوقع اوطلس مهنأ ببسب
 .ةنسلاو باتكلا صوصن اولطع :فلسلا ءاملع ريبعتيو ءاوريغو

 ملسملا لقعلا عاضخإ يغبني هنأ :يهو اهيلإ نكرظن تفلأ نأ ديرأ ةطقنلا هذه

 ءاميدق ةلزتعملا فرحنا انه نم.ةنسلاو باتكلا مهف دعب ةنسلاو باتكلا صنل

 ىلع مهلوقع اوطاس مهنأ ببسب ؛ادج ةريثكو «ةريثك ةيعرش قئاقح اوركنأف

 :فلسلا ءاملع ريبعتبو ءاوريغو اهيف اولدبو ءاهوفرحف ةنسلاو باتكلا صوصن

 .ةنسلا باتكلا صوصن اولطع

 ملسملا لقعلا عاضخإ يغبتي هنأ :يهو اهيلإ نكرظن تفلآ نأ ديرأ ةطقن هذه

 سيلو «هللا لوسرو هللا وه مكحلاف .ةنسلا باتكلا مهف دعب ةنسلاو باتكلا صنل

 مث ءرفاك لقعو ملسم لقع نم فلتخي رشبلا لقع نأ :انركذ امل رشبلا لقع مكاحلا

 مهف سيلف «لقاع ملسم لقع نمو لهاج ملسم لقع نم فلتخي ملسملا لقع
 ؛راركتلا نم ساب الو «ىلاعت لاق كلذل «لهاجلا ملسملا مهفك ملاعلا ملسملا

 نم ةنيلمملا نييالملا عماسم قرطي ام اليلق عوضوملا اذه نأ ملعأ يننأل

 نأ ىلإ رطضم انأف كلذلو ؛ءاسنلا نم تاردخملا نع ًالضف لاجرلا نم ؛نيملسملا

 .(47:توبكنملا)#َنوُئاَحلا اإ اَََقْحَي اَمَول ةلدألا هذهو طاقنلا هذه رركأ

2 ¢o 
 ہا العسل



 مهل ميقن ال .ال ؟رافكلا ءاملعلا مهأ ؟نوملاعلا مه نم :ًاليلق فقن نحن انه

 اوعرتخا مهنأل ءايكذأ مهنأ ةقيقحلاو ءالقعاوسيل مهنأ ًافنآ هانركذ امل ؛ًانزو

 .عيمجلا ىدل ةفورعملا ةيداملا ةراضحلا يفاوقتراو ٠.خلإ ..وو اوعدتباو

 يوتسي الف ءءاوس سيل مهدارفأ لك يف لقعلا اذه :نيملسملا لقع كلذك

 لماعلا ملاعلا لقع يوتسي ال :رخآ ًائيش لوقأسو ءلهاجلا لقع عم ملاعلا لقع

 .ًاقالطإ الثم نووتسي ال «هملعب لماع اللا ملاعلا لقع عم هملعب

 اهيف نيفلاخم اهوعضو يتلا لوصألا نم ريثك يف ةلزتعملا تفرحناف كلذل

 ....حلاصلا فلسلا جهنمو ةنسو اباتك :عرشلا ةقيرط

 )"رودلاو ىدهلا" ٤١ ۱:۱/۷::٠٠١(

E |36 0١ ي م م ممم  





 ير )دج
 تايوتحملا سرهف توز 0 ملم)

 9/ لة هه مة هاف نة ممن نهم ن م تمن م ممن م امنة ممم نم ممم همومهم نمو هول ةمدقم

 essen ينابلألا مامإلا ةعوسوم ماسقأ

 Fess ةعوسوملا ماسقأ

 Pe ينابلألا ةمالعلا ثارت عماج لوألا مسقلا

 VA هثارتو ينابلألا ةمالعلا لوح لامعألاو تاساردلا عماج يناثلا مسقلا

 YO esses ينابلألا ةمالعلا ةمجرت ثلاثلا مسقلا

 esses اهيلع درلاو ينابلألا ةمالعلل نيئوانملا ىواعد عبارلا مسقلا

 TVs ينابلألا ةمالعلا ثارتب عفنلا ميمتت سماخلا مسقلا

 TAs ينابلألا ثارت ةمدخل ىرخأ لامعأ

 PY :ةمجرتلا عورشم ١-

 e يئايلألا مولع بيرقت" جمانرب ميمصت عورشم -7

 Ps :تنرتنإلا ىلع ينابلألا ةمالعلل عقوم ربكأ ءاشنإ عورشم -“

Esse ةيئرملا داوملا: - ٤ 

 FOr ةعوسوملا رداصم

 Yess :ةبوتكملا رداصملا :الوأ

 4۲ Susann ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع (تايتوصلا) ةعومسملا رداصملا

 36 09 ۳ 2010 ا serete ا يا renen steer nasser ا



 Ve لل للف فل فن هتف نة نر من مة تمن منت من منة نمو منهم ووو رابتعاب رئاظنلا عمج :الوأ

 لا sess (هقييضتو عوضوملا عيسونا رابتعاب رئاظنلا عمج :ًايناث

 Qs (يقلتملا لاح» رابتعاب رئاظنلا عمج :ًاثلاث

 Ness ةداملا ءارثإل قييضتلاو عيسوتلا :اًعبار

 ل ءاقتنالاو ءاصقتسالا رابتعاب رئاظنلا عمج :ًاسماخ

 NY eee بيترتلا رابتعاب رئاظنلا عمج :ًاسداس

 I sss ةمئألا نم مامإ نع رئاظنلا عمج

 Te esses اهرئاظن مضو ةمئألا ثارت عمجل ةعفادلا بابسألا

 YY ss ينابلألا مامإلا ملعب عافتنالا ةلق لماوع

 قرطو «كلذ رهاظمو -هللا همحر- ينابلألا مامإلا ملعب عافتنالا ةلق لماوع راثآ

Yo مل .لئاسملا نم ةلأسم ىف ىنابلألا ةمالعلا لوق ريرحت ةبوعص -١ 

 ١- م م .هثارتو مامإلا لوح تبتك يتلا ثوحبلاو تاساردلا ةلق 11717
 ...TY .اهتلق ىلع ىنابلألا لوح تبتُك ىتلا تاساردلا ذعبل ةيملعلا ةداملا فن ۳

YA esses ثيدحلاب ينابلألا ةمالعلا ملِع رصح - ٤ 

 درلا ةدام رفوت مدعل «هيبحم ىلع سيبلتلاو «ينابلألا ةمالعلا نم لْيَّتلل لاجملا حتف-٠

 o un .هيفلاخم ىلع

 ١ ينتهجاو يتلا تابوعصلاو «ينابلألا ةمالعلا ثارت عماج دادعإ يف هتكلس يذلا جهنملا

 VEY sss ةديقعلا يف ينابلألا ثارت عماج يف لمعلا جهنم



 VO sess ةربخأ ةملك

 VW oss ةماه ةيدقع تامدقم باوبأ عامج

 Tse ةديقعلا فيرعت باب[ ١1

 n ةديقعلل ةوعدلا ةيمهأ باب[ ]

 Ve sss ةحيحصلا ةديقعلل ةوعدلا نع ةاعدلا بكنت ةروطخ باب[ ؟]

 ةلكشم نأ ىعدا نم ىلعدرلاو مهتوعد يف ةديقعلل ةيولوألا ةاعدلا ءاطعإ ةيمهأ باب[ ؛]

 VV ةيدقعال ةيقحخ ةلكشم مويلا نيملسملا

 ام ىتم رانلل ًايجوم نكي مل مظع نإو بنذلا نأل ةديقعلا حيحصت ةيمهأ نايب باب[ 1

 AY ل ممم همم همم ممم ممم مم مم ممم مم هم ممم مم ممم همم معمق ةديقعلا تحص

 نكمي ةديقعلا نأ لوقيو ةديقعلا ميلعت ىلع دئازلا صرحلا ركني نم ىلع درلا باب ]

 AT n قئاقد يف اهيقلت

 Qe ع هل همم هع همم هم مم رافكلا ىلع راصتنا لك ساسأ ةديقعلا باب[ 1

 Qe م لما همم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم هوقو تابيغملا يف "فيك ال" باب ]

 VV ءارآلاو ةسيقألاب اهيف ضاخي ال ةيبيغلا رومألا باب[ ]

 ل ةديقعلا يف ةباحصلا فالح لوح مالكلا باب[ ٠١

 a ؟ةيدقع لئاسم يف فلسلا نيب فالتخا عقو له باب[ ]١١

 VE sss ؟ةيميت نبا مالسإلا خيش بتك يف ةروصحم ةديقعلا ةسارد له باب[ ]

 ...Y0 ss ؟تاياكح صصق لكش ىلع لافطألل ةديقعلا سيردت زوجي له باب[ ۱۳]

 YO ssn عورفو لوصأ ىلإ نيدلا ميسقت ةعدب باب[ ] ١

 املا f 0 | ا ا اا عمل



 ۲۰۷ ..... ؟هتديقع فالخب ناحتما یف لاؤس ىلع بيجي نأ بلاطلل زوجي له بابا 31

 A ss ةديقعلا يف لالدتسالا يف ةعامجلاو ةنسلا لهأ رداصم نايب باوبأ عامج

 ل cscs ؟ةنسلا لهأ مه نم باب[ 1

 7١١ ... نولدتسي مث نودقتعيف عدبلا لهآ امأ .نودقتعي مث نولدتسي ةنسلا لهأ باب[ 1

 Vs ؟ةعامجلاو ةنسلا لهأ انلوق يف ةعامجلاب دوصقملا ام باب ]١4

 نايبو ؛ةمألا فلس مهف «ةنسلا «باتكلا :ةنسلا لهأ دنع لال دتسالا رداصم باب[ ١1

 PNY sese ةديقعلا باوبأ يف فلسلا مهف جهنم نع بكنتلا رثأ

 لقعلا عقوم نايبل ضرعتلا عم «ةنسلا لهأ دنع لالدتسالا رداصم لوح ةملك باب[ 1

 ىلع بترثي امو ةينيقيو ةينظ ىلإ ثيداحألا ميسفت أطخ نايبو «رداصملا هذه نم

 e هل عع ع هم همم ع همم هم ع همم هم م م هم هم مم همم هم كلذ

 .Of sss فلسلا مهفو ةحيحصلا ةنسلاو نآرقلا :لالدتسالا لوصأ نم باب[ 31

 IY ees ةنسلاو باتكلل فلسلا مهف ةيمهأ باب[

 854 esses مكحأو ملعأو ملسأ فلسلا بهذم باب[ ؟ ]

 لالدتسالا رداصم نم اًسيئر اًردصم اهنوكو نآرقلا بناجب ةنسلا ةلزنم نايب باوبأ عامج

 VN ssn ةنسلا لهآ دنع

 VE ع م مل اهتفلاخم ميرحتو ةنسلا ىلإ عوجرلا بوجو باب[ 5]

 AS es ماكحألاو دئاقعلا يف ليج لك ىلع ةنسلا عابتا موزل باب[ 1" ١

 FAV sese نآرقلا يف ةنسلا ةفيظو باب" 1

 YAY ...... ةنسلا نع نآرقلاب نينغتسملا لالظ نايبو نآرقلا مهفل ةنسلا ةرورض باب[]



 YAT esses اهببسب ةنسلا تكرت يتلا فلخلا لوصأ نم باب[۲۹]

 8/64 م م هم ممم هموم هنم ركنتسي امو يأرلا يف ذاعم ثيدح فعض بابا "1

 FAY sss ثيدحلا ىلع هريغو سايقلا ميدقت نالطب باب[ 1

 PAE sess نآرقلا بناجب ةنسلا ةيمهأ باب[ 171

 FAV sss ةديقعلا يف داحآلا ربخ ةيجح نايبو «نآرقلا عم ةنسلا ةلزنم باب[

 Pees ةنسلا ريغب نآرقلا رسفي نم كاله باب[ ]

 01# ل منه هته هممت م همم ممم مم مم ممم نآرقلا مهفل ةغللا ةيافك مدع باب[ ؟ 5]

 ٣٠۳ ..... داحآلا رخ ةيجحل ضرعتلاو هدحو نآرقلاب ةديقعلا ذخأ رصح أطخ بابآ”"]

 ef ل م م هلم همم همم همم ممم مم همم ممم ةنسلا ةيجح يركنم لالض باب[ ']

 PO n هببسو نیینآرقلا لالض ركذ باب[ 1

 PO sss نيينآرشلا ىلع درلا باب[ ۳۹]

 لزنتف عفرلا مكح ةديقعلا يف ةباحصلا ىلع ةفوقوملا راثآلل نوكي ىتم باب[ ٠1+
PAN ns ؟ةنسلا ةلزنم 

 نما (ةحيحصلا ةنسلا يه امنإ نآرقلا بناجب اهب لدتسي يتلا ةنسلا نأ نايب)

 Pees ةحيحصلا ثيداحألاب الإ ةديقعلا يف ذخؤي ال باب[ ]

 TV sees هنم باب[ ] ٤۲

 e هتم بابا ]

 PY ب هنع حص امب الإ عدبلا لهأ ىلع لدتسي ال باب[ ]٤٤

 .TV ss نيفلاخملا ىلع درلاو ةديقعلا يف داحآلا ربخ ةيجح ىلع مالكلا باوبأ عامج

 .PWV esas اپ هللا لوسر نع تبث ثيدح لكب نمؤي نأ ملسملا ىلع بجي باب[ 4 5]

 ا ماما ¥fo ممم |



 PNY sss ةديقعلا ىفداحآلا ثيدحب ذخألا بوجو ىلع ةلدألا نم باب[ 1

 ىلع درلا يف فنص نم مهأ ركذو ةديقعلا يف داحآلا ربح در ينبت ةروطخ باب[ ]

 YY esses كلذ

 TYE sss ةدع هوجو نم ةديقعلا يف داحآلا ثيدح درب لوقلا ضقن بابا 7

 نضر ةديقعلا يف داحآلا ربخ ةيجح لوح تاهبش در باب[ 4]

 لهأ ءاعدا بيس نأ نايبو نايحألا نم ريثك يف نيقيلاو ملعلا ديفي داحآلا ريخ بابا 1

 نضر esses ةنسلاب مهلهج وه ملعلا داحآلا ثيدح ةدافإ مدع لالضلا

 PE esase ةرتاوتملا ةيمالسإلا دئاقعلا ىلع ةلثمأ بابآ 1

 TEP sss ةثدحم ةعدب ةديقعلا يف داحآلا ثيدحب جاجتح إلا مدع باب[ 17

 EO هنم باب[ 671

 FEO م اممم مم ممم ممم ممم مم مم هم مم همم ممم ممم مم ممم هم هم ممم هنم باب[ 041

 FOV ns هنم باپ[ 00]

 FOV ns هنم باپ[ 55]

 787 wse هنم باب[ 017/1

 FOF sss هنم باپ[ 58]

 FOV es هنم باب[ 9۹]

 I ss هنو ركني نيذلا لالضلا لهأ ريصمو «داحآلا ربخ ةيجح باب[ ]

 PIT sss ماكحألاو دئاقعلا نيب داحآلا ربخ ةيجح يف قّرفي نم ىلع درلا بابا1

 TA sees هنم بابا 1

 PVs ses ؟ةديقعلا باوبأ يف هريغل نسحلا ثيدحلاب ذح ۇي له باب[1



 VO ل م نم هم همهم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم موق هنم باپ[ 41

 PVN ees ةديقعلا يف داحآلا ربح ةيجح ركنأ نم ضعب ركذ يف باب 1

 VY ل توبثلا ةيعطقو توبثلا ةينظ ىلإ ثيداحألا ةلالد ميسقت ةعدب باب[ 3

 TAY sss ؟داحآلا ريخ رکنی نم رفكي له بابا ۷]

 ل ا م م ها هع هم م همم ؟ًارفك دعي داحآلا ريخ راكنإ له باب[ ]

 ضار ةنسلا لهآ دنع لالدتسالا رداصم نم هعقومو لقعلا لوح مالكلا باوبأ عامج

 ٠۹١ ...كلذ لاثمو ةنسلا لهأ دنع لال دتسالا لوصأ نم ميلسلا يرطفلا لقعلا باب[ 4]

 وه حيحصلا لقعلا نأ نايبو «لقعلا سَّدَقو لقنلا ركنأ نم تاهبش در يف باب[ «*]

 .TAT sss لقعلاب تايبيغلا يف ضوخلا ةروطخ نايبو «هل عباتلا عرشلاب مَّعَّطملا

 EEE es عرشلا يف لقعلا ميكحت رطخ باب[١۷]

 EEO ss ؟لالدتسالا يف ةنسلاو باتكلا عم ءاوس لقعلا له باب[1]

 EEA عرشلا يف لقعلا مكح نم لالض نايب باب1

 ا تايوتحملا سرهف

 مدر



 ةمالعلا ةعوسوم

 ينابلالا نيدلا رصان دمحم





OA 
 ىلوألا ةعبطلا ١ 41١ه قفاوملا ٠٠٠٠م

 ءاعنص بتكلا رادب عاديإلا مقر )؟/ا١( ٠١ مم

 يرخإلاو قيسا

e 
asylum) 

 ازد
Poy ger 

 ارداق ھام كول الوم
 ءاعنص = نميلا: سيئرلا نكوملا

 ۷۳۷۰۲۷۹۲-۰۰۹1۷ نت

 )٤۱۷۳( ءاعنص ب .ص

 Shady_noaman@hotmail.com : ىنو رتكلإلا دي يرلا
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 ةمجرثلاو ثارتلا قيقحتو ةيمالسإلا

a 

 نم رثكأ ىلع يوتحت ةعوسوم»
 )١١( «دلاخلا هثارتو ينابلألا ةمالعلا لوح ةساردو ًالمع

 لوألا لمعلا

 ةديقعلا يف ينابلألا ةمالعلا ثارت عماج ةلسلس

 ةلأسم يفلأ براقي ام ىلع يونحت»

 «ةيانعب ىنابلألا ةمالعلا ثارت نم ةجرختسم ةيدقع ةدئافو
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 (كرشلا نم هداضي امو ديحوتلا باتك)

 لوألا ءزجلا

 نامعن لآ ملاس نب دمحم نب يداش





 كرشلا نم هداضي امو ديحوتلا باتك





 ةيممأو .هماسقأو ءهفيرعت :ديحوتلا ىلع مالكلا باوبأ عامج

 نيتداهشلاب قطنلا تايضتقمو مزاول نايبو «هيلإ ةوعدلا

 هيف عوقولا ةروطخو «هعاونأو «هفيرعت :كرشلا ىلع مالكلاو

 ال





 ديحوتلا ىلإ ةوعدلا ءاطعإ ةيمهأ باب 1

 ةاعدلا دنع ةيولوألا ةحيحصلا ةديقعلاو

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 عقاو ينيدلا ةمألا عقاو نأب نوملعت مكنأ كش ال خيشلا ةليضف :[مامإلا لثس]

 جهانملا يف قارتفالا ثيح نمو .داقتعالا لئاسمو .ةديقعلاب لهجلا ثيح نم ريرم

 جهنملاو ىلوألا ةديقعلل ًاقبط ضرألا عاقب رثكأ يف ةيمالسإلا ةوعدلا رشن لامهإو

 دنع ةريغ دلو دق هنأب كش ال ميلألا عقاولا اذهو ءةمألا هب تحلص يذلا لوألا

 يف مهتقيرط يف اوفلتخا مهنأ الإ ءللخلا حالصإو هرييغت يف ةبغرو نيصلخملا

 كلذ ملعت امك-ةيجهنملاو ةيدقعلا مهبراشم فالتخال ؛عقاولا اذه حالصإ

 تعدا يتلاو ةيبزحلا ةيمالسإلا تاعامجلاو تاكرحلا ددعت لالخ نم- مكتليضف

 «حالفلاو حاجنلا اهل بتكي مل كلذ عمو «نينسلا تارشع ةيمالسإلا ةمألا حالصإ

 بئاصملاو تابكنلا لوزنو نتفلا ثادحإ يف ةمألل تاكرحلا كلت تيبسن لب

 كرت امم ؛هب ءاج امو ص لوسرلا رمأل ةفلاخملا اهدئاقعو اهجهانم ببسب ءةميظعلا

 ةجلاعم ةيفيك يف-مهنم بابشلا ًاصوصخو- نيملسملا دنع ةريحلا يف ريبكلا رثألا

 ليبسل عبتملا ةوبنلا جاهنمب كسمتملا ملسملا ةيعادلا رعشي دقو «عقاولا اذه

 دق ؛مالسإلا ءاملع نم ناسحإب مهل نيعباتلاو ةباحصلا مهف يف لثمنملا «نينمؤملا

 .هجالع يف ةكراشملا وأ هحالصإو عقاولا اذه هاجت ةمبظع ةنامأ لمح هنأب رعشي

 ؟تاعامجلا وأ تاكرحلا كلت عابتأل مكتحيصن يه امف

 ؟عقاولا اذه ةجلاعم يف ةعجانلا ةعفانلا قرطلا يه امو
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 ؟ةمايقلا موي لجو زع هللا دنع ملسملا ةمذ أربت فيكو

 :[مامإلا باجأف]

 مهيلع لسرلاو ءايبنألا جهنم وه امك ًالوأ ديحوتلاب مامتهالاو ةيانعلا بجي

 :مالسلا

 .نيملسملا عقاو ءوس نم-ًافنآ هركذ قباسلا-لاؤسلا يف درو امل ةفاضإلاب

 امنيح ةيلهاجلا يف برعلا عقاو هيلع ناك امم ًارش سيل ميلألا عقاولا اذه نإ :لوقن

 ةرهاظلا ةفئاطلا دوجوو ءاهلامكو ءاننيب ةلاسرلا دوج ول؛ ةا ودمحم انيبن مهيلإ ثعب

 ةدابعو «ةديقع :حيحصلا مالسإلل سانلا وعدتو هب يدهت يتلاو «قحلا ىلع

 امل لثامم ةيلهاجلا رصع يف برعلا كئلوأ عقاو نأب كش الو ءًاجهنمو ءًاكولسو

 .!مويلا نيملسملا فئاوط نم ريثك هيلع

 -مهعيمج-مويلا نييمالسإلا ةاعدلا يلعف «ىلوألا ةيلهاجلا كلت لإ يبنلا جلاع

 كاذب ميلألا مهعقاو اوجلاعيو ١« هللا الإ هلإ ال١ ىنعمل مهفلا ءوس اوجلاعي نأ

 هللا َرَكَدَو رخل َمْوَيْلاَوهلا وُجْرَيَناَك ْنَك ٌةَنَسَح ةو هللا لور يف ْمُكَل اک

 .(11 :بازحألا) 6آ رشک

 انملاع ىف نيملسملا لكاشم ةجلاعم ىف ةنسحلا ةوسألا وه لاب انلوسرف

 وهو اب انيبن هب أدب امب أدين نأ انم كلذ يضتقيو ؛نيحو تقو لك يفو رصاعملا

 .ًاثلاث مهكولس نمو ءًايناث مهتدابع نمو ءًالوأ نيملسملا دئاقع نم دسف ام حالصإ

 ام مث ,مهملا مث مهألاب ًاءدب لوألا رمألا لصف بيترتلا اذه نم ينعأ تسلو

 ہا ١



 نيملسملاب ينعأو ءًاريبك ًاديدش امامتها نوملسملا كلذب متهي نأ ديرأ امنإو !هنود

 عم-مويلا ةاعدلا نآل؛مهنم ءاملعلا :لوقن نأ حصألا لعلو ءةاعدلا رمألا ةعيبطب

 اوراصف ءملعلا نم عقدم رقف ىلع ناك ولو ملسم لك مهيف لخدي-ديدشلا فسألا

 :لوقأ ال-ةفورعملا ةدعاقلا كلت انركذت اذإو ؛مالسإلا ىلإ ةاعد مهسفنأ نودعي

 ال ءيشلا دقاف» :لوقت يتلا ةدعاقلا كلت-اعيمج ءالقعلا دنع لب طقف ءاملعلا دنع

 نيملسملا نم نييالملاب نودعي ًادج ةريبك ةفئاط كانه نأب مويلا ملعن اننإف ؛«هيطعي

 :وأ ةوعدلا ةعامج :مهب ينعأو .ةاعدلا :ةظفل قلطي نيح مهيلإ راظنألا فرصنت

 ال ِساّنلا َرَثْكأ َنِكَلَّو# :لجو زع هللا لاق امك مهرثكأف كلذ عمو» غيلبتلا ةعامج

 .(۱۸۷ :فارعأل)# َنوُمَلْعَي

 لصألاب مامتهالا نع ةيلكلاب اوضرعأ دق مهنأ مهتوعد ةقيرط نم مولعمو
 ةدابعلاو ةديقعلا :ينعأو ءًافنآ تركذ يتلا رومألا نم-مهآلا رمألاب وأ-لوألا

 دقو «ءايبنألا لك هب أدب لب هلآ لوسرلا هب أدب يذلا حالصإلا نعاوضرعأو كولسلاو

 اوُييْجاَوَهْلا اودع نأًالوُْسَر ةَ لك ينا عب د لول :هلوقب ىلاعت هللا هنيب

 ناكرأ نم لوألا نكرلاو ليصألا لصألا اذهب نونعي ال مهف .(5 :لحتلا)4َتوُغاَّللا

 لوأ هيلإ وعدي ماق يذلا لصألا اذه -ًاعيمج نيملسملا ىدل مولعم وه امك-مالسإلا

 عئارشلا نأ ملعي عيمجلاو ءةنس فلآ ةبارق كأي حون وهو الأ ماركلا لسرلا نم لوسر

 يف فورعم وه ام تالماعملاو تادابعلا ماكحأل ليصفتلا نم اهيف نكي مل ةقباسلا

 فلآ هموق يف حون ثبل دقف كلذ عمو ؛نايدألاو عئارشلل متاخلا نيدلا هنآل اذه اننيد

 كلذ عمو ؛ديحوتلا ىلإ ةوعدلل همامتها لجو هتقو فرصيأماع نيسمخ الإ ةنس

 ال اوُناَقَوأل ليزنتلا مكحم يف كلذ- لجو زع-هللا نيب امك هتوعد نع هموق ضرعأ
 .(۲۳ :حون)#أر ْثَتَو ٌقوُحَيَو تو الو اعاَوْس الو ادو نرد الو ْمُكف نرد



 مالسإلا» ىلإ ةاعدلا ىلع يغبني ءيش مهأ نأ ىلع ةعطاق ةلالد لدي اذهف

 :-ىلاعتو كرابت-هلوق ىنعم وهو ديحوتلا ىلإ ةوعدلا وه أمئاد هب مامتهالا «قحلا
 ٠۹(. :دمحم) هللا لإ َهَلِإ ال هنأ ْءَلْعاَقا

 .ًاميلعتو المع ة7يبنلا ةنس تناك اذكه

 هلعف ناك امنإ يكملا دهعلا يف لاء يبنلا نأل .ثحب ىلإ جاتحي الف :هلعف امأ

 .هل كيرش ال هللا ةدابع ىلإ هموق ةوعد يف بلاغلا يف ةروصحم هتوعدو

 نيحيحصلا ىف دراولا-هنع هللا ىضر-كلام نب سنأ ثيدح ىفف :ًاميلعت امأ

 :هيلإ مهوعدت ام لوأ نكيلا :هل لاق نميلا ىلإ ًاذاعم لسرأ امدنع قلاب يبنلا نأ

 مولعم وهو.ثيدحلا خلإ."<...كلذل كوعاطأ مه نإف هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش

 .ىلاعت هللا ءاش نإ روهشمو

 هديح وتلا ىلإ ةوعدلا وهو هب أدب امب اوؤدبي نأ هباحصأ 7 يبنلا رمأ دق ءأذإ
 اوناك مهنإ ثيح نم- نيك رشملا برعلا كئلوأ نيب ًادج ًاريبك ًاقرف كانه نأ كش الو

 اوسيل نيذلا مويلا نيملسملا برعلا بلغأ نيبو «-مهتغلب مهل لاقي ام نومهفي

 فالتخا ىلع اهب نولئاق مهنأل ؛هللا الإ هلإ ال :اولوقي نأ ىلإ اًوَعَذَي نأ ةجاحب

 عقاولا يف مهنكل هللا الإ هلإ ال :نولوقي مهلكف «مهدئاقعو مهقئارطو مهبهاذم

 -يرهوج قرف قرفلا اذهو «ةبيطلا ةملكلا هذه ىنعم-رثكأ -اومهفي نأ ةجاحب
 الإ هلإ ال :اولوقي نأ ةا هلا لوسر مهاعد اذإ اوناك نيذلا نيلوألا برعلا نيب-ًادج

 مهنأل ؛؟نوربكتسي اذامل"ميظعلا نآرقلا حيرص يف نيبم وه امك ءنوربكتسي هللا

 «(٤۱0۸)دواد وبأو (۱۹) ملسمو ءعضوم ريغ يفو (۱۳۹۵) يراخبلا هاور :حيحص ثيدح(١)

 .[هنم].هنع هللا يضر سابع نبا ثيدح نم مهلك «(5؟5) يذمرتلاو

 َنوُلوُقَيَونوُريْكَتْسَيهللا الإ هل ال مل لبق اإ اوُناَك م :تافاصلا ةروس يف ىلاعت هلوق ىلإ ريشي(؟)
 .[ەنم].( 4-1 :تافاصلا)4 ونجم راش اًنيهلآ وک رات انآ

 ہا



 مهو ؛هللا الإ اودبعي الأو ًادادنأ هللا عم اوذختي ال نأ ةملكلا هذه ىنعم نأ نومهفي

 ريغل رذنلا نع ًالضف ؛هللا ريغب نوثيغتسيو هللا ريغ نوداني مهف ؛هريغ نودبعي اوناك

 .خلإ...هاوسل مكاحتلاو هريغل حبذلاو «هللا ريغب لسوتلاو ؛هللا

 اوناك كلذ عمو ءاهنولعفي اوناك يتلا ةفورعملا ةينثولا ةيكرشلا لئاسولا هذه

 نأ ةيبرعلا ةغللا ثيح نم-هللا الإ هلإ ال-ةبيطلا ةملكلا هذه مزاول نم نأ نوملعي

 .( هللا الإ هلإ ال) ىنعمل اهتافانمل ؛رومألا هذه لك نم اوؤربتي

 :ًاديج ًامهف هللا الإ هلإ ال ىنعم نوهقفي ال مويلا نيملسملا بلاغ

 نوهقفي ال مهف « هللا الإ هلإ ال» نأب نودهشي نيذلا مويلا نيملسملا بلاغ امأ

 كلذل برضأ ؛ًامامت ًابولقمو ًاسوكعم ًامهف اهانعم نومهفي مهلعل لب ًاديج اهانعم

 (« !!هللا الإ بر ال» :اهرسفف ( هللا الإ هلإ ال١ ىنعم يف ةلاسر فّلأ”مهضعب الشم

 نويل ضْرَألاَو ِتاَواَمَّسلا ٌَقَّلَخ ْنَم مُهَتلَأَس ْنِعَلَو# :ىلاعت لاق ءاذه مهناميإ
 ۲١(. :نامقل) هللا

 اوناك مهنكلو «هل كيرش ال ًاقلاخ نوكلا اذهل نأب نونمؤي اوناك نوكرشملاف

 هامس يذلا-داقتعالا اذه-ىلاعت هللا در كلذلو :ةريثك تادوبعملا نأب نودقتعي

 لإ ْمُهُدْبْعَتاَم ءاَيِلْوَأ هنود ْنِم اودا َنيِذَّلاَو...## :ىلاعت هلوقب هنود نم هريغل ةدابع

 .0* :رمزلا) ...ىَقْلُز هللا لإ اوبر

 5٠ وحن نم ايروس يف ؛ ةيلذاشلا ةقيرطلا» ةيفوصلا خويش دحأ «يمشاهلا دمحم خيشلا وه(١)

 .[هئم].ةئس
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 ةدابع نم قربتلا هل مزلي « هللا الإ هلإ ال» :لوق نأ نوملعي نوكرشملا ناك دقل

 ال» ةبيطلا ةملكلا هذه اورسف دقف ؛مويلا نيملسملا بلاغ امأ «لجو زع هللا نود ام

 هللا عم دبعو ؛« هللا الإ هلإ ال :ملسملا لاق اذإف « !!هللا الإ بر ال» :ب « هللا الإ هلإ

 ال :ةظفل لوقي هنأل ؛مالسإلا هرهاظ ناك نإو «ةديقع ؛ءءاوس نوكرشملاو وهف ؛هريغ

 -ًاعيمج انيلع بجوي امم اذهو ءًارهاظ ًايظفل ملسم ةرابعلا هذهب وهف هللا الإ هلإ

 لهج نم ىلع ةجحلا ةماقإو ديحوتلا ىلإ ةوعدلا -مالسإلا ىلإ ةاعد انتفصب

 :لوقي نأ ىبأي هنأل ؛كرشملا فالخب ؛اهفالخ يف عقاو وهو « هللا الإ هلإ ال” ىنعم

 مه مويلا نيملسملا ريهامج امأف ًانطاب الو ًارهاظ ال ًاملسم سيل وهف « هللا الإ هلإ ال»

 الإ مهلاومأو مهءامد ينم اومصع اهولاق اذإف» :لاق هي لوسرلا نأل ؛نوملسم

 .« ىلاعت هللا ىلع مهباسحو اهقحب

 نم ريثك عقاو نإ :يهو «-ينم رودصلا ةردان يهو-ةملك لوقأ ينإف «ءكلذل

 ءوس ثيح نم ىلوألا ةيلهاجلا يف برعلا ةماع هيلع ناك امم رش مويلا نيملسملا

 ال مهنكلو «نومهفي اوناك برعلا نيكرشملا نأل ؛ةبيطلا ةملكلا هذه ىنعمل مهفلا

 الإ هلإ ال :نولوقي نودقتعي ال ام نولوقي مهنإف «مويلا نيملسملا بلاغ امأ «نونمؤي

 ةاعدلا ىلع بجاو لوأ نأ دقتعأ انأف كلذل «"اهانعمب-ًاقح- نوئمؤي الو «هللا

 مث ء«صيخلتب اهانعم نايب لوحو ةملكلا هذه لوح اوندندي نأ وه-ًاقح-نيملسملا

 رمع نبا ثيدح نم «مهریغو ء(۲۲) ملسمو «عضوم ريغ يفو (۲۹) يراخبلا هاور :حيحص ثيدح(١)

 .[هنم].امهنع هللا يضر

 و«ةضفارلا هدفتعت ام ةقيقحو عقاو اذهو «تاومألا نوعديو هلا ريغل نوحبذيو «روبقلا نودبعي(؟)

 ةثاغتسالاو اهيلع فاوطلاو ةيكرشلا دهاشملا ءانبو روبقلا ىلإ جحلاف ءقرطلا باحصأو «ةيفوصلا

 .[هنم]. مهدنع ةتباث دئاقع مهب فلحلاو نيحلاصلاب
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 لكب تادابعلا يف لجو زع هلل صالخإلاب ةبيطلا ةملكلا هذه مزاول ليصفتب

 لإ ْمُهُد ِبْعَت اَم...إ# :هلوق نيكرشملا نع ىكح امل لجو زع هللا نآل ءاهعاونأ

 ةملكلاب ًارفك هللا ريغل هجوت ةدابع لك لعج «(* :رمزلا)4...ىَقلُر هللا لإ اوبر
 نمو نيملسملا ليتكت نم ًاقلطم ةدئاف ال :مويلا لوقأ انأ ؛اذهل ؛هللا الإ هلإ ال :ةبيطلا

 يف مهديفي ال اذهو ءةبيطلا ةملكلا هذه مهف نود مهلالض يف مهكرت مث ؛مهعيمجت

 هللا الإ هلإ ال نأ دهشي وهو تام نم» : لا: يبنلا لوق ملعن نحن !ةرخآلا لبق ايندلا

 .(ةنجلا لخد» :يرخأ ةياور يفو « رانلا ىلع هندب هللا مرح هبلق نم ًاصلخم

 سمي باذعو يآل دعب ناك ول ىتح ًاصلخم اهلاق نمل ةنجلا لوخد نامض نكميف

 ام ىلع ًءاني بذعيدق هنإف :ةملكلا هذهل حيحصلا داقتعالا دقتعملاو ءلئاقلا

 لوخد ةياهنلا يف هريصم نوكيس نكلو «ماثآلاو يصاعملا نم حرتجاو بكترا

 لخدياملو «هناسلب ةبيطلا ةملكلا هذه لاق نم ؛كلذ نم سكعلا ىلعو «ةنجلا

 نم ةاجنلا ايندلا يف هديفي دق :ةرخآلا يف ًائيش هديفي ال كلذف ؛هبلق ىلإ نامبإلا

 الإ ًائيش ديفي الف ةرخآلا يف امأو ءناطلسو ةوق نيملسملل ناك اذإ لتقلا نمو لاتقلا

 مهفلا نآل ؛ًايناث ىنعملا اذهل ًادقتعمو ءًالوأ اهانعم مهاف وهو اهل ًالئاق ناك اذإ

 نأ نظأ ؛ةطقنلا هذهو «موهفملا اذهب ناميإلا مهفلا عم نرتقا اذإ الإ يفكي ال هدحو

 نم لك نرتقي نأ دب ال لب ناميإلا مهفلا نم مزلي ال :يهو !نولفاغ اهنع سانلا رثكأ

 دوهيلا نم باتكلا لهأ نم ًاريثك نأل كلذ ءًانمؤم نوكي ىتح رخآلا عم نيرمألا

 ةلاسرلا نم هيعدي اميف قداص لوسر ة#ءَادمحم نأ نوفرعي اوناك ىراصنلاو

 :لاق نيح لجو زع انبر اهب مهل دهش يتلا ةفرعملا هذه عم نكلو ؛ةوبنلاو

 يف ينابلألا هحح صو «دئاوز(٤) نابح نباو :(775/0) دمحأ هاور :حيحص ثيدح )١(

 .[هنم].(78* 4 0)ةحيحصلا

 10٥ ي م م ممم



 تنغأ ام ةفرعملا هذه كلذ عمو.(145 :ةرقبلا)4...ْمُهَاَتَْأ َنوُفِرْعَي اك ُةئوُقِرْعَيس..#

 كلذلو ءةلاسرلاو ةوبنلا نم هيعدي اميف هوقدصي مل مهنأل ؟اذامل ًائيش هللا نم مهنع

 ةفرعملا عم نرتقي نأ دب ال لب ءاهدحو يفكت الو ةفرعملا هقبست ناميإلا نإف

 ال هنأ ْمَلْعاَف# :ليزنتلا مكحم يف لوقي لجو زع ىلوملا نأل ؛ناعذإلاو ناميإلا
 ت س

 هل ١9(. :دمحم)# ...كِبْنَّدِل ُرِفَْتْساَو هلا ال
 كلذ ىلإ مضي نأ هيلعف ؛هناسلب هللا الإ هلإ ال :ملسملا لاق اذإف ءاذه ىلعو

 قدصي يذلا وهف ؛نمآو قدصو فرع اذإف «ليصفتلاب مث زاجيإب ةملكلا هذه ةفرعم

 نم ءيش ىلإ ًاريشم ةا هلوق اهنمو ءًافنآ اهضعب تركذ يتلا ثيداحألا كلت هيلع

 .«هرهد نم ًاموي هتعفن ءهللا الإ هلإ ال :لاق نم» :ًافنآ هتركذ يذلا ليصفتلا

 - رانلا يف دولخلا نم هل ةيجنم اهانعم ةفرعم دعب ةبيطلا ةملكلا هذه تناك يأ

 لامك نم اهاضتقمب ماق دق نوكي ال دقو-ناهذألا يف خسري يكل هرركأ اذهو

 امب ماقو ربكألا كرشلا نم ملس هنكلو ءيصاعملا نع ءاهتنالاو حلاصلا لمعلا

 داهتجا بسح ةيرهاظلاو-ةيبلقلا لامعألا نم ناميإلا طورش همزلتسيو هيضتقي

 دقو «ةئيشملا تحت وهو ؛(”-هطسب لحم اذه سيل ليصفت هيفو ملعلا لهآ ضعب

 مث «تابجاولا ضعبب لخأ وأ يصاعملا نم لعف وأ بكترا ام ءازج رانلا لخدي

 ةي هلوق ىنعم اذهو ؛همركو هنم لضفب هنع هللا رفعي وأ ةبيطلا ةملكلا هذه هيجنت

 هناسلب اهلاق نم امأ «( هرهد نم ًاموي هتعفن هللا الإ هلإ ال :لاق نمل :هركذ مدقتملا

 ال :هلوق هعفني ال اذهف ؛ىنعملا اذهب نمؤي مل هنكلو اهانعم هقف وأ ءاهانعم هقفي ملو

 سيلو يمالسإلا مكحلا لظ يف شيعي ناك اذإ ةلجاعلا يفالإ هللا الإ هلإ

 .ةلجآلا يف

 .[هنم ].ةئجرملاو جراوخلا نيبو اننيب لصافلا دحلا يهو «حلاصلا فلسلا ةديقع هذه(١)

 ہہ ہا



 لتكت وأ عمتجم لك يف ديحوتلا ىلإ ةوعدلا ىلع زيكرتلا نم دب ال كلذل

 وأ ةيمالسإلا تاعامجلا لك هب ندندت ام ىلإ -ًاثيثحو ةقيقح - ىعسي يمالسإ
 لزنأ امب مكحت يتلا ةملسملا ةلودلا ةماقإو يمالسإلا عمتجملا قيقحت وهو ءاهلج

 ال فئاوطلا هذه وأ تاعامجلا هذه ءهللا لزنأ امب مكحت ال ضرأ يأ ىلع هللا

 ىلإ ًاثيثح - يعسلا ىلعو اهقيقحت ىلع اوعمجأ يتلا -ةياغلا هذه ققحت نأ اهنكمي
 . ةا لوسرلا هب أدب امب ءدبلاب الإ- ةيعقاو ةقيقح

 كولسو تادابع نم عرشلا يقاب لامهإ ىلعي ال ةديقعلاب مامتهالا بوجو

 :قالخأو تالماعمو

 نأ ىلع هنود امو مهملاف مهألا نايب يف مالكلا ىنعأ ال يننأب هيبنتلا ديعأو

 هللا متأ نأ دعب ءاهانعم مهفو ةبيطلا ةملكلا هذه ىلإ ةوعدلا ىلع طقف ةاعدلا رصتقي

 لَك مالسإلا اولمحي نأ ةاعدلا ءالؤهل دب ال لب !هنيدل هلامكإب ةمعنلا انيلع لجو زع

 ةاعدلا متهي نأ :هتصالخ يذلا نايبلا كلذ دعب -اذه لوقأ نيح انأو ءأزجتيال

 ةحيحصلا ةديقعلا نيملسملا ميهفت وهو «مالسإلا هب ءاج ام مهأب ًاقح نويمالسإلا

 نايبلا اذه نأ ىلإ رظنلا يعرتسا نأ ديرأ «« هللا الإ هلإ ال» ةبيطلا ةملكلا نم ةعبانلا

 يف قحب دوبعم ال وه « هللا الإ هلإ ال» :ىنعم نأ طقف ملسملا مهفي نأ ينعيال

 دبعي نأ يغبني يتلا تادابعلا مهفي نأ ًاضيأ مزلتسي اذه لب !طقف هللا الإ دوجولا

 اذهف ؛ىلاعتو كرابت هللا دابع نم دبعل اهنم ءيش هجوي الو ءاهب- لجو زع -انبر

 نسحيو «ةبيلعلا ةملكلل زجوملا ىنعملا كلذب ًاضيأ هنايب نرتقي نأ دب ال ليصفتلا

 .يفكي ال يلامجإلا نايبلا نأل-يل ودبي امبسح «لثم نم رثكأ وأ -ًالثم برضأ نأ

 نم ةدابع نوهجوي ال نيذلاو ًاقح نيدحوملا نيملسملا نم ًاريثك نإ :لوقأ

T1 



 دئاقعلاو راكفألا نم ريثك نم لاخ مهنهذ ؛لجو زع هللا ريغ ىلإ تادابعلا

 نورمي نيدحوملا ءالؤه نم ريثكف ءةنسلاو باتكلا يف اهركذ ءاج يتلا ةحيحصلا

 ام ىلإ نيهبتنم ريغ مهو ةديقع نمضتت يتلا ثيداحألا ضعبو تايآلا نم ريثك ىلع

 هللا ولعب ناميإلا ةديقع ًالثم اوذخ «لجو زع هللاب ناميإلا مامت نم اهنأ عم «هتنمضت

 نيدحوملا انناوخإ نم ًاريثك نأ ةبرجتلاب فرعأ انآ هقلخ ام ىلع ءلجو زع

 نودو «ليوأت نود ىوتسا شرعلا ىلع لجو زع هللا نأب انعم نودقتعي نييفلسلا

 وأ هنويرصع نويمهج وأ :نويرصع نويلزتعم مهيتأي نيح مهنكلو .فييكت

 اهانعم مهي ال ةيآ رهاظ ىلع ةمئاق ةهبش هيلإ يقليو يرعشأ وأ يديرتام

 هنأل ؟اذامل ًاديعب اهنع لضيو «هتديقع يف راحيف «هيلإ سّوسوملا الو سوسوملا

 زع-انبر باتك اهنايبل ضرعت يتلا بناوجلا لك نم ةحيحصلا ةديقعلا قلتي مل

 - لجو زع-هللا :رصاعملا يلزتعملا ل وقي امنيحف او دمحم انيبن ثيدحو- لجو

 يف هللا نإ :نولوقت متنأو .(18-15 ناعيآلا :كلملا)...ءاسلا يف ْنَم ْمُتْنِمآ# :لوقي

 هنإف !!ةقولخملا ءامسلا وه فرظ يف مكدوبعم متلعج مكنأ هانعم اذهو ءامسلا

 .همامأ نم ىلع ةهبش ىقلي

 :نيريثكلا ناهذأ يف اهمزاولو ةحيحصلا ةديقعلا حوضو مدع نايب

 تسيل اهتابلطتمو اهمزاول لكب ديحوتلا ةديقع نأ نيبأ نأ لاثملا اذه نم ديرأ
 نع ًالضف ءاهسفن ةيفلسلا ةديقعلاب اونمآ نمم ريثك ناهذأ يف - فسألل-ةحضاو

 هذه لثم يف ةيمهجلا وأ ةيديرتاملا وأ ةيرعشألا دئاقعلا اوعبتا نيذلا نيرخآلا

 مويلا هروصي يذلا رسيلا اذهب تسيل ةلأسملا نأ ىلإ لاثملا اذهب يمرأ انأف «ةلأسملا

 سيل رمألا نإ ءةنسلاو باتكلا ىلإ ةوعدلا يفانعم نوقتلي نيذلا ةاعدلا ضعب

 ةيلهاج نيب قرفلا نم هنايب قبس ام ببسلاو «مهضعب اهيعدي يتلا ةلوهسلاب

 يا



 نومهني مهنأل ؛نوبأيف هللا الإ هلإ ال :اولوقيل نوعدي اوناك امنيح نيلوألا نيكرشملا

 هذه نولوقي امنيح مويلا نيرصاعملا نيملسملا رثكأ نيبو ءةبيطلا ةملكلا هذه ىنعم

 نآلا وه يرهوجلا قرفلا اذه «حيحصلا اهانعم نومهفيال مهنكلو ؛ةملكلا

 ءاهلك هتاقولخم ىلع لجو زع هللا ولع اهب ينعأو ؛ةديقعلا هذه لثم يف ققحتم

 ٍشْرَعْلا لع نَمْخَّرلا# ملسملا دقتعي نأ يفكي الو «نايب ىلإ جاتحي اذهف
 °« ءامسلا يف نم مكمح ري ضرألا يف نم اومحرا» .(ه :هط)# ىٌّوَتْسا

 « يف» لثم يهو «ةيفرظ تسيل ثيدحلا اذه يف تدرو يتلا « يف» ةملك نأ فرعي

 نأل ؛(16-15 ناتيآلا :كلملا)# ...ِءاَمّسلا يف ْنَم ْمُكْنِمَأَأ# :ىلاعت هلوق يف تدرو يتلا

 ثيدحلا :كلذ نمف ؛ًادج ريثكو ريثك كلذ ىلع ليلدلاو « ىلع» ىنعمب انه « يف»

 «حيحص- هلل دمحلاو- هقرط عومجمب وهو «سانلا ةنسلأ نيب لوادتملا قباسلا

 يتلا ناديدلاو تارشحلا ينعي ال « ضرألا يف نم اومحرا» :[ 8 هلوق] ىنعمو

 قباطم اذهو «ناويحو ناسنإ نم ؛ضرألا ىلع نم امنإو !ضرألا لخاد يف يه

 ال ليصفتلا اذه لثمف ءءامسلا ىلع :يأ «« ءامسلا يف نم مكمحري...» : لاو هلوقل

 ةيراجلا ثيدح :اذه برقيو ءهنم ةنيب ىلع اونوكي نأ قحلا ةوعدل نيبيجتسملل دب

 لوسر اهلأس امثيح ؛هنم دهاشلا ركذأ امنإو ءفورعم روهشم وهو ءمنغ ةيعار يهو

 -رهزألا خويش رابك مويلا تلأس ول."”ءامسلا يف :هل تلاق «؟هللا نيأ» : قابلا

 ءامسلا يف هنأب تباجأ ةيراجلا امنيب !ناكم لك يف :كلاولاقل ؟هللا نيأ-ًالثم

 نأ نكمي امي شيعت تناكو ؛ةرطفلا ىلع تباجأ اهنأل ؛؟اذامل اب يبنلا اهرقأو

 نأ نود .

 .(4؟0) (ةحيحصلا ةلسلسلا7(١)

 .(071/مقر) ملسم هاور (۲)



 اهنأل ؟- ماعلا ريبعتلاب- ةئيس ةئيب يأب ثولتت مل»ةيفلس ةئيبا يرصعلا انريبعتب هيمسن

 ةصاخ نكت مل ةسردملا هذه- ةا لوسرلا ةسردم نم-مويلا نولوقي امك تجرخت

 لاجرلا مضتو سانلا نيب ةعاشم تناك امنإو ؛ءاسنلا ضعبب الو لاجرلا ضعبب

 ثولتت مل اهنأل ةديقعلا منغلا ةيعار تفرع كلذلو ؛هلمكأب عمتجملا معتو ءاسنلاو

 ملام وهو ةنسلاو باتكلا يف تءاج يتلا ةحيحصلا ةديقعلا تفرع ؛ةئيس ةئيب يأب

 يف روكذم هنأ عم !هبر نيأ فرعي الف ءةئسلاو باتكلاب ملعلا يعدي نمم ريثك هفرعي
 نيب حوضولا اذهو نايبلا اذه نم ءيش دجوي ال :لوقأ مويلاو ءةنسلاو باتكلا

 دق هنإف ؛ةعامج وأ ةمأ يعار لب-منغ ةيعار :لوقأ ال- تلأس ول ثيحب نيملسملا

 .!!!مهام ليلقو هللا محر نم الإ مويلا نوريثكلا راحي امك باوجلا يف راحي

 :رمتسمو ميظع دهج لذب ىلإ جاتحت ةحيحصلا ةديقعلا ىلإ ةوعدلا

 رمن الأ انم يضتقت سانلا بولق يف اهتيبثتو ديحوتلا ىلإ ةوعدلاف ءاذإف

 تارابعلا نومهفي اوناك-ًالوأ-مهنآل ؛لوألا دهعلا يف امك ليصفت نود تايآلاب

 ةفسلفلا نم عبن ةديقعلا يف غيزو فارحنا كانه نكي مل هنأل ًايناثو ءرسيب ةيبرعلا

 امع ًامامت فلتخت مويلا انعاضوأف ؛ةميلسلا ةديقعلا ضراعي ام ماقف ؛مالكلا ملعو

 ةحيحصلا ةديقعلا ىلإ ةوعدلا نأب مهوتن نأ زوجي الف :لئاوألا نوملسملا هيلع ناك

 فلتخي ال لثم يف اذه برقأو ؛لوألا دهعلا يف لاحلا ناك امك رسيلا نم مويلا يه

 :- ىلاعت هللا ءاش نإ-نازنع هيف حطتتي الو نانثا هيف

 وهلا لوسر نم ثيدحلا عمسي يباحصلا نأ ذئتيح فورعملا رسيلا نم

 نورقلا دنع فقن اذكهو...ةرشابم يباحصلا نم ثيدحلا عمسي يعباتلا مث ةرشابم

 ؟ثيدحلا ملع همسا ءيش كانه ناك له :لأسنو ءةيريخلاب اهل دوهشملا ةثالثلا

gaye ل ا 
 مقا



 امأ ءال :باوجلا ؟ليدعتلاو حرجلا ملع همسا ءيش كانه ناك لهو ءال :باوجلا

 كلذو ؛ةيافكلا ضورف نم امهو ؛ملعلا بلاطل امهنم دب ال ناملعلا ناذهف نآلا

 مل رمألاف ءًافيعض وأ ًاحيحص ناك نإ ثيدحلا ةفرعم نم مويلا ملاعلا نكمتي يكل

 ثيدحلا ىقلتي ناك يباحصلا نأل «يباحصلل ًارسيم كلذ ناك امك ًالهس ًارسيم دعي

 ًاروسيم ذئموي ناك امف.خلإ....مهل- لجو زع-هللا ةداهشب اوكز نيذلا ةباحصلا نم

 نم دب ال اذهل «يقلتلا رداصم ةقثو ملعلا ءافص ثيح نم مويلا ًاروسيم سيل

 انب ةطيحملا لكاشملا عم بسانتي امم يغبتي امك هب مامتهالاو رمألا اذه ةظحالم

 يدقعلا ثولتلا ثيح نم نيلوألا نيملسملاب طحت مل يتلاو «نيملسم انتفصب مويلا

 ةديقعلا نع نيفرحنملا عدبلا لهأ نم تاهبش دجوأو تالاكشإ ببس يذلا

 ةنسلاو باتكلا ىلإ ةوعدلا اهنمو ؛ةريثك تايمسم تحت قحلا جهنم ةحيحصلا

 .مالكلا ملع ىلإ نوبستتملا هيعديو كلذ معزي امك !طقف

 كلذ يف ةحيحصلا ثيداحألا يف ءاج ام ضعب ركذن نأ انهانب نسحيو

 دحاولل» :لاق ثيداحألا كلت ضعب يف ءابرغلا ركذامل هاه يبنلا نأ :اهنمو

 ."”«مكنم» :لاق ؟مهنم وأ هللا لوسر ايانم :اولاق .«رجألا نم نوسمخ مهنم

 «لوألا نمزلا يف نكت مل يتلا مويلا مالسإلل ةديدشلا ةبرغلا جئاتن نم اذهو

 «ةبئاش لك نم لاخ ديحوتو حيرص كرش نيب تناك لوألا نمزلا ةبرغ نأ كش الو

 مهرثكأف مهسفنأ نيملسملا نيب ةلكشملاف نآلا امأ ءقداص ناميإو حاوب رفك نيب

 ةيضقلا هذه ؛ناميإلا يعديو هللا ريغ ىلإ تادابعلا هج ويو «بئاوشلاب ءيلم هديحوت

 نم انل دب ال اننإ :سانلا ضعب لوقي نأ يغبني ال :ًايناث وءًالوأ اهل هابتنالا يغبني

 )١( ؛ةحيحصلا ةلسلسلا» )٤۹٤(.



 نأل !!يسايسلا لمعلا يهو ديحوتلا ةلحرم ريغ ىرخأ ةلحرم ىلإ لاقتنالا

 ءانتغلب لزن نآرقلاو برع نحن :لوقن نأ يغبني الف هالو قح ةوعد هتوعد مالسإلا

 نع مهدعب ببسب ءاوبرعتسا نيذلا مجاعألا سكع مويلا برعلا نأ انريكذت عم

 دق-برعلا نحن-اننأ بهف «مهيبن ةنسو مهبر باتك نع مهدعبأ ام اذهو «مهتغل

 .ًايسايس ًالمع لمعن نأب انيلع بجاولا نم سيلف ءًاحيحص ًامهف مالسإلا انمهف
 هب لاغتشالا مهيلع بجي امع ةسايسلاب مهلغشنو ءايسايس اكيرحت سانلا كرحنو

 نأ دقتعأ ال انأف !!كولسلاو ةلماعملاو :ةدابعلاو ةديقعلا يف :مالسإلا مهف يف

 ةدابعلاو ءةديقعلا :ينعأ- ًاحيحص ًامهف مالسإلا مهف دق نييالملاب دعي ًابعش كانه

 .اهيلع يبرو- كولسلاو

 :ةيبرتلاو ةيفصتلا جهنم وه رييغتلا ساس

 امه نيتللا نيتيساسألا نيتطقنلا لوح ًامئاد زكرنو ًادبأ ندندن نحن كلذلو

 ةيفصنلا ؛ًاعم نيرمألا نم دب الف «ةيبرتلاو ةيفصتلا :امهو «قحلا رييغتلا ةدعاق

 -هتاذ دحب -اذهو «ةديقعلا يف وهف دلب يف ةيفصتلا نم عون كانه ناك نإف ءةيبرتلاو

 -ريبكلا يمالسإلا عمتجملا نم ءزج يف ثدحي نأ ًاميظعو ًاريبك المع ربتعي

 ةيبهذملا نم صلختت نأ ىلإ جاتحتف ةدابعلا امأ -بوعشلا نم ًابعش :ينعأ

 ءالجأ ءاملع كانه نوكي دقف ؛ةحيحصلا ةنسلا ىلإ عوجرلا ىلع لمعلاو :ةقيضلا

 وأ «نينثا وأ ًادرف نأ دقتعأ ال ينكل «بناوجلا لك نم ًاحيحص ًامهف مالسإلا اومهف

 نم مالسإلا ةيفصت «ةيفصتلا بجاوب اوموقي نأ مهنكمي نيرشع وأ ؛ةرشع وأ «ةثالث

 ضهني نأ عيطتسي ال هنإ ءكولسلا وأ «ةدابعلا وأ ءةديقعلا يف ءاوس ؛هيف لخد ام لك

 نم اوبريو ليخد لك نم هب قلع ام ةيفصتب نوموقي نوليلق دارفأ بجاولا اذهب

 .ناتدوقفم نآلا ةيبرتلاو ةيفصتلاف «ةميلس ةحيحص ةيبرت مهلوح

 ہک تا



 عرشلاب مكحي ال يمالسإ عمتجم يأ يف يسايسلا كرحتلل نوكيس كلذلو

 لحم لحت يهف ةحيصنلا امأ «نيتماهلا نيتيضقلا نيتاه قيقحت لبق ةئيس راثآ

 اهئاديإ لالخ نم وأ ةروشملا لالخ نم عرشلاب مكحي دلب يأ يف يسايسلا كرحتلا

 ميقي غالبلاف ءريهشتلا وأ مازلإلا ةغل نع ًاديعب ةيعرشلا طباوضلاب نسحأ يه يتلاب

 و«ةدايعلاو «ةديقعلا حيحصتب؛مهعفني اميف سانلا لغشن نأ ءًاضيأ حصنلا نمو

 هللا نألو ليحتسم قي يق يقمن اذه نأل نمل يف هيملطتالو يف ركل مان اهلك

 ٌةّمَأ َساّنلا لع كبَر اك ْوَلَو# ميركلا نأرقلا يف لوقي لجو زع
 1١(. :دوه) نفل َنوُلاَرَي

 ًامهف مالسإلا اومهف اذإ الإ اذه ىلاعت انبر لوق مهيف ققحتي ال ءالؤهو

 ؟ىتمو ؟يسايسلا لمعلاب لغتشي نم

 نمؤن انثأ الإ :هركنن ال اننأ عم !ةلغشم يسايسلا لمعلاب نآلا لاغتشالاف

 مث ةدابعلاب ينثنو ؛ةديقعلاب أدبن دحاو نآ يف يقطنملا يعرشلا لسلستلاب

 ةسايسلا ةلحرم يف هيف لخدن موي يتأي نأ دب ال مث ةيبرتو ًاحيحصت ؛كولسلاب

 نوؤش ريدي يذلا نم ءةمألا نوؤش ةرادإ :اهانعم ةسايسلا نأل ؛يعرشلا اهموهفمب
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 الو ةدحاو 24

 هجوي وأ ,ةكرح سأرتي وأ ًابزح سسؤي نمم؛ًارمعو ءأركبو «ًاديز سيل ؟ةمآلا

 يذلا وه اذه ءنيملسملا لبق نم عيابي يذلا ؛رمألا يلوب صاخ رمآلا اذه !!ةعامج

Fy 



 انلاحك- نيدحتم ريغ نوملسملا ناك اذإف «هترادإو عقاولا ةسايس ةفرعم هيلع بجي

 رومأ يف انسفنآ لغشن نأ امآ ؛هتاطلس دودح بسح رمأ يلو لك كلذ ىلوتيف-مويلا

 نم نكمتن ال انتأل ؛هذه انتفرعم انعفنت الف ةفرعملا قح اهانفرع اننأ انضرتفاول

 .هتحت لئاط ال ثيع هدحو اذهو «ةمألا ةرادإل رارقلا كلمن ال ائنألو ءاهترادإ

 ديفي له مالسإلا دالب نم ريثك يف نيملسملا دض ةمئاقلا بورحلا ًالثم برضنلو
 مامإ نم هترادإ بجاولا داهجلا كلمن ال نحنو اههاجت نيملسملا ةسامح لعشن نأ

 !بجاوب سيل هنإ :لوقن الو ءلمعلا اذه نم ةدئاف ال !؟ةعيبلا هل تدقع لوؤسم

 انريغ لغشن نأو انسفنأ لغشن نأ انيلعف كلذلو «هناوأل قياس رمأ هنإ :لوقن اننكلو

 :ةحيحص ةيبرت مهتيبرتو .حيحصلا مالسإلا مهميهفتي ؛انتوعد ىلإ مهوعدن نمم
 مهف يف نكمتلا نع مهفرصيس امم كلذف «ةيفطاعو ةيسامح رومأب مهلغشن نأ امأ

 حيحصتك ؛نيملسملا نم فلكم لك اهب موقي نأ بجي يتلا ةوعدلا

 ال يتلا ةينيعلا ضورفلا نم يهو ؛كولسلا حيحصتو «ةدابعلا حيحصتو«ةديقعلا

 لثمك «ةيئافكلا رومألا نم نوكي اهضعبف ىرخألا رومألا امأ وءاهيف رصقملا رذعي
 ةيلوئسم نم وه يذلا يسايسلا لمعلاب لاغتشالاو «عقاولا هقف» ب مويلا ىمسيام

 هفرعي نأ امأ ءًايلمع كلذ نم اوديفتسي نأ مهناكمإب نيذلا ءدقعلاو لحلا مهل نم

 نع مهملاب سانلا روهمج اولغشيو دقع الو لح مهيديأب سيل نيذلا دارفألا ضعب

 يف ديلا سمل هسملن امم اذهو !ةحيحصلا ةفرعملا نع مهفرص امم كلذف ؛مهألا

 مهضعب نأ فرعن ثيح «مويلا ةيمالسإلا تاعامجلاو بازحألا جهانم نم ريثك

 لجأ نم ةاعدلا ءالؤه لوح فتلملاو لتكتملا ملسملا بايشلا ميلعت نع فرصنا

 اذإو ؛حيحصلا كولسلاو «ةحيحصلا ةدابعلاو «ةحيحصلا ةديقعلا مهفيو ملعتي نأ

 تاناملربلا يف لوخدلا ةلواحمو يسايسلا لمعلاب نولغشني ةاعدلا ءالؤه ضعببي

 ہا ا



 يف امهم سيل امب اولغتشاو مهألا نع اذه مهفرصف !هللا لزنأ ام ريغب مكحت يتلا

 .نآلا ةمئاقلا فورظلا هذه

 اذه رييغت يف هتمهاسم وأ ملسملا ةمذ ةءارب ةيفيك نع لاؤسلا يف ءاج ام امأ

 بجي ال ام هيلع بجي مهنم ملاعلا ؛هبسحب نيملسملا نم لك :لوقنف ؛ميلألا عقاولا

 ةمعنلا لمكأ دق لجو زع هللا نأ :ةبسانملا هذه لثم يف ركذأ امكو :ملاعلا ريغ ىلع

 ّلْمَأ اوُنَأْساَق...# :لاق ىلاعت هللا نأ كلذ نم «هب نينمؤملل ًاروتسد هلعجو «هباتکب

 عمتجملا لعج دق ىلاعتو هناحبس هللاف (؛ :ءاينالا»#َنوُْمَلْعَت ال تنك ْنِإِرْكَذلا

 ىلع هبجوي ملام امهنم لك ىلع بجوأو ؛ملاع ريغو ءًاملاع :نيمسق يمالسإلا
 مهوبيجي نأ ءاملعلا ىلعو «ملعلا لهأ اولأسي نأ ءاملعب اوسيل نيذلا ىلعف ءرخآلا

 «صاخشأللا فالتخاب فلتخت-قلطنملا اذه نم-تايجاولاف ؛هنع اولثس امع

 هيلع ملاعلا ريغو «ةعاطتسالا دودح يف قحلا ةوعد ىلإ اوعدي نأ هيلع مويلا ملاعلاف

 ماق اذإف «هوحن وأ دلو وأ ةجوزك ؛ًايعار ناك نم وأ هسفن قحب همهي امع لأسي نأ

 الإ :لوقي لجو زع هللا نآل ءاجن دقف ؛عيطتسي امب-نيقيرفلا الك نم- ملسملا

 .5 :ةرقبلا)(اَهَعْسو ال ًاسْفن هللا فلک

 اهل خيراتلا فرعي ال «نيملسملاب تملأ ةاسأم يف شيعن فسألا عم- نحن

 هثيدح لثم يف لَم يبنلا ربخأ امك «نيملسملا ىلع رافكلا يعادت وهو ءليثم
 :اولاق ؛«اهتعصق ىلإ ةلكألا ىعادت امك ممألا مكيلع ىعادت» :حيحصلاو فورعملا

 ءاثغك ءاثغ مكنكلو «ريثك ذئموي متنأ ءال» :لاق ؟هللا لوسر اي ذئموي نحن ةلق نمأ

 ؛«نهولا مكبولق يف نفذقيلو «مكل مكودع رودص نم ةبهرلا هللا نعزئيلو :ليسلا

 ۲o ي م م ممم



 ."(توملا ةيهاركو ايندلا بح» :لاق ؟هللا لوسراي نهولا امو :اولاق

 نيملسملا ميلعتب كلذو «ةيبرتلاو ةيفصتلا يف اودهاجي نأ ءًاذإ ءاملعلا بجاوف

 يفو هتقاط بسح لك كولسلاو «تادابعلاو دئاقعلا حيحصتو حيحصلا ديحوتلا

 دحاو فص يف دوهيلا داهجب مايقلا نوعيطتسي ال مهنأل ءاهيف شيعي يتلا دالبلا

 ال مهنإف دحاو فص الو دحاو دلب مهعمجي ال «نيقرفتم «مويلا انلاحك اومادام

 مهيلع نكلو :مهيلع اوعادت نيذلا ءادعألا دصل داهجلا اذه لثمب مايقلا نوعيطتسي

 ةيداملا ةردقلا كلمن ال اننأل ءاهوذختي نأ مهناكمإب ةيعرش ةليسو لك اوذختي نأ

 تادايقو تاموكح كانه نأل .ًالعف كرحتت نأ عيطتسن ال اننإف ءانعطتسا ولو

 -ةيعرشلا ةسايسلا عم قفتت ال تاسايس نونبتي نيملسملا دالب نم ربثك يف ًاماكحو
 نيرمآلا نيذه _ ىلاعت هللا نذإب-ققحن نأ عيطتسن اننكل -ديدشلا فسآلا عم

 ةاعدلا موقي امنيحو ءةيبرتلاو ةيفصتلا امهو ًافنآ امهتركذ نيذللا نيميظعلا
 ةسايسلا عم قفتت ال ةسايس ىنبتي ال دلب يف ًادج مهملا بجاولا اذهب نوملسملا

 مهيلع قدصيس هنأ -ذئموي-دقتعأ انأف «ساسآلا اذه ىلع نوعمتجيو «ةيعرشلا

 .(0- ٤ :مورلا) هللا رْضَئِبَنوُنِمْؤُلا حَرْفَي ٍِيَمْوَيَو# :لجو زع هللا لوق

 اميف اهلك هتایح نوئش يف هللا مكح قبطي نأ ملسم لك ىلع بجاولا

 :هعيطتسي

 ةماقإ نيبو ؛ةحيحصلا ةدابعلاو حيحصلا ديحوتلا ةماقإ نيب مزالت كانه سيلو

 لزنأ امب مكي ام لوأ نأل ءهللا لزنأ امب مكحت ال يتلا دالبلا يف ةيمالسإلا ةلودلا

 )١( 0(ةحيحصلا ةسلسلا )40۸(.



 ضعب يف تعقو ةصاخ رومآ-كش الب-كانهو ديحوتلا ةماقإ وه -هيف- هلل
 نم بعش يف ملسملا لزتعيف ءةطلاخملا نم ًاريخ ةلزعلا نوكت نأ يهو روصعلا

 تءاج دق رمألا اذه «مهيلإ هرشو «هيلإ سانلا رش نم فكيو «هبر دبعيو باعشلا
 :-هنع هللا يضر- رمع نبا ثيدح يف ءاج امك لصألا ناك نإو ًادج ثيداحأ هيف

 طلاخي ال يذلا نمؤملا نم ريخ ؛مهاذأ ىلع ربصيو «سانلا طلاخي يذلا نمؤملا»

 مكح ةماقإل ةليسو- كش الب-ةملسملا ةلودلاف .« مهاذأ ىلع ربصي الو «سانلا

 .اهتاذ دحب ةياغ تسيلو «ضرألا يف هللا

 ءرومألا نم هب مايقلا نوعيطتسي ال امب نومتهي مهنأ ةاعدلا ضعب بئاجع نمو

 كلذ لاق امك مهسفنأ ةدهاجمب كلذو!روسيمو مهيلع بجاو وه ام نوعديو

 مقت مكسوفن يف مالسإلا ةلود اوميقأ» :هلوقب هعابتأ ىصوأ يذلا ؛ملسملا ةيعادلا

 .«مكضرأ يف مكل
 مهتوعد لج نيلعاج ؛كلذ نوفلاخي هعابتأ نم ًاريثك دجن نحنف كلذ عمو

 هلل ةيمكاحلا» :ةفورعملا ةرابعلاب كلذ نع نوربعيو «مكحلاب لجوزع هللا دارفإ ىلإ

 ؛مهنكلو «هريغ يفالو كلذ يف هل كيرش الو هدحو هلل مكحلا نأب كش الو.«

 ةحيرصلا ةنسلا هيتأت امدنع-لوقي مث «ةعبرألا بهاذملا نم ًابهذم دلقي نم مهنم

 .!؟ةنسلا عابتا يف هللا لزنأ امب مكحلا نيأف!يبهذم فالخ اذه :-ةحيحصلا

 هللا لزنأ امب مكحلا نيأف !ةيفوصلا قرطلا ىلع هللا دبعي هدجت نم مهنمو

 نأ ًادج لهسلا نم نإ .مهسفنأ هب نوبلاطي ال امب مهريغ نوبلاطي مهف! ؟ديحوتلاب

 يف «كراد يف .ككولس يف «كتدابع يف «كتديقع يف هللا لزنأ امب مكحلا قبطت

 .(4؟همقر) «ةحيحصلا ةلسلسلا» )١(



 كلذ ليزت وأ ربجت نأ ءأدج بعصلا نم امنيب «كئارش ىف «كعيب ىف «كئانبأ ةيبرت

 ىلإ رَّسيملا كرثت اذاملف «هللا لزنأ ام ريغب هماكحأ نم ريثك يف مكحي يذلا مكاحلا

 .!؟رّسعملا

 نأ امإو.هيجوت ءوسو «ةيبرت ءوس كانه نوكي نأ امإ :نيئيش دحأ ىلع لدي اذه

 هقيقحت نوعيطتسي ال امب مامتهالا ىلإ مهفرصتو مهعفدت ةديقع ءوس كانه نوكي

 لك لاغتشالا الإ ىرأ الف مويلا امأف مهتعاطتسا يف لخاد وه امب مامتهالا نع

 يف لك «ةدابعلاو ةديقعلا حيحص ىلإ سانلا ةوعدو ةيبرتلاو ةيفصتلاب لاغتشالا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءاهعسو الإ ًاسفن هللا فلكي الو ءهتعاطتسا دودح

 ."ًالوأ ديحوتلا" ةلاسر

 هنم باب [76]

 نم هللاب ذوعنو .هيلإ بوتنو هرفغتسنو «هنيعتسنو دمحن هلل دمحلا نإ :لاؤس

 يداه الف للضي نمو .هل لضم الف هللا هدهي نم ءاتلامعأ تائيس نمو ءانسفنأ رورش

 امأ هلوسرو هدبع ًادمحم نأ دهشأو ءهل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو هل

 :دعب

 جهن ىلع نيرئاسلا مالسإلا ءاملع دحأ ءاقلب يلع ىلاعتو كرابت هللا نم دقف

 ءلقعلاو مهفلاو «لمعلاو ملعلا نيب مهل هللا عمج نيذلا «ماركلا هبحصو مانألا ريخ

 هللا لاق نيذلا نم «قحب مامإ وهف تافصلا هذه هيف تعمتجا اذإ ناسنإلا مظعأ امو

 :ةدجسلا)4َنوُنِقوُي اتتایآب اوناگ و اوُدّبَص امل اَنِرْمأب نود ةا ْمُهّْنِم اَنَلَعَجّو# :مهيف
 ثلاثلا خيرات يف كلذو «ينابلألا نيدلا رصان دمحم خيشلا ةليضف وهو الأ 4

 يا



 ىدهلا ةلسلس تاليحست نمض كلذو ه١ 5411 ةنسل رشاعلا رهشلا نم رشع

 ملسو هللا ىلصو دمحأ نب دمحم ىليل وبأ ميركلا خألا اهليجستب موقي يذلا رونلاو

 .دمحم انلوسرو انيبن ىلع كرابو

 هلآ ىلعو دمحم انلوسرو انيبن ىلع ملسأو يلصأو نيملاعلا بر هلل دمحلا

 :نيعمجأ هبحصو

 نأ ملعي هيف كرابو هملسو هللا هظفح ينابلألا رصان خيشلا ةليضف نأ كش ال

 نمو «يدقعلا داسفلاو ةديقعلا يف لهجلا ثيح نم ريرم عقاو ينيدلا ةمألا عقاو

 رثكأ يف ةيمالسإلا ةعيرشلا فسنو لامهإ ثيح نمو «جهانملا يف قارتفالا ثيح

 هرييغت يف ةميظع ةبغر مهل نيملسملا نم نورويغلا عقاولا اذه ءضرألا عاقب

 مكتليضف ملعي امك «عضولا اذه حيحصت يف مهذخآم فلتخت مهنأ الإ هحالصإو

 حالصإ يف تدهاج يتلا ةيمالسإلا تاعامجلاو ةيمالسإلا تاكرحلا لالخ نم

 تاكرحلا كلت ببسب ةمألل امبر لب «حلفت مل كلذ عمو ةيمالسإلا ةمألا عقاو

 فيك «ةميظع ةريح يفو ةريح يف ملسملا بابشلا ؛:ةميظع بئاصمو تابكن
 ًالابج لمح هنأ مهنم دحاولا رعشي دقو ؛عقاولا اذه نوجلاعي فيكو نولباقي

 ةعجانلا ةعفانلا قرطلا يه امو «ملسملا بابشلل مكتحيصن يه امف ءةميظع

 ؟ةمايقلا موي لجو زع هللا دنع ملسملا ةمذ أربت فيكو «عقاولا اذه ةهجاومل

 انسفنأ رورش نم هللاب ذوعنو «هرفغتسنو هنيعتسنو دمحن هلل دمحلا نإ :خيشلا

 نأ دهشأو .هل يداه الف للضي نمو «هل لضم الف هللا هدهي نم ءانلامعأ تاتيس نمو

 َنيِذَْلا اأ اّيإ#.هلوسرو هدبع ًادمحم نأ دهشأو «هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال

 ْنَمَو ْمُكَبوُنُذ ْمُكَل ْرِفْغَيَو ْمُكَلاَغَأ كَل خلضُي ءاًديِدَس الرق اوُلوُقَو هلل اوا اوُنَمآ
 مالكلا ريخ نإف :دعب امأ 0709/١ :بازحألا)# َيِظظَع اًرْوَهَراَق ُدََق ُةَلوُسَوَو هللا عطب



 ةثدحم لكو ءاهتاثدحم رومألا رشو لالي دمحم يده يدهلا ريخو هللا مالك

 :رانلا يف ةلالض لكو «ةلالض ةعدب لكو «ةعدب

 نم هللا دبع نمحرلا دبع يبأ خألا لاؤس فيعاضت يف ءاج ام ىلإ ةفاضإلاب

 عقاو ناك امم ًارش سيل ميلألا عقاولا اذه نإ :لوقن كلذكف نيملسملا عقاو ءوس

 «مويلا نوملسملا هيلع امم ريثكب أوسأ ناك نييلهاجلا برعلا كئلوأ عقاو نأ كش

 نأ مهعيمج مويلا نييمالسإلا ةاعدلا ىلعف ىلوألا ةيلهاجلا كلت اب يبنلا جلاع

 :لجو زع هللا لوق هيف نيركذتم دج حضاو اذه ىنعمو ميلألا مهعقاو اوجلاعي

 «رخآلا َمْوَيْلاَو هللا وجرب ناك ْنَي ٌةَنَسَح هوش هللا ٍلوُسَر يف ْمُكَل َناَكْذَقَل#

 ةلكشم ةجلاعم ىف انتوسأ وه هيلع همالسو هللا تاولص ائلوسرف :(؟١:بازحألا)

 نم دسف ام حالصإ وهو كلاي يبنلا هب أدب امب أدبن نأب كلذو ءانتمز يف نيملسملا

 اذهب ينعأ تسلو ءًاثلاث مهكولس نمو ءًايناث مهتادابع نمو ءًالوأ نيملسملا دئاقع

 متهي نأ ديرأ امنإو ؛هنودام مث مهملا مث مهألا لوألا رمألا نيب لصفلا وه بيترتلا

 ءاملعلا :لوقن نأ حصألا لعلو «مهنم ةاعدلا رمألا ةعيبطب مهب ينعأو نوملسملا

 رقف ىلع ناك ولو ملسم لك لمشي راص ديدشلا فسألا عم مويلا ةاعدلا نأل مهنم

 ةدعاقلا ًاعيمج ملعنو مالسإلا ىلإ ةاعد مهسفنأ نودعي اوراصف «ملعلا نم عقدم

 دقاف :لوقت يتلا يه كلت ء-ًاعيمج ءالقعلاو لب «ءاملعلا لوقأ ال- ىدل ةفورعملا

 نييالملا نودعي ءًأدج ًادج ةريبك ةفئاط كانه نأب مويلا ملعن نحنف «هيطعب ال ءيشلا

 ةعامج مهو «مهيلإ ةظفللا هذه تفرصنا ةاعدلا ةظفل تقلطأ ام اذإ نيملسملا نم

 َرَثْكأ ّنِكَو# :لجو زع هللا لاق امك مهرثكأف كلذ عمو «غيلبتلا ةعامج يأ ةوعدلا

 0 جا
 مقا



 قلطي امنيح ةوعدلا ةعامج مهف كلذ عمو :(187 :فارعألا»#َنوُمَلْعَي ال سالا

 دق مهنأ مهتوعد ةقيرط نم مولعمو «مهيلإ مسالا اذه فرصني ةوعدلا ةعامج

 يتلا ةثالثلا رومآلا نم مهألا رمألاب وأ لوألا لصألاب مامتهالا نع ةيلكلاب اوضرعأ

 هي أدب ام حالصإ نع اوضرعأو اوكرتف كولسلاو ةدابعلاو ةديقعلا ءًافنآ اهتركذ

 كرابت هلوق لثم نم لسرلل ًاعبت ءايبنألا لك هب أدب ام لب «مالسلا هيلع لوسرلا
 اذهب نونعي ال مهف :(5 :لحنلا»4 َتوُغاَّطَلا اوُمَتْجاَو هللا اوُدّبْعَأ نأ :ىلاعتو

 مكيدل مولعم وه امك ؛مالسإلا ناكرأ نم لوألا نكرلا وهو «ليصألا لصألا

 حون وهو الأ ماركلا لسرلا نم لوسر هيلإ وعدي ماق يذلا لصألا اذهو ءاعيمج

 نأ نوملعت متنأو هديحوتلا ىلإ وعدي وهو ؛ةنس فلآ ةبارق مالسلاو ةالصلا هيلع
 ام وه ام تادابعلاو تالماعملا ماكحأل ليصفتلا نم اهيف نكي مل ةقباسلا عئارشلا

 يف ثبل دقف كلذ عمو «نايدألاو عئارشلا ةمتاخ هنآل ؛اذه اننيد يف فورعم وه

 اومهفي نأ ؛همامتها ناك ًاذإ اميف ءًاماع نيسمخ الإ ةنس فلأ هموق يف ثبل دق «هموق

 توعد نع اوضرعأ «ميركلا نآرقلا نم نوملعت امكف كلذ عمو ءديحوتلا هنع

 .ةيآلا رخآ ىلإ 08 :حون)# کما نرد الل :اولاقو

 نأ وه مالسإلا ىلإ ًاقح ةاعدلل يغبني ءيش مهأ نأ ىلع ةعطاق ةلالد لدي اذهف

 هَل ال هنأ ْمَلْغاَفل :ىلاعتو كرابت هلوق ىنعم هنأل كلذ ديحوتلا ىلإ ةوعدلاب اومتهي

 جاتحي امف هلعف امأ ءًاميلعتو ًالعف هِي يبنلا ةنس تناك اذكه :(19 :دمحم) لا اإ

 يف ةروصحم هتوعدو هدهج ناك امنإ يكملا دهعلا يف ةا يبنلا نأل ؛ثحب ىلإ

 ثيدح نوملعتف ًاميلعت امأ ءهل كيرش ال هدحو هللا ةدابع ىلإ مهوعدي نأ بلاغلا

 يبنلا نأ ملسمو يراخبلا حيحص يف دراولا هنع ىلاعت هللا يضر كلام نب سنأ

 ال نأ ةداهش هيلإ مهوعدت ام لوأ نكيل» :هل لاق نميلا ىلإ ًاذاعم لسرأ امنيح لا



 مهرمف كوعاطأ نإف» وأ «كل اوباجتسا نإف» ءثيدحلا رخآ ىلإ ؛«هللا الإ هلإ

 نأ هباحصأ لج يبنلا رمأ دق ًاذإف «هللا ءاش نإ فورعم وه ثيدحلا مامت (ةالصلاب

 ًاريبك ًاقرف كانه نأ كش ال «ديحوتلا ةداهش ىلإ مهوعدي نأ وهو «هب أدب امب اوأدبي

 «مهتغلب مهل لاقي ام نومهفي اوناك مهنأ ثيح نم نيكرشملا برعلا كئلوأ نيب ًادج

 ال :اولوقي نأ ىلإ اوعدي نأ ىلإ ةجاحب اوسيل نيذلاو مويلا نيملسملا برعلا نيبو

 مهلكف ؛مهدئاقعو مهقئارطو مهبهاذم تفلتخا امهم اهب نولئاق مهنإف هللا الإ هلإ

 نيملسملا اوعدي نأ ىلإ ةجاحب اوسيل مويلا ةاعدلاف كلذلو «هللا الإ هلإ ال :لوقي

 ةيلهاجلا يف برعلا نم رثكأ ةجاحب عقاولا يف مه نكل ةملكلا هذهب اوقطني نأ ىلإ

 برعلا نيب ًأدج يرهوج قرف قرفلا اذه :ةبيلطلا ةملكلا هذه ىنعم اومهفي نأ ىلإ

 ره امك نوربكتسي هللا الإ هلإ ال اولوقي نآ او هللا لوسر مهاعد اذإ نيذلا نيلوآلا

 ال نأ ةملكلا هذه ىنعم نأ نومهفي مهنأل ؟نوربكتسي اذامل «ميركلا نآرقلا حيرص

 مهف «هريغ نودبعي اوناك مهو «هريغ هللا عم اودبعي ال نأو «ًادادنأ هللا عم اوذختي

 رذنلا نع ًالضف «هللا ريغب لسوتلا نع ًالضف «هللا ريغب نوثيغتسيو هللا ريغ نوداني

 مه اوناك ؛ةفورعملا ةينثولا ةيكرشلا لئاسولا هذه نم هللا ريغل حبذلاو :هللا ريغل

 ةغللا ثيح نم ةبيطلا ةملكلا هذه مزاول نم نأ نوملعي اوناك مهنكلو ءاهنولعفي

 نوملسملا امأ هللا الإ هلإ ال :ةملكل اهتافانمل رومألا هذه لك نم اوأر بتي نأ ةيبرعلا

 نوهقفي مهلعل لب ءاهانعم نوهقفي ال مهنكل ها الإ هلإ ال نأ نودهشي نيذلا مويلا

 يف ٌةلاسر فلأ مهضعب نإ ًاعيمج نوملعت امكف امامت ًابولقم ًاسوكعم ًامهف اهانعم

 نونمؤي اوناك نيذلا نوكرشملا هيلع ناك يذلا ىنعملاب اهرسفف «هللا الإ هلإ ال ىنعم

 ۲٠[. :نامقل] هلل نلقي ضْرَألاَو ِتاَوَمَّسلا ىح ْنَم ْهُهَتلَأَس نيكو :هب

 عم مهنكلو «كلذ يف هل كيرش ال ًاقلاخ نوكلا اذهل نأب نونمؤي اوناك نوكر شملاف

 ہا ا



 نكل ءدحاو برلا نأب نوئمؤي مهف «هتدابع يف ءاكر شو ًادادنأ هلل نولعجي اوناك كلذ

 َنيِذَلاَو# :ةفورعملا ةبآلا يف ىلاعت لاق كلذلو «ةريثك تادوبعملا نأب نودقتعي

 اوناك مهف «(۳ :رمزلا)( یز هللا لإ اوبر الإ مهدت اَم ءاَيِلْوَأ هوُ ْنِم اود

 زع هللا ةدابع ىوس ةدابع لك نم اهلئاق أربتي نأ يغبني «هللا الإ هلإ ال لوق نأ نوملعي

 لاق اذإف هلا الإ بر ال ب ةبيطلا ةملكلا اورسف دقف مويلا نوملسملا امأ ءلجو

 ؛ءاوس نوكرشملاو وهف ءهللا الإ بر ال ىنعملا اذه ينعي وهو هللا الإ هلإ ال ملسملا

 نأ ىبأي هنأل كرشملا فالخب هللا الإ هلإ ال :لوقي هنأل ؛ملسم وهف ًاظفل امأ ءًةديقع

 نيملسملا ريهامج امأ ءًانطاب الو ًارهاظ ال ًاملسم سيل وهف «هللا الإ هلإ ال :لوقي

 ينم اومصع دقف اهولاق اذإف» :لوقي مالسلا هيلع لوسرلا نأل ءنوملسم مهف مويلا

 .(هللا ىلع مهباسحو اهقحب الإ مهلاومأو مهءامد

 عقاو نأ :يهو ينم رودصلا ةردان نوكت امبر ةملك لوقأ انأف كلذلو

 ؛ةبيطلا ةملكلا هذهل مهفلا ءوس ثيح نم برعلا هيلع ناك امم رش مويلا نيملسملا

 ال ام نولوقيف مويلا نوملسملا امأ «نونمؤي ال مهنكل نومهفي اوناك برعلا نآل

 لوأ نأ دقتعأ انأف كلذلو ءاهانعمب نورفكي مهو هللا الإ هلإ ال :نولوقي ءنودقتعي

 نايب لوحو ةملكلا هذه لوح اوندندي نأ وه ًاقح نيملسملا ةاعدلا ىلع بجاو

 لجو زع هلل صالخإلا نم ةبيطلا ةملكلا هذه مزاول ليصفت مث «صيخلتلاب اهانعم

 اَمإ# :اولاق نيكرشملا نع ىكح امل لجو زع هللا نآل ؛اهعاونأ لكب تادابعلا يف

 رفك وهف هللا ريغ ىلإ هجوت ةدابع لكف «(* :رمزلا)6 ىز هلا ىلإ اوبر اإ مدع

 .هللا الإ هلإ ال ةبيطلا ةملكلاب

 ىلع مهعيمجت نمو نيملسملا ليتكت نم ًاقلطم ةدئاف ال :مويلا لوقأ انآ اذهل

 ايندلا يف ديفي ال كلذف ةبيطلا ةملكلا هذه مهف نع مهدعب يف مهلالض يف مهكرت

Fy ا 



 هلإ ال نأ دهشي وهو تام نم» : ا يبنلا لوق نأ ًاعيمج ملعن نحن «ةرخآلا لبق

 لخد» :ىرخأ ثيداحأ يفو ,؟”(رانلا ىلع هندب هللا مرح ؛هبلق نم ًاصلخم هللا الإ

 لئاقلا سمي باذع دعب ولو «يأَل دعب ولو ةنجلا لوخد نامض نكمي الف ء«ةنجلا

 بكترا ام ىلع ًءانب بقاعي دق اذه نإف ةملكلاهل حيحصلا داقتعالا دقتعملاو

 سكعلا ىلعو «ةنجلا لوخد هريصم نوكيس نكلو «ماثآلاو يصاعملا نم حرتجاو

 ال كلذف .هبلق ىلإ ناميإلا لخدي املو «هناسلب ةبيطلا ةملكلا هذه لاق نم كلذ نم

 ةرخآلا يف امأ «لتقلا نمو لاتقلا نم ةاجنلا ايندلا يف ديفي دق «ةرخآلا يف ًائيش ديفي

 مهفلا نأل ؛ىنعملا اذهل ًادقتعمو ًالوأ اهانعمل ًامهاف اهلاق اذإ الإ ًائيش هديفي الف

 ةطقن هذهو «موهفملا اذهب ناميإلا مهفلا عم نرتقا اذإ الإ يفكي ال اهدحو ةفرعملاو

 نأ دب ال ءناميإلا مهفلا نم مزلي ال :يهو «نولفاغ اهنع سانلا نم ًاريثك نأ نظأ

 هللا ءاش نإ نوملعت مكنآل كلذ ءًانمؤم نوكي ىتح رخآلا عم نيرمآلا نم لك نرتقي

 ل ًادمحم نأ نوفرعي اوناك ىراصنلاو دو هيلا نم باتكلا لهآ نم ًاريثك نأ

 ةفرعملا هذه عم يأ «كلذ عم نكلو «ةوبنلاو ةلاسرلا نم هيعدي اميف قداص لوسر

 َنوفِرْعَي عك ةَكوُفِرْعَي# :لاق نيح ىلاعتو كرابت انبر اهب مهل دهش يتلا
 مل مهنأل ؛اذامل ءائيش مهتنغأ ام ةفرعملا هذهف كلذ عمو :(145 :ةرقبلا)# ْمُهَءاَتبَأ

 ةفرعملا هقبسي ناميإلاف كلذلو «ةلاسرلاو ةوبثلا ءاعدا نم هنم اوفرع اميف هوقدصي

 هللا الإ هلإ ال ملسملا لاق اذإ ًاذإف «ناميإلا اهعم نرتقي نأ دب ال ءاهدحو يفكت الو

 اذإف «ليصفتلاب مث زاجيإب ةملكلا اذه ىنعم ةفرعم كلذ ىلإ مضي نأ هيلعف «هناسلب

 اهضعب تركذ يتلا ثيداحألا كلت هيلع قدصي يذلا وهف «نمآو قدصو فرع

 ,(؟ 907 /۳) ةحبحصلا )١(

 7 يسع ]|

 ہک تا



 ًافنآ هتركذ يذلا ليصفتلا نم ءيش ىلإ ًاريشم مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق اهنمو ءًافنآ

 هذه تناك يأ ««هرهد نم ًاموي هتعفن هللا الإ هلإ ال لاق نم» :ةكِي هلوق وهو الأ

 ةفرعم دعب «ناهذألا يف خسري يكل هرركأ اذهو اهانعم ةفرعم دعب ةبيطلا ةملكلا

 اهتايضتقمب ماق نوكي ال دق هنكلو «حيحصلا ىنعملا اذهب ناميإلاو اهانعم

 امل ءازجك رانلا لخدي دقف يصاعملا نع ءاهتنالاو حلاصلا لمعلا نم اهمزاولبو

 «ةبيطلا ةملكلا هذه هيجنت مث «تابجاولا ضعبب لخأ وأ ءيصاعم نم بكتراو لعف

 نم امأ "«هرهد نم ًاموي هتعفن هللا الإ هلإ ال لاق نم" :مالسلا هيلع هلوق ىنعم اذه

 ال اذهف ىنعملا اذهب نمؤي مل هنكلو اهانعم هقف وأ ءاهانعم هقفي ملو هناسلب اهلاق

 .ةلجآلا يف سيلو ةلجاعلا يف انه الإ هللا الإ هلإ ال :هلوق هعفني

 يمالسإ لتكت وأ عمتجم لك يف ديحوتلا ىلإ ةوعدلا زيكرت نم دب ال كلذل

 نأ قدألا لعل وأ «ةيمالسإلا تاعامجلا لك هب ندندي ام ىلإ قحبو ًاثيثح ىعسي
 ةلودلا ةماقإو يمالسإلا عمتجملا قيقحت وهو «ةيمالسإلا تاعامجلا لج :لوقن

 نأ اهنكمي ال فئاوطلا هذه وأ تاعامجلا هذه هللا لزنأ امب مكحت يتلا ةملسملا

 ةقيقح اهلعج ىلإ ًاثيثح يعسلا ىلعو اهقيقحت ىلع اوعمجأ يتلا ةياغلا هذه ققحت

 مالكلا اذهب ينعأ ال هنأ ىلإ هيبنتلا ديعأ ءا هللا لوسر هب أدب امب ءدبلاب الإ ةعقاو
 هذه ىلإ ةوعدلا ىلع طقف ةاعدلا رصتقي نأ وه «هنودامو مهملاف مهآلا نايب يف

 ةمعنلا انيلع لجو زع هللا متأ نأ دعب مالسإلا نآل ؛اهانعم مهفو ةبيطلا ةملكلا

 .ًازجتي ال ًالك هولمحي نأ ةاعدلا ءال وهل دب الف «هنیدل هلامكإب

 ةاعدلا ىلع بجي هنأ هتصالخ يذلا نايبلا كاذ دعب لوقأ اذه لوقأ نيح انأو

 )١( عماجلا حيحص )رقم٤ *55(.

 o | ا ا



 ةديقعلا نيملسملا ميهفت وهو مالسإلا هب ءاج امم مهألاب اومتهي نأ ًاقح نييمالسإلا

 نأ ىلإ رظنلا تغلأ نأ ديرأ ينكل هللا الإ هلإ ال :ةبيطلا ةملكلا نم ةعباتلا ةحيحصلا

 يف قحب دوبعم ال :اهانعم هللا الإ هنإ ال نأ طقف ملسملا مهني نأ ينعيال اذه

 زع انبر دبعتي نأ يغبني يتلا تادابعلا مهفي نأ مزلتسي اذه لب طقف هللا الإ دوجولا

 دب ال ليصفتلا اذه «ىلاعتو كرابت هللا دابع نم دبعل اهنم ًائيش هجوي الو ءاهب لجو
 .ةبيطلا ةملكلل زجوملا ىنعملا كلذ عم ًاضيأ هنايب نرتقي نأ

 600:5 :1 ع اله "١0 رونلاو ىدهلا"

 ضعبل خيشلا ةحيصن باب []
 اهتايولوأ ىلوأ ديحوتلا لعجت نأ تايعادلا

 :[تايعادلا ضعبل هتحيصن قايس يف مامإلا لاق]

 دقف (" .۲:قالطلا) 4 ُبِيَتَك ال ُتْيَح نم ُةَفّزْرَيَو اجر هَل لع هللا تي ْنَمَول

 مكتخأ راد مكب قاض امئيح هللا ءاش نإ دجسملا اذه ًاجرخم نكل هللا لعج

 نكيلع نكلو «بيغلا يف مكل رخدا امم مكل عسوأ كلذ ءارو ام نوكي نأ ىسعو

 ًالوأ اذه هللا حمس ال ىرقهقلا دوعت ربصلا اهعم نرتقي مل اذإ ةوعدلاف نربصت نأ

 كاذ وأ ةعامجلا كلت نم سانلا ضعب نم تركذ ام هيف يذلا دجسملا اذه ًايناثو

 ةوعدلا ةبقاع نوكت نأ وجرأف بصعتلا لك نيبصعتم اوسيل مهنأ ماد امو «بزحلا

 لامعتساب حصنأ نكلو ءدجسملا كاذ يف سيردتلا ةطساوب راشتنالا يف ةدايز

 تاملسملاو نيملسملا ىدل فورعملا ىلاعت هلوق يف ةنمضتملا ةيعرشلا ةسايسلا

 يه يتلا ب موجو ةَنَسَحْلا ٍةَظِعْوُلاَو ةَمْكَحْلاب كبَر ليبَس لإ ٌعذا# ًاعيمج
 نإ ملعلا :ليق امك وه سيردتلاو ثحبلا قلطتم نوكت نأو ٠٠١( :لحنلا) نس أ



 نأ نكيلع ىفخي الو مهألاف هنم مهألا مدقف ريصق هليصحت نع رمعلاو ريثك هتبلط

 اذهب ءدبلا يغبتيف كلذلو ءةحيحصلا ةديقعلاو ديحوتلا وه مالسإلا يف ءيش مهأ

 اذه نكيلو (19 :دمحم)#هلا الإ لإ ال هنأ مَلْعاَفل مالسإلا لوصأ نم لوألا لصألا

 ناك نإو اهنإف يفنحلا يواحطلا رفعج يبأل ةيواحللا ةديقعلا ةلاسر نم قلطنملا

 كانهو «نيعستو ةعست ةئاملاب ميلس هنإف برشملا يديرتام بهذملا يفنح اهفلؤم

 نأ ىلإ بهذي هنأ وهو يثيدحلا يفلسلا انجهنم اهيف فلاخ طقف ةدحاو ةلأسم

 «ثيدحلا لهأل ًافالخ حلاصلا لمعلا هامسم يف لخدي ال هنأو ةديقع طقف ناميإلا

 تنيب ام ىلع اهتحصل ةلاسرلا هذه نم ةديقعلا سيردت يف قلطنملا نكيلف كلذلو

 اهتصالخ ؛يتحيصن هذه «يفلسلا جهنملل نيفلاخملا دنع ىتح ةلوبقم اهنألو «ًافنآ

 نم ًاقالطنا ةديقعلاب ءدبلاو ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب..نسحأ يه يتلاب ةوعدلا

 ..ةبيطلا ةلاسرلا هذه

 (00 1:01:17 /555) "رونلاو ىدهلا"

 ءايبنألا ةوعد لصأ باب [۷۷]

 ةداضي امو ديحوتلا ماسقأ نايبو ديحوتلا ةوعد وه لسرلاو

 ىلاعتو كرابت هللا ةدابع ىلع ةمئاق يه امنإ لسرلاو ءايبنألا لك ةوعد لصأ

 .هل كيرشال هلحو

 مهوعدي ام لوأ ناك امنإف هموق ىلإ هللا هلسرأ لوسر لکو «هللا هثعب يبن لكف
 .توغاطلا اوبنتجيو هللا اودبعي نأ :هيلإ

 نيبو هنيب فالخلا عقو ساسألا اذه ىلعو ةو هللا لوسر ءاج اذه ىلع

 ءليصفتلاو نايبلا نم ريثك ىلإ جاتحت ال ةلأسملاو ًاعيمج نوملعت امك مهنأل «هموق
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 هل كيرش ال هلحو هللا اودبعي نأ مهاعد املف ىرخأ ةهلآ هللا عم نودبعي اوناك دقف

 َلَعَجَأ# :اولاقو كلذ نع اوربكتسا هللا الإ هلإ ال :هعم :اولوقي نأ ىلإ مهاعدو
 .(ه :ص)# ٌباَجْع ٌءْيَتَل اذه َّنِإاًدِحاَو اإ َةَمآلا ر رپ

 .ديحوتلا اذه ىلإ هموق ةوعد :يه ةوعدلاب أدب ام لوأ ناك إب يبنلا نأ امك

 برعلا لئابق نم ةليبق ىلإ هفرط نم ًالوسر لسرأ اذإ ألي هللا لوسر ناك كلذك
 مالسإب ناميإلا ىلإ ةو هللا لوسر لوسر ةوعد نكت ملف «مالسإلا ىلإ مهوعدي

 ىلإ هتوعد تناك امنإ ةو هللا لوسر لوسر ةوعد تناك امنإو «هملاعم حضاو ريغ

 .هل كيرش ال هدحو هللا اودبعي نأ مالسإلا

 نأ كلذك مهملعو «هباحصأ ملسو هلآو يلع هللا ىلص يبنلا بدأ اذه ىلع

 .لجو زع هللا نيد ىلإ مهريغ اوعدي

 يضر كلام نب سنأ ثيدح نم ملسمو يراخبلا حيحص يف ءاج ام كلذ نم

 مالسإلا ىلإ مهرعدي نميلا ىلإ ًاذاعم ثعب امنيح لا يبنلا نأ هنع ىلاعت هللا

 نم نيرخآ ماوقأو نيكرشم ماوقأ نيب عمجي ناك ذئموي نميلا نأ نوملعت مكلعلو

 هللا لوسر ىصوأ كلذل «ميرم نب ىسيع هللا عم نوعدي نيذلا نم «باتكلا لهأ

 لوأ نكيل -دهاشلا انهو -نكيل» :هل لاق نميلا ىلإ هثعب امنيح ًاذاعم هلوسر ةكلب

 كوعاطأ مه نإف هللا لوسر ًادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش :هيلإ مهوعدت ام

 .(ثيدحلا خلا...ةالصلاب مهرمف

 تايآ يهو اهانعم يفامو ةقباسلا ةيآلا نمو ثيدحلا اذه نم دهاشلاو

 لسرلا عابتأ ةوعد ءلوسرلا ةوعد نأ :لجو زع هللا باتك يف تابيط تاريثك

 هلإ ال نأ ةداهش ىلإ :ةيبطلا ةملكلا هذه يلإ مهلوح نم ةوعدب مامتها نوكي امنإ

 .هللا الإ

 الا

 مهنا



 هب مهءاج يذلا مهنيدبو مهمالسإب مهدهع دعي ببسي مويلا نيملسملا نكلو

 .«اهراهنك اهليل» :ثيدحلا يف ءاج امك ايقن ارهاط و هللا لوسر

 مالسإلا مهيقلت نيبو نيملسملا نيب تلاح يتلا ةعساشلا ةفاسملا هذه ببسب

 نم نكي مل ام هعورف نع الضف هلوصأ يف «مالسإلا يف لخد دق ًايرط ًاضغ اذكه

 .نيلوألا نيملسملا نع ركذ ُهَل وأ :دوجو هل لبق

 بلق ىلع هللا هلزنأ ًاعيمج نوملعت امك ميركلا نآرقلا نأ :كلذ ىلإ فاضي

 لزن نيذلا...برعلا ىلإو «نيبم يبرع ناسلب ملسو هلآو يلع هللا ىلص دمحم

 نايب ةا لوسرلا ىلوتي نأ نود هومهفي نأ مهيدل ًارسيم ناكف «مهناسلب نآرقلا

 باتك يف ةدوجوم اهلوصأ نوكت يتلا ماكحألا نايبب ةقالع هل ناك ام الإ هنم ريثكل

 برعلا رشعم نحن انتنسلأ يف ةمجعلا لوخدلف مويلا نحن امأ «لجو زع هلل

 همهفي ناك ام لقألا لع ةيبرعلا ةغللا ثيح نم ميركلا نآرقلا نم مهفن ال انحبصأ

 هلاثمأو لهج يبأك «ديحوتلا ةوعد اوبراح نيذلا نوكرشملا مهفو «نولوألا برعل

 لتاقأ نأ ترمأ» :ةلولَي هللا لوسر مهل لوقي امنيح نومهفي مهتغل بيسب اوناك دقف

 رفكلا :ةداهشلا هذه ىنعم نأ نومهفي مهف.(هللا الإ هلإ ال نأ اودهشي ىتح سانل

 ثعب نيذلا نيكرشملا دهع يف ؛هنود نم دبع امف ىلاعتو كرابت هللا ىوس ام لكب

 نيكرشملا نم ءالؤهو ءالؤه لكف «مهلبق نميف وأ ةرشابم ةو هللا لوسر مهيلإ
 .ىرخأ ةهلآ هللا عم نودبعي اوناك

 برعلا اهمهفو انركذ امك نآرقلا اهب لزن يتلا ةيبرعلا ةغللا يف هللا ةملكف

 نومهفي ال نيملسملا نم ريثك مويلا ةرشابم مالسلا هيلع لوسرلا مهيلإ ثعب نيذلا

 «هلإ ال» :ةظفللاف ًدارم سيل رخآ ىنعمب اهنومهفي دق امنإو ءاهمهف قح ةظفللا هذه



 .«هلإلا» :ظفل هيلع لدي يذلا ىنعملا نم ءزج وه امنإ

 نودعي دق نمم ىتح نيملسملا ضعب نم عمسن امنيح مويلا ملعن نحن
 ىنعمب وه :هلإلا ىنعم نأ نومهفي مهنأ سانلا ةماع نع الضف ةاعدلا نم مهسفنأ

 متعمس امكو نوفرعت امك مالسإلا لصأ يه يتلا ةبيطلا ةملكلا نورسفيف ؛برلا

 :؛صقان رصاق مهف اذهو «هللا الإ بر ال يأ :هلإ ال نومهفي هركذ قباسلا ثيدحلا

 يلوقل اوهبتنت نأ وجرأو «طقف هللا الإ بر ال نأ :ىنعمب هللا الإ هلإ ال نأ دهش نم

 هللا الإ دبعي بر ال يأ :رخأ ءيشو بر ال :ينعت هلإ ال :لوقأ نأ ديرأ يننآل ؛طقف

 نم دبال ءال ؟طقف هللا الإ قلاخ ال .هللا الإ بر ال ينعت ال هلإ الف ءقحبو لجو زع

 هلإ ال :ةبيطلا ةملكلا اذهب دهشتي نأ دب ال يذلا ملسملا ةديقع يف كلذ ىلإ مضي نأ

 كرابت هللا الإ دوجولا يف قحب دوبعم ال :اهانعم نأ مهف دق نوكي نأ هللا الإ

 اذخأو «ةداجلا ىلع ماقتسا دق وهف ؛حيحصلا مهفلا اذه ملسملا مهف اذإف.ىلاعتو

 .اهنم لوألا طيخلا

 هققحي نأ ؛هقدصو هب نمآو همهف يذلا ىنعملا اذه ققحي نأ كلذ دعب ةيلع مث

 .هل كيرش ال هدحو اهيف لجو زع هللا دبعي هنأب معزي يتلا هتايح يف

 كيرش ال هدحو هلل ىلصت نأ يه امنإ طقف ةدابعلا نأ نومهوتي سانلا نم ريثك

 لجو زع هللا ريغب دئادشلا يف تنعتسا وأ تثغتسا وأ تدجس «تعكر اذإ كنأو «هل

 نم نأ نومهوتي سانلا نم ريثك هللا الإ هلإ ال :كلوقب كتداهشب تررضأ نوكت ال

 حضاو حضاف أطخ اذه ءديحوتلا ةداهش ضقاني ال اذه دئادشلا يف هللا ريغب ناعتسا

 اذإ تنأو ءهللا الإ دوجولا يف قحب دوبعم ال نأ :ينعت ةداهشلا اذه نآل ؛ًادج

 :كئثيغي نأ رشبلا نم دحأل نكمي ال ثيح ةدشلا ةلاح يف لجو زع هللاب تنعتسا

 هللا عم اكيرش ؛ثاغتسملا اذه تلعج دقف ؛تاومألا وأ ءايحألا نم ناك ءاوس
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 .ناميإلا قح اهب نمؤت ملو ؛ةداهشلا هذهب تللخأ دق نوكت كاذنيحو ىلاعتو كرابت

 امك باتكلا ةحتاف أرق اذإ الإ هتالص حصت ال ءىلصي نم مويلا ملسم لك

 َكاَيِإَو د بعت كا ي :لجو زع هلوقب هبر بطاخي هلوأ يف وهف

 .(© :ةحتافلا)# ُنيِعَتْست

 نم لوألا لصألا وه اذهو هللا ربغ ةدابع زوجي ال هنأ نومهفي سانلا نم ريثك

 نأ ىلإ نوهبتتي ال نكلو ءاهمهفي نأ ملسملا ىلع بجي يتلا ةبيطلا ةملكلا هذه

 .4ُنيِعَتْسَن كايإو# ةيآلا مامت

 ؛هل كيرش ال هدحو هللا ةدابع ضقانت لجو زع هللا ريغب ةناعتسالا نأ :ينعت اهنإ

 الوًارض مهسفنأل نوكلمي ال مهنأ نوملعي مهو «ءايبنألا وأ ءايلوألا وأ :نيحلاصلا

 لوسر ىلع اهوركنأ امنيب ؛هللا الإ هلإ ال :ىنعم اومهف دق نونوكي ال ذهيح ؛ًاعفن

 .(0 :ص)# تاع ٌةْيَتَل اَذَه نإ اًدِجاَو اإ الا َلَعَجَأل :اولاقو هللا

 ينعأ «نيكرشملا نأ :ًاثيدحو ًاميدق نيكرشملاو مويلا نيملسملا نيب قرفلا

 امأ ءاهب نونمؤي ال نكلو ةداهشلا هذه ىنعم نومهفي اوناك ةصاخ برعلا :مهب

 نودهشي مهنم ريثك ءاقح اهب نمؤيو ءاهمهفي نم مهنم ليلقلاف مويلا نوملسملا

 1 لق اَنَمآ ٌباَّرغألا ٍتَلاَق# :بارعألا ضعب يف ىلاعت لاق امك نكلو :مهتتسلأب

 .(14 :تارجحلا)#ْمُكِبولُق يف نالا لذي و اَنْمَلْسَأ اوُلوُق ْنِكَلَو اوُِمْؤُت

 :نينثا نيئيشب الإ نمؤملا بلق ىلإ برستي ال ناميولاو



 .حيحصلا مهفلا :لوألا

 حيحصلا ناميإلا :يناثلا

 لاق ءهنومهفي ال نكل «نآرقلا نوؤرقي ماوقأ ىلع لجو رع انبر ىعن كلذل

 ۲١(. :دمحم) هاما بوف ىلع أ نارق نورد الفأل :ىلاعت

 لإ هَل ال هنأ ْمَلْعاَفل :نآرقلا يف «ملعاف :مالسإلا اهب ءاج يتلا سسألا نمف

 ١5(. :دمحم) هللا

 هللا الإ هلإ ال نأ نودهشي مهنأل ؛كش الو نوملسم مويلا نوملسملا كلذل

 اذهب اوقطني مل نيذلا نيكرشملا اوقراف ةيثيحلا هذه نم مهف هللا لوسر ًادمحم نأو

 اهمزاولو اهقئاقحب مايقلا مهمزلي اهب قطنلا نأ نوملعي اوناك مهنأل ؛ةداهشلا

 .اهتايضتقمو

 مهنأ :هب نوحرصي اوناك ام اذكهو ىلاعتو كرابت هللا الإ اودبعي ال نأ :كلذ نم

 هِنوُذ ْنِم اوَُذَعَلا َنيِذَّلاَو :ميركلا نآرقلا يف لجو زع لاق كلذل .هب نونمؤي ال

 .(۳ :رمزلا)6 ىر هللا لإ اوبر الإ ْمُهُدْبْعَت ام ءاَيِلْوَأ

 اوناك له ؟مهتدابع يه امف ءىرخأ ةهلآ هللا عم نودبعي مهنأب اوحرص دقف

 يتلا مانصألا كلت :ةهلآلا كلتل نولصي اوناك له ةالصلا نوفرعي ال مهو نولصي

 .؟يفلز هللا ىلإ مهبرقتل امنإو ؛نيك رشملا ةدابع يه ام نذإ

 كئلوأ عم نولعفي اوناك اذام «ءنوكرشملا ءالؤه «نويلهاجلا ءالؤه ناك اذام
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 نورذني اوناك ءنوحبذي اوناك «ةقيقحلا هذه نوملعت متنأو «مهل نوحبذي اوناك

 ال هنأ نوملعي ةدش تءاج اذإ نكل ؛مهب نوثيغتسي دئادشلا يف اوناك ءاروذن مهل

 يف حرصم وه امك هيلإ اوأجلو لجو زع هللا اوركذ ذئنيح هللا الإ اهنم مهل ثيغم

 ديحوتلا ىفانت يتلا ءايشألا ملعتي نأ بجي ملسملا نذإ ؛ةميركلا تايآلا نم ديدع

 يف ءاج كلذل ؛رعشي الو يردي ال ثيح نم اهيف عوقولا نم ًاهزنم نوكي ىتح
 دب الف "”(ةنجلا لخد هللا ىوس امي رفكو هللا الإ هلإ ال :لاق نم» :ثيداحألا ضعب

 .لجو زع هللا ريغ نع ةدابعلا يفنو لجو زع هلل ةدابعلا تابثإ نيب عمجلا نم

 .ًادج ةريثكو «ةريثك تادابعلا

 نم تناك ءاوس ؛تادابعلا نم هب هللا دبعت ام لک هب لجو زع هللا اندبعت ام لکف

 ىلإ اهنم ءيشب هجوتي نأ ملسملل زوجي الف «تابحتسملا وأ تابجاولا وأ ضئارفلا

 ينال نإ لق :نوملعت امك ميركلا نآرقلا يف ىلاعتو كرابت هللا ريغ
 ٠١۲(. :ماعنألا) َنيَلاَعْلا بر هلال يتيحبذو يتيحضأو :يأ (16؟ :ماعنألا# يكسو

 ىلصي نأ يرورضلا نم سيل «هللا ريغ دبع هنأ :كلذ ىنعم هللا ريغل حبذ نمف

 ًاک رش هيفكي «هللا ريغل رذني نأ اک رش هيفكي ؛هللا ريغل حبذي نأ ًاكرش هيفكي «ريغلا اذهل

 يف اكل هللا لوسر نع ةنسلا يف صنلا ءاج ءايشألا هذه لك «هللا ريغب فلحي نأ

 هنأل «؟اذامل ءهللا ةمحر نم دورطم ."”(نوعلم وهف هللا ريغل حبذ نم) :اهلعاف نعل

 كراب كلذل ىلاعتو كرابت هلل ىلإ الإ هب برقتي نأ هل زوجي ال امب هللا ريغ ىلإ برقت

 جراخ وأ ةالصلا يف ءاوس اوملكتت نأب اوفتكت نأ مكل يغبني ال مكيف هللا

 ملسم حيحص(١)
 .(۱۳۹مقر)

 مقر ملسم حيحص (؟)

 ٥۲۳۹(.



 نومهفت ال مث هللا الإ هلإ ال :نولوقتف :هنوللهتو هنوربكتو هللا نوحبست ةالصلا

 نم ريثك عقاو نم يه يتلا ةلثمألا ضعبب مكتركذ دق اذنأهو «ًاديج اهانعم

 .مويلا نيملسملا

 ةعقاوو ةدوهشم رومأ فسألا عم يه امنإو ءةيلايخ رومأ نع ملكتن ال نحن

 نيذلا مهتصاخ ضعب نمو لب ؛مهتماع نم :لوقأ ال نيملسملا نم ريثك فوفصب

 .مهنأشو مهوعد :اولاقو «مهتماع لعف اوديأ «مهتماع لعف اولعفي مل نإ لقألا ىلع

 نم ةلهجلا ضعب هيف عقي يذلا كرشلل رارقإ اذه ءنيبملا لالضلا وه اذه

 اولوقي نأ :مهعم اوفطلتي نأ سأب الو مهوهبني نأو ءمهوررحي نأ ليدب نيملسملا
 يلولا اذه سدقت نأو مرتحت نأ ديرت ينالفلا يلولل ًارذن رذنت امل يخأ اي تنأ :ًالثم

 :ليق امك نكلو «هاوقتو هحالصل

 .لبإلا دروت دعس اياذكه ام لمتشم دعسو دعس اهدروأ

 اوناك اميف نيحلاصلاو ءايلوألا ةفلاخمب نيحلاصلاو ءايلوألا ميظعت نوكي ام

 ال هنأ :كلذ نمو «هللا الإ نودبعي ال نوحلاصلا «ةديقعو حالصو ةدابع نم هيلع

 خألا اهيأ تتأ نذإف «هلل الإ نوفلحي الو «هللاب الإ نورذني الو ءهلل الإ نوحبذي

 .ينالفلا يلولل ءينالفلا ربقلل حبذت ال ملسملا

 هلل ياو ياو يکسْنَو ٍتالَص نإ :كبلبو كئاسلب لقو لجو زع هلل حبذا

 ال انأ :لوقيف هتالص نيب قرفي نأ ملسملل زوجي الف .(16؟ :ماعنألا»#َنيَّئاَعْلا ِّبَر



 '”(ضرألا موخت ريغ نم نوعلم «هللا ريغل حبذ نم نوعلم» :ةحصلا ثيح نم هيلع

 .(هللا ريغل حبذ نم نوعلم» :هنم دهاشلا اذه نآلا انبسح ةمتت هل ثيدحلا

 فلح نم» ("«تمصیل وأ هللاب فلحيلف ًافلاح ناك نم «مکئابآب اوفلحت ال»

 .2(كرشأ دقف هللا ريغب

 ريغب فلحلا ًادج بيجع رمأ اذهو برعلا نيب رشتنم رمأ هللا ريغب فلحلا مويلا

 .مجعلا نم ريثك نم رثكأ برعلا نيب رشتنم هللا

 نأ ىلوأ مهو «مهب قيلي يذلا مهو «ىلوألا ةوعدلا اولمح نيذلا مه برعلاف

 مالكو هللا مالك اومهفي نأ مهتعاطتساب نيذلا مه مهنأل ؛نمزلا اذه يف اهولمحي

 «لتاقي نأ نم ايندلا يف ملسملا اهب وجني يتلا ءهللا الإ هلإ ال ةملك نأ :دهاشلاو

 دولخلا نم ةمايقلا موي وجنيو ءرغاص وهو دي نع اهعفديو ءةيزجلا هيلع ضرغي وأ

 مهفلا اذهب نمآو ءًاحيحص ًامهف اهمهف اذإ الإ هديفت ال ةبيلعلا ةملكلا هذه ءراتلا يف

 .هتايح يف هقلطنم يف «هتايح يف هقبط مث ًاقداص ًاناميإ حيحصلا

 هنع ىلاعت هللا يضر ناميلا نب ةفيذح ةملك ةملكلا اذه ةياهن يف اوركذت كلذل

 ,(هيف عقأ نأ ةفاخم رشلا نع

 .قباسلا ردصملا (1)

 TY) ؛مقر) يراخبلا 9
 57١(. ٤مقر) عماجلا حيحص (۳)

 0 | ا ا .(589مقر) ملسمو 2" ١١5مقر) يراخبلا (5)



 ةملك يفانت يتلا تاينثولا نعو «تايكرشلا نع اولأست نأ مكيلع نذإف

 ارهاظو :مكبولق يف ارقتسمو «مکناهذآ يف ًاحضاو مكديحوت نوكي ىتح ؛ديحوتلا

 .حيحصلا ناميإلاو .حيحصلا مهفلا اذه ىلع مكقالطنا

 ام ةفرعم نيبو ءهل كيرش ال ةدحو هللا ةدابعب ناميإلا نيب عمجلا نم نذإ دب الق

 .تاينثولاو تايكرشلا نم حيحصلا ديحوتلا اذه ضقاني

 ةاعدلاو مهنم ةصاخلا مهب ينعأو «مويلا نيملسملا نإ :ةريخأ ةملك لوقأ

 امو اهمزلي امو هللا الإ هلإ ال ةداهش نيملسملا ميهفت لوح ًاقلطم نوندندي ال ءمهنم

 .اهيفاتيو اهضراعي

 نأ نوركذتي الو ءنودحوم هلل دمحلاو مهلك مويلا نيملسملا نأ نومهوتي

 باتكلا اومهف نيذلا «نيققحملاو ءاملعلا دنع ماسقأ ةثالث ىلإ مسقني ديحوتلا

 نم مهيف لخدو «برعلا ناسل ىلإ ةمجعلا تلخد امدعب ًاحيحص ًامهف ةنسلاو

 .كلذب دهع مهل نكي ملام ءلوألا فلسلل نكي مل ام تاينثولاو تايكرشلا

 :ماسقأ ةثالث ديحوتلا اولعج ءاملعلا ءالؤه

 وهو لوألا ديحوتلا وه يذلا ةيبوبرلا ديحوت نأب ركذأو ةيبوبرلا ديحوت - ١

 نوكرشملا ناك ديحوتلا اذه «ثلاثلاو يناثلا ديح وتلا نم يتأيس ام ساسأ وه يذلا

 .هب نوئمؤي نولوألا

 .؟كلذ نم ءيش مهعفن لهف

 ؟اذامل.ال :باوجلا

 فيك ًافنآ مكل تحرش دقو «ةدابعلا ديحوت وهو يناثلا ديحوتلاب اورفك مهنأل



 .(© :رمزلا)©ىَقْلُز هللا لإ انور الإ مهدي ام :نولوقي اوناك

 باتكلا نم صوصن يف روكذم كلذف ةيبوبرلا ديحوتب نونمؤي اوناك مهنأ امأ
 .ًادج ةريثكو «ة ريثك صوصنو ةنسلاو

 8 ا ْنَم ْمُهَتَلاَس نيَو :صوصنلا كلت رضعب يف ًالثم ىلاعت هللا لاق

 ٠١(. :نامقل)#هّللا َنُلوُقَيَل ضْرَأْلاَو ِتاَوَمَّسلا

 كيرش ال دحاو برلا وه امنإ ضرألاو تاومسلا قلاخ نأب نوفرعي مه نذإ

 .ةفورعمو ةريثك ىنعملا اذه ىف تايآلاو .هل

 مهنأ عم لجو زع هللا ريغ ةدابعب نوحرصي اوناك فيك :ًاثيدح مكل رركأ ينكل

 انديس ناك امك ىبلي ةبعكلا لوح فاط اذإ مهدحأ ناك ؛ةيبوبر ديحوت هنودحوي

 نم مه نولوقي اوناك اذام نكل «نيدحوملا ةيبلت هذه انه ىلإ ؛كل كيرش ال كيبل

 ؟مهلالضو مهكر شو مهسفنأ دنع

 الإ كل كيرش ال «كلم امو هكلمت اكيرش الإ كل كيرش ال :دعب نولوقي اوناك

 نأ لبق ةكم يف لازي ال وهو مالسلاو ةالصلا هيلع ناكف «كلم امو هكلمت اكيرش

 الأ ىلإ ًاراهن ًاليل ًادبأو ًامئاد مهوعدي وهو مهعمسي امنيح ةنيدملا ىلإ رجاهي
 الإ كل كيرش ال :نولوقي مهعمس اذإ مالسلا هيلع ناك :هل كيرش ال هللا الإ اودبعي

 “«رق دقا :لوقي ةيئانثتسالا ةلمجلا هذه اولوقي نأ لبق كلم امو هكلمت اكيرش

 .(۲۸۷۲مقر) ملسم (۱)

 عمد



 كلم امو تنأ هكلمت اكيرش الإ :نولوقيف «نوك رشم مهنأل ؛نولابي ال مهنكل

 كيرشال قحب يذلا هلل كولمم دبع وه يذلا كيرشلا اذه ةميق ام :مهلالض اورظنا

 .ديعبلا لالضلا وه كلذ ؟هل

 :ماسقأ ىلإ ديحوتلا نومسقي ءاملعلا كلذل

 .تركذ امك هب نوئمؤي نوكرشملا ناك ام اذهو ؛ةيبوبرلا ديحوت ١-

 قحب دوبعم ال يأ :هلإ ال يأ :ةيهولألا ديحوتب ىمسي دقو «ةدابعلا ديحوت -؟

 .ًافلآ ةيافكلا هيف ام متعمس دق ديحوتلا اذهب نورفكي اوناك «هللا الإ دوجولا يف

 دحاو لجو زع هللا نأ امك يأ :تافصلاو ءامسألا ديحوت :ثلاثلا ديحوتلا -7“

 ىف دحاو وه كلذك «هاوس هعم دبعي ال .هتيدوبعو هتيهولأ ىف دحاو وهف هتاذ ىف

 ١١(. :ىروشلا)#ُريِصَبلا ٌعيِحَّسلا رهو ءىس هلک سیل «هتافصو هئامسأ

 .نوجش وذ ثيدحلا :لاط ولو لاقي امك رمألاو ةفقو نم ًاضيأ ىل دب ال انه

 نم ريثك «تافصلا ءامسألا كرش يف نوعقي مويلا نيملسملا نم ًاريثك نإ

 «نويفوصلا كئلوأ :فوصتلا هنومسي ام ىلإ نوليمي نيذلا كئلوأ ةصاخيو ساتلا

 «بلقلا يفام ىلع نوعلطي مهنأ ءنيحلاصلاو ءايلوألا ضعب يف نودقتعي نيذلا

 نوبرقتي مهنإ لب ؛ةلالضلا هذه ىلع اورصتقي مل مهنإ ىتح «بيغلا نوملعي مهنأو

 :هلوقب لِي يبنلاب الو قيلي ال امب هللا دابع نم ًادبع نوفصي امنيح لجو زع هللا ىلإ

 .ملقلاو حوللا ملع كمولع نمو اهترضو ايندلا كدوج نم نإق

 لوقي امك هذه نم هملع نم نأب 83 هللا لوسرل فصاولا اذه كرتاذام

 .ملقلاو حوللا ملع :هللا لوسر اي كمولع ضعب نم يأ :ةيضيعبت :نويوغللا

 ا چ س 2
 ہک تا



 ال لق :لئاقلا وهو ىلاعتو كرابت هلل اذه هرعش ىف فصاولا اذه كرتاذام

 يف ْنَم ُمَلْعَيال لقا .(50 :لملا»#هلل الإ َبْيَغْلا ضْرَألاَو ِتاَوَمَّسلا يف ْنَم م
 ؟(50 :لمنلا) هللا الإ َبْيَغْلا ضْوَألاَو ِتاّوَمَّسلا

 بيغلا ملعي ال وه ءايبنآلاو لسرلا ديس وه يذلا ىفطصملا هللا لوسر نذإ

 ءملسمو يراخبلا حيحص يف ثيدح يف ءاج كلذب ميركلا نآرقلا اذه ةداهشب

 نمو) :اهنع ىلاعتو كرابت هللا ىضر ةشئاع ةديسلا لوق هنم دهاشلاو ليوط ثيدح

 .«هللا ىلع ىرتفا دقف دغ يف ام ملعي ناک ا هللا لوسر نأ مكثدح

 يف ْنَم ُمَلْعَي ال لق :ةقباسلا ةيآلا تلت مث هللا ىلع ةيرفلا مظعأ دقف :تلاق وأ

 .(30 :لمنلا) هللا الإ َبْيَمْلا ضْرَألاَو ِتاّوَمَّسلا

 راصتألا يراوج نم ةيراجب رم 7 يبنلا نأ يراخبلا حيحص يفاضيأ ءاجو

 ملعيال» :مالسلا ةالصلا هيلع لاقف.دغ يف ام ملعي يبن انيفو :لوقتو ينغت يهو

 .«نيلوقت تنك املثم يلوقو اذه يعد ؛هللا الإ بيغلا

 هلوق لثمك «ميركلا نآرقلا يف هللا هفصو امب مالسلا هيلع لوسرلا فصو يف

 .(؟ :ملقلا)# ميظع ٍتلخ ىلعَل َكّنِإَول :لجو زع

 :ماسقأ ةثالث ديحوتلا «هيف ارهقفتو اذه اوظفحاف كلذل

 ال ءًائيش مهدافأ ام هب اونمآ امل نيكرشملا نکل «هنم دب ال اذهو :ةيبوبرلا ديحوت

 .ثلاثلاو يناثلاب الإ ديحوتلا متي

 .هللا ريغ اوديعت الأ ؛ةدابعلا ديحوت :ىناثلا

 .(5887 مقر) يراخبلا 1



 ًارشب نوفصت الف هتافص يفو هئامسأ يف هللا اودس وت نأ وه :ثلاثلا ديحوتلا

 «بيغلا ملعي رايخألا نيفطصملا نم ًادحأ نأب اونظت نأ :اهنم «هللا تافص نم ةفصب

 .هللا الإ بيغلا ملعي ال

 600:05 28 /90/41)"رونلاو ىدهلا"

[VA]رانلا يف دولخلا نم يجني هنأو ديحوتلا لضف باب  

 :[مامإلا لاق]

 ناك ولو ةمايقلا موي رانلا يف دولخلا نم اهلئاق يجنت هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش نإ

 .اهريغو ةالصلاك ىرخألا ةسمخلا مالسإلا ناكرأ نم ءيشب موقي ال

 "الصحبحة")1١/١/ ۱۷١(.

 :[ قلم هللا لوسر لاق]

 لاق رضّتحا املف ؛ديحوتلا الإ ؛طق ًاريخ لمعي مل مكلبق ناك نَّمم لر َناك»

 موي يف هورذا مث «هونحطا مث ءًاممح هوعدي ىتح هوقّرحي نأ تم انآ اذإ :اورظنا :هلهأل

 ًاباذع هنبذعيل هيلع هللا ردق نئل ؛هللاوف ءرحبلا يف هفصنو «ربلا يف هفصن اورذا مث" حير

 هيف ام عمجف ربلا هللا رمأف" هب كلذ اولعف تام املف ؛"نيملاعلا نم ًادحأ هبذعي ال

 !مدآ نبا اي :لجو زع هللا لاقف هللا ةضبق يف "مئاق" وه اذإف ؛"هيف ام عمجف رحبلا رمأو

 كتيشخ نم :رخآ قيرط يفو) كتفاخم نم !ٌّبر يأ :لاق ؟تلعف ام ىلع كلمح ام

 .«ديحوتلا الإ طق ًاريخ لمعي ملو ءاهب هل رفغف :لاق ء(ملعأ تنأو

 :[مامإلا لاق]

 هلعف ناك امهم ؛رانلا يف دلخي ال دحوملا نأ ىلع ةيوق ةلالد ثيدحلا يفو

Fy ٠ 
 ہا



 ناكرألا نم اهوحنو ةالصلاك ؛لامعألا نم هبجويو ناميإلا همزلتسي امل ًافلاخم

 نأب نيعفاشلا رمأي هللا نأ ؛ةعافشلا ثيداحأ يف رتاوت ام كلذ دكؤي امم نإو ءةيلمعلا

 .ناميإلا نم ةرذ هبلق يف ناك نم راتلا نم اوجرخي

 رانلا نم جرخي ىلاعتو كرابت هللا نأ يردخلا ديعس يبأ ثيدح كلذ دكؤي

 ةلدألا نم هنأو ؛كلذ ىلع هتلالد نايبو هجيرخت يتأيو.طق ًاريخ اولمعي مل اسان

 ًاضيأ رانلا نم جرخي اهبوجوب نمؤملا ةالصلا كرات نأ ىلع ةحيحصلا ةحيرصلا

 .07 04 4) مقرلاب هرظناف ءاهيف دلخي الو

 .( 115 0318/1 /0/)" ةحيحصلا"

 بنذلا باب [86]

 ةديقعلا تحص ام ىتم رانلل ًابجوم نكي مل مّظع نإو
 :[ 29ج هللا لوسر لاق]

 .«" هللا الإ هلإ ال " ب كِقيدصتب ٌكَبْذَك كل َرَمَغ دق هللا ّنإ)

 :[ مامإلا لاق]

 :(ةدئاف)

 لصألا يف ناك نإف «عطقنم اذه " :اذه نسحلا ثيدح بقع يقهيبلا لاق

 ام ىتم رانلل ًابجوم نكي مل مظع نإو بنذلا نأ :نايبلا هنم دوصقملاف ًاحيحص

 يبنلا دعب دحأل نييعتلا اذه سيلو «ةرفغملا هل تقبس نمم ناكو :ةديقعلا تحص

 .( 1845 -1مخ1 ۱1۷٦/۱ /ا/)" ةحيحصلا"

 0١ ي م م ممم



 ديحوتلا ةيمهأ باب 1

 هنودب ةحلاصلا لامعألا عفنت ال هنأ نايبو

 :[مامإلا لاق]

 اهنودبف " هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش " ةسمخلا ناكرألا هذه نم لوألا نكرلا امأو

 وأ ءاهانعم ةقيقح مهفي ملو اهلاق اذإ كلذكو ءةحلاصلا لامعألا نم ءيش عفتني ال

 نم اهوحنو دئادشلا دنع ىلاعت هللا ريغب ةثاغتسالاك ًايلمع هب لخأ هنكلو «مهف
 .تايكرشلا

 .(۲۹۳ /۱)" ةفيعضلا"

 ثيداحأب ةماعلا ثدي ال باب 1

 ديحوتلا لضف يف اهمهف ءاسي دق
 :[ ا هللا لوسر لاق]

 .«ةنجلا لخد اهب اقداص هللا الإ هلإ ال لاق نم سانلا اورشبو او رشبآ»

 :[لاق مث ءةماعلا هب ُتَّدَحت ثيدح لك ام :هلوقب مامإلا همجرت]

 نارمع وبأ انثدح ةملس نب دامح انثدح زهب انثدح ٤١١( /5) دمحأ هجرخأ

 .(هركذف) :لاق جهلا لوسر نأ هيبأ نع ىسوم يبأ نب ركب يبأ نع ينوجلا

 .مهدرف ؛هورشبف هنع هللا يضر رمع مهيقلف «سانلا نورشبي اوجرخف

 " ؟رمع اي مهتددر مل :لاق رمع :اولاق." ؟مكدر نم " : اهلا لوسر :لاقف

 تاقث مهلك هلاجر حيحص دانسإ اذهو :تلق !هللا لوسر اي سالا لكتي اذإ :لاق



 دمحأ هجرخأ مث.ةيتآلا لمؤم قيرط دارأ هنأكو رصقف )١/ ۲٠١( ظفاحلا

 ".هرخآ یف دازو هب ةملس نب دامح انثدح ليعامسإ نب لمؤم انثدح (5 07 /5)

 هظفح لبق نم فعض هيف ليعامسإ نب لمؤم نکل." هللا لوسر تكسف :لاق

 .ةصقلا هذه لثمب ةريره ىبأ ثيدح هل دهشي هنأ الإ

 نأ ىشخأ ىنإف «لعفت الف :رمع لاق " :اهرخآ ىفو «رمع نيبو هنيب الوطم

 ." مهلخف : لاب هللا لوسر لاق «نولمعي مهلخف ءاهيلع سانلا لكتي

 :لاق ريثك وبأ انثدح :لاق رامع نب ةمركع قيرط نم (4 5 )١/ ملسم هجرخأ

 يفو ؛رمعو رباج نيب تعقو ىلوألا وحن ىرخأ ةصق يفو.ةريره وبأ ينثدح

 :اهرخآ

 ينعي) ياب هللا لوسر لاقف.اوثبخخو اوعمط دق سانلا نإ !هللا لوسر اي :لاق "

 :هيفو «هدعب ىتآلا وهو هنع هللا ىضر لبج نب ذاعم نع بابلا

 يراخبلا هجرخأ دقو." اولمعي مهعد :لاق ؟هللا لوسر اي مهرشبأ الفأ :تلق "

 اپ هللا لوسر نأ سنأ ثيدح نم امهريغو )١/ ٤٥( ملسمو (حتف -44/1)

 :هيفو ثيدحلا "...ذاعم اي :لاق لحرلا ىلع هفيدر ذاعمو

 هتوم دنع ذاعم اهب ربخأو «اولكتي اذإ :لاق ؟اورشبتسيف سانلا هب ربخأ الفأ)

 ذاعم نع قرط نم (775و 7719و ۲۳۰و ۲۲۹و ۲۲۸ /) دمحأ هجرخأو .؛ امئأت

 «هبلق نم اصلخم هللا الإ هلإ ال نأ دهش نم» :لوقي هتعمس ءاولكتت نأ الإ هومكثدحأ

 هسمت ملو ةنجلا لخد) :ةرم لاقو «ةنجلا لخد وأ ءرانلا لخدي مل هبلق نم انيقي وأ
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 ثيدحل هللا همحر يراخبلا مجرت دقو .نيخيشلا طرش ىلع حيحص هدانسإو .« رانلا

 :يلع لاقو ءاومهفي ال نأ ةيهارك موق نود اموق ملعلاب صخ نم باب " :هلوقي ذاعم

 "هلوسرو هللا بذكي نأ نوبحتأ «نوفرعی امب سانلا اوثدح

 اوعدو " :هل " ملعلا باتك " يف سايإ يبأ نب مدآ دازو كلذب هدانسإ قاس مث

 ثدحمب تنأ ام " :دوعسم نبا لوق هلثمو.همهف مهيلع هبتشيام يأ." نوركنيام

 )9/١(. ملسم اور." ةنتف مهضعبل ناك الإ مهلوقع هغلبت ال ًاثيدح اموق

 ثيداحألا يف دمحأ ضعب نود ضعبب ثيدحتلا هرك نممو " :ظفاحلا لاق

 فسوي وبأو «تافصلا ثيداحأ يف كلامو «ناطلسلا ىلع جورخلا اهرهاظ يتلا

 نم عقيام دارملا نأو نيبارجلا يف هنع مدقت امك ةريره وبأ مهلبق نمو «بئارغلا يف

 .ةفيذح نع هوحن وءنتفلا

 اهذختا هنآل نيينرعلا ةصقب ٍجاَّجَحلل سنأ ثيدحت ركنأ هنأ نسحلا نعو

 .يهاولا هليوأتب ءامدلا كفس يف ةغلابملا نم هدمتعي ناك ام ىلإ ةليسو

 ريغ لصألا يف هرهاظو «ةعدبلا يوقي ثيدحلا رهاظ نوكي نأ كلذ طباض و

 ." ملعأ هللاو.بولطم هرهاظب ذخألا هيلع ىشخي نم دنع هنع كاسمإلاف «دارم

 .(1 19-44 ةا/ /8)"ةحبحصلا"

 هنم باب 6571

 :[ةريره يبأل والا هللا لوسر لاق]

 هللا الإ هلإ ال نأ ٌدهشي طئاحلا اذه ِءارو نم َتيِقل نّمف ؛نيتاه ٌيلعنب بهذا»

 .اقنجلاب هرّشَبق ؛هبلق اهب ًانقیتسش
 يس
 مقا



 :[مامإلا لاق]

 نب ةمركع قيرط نم )١/ ۹- ٠١( ةناوع وبأو :250 - 55 )١/ ملسم هجرخأ

 هللا لوسر لوح ًادوعق انك :لاق ةريره وبأ ينثدح :لاق ريثك وبأ ينثدح :لاق رامع

 ءانيلع أطبأف ءانرهظأ نيب نم لاو هللا لوسر ماقف ءرفن يف رمعو ركب وبأ انعم لَ

 لوسر يغتبأ تجرخف «عزف نم لوأ تنكف ءانمقف انعزفو ءاننود َعّلَتقُي نأ انيشخو

 ملف ؛ًاباب هل دجأ له هب تردف «راجنلا ينبل راصنألل ًاطئاح تيت تيتأ ىتح ةو هللا

 «-لودجلا :عيبرلاو -ةجراخ رتب نم طئاح فوج يف لخدي عيبر اذإف دجأ

 لوسراي معن :تلقف." ؟ةريره وبأ" :لاقف واو هللا لوسر ىلع تلخدف تزفتحاف

 نأ انيشخف ءانيلع تأطبأف تمقف انرهظأ نيب تنك :تلق." ؟كنأشام" :لاق !هللا

 زفتحي امك تزفتحاف طئاحلا اذه تيتأف «عزف نم لوأ تنكف ءانعزفف ءاننود عطتقت

 :لاق ؛هيلعن يناطعأو "٠ !ةريره ابآ اي" :لاقف !يئارو سانلا ءالؤهو «بلعللا

 ايأ اي نالعنلا ناتاه ام :لاقف ءرمع تيقل نم لوأ ناكف :لاقو.(ثيدحلا ركذف)...

 هلإ ال نأ دهشي تيقل نم :امهب ينثعب ءو هللا لوسر العن ناتاه :تلقف !؟ةريره

 «يتسال تررخف «ييدث نيب هديب رمع برضف .ةئجلاب هترشب ؛هبلق اهب ًانقيتسم هللا الإ
 ينبكرو «ءاكب تشهجأق «ةيشع هللا لوسر ىلإ تعجرف !ةريره ابأ اي عجرا :لاقف

 :تلق."!؟ةريره ابأ اي كلام" :ة0ج هللا لوسر لاقف ؛يرثإ ىلع وه اذإف ءرمع

 :لاق ؛يتسال تررخ ةبرض يبدث نيب برضف ءهب ينتثعب يذلاب هتربخأف ءرمع تيقل

 لوسر اي :لاق." !؟تلعف ام ىلع كلمح ام !رمع اي" : ب هللا لوسر لاق !عجرا

 هللا الإ هلإ ال نأ دهشي يقل نم ؛كيلعنب ةريره ابأ تئعبأ ءيمأو تنأ يبأب !هللا

 لكتي نأ ىشخأ ينإف ؛لعفت الف :لاق." معن" :لاق !؟ةنجلاب هرشب «هبلق اهب ًانقيتسم

 ." مهّلخف" ا راو لا لوس لاق نولمعي مهلخف اه اهيلع سانلا
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 :[ مامإلا لاق]

 بيغرتلا ثيداح اب اوثدحي ال نأ ةاعدلل ديدس هيجوت ثيدحلا ىفو

 نيبيف ءاولكتيف ءاهمهف ءاسي نأ ةيشخ ؛ليصفتلاب اهنم دارملا نايب عم الإ «بيهرتلاو
 ةدابع نم اهلئاق عنمت ثيحب ءًاديج مهفت نأ بجي ةينادحولاب هلل ةداهشلا نأ :ًالثم

 .ةفورعملا تادابعلا عاونأ نم عون يأب هللا ريغ

 ضعب بكترا وأ ؛ةيعرشلا ماكحألا ضعبب مايقلاب رصقو اهب دهش نم نأو

 .هل هللا رفغي نأ الإ ؛اهيلع بذعي نأ قحتسي ال هنأ ىنعي ال كلذف ؛ىصاعملا

 .( 111-١1 از" ةحبحصلا"

 كرشلاو ديحوتلا ماسقأ باب 1

 :[ مامإلا لاق]

 :ماسقأ ةثالث كرشلا هلباقي ماسقأ ةثالث ديحوتلا ديحوتلاك كرشلا

 .ةيبوبرلا ديحوت -

 يف دوعسم نبا ثيدح يف ءاج امك رخآ اهلإ هللا عم لعجت نأ وهو

 اذه «قلخلا يف اكيرش ينعي "”(كقلخ دقو ادن هلل لعجت نأ» :نيحيحصلا

 .رئابكلا ربكأ

 نودقتعي نيذلا سوجملا :هلاثم :ةيبوبرلا يف كرشلا هلباقي ةيبوبرلا ديحوت

 ^( ةمألا هذه سوجم ةيردقلا» :مالسلا هيلع لاق كلذل .رشلل ًاقلاخو ريخلل ًاقلاخ

 .(7517مقر) ملسمو (۲۰۷٤مقر) يراخبلا )١(
 .(5 ٤٤ مقر) عماجلا حيحص (؟)
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 «ةيبوبرلا يف كرش اذهف ءريخلا قلخيب انبرو رشلا قلخيب ناسنإلا نأ نودقتعي مهنأل

 هيلع روطفم لهس اذهو هب نمؤم ملسملا نوكي نأ بجي ءيش لوأ ةيبوبرلا ديحوتف

 «ةيبوبرلا ديحوت هللا نودحوي اوناك متعمس امك ةيلهاجلا يف رافكلا ىتح ناسنإل

 لوح نوفقوطي مهلالض نم ةيلهاجلا يفاوناك مهنأ ملسم حيحص يف ءاج دقو

 ءايح نم ةيقب ةيوش اهدنع ناك يللا ةأرملا تناك ىتح ًالاجرو ًءاسن ةارع ةبعكل

 نيملسملا متنأ مويلا اوفوش «بولقلا يمعت ديلاقتلاو تاداعلاو لهجلا نكل لجخ

 دنع اوحوريب ىلصملا ىلإ اوحوري ام لدب ؟نيحيار نيو ديعلا حابص ًءاسنو ًالاجر

 نوفوطي اوناك (ءالؤه) ءروبقلا ىلع نيفكاع سانلا يقالتب ًابايإو ًاباهذ تنأ ءروبقلا
 :اهجرف ىلإ ريشت يهو مهنم ةدحاولا ةأرملا لوقتف ًالاجرو ًءاسن ًةارع ةبعكلا لوح

 هلحأ الف هنمادب امف هلك وأ هضعب ودبي مويلا

 «كل كيرش ال كيبل «كيبل مهللا كيبل :نولوقي فاوطلا اذه ءانثأ يف اوناكو

 .كّلم امو هكلمت ًاكيرش الإ

 عم سيل هنأ ؛ةيبوبرلا ديحوتب نيدقتعم «؛كلم امو هكلمت ءاذه كيرشلا اه وش

 ديحوت انلق لوألا :نييناثلا نيعونلا يف ؟كرشلا مهءاج نيأ نم نكل «يناث قلاخ هللا

 .ةيبوبرلا

 .ةيهولألا ديحوت :يناثلا عونلا -

 يذلا وه هللا نآب تنماء ماد ام دبعلا اهيأ تنأ ينعي «ةدابعلا ديحوتب ىمسيو

 ناك انه «كتدابع لكب هيلإ ةّجوتت نأ قحتسي يذلا وهاذهف ءكروصو كقلخ

 هللا عم نودبعي اوناكف ديحوتلا اذهب نورفكي_ مهنيد ناد نمو شيرق رافك_رافكلا
 ىكحو ةيبوبرلاب مهناميإ مهنع ىكح نآرقلا يف هاكح امك اضيأ اذهو ىرخأ ةهلآ
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 وو وە
 إ اتوب 17 ل الإ ْمُهُدبمَتاَم ءاَيِلْوَأ هنود ْنِم اوُذَعَتا َنيِذّلاَول ةيهولألاب مهّرْفُك مهنع

 اذإءهللا نود نم مهنودبعي ءايلوأ هللا نود نم اوذختا نيذلاو (”: رمژلا) € ىَقلُز هللا

 ذإ ىفلز هللا ىلإ انوبرقيل الإ مهدبعن ام اولاق ؟هللا نود نم مهنودبعت اذامل مهل لیق

 ةليسوك امنإو «مهتاوذل مهنودبعب الو مهءايلوأ نودبعي مهنأب مهنم فارتعا اذه

 اضيأ كلذلو «ةدابعلا ديحوت وأ ةيهولألا ديحوتب اورفكف ءيفلز هللا ىلإ مهبرقت

 ةْيَتَلاَذَه َنِإاًَدِحاَواَِإ َةَهآلا َلَعَجأ# لاق هنأ مهنع لجو زع انبر ىكح

 اذه ْنِإ)ًادحاو ًادوبعم اهلعج تادوبعملا ينعي :ةهلآلا لعجأ (ه :ص)4ٌباَجع

 اوُناَك مَ 2! ىرخأ ةيآ يف انبر لاقو :نيلوألا انئابآ يف اذهب انعمسام «باجع ءيشل

 نأ ملعن امنيح ةبيصملا فعاضتت ٠١( :تافّصلا)#َنوُْكَتْسَي هلا اإ هَل ال م يق اإ

 ةلهج نم رثكامأ هل نوعضخي ال نكل هللا الإ هلإ ال ىنعم نومهفي اوناك رافكلا

 امنإو رابكتسا كانه سيلف كلذلو هللا الإ هلإ ال ىنعم نومهنفي ال مويلا نيملسملا

 نوملسملا لهف هللا الإ دوجولا يف ف قحب دوبعم ال اهانعم هللا الإ هلإ الف ءلهجلا وه

 اونمآ ةيبوبرلا ديحوتب اونمآ نأ دعب مه له _ ديحوتلا ةملك_ هملكلا هذه قحب اوماق

 مهنأل ؟اذامل هوضقن ديحوتلا نم عونلا اذه اهوضقن فسألا عم ةيهولألا ديحوتب

 مهب نوثيغتسيو مهدنع نولصي نيحلاصلاو ءايبنألاو ءايلوألا روبق ىلإ نوتأي

 مهديعن ام اولوقيي ام نكل ؛مهدبعن اماولاق مهتلأس اذإو هللا ىلإ مهب نولسوتيو
 ءربقلا اذهل يلصت دعقت كنأ قيض ىنعمب ةدابعلا نومهفي مهنأل مهلهج نم قوش

 ام «هل ةدايعو ةالص اذه نأ فرعي ام؛ينثغأ نالف اي :لوقيب نكل يلصيب ام وهال

 هنأ (5 :ةحتافلا» [ُنيِعَتْسَت َكاَّيِإَو دبن َكاّيِإ] ةحتافلا ةروس يف أر قيب امل فرعيب

 دبعت تنأ هتلأس اذإ كلذلو ءةدابع هذه هنأ فرعيب ام ءهل ةدابع وه تيملاب ةناعتسالا

000 

 هللا ريغ ةدابع يف :يأ ؛ةلالضلا هذه يف سمغنم وه نكل «هللاب ذوعأ لوقي هللا ريغ

 .ةدابعلا ديحوت وأ «ةيهولألا ديحوت يناثلا ديحوتلا اذه ءاضيأ
 يس
 ا



 .تافصلاو ءامسألا ديحوت :ريخألاو ثلاثلا ديحوتلا -

 يف دحاو هللا نأ تدقتعا هقلخ يف هل كيرش ال هتاذ يف دحاو هللا نأ ٌتدقتعا

 يف دحاو هنأ امك«هتافص يف دحاو هنأ دقتعت نأ كيلع يقب «هاوس هعم دبعت ال هتدابع

 ؛العو مهدحأ امس امهم رشبلا يف كانه نأ ًالثم دقتعت ال هتافص يف دحاو وهف هتاذ

 هذي نالف مويلا فرعيبو ظوفحملا حوللا هل فشكنيب فوشيو كيه هسار عفريب

 هللاو ءلجو زع هللا نود نم بيغلا ملعي وهفءديعس تومي هدب نالفو «يقش تومي

 اذإف 50 :لمنلا)4هللا الإ بْيَعلا ضْرَألاَو ِتاَواَيَسلا يف ْنَم ٌمَلْعَياَل لق :لوقي

 نأ نييفوصلا نم انناذآب هعمسن نحن اذهو بيغلا ملعي ينالفلا خيشلا نأ تدقتعا

 «هائحرط ام هسلو ؛لاؤسلا نيرضحم انحا نوكنب انفشاك خيشلا ءانفشاكي خيشلا

 كارشإ «سانلا يف ةديقع يف راص ؛لاؤسلا عضن ام نودب باوجلا انيطعيب خيشلاو

 هيف راص «هللا الإ بيغلا ملعي ال هتافصو هللا ءامسأ يف ديحوتلا نم ثلاثلا مسقلا يف

 هل علطيب ينعي هلفشاك خيشلاو «خيشلا ةراشتسا دعب الإ ركذلا قحتست ةكرحب ينأيب

 .ديحوتلا اذه دعب هقفن مل انثأل ؟اذامل هللا الإ هلإ الب رفك هلك اذه :بيغلا ىلع

 (00 1:18:٠١ /ه5) "رونلاو ىدهلا"

 كرشلاو ديحوتلا ماسقأ نايب باب []

 نع انلأسو ينعي ضعبلا لوقيب تاديد دمحأ نع خيشلا نع ةبسنلاب :لاؤس

 «سانلا ضعب لوقيف «ةديجلا ةبيطلا جهانملا نم نوكي اعبط هللا ءاش نإو .هجهنم

 ؟ريخلا كيزجي هللا خيش اي اذه انل نّيَبُت ولف ....ملسم هنأ مهملا .جهنملا مهملا شم

 يفلسلا جهنملا ىلع اذه دمحأ خيشلا نوكي نأ وجرن ةقيقح انحا :خيشلا

 05 | ا ا



 ال هنأ ءًامئاد ركذتن نأ ةجاحب نحن نكل «هتدابع قح هدبعيو هللاب نمؤي يذلا ؛ميدقلا

 دبال ءًاتمؤم كلذب حبصي نأ نوكلا اذهل قلاخ دوجوب ناسنإلا ناميإ درجم نم مزلي
 :نايساسأ ناطرش كانه ققحتي نأ

 هللا الإ هلإ ال نأ دهشي نأ :لوألا طرشلا

 هللا ٌلوسر ًادمحم نأ :يناثلا طرشلاو

 دق هّنأل ءسبو دحاو نوكلا قلاخ نأ ينعي ال (هللا الإ هلإ ال) :لوآلا طرشلا

 ال) لوقي يذلا ءرفكو ناميإ ناسنإلا يف عمتجي دق ءرفكو ناميإ ناسنإلا يف عمتجي

 عم مزاوللا هذه ةطبترم «مزاول هل لوقلا اذه اعبط (هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ

 للا لوسر ًادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشي ًاملسم انروصت اذإف «نيتداهشلا نيتاه

 ًادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشي ًاملسم انروصت اذإ ءصقان نآرقلا هنإ لوقيب نكل

 لثم هنأل هللا الإ هلإ ال ةداهش هدافأ ام اذه «صقان نآرقلا لوقيب نكل هللا لوسر

 ءرفُكو ناميإ ناسنإلا يف عمتجي اذكهو «لسعلا دسفأ «ضماح هيلع انيبص لسع

 مهو الإ هلا ْمُهُرَتْكأ موي اَمَول :نيلوألا نيكرشملا قح يف ىلاعت لاق كلذل

 يف نكل َنينمؤم لوذه ماوقألا هنأ انيطعت ياه ةيآلا 200 :فسوي)4َنوُكِرْشُم
 ؛نوكرشم مه ياه ةلاحلاو الإ هللاب مهرثكأ نمؤي امو «نوكرشم مه هسفن تقولا

 هللا الإ هلإ ال نأ دهشي ناسنإي ًالاثم كل انبرض «رفكو ناميإ ناسنإلا يف عمتجي نذإ

 اذه نكل كرش اذه ءرفك اذه «صقان نآرقلا :[لوقي] نكلو هللا لوسر ادمحم نأو

 الإ هللا ْمُهُرَتكَأ ُنِمْؤي امو ىلاعت هلوق هيلع ٌقدّصف «هللا لوسرب نمؤيو هللاب نمؤي
 1 .(5١1:فسوي)4َنوُكِرْشُم ْمُهَو

 ديحوت وأ ناميإ ءرفكو ناميإ ناسنإلا يف عمتجي هنأ وهو عوضوملا ةقدل
 ُنِمْؤُي اَمَو# :نآلا انبر لوق مهيلع قّدصي نامزلا اذه يف ىتح سانلا رثكأ كرشو



 ءالؤه «عقاولل لخدن يقب انيلخ «200<:فسوي)4َنوُكِرْشُم مهو الإ هاب ْمُهُرَتْكَأ

 نم ماقمل اوحوريب ؛نوقدصتيو نوجحيو نوموصيو نولصي نيذلا نوملسملا
 لوده «ةيفاعلا مهنم اوبلطيب ءافشلا مهنم اوبلطيب ؛ءايلوألا روبق نم ربقل «تاماقملا

 «دوجوم هللا هنأ نيملاع :(05٠:فسوي)4َنوُكِرْخُم ْمُهَو اإ لاب ْمُهَرَتكأ موي امو

 (؛:ةحتافلا)# نيس َكاَيِإَو ٌدَبْعَت كاي :لوقي هللاو هريغ هللا عم اودبع نکل

 :ماسقأ ةثالث ديحوتلا اومشق نيققحملا ءاملعلا كلذل «یلاعت هريغب اوناعتساف

 .ةيبوبرلا ديحوت ١-

 .ةيهولألا ديحوت -7

 .تافصلا ديحوت -*

 هللا :هريغ هعم ديعي ال ينعي «هتدابع يف دحاو هللا «هتاذ يف دحاو هللا ينعي

 دوجوم هللا هنأ هانعم سيل اذه :(١1:ىروشلا)#ءْيَن هلثوگ سيل هتافص يف دحاو

 مهدايعأ يف ىراصنلا ًالثمف ؛هتاقولخم نم ءيش ههبشي الو دوجوم هللا ال «!سبو

 ةليوط ةيحل نسلا ريبك خيش «نهعبت برلا ةروص يف فوشتب ءروصلا ياه اورشنيب

 ؟ءيش هلثمك سيل يذلا نيملاعلا بر وه اذه «ءاضيب

 ديحوتلاب نونمؤم مهف ءقلاخ هل نوكلا اذه هنأب اونمآيب ىراصنلاو دوهيلا
 .قلاخ نوكلا اذهل هنأ ينعي ءةيبوبرلا ديحوت ؟ديحوتلا اذه همسإ وش «لوألا

 !؟اذه مالكلا بحاص يرهد :لئاسلا

 هيف ام..نولوقي نيذلا :نييعيبطلا وأ «نييرهدلا نع ىقب مه اوفلتخيب :خيشلا
 ًاذإ مهف ءنوكلا قلخ يللا وه هللا :نولوقي ىراصنلاو دوهيلا «قولخم يف الو قلاخ
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 ةيهولألا ديحوت يجيب نكل ؛ةيقلاخلا ديحوت ينعي «ةيبوبرلا ديحوت نكل ءنودحوم
 ديحوتب اورفك لوده «ىسيع اودبع یراصنلاو ًاريِزُع اودبع دوهيلا «ةدابعلا ديحوت

 ًالهج امإو ًاقافن امإ اهولوقيب ءاهولاق اذإو (هللا الإ هلإ ال) :نولوقي ام مهف «ةدابعلا

 هل اوعضخ الو ىسيع اودبع ام ءاهب نينمؤمو ًاداقتعا اهولاق ول الإو «ینعملا ةقيقحب

 ًاذإ لوده ءسئانكلا يف ميرم ةروصو هتروص اوعضو الو هرخآ ىلإ هل اودجس الو

 :نولوقيب نييرهدلا لثم وم مهنأ ثيح نم نينمؤم ؛ةهج نم رافك ءةهج نم نينمؤم
 ؟تاقولخملاب هللا اوهبشيب امل لوقلا ةدياف وش نكل هللا يف اولوقيب ال ء!هللا يف ام

 !هريغ اودبعيب وأ :ةلخادم

 الو نيملسملا نم ريثك ءاذه مالكلا نم دهاشلا !هآ :هّريغ اوديعيب وأ :خيشلا

 :(هللا الإ هلإ ال) :اولوقيب مهنأ «ةّصاخلا نم ًاريثك ينعأو لب «طقف مهنم ةماعلا ينعأ

 نوعدي مهنأ «مهيلإ انرشأ يللا ريغو «مهنم نيريثك نأ فرعن انحإ ًالثم نآلا

 هللا نولوقي هرخآ ىلإو مهدنع نولصيو مهل نوعضخيو «نيحلاصلاو ىتوملا
 هوترشح نولش «هعم ءيشالو ناكو «ءيش لك نم ربكأ هللا .ناكم لك يف دوجوم

 ٌءاملا اهب ةجلثك الإ يلاثمتلا يف هللا امو

 يف هللا نإ ء!رفك اذه :ءالؤه دنع هللا كيه !؟ءاملاو جلثلا نيب قرفت ردقت

 ةدود ءّرقلا ةدود لثم نوكلا اذه يف هورصح انه «نيملاعلا نع ينغ ميركلا نآرقلا

 «نيملاعلا نع ينغ هللا نإ :تومتو قنخنت اهسفن رفحت ءاهسفن ىلع فلتب ريرحلا

 .ةهج نم رافك ؛ةهج نم نينمؤم لوذه



 مئاق -أريخ هللا هزج- دمحأ خيشلا اذه نأ انمهيب عقاولا يف نحنو كلذل

 ًابر للاب نمؤي ناك اذإ ؛هديفي امنإ داهجلا اذهو بجاولا اذه نكل «ريبك بجاوب
 هنأ ىنعمب دحاو دوبعم هنأب دوصقملا سيل ءًادحاو ًادوبعمو ٌةدحاو ًاتاذ يأ ًادحاو

 هدابع ءادنلا نأل هدحو هللا دبع ام قيضلا ىف رِضَخلا ىدان ول ءال هل الإ ىلصي ال

 ديحوتلا هدالب ىف سرد دق نوكي نأ وجرن نحنف ؛«ةدابعلا وه ءاعدلا» : و لاق

 هب لخأ بجاوب ماق «لوقن نأ عيطتسن هلعل هداهج نوكي كلاذنيح «ةثالث «هتافص

 !ركأ هللا :لئاسلا

 .هللا ءاش نإ كرمع ىف انل كرابي هللا ءانخيش اي كيف كرابي هللا :لئاسلا

 .انخيش لضفت : لئاسلا

 قلاخ نأ ًامزاج ًاداقتعا ملسملا دقتعي نأ هنم دوصقملا ةيبوبرلا ديحوت :خيشلا

 سوجملا «كيرش هل سیلو «...دن هل سيل «هتاذ ىف دحاو هيف امب نوكلا اذه

 ديحوت يف اوكرشأ لوذه «ريخلا قلاخ هلإو ءرشلا قلاخ هلإ «نيهلإ هيف هنأ اودقتعي

 ءايلوألا نم هللا عم نأ دقتعا هللا حمس ال ملسملا اذإق «؟فيك تفرع «ةيبوبرلا

 ديحوت ؛ديحوتلاب رفك «قزریو معطيو «تيميو ييحيو «عفنيو رضي نم نيحلاصلاو

 نامكو «رشلا قلخيب ءريخلا قلخيب هللا ءنيقلاخ لعج هنآل ؛كرشأو ءةيبوبرلا

 نوبلطي :مهدنعل اوحوريب كلذل ءاوتّوميبو اوييحبو اوقزريبو نيحلاصلاو ءايلوألا
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 .تاكرب مهنم

 نوكي ةرجش دنع حورتو اهلاح لمحت؛لمحتب ام اذإ ءاسن ريثك هيف :لئاسلا

 .معن ءاذكو هيقوف طبرت ريصت يلو روبقم هيتحت

 «ةيبوبرلا يف كرش همسا اذه ءربكأ هللا :خيشلا

 هللا نأ نمؤيو هللا ريغ دبعي نأ وهو «ةدابعلا يف كرش وه ةيهولآلا يف كرشلا

 يلولا يدانيب ؛ةدابعلا يف كرشأ اذه «يتالف يلولل حبذيب نكل :هتاذ يف دحاو

 ىهثيغيب هنأو عمسيب هنأ دتقعي ءرشبلا نم رشب «هربق يف بارتلا يف رياص وه «ينالف

 .ةدابعلا يف كرش راص اذه ؛عفنييو رضيبو

 (۱۹:۱۷/۲۲۲:٠٠)"رونلاو ىدهلا "

 رفكلاو كرشلاو ديحوتلا ماسقأ باب ]۸1

 داهتجا وه وأ مالسإلا يف صن اذه له ءةيبوبرلاو ةيهولألا عوضوم :لاؤس

 نأ هل وأ ,ةغيصلا هذه يف ديحوتلا سردي نأب مزلم ملسملا لهو «هربغو ةيميت نبال

 ؟ةجيتتلا سفن ىلإ يدؤت نأ ىلع ءةفلتخم ةغبصب ديحوتلا سردي

 ديحوتلل ءاملعلا ضعب ميسقت نأ ربتعن انك اذإف «لئاسلا لاوس حص اذإ :خيشلا

 ةليسو يأب :لوقن نحنف يداقتعاب كلذك رمألا سيلو ةليسو هذه «ماسقأ ةثالث ىلإ

 نآرقلا صن يف اهمهنب هللا رمأ يتلا هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش مهفي نأ ملسملا ىلع

 .(15 :دمحم) هللا الإ هَل ال هن ْمَلْغاَف# :ميركلا

 يأب ديحوتلا مهفيوه.. :نولوقي امنيح اهب نوديري يتلا ةليسولا يه ام نكل

 ا ةليسو



 .ًايصخش يدنع نم راسفتسالا اذه !خيش ايًاوفع :ةلخادم

 اذه يف كعم رواحتن نأ نكمم :ًاذإ !هللا كحماس :لوقن كدنع نم :خيشلا

 ةليسوب ةبيطلا ةملكلا هذهو ءةداهشلا هذه مهف ىلإ لوصولا نكمي فيك «عوضوملا

 :لوقأ قحلاو قحلا ءةيميت نبا مالسإلا خيش هحرش يذلا ميسقتلا ةليسو ريغ ىرخأ

 .ديدج ءيشب تأي مل ةيميت نبا

 «تافصلا ديحوت :ةيهولألا ديحوت «نآرقلا يف هيلع صوصنم ةيبوبرلا ديحوت
 يناعملا هذه حضوأ ةيميت نبا نكلو ةتسلاو باتكلا يف ةصوصنم ءايشألا هذه لك

 اذهب اهانبتي نأ ملسملا ىلع ًامازل راصف ةنسلاو باتكلا نم اهصوصن ريسفتب

 نيأ نم ةيبوبرلا ديحوت صن ًالثم مهفي نأ عيطتسي ملسم لك سيل نأل ؛زاجيإلا
 ؟ءاج نيأ نم تافصلا ديحوت ؟ءاج نيأ نم ةدابعلا وأ ةيهولألا ديحوت صن ؟ءاج

 قيرطب الإ اهومهفي نأ نوعيطتسي ال مه ديحوتلا ةداهش مهفب نيفلكملا سانلا ةماع

 .ملعلا لهأ

 ةنسلاو باتكلا صوصنل ًاحضوم ةيميت نبا ميسقت نع فرطلا انضضغ اذإف

 ..ةيهولألا ديحوت..ةيبوبرلا ديحوت نم ةثالثلا عاونألا هذه اهنم صخلتسا يتلا

 ءةقيقحلا هذه مهف ىلإ لصنل روصت نأ نكمي يتلا ةليسولا يه ام «تافصلا ديحوت

 ؟هللا الإ هلإ ال ةقيقح

 بهاذملا ضعبب نيكسمتملا نمو فلخلا نم ريثك :نآلا ًالثم برضت نحن

 :اهنومسي يتلا مهديشانأ يف مهلئاق لوقي نأ يف ًاقلطم اجرح نوري ال ةيدئاقعلا

 :ةينيدلا ديشانألاب

 ملقلاو حوللا ملع كمولع نمو اهترضو ايندلا كدوج نم نإف

 اسلم



 لب ءركنم ريغ ًاررقم ًارمأ هلوق حبصأ ءاعبتم ًانيد هلوق حبصأو لئاقلا اذه.

 زوك عضوب ةديصقلا هذه ةوالت نم ةدافتسالا نولواحيو «هب نوكربتي ًالوق حبصأ

 ىقسيف ءاملا اذه يف كرشلا اذه وأ رفكلا اذه ةكرب ءاملا اذه يف لحي ءام نم

 ناك يذلا حالطصالا انكرت اذإ ىرت اي عونلا اذه ؛ءافشلا ىلع اولصحيل ىضرملا

 كرش اذه له ؟هيمسن اذام «سانلل هنايبو هح رش يف ةيقبسألا لضف ةيميت نبا خيشلل

 ام لزانتن نحن ؟تافصلا يف كرش اذه له ..ةدابعلا يف كرش اذه له..ةيبوبرلا يف

 اذه اتكرت اذإ لوقن عيطتسن اذام نكل..اذه نم وأ اذه نم وأ اذه نم هنأ :لوقن

 ؟حالطصالا

 ًادن ينتلعجأ كحيو» :مالسلا هيلع يبنلا لاق ام لثم ءكرش :لوقن :ةلخادم

 نم دحاو لك يف املاط «ليصفتلا اذه اتلّصف ول ريصي اذام نكل ءزوجي ام :لوقن «هل

 ...كرش اهيف لاحلا ةثالثلا دونبلا هذه

 يواسي كرش اذه له نكل ءاذه يف انفلتخا امو ًاكرش هانيمس نحن :خيشلا

 ؟هتدابع يف هللاب كرشأ نم كرش

 ؟بيغلا ملعي هيبن نأب دقتعا يذلا نأش هنأش منصلل دجس يذلا

 سردي يذلا كش الب نكل رفك اذهو رفك اذه كرش اذهو كرش اذه كش ال

 انآ كرشلا نم عونلا اذه ريغ كرشلا نم عونلا اذه نأ مهفي ةنسلاو باتكلا

 عمو كنم رداص هنأ :كلوق رثكأ برغتسأو ءةقيقحلا يف لاؤسلا اذه برغتسأ

 ؛تنأ هيف ايحت يذلا وجلا نم رداص هنكل كنم ًارداص سيل اذه :لوقأ كل يقيدصت

 :لوقي نأ طقف عنقي نأ ةنسلاو باتكلا هقفي ناسنإل نكمي فيك الإو ؛ديكأ اذهو

 ..يشمن !بيط ؟كرش اذه



 لأسأ نكلو «هذه تاليصفتلا نوسردي ًالثم ءاملعلا...!انخيش ًاوفع :ةلخادم

 ..؟ليصفتلا اذه اوسردي نأ مهل له :نيملسملا ةماعل

 نوعيطتسي ال نيملسملا ةماع «ًافلس انركذ نحن نيملسملا ةماع :يخأ :خيشلا

 وهو ةيبوبرلا كرش نيب اوقّرفي نأ مهيلع نكل ءةثالثلا عاونألا هذه رداصم اومهفي نأ

 دجسي نأ ةدابعلا كرش نيبو «مهلاثمأو نييرهدلاو نييعويشلاك لجو زع هلإلا دحج

 ؟ببسلاو «نيحلاصلا نم ريثك هيف عقي يذلا تافصلا كرش نيبو «هلثم قولخم دبعل

 ركش وأ ةدابعلا كرش سيلو تافصلا كرش عون نمو كرش اذه نأ اوُمّهَقُي مل مهنأل

 .ةيبوبرلا

 دقف هللا ريغب فلح نم) :مالسلا هيلع هلوق لثم يف لوقن اذام :لوقنل دوعأ مث

 ىلع صوصنلا نومهفي ةماعلا عدن :ينعي ءرمألا ىهتناو كرشأ :لوقن له ؟«كرشأ

 نأ مهيلع ءال :لوقن نحن ؟اوسردي نأ نوفلكم مه لهو :لوقت تنأو مهلهج

 «سانلا ضعب نحن عمسن ام ىلع ًءاثب نكلو اوسردي نأ نوعيطتسي ال مهو اومهفي
 :لوقي نميف نولوقت اذام هاندجوأ نحن :يأ ؛هومتدجوأ متنأ ميسقتلا اذه نأ

 ملقلاو حوللا ملع كمولع نمو اهترضو ايندلا كدوج نم نإف

 نيرخآلا لثمي ال نكل «هتديقع فلاخي نأ عيطتسي ال وه نكل :انبحاص لاق
 نم كئلوأ نكل قدصو كرش اذه :لاق ؛مهتلداجمب وأ مهتبحاصمب يلتبا نيذلا

 تلق امك كل اولاقو كل اوملس اذإ مث «فارتعالا اذه مهنم لخأت نأ ًادج بعصلا

 اولاق ول امك الدج كرشلا كل اولاق مأ ًالعف كرشلا اذه نومهاف مهنأ تمهف له

 هنورقي مه عقاولا يف نكل كرش ءمعن كرش :كل نولوقيس !كوبأ سأر ةايحو :كل

 نم عونلا اذه اهيف يتلا ديشانألا هذه نورقي كلذك ءًاقالطإ هراكنإب نومتهي الو
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 .كرشلا

 ام نيب طلخ امير هماسقأو كرشلا ىنعم يماعلا مهفي مل اذإ :لوقأ نأ ديرأ :ًاذإف

 فلاخي ملاذإ حالطصالا يف ةحاشم ال :لوقأل دوعأو :هتيمست ىلع حلطصا

 امك ميسقتلا اذه يف نوفلاخي ال مهنأ نظأو ءاملعلا ميسقت يف نولوقي اذام ءأعرش

 كرشو ربكأ كرش :ماسقأ ةثالث ىلإ ديحوتلا ميسقت يف نوفلاخي نوفلاخي مه
 ؟مهنم ملعت اميف اذهب نوملسي له «رغصآ

 .نوملسي :ةلخادم

 ؟رغصأ كرشو ربكأ كرشب ىمسي ام ةنسلاو باتكلا يف له !انسح :خيشلا

 عم رغصأو ربكأ كرش ىلإ كرشلا ميسقتب نوملسي فيك :ًاذإ ءاذه دجوي ال ءال ًاعبط
 هنأب فوصوم كرش كانه باتكلا يف دجن ال ًالعف هنأ مهعم دهشن نحنو «مهفارتعا

 يف دجن ام :ًايناثو «لوأ اذه ءرغصأ كرش هنأب فوصوم كرش كانهو «ربكأ كرش

 ًاضيأ رغصألا كرشلا ليصفت دجن الو «ءازجأو ءازجأ ربكألا كرشلا ليصفت باتكلا

 ثيدح نمو هللا باتك نم ًاحيحص ًامهف ءاملعلا مهف نم اذه امنإو ءازجأو ءازجأ

 . هللا لوسر

 اندنع دجوي ال هنأ عم رغصأو ربكأ ىلإ كرشلا ميسقت يفانعم ًاذإ اوملس اذإف

 اذك وه ربكألا كرشلا ليصفت اندنع دجوي الف ًالدج دجو نئلو ميسفتلا اذه ًالوأ

 ؟نيكرشلا نيب طلخن ذئنيح نحن لهف ءاذكو اذك وه رغصألا كرشلاو ءاذكو اذكو

 ناميألا نم كلذ هباش ام وأ هسأرب وأ هدجب وأ هيبأب ناسنإ فلح اماذإ

 نحن ءال ؟نيدلا نع دتراو كرشأ :هللا ريغب فلح هنأ درجمب لوقن له «ةمرحملا

 هنيد نع ًادترم ًاكرشم نوكي ةرات :كرشأ دقف هللا ريغب فلح نم نأ ليصفت اندنع



 كرشلا ميسقتو ءرفكلا ميسقتب انركذي ًاضيأ اذهو ءًايظفل ًاكرش ًاكرشم نوكي ةراتو

 يف ام «يلمع كرشو يداقتعا كرش «يلمع رفكو يداقتعا رفك :نيرخآ نيمسق ىلإ

 .ةنسلاو باتكلا

 يف ةقلطم ةروصب ءاملعلا دوهج راكنإ :راصتخاب فقوملا اذه ىنعم :ينعي

 هنإ !هللا ناحبس ايف ءًاعورف وأ نولوقي امك ًالوصأ ؛ةنسلاو باتكلا صوصن مهبيرقت

 ةجرد ىلإ عورفلا ليصفت يف ءاملعلا ضعب قمعت نوركني ال «بيرغ بيجع فقوم
 ةلثمألاو ءاهعوقو روصت نكمي ال ءلايخ يه يتلا عورفلا ضعب نايبل اوضرعت مهنأ

 .ًالجخ اهركذ نم ملسملا يحتسي امم اهضعبو ًادج ةريثكو ةريثك كلذ يف

 ءايحتسالا اذه نم ءيش هيف سيلو هلباقي لاثمو اذهل لاثم :نيلاثم ركذأ انأ

 ؟هقح مك ؟ثري مك دج لكف ءًادج نيعبس فلخو لجر تام اذإ :ليحتسم هنكلو

 اذه ركنأ ام ؟لايخلا اذه ام هًادج نيعبس يف مدآ ىلإ لصن نكمي !ًادج نيعبس نيأ

 «ناهذآلا ذيحشت باب نم اذه :اولاق ؟فلخلا ىلع ركنأ اذإو «عيرفتلا نم عونلا

 اذإ :هركذ نم ىّيحتسُي يذلا يناثلا لاثملا اذهو «مهلئاق لاق اذإ مكلاب ام نكل

 اهيف لخد مسق :نيمسق هوضع رطشناف اهيف هوضع لخدأو هتجوز نم لجرلا سلج
 نم هركني دحأ ال عيرفتلا اذه ؟ال مأ لسغلا هيلع بجي له ءاهنم جرخ مسقو

 .فلخلا ءالؤه

 اذامل..تافصلاو ةيهولألاو ةيبوبرلا ديحوت ىلإ ديحوتلا ميسقت اذامل امأ

 ةلكشم اذه..يداقتعا رفك ىلإ رفكلا ميسقت اذامل..ريغصو ريبك ىلإ كرشلا ميسقت

 «سانلا نيب مويلا دوجوم وه يذلا فالخلا اذه رارقإب [عاطقنا] ءأدج ةصيوع

 .هنيعي هللا هنيد ىلع نيم لك :ةماعلا لوق مهيف حص كلذلو
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 :امأ

 قيرطلا تايئب نع ىنعدف ءافخ هب ام قحلا وهاذهف

 .ًاضيأ تبجأ ىلعل ءهب نولثمتي ال رمأ اذه

 نم تءاج ام عقاولا يف ؛ميسقتلا اذه مهراكنإب (لاغشنالا) ةيضق... :ةلخادم

 ةدغ يبأك باَّنُكلا نم ريثك :ينعي «نوقوبسم مه امنإ ذاتسألا لضفت املثم غارف

 اوملكت «نييرعشألا ةءارب :هباتك يف اذك وأ يناديملا قوزرم همسا صخشو هريغو

 يتلا ةنحاشملا ةيلمع ةجيتن ءاج اذهل مهدر :عقاولا يفو ءاهودرو ةيضقلا هذه يف

 خيش نأ عم ماع لكشب ةيفلسلا ةوعدلا نيبو ريغ ال طقف مالسإلا خيش نيبو مهنيب

 ؛ميسقتلا اذه لثم هل ديحوتلا باتك يف هدنم نبا ةدنم نباب اذهب قوبسم مالسإلا

 ميسقتو ةيضقلا هذهل يلعفلا خيراتلاب ىتأ باتكلا ققحم يهيقفلا روتكدلاو

 .ًاديحو سيلو اذهب قوبسم مالسإلا خيش نأ تبثأو ماسقأ ةثالث ىلإ ديحوتلا

 6200:11:11 /11/00 "رونلاو ىدهلا"

 ةيبوبرلا ديحوت يف ةديقعلا رصح نم ىلع درلا باب [۸۷]
 فيرعتلا اذه له «هللا الإ بر ال»ب «هللا الإ هلإ الد ٌفّْرَعُي نمع مامإلا لثس]

 :[هللا همحر باجأف «هعفنپ

 اوداع نيذلا رافكلا نأل ؛ةيفاك تسيل ةديقعلا هذه نأل ؛مهعفني ال الك

 ةنيدملا ىلإ ةرجهلاو هدلب نم جورخلل هورطضاو «هولتاقو «مالسلا هيلع لوسرلا
 َضْرَألاَو ِتاَوَمَّسلا لَ ْنَم ْمُهَتلَأَس نيَو «ةديقعلا هذه نودقتعي اوناك ةرونملا

 . 8 :نامقل) للا لوي

gaye ا 
 مقا



 هللا دوجوب نونمؤي ًالوأ اوناك نيكرشملا نأ نيبت ميركلا نآرقلا يف ةريثك تايآف

 «هعم ًاعفان .هعم ًاقلاخ كانه نأ نودقتعي الف «هتاذ يف هلل ًاكيرش نولعجي ال ًايناثو

 نمو «ةهج نم اذه «ىلاعتو كرابت هديب هلك رمألا نأ نودقتعي اوناك لب «هعم ًاراض

 يكل كلذ لعفي مل «بتكلا لزنأو لسرلا لسرأ امل لجو زع هللا نأ ىرخأ ةهج

 يف هل كيرشال هنأو «عفانلا راضلا وه هنأبو هللا دوجوب داقتعالا ىلإ سانلا وعدي

 يف روطفم رمأ اذه نأل ؛اذه لجأ نم بتكلا لزنأ الو مهثعب ام «كلذ نم ءيش

 :اولتس اذإ نيكرشملا نأ ةميركلا ةيآلا تحرص كلذلو :نيكرشملا ىتح سانلا

 نوكرشي الو ةيهولألا يف نوكرشي مهف «برلا نيبو هلإلا نيب اوقرف «هللا َحَم ٌةلإأإ#
 اوعقو اذإ مهنأو هل كيرش ال هدحو نيملاعلا بر وه هللا نأب نودقتعي :ةيبوبرلا يف

 هللا نأ نم مهسوفن يف رقو امل ؛هيلإ اوؤجتلاو هللا ىلإ اوعرضت ةيلب يف وأ ةبيصم يف
 ديحوتب ءاملعلا دنع ىمسي ناك امب نونمؤي اوناك مهف ؛عفانلا وهو راضلا وه

 ىلإ ًاعيمج سانلا ءالؤه ةوعدل بتكلا لزنأو لسرلا لسرأ هللا نكل «ةيبوبرلا
 ءهعم قلاخ ال هنأو «هتاذ يف دحاو هنأ داقتعا ىلإ سيل «هل كيرش ال هدحو هتدابع

 نورفكي اوناك نيذلا امنإو «ميركلا نآرقلا حيرصب هب نونمؤي اوناك داقتعالا ظحال

 اذهو «ىلاعتو كرابت هللا عم اودبعي نأ نوقحتسيو نيقولخم ًاصاخشأ كانه نأ هب

 داع هللا نود نِم َنوُعْذَك َنيِذَلا نإ :لجو زع لاق ثيح «نآرقلا يف حيرص

 ّ .مكلاثمأ دابع مه ةدشلا يف مهنوعدت نيذلا ء(١۹٠ :فارعألا»# ْمُكَلاَتْمَأ

 ؛(5١ :رطاف)#ْمُكَل اوُياَجَتْسا ام اوس ْوَلَو ْمُكَءاَعُم اوُعَمْسَي ال ْمُهوُعْدَت نإ#

 اذا َنيِذَلاَو :ىرخألا ةيآلا يف لجو زع لاق كلذلو ءديبع مهنأ نودقتعي مهنأل

 .(* :رمزلا»# ىَقْلز هللا لإ اتو بريل الإ ْمُهَدْبحَت ام ءَيلْوَأ هنو ْنِم



 مهنودبعت اذامل :اولتس اذإ ءايلوأ هلل نود نم اوذختا نيذلا نيكرشملا ءالؤه

 .4 ىّ هللا لإ انوُبَرقيِل الإ ْمُهُدَبْخَت امف :اولاق هللا نود نم

 مهنكلو «ةدابعلا يف هل كيرش ال دحاو وه قحلا دوبعملا نأب نونمؤي مه :ًاذإ

 ؟اذامل :دوجسلاو عوكرلاو ةثاغتسالاو ءاعدلاب

 .«ىَقلُر هل لإ اتو برقی الإ مُمدبع امل :مهتتسلأو مهسفنأب اوباجأ مه دو
 فالخلا ناك ام مالسلا هيلع لوسرلا دهع يف اوناك نيذلا نوكرشملا :ًاذإف

 هدحاو ييحملاو ءدحاو قزارلاو دحاو قلاخلا نأ يف وه لوسرلا نيبو مهنيب

 هللا ريغ اوديع مهنأ يف ناك فالخلا نكلو :هب نونمؤي اوناك اذه «دحاو تيمملاو

 يف سيلو ؛ةدابعلا يف هللا عم اوكرشأف «لجو زع هللا ريغل اوعضخ «لجو زع

 تيبلاب اوقاط اذإ اوناك مهنأ ىلإ نيكرشملا ءالؤه لالض لصو كلذلو «ةيبوبرلا

 كرشلا مهلخد مث ؛مالسلاو ةالصلا هيلع ميهاربإ مهيبأ نم هوثرو فاوطلا اذهو

 تنأ هكلمت ًاكيرش الإ كل كيرش ال كيبل :كيبل مهللا كيبل :لوقي مهلئاق ناكف

 .كلمامو

 .كل كولمم ًاضيأ هعم امو «كل كولمم وه كيرشلا اذه نكل كيرش كل

 ديحوتب سيلو ةدابعلا ديحوتب «ةيهولألا ديحوتب اورفك نوكرشملاف :ًاذإ
 هلل الإ ةا م لقال اوُباَك مل :ميركلا نآرقلا يف اذهلو ءةيبوبرلا

 ِتاَوَمَّسلا یل ْنَمْمُهَتْلَأَس نيَو :ةقباسلا ةيآلا امأ ٠١(« :تافاصنا)4َنوُركَتْسَي

 ةْيَتَل اَذَه نإ ًدِحاَو اإ آلا َلَعَجَأم :اولاق....(١٠ :نامقل»#هلل نلوم ضْرَألاَو

 .(0 :ص)# ٌباَجَع

 #7 ا ]|

 ہک تا



 ال هدحو هللا ةيبوبرب نونمؤي نيكرشملا نأب ةحيرص ىلوألا ةيآلا نأ دهاشلا

 ىنعم ام ءدحاو هلإلا نوكي نأ نوركتي مهنأب ةحيرص ةيناثلا ةبآلا ءهل كيرش

 ؟ًاذإ هلإلا

 ال هدحو هللا اوديعي نأ ىلإ مهوعدي لوسرلا ناك املف ؛دوبعملا وه :هلإلا
 ٌةْيَتَناَدَه َنِإاَدِحِاَو اإ َةَخآلا َلَعَجَأ# :نولوقيو كلذ نوركتي اوناك «هل كيرش
 و

 .(5 :ص)# باع
SIN . Ki» 1سم  Aنوكتشي هلا الإ هَل ال مه لق اَذِإ اوُنأَك مع :ىرخألا ةبآلا يفو ب و وسو رکو ا كاس < 8 7 سركرإ ) 

 ْنِيَلَو# :مهنع ربخي انبر ىرخألا ةيآلا يف مهو نوربكتسي فيك ۴١(« :تافاصلا)

 ٠١(. :نامقل)# هللا لوين ضْرَألاَو ِتاَوَمَّسلا قل ْنَم ْمُهَتْلَاَس

 هيلع لوسرلا اولتاق نيذلا نيكرشملا ىتح ًاعيمج رشبلا قافتاب دحاو برلا

 لوسرلا ىلع اوركنتسا كلذلو «مهدنع ددعتمف هلإلا امأ ءانركذ امك هوداعو مالسلا

 ماسقأو عاونأ ةدابعلاو ؛هل كيرش ال هدحو هللا ةدابع ىلإ مهاعد امنيح مالسلا هيلع

 كلذلو ءءاعدلا وه لجو زع هلل هتيدوبعو ناسنإلا ةجاح اهيف ىلجتت ةدابع مظعأو

 :ىلاعت هلوق الت مث «"«ةدابعلا وه ءاعدلا» :حيحصلا ثيدحلا يف مالسلا هيلع لاق

 َنوُلَخْدَيَس ٍقَداَبِع ْنَع َنوُريْكَتْسَي َنيِذَّلا ّنِإ كَل ْنِجَتْسَأ نوعا مكبر َلاَقَو

 .(50 :رفاغ) نی رحنا منهج

 مل مويلا نيملسملا صاوخلا نم ريثك فسألا عم ةطقن هذه «نوكرشملا :ًاذإ

 )١( عماجلا حيحص )رقم٠۷ 05
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 نونمؤي اوناك نوكرشملاف «ةيهولألا نيبو ةيبوبرلا نيب قيرفتلا وهو ءاهل اوهبنتي
 ةدابعلا يف هللا ةينادحوب نورفكي اوناك مهتكلو ءةيبوبرلا يف هللا ةينادحوب

 امو هلل كولمم كيرشلا اذه نكل ًاكيرش هلل نأب نولوقي اوناك كلذلو ؛ةيهولألاو

 ال :ىنعمب هريسفت زوجي ال :هللا الإ هلإ ال :ىنعمف اذه ىلعو «كيرشلا اذه هكلمي

 ةملكلا هذه ىنعم هللا الإ هلإ ال امنإو «يفكي ال نيكرشملا داقتعا اذه هللا الإ بر

 َهَلِإ ال هنأ ْمَلْغاَق# :هتمأ نيدوصقملاو مالسلا هيلع اهب رومأم نآرقلا يف تءاج يتلا

 .هللا الإ دوجولا يف قحب دوبعم ال هنأ ملعاف ءاذه ىنعم :( 16 :دمحم) هللا اإ

 قلاخلا ينعي ءاذهب نونمؤي نوكرشملا ءهللا الإ برال «هلا الإ برال سيل

 مهنكل ءهل كيرش ال دحاو هنأب نودقتعي نوكرشملا «تيمملاو ييحملاو قزارلاو

 .ةدابعلا يف ًاكيرش هل نولعجي

 (هللا الإ هلإ ال) ةبيطلا ةملكلا هذه مهفي نأ ًالوأ ملسملل زوجي ال انه نم

 .هدحو لجو زع هلل ةدايعلاو ةيهولآلا ىنعمل ليطعت هنأل هللا الإ بر ال ىنعمب

 دوبعم ال :يأ هللا الإ هلإ ال ىنعملا نأ ةبيطلا ةملكلا هذه ملسملا مهف اذإ :ًايناث

 يف ديحوتلا ةديقع «ةديقعلا هذه ضقني نأ هل زوجي الف هللا الإ دوجولا يف قحب

 دئادشلا يف نوعدي مويلا نيملسملا نم ريثك ءًايلمع هل كيرش ال هدحو هللا ةدابع

 يداني اذهو «يودبلا يداني اذهف امامت نولعفي نوكرشملا ناك امك هللا ريغ

 .هرخآ ىلإ...«يلذاشلا يداني اذهو «يناليجلا رداقلا دبع

 مهلهج ببسب نيملسملا نم ريثك نم مويلا َنوُدَبْعُي صاخشألا ءالؤه لك
 ناك اذهلو ؛هللا الإ دوجولا يف قحب دوبعم ال :يأ هللا الإ هلإ ال ةملكلا هذه ىنعم

 يف لاق امك ءةبيطلا ةملكلا هذه وه مالسلا هيلع لوسرلا هيلإ اعد ام لوأ

V€ 
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 نأو هللا الإ هلإ ال نأ اودهشي ىتح سانلا لتاقأ نأ ترمأ» :حيحصلا ثيدحلا

 . لیا دنع مهباسحو

 امنإو :برال نأ :ينعيال «هلإ ال نأ اودهشي ىتح سانلا لتاقأ نأ ترمأ»

 برلا نأب نمآ هللا الإ قحب دوبعم ال نأ دقتعا نمف «هللا الإ قحب دوبعم ال نأ ينعي

 رفكي دق ؛هتاذب هل كيرش ال دحاو برلا نأب نمآ نم نكل ؛هل كيرش ال دحاو
 هللا ريغ اعد اذإف ءءاعدلا هللا ةدابع نم هنأل ءهل كيرش ال هدحو هللا ةدابعب ءةيدوبعلاب

 .ىلاعتو كرابت هللا نود نم ًاهلإ هذختا دقف

 )١١:۰۲:٥۰/۱۷۸( "رونلاو ىدهلا"

 «باهولا دبع نب دمحم مامإلا ةوعد نع عافدلا باب 1۸۸]

 ىلع هيبنتلا عم ؛هيلإ ىعد يذلا ديحوتلا نايبو
 كرشلا رطخو ديحوتلا ماسقأ

 ريخ هللا هازج دمحأ وبأ خيشلا انيخأ مالك يف ةيباهولا ةملك ثددرت :لاؤس

 ىلع اهوفرعيب ام سانلاو مالك نم ريثك اهيرتعي ةملك اهنإف حضوت ول اذبحف

 حضتت ىتح شيأل ةبسنو ةيباهولاب دوصقملا شيأ وأ ركذ امك ًالعف يه له اهتقيقح
 ؟اريخ هللا مكازجو ةروصلا

 دخل أطخ يه «ةيباهولا» :ةظفللا هذه نأ عقاولا بيط لاؤس «نسح :خيشلا

 «... هللا ءامسأ نم مسا باهولاو باهولا ىلإ ةبسن ةيباهولاف ةغللا امأ ؛ًافرع أطخو

 )١( ملسمو (؟ ةمقر) يراخبلا )رقم١۳۳(.
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 نم اهانذخأ اذإ ةبسنلا (هذهف) نويباهولا مهف يباهولا اذه ىلإ نوبستتي نيذلاو

 هللا وهو باٌّهولا ىلإ بوسنم :ينعي يباهو نالف فيرشت ةبسن يه ةيبرعلا ةيحانلا
 ةملكب دوصقملاف ةبسنلا هذه بسني نمل نوبوسنم نوه نويباهولاو «ىلاعتو كرابت

 نم مهيف سيل نويدجنلاو «نويدجنلا مه عيمجلا ىلع ىفخي ال امك نييباهولا
 سيلو «يباهو فيرشت مسا وه لمعتسي ام فالخ هنأ عم مسالا اذه ىلإ يمتني

 نيملسملا ىلع نيرتفملا أطخ رهظيل لجو زع هللا ةمكح نم نكل «حيبقتو مذ مسا

 ىلإ ةبسنلا هذه نأ معزب نييباهو مهنوك ىلإ نييدجنلا سانلا ءالؤه نوبسني

 .مهل ماما

 وه امنإ ةعيرشلا لك يف سيلو ةعيرشلا نم بناج يفو نييدجنلا مامإو

 ءىلاعتو كرابت هللا وه باهولا نأل ؛باهولا سيلو باهولا دبع نب دمحم

 ام بستنم بسن ولف ؛ديحوتلا ةوعد مهل ددج يذلا دمحم دلاو وه باهولا دبع

 مهل ددج يذلا نأل جودزم أطخ يهف يباهو هيلإ ةبسنلا نكت مل باهولا دبع ىلإ
 ىلإ ةبسنلا مث «باهولا دبع هدلاو سيلو «باهولا دبع نب دمحم وه ديحوتلا ةوعد

 نم أطخ اذهف كلذ وحن وأ يلدبع :لاقي نكمم وه امنإو ًايباهو سيل باهولا دبع
 يمتني نم كانه سيلف «عقاولا ثيح نم -انلق امك- ثيح نمو يوغللا ريبعتلا ثيح

 امنيح اهلك ًاثيدحو ًاميدق ةدوجوملا قرفلا امنيب ءاقالطإ ةيباهولا مسالا اذه ىلإ

 نكلو «كلذ وحنو ةيضابإلاو ةيديزلاو ةعيشلاك ةبسنلا هذهب فرتعت ةبسن ىلإ بسنت

 هانركذ ام ببسلاو «يباهو انأ لوقي لجر ًادبأ ةيمالسإلا ضرألا هجو ىلع دجوي ال
 .ةيعقاولا ةيحانلاو ةيبرعلا ةغللا ةيحان :نيتيحان نم ًافنآ

 نمز يف نيملسملا ةماع نيب تعيذأو تعاش فسألا عم ةملكلا هذه نكل

 تيمس يتلا ةوعدلا نع ًاعيمج نيملسملا ريفنت كلذب اودصقو كارتألا ةلود رخاوأ



 هللا ديحوت ىلإ ةوعدلا الإ اهيف سيل ةيباهولا ةوعدلا هذه نأ ًاملع ءةيباهولا ةوعدلاب

 نويدجنلا هبزاتمي امم عقاولا يف اذهو ءديحوتلا ةملكل عماجلا ىنعملاب لجو زع

 ءاج نأ ذنم ايتدلا دالب لك يف ةيمالسإلا قرفلاو فئاوطلاو تاعامجلا لك ىلع

 ىنعملاب ديحوتلا نومهفي مهنأل كلذ ؛ةعاسلا هذه ىتح باهولا دبع نب دمحم

 قيض ىنعمب هنومهفي نيرخآلا نيملسملا نم ريثك امنيب حيحصلاو لمشألاو معألا

 ًارومأ ينعي لسرلا هب ثعبو بتكلا هب لجو زع هللا لزنأ يذلا ديحوتلا نأ كلذ ًادج

 :ةثالث

 وه هللا نأو هللا الإ بر ال هنأ كلذ ىنعمو ةيبوبرلا ديحوت وه امنإ :لوألا رمألا

 هللاب نمؤي نم لك عامجإب فورعم وه امك ضرألاو تاومسلا قلخب درفت يذلا
 تءاج يتلاو ةقحلا ةيمالسإلا ةوعدلا نيب قرفلا نكل ؛للملا لك فالتخا ىلع

 ةوعدلا فلتخت انه باهولا دبع نب دمحم حيحصلا هانعم ايحأ يذلا ديحوتلا اذهب

 ىلع بجوت اهنأ ىلإ ةفاضإلاب يهف ءةينارصنلاو ةيدوهيلا نع ةقحلا هذه ةيمالسإلا

 ال نأ هسفن تقولا يف هيلع بجوت يهف «هللا الإ قلاخ ال هنأب دقتعي نأ ملسم لك

 هلإ ال ىنعم نأ ًاعيمج نوقفتم نيملسملا ءاملعف كلذلو هاوس قلاخلا اذه عم دبعت

 ىنعم ينعت هللا الإ هلإ ال ةبيطلا ةملكلا هذه امنإو «هللا الإ بر ال يواسي ال هللا الإ

 هللا الإ دوجولا يف قحب دوبعم ال ينعت اهنأ كلذ هللا الإ بر ال ىنعم نم عسوأ

 ءراثآلا ضعب يف ءاج امك ةنجلا حاتفم يه يتلا ةبيطلا ةملكلا هذهف ىلاعتو كرابت

 نع ةحيحصلا ثيداحألا كلذب ترتاوت امك رانلا يف دولخلا نم ملسملا وجني اهبو

 عم برال هللا عم قلاخ ال يأ ةيبوبرلا ديحوت نيديحوتلا نيب تعمج ؛ اب يبنلا
 نأ :يأ ؛ةدابعلا ديحوتب ًانايحأ ديحوتلا اذه نع ربعيو ةيهولإلا ديحوتو هاوس هللا

 ىنعمب هللا الإ هلإ ال ةبيطلا ةملكلا هذه ام رسفم رسف اذإف هل كيرش ال هدحو هللا دبعي
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 ؛نيرخآلا نيبو ًاقح نيملسملا نيب لصفلا ةطقن هذه ًادحوم نكي مل هللا الإ بر ال

 دوهيلا نم نورخآلا امنيب هتدابع يف هدحويو هتاذ يف لجو زع هللا دحوي ملسملا

 هعم نودبعي مهنكلو اديعب ًالالض مهنم لض نم الإ هتاذ يف هنودحوي ىراصنلاو

 ةملكل يقيقحلا ىنعملا اذه ًالوأ اوفرعي نأ ًاعيمج نيملسملا ىلع بجي اذهل.هاوس

 ال هنأ كلذ ىلع ًةفاضإ ينعت امنإو «طقف هللا الإ بر ال ينعت ال اهنأو هللا الإ هلإ ال

 يف تادوبعم كانه نأ راكنإ نم زارتحا يه قحب ةملكو قحب ًاضيأ هللا عم دوبعم

 دوبعم ال لاقي نأ زوجي الف ىلاعتو ؛كرابت هللا نود نم دبعي ًاثيدحو ًاميدق ضرألا

 ال (قحب) ديقب ريسفتلا حصي امنإ نكل ًادج ةريثكو ةريثك تادوبعملا نآل هللا الإ

 ؛ىزعلاو تاللا تدع دق الإو ؛ىلاعتو كرابت هللا الإ دوجولا يف قحب دوبعم
 ؟هللا الإ دوبعم ال لوقي نأ ملسملا عيطتسي فيكف «نآلا ىتح تيغاوطلا تدعو

 كرابت هللا وه امنإ قحب دوبعملاو «لطابلاب اهنكلو ةرثكب ةدوجوم تادوبعملا ؛ال
 .ىلاعتو

 ديحوتو ةيبوبرلا ديحوت نيديحوتلا نم نيعونلا نيذه ىلإ ةفاضإلاب كلذك

 ال دحوملا ةداهش لبقت هبو ديحوتلا متي هب ثلاث ديحوت كانه ؛ةيهولألا وأ ةدابعلا

 يف هللا ديحوت :؟ثلاثلا ديحوتلا اذه وه ام هيلع ةدودرم يهفاالإو هللا الإ هلإ

 يف ًاضيأ دحاو وهف هتيهولأ يف دحاوو هتاذ يف دحاو لجو زع هنأ امكف هتافص

 هذه 1١( :ىروُشلا)ُريِصَبلا ٌعيِمَّسلا َوُهَو ٌءْيَن هِلْئِمَك سيل :ىلاعت لاق كلذل هتافص

 نكلو ءًاعيمج ةمئألاو حلاصلا فلسلا اهفرعو ةة دمحم اهب ءاج يتلا ةوعدلا

 مهنأل ديحوتلا اوعاضأو لب ةالصلا اوعاضأ طقف اوسيل تفلح مهدعب نم َفَلَخ

 نحنو «هللا الإ بر ال :هللا الإ هلإ ال قيضلا لوألا ىنعملاب ةبيطلا ةملكلا هذه اومهف

 اذهب ةبيطلا ةملكلا هذه ترسفو ةعوبطمو ةفلؤم رضاحلا رصعلا يف لئاسر ىرن

 ہا



 ملسملا زوجي ال اذه «هللا الإ بر ال :يأ ؛هللا الإ هلإ ال :وهو طقف ديحولا ديحوتلا

 .قيضلا ىنعملا اذهب ةبيطلا ةملكلا هذه مهني نأ

 امل - مهتماع ةصاخبو نيملسملا رهامج-اولخأ امل كلذ راثآ نم ناك كلذل

 ٌةهلآ هللا عم نودبعي مهف ءاهقيبطت يف ًايلمع اوُلخأ ؛ةبيطلا ةملكلا هذه مهفب اوُلخأ

 «نيملسملا يف تلح يتلا بئاصملا ربكأ نم هذهو ؛نورعشي ال مهو ىرخأ

 ةملك نم اومهفي مل مهنأ :امهدحأ ًافنأ انركذ نينثإ نيرمأ ىلإ دوعي كلذ يف ببسلاو

 اذإف ؛ةدابعلا ىنعم اومهفي مل مهنأ :رخألا رمألاو «ةدابعلا يف هللا ديحوت ديحوتلا

 ال انآ هللا الإ دبعأ ال انآ ءال :كل لاق «ىرخأ ةهلآ هللا عم دبعت تنأ ناسنإل تلق

 «لجو زع هلل الإ يلصت ال تنأ «كعم نحن انه ىلإ :لوقن ءلجو زع هلل الإ يلصأ

 اي «يودب يديس اي «دمحأ يديس اي لوقتف ؛ةدشلا دنع هللا ريغ وعدت تسلا نكلو

 كرابت هللا ةدابع نم اذه وأ هللا ةدابع وهاذه !؟اذك اياذك اي ءبيعش يديس

 ةحتافلا ةروس يه ٍةروسب هحتتفاو ًاميرك ًاباتك انيلع لزنأ دق لجو زع هللاو «یلاعتو

 كايإو دبعن كايإ] هتاولص نم ةعكر لك يف لجو زع هبر ًابطاخم ملسملا لوقي اهيفو

 ةناعتسالا هذه «هربغب نيعتست كثكل «هل كيرش ال هدحو هللا دبعت تنأف [نيعتسن

 ًاضيأ يهو «ةثاغتسا اهانيمس وأ ةحيحص ةيمست يهو «ةناعتسا اهانيمس اهيلع ًءاوس

 ىلع لدت ءامسألا هذه ؛ةئطاخ ةيمست يهو «ًالسوت اهانيمس وأ :ةحيحص ةيمست

 «لسوت اهضعبو «ةناعتسالاو ةثاغتسالاك حيحص ءامسألا هذه ضعب ءدحاو ىمسم

 يف مالسلا هيلع هلوق باب نم ًالسوت هللا ريغب لسوتلاو هللا ريغب ةناعتسالا ةيمست اذه

 اومعز «ينثغأ هللا لوسر اي لئاقلا لوقف "”ااهمسا ريغب اهنومسيلا ةبسانملا هذه ريغ
 ديحوتب كارشإ اذهو هللا ريغب ةناعتسا اذهو ءهللا ريغل ءاعد اذه ءال ءلسوت اذه نأ

 )١( عماجلا حيحص )رقم١ 0758.



 زع هللا نود نم هدبع دقف دئادشلا يف ةصاخ هللا ريغ يداني يذلا نآل ؛ةيدوبعلا

 لجو زع هللا لوق ةنسلا يفو نآرقلا يف روكذم وهو كلذ ىلع ليلدلا نمو «لجو
 ةقيقحلا نكل نودبعت لاق ام نوعدت #مكلاثمأ دابع هللا نود نم نوعدت نيذلا نإ#

 ريغ نوعدي وأ هللا ريغ نودبعي :تلق ءاوسف ؛نودبعت يأ نوعدت ينعت ةيآلا هذه نأ

 لجو زع هللا ريغب نونيعتسي مهنأ يهو ةدحاو ةقيقح ىلإ يدؤي نيريبعتلا الكف هللا

 يذلا ليصفتلا اذه «ةيبوبرلا ديحوتب ًالالخإ سيلو ةيهولإلا ديحوتب لالخإ اذهو
 مث ةليلق نورق لبق ام ىلإ ةمألا فلس كلذ ىلع ىرجو ةنسلاو باتكلا يف ءاج

 هللا الإ برال ىنعمب هللا الإ هلإ ال اومهفف نيملسملا ضعب ىلع طخلا فرحنا

 ىنعملا اذهب اورفك مهنكل هب نونمؤي اوناك لب نوكرشملا هب رفك ام ىنعملا اذهو

 ةيدوبعلا ديحوت وأ ةيهولألا ديحوت وهو الأ نيملسملا نم ريثك هلهج يذلا حيحصلا
 .ةدابعلا وأ

 هللا نلوقيل ضرألاو تاومسلا قلخ نم مهتلأس نئلو# نآرقلا نم ةروس يف

 نيد وه امك-كانه نأب نودقتعيال ةيبوبرلا ديحوتب نونمؤي نوكرشملا ًاذإ
 وه قلاخلا نأ نودقتعي امنإو «ًالثم رشلل ًاقلاخو ريخلل ًاقلاخ كانه نأب -سوجملا

 ىلإ مهاعد ذإ مهيبن اولتاق اذاملو ؟مهكرش ءاج نيأ نم ًاذإ هل كيرش ال هدحو هلل

 هلإ ال مهل ليق اذإوإ# ميركلا نآرقلا يف لاق امك ءنوربكتسي كلذ عم هللا الإ هلإ ال

 ًاذإ 4 باجع ءيشل اذه نإ ادحاو الإ ةغآلا لعجأ# :اولاقو «نوربكتسي هللا الإ

 هنأب نونمؤي اوناك مهنأل برلا موهفم ريغ ةيلهاجلا يف برعلا دنع هلإلا ةظفل موهفم

 ال يذلا وهف هلإلا امأ هللا الإ قزار الو يبرم الو قلاخ ال :يأ ؛هللا الإ بر ال

 مانصألاو ناثوألا نم هللا ريغل نوعضخي اوناك مهو «ىلاعتو كرابت هل الإ عضخي

 .خيراتلا يف ةفورعملا



 ةالصلا هيلع لوسرلا ةثعب ليبق نيكرشملا كرش بئارغ نم ناك كلذلو

 «كيبل مهللا كيبل» :مهتيبلت يف نولوقيو ةبعكلا لوح نوفوطي اوناك مهنأ مالسلاو
 ؟اذامل كلم امو هكلمت كيرش :«كلمامو هكلمت ًاكيرش الإ كل كيرش ال كيبل

 نود نم مهنودبعي :يأ ؛ءاكرش هلل اولعج نکل هللا عم قلاخ ال نأ نودقتعي مهنأل

 الإ ْمُُدبْعَتاَم ءاَيِلْوَأ هنود ْنِم اودا َنيِذَّئاَو ةبآلا يف امك ىلاعتو كرابت هللا

 دنع يساسألا فدهلا نأب ةحيرص ةيآلا هذهف (*:رسّرلا»« ىَقلُز هللا ىلإ اوبر

 نودبعت اذامل اولس اذإ نكل هاوس هعم نودبعي مهف كلذ عمو .هللا وه نيكرشملا

 ةفسؤم ةقيقح هذهف ٣( :رمّزلا« ىَقْلُو هللا لإ اتوب ريل الإ مه دبع ام اولاق ءالؤه
 اذام يف ءاكرش هل اولعج كلذ عمو «هل كيرش ال دحاو هللا نأب نوئمؤي مهنأ ًادج

 .ةدابعلا يف ؟ءاكرش هل اولعج

 الف# هنع اولفغ سانلا نم ًاريثك نأ ينظ يف رمأل هبنتن نأ بجي كلذلو

 يف ًادادنأ «قلخلا يف ًادادنأ ؟ًادادنأ ىنعم شيأ (نوملعت متنأو ًادادنأ هلل اولعجت

 كرش ناك وه اذهو ةدابعلا يف ًادادنأ امنإو ءال..؟ةتامإلاو ءايحإلا يف ًادادنأ قزرلا

 .ةيلهاجلا يف نيكرشملا

 بقلب نوزبني ءالؤه نييدجنلا نأ ىلإ هيبنتلا هنم ضرغلاو ليوط ثحب اذهو
 نب دمحم ىلإ مهوبسني نأ اودارأ مهامنإو ءأطخ انركذ امك ةبسن هذه ةيباهولا

 وه امنإو اقلطم ديدج ءيشب تأي مل هللا همحر باهولا دبع نب دمحمو «باهولادبع
 نإ حيحصلا ثيدحلا يف مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا مهركذ نيذلا نيددجملا نم

 امك نوددجملا "«ةنس ةئام لك سأر ىلع اهئيد اهل ددجي نم ةمآلا هذهل ثعبي هللا

 رصع لك يفًادحاو نوكي ددجملا نأ روصتت نأ يغبني ال هريغو يطويسلا مامإلا ركذي

 )١( عماجلا حيحص )رقم۱۸٤١(.



 مهنم لكل نکل :نوريثك نوددجم رصع لك يف نوددجم كانه نوكي نأ نكمي امنإو

 «ريسفتلا يف ٌددجم «ثيدحلا يف ٌددجم :ديحوتلا يف ٌددجمف «ديدجتلا يف هصاصتخا

 ًاحيحص ًامهف مالسإلا مهفل ةيافك ضرف ءايحإب قلعت ءيش لك يفو ءةخللا يفو
 عم هب لالخإلا راثآ لازت ال يذلا ديحوتلا ددج باهولا دبع نب دمحم نأ ضرغلاو

 نب دمحم ةوعد لضفب ةيدجنلا دالبلا هذه الإ ةيمالسإلا دالبلا لك يف ديدشلا فسألا

 .ةيباهولا ةوعدلا لضفب لوقأ الو باهولا دبع

 ىرخألا دالبلا نأش اهنأش ناك باهولا دبع نب دمحم لبق دالبلا كلت نأ ًاملع

 وأ ًالثم نيسحلا رباقم نم رصم يف دجوي ام ًاعيمج نيرضاحلا ىلع ىفخي ال هنأ نظأو
 الإ هلإ ال يفانت يتلا تايكرشلاو تاينثولا نم ةنكمألا كلت يف عقيامو «بنيز ةديسلا

 مهريغو تيبلا لهأ نم نيحلاصلاو ءايلوآلا ءالؤه روبق لوح فاوطلا نم هلل
 يفو ايروس يفو دالبلا هذه يف دجوي اذه لشم مهنم ددملا بلطو مهب ةثاغتسالاو

 ةوعد نايبب نيملسملا ءاملع ريصقت ببسلا ؟ببسلا وهام «ةيمالسإلا دالبلا رثكأ

 نم ريثك يف ةوعدلا هذه تتامو ةنسلاو باتكلا يف تءاج يتلا قحلا ةوعد ديحوتلا

 .هللا همحر باهولا دبع نب دمحم اهددج مث ةيمالسإلا دالبلا

 كلذب هل ىفكو ةيحانلا هذه ىوس زراب دهج هل سيل باهولا دبع نب دمحمف

 ثيح نم كلذ وحنو ةيروسلاو ةيرصملا دالبلاك تناك ةيدجنلا دالبلا نأل ؛الضف

 نآلا ىتح «لجو زع هللا نود نم اهب ةثاغتسالاو روبقلا ةدابعو ةينثولا راثآلا راشتنا

 ًاديور فعضت دالبلا كلت يف ةحيحصلا ةيمالسإلا ةكرحلا تأدب هنأ عم فسألا عم

 هجو ىلع نم ربقلا عفر الو ىتح ءركذت ةينثو ينعي كانه دجت نل نكل ًاديور

 تنأف اهلك ةيمالسإلا دالبلا تفط اذإ امنيب «ًاقالطإ ءيشلا اذه دجوي ال ضرألا

 عم ربق هيف دجسم هيف دجوي ال ًادلب انورأ ؛ريثكلا ءيشلا تافلاخملا نم اهيف دجاو

A۲ 
 ہا



 امك ءروبقلا ىلع دجاسم اوذختي نأ نيملسملل مالسلا هيلع لوسرلا ريذحت ةدش

 ىراصنلاو دوهيلا هللا نعل وأ ىراصنلاو دوهيلا ىلع هللا ةنعل» :مالسلا هيلع لاق

 ثيداحأ ةرشع نم رثكأ ةريثك اذه يف ثيداحألاو 2"( دجاسم مهئايبنأ روبق اوذختا

 مهكردت نم سانلا رارش نم نإ” :مالسلا هيلع هلوق ةيمالسإلا ةمآلاب قلعتي ام اهنمو
 ماقملا ًالثم مكدنعف "'«دجاسم مهءايينأ روبق نوذختي نيذلاو ءايحأ مهو ةعاسلا

 يديس ؟شيأ لجأ نم هيف ةالصلل دصقي دجسم كانهو «بيعش يديسب فورعملا
 ؟معن ءعشوي همسأ رخآ ماقم اندنعو بيعش

 ةديبع وبأ :ةلخادم

 لك «هرخآ ىلإ راوغألا يف هذه ًاضيأ ةديبع وبأ ريغ عشوي انه «لوقأ ال :خيشلا

 هيلإ تبسن نمل ةقيقح روبقلا هذه تناك نإ ةموعزم روبق ىلع تيثب تاماقملا هذه
 ثيداحألا هذه لثمل ةحيرص ةفلاخم هنأل ؛لكشأ رمألاف ءايبنألا وأ ةباحصلا نم

 نعللا اذه اذاملو ؟يهنلا اذه اذامل روبقلا ىلع دجاسملا ءانب نع ىهنت يتلا

 دجسملا يف ربق (دوجو نآل) كلذ ؟ديحوتلا ىلع ةظفاحملا ليبس يف ؟ديدشلا

 نوفقي مهارن سانأ نم مكو مك ؛ىلاعتو كرابت هللا نود نم ىَعْذي نأ ىلإ ٌةاَعْذَم

 نولسوتي نكلو لجو زع هللا نوعدي مهنأ حيحص مه «نوعدي نيلتبتم نيعشاخ
 «ديحوتلا ةوعدل ددجم وه ... لوقلا ةصالخ باهولا دبع نب دمحمف «ثيملا اذهب

 :ليق امك هنأل ؛ًادبأ هراكنإ نكمي ال رمأ اذهو

 راثألا ىلإ اندعب ورظناف انيلع لدت انراثأ هذه

 )١( ملسمو (57 5مقر) يراخبلا )رقم١717(.

 )( .يتأي
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 ىراحصلا لك يف مهنوفرعت نيذلا ودبلا ينعي ودب ًاميدق اوناك نويدجنلا

 هذه ىتح اهيلع يضق ءايشألا هذه ةيدوبعلا ديحوتب لخي امم (عاطقنإ)...ناكو

 تايكرشلا هذهب فسألا عم ةرماع ىرخألا دالبلا امنيب ًاركذ اهل دجت ال ةعاسلا

 .تاينثولا هذهبو

 (00 1:51:35 /194) "رونلاو ىدهلا"

 كرشلا مهيلع أرط مث ديحوتلا ىلع سانلا ناك باب 1

 :[ ب لوسر لاق]

 «نورق ٌةرشع ميهاربإو حون نيبو :نورق ٌةرشع حونو مدآ نيب ناك»

 :[مامإلا لاق]

 ديحوتلا ىلع ةدحاو ةمأ مهدهع لوأ يف اوناك سانلا نأ يهو؛ةماه ةدئاف هيفو

 نأ ؛ةدحالملاو ةفسالفلا ضعب لوقل ًافالخ كرشلا مهيلع أرط مث «صلاخلا

 امم ٌةريغو ثيدحلا اذه مهلوق لطبيو!ديحوتلا مهيلع أرط مث كرشلا مهيف لصألا

 يف اهضعب تركذ تنك ىرخأ ةلدأ ىلإ «مالسلا هيلع مدآ مهيبأ ةوبن يف صن وه

 .مهم هنإف هعجارف ع( ¥1 ص)"دجاسلا ريذحت " ىباتك

 .(۸ ۸01-0. £ /؟ /ا/ل)"ةحبحصلا"

 لوقي نم ىلع درلا باب [۹۰]

 فصلا قرفت ديحوتلا ىلإ ةوعدلا نأ

 ىلإ ةوعدلا نأ :لوقي نم ىلع مكدر وه ام !هللا كظفح دلاولا ةليضف :لاؤس

 ؟اًريخ هللا كازجو سانلا قّرقي فلسلا جهنمو ةحيحصلا ةديقعلاو ديحوتلا

0 
 ہا



 ديحوتلا ىلإ ةوعدلا نأ :نامزلا اذه يف لوقي نم لهو !ربكأ هللا :خبشلا

 ناحبس ةمآلا قرفي حلاصلا فلسلا جهنمو هللا لوسر ةنسو هللا باتك ىلإ ةوعدلاو

 مامإلا هاور ثيدحب ينركذي لاؤسلا اذه ؛ديعبلا لالضلا وه لوقلا كلذ !هللا

 ءامسأ نم نأ هيف امنإو نآلا هظفل رضحتسأ ال ثيدح يف هحيحص يف يراخبلا

 دمحأ :يبثلا ءامسأ نم هنوبرغتست دق كش الب اذهو :"”قّرفملا : ةا يبنلا

 يف ثيدح نكل «حيحصلا ثيدحلا يف دراو وه امم كلذ وحنو «يحاملاو دمحمو

 ناك اذامل !ىرُت «قرفملا :مالسلاو ةالصلا هيلع هءامسأ نم نأ هيف يراخبلا حيحص

 نم نآرقلاو «لطابلاو قحلا نيب قرفي هنأل كلذ ؟###; هتامسأ نم مسالا اذه

 ىلإ يدهي «لطابلاو قحلا نيب هب ىدتهاو هب كسمت نم قرفي ناقرفلا :هئامسأ

 مامت نم مث «قرفم قحب هللا لوسرف «قرفم اًضيأ وهف هيلإ اعد نمو «ميقتسم طارص
 وه لطابلا نيبو هنيب قيرفتلاو قحلا ىلإ ةوعدلا ةجيتن نأ همزاول نم وأ مسالا اذه

 لجرلا نيب قرفي نأ كلذ دكؤي لوألا خيراتلاو اًمتح كلذ جئاتن نم قيرفتلا

 رفكلا ىلع اهجوز يقبو تملسأ ةجوزلا نأل ؟اذامل اهجوزو ةجوزلا نيب..هنباو

 يف هيقل اذإ هلتق امبرو لب هابآ قرافف نبالا ملسأ :هقرافت نأ مالسإلا اهيلع بجوأف

 ىلعو ةنسلاو باتكلا ىلإ ةوعدلا نإ :نولوقي نيذلا ءالؤه نيأف ءاذكهو ةكرعملا

 يذلا ثيدحلا نولهاجتي مهنأك !هللا ناحبس ةمآلا قرفي حلاصلا فلسلا جهنم

 ىلع يتمأ قرتفتسو» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق وهو برغملا ةالص لبق هانركذ

 .ثيدحلا رخآ ىلإ «ةدحاو الإ رانلا يف اهلك ةقرف نيعبسو ثالث

 هذه نم ةاجنلا امو اهنم صالخلا امو اهلح امف ةدوجومو ةمئاق ةقرفلاف

 .نآلا هدجأ مل(

 Ao ي م م ممم



 لاق امك نينمؤملا ليبس عابتا وه سيلأ !؟هللا لوسر لاق هللا لاق وه سيلأ ؟ةقرُغلا

 ىَدْما هَل َنَيَبَت اَم ِدْعَي ْنِم ٌلوُسّرلا قاسي نمو :ميركلا نآرقلا يف نيملاعلا بر
 1١5( :ءاسنلا)4اَريِصَم ْتَءاَسَو َمَّنَهَج ِهِلْضُنَو لوت ام هلو نموا ليبص بع عو

 هللا حمس ال انكرت اذإ :الدج لوقأ ينكل «نايب ةدايز ىلإ جاتحي ال حضاو رمأ اذه

 يذلا امف ؛ةمألا قرفي مهمعزب هنأل ؛حلاصلا فلسلا جهنم ىلعو ةئسلاو باتكلا

 وقلم يبنلاو ءةنسلاو باتكلا انكرت اذإ اهعمجي يذلا ام ؟يرعش تيل ةمألا عمجي

 امف مورلاو سراف نم نيدبعتسم اوناك مهنأ ملعي انلكف برعلا هموق يف ثعب امنيح
 هللا نأ سيلأ ؟ةّيدام مهنم ىوقأ يه يتلا ممألا ىلع نيطلستمو ءازعأ مهلعج يذلا

 ببسي هللا مهرصنف هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال :يه ءاوس ةملك ىلع مهعمج

 مهنأ الإ دقتعأ ال ؟ليلدلا وه امف ؟قرفت ةوعدلا هذه نأ ءالؤه لوقي فيكف «كلذ

 ةماقإو ةحيحصلا مالسإلا ةوعد ىلع ءاضقلا نوديري «نورهظي ام فالخ نوديري

 اذه لك اًيفلخ اًمالسإ وأ اًيكيرمأ اًمالسإ وأ اًييوروأ اًمالسإ نوكي نأ امإ مالسإ

 يِطا َرِص اَدَه نأ :ةقباسلا ةيآلا يف متعمس امك الإ ىفلز هللا ىلإ انبرقي ال اذهو

 هذه نمو ٠١۴( :ماعنألا)# ليس ْنَع ْمَكَب قرف بسلا اوُحِبتَت الو ُهوُعِتاَف اًيِقَتْسُم

 ةو يلا دهش دقو «هنيعب رفكلا يه يتلا ةلطابلا ةملكلا هذه لوقي نم لبسلا

 يف ملسمو يراخبلا هجرخأ يذلا حيحصلا ثيدحلاب ءالؤه لاثمأ ىلع

 لاق :لاق امهنع ىلاعت هللا يضر صاعلا نب رمع نب هللا دبع ثيدح نم امهيحيحص

 ضبقي هنكلو ءاملعلا رودص نم اًعازتنا ملعلا عزتني ال هللا نإ» : او هللا لوسر

 اولئسف الاهج اًسوؤر سانلا ذختا اًملاع يقبي مل اذإ ىتح ءاملعلا ضبقب ملعلا

 هذه لشمب سانلا نوتفي نيذلا سانلا ءالؤهف «اولضأو اولضف ملع ريغب اوتفأف

 الاهج اًسوؤر سانلا ذختا» :هلوقب مالسلا هيلع لوسرلا مهانع نيذلا مه تاملكلا



 ملعلا انمهلي نأ ىلاعتو كرابت هللا لأسن «اولضأو اولضف ملع ريغب اوتفأف اولئسف

 نأ مث «حلاصلا فلسلا جهنم ىلعو ةنسلاو باتكلاب ملعلا الإ وه سيلو «عفانلا

 (ه١ 1:1١:00 /ب۳۳) "رولا ةلحر"

 هلل ةيدوبعلا صالخإ باب [4]

 :[ 249ج هللا لوسر لاق]

 .(ههجو هب يغتباو ًاصلاخ هل ناك ام الإ لمعلا نم لبقي ال لجو زع هللا نإ»

 :[مامإلا لاق]

 مل اذإ حلاصلا هلمع هنم لبقي ال نمؤملا نأ ىلع لدي هريغو ثيدحلا اذهف

 اذامف نمؤملا نأش اذه ناك اذإف .«ادحأ هير ةدابعب كرشي الو ءاحلاص المع لمعيلف

 .#اروثنم ءابه هانلعجف لمع نم اولمع ام ىلإ انمدقو# :ىلاعتو

 "ةحيحصلا" )1١/1١/ 115-1١١8 (.

 عابتالا ديحوت باب []
 :[ مامإلا لاق]

 :لاق هنع هللا يضر يراصنألا هللا دبع نب رباج نع هريغو دمحأ مامإلا ىور

 .(691غمقر) ملصمو ١ ١ مقر) يراخبلا ()

 عدل



 هذه :هنع هللا يضر لاقف ءاهنع هلأسف ؛ةفيحص رمع دي يف ةو هللا لوسر ىأر»

 نبا اي :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف «دوهيلا نم لجر يل اهبتك ةاروتلا نم ةفيحص

 هديب دمحم سفن يذلاو ءىراصنلاو دوهيلا تكوهت امك متنأ نوكوهتمأ !باطخلا

 .”«يعابتا الإ هعسو امل ًايح ىسوم ناك ول

 هللا لوسر ًادمحم نأ ةداهش بناوج نم ًابناج انل حرشي ام ثيدحلا اذه يف

 دمحم هللا الإ هلإ ال :مالسإلا نم لوألا نكرلاب نوقطني نيملسملا نم ًاريثك نأ كلذ

 ةحصلا هجو ىلع هانعم نومهفي ال امب نوقطني ءال وه نم ريثكلا نكلو ءهللا لوسر

 فا الإ هلإ ال :ىلوألا ةداهشلا ىلع ىتش تابسانمبو «ًاراركتو ًارارم انملكت دقلو

 ىنعملا اذه «ىلاعتو كرابت هللا الإ دوجولا اذه يف قحب دوبعم ال هنأ :ينعت اهنأو

 ىنعملا اذه لهجي هللا الإ هلإ ال :ةبيلعلا ةملكلا هذهل حيحصلا ىنعملا وهو زجوملا

 :حيحصلا ىنعملا اذه حرش ددص يف نآلا تسلو «ةملكلا هذهب نوقطني نمم ريثك

 ىلاعتو كرابت هللا ريغ ىلإ ملسملا هجوتي الأ مزلتست اهنإف هللا الإ قحب دوبعم ال
 رذنلاو «هللا ريغ ءاعد نم مويلا سانلا نم ريثك هلعفي امك ًاقلطم تادابعلا نم ءيشب

 يفاني كلذ لك رومألا نم كلذ ريغ ىلإ هللا ريغب فلحلاو ؛هللا ريغل حبذلاو هللا ريغل

 اهلك اهانركذ يتلا رومألا هذه نأل هللا الإ هلإ ال :نمؤملا ةداهشو ملسملا لوق

 .ضرألاو تاوامسلا بر هلإلا اذه ىلإ الإ اهب هجوتلا زوجي ال تادابع

 روبقلا ىلإ نوبهذي مهيلإ انرشأ نيذلا نيملسملا ءالؤه دجنف كلذ عمو

 اومعز «روبقلا ضعب لوح نوفوطي دقو ءروذنلا نورذنيو كانه نوحبذيف

 ًءاغش هب يفشتسملا دري نأ عاطتسا امل ًايح ناك ول نمم ءافشتسالل ًابلط «ءافشتسا
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 نم ىتوملا نم ءافشلا نوبلطي مهو مهب فيكف «ىلاعتو كرابت هللا الإ يفاش ال هنأل

 .هذه ديحوتلا ةداهش يفاني امم اذهف ؛ًاميمر ًابارت اوحبصأ نيذلا

 ءيشب ملكتأ نأ ديرأ نآلاو ءًاراركتو ًارارم انلق امك ةداهشلا هذه يف انملكت

 نمف ءاهب الإ نمؤملا ناميإ متي أال يتلا ةيناثلا ةداهشلا لوح طسبلاو عسوتلا نم
 ةداهشلا هعفنت مل هللا لوسر ًادمحم نأ ةداهشب اهعبتي مل مث هللا الإ هلإ ال نأ دهش

 هيلع ينب امم لوألا نكرلا نأ ًاعيمج نيملسملا نيب ًاررقم ناك كلذل ءىلوألا

 نم ةداهشلا هذه نكلو هللا لوسر ًادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش يه مالسإلا

 اذإ الإ رانلا يف دولخلا نم اهبحاص يجنت ال ةلاسرلاب هيبنلو ةينادحولاب هلل ةداهشلا

 ًاقيقحت هتايح يف هقلطنم يف اهققح اذإ الإ ءًاحيحص ًامهف ءيش لك لبق اهمهف
 نأ درجمب كلذ نوكيأ ؟هللا لوسر ًادمحم نأ ةداهش قيقحت نوكي فيكف ءًاقداص

 لوسر اهب تأي مل رومأ ىلإ هفلاخنو «لجو زع هللا نع هب اناتآ ام ضعب يف هعيطن
 هذه يف ةملكلا هذه يف نآلا هنيبأ نأ ديرأ ام اذه «ىلاعتو كرابت هللا نع ةو هلا

 .هللا ءاش نإ ةكرابملا ةليللا

 نأ دهشأو وأ هللا لوسر ًادمحم نأ دهشأو :ملسملا لوق نأ ملعن :ًاذإف

 مالسلاو ةالصلا هيلع هل صلخي ىتح ىنعملا اذه ققحتي ال هلوسرو هدبع ًادمحم

 لجو زع هلل صلخت نأ نيتداهشلا ىنعمف «هديحوت يف هبرل صلخي امك هعابتا يف
 صلخت نأو ءانركذ امك تادايعلا نم ءيش يف ًادحأ هعم كرشت الف هتدابع يف

 كلذ لعف نئلو ؛هريغ ًاعوبتم هعم كرشت الف هعابتا يف مالسلاو ةالصلا هيلع هلوسرل

 رياج ثيدح هلوقأ يذلا اذه قادصم ءاقداص ًاصلاخ ًاناميإ هب نمؤي نلف ناسنإ

 يسفن يذلاو :رمعل متعمس امك مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا لاق دقف ؛قباسلا

 مالسلاو ةالصلا هيلع ىسوم ناك اذإف «يعابتا الإ هعسو ام ًايح ىسوم ناك ول هديب



 لوسرلا نمز يف ناك ول كلذ عم «ةاروتلا هيلع لزنأو ًاميلكت هللا هملك يذلا وهو

 ءايبنألا نم سيل نم لاح نوكي فيكف «هعابتإ الإ هعسو ام مالسلاو ةالصلا هيلع
 نأ ىنعم امو ال وسرلا عبتي نأ بجوأو بجوأ اذه نوكي نأ دبالف «لسرلاو

 هدحو هللا دبعي ؛هريغ دبعي ال :يأ ؟هللا دبعي ىنعم ام هللا دبعي ىنعمك ؟لوسرلا عبتي

 ًاعوبتم هعم ذختي ال هدحو هعبتي :يأ ؟لوسرلا عبتي نأ ىنعم امو هل كيرش ال

 لوسرلا اهآر يتلا ةفيحصلا هذهف ءهللا ميلكو لب هللا يبن ىسوم نأل كلذو «هريغ

 يحو نم هللا نم رمع اي كتيتأ ام كفكي ملأ :هل لوقي هنأك هدي يف مالسلا هيلع

 ىلع هللا لزنأ ام راص دقو ىسوم ىلع هللا لزنأ ام هب كتيتأ اميف كرشت ىتح ءامسلا

 ةالصلا هيلع دمحم بلق ىلع نآرقلا لزنأ لجو زع هللا نأل ءًاخوسنم ًاعرش ىسوم
 ؛لبق نم تناك يتلا عئارشلاو بتكلا رئاس ىلع ًارطيسم ًانميهم هلعجو «مالسلاو
 لوسرل هعابتإ يف صلخيو هتعيرش عدي نأ الإ هعسي ال هتعيرشب ىسوم ناك اذإف
 . علاج هللا

 عابتا الإ هعسي ال ىسوم ناك اذإف ؛ةملكلا هذه يف ديصقلا تيب انهاهو

 وأ ًاجهنم وأ ةقيرط ام ٌعرتخم عرتخا اذإ ىرت ؛هتعيرش عبتي الو مالسلا هيلع لوسرلا

 دق كلذ نيح نوكي الف هعبتاف ةا هللا لوسر هب تأي ملرخآ ًائيش يآ وأ ًابزح
 ىنعم ققح نوكياال يلاتلابو «عابتالا يف مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلل صلخأ

 اميف لوسرلا عابتا مزتلست ةداهشلا هذه نأل :هللا لوسر ًادمحم نأو :ةداهشلا هذه

 اذإ :لوقأ هللا لوسر ريغ عبتا ًاناسنإ نأ انضرتفا اذإف ءرونلاو قحلا نم هب هللا هلسرأ

 عبتا ًاناسنإ نأ انضرف اذإف ءًاددق قئارطو ىتش روص يف ةعقاو ةيضرف هذهو انضرتفا

 هذهب تأي مل ةا: لوسرلا نأ ملعي وهو لئاسملا ضعب يف ولو لاو هللا لوسر ريغ

 اذه وأ قيرطلا هذه وأ ناسنإلا اذه عبتا كلذ عمو «لجو زع هللا دنع نم لئاسملا
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 مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلل هعابتإ يف ًاصلخم نوكي امف بزحلا وأ بهذملا
 رمع نأ ناظ نظي له ةفيحصلا رمع دي يف مالسلا هيلع لوسرلا ىأر امنيحف الإو

 «ةيمالسإلا ةيعرشلا نع ضرعي نأ وأ ةيمالسإلا ةعيرشلاب ةفيحصلا لدبتسي نأ دار

 له ءاهب نمآو اهيلع هقدصو اهيلإ مالسلا هيلع لوسرلا هاعد يتلا ةلاسرلا نع وأ

 يذلا وه ام :ًاذإ ًاقلطم ناسنإلا لاب يف لصحي ال ام اذه ؟ةاروتلا عابتا ىلإ اهعدي

 كلت هل لاق امنيح باطخلا نب رمع ىلع مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا هركنأ

 نوفرحنمأ :يأ «ىراصنلاو دوهيلا تكوهت امك متنأ نوكوهتمأ» :ةميظعلا ةملكلا

 سفن يذلاو» هللا ةعيرش نع ىراصنلاو دوهيلا فرحنا امك هللا ةعيرش نع متنأ

 نأ لقعي ال رمع ناك اذإف «يعابتا الإ هعسو امل ًايح ىسوم ناك ول هديب دمحم

 هيلع لوسرلا هركنأ يذلا امف ةرعش ديق مالسلا هيلع لوسرلا عابتا نع فرحني

 ..؟رمع ىلع مالسلاو ةالصلا

 ءايبنألا نم هريغ هعابتا لوسرلا عم كرشي نأ :رمع ىلع هللا لوسر هيشخ يذلا

 ءالؤه ؟لسرلاو ءايبنألا ريغ عابتا لوسرلا عم نوكرشي نيذلل لوقن اذامف ءلسرلاو

 .هنع ىلاعتو كرابت هللا يضر باطخلا نب رمع ىلع لوسرلا راكنإ نم راكنإ دشأ

 اوُمبت الو مكبر نم ْمُكَيَلِإ لِْنَأ اَماوُعَّتاال :لوقي لجو زع هللاف اذه انفرع اذإ
 «ءايلوأ هنود نم اوعبتت الو# :ىلاعت هلوق ىنعم ام (* :فارعألا)4ةاَّيِلْوَأ هنود نم

 امك :يأ ءءامسلا نم مهيلع لزنأ ناك ول امك مهنوعبتت ًاصاخشأ اوذختت ال :يأ

 كشلا :ًالوأ :نانثا نائيش هانعم املا لوسر ريغ عابتاف املا لوسر نوعبتت

 اذه يف كش نمو «ةنامآلا غلبو ةلاسرلا ىدأ مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا نأ يف

 هللا عم صخش كارشإ كارشإلا :رخآلا ءيشلاو «مالسإلا نيد نع دترمو رفاك وهف

 زع لوقيف ءاکرش هل نوكي نأ ركنأ ىلاعتو كرابت هللاو «عيرشتلا يف لجو زع
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 ۲١(. :ىروشلا) هللا هب ندي ام نيَدلا نم مَ اوُعَرَش ءا رش م مآ :لجو

 ال يلاتلابو «رغصو رقح امهم ًائيش هسفن دنع نم عرشي نأ ملسمل زوجي الف

 عرشي يذلاف ءاهرقحأو ةلأسم ىندأ يف ولو عرشملا اذه عبتي نأ ملسمل زوجي

 هللا الإ هلإ ال ةقيقحب نمؤي ملف :ىلاعتو كرابت هللا عم كرشأ هسفن دنع نم ةلأسملا

 دحوي مل يلاتلابو «هللا عم ًاكيرش هذختا دقف هللا نود نم عرشملا اذه عبتا نمو

 .كلذ يف هل صلخي ملو هدحو هعابتا يف لوسرلا

 زع هلوق مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم بلق ىلع لجو زع هللا لزنأ امل اذهلو

 سلجملا يف ناك ١( :ةبوتلا»4هللا نوُد ْنِم اَباَبْرَأ ْمُجاَبْهُرَو ْمُهَراَبْحَأ اودا :لجو
 لوسرلا ةثعب لبق رصنت ناك يلاتلابو ءةباتكلاو ةءارقلا ملعت ناك نمم ةباحصلا دحأ

 هذه تلزن امل «يئاطلا متاح نب يدع وهو الأ «نييتثولا برعلا نيب نم مالسلا هيلع

 امي ملع ىلع ناك هتکلو .هلوسرو هللاب نمآو ةينارصنلاب رفكو ملسأ دق وه ناك ةيآلا

 :ىراصنلا قح يف ىلاعتو كرابت انبر لوق هيلع لكشأف :ىراصنلا هيلع ناك

 !هللا لوسر اي :لاق «(1 :ةبوتلا) هللا ٍنوُد ْنِم اَباْرَأ ْميئاَبْعُرَو ْمُهَراَبْحَأ اودا

 رابحألا ىراصنلا ذاختا :ىنعم هيلع يفخ «هلا نود نم ًابابرأ مهانذختا ام هللاو

 نأ اودقتعا مهنأ ةيآلا هذه يف دوصقملا نأ اومهوت هللا نود نم ًابابرأ نيسيسقلاو

 هذه نم دوصقملا مالسلا هيلع لوسرلا هل نيبف «هللا عم نوقلخي نابهرلاو نيسيسقلا

 «باوجلاو لاؤسلا ةقيرط ىلع هل لاقف :هل ضرع يذلا مهفلا كلذ سيل هنأو ءةيآلا

 ؟هومتللح ًالالح مكل اوللح اذإو هومتمرح ًامارح مكل اومرح اذإ متنك متسلأ :لاق

 نم ًابابرأ مهايإ مكذاختا كلذ :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف «ناك دقف اذه امأ :لاق

 مارح اذه اولاق وأ «لالح :نولوقيف لالح اذه لوقي نوسيسقلا ناك امنيح ؛هللا نود

 ملو ؛مهسفنأ دنع نم ردص ليلحتلاو ميرحتلا اذه نأ عقاولاو «مارح نولوقيف



 اودا ىنعم وه اذه نأ مالسلا هيلع لوسرلا نيبف «مهبر نع مهيبن ةطساوب هلقنتي

 يتلا ةفئاطلا «ناتفئاط ترفكف ۴١( :ةبوتلا) هللا نود ْنِم اَباَبْرَأ ْمْيماَبْهُرَو ْمُهَراَبَحَأ

 نولوقي امك اهامع ىلع مهتعبتا يتلا ىرحتألا ةفئاطلاو ءاهسفنل تموحو تللح

 هيلع لوسرلل صلخأ اذإ ملسملاف اذهلو «ىلاعتو كرابت هللا ةعيرش نم ةريصب نود
 كرابت هلل ديحوتلا يف لزي نأ نم هل ةمصع كلذ ناك عابتالا يف مالسلاو ةالصلا

 نارمأ هعابتا يف لوسرلا دارفإو هتدابع يف هللا ديحوت نأكف :هتدابع يف ىلاعتو

 نيقداصلا نينمؤملا نم نوكي نأ دارأ نمف «رخآلا نع امهدحأ كفنيال ناطبترم

 دحوي نأ هل دبالف هللا لوسر ًادمحم نو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش يف نيصلخملا

 يف لخأ نم :يأ ءاذهب لخأ نمف «ةدابعلا يف هللا دحوي امك «عابتالا يف هللا لوسر

 نم لكف «ةدابعلا يف هللا ديحوت يف لخأ نم نأش هنأشف عابتالا يف لوسرلا ديحوت

 هعابتا يف لوسرلا ديحوتو هتدابع يف هللا ديحوت ريبعتلا اذه حص اذإ نيديحوتلا
 .هلصأو هسا نم مالسإلا اذه راهنا امهدحأ لتخا اذإ ؛مالسإلا ناكرأ نم نكر

 لالخإلا نم مويلا سائلا ضعب هيلإ لصو ام رطخ انل نيبتي اذه انفرع اذإو

 لوسر ريغل عابتالا يف صالخإلا اولعجف «عابتالا يف هللا لوسرل صالخإلا اذهب

 :ةلثمألا ضعب مكل ركذأ انأو ةا هللا

 مهنومسي نمو مهعابتأ نونقلي ًاثيدحو ًاميدق نييقرطلا خياشملا ضعب كانه
 اذه ؛هلساغ يدي نيب تيملاك خيشلا يدي نيب ديرملا :ةيتآلا لمجلا لثم مهيديرمب

 :ملسم لاق ول خياشملا هب اوصخف هب نونمؤملاو هللا لوسر نم هولقن مالكلا
 اميرف ءلساغلا يدي نيب تيملاك مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا يدي نيب ملسملا

 لوق قادصم اذهف ىنعملا ثيح نم امأ «ريبعتلا ثيح نم ولغلا نم ءيش هيف نوكي

 اودي ال مث مهيب رج ایف َكوُمّكَحي ىَّنَح ونمو ال كرو الَقإل :ىلاعتو كرابت هللا
qy 



 هنع ربع اذإ ميلستلا اذه ٠١( :ءاسلا>#َيِلْسَت اوُمَّلَسُيَو َتْيَضَق ي اَجَرَح ْمهِسْفنَأ يف

 يدي نيب تيملاك لوسرلا يدي نيب ملسملا :لاق ول وأ ةملكلا كلتب مَّلسم ربعم
 اورقأ دقو مكلاب امف «هريبعت يف هرقن ال اننأ ولو ىنعملا اذه باصأ ناكل لساغلا

 نيأف واهلا لوسر ريغل ال هللا لوسرل ؟نمل هولعجو اعم امهيلك ىنعملاو ريبعتلا

 ملام مهيعوعبتم نم لوسرلا ريغ يف اولاق مهو ءا هللا لوسرل عابتالا صالخإ

 لاق نم :مهنيب ةروهشم ىرخأ ةملك كلذ ىلإ فضأ اهلا لوسرل هولوقي

 هل اولاق دق مالسلا هيلع لوسرلا باحصأ دجن نحن امنيب .ًادبأ حلفي ال همل :هخيشل

 نولأسي مهنأ ملعي هنأل «مهيلع ركني ملف ؟هللا لوسر اي مل :ىتش تابسانم يف

 ةلزنم مهولزنأو مهوبسن نيذلا ءالؤه امأ «مهيلع باغ دق نوكي امع اورسفتسيل

 اذه سيلو «ًادبأ حلفيال همل :هخيشل لاق نم :مهيف اولاق دقف موصعملا لوسرلا

 وهو روهشم باتك يف روكذم اذهو «حلفي ال همل مانملا يف هخيشل لاق نم لب ءطقف

 ...نيفقثملا نم مويلا سانلا ريهامج دقتعي يذلا يلازغلل نيدلا مولع ءايحإ باتك

 انآ ءايحإلا يف هباتك يف ءاج اذه مالسإلا ةجح «مالسإلا ةجحب هنومسي نوفقثملا

 هل ًاديرم نأ عبارلا نرقلا يف خويشلا نم ًاخيش نأ :ةيتآلا ةصقلا ىكح «يسفنب هتأرق

 مانملا يف اذه ؟همل :كل تلقف ءيشب ينرمأت يكبأ مانملا يف كنتيأر :هل لاقف هءاج

 هخيش هرجهف ؛ءايحإلا باتك يف ةصقلل يوارلا لاق ؟همل :هخيشل ديرملا لاق ءهلك

 ًارهش هرجه ؟همل ةظقيلا يف سيلو مانملا يف هل لاق هديرم نآل ؟اذامل ًالماك ًارهش

 ءال ماركلا رم اهنم رمو ةصقلا هذه دروأ يلازغلا مالسإلا ةجح نأ تيلو ؛ًالماك

 ثيدح يفو هللا باتك يف ملسملا هيقفلا لعفي امك ًاطبنتسم ًاهقفتم اهدنع فقو لب

 دض لغز هبلق يف ناك ديرملا اذه نأ ىلع ةصقلا هذه تلد :لاقف «هللا لوسر

 عم ؟همل هل لوقي هسفن همانم يف ري مل هخيش عم ًايفاص هبلق ناك ول هنآل ؟همل ؛هخيش

 نم ةدحاو نوكت نأ لمتحت يهف ملسملا اهاري يتلا ايؤرلا نأ ملعي ملاع لك نأ



 نم ايؤرف :ةثالث ىؤرلا» :حيحصلا ثيدحلا يف مالسلا هيلع لاق امك ةثالث

 ثيدحت نم ايؤرو ؛ناسنإلاب هبعالت نم :يأ «ناطيشلا ليواهت نم ايؤرو «نمحرلا

 هذه نم دحاو ليوأتب ليوآتلاب نيكسملا ديرملا اذه ايؤر ترسف ملف ””(سفنلا
 ىأرف هخيش ىلع ضارتعالاب راهنلا ءانثأ يف هثدحت تناك هسفن نأ :يأ «ليوأتلا

 لب «ناطيشلا ليواهت نم ايؤرلا هذه نوكت نأ نكمملا نم هنأ عم «همانم يفاذه

 خيشلا نأ كش الو «ديرملا لبق هسفن خيشلا لدي نأ ةصقلا هذهب دارأ ناطيشلا لعل

 نوكي ال ؟همل :مانملا يف هل لاق هنآل عابتالا يف هل صلخملا هذيملت رجهي امنيح

 هتحص يف هتايح ديق يف ردص ول همل :هل هلوق نو هل ًاملاظ نوكي لب «عرشلل ًاعبتم

 نأل ؟اذامل ءرجهي نأ زوجي الف (ناك ًاَيأو)ءأطخ يأ كلذ يف نكي مل هتظقي يفو

 قوق هاخأ رجهي نأ ملسم لجرل لحي ال» :لوقي مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا

 امهريخو ءاذه نع اذه ضرعيو ءاذه نع اذه ضرعيف نايقتلي -مايآ ةثالث- ثالث

 الإ ملسملا رجه زوجي ال هنأ رزقي لوسرلا ناك اذإف «مالسلا يف هاخأ ردابي يذلا

 ةميركلا قالخألا يذ ملاعلا خيشلل زوجي فيكف ؛مارح كلذ قوف امف مايأ ةثالث

 سيل ملسملا هاخأ رجهي نأ زوجي فيك «نسحلا رشعملاو ةفلألاو عضاوتلا اهنمو
 ؟همل :مانملا يف هل لاق هنأ درجمل ًالماك ًارهش لب مايأ ةثالث

 لب مالسلا هيلع لوسرلل عابتالا صالخإ نع نوملسملا فرحنا مك اورظناف
 ىلإ لوسرلا عابتا نم هولقن ثيح ءءالؤه لاثمأ نم ةيلكلاب عابتالا اذه مدعنا دقل

 اذإ :ناسنإل تلق اذإ «مويلا اهايحن يتلا ةلكشملا يف انعقو كلذلو «خيشلا عابتا

 نأل كلذ ءاذك يخيش لاق :باوجلا ناك هللا لوسر لاق هللا لاق ناسنإل تلق

 )١( ؟مقر) عماجلا حيحص 0807.

 .(57910مقر) ملسمو (01/797مقر) يراخبلا (؟)
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 «خياشملا مهو الأ نيرخآ نيعوبتم هلحم اولحأ لب ؛هودقف دق عابتالا يف صالخإلا

 .لاثم اذه «قرطلا خياشم :يأ

 فسألا عم مسقنا دقف «مويلا ةبيرقلا انتايحو انعقاو يف ةقالع هل رخآ لاثمو

 هنأب يعدي لكو «ةثيدح راكفأ ىلإ اومسقناو «ةديدج تاماسقنا نوملسملا ديدشلا

 اوعد اماذإ كلذ عمو ءًايلاع ًاخماش مالسإلا حرص ميقي نأ ديريو ؛مالسإلا رصني

 عابتالا قيقحت نيأف ءاذكه انيأر نحن :بازحألا نم لك لاق هلوسرو هللا ىلإ

 اذهو حيحصلا ثيدحلا يف اإ هللا لوسر لاق :مهل لبق اذإ مالسلا هيلع لوسرلل

 «ةقرف نيعبسو نيتنثا ىلع ىراصنلاو دوهيلا تقرفت» :عيمجلا ىدل فورعم

 يه نم :اولاق ؛ةدحاو ىلإ رانلا يف اهلك «ةقرف نيعبسو ثالث ىلع يتمأ قرتفتسو

 هيلع انأ ام يه) :ةنيبم ةرسفم ةياور يف «ةعامجلا يه :لاق ؟هللا وسر اي

 مه نيذلا فلسلا عابتا ىلإ مهتوعد اذإف ءثيدحلا اذه نوملعي مهلك «يباحصأو

 مالسلا هيلع لوسرلا لوق يف ةكلاهلا قرفلا نم ةيجانلا ةقرفلا ةفرعم يف نازيملا

 .يباحصأو هيلع انأ ام يه :لاق ؟ةيجانلا ةقرفلا هذه يه نم :لتس امئيح

 («يتوص عاطقنا» عابتالا قيقحت ىلإ ملسملا ىعدي امنيح :ًاذإف

 الو اوعبتا :مهل لوقي ناك مالسلا هيلع لوسرلا عابتا يف صالخإلا نع...

 هيلع لوسرلا هيلع ناك ام مكيلع :يأ :قيتعلا رمألاب مكيلع ؛متيفك دقف ءاوعدتبت

 ةربع اهيفو ةحيحص ةصق يف هنع ءاج دقو ؛ناصقن وأ ةدايز نود مالسلاو ةالصلا

 ىور «قيتعلا رمألاب مكيلع متيفك دقف ءاوعدبت الو اوعبتا :ةملكلا هذه ببس نايبو

 راد ىلإ ءاج يرعشألا ىسوم ابأ نأ هنع حيحصلا دنسلاب هننس يف يمرادلا مامإلا

 وبأ جرخأ :مهل لاقف دجسملا ىلإ هعم اوجرخيل هنورظتني سانلاو جرخ موي تاذف

 رظنني سلجف ءال :اولاق «دوعسم نب هللا دبع ةينك نمحرلا دبع وبأ ؟نمحرلا دبع



 ًائيش ًافنآ دجسملا يف تيأر دقل !نمحرلا دبع ابأ اي :لاقف «دوعسم نبا جرخ ىتح

 تشع نإ :لاق ؟تيأر اذام :لاق ءًاريخ الإرأ مل هلل دمحلاو كلذ عمو ؛هتركنأ

 :هلوح نمل لوقي لجر اهنم ةقلح لك طسو يفو «ًاقلح ًاقلح ًاسانأ تيأر «هارتسف

 حيبستلا هيف دعي ىصح مهنم دحاو لك مامأو ءاذك اودمحا ءاذك اوريك ءاذك اوحبس

 وأ كرمأ راظتنا ءال :لاق ؟مهيلع تركنأفأ :دوعسم نبا لاق ؛ديمحتلاو ريبكتلاو

 قلطنا مث هانيع الإ یری ال ًاعنقتم جرخو راد ىلإ دوعسم نبا داعف ؛كيأر راظتنا

 فشكف «ىسوم وبأ هل ركذ ام ىأر ىتح .ةقلحلا باحصأ ىلع فقوف دجسملا ىلإ

 ام مكحيو وا هللا لوسر يباحص ءدوعسم نب هللا دبع انآ :لاقو ماثللا ههجو نع

 :يماعلا ريبعتلاب :ينعي «ءىصح !نمحرلا دبعابأ اي هللاو :اولاق ؟نوعنصت يذلا اذه

 اودع :لاق «ديمحتلاو ريبكتلاو حيبستلا هب دعن ىصح «ةطيسب ةلغش «ءيش اهيف ام

 عرسأ ام مكحيو.ءيش مكتانسح نم عيضي الأ مكل نماضلا انأو مكتائيس

 مكنئأ !هديب يسفن يذلاو ءرسكت مل هتينآ هذهو «لبت مل ا هبايث هذه «مکتکله

 ديع ابآ اي هللاو :اولاقف.ةلالض بنذب نوكسمتم مكنإ وأ ةكج دمحم ةمآ نم ىدهأ

 ريخلل ديرم نم مكو :لاق ءريخلا الإ اندرأ ام :اولعف امع نيرذتعم نولوقي نمحرلا
 نم مهسلا قرمي امك نيدلا نم نوقرمي ًاماوقأ نإ انثدح ةا دمحم نإ «هبيصي ال

 تاقلحلا باحصأ ماوقألا كئلوأ انيأر دقلف :اهيوارو ةصقلا دهاش لاق ءةيمرلا

 نينمؤملا ريمأ دض جراوخلا نم اوحبصأ :يأ ؛ناورهنلا موي اننولتاقي مهانيأر :لاق

 هذه «مهنم ًاليلق الإ مهتفأش لصأتسا ىتح مهلتاقف «بلاط يبأ نب يلع

 مكيلع «متيفك دقف اوعدتبت الو اوعبتا :هلوقب رمآلا دوعسم نب هللا دبعل تعقو ةصقلا

 .قيتعلا رمألاب

 ثادحإ ىنعم امف ةمات ةلماك ةعيرشب مكءاج دق مالسلا هيلع لوسرلا نأ :ينعي

 مك يصل



 هنأ ىلإ مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ةبسنو هيلع كاردتسالا الإ هدعب نم تادابع

 ةمات ةلماك ةعيرشلا هذه نأب ًانمؤم ناك نمف الإو «ةلاسرلا غلبي ملو ةنامألا دؤي مل

 دهع يف نكت مل تادابعو ًارومأو ًاعدب ثدحي نأ اذه هناميإ عم يقتلي فيكف

 نأب ناسنإلا نمؤي نأ «ةرفانتم ةضقانتم رومأ هذه ؛مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا

 ءاهنم تسيل كش الب تادايزلا هذهف اهب اهقحلي تادايزب ينأي وه مث ةلماك ةعيرشلا
 يف ثادحإلا راكتإلا دشأ نوركني مالسلا هيلع لوسرلا باحصأ ناك كلذل

 بر لوق يفاني نيدلا يف ثادحإلا اذه نأب نوعطقيو نومزجي مهنأل :نيدل

 مالشإلا ْمُكَل ٌتيِضَرَو يتعب ْمُكِيَلَع ْتْمَعَأَو منيو ْمُكَل ٌتْلَمْكَأ ميلا :نيملاعلا

 هللا نتما ثيح :ةميركلا ةبآلا هذه يفاني مالسإلا اذه ىلع ةدايزلاف ( :ةدئاملا)# اًنيِد

 .نيدلا مامتإب ةمعنلا انيلع لمكأ هنأب لجو زع

 نم -نيملاعلا بر نم- ةمعنلا هذه ةيمهأب دحجلاو رومألا بئاجع نمو

 نوفرعيف ةيمالسإلا ةعيرشلاب نورفاكلا هبتني امنيب اذه نع نولفغي هتعيرشب نيئمؤملا
 ةيآلا هذهب هدابع ىلع لجو زع هللا نانتما ةيمهأو لضفو ةعيرشلا هذه مامت ردق

 اي :لاقف هتفالخ يف باطخلا نب رمع ىلإ ءاج دوهيلا نم ًالجر نأ كلذ ءةميركلا

 تلزن دوهي رشعم انيلع ول -نآرقلا يف :ينعي-هللا باتك يف ةيآ !نينمؤملا ريمأ

 نآرقلا يف هللا باتك يف ةيآ نيملسملا رشعم اي مكدنع ةبآ ءًاديع مويلا كلذ انذختال

 أديع مويلا كلذ انذختال تلزن دوهي رشعم انيلع ول :يدوهيلا لجرلا لوقي ميركلا

 ْمُكَيَلَع ٌتْمَمَأَو ْمُكَنبِد ْمُكَل ُتْلَمُكَأ َمْوَيْلا# :ىلاعت هلوق :لاق ؟يه ام :رمع لاق

 :ديع موي يف تلزن اهنإ :رمع لاق (© :ةدئاملا)#اًتيد َمالَسِإلا ٌمُكَل ٌتيِضََو يِتَمْعِن

 ةيآلا هذه ةيمهأ فرع يدوهيلا اذه نأ ةياغلا «تافرع يفو ةعمج موي تلزن

 ةمعن هذهف ءنيملسملا ىلع نيدلا متأ هنأب هدابع ىلع اهيف نتمي هللا نأل ءةميركلا

 ةعمج موي يف تلزن اهنأل انلعف دق رمع هباجأف ءًاديع اهلوزن موي اوذختت مزال ىربك
 ا هو س
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 يف «تافرع يف هللا لوسرو كلذ ىلع ةدايزو ؛نيملسملل عوبسألا يف ديع وهو

 نيأ ةميركلا ةيآلا هذه هيف تلزن يذلا يعوبسألا ديعلا موي مويلا اذهف «عادولا ةجح

 ىلع نيملاعلا بر نم ةمعنلا نم اهيف امو ةيآلا هذه نوردقي نيذلا مويلا نوملسملا

 يتلا تادايزلا هذه نم هيلع نوديزي الو مالسإلا مامت دنع نوفقيف نيملسملا

 :مهرئاصبو سانلا نيعأ نع ةيقيقحلا هتروص تعيضو ؛مالسإلا لامج تهّوش
 ةيقيقحلا ةلماكلا هتروصب مالسإلا اذه وه سيل هنآب هنع نوفرصني اوءدب كلذلو

 .مالسلاو ةالصلا هيلع هيبن ىلع ىلاعتو كرابت انبر اهلزنأ يتلا

 تكرت ام» :لاق نيح ةميركلا ةيآلا هذه ىنعم مالسلا هيلع لوسرلا دكأ دقلو

 ىلإ مكبرقيو هللا نع مكدعيي ًائيش تكرت امو هب مكترمأو الإ هللا ىلإ مكبرقي ًائيش
 نوهني اوناك اب يبنلا باحصأ اهكردأ يتلا يناعملا هذهل «هنع مكتيهنو الإ رانلا

 عادتبالا ةافانملو نيدلا لامكل عادتبالا ةافانمل ءنيدلا يف عادتبالا نع يهنلا دشأ

 هللا لوسر دمحم وه عوبتملا نوكل عادتبالا ةافانملو نيملاعلا بر عرشملا نوكل

 .لاقي امك ؛الإ سيل طقف

 ةفيذح لورق مهنع هللا يضر رابكلا ةباحصلا نع تدرو يتلا راثآلا كلت نم

 كلذ نمو «اهودبعتت الف و هللا لوسر باحصأ اهديعتي مل ةدابع لك» :ناميلا نب

 هللا يضر باطخلا نب رمع نب هللا دبع لوق نيدلا يف ةدايزلا راكنإ يف حضوأ وهو
 لاوقآلا هذه نم مويلا نحن نيأف «ةنسح سانلا اهآر نإو ةلالض ةعدب لك» :امهنع

 لوسرلا باحصأ امنيبف رخآ طخ ىلإ طخلا اذه انفلاخو ًادج اندعتبا دقل «ةيفلسلا

 سأب ال نيدلا يف ةدايزلا نأ ةءرج لكب ررقن نحن انب اذإ نيدلا يف ةدايزلا نع نوهني

 )١( ةيحيحصلا ةلسلسلا )5157/5-/!511(.



 لوق يوري ًالوأ ءلوقيف حرصي رمع نبا اذهو «نولوقي ةنسح ةعدب هيف نأل ؛هيف

 نم ةلمجلا هذه رسفيو «فورعم روهشم ثيدح اذه «ةلالض ةعدب لك» :لوسرلا

 نإو ةلالض ةعدب لك» (ةئسح سائلا اهآر نإو» :لوقيف ًانايب ديزيف لوسرلا ثيدح

 نسحتسا نم" :يعفاشلا مامإلا لاق امك ناسحتسالا نآل ؟همل (ةنسح سانلا اهآر

 عرشلاو بيغلا يردي ال ناسنإ نم نوكي نأ زوجي ال ناسحتسالا نآل "ع رَ دقف

 لزنيو لسرلا لجو زع هللا ثعبي نأ ةجاح نم كانه ناك ام كلذ الولو «بيغ

 لوسرلا باحصأ ةقيقحلا هذه فرع «هلقعل مكحتسي ناسنإ لك ناك اذإ بتكلا

 مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلل اوصلخي نأب مهدعب اوءاج نم اورمأف مالسلا هيلع

 .مالسلاو ةالصلا هيلع هب ءاج ام ىلع اوديزي الو عابتإلاب

 برستي نأ ىشخأ ينكلو ءرثكأو رثكأ ةدايزلاو طسبلا لمتحت يهو ةملك هذه

 .ردقلا اذهب يفتكأف :للملا مكيلإ

 (مالسإلا قيرط )۸/٤٠٠١:: ٠١:٠١ "رونلاو ىدهلا "

 هنم باب [4]

 :[ اپ هللا لوسر لاق

 .«ىنعبتي نأ الإ هعسو ام اّيح ناك ىسوم نأ ول «هدیب يسفن يذلاو ال»

 .(نسح)

 :[مامإلا لاق]

 عسي لهف اء يبنلا ريغ عبتي نأ هعسي ال هللا ميلك ىسوم لثم ناك اذإف :تلق

 وهو «عابتالا يف كا: يبنلا دارفإ بوجو ىلع ةعطاقلا ةلدألا نم اذهف ؟هريغ كلذ
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 ةيآلا يف ىلاعتو كرابت هللا لعج كلذلو «« هللا لوسر ًادمحم نأ» ةداهش مزاول نم

 نم نأ هيف كش ال اممو ءءايإ هللا بح ىلع ًاليلد هاوس نود ةا هعابتأ ةمدقتملا

 برقت امو» :حيحصلا يسدقلا ثيدحلا يف امك «ءيش لك يف هعم هللا ناك هللا هبحأ

 لفاونلاب يلإ برقتي يدبع لازي امو «هيلع تضرتفا امم يلإ بحأ ءيشب يدبع يلإ
 يتلا هديو ءهب رصبي يذلا هرصبو ءهب عمسي يذلا هعمس تنك هتبيحأ اذإف ؛هبحأ ىتح

 ينذاعتسا نئلو ؛هّنيطعأل ينلأس نإو ءاهب يشمي يتلا هلجرو ءاهب شطبي
 .(يراخبلا) «...هّنليعأل

 ًابجاو ناك هللا نم بوبحملا هدبعب يه امنإ ةيهلإلا ةيانعلا هذه تناكاذإو

 لوسر عابتا وهو الأ هللا دنع ًابوبحم هلعجي يذلا ببسلا لختي نأ ملسم لك ىلع

 «ىلاعتو كرابت هالوم نم ةصاخلا ةيانعلاب ىظحي طقف كلذبو ءهاوس نود ةا هللا

 ااو هعابتاب الإ لفاونلا نع اهزييمتو ضئارفلا ةفرعم ىلإ ليبس ال هنأ ىرت تسلأ
 ؟هدحو

 ءملعأ اهلا لوسر ةريسب ناك املك ملسملا نأ هيف كش ال امم نإو

 .لمشأو عسوأ هايإ هعابتاو «رثكأ هايإ هبح ناك :فرعأ هلئاضفو هنساحمبو

 .(5 ص)"لوسلا ةبادب قيقحت"

 نيتداهشلا ىنعم باب [5:]

 :[ مامإلا لاق]

 دبعت الأ :ىنعت ىلوألا ةداهشلا...؛هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال :نيتداهشلا..

 امهف هللا لوسر هب كءاج امب الإ هللا دبعت الأ :ىنعت ىرخألا ةداهشلاو هللا الإ

 ةدابعلا یف هللا ديحوت :ناديحوت «..حالطصا ًاضيأ اذه «ناديحوثت امهو ناتداهش

 الل



 كلذك ًائيش هب كرشن الو ًادحأ هللا عم دبعن ال اننأ امكف «عابتالا يف لوسرلا ديحوتو

 .هريغ دبعن ال انبر وهو «هاوس ال انعوبتم وهف ءرخآ ًاعوبتم انيبن عم لخدتن ال

 (01 1:50:15 /580)"رونلاو ىدهلا"

 نيتداهشلا تايضتقم نايب باب [55]

 انسفنأ رورش نم هللاب ذوعنو «هرفغتسنو هنيعتسنو هدمحن هلل دمحلا نإ :خيشلا

 نأ دهشأو ءهل يداه الف للضي نمو «هل لضم الف هللا هدهي نم ءانلامعأ تائيس نمو

 .هلوسرو هدبع ًادمحم نأ دهشأو «هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال

 لا»>#َنوُمِلْسُم متنا الإ نوم الو هتاقث ىح هللا اونا اوُنَمآَنيِذَّلا اأ اي

 ۱١۲(. :نارمع

 سس هبا سك 27 هس ر ا هاا وک و شعر هك ع كم یھ رس
 اًهْجَوُز اهني قلخَو ةدجاو سفن نم مُكقلخ يذلا مكبر اوقتا سانلا اأ اي

 ناكها نإ َءاَحْرَألاَو هب َنوُلَءاَسَت يِذَّلا هللا اوُقَناَو ًءاَسْنَو اك الاجر اھم َّثَبَو
 ١(. :ءاسنلا)4اًبيِقَر ْمُكَيَلَع

 ْرِفْغَيَو كلا كل خلضُي ًديِدَس الرق اووف هلا اونا اوُنمآَنيِذَّلا اأ ای
 :دعب امأ ۷١( ٠۷:بازحألا)#اًيظَع اًرْوَف راق ْلَقَق ُهَلوُسَرَو هلا طب ْنَمَو بود کل

 رومألا رشو ولو دمحم يده يدهلا ريخو ءهللا مالك مالكلا ريخ نإف

 .رانلا يف ةلالض لكو ءةلالض ةعدب لكو ءةعدب ةثدحم لكو ءاهتاثدحم

 ام
 متت

 نيثفيفخ نيتملك يف ةكرابملاو هللا ءاش نإ ةبيطلا ةليللا هذه يف يتملك
 مكلك اذهو ثلا الإ دبعن الأ :امه هلك مالسإلا ناع جر :كل ًادج نيتري 8

 .ةدابعلا هذه قئاقح نم ريثك نع ةلفغ عم هنوفرعت



 :ىلوألا ةملكلا ىف انلق نأ دعب ىهو اهنوملعي ال سائلا نم ريثكف ىرخألا امأ

 الأو هللا الإ دبعن الأ ءهللا عرش امب الإ هديعن الأ :ىرخألا ةملكلا امأ ءهللا الإ ديعن الأ

 .هللا عرش امب الإ هدبعن

 نآ دعب الإ ًائمؤم ملسملا نوکی ال ءًادج ًادج ناتماه ناتيعرش ناتقيقح امه ًاذإ

 هذه.هللا الإ ديعن الأ :امه ءهناميإو هبلقو هسفن ىف نيتملكلا نيتاه ىنعم ققحي

 .هللا عرش امب الإ هدبعن الأ :ىرخألاو .ىلوآلا

 : هلام هللا لوسر امهيف لاق نيتللا نيتداهشلا ةصالخ امه ناتملكلا ناتاهف

 ىه «هللا الإ هلإ الآ اودهشي ىتح-رافكلا نم سانلا لك-سانلا لتاقأ نأ ترمأ»

 .ىلوألا ةملكلا

 اهقحب الإ ءاهباسحب الإ) ىرخألا ةملكلا ىه (هللا لوسر ًادمحم نأو)ا

 .«ىلاعتو كرابت هللا دنع مهباسحو

 نأ رفاكل نكمي ال نيتللا نيتداهشلا نيتاه ةقيقح نوملعي ال سانلا نم ريثك

 هذه ملعي انلك ؛هللا لوسر ًادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشي نأب الإ همالسإ لبقُي

 ريثكلا نكلو هللا لوسر ًادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشت نأ مالسإلا نأ ةقيقحلا

 هللا الإ هلإ ال ىلوألا :ناتداهشلا ناتاه هبلطتت ام نوملعي ال نيملسملا نم

 .هللا لوسر دمحم ىرخألاو

 ًادمحم نأو :ةيئاثلا ةداهشلا لوح ةليللا هذه ىف هذه ىتملك ريدأ نأ ديرأ

 .هنم دب ال ىلوآلا ةداهشلا يف نايبلا نم زاجيإلا عم هللا لوسر

 ام لوأ ينعت «هللا الإ هلإ ال نأ اودهشي ىتح سانلا لتاقأ نأ ترمأ» :هلوقف

 ملسملا صلخي نأ :ينعت «ىلاعتو كرابت هللا الإ دوجولا يف قحب د وبعم الأ :ينعت

ل
ا
 



 :ليوطلا هثحب هل اذهو.ًادحأ هللا عم هللا ةدابع يف كرشي الف لجو زع هلل هتدابع

 نأ ةبيطلا ةملكلا هذه يف مالكلا زاجيإ تدرأ نكل «ةرم نم رثكأ هل انضرعت انلعلو

 ال :يأ هلإ ال :ضعبلا مهوتي دق امك اهانعم سيل «هللا الإ قحب دوبعم ال :اهانعم

 هناحبس قلاخلا ىلع قلطي دقف برلا امأ .دوبعملا وه هلإلا ءرصاق ينعم اذه ءبر

 كلذ وحنو ميظعلا شرعلا برو نيملاعلا بر وهو تيبلا بر وه يذلا ىلاعتو

 .كلذ وحنو رادلا بحاصو لاملا بحاص لاملا بر ىلع قلطي دقو

 ديحوتلا ةملكف كلذلو «هللا الإ دوجولا يف قحب دوبعم ال :دوصقملا امنإو.ال ءطقف

 يف ةاجنلا نم لجو زع هللا ءاقل موي اهلئاقل ىجري امم ًائيش اهبحاص ديفت ال هذه
 هلإلا ةبيطلا ةملكلا هذه يف «ةداهشلا هذه يف هلإلا ىنعم مهف اذإ الإ رانلا يف دولخلا

 .ىلاعتو كرابت هريغ هللا عم دبعي الف «ءقحلا دوبعملا وه

 ميركلا نآرقلا صنب اوناك نيكرشملا نأل كلذ ؛ديحوتلا ةملك ىنعم اذكه

 زع لاق هللا وه نيضرألاو تاوامسلا قلاخ نأ نودهشي ميركلا نآرقلا صنب اوناك

 .( :رمزلا) هلا َنْلوُقََل ضْرَألاَو ِتاَوَمّسلا قل ْنَم ُْهَْلَأَس نیو :لجو
 هنم دب ال اذهو قزارلا وه قلاخلا وه هللا نإ :لوقي نأ ًاذإ ملسملا يفكي الف

 الإ قزار الو هللا الإ قلاع الو هللا الإ برال هنأب هداقتعا ىلإ مضي نأ بجي نكل

 هللا الإ برال :ىنعمب هللا الإ هلإ ال :هذه ةبيطلا ةملكلا نم دوصقملا سيلف

 هذه قحب موقي كلذبو «ىلاعتو كرابت هللا الإ قحب دوجولا يف دوبعم الو ءهللا

 .ةبيطلا ةملكلا

 نم رثكأ كلذل تضرعت يننأل ةبيطلا ةملكلا هذه يف مالكلا زجوأ :ًافنآ تلق

 ًادمحم نأو :ىهو ةيناثلا ةداهشلا لوح هذه انتسلج نم ًاليلق صصخأ نأ ديرأ ؛ةرم

 ۱ ٤ یا کو



 ال :ةيناثلا ةملكلاو .هللا الإ هلإ ال ىنعم اذه هللا الإ دبعن ال :ناتملك امه :تلق

 ةقيقح انمآو انقدص نوكي طقف هللا عرش امب هللا اندبع اذإف «هللا عرش امي ال | هللا دبعن

 يف لجو زع ائير عرشي مل امب لجو زع هللا اندبعف ةدابعلا ةرئاد انعسو اذإ امأ

 لوسر ًادمحم نأو :ةيناثلا ةداهشلاب ةقيقح انمآ دق نوكن الف ةنسلا يف الو نآرقلا

 :نينثا نيرمأ ينعي هللا لوسر ًادمحم نأب انناميإ نأل ؟مل.هللا

 ًاريذنو ًاريشب سانلا ةفاكل نيملاعلا بر نم ًالوسر ثوعبم هنأ :لوألا رمألا

 هكردتسي ًائيش دحأل عدي ملو «ةنامآلا ىدأو «ةلاسرلا غلب هنأ :رخآلا رمألاو

 ًالوسر هنوك قحب هي همايقل ًادكؤم ىلاعتو كرابت انبر لاق كلذلو ب هيلع

 عادولا ةجح يفو ةفرع ىلع ل هللا لوسرو ًادج ًادج ةميظع ةيآ تلزن دقو

 :لجو زع لاقف «ةصوقنم ريغ ةلماك ةلاسرلا ىدأ و ىبنلا نأ ىنعملا اذهل ًاديكأت

 َمالْسِإلا ْمُكَل ٌتيِضَرَو يِتَمْعِن ْمُكَْيَلَع ٌتْمَقَأَو ْمُكَتِيِد ْمُكَل ٌتلَمَكَأ َمْوَيْلا#

 r) :ةدئاملا)#اًنيِد

 فرع دقلو ؛ةعمج مويو ةفرع ىلع ]و هللا لوسرو ةميركلا ةيآلا هذه تلزن

 ىلع اهب ىلاعتو كرابت هللا نتما يذلا ةميظعلا ةمعنلا هذه ؛ةميركلا ةيآلا هذه ةميق

 .ةيآلا رخآ ىلإ (© :ةدئاملا»# ْمُكَنيِد ْمُكَل ُتْلَمْكَأ مولال :هلوقب هدابع

 لجو زع هللا هاده ملسأ دق ناك دوهيلا رابحأ نم ربح ةقيقحلا هذه فرع دقو

ل
ا
 



 املف «دوهيلا نم ملسأ نم ةلق ىلع رابحألا بعك وهو الأ هلوسرو هللاب ناميإلا ىلإ
 اي :لاقف باطخلا نب رمع ىلإ ءاج ةميركلا ةيآلا هذه هللا باتك نم سرد امم فرع

 .ًاديع اهلوزن موي انذختال تلزن دوهي رشعم انيلع ول هللا باتك يف ةيآ !نينمؤملا ريمأ

 .ةيآلا رخآ ىلإ (* :ةدئاملا)# ْمُكَنيِد ْمُكَل ٌتْلَمْكَأ وَيَا :لاق ؟يهام :رمع لاق

 او هللا لوسرو ةعمجلا موي ديع موي يف تلزن دقل :هنع ىلاعت هللا يضر رمع لاقف

 .ةفرع ىلع

 ول :لاق امنيح ةيآلا هذه ةمظعب سحأ امنيح رابحألا بعك نظ قدص دقل

 يف نوديعي نيملسملا نأب رمع هربخأف ءأديع اهلوزن موي اوذختال دوهيلا ىلع تلزن
 .ًاضيأ ةفرع مويو ةعمجلا موي وهو الأ ًالعف مويلا اذه

 ره -يراخبلا حيحص يف يهو -ةحيحصلا ةياورلا هذه ميدقت نم ضرغلا

 هدابع ىلع اهب هللا نتما يتلا ةمعنلا هذه ةمظعب ءًاقح هلوسرو هللاب نينمؤملا ربكذت

 مهنم ًاليلق الإ نيملسملا نكل (۳ :ةدئاملا»#ْمُكَتيِد ْمُكَل ُتْلَمْكَأ َمْوَيَلا# :لاق امنيح

 امهدحأ «نينثا نيببسل ؟مل ءاهردق قح اهوردقي ملو ءةمعنلا هذه ةميق اوفرعي مل

 .هيلع مه يذلا لمعلا ىلإ دوعي رخآلاو ركفلا ىلإ دوعي

 هذه هيلع صنت امل ةفلاخم ةيهقف ةلكشم يف شيعن مويلا ىلإ اننإف ركفلا امأ

 ىف شيعن إو هلوسر ىلع لجو زع هللا هلمكأ نيدلا نأ نم ةميركلا ةبآلا

 نيدلا نم سيل اهتم ريثك مويلا نوملسملا اهدبعتي يتلا تادابعلا نأ ةلكشم ؛ةلكشم

 موي يف تلزن اهنأو ةيآلا ًالوأ ًافنآ انعمس اننأ عم ليبسب مالسإلا نم سيل ءيشب

 .عادولا ةجح يفو تافرع لبج ىلع ل هللا لوسرو ديع

 اهوردق مهنأ ولو ءاهردق قح نيملسملا نم ريثك اهردق ام ةميظع ةمعنلا هذه



 نأ طقف ينعأ تسل واب هللا لوسر ناسل ىلع هللا عرش ام دنع اوفقول اهردق قح

 هللا لوسر ثيدح ىلعو هللا باتك ىلع عضوت مل تعضو ريتاسدو نيناوق كانه

 نيملسملا ءاهقفو نيملسملا ءاملع اهعضي مل نيناوقلاو ريتاسدلا هذه نأل لو

 دارفأ ينعأ امنإو ؛مهيلع تضرف يه امنإو «مهنيدل نوصلخملا نودبعتملا

 ال مهف كلذ عمو راهنلا نوموصيو ليللا نوموقي نيذلا مهنم نيحلاصلا نيملسملا

 نيدلا يف ِتأي مل امب لجو زع هللا نودبعتيف «نيدلا لامك نم ةمعنلا هذه دنع نوفقي

 .نيملاعلا بر لوسر هنيبي ملو

 لكل دب ال نالصأ :انلق امنيح لامجإلا كلذ دعب هحيضوت تدرأ يذلا اذه

 هديعي الأ :يناثلا لصألاو .هللا الإ دبعي الآ :لوألا لصألا ءامهب هللا نيدي نأ ملسم

 .ىلاعتو كرابت هللا هلمكأ دق نيدلا نأل ؟مل هللا عرش امي الإ

 نيديعتملا نيملسملا نم ريثك ناهذأ نع ةبئاغ-فسألا عم- ةقيقحلا هذه

 هيف لخد دق ًانرق رشع ةعبرأ هيلع ىضم دقو مويلا مالسإلا نأل كلذ :نيهقفتملاو

 راثآلاو ل يبنلا نع ةحيحصلا ثيداحألا تءاج كلذلو «هنم سيل ام نمزلا عم

 ؛ىلاعتو كرابت هللا ىلإ برقتلا مساب نيدلا يف ام ءيشل لاخدإلا نم رذحت ةيفلسلا

 هنم نكي ملام نيدلا يف لاخدإلاو ثادحإلا ةنؤم انافك دق لجو زع هللا نآل كلذ

 .ةفرع يف تلزن يتلا ةيآلا نم ًافنآ متعمس امك

 ثيداحألا ضعب يف ةميركلا ةيآلا هتنمضت يذلا ىنعملا اذه إب يبنلا دكأو

 نع مكدعبيو هللا ىلإ مكبرقي ًائيش تكرتام» : ب هلوق اهنم يتلا ةحيحصلا

 الإ رانلا ىلإ مكبرقيو هللا نع مكدعتبي ًائيش تكرتامو «هب مكترمأو الإ رانلا

 هب انءاج امب الإ ملسملا دبعتي نأل ليبس الف «ةدابعلا باب ىهتنا ًاذإ (هنع مكتيهنو



 . لاي هللا لوسر

 نعراثآلا كلذكو ًادج ةريثكلاو ةريثكلا ثيداحألا تءاج اذه لجأ نم

 ًايهن مهاهنت «نيدلا يف ثادحإلا نم نيملسملا ىهنت «حلاصلا فلسلاو ةباحصلا

 هذه ضعبو «دييقتلا وأ صيصختلا نم ءيش يهنلا اذه لخدي نأ نود ًاقلطم

 .ةماعلا اهتلالد دنع فقي نم لق نكلو ةفورعم ثيداحألا

 اهب حتتفي ةو هللا لوسر ناك يتلا ةجاحلا ةبطخب هذه يتملك تحتتتفا ًافنآف

 رومألا رشو ءا دمحم يده يدهلا ربخو هللا مالك مالكلا ريخ :اهيفو ؛هبطخ

 .رانلا يف ةلالض لكو ءةلالض ةعدب لكو ؛ةعدب ةثدحم لكو ءاهتاثدحم

 زوجي ال ؛رانلا يف ةلالض لكو ةلالض ةعدب لكو ةعدب ةثدحم لك ةيلكلا هذه

 لك تسيل ءال :لوقي نأو ةيلكلا هذه ضراعي نأ ًاقح هلوسرو هللاب نمؤي ملسمل

 هلوسرو هللاب نمؤي ملسم اذه لوقي فيك «ةلالض ةعدب لك سيل وأ ةلالض ةعدب

 مث ؛هللا لوسر لوقي اذكه ةلالض ةعدب لك :لوقيو هسكاشيو هققاشيو هضراعي ًاقح

 ةمسق هذه.ةئيس ةعدبو ةنسح ةعدب :نيمسق ىلإ مسقنت ةعدبلا ءال :لوقي نم كانه

 هللا تاولص ائيبن لوقب هناميإ يفانت اهنأل ءاهب نمؤي الأ ملسم لك ىلع بجي ىزيض
 .«رانلا يف ةلالض لكو ؛ةلالض ةعدب لك" :هيلع همالسو

 :ةملكلا هذه يف لوسرلا ققاشي نم نيملسملا ضعب يف دجوي نأ ًادج بيجع
 :نيمسق ىلإ مسقنت ةعدبلا كانه :لوقي ملسملا كاذو «ةلالض ةعدب لك» :لوقي وه

 لثم هيف رخآ مالسلا هيلع لوسرلا ثيدح يف لوقي نم يف لاقي اذام.ةئيسو ةنسح

 .ةيلكلا هذه

Ea 
  Aا

 ہک فا



 :ملسم لوقي نأ لقعي له "«مارح رمخ لکو «رمخ ركسم لک» : ا لاق

 ام هنمو رمخخ وهام هنم لب هرمخ ركسم لك سيل ؟نيمسق ىلإ موسقم مالكلا اذه
 .نكمم اذه أطخ الإ ءًاوهس الإ ملسم نم ردصي نأ روصتي ال اذه.رمخب سيل

 ببسي نيملسملا رثكأو لب نيملسملا ناهذأ يف ةرمتسم ةعيرش حبصي نأ امأ

 امًاوهسو ًأطخ لئاق لوقي نأ نكمم ؛ةلكشملا نمكت انهف ملاع اهيف عقو ةلز

 ةدابعو ةعيرش ةفلاخملا هذه حبصت نأ نكمي ال نكلو «ةنسلاو نآرقلا فلاخي

 .ةليوطلا نينسلا هذه ةليط ةرمتسم

 ةلالض ةعدب لك سيل «ةلالض ةعدب لك :مالسلا هيلع هلوق يف لوقي نمف

 لك" :رخآلا مالسلا هيلع هلوق يف لوقي نم هلثم ةئيس ةعدبو ةنسح ةعدب يه امنإو

 ركسم لك سيل :لوقي ًاضيأ نيمسق ىلإ ةعدبلا مسق يذلا كلذ لوقيف «رمخ ركسم
 .رمخب سيل ام هنمو رمخ وه ام هنم أمنإو «رمخ

 زع هللاو ؟ىزيضلا ةمسقلا هذهب لوقي نأ ملسملا أرجتي فيك !هللا ناحبس

 ٍليِبَس َرْيَغ ْعَبَتَيَو ىَدُحلا هَل بَ اَمِدْعَب ْنِم ٌَلوُسَّرلا ٍقِقاَشُي ْنَمَو# :لوقي لجو

 .(118 :ءاسنلا)# ارم ْتَءاَسَو َمَنَهَج ِهِلْضُنَو لوت ام لَن َنِمْؤُلا

 هللا اهعرشي مل ةدابع لك نم رذحت لاو هللا لوسر نع تءاج يتلا ثيداحألا

 .رصحت نأ نم رثكأ هللا لوسر ناسل ىلع

 مكركذأ نآلاو ءةلالض اهنأب ةعدب لك معي يذلا ثيدحلا ًافنآ مكل تركذ

 هيلع هباحصأ اهب ظعو ةظعوم يف هباحصأل ب بيبحلا ةيصو يه رخآ ثيدحب

 ملسم حيحص )١(
 .(8775مقر)

 الل



 نم ناك وهو هنع ىلاعت هللا يضر ةيراس نب ضابرعلا لاق امك مالسلاو ةالصلا

 لج يبنلا ةبحص الإ مهل مهال ةّمّصلا ىلإ نووأي اوناك نيذلا ةباحصلا ءارقف
 ةظعوم و هللا لوسر انظعو» :لاق مالسلاو ةالصلا هيلع هملع نم ةدافتسالاو

 عدوم ةيصو اهنأك !هللا لوسر اي :انلقف «نويعلا اهنم تفرذو بولقلا اهنم تلجو

 مكيصوأ :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق.ًادبأ كدعب دحأ ىلإ جاتحن ال ةيصو انصوأف

 مكنم شعي نم هنإف «يشبح دبع مكيلع يلو نإو ةعاطلاو عمسلاو هللا ىوقتب

 يدعب نم نييدهملا نيدشارلا ءافلخلا ةنسو يتنسب مكيلعف ءًاريثك ًافالتخا ىريسف

 هذه «ةعدب ةثدحم لك نإف :رومألا تاثدحمو مكايإو لجاونلاب اهيلع اوضع

 .ةيلك ًاضيأ

 تءاج مث («رانلا يف ةلالض لكو «ةلالض ةعدب لكو «ةعدب ةثدحم لك نإف»

 لكلا ىنعم ديؤت اهنكل لكلا ظفل نع فلتخت ظافلأب ىرخألا ةا يبنلا ثيداحأ
 :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ًالثم كلذ نم «هلبق ام يفو ثيدحلا اذه يف روكذملا

 يتلا ةيلكلا كلت ينعي ًاضيأ اذه "ادر وهف هنم سيل ام اذه انرمأ يف ثدحأ نما

 ْمُكَل ُتْلَمُكَأ َمْوَيْلا# :ةيآ نم متملع مكنأل ءأفنآ نيروكذملا نيثيدحلا يف تءاج

 [دروهف] ًائيش نيدلا اذه يف ثدحأ نمف «لمك دق نيدلا نأ (* :ةدئاملا)#ْمُكَنيِد

 ثدحأ يذلا ىلع دودرم :يأ در وهف هنم سيل ام اذه انرمأ يف ثدحأ نما :لوقي

 ْمُكَل ٌتْلَمْكَأ َمْوَيْلا# :ةيآ يف امك هلل دمحلاو لمك نيدلا نأل ةثدحملا كلت

 .(9 :ةدئاملا) © ْمُكَنيِد

 ةيلكلا هذه ديؤي هنكل «(ةعدب لك» :ظفل هيف نكي مل ولو ًاثيدح انركذ املك ًاذإف

 .(4589مقر) ملسمو 05605١ مقر) يراخبلا )١(

FTہا الل  



 ةثالث مهو ةا يبنلا ىلإ اوءاج نيذلا "”طهرلا ثيدح ًالثم كلذ نم ءديبأتلا لك

 همايصو همايق نع :هتدابع نع مالسلاو ةالصلا هيلع هلهأ اولأسف هودجي ملف لاجر

 ةالصلا هيلع هنإ :نلقف اب يبنلا نع كلذ نم نملعي ام نركذف «هئاسنل هنابرقو

 ءاسن مالك طهرلا عمس املف.ءاسنلا جوزتيو «مانيو ليللا موقيو ءرطفيو موصي مالسلاو

 ؛هنع ىلاعت هللا يضر كلام نب سنأ وهو ثيدحلا يوار لوقي وأ لوقت # يبنلا

 لوسر !هللا ناحبس .ةليلق لوسرلا ةدابع اودجو :يأ ءاهولاقت كلذ اوعمس امل :لاق

 ةدابع نأ طهرلا اذه لوقي «هامدق تققشت :ظفل يفو ترطفت ىتح ماق يذلا هللا

 .اوهبتناف انناوخإ اي ةتكنلا انهو دهاشلا انه؟اذامل ءةليلق مالسلا هيلع لوسرلا

 :يأ بهرتلاب نوكي امنإ ىلاعتو كرابت هللا ىلإ برقتلا نأ نومهوتي اوناك مهنإ

 ءيشب متهي ال ءايندلا رومأ نم ءيشب متهي الو طقق هللا ةدابعل هسفن ملسملا رذني نأب

 مالسإلل فلاخم روصت كش الب اذهو.اوروصت مه اذكه «هدالوأو هئاسنب قلعتي

 .”«مالسإلا يف ةينابهر ال» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلاوقأ نم يذلا

 نمو «ةليلق مالسلا هيلع لوسرلا ةدابع اودجو ىطاخلا مهوتلا اذه لجأ نم

 امو هبنذ نم مدقت ام هل هللا رفغ دق هللا لوسر اذه :نولوقي مهسفنأ ىلإ اوعجر كلذ

 هيلع يبنلا عتمتي ال اذامل ؟هئاسنب لوسرلا عتمتي ال اذامل :لوقي مهلاح ناسل ءرخأت

 ءرطفيو موصي ناك وه ًاذإ ؟هبارشو هماعطب لوسرلا عتمتي ال اذامل ؟همونب مالسلا

 .نهنم لستغي :يأ ءاسنلا جوزتيو «مانيو ليللا موقيو

 ءليللا لك ليللا مئاق هنأ ئطاخلا مهروصت بسح مالسلا هيلع هوروصت مه

 .(۳۸۵ /4) ةحيحصلا (؟) .(©559مقر) ملسمو (۷۷٤مقر) يراخبلا )١(



 ملعلا عاض :ىمادقلا ضعب لاق امك ءءاسنلا برقي ال هنأو رهدلا لك رهدلا مئاص هنأ

 مث ءايندلا هذهب هل ةقالع ال هنأ مالسلا هيلع لوسرلا اوروصتف ءءاسنلا ذاخفأ نيب

 اورصأو اهيلع اوممص مهنأ ول ةلعب اهلا لوسر نم ةلقلا كلت نوللعي اوداع

 اذاملو :اولاق مهنأل «ًاديعب ًالالض اولضل مالسلا هيلع هتنس ىلإ اودوعي ملو اهيلع

 هل رفغ هللا .ةجاح يف ام ؟رهدلا موصيو هلك ليللا يلصيف هسفن بعتي هللا لوسر

 .حارتساو درابلا ءاملاب هياجر طح :دالبلا ضعب يف لاقي امكو

 يراخبلا حيحص يف ءاج يذلا وهو «مالسلا هيلع لوسرلا ةدابع يف نعط اذه

 ماق» :لاق ءةبعش نب ةريغملا مهنمو ةك# يبنلا باحصأ نم ةعامج ثيدح نم

 نم مدقت ام كل هللا رفغ دق !هللا لوسر اي :اولاق.هامدق ترطفت ىتح هل هللا لوسر

 اذكه موقت اذامل ءاهيلع قفشا «كسقتب قفرا :هل نولوقي مهنأك ارخأت امو كبنذ

 رشبلا ديس يف ضورفملا وه امك مالسلا هيلع هباوج ناكف ؟ءامدق تققشت ىتح

 ًادبع نوكأ الفأ «ًاروكش ًادبع نوكأ الفأ» :لاق ءةبطاق رشبلا لمكأو رشبلا لضفأو

 .”«روكش

 اوناك ةدابعلا يف لالقإلا ىلإ طهرلا كلذ هبسن امنيح لب هللا لوسر ًاذإ

 مهركف يف نودمحي اوناك مهنأل وأ اوناك مهنأل نيمهوتم اوناك ءأطخلا لك نيتطخم

 نأ دعبو مهناهذأ يف مئاقلا مهولا كلذ ىلع َءانب «مالسإلا نم تسيل يتلا ةينابهرلا

 نأ ملعن ال نحنف نحن امأ :اولاق ءرمألا ىهتناو هل رفغ هللا نأ مهيبن ةدابع ةلق اولّلع

 ةثالثلا دهاعت ؟لجو زع انير ةرفغم لصحنل ليبسلا وه امف انل رفغ دق لجو زع هللا

 .يتأي ام ىلع ضعب عم مهضعب

 )١( يراخبلا )رقم8/١٠١(.

11۲ 
 ہا



 رهدلا موصأف انآ امأ ءرطفأ الو رهدلا موصأف انأ امأ :لاق ًارذان لاقف مهدحأ امأ

 جوزتأ الف انآ امأ :لاق ثلاثلا امأ.مانأ الو ليللا موقأف انآ امأ :يناثلا لاق.رطفأ الو

 نم هيلع هللا دهاع امب مهنم دحاو لك موقي نأ ىلع نيدهاعتم اوفرصناو «ءاسنلا

 .اذكه اوفرصناو ةيلكلاب ءاسنلا بانتجا نم «هلك رهدلا مايص نم «هلك ليللا مايق

 عمجو دجسملا لخد ريخلا هنريخأو هئاسن ىلإ ةو هللا لوسر ءاج املو

 اذكو اذك نولوقي ماوقأ لاب ام» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق.لاقو مهبطخو سانلا

 .ينأي ام يف دهاشلا نكل ءاهتداعإل ةجاح الف اهومتفرع لاوقأ.. :ينعي «اذكو

 ؛مانأو ليللا موقأو ءرطفأو موصأ ينإ امأ «هلل مكاشخأو هلل مكاقتأ ينإ امأ»

 هلك ثيدحلا اذه نم دهاشلا «ينم سيلف يتنس نع بغر نمف ؛ءاسنلا جوزتأو

 رثكأ فسألا عم ةريخألا ةلمجلا هذه ءاهدورو ببس متفرع نأ دعب ةريخألا ةلمجلا

 نيضرعملاو مالسلا هيلع لوسرلا ةدابع يف نيدهازلا ينعأ ال نيدبعتملا نيملسملا

 ةمتاخ يف لاق ؛ةرخآلا يف نيبغارلا نيدبعتملا نيدهازلا ينعأ امنإ ؛ةيلكلاب اهنع

 يراخبلا هجرخأو «ثيدحلا ىهتنا «ينم سيلف يتتس نع بغر نمف» :ثيدحلا

 .امهحيحص يف ملسمو

 «ينم سيلف يتتس نع بغر نمف «يتتس» :هلوق دنع مكعم ًاليلق فقأ نأ ديرأ

 ةعبرألا بهاذملا نم بهذم يأ ىلع هقفلا نم ًائيش اوؤرق مكنم نيريثكلا لعل
 بتكلا هذه يف نوؤرقيو ؛ةعامجلاو ةنسلا لهآ نيملسملا ريهامج نم ةعبتملا

 انه نآل-اذه ىلع ديزأ الو ءةنس اهنمو ضرف اهنم ماسقأ ىلإ تادابعلا ميسقت

 اهلعف نم نأب اهكرات مكح ثيح نمو اهباوث ثيح نم ةنسلا نوفرعيو.-دهاشلا

 -ديزي مهضعب ءاهيلع بقاعي ال اهكرت نمو ؛ةضيرفلا باوث نود اهيلع بيثأ

 الل



 لوسر نم بتاعي هنكل :لوقيف ديزي نکل اهيلع بقاعيال -اهل لصأ ال ةدايزلاو

 . ي هللا

 يه يتلا 0 يبنلا نكس نم ةنس كرت نم نأ :مهضعب لوق يهو ةدايزلا هذه

 ضرفلا نيب نوقرفي نيذلا ةيفنحلا يأرل ةبسنلاب ةبجاوب ًاضيأ يه الو ةضيرفب تسيل
 ءاهكرات بقاعي ال :قحلا ةلوق نولوقي بجاولا نودو ضرفلا نود يهف بجاولاو

 الو هللا باتك يف ال لصأ هل سيل باتعلا اذه.اهكرات بتاعي :نولوقيف نوديزي نكل
 يضر حلاصلا فلسلا نع ةدراولا راثآلا نم رثأ يف الو ةا هللا لوسر ثيدح يف

 يبارعألا كلذ ثيدحب مكركذأ كلذ نم سكعلا ىلع امنإو ؛نيعمجأ مهنع هللا

 سمخ» :لاقف ؛ةليلو موي لك يف هيلع هللا ضرف ام نع أب يبنلا لأس يذلا

 ةالصلا هيلع لاقف.عوطت نأ الإ ءال :لاق ؟نهريغ يلع له :هل لاق املف.تاولص

 باتعلا اذه نيأف "«قدص نإ ةنجلا لخد «قدص نإ لجرلا حلفأ :مالسلاو

 :وه هلوح ندندأ نأ ديرأ يذلا نكل ءيشاملا ىلع لاقي امك ةملك هذه ؟ىعّدَملا

 الو ةضيرفب تسيل يتلا ةنسلا ىنعمب وه هيلع قفتملا ثيدحلا اذه يف ةنسلا له

 ءاملعلا لوقي امك ةحاشم الو ءاهقفلا حلطصا حالطصا اذه.ال :باوجلا ؟ةبجاو

 اومسقف سانلل اهحيضوتو ماكحألا نايب ليبس يفاوحلطصا :حالطصالا يف

 اولاقو ضرف اولاقف ةسمخ ىلإ ماكحألا وأ تادابعلا اومسق ءةسمخ ىلإ ماكحألا

 سيل «ينم سيلف يتنس نع بغر نمف» :مالسلا هيلع هلوق يف دوصقملا سيل

 يتلا يهو اهيلع حلطصملا ةنسلا يه حيحصلا ثيدحلا اذه يف ةنسلاب دوصقملا

 )١( ؟مقر) ملسمو (٦٤مقر) يراخبلا ٠١(.

16٤ 
 ہا



 جهنملاو قيرطلا :حيحصلا ثيدحلا يف ةنسلا هذهب دوصقملا امنإو «ضرفلا نود

 ىتح ماكحأ نم اهيف امب مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا اهيلع راس يتلا ةعيرشلاو

 ام مرحي نأ ملسمل زوجي ال امكف «حابملا ةسمخلا ماكحألا نم مكح رخآ «حابملا

 نأ ملسمل زوجي ال كلذك «هللا مرح ام للحي نأ ملسمل زوجي ال كلذك هللا حابأ

 وأ ةنس هذه :ديصقلا تيب انهو مهل لوقي نأ وأ ءةنس هذه :مهل لوقيف سانلل عرشي

 ةعدبلا مذ ةا يبنلا نأ هنايب قبس امل مالكلا اذه لوقي نأ زوجي ال ؛ةنسح ةعدب

 نيلهاجلا وأ نيلفاغلا سانلا نم ًاريثك نآل ءديقلا اذهل اوهبتنت نأ وجرأو ءةينيدلا

 يذلا «ةعدب هلك تنأ هسبال يذلا :لوقي اهلعفت الف ةعدب هذه :مهل لاقي امنيح

 اهمذ يتلا ةعدبلا نأ ًافنآ متفرع مكنأل اوتأ مهلهج نم اذه ءةعدب يه ةرايسلا بكار

 يف ةعدبلا ىنع امنإ ةلالض ىلع هنأب اهبحاص ىلع مكحو ًاقلطم ًامذ ةا يبنلا

 ءاذه انرمأ يف ثدحأ نم» :نيخيشلا نيب هيلع قفتملا ثيدحلا يف هلوق ليلدب نيدلا

 .ادر وهف هئم سيل ام اذه اننيد يف

 ىلع ثيدحلا اذه ةلالد ام «ينم سيلف يتنس نع بغر نمف : #44 هلوق ًاذإ

 ًاماع ًامذ ةعدبلا مذت يتلا ثيداحألا ضعب يف ًاحيرص ًافنآ هانركذ يذلا مومعلا

 سانلا هيف فلتخا ام يف قحلا فرعي نأ ًادصاق ناك نم لك ىلع دسي ثيحب ًالماش

 ردصي نأ ليحتسم رمأ اذه :انلق.ةنسح ةعدب كانه ءال :لوقي نأ قيرطلا هيلع دسي

 كلوسر ؛هلوسرلو هلل ةاقاشم ربتعي هنأل ءًاقح هلوسرو هللاب نمؤي نمؤم ملسم نم

 لك سيل ءال :لوقت ةأرج لكب تنأو «ةلالض ةعدب لك» :كل لوقي ملسملا اهيأ

 امإ :نيلجر دحأ الإ هلوقي ال اذه.ةئيس ةعدبو ةنسح ةعدب كانه امنإ ةلالض ةعدب

 .همف نم جرخي ام يردي ال لفاغ امإو لهاج



 ةعيرش :يأ هتنس «ينم سيلف يتنس نع بغر نمف» :مالسلا هيلع هلوق :لوقأف

 قبس امم متملع دق هللا ةعيرشو «مالسلا هيلع دمحم بلق ىلع هللا اهلزنأ يتلا هللا

 ُتْلَمْكَأ َمْوَيْلا# :ةحيرصلا ةبآلا كلت ةداهشب هلل دمحلاو تلمك دق اهنأ نايبلا نم

 دعب ام (* :ةدئاملا)اَنيِد َمالَسإلا مُک ٌتيِضَرَو يتمْغِن ْمُكَيَلَع ٌتْمَعَأَو ْمُكنيِد ْمُكَل

 .ًادبأ نيدلا ىف ةدايزلل لاجم الف ةدايزلا امأ .ناصقتنلا الإ لامكلا

 هانروصت امهم ملسم كانه له «ينم سيلف يتنس نع بغر نمف» :مكل تلق

 هنأل ؛ليحتسم اذه ؟ةدابعلا ىف ةا هللا لوسر لثم نوكي نأ ًاحلاص ءًادهاز ءًاملاع

 .هتدابع يف الو هقلخ يف الو هملع يف ال مالسلاو ةالصلا هيلع هلثم ال

 نيذلا نيحلاصلا هللا دابع ضعب يف هروصتن نأ نكمي يذلا ءيشلا وه ام اذإ

 ؟ قرار هللا لوسر دعب هللا ىلإ برقتلاو ةدابعلاو حالصلا يف ةبترملا يف نوتأي
 :لبق امك ةدابعلا يف اب هللا لوسر نود ءالؤه نوكي نأ دب ال :لوقنس

 حالف ماركلاب هبشتلا نإ مهلثم اونوكت مل نإاوهبشتف

 هللا لوسرب هبشتي نأ لجو زع هللا ةعيرشب ملاعلاو حلاصلا ملسملا بسح ينعي
 .ليحتسم رمأ اذهف هلثم نوكي نأ امأ.داكلاب «هتدابع نم برتقي نأ داكلابو لع

 الإ هللا ىلإ مكبرقي ًائيش تكرت ام» :ثيداحألا كلت نم ثيدح ىلإ انعجر ًاذإ

 نيدلا يف ناسحتسالا بابو عيرشتلا باب قلغأ دقل !نوملسم اي اذإ اهب مكترمأو

 مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ثيدح يف ًاصنو ةيآلا يف ًاصن لُمَك دق نيدلا نأب

 .«ينم سيلف يتنس نع بغر نمفا :ًادج ةميظعلا ةملكلا كلت لاق كلذل

 عدتبي نأ دارأ نمل ؟(ينم سيلف يتتس نع بغر نمف» :لاق نمل نآلا لمأتنل

 ةلالضلا ةعدبلا نأ :مهضعب لوقي ةهبش كانه نآل ءاهل لصأ ال ةعدب مالسإلا يف

١١ 
 يا



 .ةئسلا ىف الو باتكلا ىف ال ًاقلطم لصأ اهل سيل ىتلا ىه

 يتنس نع بغر نمف» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق نم قح يف نآلا رظننل

 دمحلاو دحأ ال ؟ةعدب ليللا مايق لهف ليللا لك ليللا موقي نأ دارأ نم «ينم سيلف

 مايقب رمأت ةحيحص ثيداحأ كانه نأ ةصاخبو ءًادج ةميظع ةدابع اهنأ الإ لوقي هلل

 دحأال "”(مكلبق نم نيحلاصلا بأد هنإف ليللا مايقب مكيلع» : ةو لوق لثم ليللا

 .ةعدب ليللا مايق نأ :لوقي

 ريخ مايصلا «لمع ريخ ًاضيأ مايصلا ءرهدلا اوموصي نأ ؟اولاق اذام نورخآلا

 نم ناك اذإ ءاسنلا جوزت مدعف.ءاسنلا جوزتأ ال انآ :لاق يذلا ثلاثلا كلذك

 دارأ يذلل ةبسنلاب لوقن نآلا.مالسإلا يف ةينابهر ال كلذ نأ متفرع دقف ةنبهرلا باب

 ىلإ برقتلا يف ةدايزلا نيذه نم لك دارأ امنإ :هلك ليللا موقي نأو رهدلا موصي نأ

 مايقلابو مايصلاب لجو زع هللا ىلإ برقتلا يف ةدايزلا «مايقلاو مايصلاب لجو زع هللا

 امب لجو زع هللا ىلإ برقتلا ةدايز ادارأ امه وأ دارأ وه ًاذإ.ةدابع مايقلاو مايصلا

 كنيذ نم مالسلا هيلع لوسرلا كلذ ليف لهف «مايقلاو مايصلا وهو عورشم هلصأ

 مكاشخأ ينإ هللاو امأ» :لاق ءامهيلع ديدشت هيف مالكب امهيلع كلذ در ءال ؟نيلجرلا

 متنأ وأ امتنأ ؟ينم هلل ىشخأ نآلا متنأ :امهل مالسلا هيلع لوقي هنآك اهلل مكاقتأو هلل

 اوموصت نأ نوديرت نآلا متنأ .رطفأو موصأو ءمانأو ليللا موقأ انآ ؟ينم هلل ىقتأ

 ىقتأ متنأو ىشخأ متنأ «ةيضقلا تسكعنا هانعم ينعي ؟هلك ليللا اوموقت نأو رهدلا
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 ةدابع تناك ولو نيدلا يف ةدايزلا نأ ًاحضاو ًاليلد ثيدحلا اذه نم اوذخ ًاذإ

 . ةو هللا لوسر اهركنأ ةركنم ةدايزلا هذهف لصألا يف

 مالسلا هيلع لوسرلا دهع يف تأدب ةلثمأك ثيدحلا اذه نم ًاذإ دوصقملاف

 اهضفر كلذ عم «نيملاعلا بر ىلإ برقتلا ةدايز مسابو نيدلا يف ةدايزلا مساب

 لجو زع هللا ىلإ برقتلا ىلع رصي نم نأ مهرظن تفلو ًاتاب ًاضفر ا هللا لوسر

 ىقتأ وه دئازلا نأ :كلذ ىنعمف مالسلا هيلع هب ءاج ام ىلع ةدئازلا ةدابعلا هذهب

 .مالسلاو ةالصلا هيلع هيبن نم هبر نم ىشخأو هبرل

 ره #9 يبنلا نآل ءًاملسم نوكي ال ةياضفألا هذه روصت نم نأ كش الو

 ةمتاخب لجو زع هبر هافطصا دق هنأ اميس ال ءيش لك يف ةبطاق رشبلا لضفأ

 .نايدألاو عئارشلا

 يف يقتلت حلاصلا فلسلا لاوقأ تءاج جهنلا اذه ىلعو جذومنلا اذه ىلع

 يور ام ًالثم كلذ نم «ىلاعتو كرابت هللا ىلإ برقتلا ةدايز اهب داري يتلا ةعدبلا مذ

 اهدبعتي مل ةدابع لك» :لاق هنأ و هللا لوسر رس بحاص ناميلا نب ةفيذح نع

 نم ةيلكلا هذه اورظنا .اهوديعتت الف :يأ «اهودبعت الف ةو هللا لوسر باحصأ

 . ب هللا لوسر رس بحاص ليلجلا يباحصلا اذه

 نم مك .ربكأ هللا اهودبعتت الف ب هللا لوسر باحصأ اهدبعتي مل ةدابع لك»

 زع هللا ىلإ ىبرق اهب اودادزي نأ نوديري تويبلا يفو دجاسملا يف اهارن مويلا ةدابع
 نأ ءاهلعفي مل حلاصلا فلسلا نأ ءاهلعفي مل لاو يبنلا نأ نوملعي مهو لجو

 شي يخأ اي ؟مهباوج وه ام.اهولعفي مل ةعبرألا مهسأر ىلعو ةمئآلا لك ةمئألا

 .ريخ ريخ ةدايز اهنولوقي ةيماع ةملك «ربخ ريخ ةدايز هذه ؟اهيف

 ٠۰٠۰:۰۲:۳۵( /۷۱۰) "رونلاو ىدهلا"
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 اهتايضتقم نايبو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش ىنعم باب []

 :[ مامإلا لاق]

 دوجولا بجاولا هللا الإ دوجولا يف تحب دوبعم ال :يأ..هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ

 .هریغو يراقلا هركذ.ىلاعت هتاذل

 ؛ىلاعت هللا هثاقل موي هيجنتو ءاهلئاق مد نقحت يتلا ةداهشلا هذه ىنعم وه اذه

 الإ قلاخ الو بر ال هنأ :اهنم اومهف نيح نيملسملا نم ريثك لض دقلو

 .ىلاعت هللا

 ةثاغتسالاك ؛تادابعلا عاونأ نم عونب ىلاعت هريغ َدَبَع نم نأ :كلذ ىلع ونبو

 !ناميإلا ميلس ءداقتعالا حيحص هنأ كلذ هباش امو «هريغل حبذلاو «هناحبس هريغب

 قرافلا وه هنإف ؛اهريغو «تادابعلا هذه يف هلإلا ديحوت :ةداهشلا هذه ةقيقح نأ عم

 مهيلإ ثعب يذلا نيكرشملا نأل كلذ ؛كرشملا رفاكلا نيبو ءدحوملا نمؤملا نيب

 اوناك مهنكلو ؛ةداهشلا هذهل ئطاخلا ىنعملا اذه نودقتعي اوناك لو هللا لوسر

 .ىلاعت هللا الإ دوجولا يف ذ قحب دوبعم ال نأب نونمؤي الف ؛كلذ ىلع نورصتقي

 ديحوت يف نودحوم ؛ىرخأ ةيحان نم نوكرشم «ةيحان نم نودحوم مهف

 هصوصنب ميركلا نآرقلا هيلع لد يذلا وه اذه.ةيهولألا ديحوتب نورفاك «ةيبوبرلا
 .ةحيرصلا

 :ىلاعت لاقف ؛قزرلاو قلخلاب درفتملا :هنأو ةيبوبرلا ديحوتب مهناميإ امأ

 ٍتاَواََّلا لح نم ٍمُهتلاَس نيو : لاقو هلا نوت مقل نم م مُهَتلَأَس نیول
 0 ند عرب

 اًهيف ْنَمَو ُضْرَأْلا نأ لّق# :ىلاعت لاقو «ُةيِلَعْلا ٌريِزَعْلا َنُهَقلَح َنْلوقَيْل َضْرَأْلاَو
Ta 



 عْبَسلا ِتاَواََّسلا بَ نم لق ٠0 َنوُرَكَذت دا لف هل نولو ۸٤ َنوُملْعَ مس نإ
 ّلُك ُتوُكَلَم هديب نم لف ۸۷ دوت داق لف َنوُلوُقي وقيس ۸٦ ميظَعْلا ٍشْرَعْلا ّبَرَو

 ىنا لفه َنوُلوُقي ر ۸۸ ةو لغ مک نوک زا لو ير یک
 ٍضرَالاَو ءاَمَّسلا َّنّم مُكَفُرْرَي نَم لق # :ىلاعت لاقو دوور

 نَمَو ّيَحْلا َنِم كيلا جرو ِتْيملا َنِم ّيحْلا جر نمو َراَصْبألا عسل ُكِلْمَي نّمأ
 .( نو الأ لعق هللا َنوُلوُقَيسَ ومالا رَ

 هلوق أرقأف ؛-ةداهشلا هذه نم دارملا وه يذلا-ةيهولألا ديحوتب مهرفك امأو

 قو مهاعد اذإ اوناكو دوخت هللا الإ هَل ال ْمَ لبق اد اوُناَك مَع :ىلاعت

 ةْيَنَلاَذَه َنِإاَدِحاَو اَ هالا [عَجَأ# :نولوقي ؛ةداهشلا هذهب ناميإلا ىلإ

 .(0:ص)# ٌباَجبَع

 ؛ةيهولألا ديحوتب نورفكي اوناك ؛نيكرشملا نم مهلبق نم رفك ناك كلذكو

 ْمُهاَحَأ داع إو :ىلاعت لاق امك ؛ 2و مهؤايبنأ مهوعدي ناك ديحوتلا اذه ىلإو

 اوُلاَقلل .(10:فارعألا) نوف القا الق ةي لإ نم مك املا وديا مو اب َلاَق ًادوُه

 لَو :ىلاعت لاقو «/.:فرصألا نال اذ تخوا تانج
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 ىّ اَنَّنِإَو انوا ب ڈی ام دنت أ انآ اذه لیا ا

 الوش ِةَّمَأ لك يف اتعب ذلو :ىلاعت لاقو ۲ :دوه) بي يرث هل اوُعْدَت اك كش

 :ةمأ لك يف :هلوقب دافأق.هدحو هللا اودبعا نأ :مهممأل نيلئاق ي أ. اوُدْيْغا نأ

 وه هنأب فيرعتلل ال «ةدابعلا ديحوت بلطل الإ ٌلسرلا مهيلإ لسرت مل ممألا عيمج نأ

 ثعايب اذهب نيّرِقُم اوناك مهنإف ؛ضرألاو تاوامسلا بر هنأو«ملاعلل قلاخلا

 الإ ؛بلاغلا يف كلذ يف تابآلا درت مل اذهلو ؛-نييلهاجلا نع قبس امك-ةرطفلا

 ا



 نمف 4 ضْرَألاَو ِتاَواَمَسلا رِطاَق كش يفأ» :وحن ؛ريرقتلا ماهفتسا ةغيصب فَ 23

 شا دنع لاح نم لَم.( أل نمَك قلد
 يف ىلاعت هلل ءاكرش ناثوألاو مانصألا اوذختي مل نيك رشملا نأ ملعت قبس اممو

 ءايحإلاو ءقزرلاو «قلخلا يف هلل ءاكرش مهنأ مهيف اودقتعا [ام] مهنأ :يأ ؛ةيبوبرلا

 يف هناحبس هلل ءاكرش مهوذختا امنإو ؛مهسفنأب كلذاوفن مهنإف ؛الك ءةتامإلاو

 لإ ْمُهُدْبْعَت ام ءاَيِلْوَأ هنوُد نم اودا َنيِذَّلاَول :ىلاعت لاق امك ؛ةيهولألاو ةيدوبعلا

 «ىلاعت هللا وه تاذلاب دوصقملا نأب َنوّرِقُم مهف .(* :رمزلا» 4 ىر هللا ىلإ اوبر

 .هللا ىلإ مهلصوت ةليسو ؛مهناثوأ اودبع امنإ مهنأو

 :سابع نبا نع يسدقملا ءايضلل «ةراتخملا»وء(۸ /5) (ملسم حيحص) يفو

 : ةو هللا لوسر لوقيف :لاق.«كل كيرش ال كيبل :نولوقي نوكرشملا ناك»

 ءاذه نولوقي.كلم امو «هكلمت ءكل وه ًاكيرش الإ :نولوقيف.اَذَق دق مكليولا

 !تيبلاب نوفوطي مهو

 نم عونب مهوّصَح مهنأ :وه مهمانصأو مهئايلوأل نيكرشملا ةدابع ىنعمو

 ىهتتم ىلع لديامم ؛اهريغو ؛مهل رحنلاو ءرذنلاو «مهب ةثاغتسالاك :تادابعلا

 ءىلاعت هللا ىلإ مهبرقت اهنأ مهداقتعال الإ كلذ اولعفي مل مهو «عوضخلاو عوشخلا

 داقتعالا اذه نأو هاوس ام لك ةدابع كرتب رمأت لسرلا هللا لسرأف.هيدل مهل عفشتو

 هلل الإ نوكي ال كلذ نأو ءلطاب مهيلإ برقتلاو «لطاب دادنألا يف هنودقتعي يذلا

 .ةدابعلا ديحوت وهو «هدحو

 «دئادشلا دنع مهنودانيو ؛ةكئالملا دبعي نم :مهنم «نوكرشملا ناك دقو

 هللا ثعبف هدئادشلا دنع اهب فتهيو ؛نيحلاصلا ضعبل ليثامت دبعي نم :مهنمو



 مهوعدي ؛ةادمحم مهيلإ
 عماوعدي ال نأو-ةيبوبرلاب هودرفأ امك-ةدايعلاب هودرفي نأب هدحو هللا ىلإ

 َنوُبيِجَتْسَيَأل هنود نم َنوُعْدَي َنيِذَّناَو قحا ٌةَوْعَم ل :ىلاعت لاق ؛ًادحأ هلا

 .4ءْيَتب مه
 الإ اذه لئاق قدصُيالو .4ُنيِعَتْسَت كابو ٌدبْعت كايا :اولوقي نأ هدابع رمأو

 :اهانعم ذإ ؛ةملكلا هذه لوقي نأ نع ًايهنم «ًابذاك ناك الإو ؛ىلاعت هلل ةدابعلا درفأ اذإ

 ياو .«ِنوُدبْعاَف ياف :هلوق ىنعم وهو ءاهب كدرفنو ةدابعلاب كصخن

 :يأ ؛رصحلا ديفي ريخأتلا هقح ام ميدقت نأ :نايبلا ملع نم فرع امك .4ِنوُقّناَف

 .هريغاوقنت الو هوقتاو ؛هريغ اودبعت الو هللا اودبعا

 يف ءادنلاو هل هلك ءاعدلا نوكي نأب الإ متي ال ةدابعلا ديحوتب ىلاعت هللا دارفإف

 هللا ىلإ ءوجللاو «هدحو هللاب ةناعتسالاو :هدحو هلل الإ نوكي ال ءاخرلاو دئادشلا

 ؛ىلاعت هلل مايقلاو .عوضخلا نم تادابعلا عاونأ عيمجو «ىلاعت هل رحنلاو رذنلاو

 ال هلك رصقلاو «قلحلاو «بايثلا نع درجتلاو «فاوطلاو .دوجسلاو «عوكرلاو

 ؛هريغ وأ «دامج وأ «تیم وأ ءيح قولخمل كلذ لعف نمو «لجو زع هلل الإ نوكي

 ائ اإ لق :ىلاعت هلوق لزن كلذ نع يهنلا يفو «ةيهولألاو ةدابعلا يف كرش اذهف

 اًلَمَع لمعي وَر ءال وجرب ناك نمف ٌدِحاَو هل مخ انآ ی یک وب ْمُكََْم رب
 أ بر ِةَداَبِعب كراو اًلاَص
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 هلباعل ًاهلإ رومألا هذه هل لعفُي نم راصو .كاَدَح

 يأب وأ «ةدابعلا هذهب راصو «كلذ ريغ وأ ارق وأ ءًايلو وأ ًايبن وأ اكلم ناك ءاوس

 نيكرشملا رارقإ نإف ؛هدبعو هدحو هللاب رقأ نإو ءقولخملا كلذل ًادباع اهنم عون

 :يسدقلا ثيدحلا يف لجو زع هللا لاق ؛كرشلا نع مهجرخي مل ؛هيلإ مهبرقتو ؛هللاب
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 هثكرت ؟يريغ يعم هيف كرشأو المع لمع نم كرشلا نع ءاكرشلا ىنغأ انأ»

 .اهكرشو

 .هريغو ملسم هجرخأ

 عمجو :ةيهولألا ديحوتو «ةيبوبرلا ديحوت نيب قرفلا نم َرِكذام ملع نمف
 قحتسي يذلا وهو هللا الإ هلإ ال ىنعمب ققحت يذلا وهف ؛هلمعو هداقتعا يف امهنيب

 .-ةيوبنلا ثيداحألا ىف ءاج امك-ام ًاموي هرهد نم هعفنتو ءاهلئاق رجأ

 .هنأش ةروطخو «هتيمهأل ؛ىتش لئاسرو ؛بتك هيف تقلا دق ميظع ثحب اذهو

 مامإلل «داحلإلا ناردأ نم داقتعالا ريهطت» عجاريلف «كلذ يف عسوتلا ءاش نمف

 ةجحلاو «يزيرقملل ؛(ديحوتلا ديرجت»و «-هنع ذوخأم هانيتك ام بلاغو - يناعنصلا

 .ميقلا نباو ةيميت نبا مالسإلا يخيش بتكو ء(ةغلابلا هللا

 (8/61- م10 /9) "ةالصلا ةفص لصأ"

 ةينادحولاب هلل ةداهشلا مزاول باب [91/]

 :[مامإلا لاق]

 ريغ ةدابع نم اهلئاق عنمت ثيحب ءًاديج مهفت نأ بجي ةينادحولاب هلل ةداهشلا

 .ةفورعملا تادابعلا عاونأ نم عون يآب هللا

 ضعب بكترا وأ «ةيعرشلا ماكحألا ضعبب مايقلاب رصقو اهب دهش نم نأو

 .هل هللا رفغي نأ الإ ؛اهيلع بذعي نأ قحتسي ال هنأ ىنعي ال كلذف ؛ىصاعملا
 .( 11/1 / ثال)" ةحبحصلا"

 سيسي



 ديحوتلا ةداهش رضتحملا نيقلت باب [4]

 :[ أه هللا لوسر لاق]

 اهونقلو اهئيبو مكنيب لاحي نأ لبق هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش نم اورثكأ»

 .(مكاتوم

 :[مامإلا لاق]

 :ثيدحلا هقف نم

 .حلفيف اهلوقي نأ ءاجر «ديحوتلا ةداهش رضتحملا نيقلت ةيعورشم هيف

 نمو «فيلكتلا راد يف لازي ال هنأل ءتوملا هرضح نم (مكاتوم) ب دارملا و

 .ةنجلا لهأ نم نوكيف ءاهلوقيو ةداهشلا ركذتيف هنيقلت نم ديفتسي نأ نكمملا

 جرخ هنأل هنم ةدئاف الف ةئسلا يف درت مل ةعدب هنأ عمف ءتوملا دعب هنيقلت امأ و

 .ايح ناك نم رذنتل# ءركذتلل لباق ريغ هنألو ءازجلا راد ىلإ فيلكتلا راد نم

 هدنع ركذت اهنأ بتكلا ضعب يف ركذي امو ؛ةداهشلاب رمؤي نأ نيقلتلا ةروص و

 ١١-١1١( ص) " زئانجلا باتك " يف هتققح امك اب يبنلا هنس فالخ اهب رمؤي الو

 .( 7-1 /1)"ةحبحصلا"

 ةداهش ىنعم باب [44]

 اهتايضتقم نايبو هلوسرو هللا دبع اًدمحم نأ

 :[مامإلا لاق]

 تعمج دق "هلوسرو هللا دبع ًادمحم نأ ةداهش يأ" ةداهشلا هذه نأ ملعا
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 .امهانعمب ققحت اذإ الإ ةو هب ءرملا ناميإ متي ال نيتفص ا هل

 هذه نم مهلثم وهف ؛ىلاعت هدابع نم هريغك «ىلاعت هلل ًادبع لا: هنوک :ىلوألا

 .4ْمُكَلْتَم ركب ائ اإ لقا :ىلاعت لاق امك «ةيحانلا

 .«ينوركذف تيسن اذإف ؛نوسنت امك ىسنأ ؛مكلثم رشب انآ امنإ» : ا لاقو

 :اولوقف.دبع انأ امنإ ءميرم نبا ىسيع ىراصنلا ِتَرْطَأ امك ينورطت ال» : اء لاقو
 .(«هلوسرو هللا دبع

 يتلا قوف ةلزنم ة7جهلزني نأ ةداهشلا هذه دهشي ملسمل زوجي الف كلذلو

 دمحم انأ» :ثيدحلا ىف لاق امك ا ہاضری ال امم كلذ نإف ؛اهيف ىلاعت هللا هلزنأ

 ينلزنأ يتلا يتلزتم قوف ينوعفرت نأ بحأ ام !هللاو ؛هلوسرو هللا دبع هللا دبع نب

 ثيداحألا هب تحص امب وأ «هب هللا هحدم امب الإ هحدمي نأ الو .(لجو زع هللا

 :مهضعب لوق لثمب او ُهْحْدَمَف ءرابخألاو

 ملقلاو حوللا ملع كمولع نمو اهتٌّرَضو ايندلا كدوج نم نإف

 امك-لئاقلا وهو ءةلو دمحمل ةيدوبعلاب ةداهشلا عم ىفانتي امم لوقلا اذهف

 رثخخلا نم ٌترّتْكَتْسآل َتْيَعْلا ُمّلْعَأ تنك ْوَلَو# :-ميركلا نآرقلا يف ىلاعت هللا هاكح

 مث ء[ردب] موي لتق نم بدنت تنك يتلا ةيراجلل لئاقلا وهو .#ُءوّسلا َيِنَّسَم اَمَو

 امك يلوقو ءاذكه يلوقت ال» : ا يبنلا لاقف .دغ يف ام ملعي يبن انيفو :تلاق

 .(نيلوقت تنك

 اهل ثيدح يفاهنع هللا يضر ةشئاع نينمؤملا مآ تلاق كلذلو

 مظعأ دقف ؛دغ يفام ملعي ناك وأ دمحم نأ مكثدح نموا :(نيحيحصلا يف

 .«ةيرفلا هللا ىلع
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 َّنِإ :لوقي نم لاب امف ؛دغ يف ام ملعي هنإ : اء هنع لاق نم نأش اذه ناك اذإف

 هحدم يف ولغلا نم ةجانَرَّذَح نأ مرج الف !؟ملقلاو حوللا لع همولع ضعب نم

 : ولو لاق امك انلبق ممألا كاله بیس هنإف ؛هميظعتو

 .«مهنيد يف مهولغ مكلبق نم نيذلا كلهأ امنإف ؛نيدلا يف ولغلاو مكايإ»

 هصخو «ىلاعت هللا هافطصا الوسر ة#:جهنوك يهف :ىرخألا ةفصلا امأو

 او هلاق ام لكب ناميإلا مزلتسي كلذو ؛تابيغملا ضعب ىلع هعلطأو يحولاب

 وأ «كلقعل ًاقفاوم كلذ ناك ءاوس «تابيغملاب رابخألاو تاعيرشتلا نم هنع حصو

 هفقوم اذه نكي مل نمف «هلك كلذب ناميإلا بجي «كلقعو كمهف نع ًاديعب

 ةداهشلا هذه هعفنت امف هللا لوسر دمحم نأب ناميإلا قح نمؤي مل وهف ؛ ا هعم

 آل َكّبَرَو الق :ىلاعت هلوق ديفي ام كلذو «ملسم هنأ معزو ىلصو ماص نإو

 َتْيَضَقاَنَت اجرح مهنا يف أوُدِجيآل مَ مهب رج ايف لوك تح َنوُنمْؤُي
 َُلوُشَرَو هللا ىَكَق اإ ةكمؤم اَلَو ِنِمْؤُي َناَك امو :ىلاعت هلوقو 4اَيِلْستأوُمَلَسُيَو
 هب ءاج امب كقيدصتو كناميإ نأ كش الو «ْمِهِرْمَأ ْنِم ٌةرَيخلا مّ َنوُكَينَأ اًرْمَأ

 ؛- كلقع لوانتم نع ةديعب تناك ولو-ةيبيغلاو ةيعيرشتلا رومألا نم ب دمحم

 َكِيَذ :ملأ# :نآرقلا يف نيقتملا تافص نم وه يذلا بيغلاب ناميإلا نم وه امنإ

 اهيأ فقف .(٠-١:ةرقبلا) بيلا َنوُنمْؤُي َنيِذَّلا َنيِفَّتْمْلَل ىذه هيف َبْيَرآل ٌباَتِكلا

 كلذ نيب ًاطسو لب ؛طرفت الو «هيف ٍلاَغُت الو «ميكحلا عراشلا صن دنع نمؤملا

 .نيملاعلا بر دنع نيجاتلا نم نوكتل

 ۸۸١-۸۸۳(. /۳) "ةالصلا ةفص لصأ"
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 8 دمحم ةلاسرب ناميإلا مزاول باي 3

 :[مامإلا لاق]

 هعلطأو يحولاب هصخو ؛ىلاعت هللا هافطصا ًالوسر ا "هنوكب ناميإلا"

 نم هنع حصو لاو هلاق ام لكب ناميإلا مزلتسي كلذ..«تابيغملا ضعب ىلع

 نع ًاديعب وأ ؛كلقعل ًاقفاوم كلذ ناك ءاوس «تابيغملاب رابخألاو تاعيرشتلا

 مل وهف ؛ ا هعم هفقوم اذه نكي مل نمف «هلک كلذب ناميإلا بجي «كلقعو كمهف

 ىلصو ماص نإو .ةداهشلا ءذ هذه هعفتت امف :هللا لوسر ادمحم نأب ناميإلا قح نمؤي

 كوك َىَنَح َنوُنِمْؤُيَأِل َكبَرَو َالَف# :ىلاعت هلوق هديفيام كلذو «ملسم هنأ معزو

 وقد الاوت E TY داف

 نم ةَريجْلا مك وكي نأ ارا ةلوسَرَو هللا ىَمَق اإ ةئِمْؤُم الو نوَ اك امو : ىلاعت

 رومألا نم ةا ودمحم هب ءاج امب كقيدصتو كناميإ نأ كش الو « هرم

 ناميإلا نم وه امنإ ؛-كلقع لوانتم نع ةديعب تناك ولو-ةيبيغلاو ةيعيرشتلا

 ىذه هيف َبْيَرآل ُباَتِكْلا َكِلَذ ملأ# :نآرقلا يف نيقتملا تافص نم وه يذلا بيغلاب
 عراشلا صن دنع نمؤملا اهيأ فقف .(”-1:ةرقبل»# بْنَ َنوُئمْؤي َنيِذّلا «َنيِقَتمْلَل

 بر دنع نيجانلا نم نوكتل «كلذ نيب ًاطسو لب ؛طرفت الو «هيف ٍلاْغُت الو «ميكحلا

 .نيملاعلا

 .(۸۸۲-۸۸۳ /۳) "ةالصلا ةفص لصأ"

 هللا الإ دوبعم الب هللا الإ هلا ال ريسفت نيب قرف كانه له باب[ 3

 ؟هللا الإ "دوجولا يف" قحب دوبعم الب وأ

 قحب دوبعم الو هللا الإ قحب دوبعم ال :نيب ريبك قرف يف له !خيش اي :لاؤس
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 ؟" هللا الإ دوجولا يف"

 لجو زع هللا هقلخ يذلا قلخلا اذه وه دوجولا نآل ؛قرف يفام :خيشلا

 ال :نيبو «هللا الإ قحب دوبعم ال :ةرابع نيب وه ديعبلا قرفلا نكل قرفاال «هتردقب

 ال اذهف اهانركذ ام وأ "دوجولا يف" :انركذ ةيضق امأ «قرفلا اذه هللا الإ دوبعم

 ..نيفلؤملا ضعب نکل ؛ءيش هئارو نم بترتي

 خيشلا :همساو ةيلذاشلا ةقيرطلا خياشم دحأل قشمد يف كانه ةلاسر تأرق انأ

 ةملكلا هذه رسف غيلبتلا ةعامج ضعبل ىرخأ ةلاسر تأرق امك «يبرغملا دمحم

 لك نأل ؛دوجولا ةدحوي لوقلا وه اذهو هللا الإ دوبعم الب :هللا الإ هلإ ال :ةبيطلا

 الإ دوبعم ال :اهيلع قلطأ اذإف «ىلاعتو كرابت هللا نود نم دبعت مويلا تادوبعملا

 لهأ لاق امك ملسملا لوقي امنيح امأ «هللا يه تادوبعملا هذه نأ :كلذ ىتعمف هللا

 ىنعم اذهو هللا نود نم دبعت يتلا ةهلآلا ىفن ٍلئنيحف هللا الإ حب دوبعم ال :ملعلا

 دب ال يذلا ديحوتلا اذه «ةيبوبرلا ديحوت ديحوتلا ةملكب اوتبثأف «هللا الإ هلإ ال :هلوق

 اوناك نيكرشملا نآل ؛رفكلاو كرشلا نم يجني ال هدحو هنكل اًقح نمؤم لكل هنم
 مهنع لجو زع هللا ىكح كلذلو هللا الإ قزار ال ..هللا الإ قلاخ ال هنأ نودقتعي

 يف نكل ٠١( :نامقل)4هلا َنُلوُقَيَل َضْرَألاَو ِتاَوَمَّسلا ٌقَلَح ْنَم ْمُهَنلَأَس نيَو :هلوق

 هذه يف نأل ؟اذامل (مه :تافاصلا>4َنوُرِْكَتْسَي هلا الإ هل ال ْمك لبق اد :ىرخأ ةيآ

 ديحوت اوركنأ كلذلو «ىلاعتو كرابت هللا الإ مهتادوبعم لك يفن ةبيطلا ةملكلا

 .لجو زع لاب اورفكف ةيهولألا
 غبار ىو (0 0:88:19 /9) "غبار یواتف"
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 يف قحب دوبعم ال :انلوق يف (دوجولا يف» ديق له باب! 1

 ؟مهم ؛هللا الإ دوجولا

 :ىنعم حرش وأ .هللا الإ هلإ ال فيرعت ىلإ ةبسنلاب .كيف هللا كراب خيش اي :لاؤس
 ينعي يردأ ام ءوه الإ دوجولا يف قحب دوبعم ام هنأ كتليضف تلق هللا الإ هلإ ال

 للا الإ هلإ ال ىنعم يف ةنسلا لهأ ءاملع لوق ءىنعملا اذه يف عجارأ تنك سمألاب

 ىضم اميف تدبُع ةهلآ نم مكف... :ينعي دوجولا يف ةملك ىلإ مهنم دحأ قرطتي مل

 ةملكلا هذه دوجولا يف ةملكف «نآلا ةدوجوم تسيل :ينعي...نآلا اهل دوجو الو

 الإ هلإ ال ىنعم اوفرع نيذلا ةنسلا...ميقلا نباو مالسإلا خيش...نآلا ينعي...نآلا

 ينعي ..ام نأ اذه ينعي له ....دوجولا يف ةملك ىلإ مهنم دحا قرطتي مل ال هللا

 ؟انل نيبف كيف هللا كراب تءاج نيأ نم دوجولا ةملك

 ولو «كمالك نم حشرتي امك قرفت تسلأ «كيف هللا كراب عقاو نايبلا :خيشلا

 نيبو ؛نآلا دوجولا يف لوقي نم لوق نيب قرفت الأ «كلذ فالخ ىلع ندندت تنك

 :لق ؟نيرمألا نيب يعم قرفت الأ ؛نآلاب هديقي نأ نود ًاقلطم دوجولا يف لوقي نم

 .قرفأ ىلب
 .كيف هللا كراب قرفأ :ةلخادم

 وهف نوكلا هللا قلخ ذنم وأ نآلا دوجوم وه دوجولا :ةمدتلل ربصا :خيشلا

 سيلو يظفل كيف هللا كراب كلاكشإ اذإف «كلذك سيلأ «دوجولا وهو دوجوملا
 يف امأ «ًالطاب هلوق نوكيف «نآلا دوجولا يف لئاقلا لاق ول ًايونعم نوكي ناك ءايونعم

 قحب دوبعم وه لجو زع هللاف .دوجولا ناكف نك :هللا لاق ذنم وه دوج ولاو دوجولا

 كؤامتنا كعفدو كلاب يف يقلأ يذلا دييقتلا ينعت ال دوجولا ةملكف ءًادبأو ًامئاد
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 ظفللاب سيلو لابلا يف ًاديقم ناك ول حيحص ظفللا اذهو «نآلا ظفلب هديأ نأ ىنعملل

 ًاظفل الو نآلاب ًانهذ ال ةديقم تسيل دوجولا ةملك نكل «ىنعملا ًالطاب نوكي

 .عوضوملا يف لاكشإ الف كلذلو

 .دراو دوجوم ظفل كيف هللا كراب :رخآ لخادم

 ول :ظافلألا يف ةشقانملا نوكت ام نأ وجرأ «كيف هللا كراب يل حمسا :خيشلا

 ال :لاق نمل رابغ كانه له «مالكلا سفن كل ليق اذإ تنأف «رابغال :كل تلق

 ذِإ رابغ
0 

 نيعلطملا اناوخإ ضعب نأ نآلا اهئارو نم بترتيو ظفللا ىف ةشقانم هذه :ًاذإ

 هتيفن يذلا تنأ :ةدوجوم ةرابعلا هذه :لوقي ًاملع هايإو هللا انديزي نأ وجرن نيذلاو

 كناكم :يركسعلا ماظنلا ىلع ءءيش ال ؟اذهو اذه ةليصح امف ؛هتيثي نآلا كريغو

 .هللا الإ دوجولا يف دوبعم ال «ةدئاف يف ام «حوار

 0١( :ةهه:ه٠ /588)'رونلاو ىدهلا"

 «ةنجلا لخد هللا الإ هلإ ال :لاق نم» : لإ هلوق ىنعم باب ]1

 .«ةنجلا لخد هللا الإ هلإ ال لاق نم» :ثيدح :خيشلا

 ىنعم :ًاذإ :يأ.ةديقع ؟ةديقع الو «لوق درجم ينعي له «لاق نم) :لوأ

 ةماع دنع لاكشإ اهيف نظأ ام هذه ءًاظفلتم لاق نم سيل ًادقتعم «لاق نم» :ثيدحلا

 .بيط «ًادقتعم ىنعملا :ًاذإ «هللا الإ هلإ ال لاق نم» :يتأي ام اورظنا نكل «سانلا

 ؟مهف نودب الإو ًامهاف هللا الإ هلإ الو
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 .مهف :ةلخادم

 نومهفي ال مويلا ىلإ نيملسملا رثكأ :ىربكلا ةلكشملا يه انه «مهفب :خيشلا

 مويلا انملكت يتلا :ةيمالسإلا تاعامجلا ريصقت نم دقتعأ انأو هللا الإ هلإ ال ىنعم

 «نيعبسلاو ثالثلا «نيتسلاو ثالثلا قرفلا ثيدح نع انملكت امنيح ماع مالكب

 ندندت ال ةيمالسإلا تاعامجلا لك :نآلا لوقأ انآ ةيجانلا يه ةدحاولا ةقرفلاو

 زع هللا نأ ةصاخبو ًادبأ اهلوح ملكتت ال ءةبيطلا ةملكلا ةبيطلا ةداهشلا هذه لوح

 رمأ اذه :ملعاف ىرت (14 :دمحم) هللا لإ هَل ال لَآ ْمَكْعاَقل :هل لاقف هيبن رمأ لجو

 :هيلع ماق هدعب ام يذلا مالسإلا لصأ مالسإلا لصأب رمأ اذه ؟بحتسم رمأب

 هللا مهرمأ امك نوملعي ال مويلا نوملسملا ٠١( :دمحم)#هللا الإ َهَنِإ ال هنأ ْمَلْعاَفل

 ءانه فقنالو يضمن نآلاو «(ةنجلا لخد» لوسرلا لاق يتلا ةداهشلا هذه ىنعم

 هنأ :وه صخلملا ىنعملاو هللا الإ هلإ ال ىنعم ملع سانلا نم ًاديز نأ نآلا ضرتفن

 ضعب يف ءاج امك :يأ هللا الإ هلك نوكلا يفو دوجولا يف قحب دوبعم ال

 هللا نأ دقتعي هنأ ركفي دعام («هاوس امي رفكو هللا الإ هلإ ال لاق نم» :ثيداحألا

 ام لكي رفكي نأ بجي «هتافصو هئامسأ يف دحاوو هتدابع يف دحاوو هتاذ يف دحاو

 ىنعم ملع دق نوكي اذه ذئنيح لطابلاب تادوبعملا نم ًاثيدحو ًاميدق ضرألا ىلع
 .هللا الإ هلإ ال

 (هللا الإ هلإ ال هنأ ملعف»ل حيحصلا ىنعملا مهف سانلا نم ديز ضرتفن نآلا

 .«ةنجلا لخد هللا الإ هلإ ال لاق نم» :لوقي ةا لوسرلاو

 :ًاذإ ؟كلذ ىلع تومي نأ نمضي نمف ؛كلذ ىلع تام اذإ ةنجلا لخد كشال

 لخد :اهانعم سيل ةداهشلل مهفلا عم ةداهشلاب داقتعالاو ةداهشلاب لوقلا درجم

 يف «تام نم» :مالسلا هيلع لاق كلذلو «كلذ ىلع تومي نأ طرشب الإ ًانيقي ةنجلا



 .«ةنجلا لخد هللا الإ هلإ ال نأ دهشي وهو» :رخآ ثيدح

 اهيلإ انرشأ يتلا يناعملا :ينعياذه (هبلق نم ًاصلخم)» :ىرخأ ثيداحأ يفو

 ةنجلا لخدي لهف ؛طورشلا هذه لك عمج ةيصعم نيعستو ًاعست لعف ولو «بيط ًافنآ
 ناك عقو اذه هنأل .معن :باوجلا :ًاضيأ.معن :باوجلا ؟يصاعملا هذه لك لعف ولو

 ًاليلق دعتباو :ناكملا يف هفقوأف رذ وبأ هعمو ةنيدملا جراح ًاموي كي هللا لوسر

 مالسلا هيلع لوسرلا هفقوأ يذلا ناكملا يف وهو ًاتوص عمس رذ وبأ ًاتوص عمسف

 ينرشبف ًافنآ ليربج يناتآ» :مالسلا هيلع لاقف هيلإ ةا لوسرلا عجر مث هيلع وأ هيف
 اي :تلق ةا لوسرلا لاق ءةنجلا لخد هللا الإ هلإ ال لاق نم نأ كتمأ رشب :يل لاقو

 .«قرس نإو ىنز نإو :لاق ؟قرس نإو ىنز نإو ؟ليربج

 نإو لأس لوسرلا نأ عم ليربج نع رذ يبأ ىلإ هللا لوسر ثيدحلا ىور امل
 رذ وبأ لاقف رمآلا وه اذه :ينعي قرس نإو ىنز نإو :لیربج هباجأو قرس نإو ىنز

 دعب لوقي نأ لوسرلا عسي اذام «قرس نإو ىنز نإو» :مالسلا هيلع لوسرلل هرودب

 ةو لوسرلا لأسيو رشب :هل لوقيو دمحم ىلإ ليربج هللا نم لسرم لوسرلا نأ

 اذام :قرس نإو ىنز نإو :باوجلا يطعي ؟قرس نإو ىنز نإو :هل لوقي ليربج

 نإو ىنز نإو» :هل لوقي ليربجل لوسرلا لاق املثم لوسرلل رذ وبأ لاق اذإ هعسي

 نإو ىنز نإو :لاق ؟قرس نإو ىنز نإو» :هل لاق ءيش يف لازي ال نكل «قرس

 اذه «رذ ابأ اي كفنأ مغر قرس نإو ىنز نإو :لاق ؟قرس نإو ىنز نإو :لاق ؟قرس

 ترفوت اذإ ثيدحلا ليصفت ؟ةياهنلا يف ثيدحلا ًاذإ ىنعم ام ءًادج ميظع ءيش

 .قرس نإو ىنز نإو :باوجلاو لاؤسلا اذه اهيفو اهلك اهانركذ يذلا طورشلا

 ال اذه نكل ءةنجلا لخدي نأ :هرمأ ةبقاع :يأ هريصم دّحوملا اذه ريصم :ًاذإ

 نسل



 هترفغمب لجو زع هللا هلمشي نأ الإ رزعي ال هنأ ينعي الو ءبساحي ال هنأ ينعي

 .ةتمح رو

 «قرس نإو ينز نإو» :هلوقب ليربجل ًاعبت مالسلا هيلع لوسرلا ديكأتف :ًاذإ
 «لعفام لعف ول ىتح ةمايقلا موي اهب دقتعملاو اهلئاق عفنت ةداهشلا هذه نأ :ينعي

 اذه «يناث رمأ اذه يصاعملا نم حرتجا ام ىلع بذعي هنوك وأ بساحي هنوك نكل

 ال نأ دهشي نم لك ةقيقح ملعي يذلا هدحو وه لجو زع هللا نآل ؟اذامل ًايوطم ىقبي

 يذلا حيحصلا ثيدحلا يف ءاج امك ءاهبجاوب ماق اهقحب ماق !یرت اي له هللا الإ هلإ

 لوسر لاق :لاق هنع ىلاعت هللا يضر ةريره يبأ ثيدح نم ملسمو يراخبلا هاور

 لوسر ًادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ اودهشي ىتح سانلا لتاقأ نأ ترمأ» : ةو هللا

 هللا ىلع مهباسحو «اهقحب الإ مهلاومأو مهءامد ينم اومصع دقف اهولاق اذإف ءهللا

 .اهقحبالإ

 يتلا فاصوألاو طورشلا دعب هللا الإ هلإ ال :نولوقي نيذلا ءالؤه له !ىرت

 ؟ال مأ ةبيطلا ةملكلا هذه قحب اوماق قباسلا لسلستلا ىلع ًافنآ اهانلق

 نكل «باذع نودب ةنجلا نولخدي نيذلا مهف ةملكلا هذه قحب اوماق اوناك نإف

 .باسح نودب :لوقن ال

 شقو نم» :يراخبلا يف حيحصلا ثيدحلا يف لوقي مالسلا هيلع لوسرلاو

 .«بذع باسحلا

 فاصوألا تققحتو هللا الإ هلإ ال نأ نودهشي نيذلا نوملسملا ءالؤه :ًاذإ

 )١( مقر) ملسمو (7١٠مقر) يراخبلا ٩ ۷٤١(.
 و بس



 امع بانتجالاو هللا ضرف امب مايقلا :ًاعبط اهقح اهقحب اوماقو اهلك اهانركذ يتلا

 «باذع نودب ةنجلا اولخد قحلاب اوماق اذإف ءًادج ًادج عساو باب اذهو ؛هللا ىهن

 بلطتي باسح نودب ةنجلا لوخد نأل ؟اذامل باسح نودب :كلذ ىنعم سيل نكل

 امهم رتويبمكل بوساحل نكمي ال اوروصتو ؛لامعألا نم لئاضفلا ضعبب مايقلا
 قلخ موي نم مهددع نوكيس ءةنجلا لهأ ددع انيطعي نأ ًاقيقد ناك امهم ًامخض ناك

 زع هللا الإ مهددع ملعي ال هرخآ ىلإ نييالبلا نييالم ةعاسلا موقت نأ ىلإ مدآ هلل

 ةنجلا نولخدي نيذلا ددع مكف ةنجلا نولخدي نيذلا نييالبلا نييالبلا اهنم لجو

 ًاعبط باسح نودب ةنجلا نولخدي طقف فلأ نوعبس ًافلأ نوعبس ؟باسح نودب

 نم ةنجلا لخدي) :دجسملا يف وهو تاذ مالسلاو ةالصلا هيلع لاق :باذعالو

 ىلإ لخدو "«ردبلا ةليل رمقلاك مههوجو باذع الو باسح ريغب ًافلأ نوعبس يتمأ

 ْنَم ةريزح نورزحتي اوذخأف ثيدحلا اذه مهيف ىقلأ نأ دعب سانلا كرتو ةرجحلا

 مهدالب اوكرت يذلا..ءالؤه لوقي دحاو ؟ءالؤه نوكي نم مهل ًائينه ؟ءالؤه

 .ةنيدملا ىلإ ةكم نم اورجاهو «مهلايعو مهلاومأو

 .ةرسعلا ةعاس يف ةكياجهللا لوسر اورصن نيذلا راصنآلا ءالؤه.ال :لوقي رخآ

 اندعب نم اوتأي يذلا اندالوأ ءالؤه تنأ الو تنأ ال ءال :لوقي ثلاثلا لوقلا

 لوسرلا مهيلع لخد ريزاحتلا نم اورزحتي مع مهو «هوفاش ام اثيبثب اونمآ نيذلا
 «نيذلا مه» :مهل لاق سانلا ظعو يف ًادج ميظع بولسأ ةغلاب ةمكح مالسلا هيلع

 مهبر ىلعو نوريطتي الو ءنووتكي الو «نوقرتسي ال نيذلا مه: :دهاشلا انه

 .«نولكوتي

 .(489مقر) ملسم )١(

 ہا
٤ 



 اي خيشلا دنع ىلإ دحاولا يتأيام نوقرتسي ال ىنعم ام نوقرتسبي ال نيذلا مه

 ةوعد بيجتسي هللاو ؛هسفنب هللا وعدي وه امنإ ءال ينيقرا ينْسِّيَك كلضف نم خيش

 ام هذه ةطساولا نأ عم هبر نيبو هنيب ةطساو طح خيشلل أجلي امأ ؛هاعد اذإ رطضملا

 هنأ خيشلا نم بلطت ال ةلوذرم يه ةلضاف يه ام نکل ؛ةركنم يه الو كرش يه

 .«(نوقرتسي ال نيذلا مهل ؛كيقري

 بابسألا ذختي نأ دعب هللا ىلع لكوتي ءًادبأ دحأ نم ةيقرلا نوبلطي ال

 .اذكهو ةحيحصلا ةنسلا يف ةدراولا تاذيوعتلا نم ةعورشملا

 ذنم يكلا بطب برعلا فرع ؛يكلا «نووتكي الو «نوقرتسي ال نيذلا مهد

 يف ركذو «ةيبرع ةيبط ةليسوك يكلا حدم ةا يبنلا نأ :ةقيقحلاو «موبلا ىلإ ميدق

 .ثيداحألا ضعب

 هنكل ؛يكلا ىلع جالعك ءانثلا نسحأ مالسلا هيلع لوسرلا نأ :ةصالخلا..

 الو ءرانلاب بيذعت هنأل ؟اذامل '"(يكلا نع يتمأ ىهنأو» :ثيدحلا رخآ يف لاق

 نأ هنع ىلاعت هللا يضر يلع نمز يف ىور كلذلو «رانلا بر الإ رانلاب بذعي

 رمأف مهنيد نع كلذب اودتراف ةيهولإلا نم عون هيف اودقتعاو هيف اولغ ةعيشلا ضعب

 هتعنمل كلذ تملع ول» :لاق سابع نب هللا دبع ىلإ هريخ غلب املو ءرانلاب مهقرحب

 الإ رانلاب بذعيال :لوقي ةقيلوهللا لوسر تعمس ينأل ؛رانلاب مهبذعي نأ نم

 .«راثلا بر

 ضعبل ةجلاعملل ةدئاف هيف هنأ عم ىهن رانلاب بيذعت هيف يكلا نأ لجأ نمف

.)075 
 ؟مقر) يراخبلا

)١( 

 o | ا ا



 .ضارمألا

 مهبر ىلعو «نوريطتي الو نووتكي الو نوقرتسي ال نيذلا مه» :لاق

 .«نولكوتي

 نيب رشتنم :ينعي فسألا عم اذهو ؛مؤاشتلا :وهو مكدنع فورعم ريطتلا

 ام مهنأ ببسب ةميدقلا ةيلهاجلا ىلإ مهعوجرو «مهنيدب مهلهج ببسب نيملسملا

 .ةحيحصلا مالسإلا ةفاقثب اوفقثت

 رشلا عفدل رومألا ضعب لامعتساو ةريطلا ؛ةريطلا :ًامامت هلثم ريطتلا اذه لثمو

 ةهرافلا ةديدجلا تارايسلا باحصأ نم ًاريثك مويلا نوفوشت متنأف ءاومعز نيعلا

 عفدت تناك املك ةيرهمو ةقيتع تناك املك هذه لعنلاو«ًالعن :اهربد يف نوقلعي

 .لهجلا ىهتنم اذه ةديدجلا ةرايسلا هذه نع نيعلا رثأ رثألا

 تاداع نم تناكو ءريطلا نم ةقتشم يهو ةمرحم :مالسإلا يف ةريطلا

 هنأ :ةيهانتملا ةهالبلا هذه نم ؛ةيهانتم ةهالب مهيفو.. :ةقيقحلا ةيلهاجلا ؛ةيلهاجلا

 ام ءيش لكو دازملاو دازلا ٌرّضَحو «رفسلل ايهتو رفسلا ىلع مزع اذإ مهنم دحاولا

 اذإ ريطلا اذه ءهنم ًاريط راطيو ةيوش ىشمو بكريو لمجلا وأ ةقانلا بكري الإ ىقب

 انه نم :ةموئشم ةرفس هذه ًاراسي ذخأ اذإو «ةكرابم ةرفس هذه صالح ًائيمي ذخأ

 اذه لقع ىرت اي يلهاجلا هب مءاشتي ناك يذلا ريطلاب ةقالع اهل نآل ؛ةريطلا تيمس

 يف كشال ربطلا وهو ريغصلا نيوحلا اذه ليقع ريبعتلا حص اذإ الإو !ناسنإلا

 ِرْحَبلاَو ملا يف ْمُهاَمَلَمَعَو مآ يبا مرک ذلو :لاق امك لجو زع هللا ءكلذ

 0/١. :ءارسإلا#اًليِضُفَت اََقَلَخح نع ريثَك لع ْمُهاَنْلَّضَفَو تابيطلا َنِم ْمُهاَنْفَرَرَو
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1 1 



 .يلهاجلا لقعلا طاطحنا هب لصو ام بئاجع نم اذه !ريبكلا ناسنإلا

 اذه اوقلعتبف ةيلهاجلا ىلإ متعجر نيملسملا رشعم اي مويلا مكلاب ام.بيط

 يذلا لعنلا ...نيعلا دري :لاق ؟اذه ريثأت ام ةرايسلا ىلع ةظفاحملا لجأ نم لعنلا

 .اذكهو هللا عرش ام الإو هللا الإ نيعلا دري ام !؟نيعلا درت

 6( 710/175 )5١5/ "رونلاو ىدهلا"

 ةدراولا ثيداحألا تخسن له باب[ ]١

 ؟ةنحلا لخدي هنأو هللا الإ هلإ ال لاق نميف

 ذاعم اي :لاق لحرلا ىلع هفيدر ذاعمو لو يبنلا نأ هنع هللا يضر سنأ نع

 .ًاثالث كيدعسو هللا لوسر اي كيبل :لاق.لبج نب

 هبلق نم ًاقدص هللا لوسر ادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشي دحأ نمام :لاق

 راثلا ىلع هللا همرح الإ

 اهب ربخأو ءاولكتي ًاذإ :لاق ؟اورشبتسيف سانلا هب ربخأ الفأ هللا لوسر اي لاق

 .ًامثأت هتوم دنع ذاعم

 .ملسمو يراخبلا هاور

 :[يرذنملا لاق]

 .همتك نإ هقحلي نأ هنم ًافوخو ؛مثإلا نم ًاجرحت يأ امثأت

 نأ ىلإ ملعلا لهأ نيطاسأ نم فئاوط بهذ دقو :ميظعلا دبع يلمملا لاق

 هللا مرح وأ ةنجلا لحد هللا الإ هلإ ال لاق نميف تدرو يتلا تاقالطإلا هذه لثم

 درجم ىلإ ةوعدلا تناك نيح مالسإلا ءادتبا يف ناك امنإ «كلذ وحنو رانلا هيلع

 م



 لئالدلاو كلذ خسن دودحلا تَّدحو ضئارفلا تضرف املف ؛ديحوتلاب رارقإلا

 ةالصلا باتك يف كلذ ىلع لدي ثيدح ام ريغ مدقت دقو «ةرهاظتم ةريثك اذه ىلع

 .هللا ءاش نإ ةقرفتم رخأ ثيداحأ يتأيو «جحلاو «مايصلاو ءةاكزلاو

 :[ًالئاق مامإلا قلعف]

 ىلع لديام اهيف سيل هللا همحر فلؤملا اهيلإ راشأ يتلا ثيداحألا :تلق

 ال اذهو «بابلا ثيداحأ يف ركذت مل ءايشأ بوجو اهيف امنإو ءىعَّدملا خسنلا

 نع ةرخأتم هتبحصو «ةريرهوبأ اهتاور نمو فيك «ىفخي ال امك خسنلا مزلتسي
 هعنم يف رمع عم هتصقو !تاونس ثالثب ةا هتافو لبق ملسأ هنإف !؟ضئارفلا رثكأ

 راصنألل ًاطئاح لخد امنيح ةنيدملا يف تناك امنإ ءةداهشلا لضف سانلا غلبي نأ هايإ

 يفو ؛هريغو )١/ ٤٤( (ملسم حيحص) يف ةفورعم يهو ا هللا لوسر يغتبي

 يتلا ةنسلا يف همودق ناكو ءًاضيأ رمعو يرعشألا ىسوم يبأ نيب اهوحن دنسملا

 هيفو )١715(( «ةحيحصلا» يف اهتجرخ دقو «حتفلا يف امك ةريره وبأ اهيف مدق

 نأ دكؤي امم يراصنأ وهو ؛هسفن رياج ثيدح نم «رمعو رباج نيب ىرخأ ةصق

 ردصملا يف اذه مامت عجارف ءخوسنم ريغ ثيدحلا نأو «ةنيدملا يف تعقو ةصقلا

 .ًافئآ روكذملا

 .(57؟ 8-4 /؟9) "بيهرتلاو بيغرتلا ىلع قيلعتلا"

 ؟الوأ رانلا لخدي نم «هللا هلإ ال» :لوقي نمم كانه له باي[ ]٠١6

 .ةعافشلاب جرخي مث رانلا لخدي ينعي يذلا ملسملا خيش اي ةبسنلاب :لاؤس

 .معت :خيشلا

 .ةعافشلاب جرخي مث رانلا لخدي :ةلخادم

 ہا
3۸ 



 .هويأ :خيشلا

 لخد ًاقدص هللا الإ هلإ ال لاق نم» :وكلَب يبنلا لوقل ًاققحم اذه له :ةلخادم

 ؟(«ةنجلا

 .تيزنارت ةنجلا لخدي ثيدحلا نم دوصقملا سيل هنأل ؛ًاعبط :خيشلا

 .معن يأ :ةلخادم

 ٠٠:٤۳:۱١( /۷۱۹) "رونلاو ىدهلا"

 ديح وتلا ةوعد ددجم باهولا دبع دمحم باب[ ٠١١1

 :[مامإلا لاق]

 .ةريزجلا يف ديحوتلا ةوعد ددجم باهولا دبع دمحم

 (*:00 /)" ةحيحصلا"

 ةديقعلا يف ام مهأ كرشلا نم ةمالسلا باب[ ]٠١

 ظفحاف :[لاق مث ةيواحطلا نتم ىلع هقيلعت يف كرشلا عاونأ ىلع مامإلا ملكت]

 .ةديقعلا يف ءيش مهأ هنإف اذه

 .(ص)" ةيواحطلا نتم ىلع قيلعتلا"

 رئابكلا ريكأ هنأ نايبو كرشلا نم ريذحتلا باب[ ]1١4

 :[مامإلا لاق]

 نوكي كلهملا مراحملا لالحتسا نأ :ةبسانملا هذهب هنايبو ةركذ بجي امم نإ

 :نينثا نيهجو ىلع

 م



 عم شاف دهاشم رمأ اذهو ءاهتمرحب ملعلا عم مراحملا باكترا :لوألا

 وهو الأ رئابكلا ربكأ ىتح هعاونأو هلاكشأ لكب مويلا نيملسملا نيب ديدشلا فسآلا

 نيذلا دارفألا وأ تاعامجلا ضعب يف ًاحضاو ىلجتي يذلا «لجو زع هللاب كارشإلا

 ًالضف هللا ريغل نوحبذيو نورذنيو هللاب نوثيغتسيو ءدئادشلا يف لجو زع نوداني

 ..كرشلا نم هذه لك هللا ريغب نوفلحي مهرثكأ نأ نع

 يهتماع رثكأ :لوقأ ال مهرثكأو نيملسملا نيب مويلا ةيشافلا كرشلا عاونأ نم

 تايكرشلا نم عاونآلا هذه نم ريذحتلا لوح نوندندي ال مهتصاخ رثكأ :لوقأ لب

 هللاب كارشإلا :ةحيحصلا ثيداحألا ضعب يف ءاج امك رئابكلا ربكأ اذه «تاينثولاو

 ام مكاردأ امو ابرلا لكأو «نيدلاولا قوقعو «قح ريغب سفنلا لتق اهنمو «لجو زع

 نم كلذكو «كونبلاب هنومسي ام مايق ببسب نامزلا اذه يف اضيأ رشتنا دقف ابرلا لكأ

 .ريثكو ريثك اهريغو روبقلا ىلع دجاسملا ءانبو ءاسنلا جربتو رمخلا برش رئابكلا

 وأ اهمكح ةفرعم نود اهباكترا :ةمرحملا مراحملا نم رخآلا مسقلاو

 :نيملسملا نم ريثك نيب ًاضيأ رشتنم رش كش الب اذهو ءاهب لهجلل كلذو ؛اهتمرح

 كمسلا ديص ىلع دوهيلا لايتحا وحن ىلع اهيلع لايتحالا قيرطب اهلالحتساب امإو

 امك :موحشلا مهلكأ ىلع مهلايتحاكو ءروهشم مولعم وه امك نآرقلا يف روكذملا
 موحشلا مهيلع تمرح دوهيلا هللا نعلا :حيحصلا ثيدحلا يف و هلوق يف

 اذه "”(هنمث مرح ءيش لكأ مرح اذإ هللا نإو ءاهنامثأ اولكأو اهوعاب مث اهولمجف

 نم وهو ظاعولاو ءابطخلا ةنسلأ نم اهعمسن املق يتلا ثيداحألا نم ثيدحلا

 نم دوهيلا هيف عقو اميف اوعقي نأ نيملسملا رذحت يتلا ًادج ًادج ةمهملا ثيداحألا

 ثيدحلا يف هيف مه اوعقو ام لثم يف اوعقي نأ نم و هللا لوسر مهرذحو :مهلبق

 )١( عماجلا حيحص )رقم/!201١,

 ہا اسس



 هللا يضر يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم هحيحص يف هريغو يراخبلا هجرخأ يذلا

 ًاعارذو ربشب ًاريش مكلبق نم نئس نعبتتلا : #4 هللا لوسر لاق :لاق هنع ىلاعت

 دوهيلا !هللا وسراي :اولاق ؛هومتاخدل بض رحج اولخد ول ىتح عارذب
 ." (!سانلا نمف» :لاق وأ «!نمف :لاق ؟ىراصنلاو

 لجو زع هللا مرح امل لالحتسالاو باكترالا نم عونلا اذهو :ًارذحم لوقأو

 :مهدوقعو مهتالماعم ضعب يف نيملسملا نم ريثك هيف ًاضيأ عقو دق ليحلا ىندأب

 : ةو هلوقب ةحيحصلا ةنسلا يف «هلعاف نوعلملا ليلحتلا حاكن كلذ رهشأ نم

 ضعب مويلا نيملسملا يف لازي الف كلذ عمو "هل للحملاو للحملا هللا نعل»

 .ًافلآ متعمس ام لثمك هلعاف ةا يبنلا نعل مغر ليلحتلا حاكن نوزيجي ةهقفتملا

 (۰۰:۲۱:۲۰/۹۹۰٠)"رونلاو ىدهلا"

 كرشلا رطخ نايب بابا 3]

 :[ وچ هللا لوسر لاق]

 ناضمر موصيو سمخلا تاولصلا يلصي ءًائيش هب كرشي ال هللا يقل نما

 .«اولمعي مهعد» :لاق ؟هللا لوسر اي مهرشبأ الفأ :تلق .«هل رفغ

 :[ مامإلا لاق]

 اذإ الإ هللا ةرفغم قحتسي ال ملسملا نأ ىلع ةرهاظ ةلالد ثيدحلا يفو :تلق

 فورعم وه امك رئابكلا ربكأ كرشلا نأل كلذ ءًاثيش هب كرشي ملو لجو زع هللا ىقل

 0١١(. ١مقر) عماجلا حيحص (؟) .5”0؟59مقر) يراخبلا )١(



 انعم نوشيعي نيذلا ككلوأ لالض انل رهظي انه نمو.ةحيحصلا ثيداحألا يف

 تايكرشلا نم ًاعاونأ نوعقاوي مهنكلو....و ءانمايص نوموصيو انتالص نولصيو

 نم دئادشلا يف مهئاعدو نيحلاصلاو ءايلوألا نم ىتوملاب ةثاغتسالاك تاينثولاو

 ؛ىفلز هللا ىلإ مهنوبرقي كلذب مهنأ نوئظيو مهل رذنلاو مهل حبذلاو هللا نود

 !«راتلا نم اورفك نيذلل ليوف اورفك نيذلا نظ كلذ# .تاهيه تاهيه

 اوردابي نأ نيملسملا انناوخإ نم كلذ نم ءيشب ىلتبم ناك نم لك ىلعف

 باتثكلا نم ىقتسملا عفانلا ملعلاب الإ كلذ ىلإ ليبس الو نيملاعلا بر ىلإ اوبوتيف
 .ةنسلاو

 مالسإلا خيش مهنم ةصاخبو «ىلاعت هللا مهمحر انئاملع بتك يف ثوثبم وهو

 مهندصي الو ؛مهليبس راسو مهوحن احن نمو ةيزوجلا ميق نبا هذيملتو ةيميت نبا

 يه أمنإ تايكرشلا هذه نأب نيسوسوملا نم مهيلإ يحوي نم ضعب كلذ نع

 نمم للأب يبنلا مهنع ربخأ نم نأش كلذ يف مهنأش نإف «تالسوتو تابرق
 ." اهمسا ريغب اهنومسي " هلوقب تامرحملا ضعب نولحتسي

 «نيلاضملا نيملسملا انناوخإ نم هترخآ رمأ همهي نم ىلإ اههجوأ ةحيصن هذه
 ىلإ انمدقو# :نيدعبألا هدابع ضعب يف نيملاعلا بر لوق هيف قحي موي يتأي نأ لبق
 .# ار وثنم ءابه هانلعجف لمع نم اولمع ام

 ل( ۳۰١-۲ 7 "ةحبحصلا'"

 كرشلاو رفكلا رطخ مظع باب 3

 :[ هيلي هللا لوسر لاق]

 .«رانلاب هرشبف رفاك ربقب ثررم امثيح»

 لح
 ہا



 :[مامإلا لاق]

 ريشبت ةيعورشم يهو الأ ءهقفلا بتك ةماع اهتلفغأ ةماه ةدئاف ثيدحلا اذه يف

 هريكذتو نمؤملا ظاقيإ نم عيرشتلا اذه يفام يفخي الو ءهربقب رم اذإ رانلاب رفاكلا

 ههاجت اهلك ايندلا بونذ نوهت ًاميظع ًابنذ بكترا ثيح رفاكلا اذه مرج ةروطخب

 ةدش نع ىلاعت هللا نابأ يذلا ءهب كارشإلاو لجو زع هللاب رفكلا وهو «تعمتجا ولو

 نود ام رفغيو هب كرشي نأ رفغي ال هللا نإإ# :لاقف ةرفغملا نم هانثتسا نيح هايإ هتقم

 : ةو لاق اذهلو «# ءاشي نمل كلذ

 هذهب لهجلا نإ و.هيلع قفتم « كقلخ دقو ادن هلل لعجت نأ رئابكلا ربكأ)

 ميكحلا عراشلا دارأ ام فالخ يف عوقولا ىلإ نيملسملا ضعبب ىدوأ امم ةدئافلا

 حلاصملا ضعب ءاضقل رفكلا دالب نوتأي نيملسملا نم ًاريثك نأ ملعن اننإف ءاهنم

 مهنومسي نم روبق ضعب ةرايز اودصقي ىتح كلذب نوفتكي الف ؛ةماعلا وأ ةصاخلا

 نوفقيو ليلاكألاو راهزألا مهروبق ىلع نوعضيو رافكلا نم لاجرلا ءامظعب

 نأ عم «مهايإ مهتقم مدعو مهنع مهاضري رعشي امم «نينوزحم نيعشاخ اهمامأ

 ثيدحلا اذه يف امك كلذ فالخ يضقت مالسلا مهيلع ءايبنألاب ةنسحلا ةوسألا

 نيذلاو ميهاربإ يف ةنسح ةوسأ مكل تناك دق# :لجو زع هللا لوق عمساو حيحصلا

 اننیب ادبو مكب انرفك هللا نود نم نودبعت امو مكنم ؤآءرب انإ مهموقل اولاق ذإ هعم

 مهو فيكف ءايحأ مهو مهنم مهفقوم اذه ءةيآلا #..ادبأ ءاضغبلاو ةوادعلا مكنيبو

 !؟تاومأ

 (ہ۸٥-۷٥ هه ل/١/١1)'"ةحيحصلا"

 عمم



 «هللاب كرشلا ةروطخ نايب باب! 1

 جحلاك تادابعلا ىلع كلذ رثأو

 :[« إب يبنلا ةجح» ةمدقم يف مامإلا لاق]

 ءاهب سانلا ءالتيا رثكي ىتلا ىصاعملا ضعي نم رذحأ نأ نم ىل دبال

 ةبلغو مهلهجل كلذ ءاهنع عالقالا مهيلع نأب اًقالطإ نورعشي الو جحلاب نومرحتيو
 .مهئابآل مهديلقتو «مهيلع ةلفغلا

 :لجو رع هللاب كرشلا ١-

 كرشلا ةقيقحب مهلهج نيملسملا ضعب اهب بيصأ يتلا بئاصملا ربكأ نم نإف

 :لامعألا طبحي هنأ هتفص نمو «رئابكلا ربكأ وه يذلا

 جاجحلا نم ًاريثك انيأر دقف e). :دمحم)(َكّلَمَع طبل تك َوْدَأ نيل

 ةالصلا هيلع يبنلا دجسم يفو :مارحلا هللا تيب يف مهو كرشلا يف نوعقي

 نيحلاصلاو ءايبنألاب ةناعتسالا ىلإ .هب ةثاغتسالاو هللا ءاعد نوكرتي مالسلاو

 َنيِذْلاَو# :لوقي لجو زع هللاو ءلجو زع هللا نود نم مهنوعديو «مهب نوفلحيو

 اوُعيَس ْوَلَو ْمُكَءاَعُد اوُعَمْسَي ال ْمُهوُعْذَت ْنِإ.ريوطق ْنِم َنوُكِلْمَي ام هنود ْنِم َنوُعْذَت
 .(1؛:رطاف)# ريَ لغو كب اَ مكروب َنوُرْفُيةمايقلا مَ مُک اوت اک
 سيل ذإ.ةيادهلل هبلق حتف نمل ةيافك هذه يفو دج ةريثك ىنعملا اذه يف تايآلاو

 .طقف ريكذتلا وه امنإو ءةلأسملا هذه ىف ىملعلا ثحبلا نآلا ضرغلا

 !ةطساوو ءًاعفشو ءالسوت :هنومسيف ؛همسا نوريغيو كرشلا اذه لثم ىلع نوصي

 را ٠٤٤



 مهكرش اهب نورربي لبق نم نوكرشملا اهاعدا يتلا يه ةطاسولا هذه تسيلأ

 اّلِإْمُهُدُبْعَتاَم ءاَيِلْوَأ هنود نم اوُذَعَلا َنيِذَّلاَو# :ىلاعتو كرابت هريغل مهتدابعو
 بجي «جحلا ىلع مزعت نأ لبق «جاحلا اهيأ ايف .(* :رمّزلا»© ىَقْلُز هللا لإ اوبر

 كرشلا نم هيفانيامو صلاخلا ديحوتلا ةفرعم ىلإ ردابت نأ ًاينيعًابوجو كيلع

 امهنع داح نمو ءاجن امهب كسمت نم نإف لإ هيبن ةنسو هللا باتك ةساردب كلذو

 .ناعتسملا هللاو .لض

 ٦-۸(. ص) " لي يبنلا ةجح"

 رفكلا وه كرشلا باب[7١1١]

 :[مامإلا لاق]

 امك ءرفك كرش لكو كرش رفك لكف ًاعرش امهنيب قرف الو رفكلا وه ..كرشلا

 اذهل هبنتف.(فهكلا) ةروس يف ةروكذملا نيتتجلا بحاص نمؤملا ةرواحم هيلع لدي

 .تاحلاصلا متت هتمعنب يذلا هلل دمحلاو .تالاكشإلا نم ريثك كنع لوزي هب هنإف

 .(۷۴ص)" ةيواحطلا نتم ىلع قيلعتلا"

 كرش رفك لك باب[ ١3

 :[ للي يبنلا نع يور]

 َنِإَو باكل لهآ من أَو «باتكلا ٌلْهَأ اَن (ةوهيلا : ينعي) رْيَجل ْمُكاَنْثِج اّن

 عنج اإ ليف ذ َنايفس ا نأ ب هنو ءَرْضَتلا باكا لْهَأ َىلَع ٍباَتِكْلا ٍلْهَأل

 : «ًاحال اَنوُمَتْرَعَأ امو ءاََعم ْمُتلَتاَق اًمِإَف سالا نم

 .(ركنم)

 ولي



 :[مامإلا لاق]

 دبع نع ۲٤١( -۲۳۹ /۳) "راثآلا لكشم" يف يواحطلا رفعج وبأ هجرخأ

 نب تباث نع ثدحي يمرضحلا ديزي نب ثراحلا عمس هنأ :حيرش نب نمحرلا

 َلوُسَر مكا :لاق هللا لوسر عم ناك نم ضعب نع يراصنألا ثراحلا

 اوُناَك َنيِذَّلا دوهي ىلإ اطاق ؛دُحأ موب هبل حْ َناَيْفس يأ علج اا هلل
 .هركذف... :مهل َلاَقَق ءاوُيَحَرف ملزم دع ارل مهم َدَجَوف يضتلاب

 ثراحلا نب تباث ريغ تاقث مهلك هلاجر «فيعض دانسإ اذهو :تلق

 حرجلا ةمئأ نم دحأ هدروي ملو «حرج وأ ةلادعب فورعم ريغ هنإف ؛يراصنألا

 دقو.هل ضّيبو ؛هنع طقف اذه ديزي نب ثراحلا ةياورب متاح يبأ نبا ريغ ليدعتلاو

 نأ :يرهزلا نع قاحسإ نب دمحم نع (8/5) "ةريسلا" يف ماشه نبا ركذ

 ؟دوهي نم انئافلحب نيعتسن الآ !هللا لوسر اي :هللا لوسرل اولاق دحأ موي راصنآلا

 ." مهيف انل ةجاح ال" :لاقف

 داز" يف ميقلا نبا هلبق نمو )٤/ ١4(« "ةيادبلا" يف ريثك نبا هوحن ركذو

 وأ كرشمب نيعتسن ال انإ " :حيحصلا ةشئاع ثيدحل قفاوملا وهو «"داعملا

 اذإ :لوقأ ينإف هيلعو.ًابيرق مدقت امك )١١١١( " ةحيحصلا" يف جرخم وهو

 اولتاقي نأ دوهيلا ىلع ةا هضرع نم هيفامو :؛ةمجرتلا ثيدح فعض كل نيبت

 لعف امك حيحصلا ةشئاع ثيدح نيبو هنيب قيفوتلا ىلإ ٍلئنيح ةجاح الف ؛هعم

 ؛هعم نايفس يبأ لاتق ىلإ ةظلَو يبنلا مهاعد نيذلا دوهيلا نآل" :لاق نيح يواحلطلا

 ؛مهب نيعتسي ال هنإف :لّوَألا راثآلا يف ِةلَدْلا لوسر لاق نيذلا نيكرشملا نم اوسيل

 ہا
FT ١5 



 امم هيلع مه ام ةتيابم انركذ دق نيذلا باتكلا لهآ ءالؤهو «ناثوألا ةدبع كئلوأ

 "...اذه لبق مدقت يذلا بابلا ىف هيلع ناثوألا ةدبع

 نيكرشملا نود باتكلا لهأ اهب صخ يتلا ماكحألا ضعب ىلإ ريشي :تلق

 كلذ ىلع ىنبو ءرظن عضوم هضعب امم اهريغو «مهئاسن حاكنو «مهحئابذ لحك
 !"ًاكرش هللاب رفك لك سیلو هأرفك هللاب كرش لك ناكف" :(77 5 ص) هلوق

 :نينثا نيرمأل روكذملا ليوأتلل ةجاح الف ؛اذه هلوقب ًالدج انملس ول :لوقأف

 حيحص ريغ ثيدحلا نأ ماد امو مولعم وه امك حيحصتلا عرف ليوأتلا نأ :لوألا

 ىلع ىفخي ال رهاظ وه امك هلجأ نم حيحصلا ثيدحلا ليوأتل غوسم الف ؛انيب امك

 .ىلاعت هللا ءاش نإ دحأ

 «نيكرشملا نم اوسيل مهنإ :ىراصنلاو دوهيلا يف لاقي نأ حصي فيك :رخآلاو

 دلا اوبر ااف سج نورا إم :ةبآ دعب ةبوتلا ةروس يف لاق ّلَجَو َّزَع هللاو

 الو رجلا مْياب الو ناب دويل نيل وليا : # ...اَذَه ْمِهِماَع َدَْب ب مارا

 ىّنَح باكا اوو َنيِذَّلا نِ قحا نيو َنوُنيِدَياَلَو ُهَلوُسَرَوهللا َمّرَح ام َنوُمّرح
 ِتَلاَقَو هللا با ٌرْيَرُع دو هيلا ٍتَلاَقَو# ؛ (نورغاص هرب ٍدَيْنَع َةَيْرلا اوُطْعُي

 لب ْنِماوُوَك َنيِذَلا َلْوَق َنوُنِهاَصُي ْمِههاَوْفَأ مكوك كلذ هللا نبا حيا ىَراَصَتلا
 هذه !؟نيكرشملا نم نوكي ال فيك ؛ًانبا هلل لعج نمف .4َنوُكَفْؤُي ىَنأ هلل مما

 يتلا ماكحألا كلت مهل نأ كلذ يفاني الو.يواحطلا مامإلا اذه لثم نم ةبيجع َهَّلَر

 ماكحأ يف ًاعيمج نوكرتشي مهنإف ؛نيكرشملا نم باتكلا لهأ ريغ اهيف مهكراشي ال

 .- ىهنلا يلوأ ىلع ىفخي ال امك-ىرخأ

 ام ةئسلاو باتكلا يف -ديلقتلا نم هللا هاّجن يذلا -هيقفلا ثحابلا مدعي ال دقو
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 نم"ًاكرش هللاب رفك لك سیلو..." :قباسلا يواحطلا لوق لطبيو «مدقت ام دكؤي

 زع لاق امك ؛هيتتجو هلامب رختفا يذلا رفاكلاو نمؤملا نيب ةرواحملا كلت كلذ

 ِهْذَه ديب نأ نظام لاق هوت لا وُو هنج َلَحَدَو...## ؛فهكلا ةروس يف لجو

 اذهف ؛4بَلقُم اًهْنِمارْبَح َنَدِجَأَل ّْيَر لإ ُثْدِوُر ْنَِلَو هما َعاَسلا ٌنْظَأ اما
 :ىلاعت هلوق يعم عباتف ؛هدري قايّسلا نكلو !يواحطلا يأر يف كرشي ملو رفك

 لاوس مف ةَفْطُت نِ مت بار ْنِم َكَقَلَخ يِذّلاب َتْرَفَكَأ ُهرواَحت وهو باص هل اق

 رفاكلا هّبحاص فصو فيك لمأتف ؛4ًادحأ رب كرشأ الو ير هلا وه ا اار

 ّيرب كرشأ الَوإ# :لاقف ؛كرشلا وهو هفوارمب هنع ًاربعم هنم هسفن هرن مث «رفكلاب

 دعب -ىلاعت هلوق عباتف ؛ينأي اميف هّسفن ٌرقاكلا هب فّضو امم ك رشلا اذهو .أدَحأ

 ام َلَع ويفك ُبّلَقُي َحَبْصَأَد وركب طيِحأَو» :-نمؤملا هبحاص هب هظعو ام ركذ نأ

 .4ادحأ ير ك رْشأ 1 يتبل اي لويو اَهِشوُرُع لع ٌةيِواَح يهو ايف قمن
 وهامنإ هك رش نأ يف ًادج حيرص -ةصقلا قابس عم -هنم لوقلا اذهف :تلق

 رهاظ لطاب وهف !يواحطلا يأر يف كرشب سيلو رفك اذهو ةرخآلا يف هك

 .نالطبلا

 ةريزج نم نيكرشملا اوجرخأ» : ةع هلوق ةنسلا نم كلذ دكؤيامم نإو

 مقرب "ةحيحصلا" يف جرخم وهو ءِساّبَع نإ ْنَع امهريغو ناخيشلا هاور «برعلا

 ءرخأ ثيداحأ كلذ ىلع تلد امك ؛ىراصنلاو دوهيلا مهب دارملا نإف 2١170

 ىتح «برعلا ةريزج نم ىراصتلاو دوهيلا نجرخآل ؛تشع نئل» 4476 هلوق اهنم

 .«ًاملسم الإ اهيف كرتأ ال

 )١١75(. كانه جرخم وهو هريغو ملسم هاور

 را ۱٤۸



 هتحص يف زمغ ؛عوضوملا يف ةعطاق ةجح سابع نبا ثيدح ناك املو

 لاق ةنييع نبا نم مهو هنأ معزو !-فسألا عم - هبهذمل ًابصعت يواحطلا

 دوهيلا) ناكم لعج نوكي نأ لمتحيف ؛هظفح نم ثدحي ناك هنأل" 37/5)

 لاق اذك !" كلذ نيب هيزيمي ام هقفلا نم هعم نكي ملو (1) (نيكرشملا) :(ىراصنلاو

 ؛ةلعب سيل هظفح نم-ةنييع نباك -ةقثلا ظفاحلا ثيدحت نأ ملعي هنإف !هللا هحماس

 ىلعو !ةمالسلا هللا لأسن ؛ةيبهذملا ةيبصعلا اهنكلو «:نيفصنملا ءاملعلا

 ْنَأ ٌدِفْغَي ال هللا نإ :ىلاعت هلوقل رفكلا هللا رفغي نأ نكمي اذه يواحطلا بهذم

 !!ك(ُكاَشَي ل كلذ َنوُد اَم ُرْفْغَيَو هب ك رشي

 ٌعوبتَم وه يذلا ةفيتح يبأ ىلع هللا همحر مزح نبا جتحا ةيآلا هذهبو

 سيل رفك انهه ناك ولف" ۲٤٤(: /5) اهبقع لاقف ؛موعزملا قيرفتلا يف يواحلطلا

 مث." ملسم هلوقي ال اذهو «كرشلا فالخب ىلاعت هللا ءاش نمل ًاروفغم ناكل ؛ًاكرش

 :لاق مث ءأدج ةيوق ىرخأ ةلدأب كلذ عبتأ

 هللا امهعقوأ ؛نايعرش نامسا امهنأو ؛رفك كرش لکو ؛كرش رفك لك نأ حصف"

 ءهتزعو هتسافنل هلك همالك تلقنل ؛ةلاطإلا ةيشخ الولو."دحاو ىنعم ىلع ىلاعت

 لهأب ةناعتسالا نأو «نتملا ركنم ؛دانسإلا فيعض ثيدحلا نأ ةصالخلاو

 .( كرشمب نيعتسن ال انإ» : ةا هل وق اهلمشي رافكلا داهج ىف باتكلا

 .« كرشمب نيعتسأ نلف عجراف» )7١١/60(: ملسم ظفلو

 ,.(7 79-18 /۱/۱۳) " ةفيعضلا"

 الخل



 ؟قرف كرشلاو رفكلا نيب له باي[ ]١١

 ال امبرو كلذك تنك انأو ملعلا يف ئدتبم بلاط لك نأش ةقيقحلا :خيشلا

 :تاياورلا ضعب يف نأل ؛لاكشإ هيف ريصيو ثيدحلا اذه أرقأ تنك :كلذك لازأ

 ضعب يف '(رفك دقف ةالصلا كرت نمف ةالصلا كرت الإ لجرلاو رفكلا نيب سيل»

 .«كرشأ دقف» :تاياورلا

 .ميظعلا هللا ناحبس :ةلخادم

 يذلا ةصاخ -ةالصلا كرات اذه !يخأ اي !؟كرشأ دقف فيك انأ لءاستأ :خيشلا

 بلاط انأ «يوارلا نم مهو يف هلعل هنأ نظأ تنك ؟كرشأ ينعي فيك -ًالسك اهكرتي

 ال ءةغللا فالخ ًاعرش هنأ تفرعف هلل دمحلاو نس ىلع ولو حتف انير كلذ دعب ؛ملع

 امهنيب قرف الو رفك كرش لكو كرش رفك (لكف) ... .كرشلاو رفكلا نيب قرف

 لعج وهف كرشلا امأ ؛ةيطغتلا وه ةغللا يف رفكلا نأل ؛قرف دجويف ةغل امأ ءًاعرش

 نأ تفرع دعب اميف نكل ؛ًادادنأ هلل نولعجي يذلا نيكرشملاك ءرخآل ًاكيرش ءيشلا

 نوكي نأ الإ رفاك يأ ولخي ال ًايعقاو كرشم وهف ٌةغل كرشم ريغ ناك ولو رفاك لك

 ًاذإ هاوه ههلإ ذختا ۲١( :ةيئاجلا)4ُهاَوَه ههل تا ِنَم َتْبآَرَقَأ#م :لوقي انبر ًاكرشم

 نم فرح ركنأ دحاو ول رفك يأ :ًاذإف ؛هللا عم ًاكيرش هلعج دقف هاوه عبتي نم لكف

 كرشلا ءاج انه نم ًاهلإ هلقع ذختاو «هلقع مكح هنأ هانعم اذه ميرك نآرق نم ةيآ

 رفك لك سيل لوقي نمک سيل «رفك كرش لکو كرش رفك لك :لاق نم قدص :ًاذإف
 يتلاو دج ةردانلا مولعلا نم عقاولا يف اذه «يواحطلا نم تعمس امك كرش

 َنوُداَم ٌرِفْغَيَو هي َكَرْشُي نأ ٌرفْغَي ال هللا نإ :ةيآ :اهنم ةريثكو ةريثك لكاشم اهب لحت

 .(94019مقر) عماجلا حيحص (۱)

Fo, 
 ہا اسس



 يذلا رانملا ةلجم يف ةيآلا هذه لوح ًالاكشإ تأرق انآ (48:ءاسنلا)4ُءاَشَي ْنّي كلَ

 ءال وه نأ :اهانعم ةيآلا نإ :لاق ضارتعا هيلع ءاج ءاضر ديشر :ديسلا اهردصي ناك

 اذهل نأ ينعي ةيعيبط اهنومسي ةيعيبطلا ةنايدلاب نونمؤي نيذلا نويبوروألا رافكلا

 مهنأل ؛مهل رفغي هللا ءالؤه نأ نكميف «كلذ نم رثكأ نوفرعي امو ءًاقلاخ نوكلا

 اذه لثمك باوجب بيجي نأ ذئكموي اضر ديشر ديسلا عاطتسا امو نيكرشم ريغ

 كرش لكو كرش رفك لك «باطخلا لصف ناك ذئموي هرضحي ناك ول يذلا باوجلا

 (01:59:98 )۳٤۹/ "رونلاو ىدهلا"

 كرشلاو رفكلا نيب قرفلا لوح ةملك باب[ ]٠٠١

 لوقي ناک نمم نك لل يبنلا دهع يف نك يتاوللا تايباتكلا له... :لاؤس
 .ميرم نب ىسيع وه هللا نب

 جاوزلا اذه نكي ملو نهنم ٌحاوزلا لجأ كلذ نم مغرلا ىلعو :ةلخادم

 .مالسإلا ىلإ نهنيد رييغتب ًاطورشم

 .معن :خيشلا

 لهأ لالح مهحبذ نأ ضرتفي هنأ باتكلا لهأ..ىلع انثدحت امل :ةلخادم

 .نوكذيو ًالالح نوحبذي اوناك مهنأل «باتکلا

 .معن :خيشلا

 .انل ًالح داعام مهماعطف قنخ الإ نوحبذي ال نآلاف :ةلخادم



 .اذه وه :خيشلا

 كرشم لك سيل نكلو كرشم يباتك لكف «تایباتک دئاز نکل تاكرشم نه

 اهب زيمتي تايصوصخ هل تيطعأ ًايباتك هنوكل كرشملا ىلع ىباتكلا زيمتلف «یباتک

 .تاكرشملاو نيكرشملا نع

 رهف هللاب رفك نم لك حيحصلا يمالسإلا ريبعتلا ىلع نكل ءاذه زوجي :خيشلا

 لك ؟اذه نوركذتت :ةرم نم رثكأ امبر اهانيقلأ انك ةرضاحم هذه ىسنت ال ءكرشم

 .هللا دبع وبأ كيدل موهفم مالكلا له ءةخل اك رشم سيل وه ناك ولو كرشم رفاك

 .اذه يف ةملكلا تعمس :خيشلا

 ةلأسملا .. ينعي اذكه موهفم نوكي ؛كيدل موهفم نوكيال ًاذإ :خيشلا

 .ثحب ليرت

 نوكلا اذهل نأب نونمؤي نيذلا نييعيبطلا بهذم كانه نأب ملعت تنأ نآلا

 ىتح ًاملسم نأ ول ءًاقلاخ نوكلا اذهل نأب اودقتعي نأ ىلإ مهتدأ ةرورضلاف ءًاقلاخ

 له ءرفك اذه «ينبجعت مل ةيآلا هذه لوقي نكل ءهيلع هللا ءاش ام موصيو يلصيو

 ؟كش كانه

 .ال :ةلخادم

 ہا امس



 هنوك نکل ءكش ال رفك هنوك ءاهب ربخ مكدنع سيل هذه «كرشأ نكل :خبشلا

 .حيضوتو نايب ىلإ جاتحت كرشأ

 «ًاك رشم رفاك لك سيلو رفاك كرشم لكف ءرفكلا نم صخأ ةغللا يف كرشلا

 أك رشم سيل دحوم اذه «هاوس ةدابعلا قحتسي ال هنأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشي يذلاف

 ثيدحلا وأ «ينبجعت مل ةينالفلا ةيآلا :لاق هنكل ؛هللا دنع نم ءاج ام لكب نمؤيو

 لعج هنأل كرش راص انه :ًاذإ :(5* :ةيلاجلا) اره ۰ک ا نم تيتا: ببسلاو

 .ًاهلإ هاوه

 نم سيلو ءأهلإ هللا عم لعج هعقاو ثيح نم نكل ؛هللا الإ هلإ ال لوقي وه :ًاذإ
 ههلإ نوكي نأ يفكي ؛هرخآ ىلإ..ةانم وأ تاللا وأ نوعرف ههلإ نوكي يرورضلا

 صنلا نآلا كيلإو ءًاكرشم ام رفكمب رفك نم لك لعجي عرشلا نآلا انه نم «هاوه
 يف روشنلاو ثعبلا ركنأ يذلا دحلملاو نمؤملا ةصق «ميركلا نآرقلا نم حيرصلا

 اأ نم ِنَََج اجال المج نیاز التم مک باول : فهكلا ةروس

 دش ُهْنِم ْمِلْظَتكَو اَهَلُكَأ ثت *ىآ نَا اَمْلِك ءاَعْرَر اهني اَنْلَعَجَو ٍلْخَتاَمُهاَْمَفَحَو

 أَو الام َكْنِم ُرثكَأ انأ هُرواَحُت َرْهَو ِهِبِحاَصِل َلاَقَ مك هَل َناَكَو اريك (مالخ اَنْرَجَفَو

 .(ه-م+ :فهکلا) ادب ِهِذَه ديب نا طا ام لاف ِهِسْفَنِل اَظ وهو هنج لدو هاّوَقَ

 انبر هيلع مكحيس اهدعب يتلا تابآلا يف نكل ءةيآلا هذه يف رفك وه
 .كرشأ هنأب

EEا  

 لم

 دجال ير لإ ٌتْدِدُر ْنْئَلَو ةَمِاَق ةعاَسْلا را اَمَو هاَدَبَأ ذم دي نَا ٌنَظَأ ام لاک
f4 oF 7نم مت بارت ْنِم َكَقَلَخ يِذّلاب َتْرَمَكأ هوا وهو ُهْبِحاَص هل لا ءا اھم ارب  

a pe 
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 مو



 .(مسمه :فهكلا»4اَدَحَأ يربك هز هللا ره انکل دار اوس مك

 یا ج هلق ميس اكرشم رسا هلل اک رشا الَو# :هل لاق وهف

 .4ةمئاق ة ةعاسلا نظأ امو. .ًادبأ هذه ديبت نأ

5 

 نإ هاب الإ ةَرع ال هللا ءا ام َتْلَق كنج تلخ ْذِإ اللو

 ءاََّسلا َنِم اًناَبْسُح اَهْيَلَع َلِسْرُيَو كيج نم اريح نتو نا بر ىَسْعَف هاَدَلَوَو الام
 هرمي طيِحأَو ابل هل أ َميِطَتْسَت ْنَلَق اًرْوَغ اَهّؤاَم َحِبْضُيْوَأ اَقَلَر اًديِعَص َحِبْضتَق

2 

 أ

 1 يِبْيَل ايل ْاوُقَيَو اَهِشوُرُع ىلع ُةَيِواَح يهو ايف یَا ام لع هيك بلقب حصا

 ۳۹-٤۲(. :فهکلا) ؟اَدَحَأ يري كرا

 - ليلعتلا افا تمدقو- عرشلا :ًاذإ روشنلاو ثعبلا يف هكش ناك هكرش ًاذإ

 نودحوم كانه دجو ولو «نوكرشم مه باتكلا لهآ اذكهف أك رش رفك لك ربتعي

 حضاو «هلوسرو هللاب نمآ ام هنأل ؛كرشم وهف .هللًانبا سيل ىسيع نأب نودقتعي

 .دصقلا نظأ

 .رفاك هنأل كرشم وه :ةلخادم

 .كرشم رفاك لكءوه اذه :خيشلا

 ٢:1۳:۳٤) /۲)و ( 0 0:: ۳:۲۹ /٦1۲)"روللاو ىدهلا"

 .لوصألا نود عورفلا يف روفغم أطخلا :ةلوقم أطخ نايب باب! 3

 كرشلا وأ رفكلا نيب قيرفتلا ةلأسمل ضرعتلاو

 قتسلاو نآرقلا يف دوجوم حبحصلا جهنملا نأ متركذ ًاعبط انخيش اي :لاؤس

 ہا



 انأ تسلو «جهنملا اذه دعاوق ةماقإ ليبس يف مكدهج متلذب دق مكنأ ملعي ادّلُكو

 ءاورإو ةفيعضلا ةلسلسلاو دهشت ةحيحصلا ةلسلسلا نكلو «يربغ وأ دهشأ

 نم هب قلع امم نيدلا ةيفصت اهفده ناك يتلا بتكلا نم كلذ ىلإ امو..ليلغلا

 ًاعبط ينعي انخيش اي لاؤسلاف ةركنمو ةفيعض ثيداحأو تاركنمو عدب نم بئاوشلا

 ثيداحأ حرش يف يرابلا حتف» هباتك يف رجح نبا مامإلا لثملا برض ليبس ىلع
 دبع انخيش اهيلع هبنو ةديقعلا لاجم يف تالزلا ضعب هل تناك «يراخبلا حيحص

 مهف يف قفخ ينعي هذه هنالز يف وه ًاعبط :لاؤسلاف هتاقيلعت يف زاب نب زيزعلا
 وأ جهنملا نم جرخي له :يلاؤسف ةديقعلا لاجم يف تالز هل تناكف «ةباحصلا

 ؟خيش اي لاؤسلا اذه.حيحصلا جهنملا ىلع هنوك هنع يفنت داقتعالا يف هتالز

 نيئاطخلا ريخ نأو ؛ءاطخ مدآ ينب لك نأ ًاعيمج نيركذتم انك اذإ :خيشلا

 ئطخي نأ يف ةبارغ الف ءو هللا لوسر دعب دحأل تسيل ةمصعلا نأو «نوباوتلا

 ثالث وأ نيتلأسم يف ىرخأ وأ ةلأسم يف أطخأ اذإف «قحلا ةوعد يف ًامامإ ناك نم

 مامإلاك رجح نبا ظفاحلاف ءاهانبت اذإ قحلا ةوعد نع هجرخي ال كلذف ءرثكأ وأ

 كلذف «مويلا نولوقي امك «ةيدقعلا لئاسملا ضعب يف اوؤطخأ نمم هريغو يوونلا

 ىلع بلغي امب ةربعلا نأل ؛ةعامجلاو ةنسلا لهأ نم مهنوك نع مهجرخيال

 طرتشي له ؟ًاحلاص ملسملا نوكي ىتم «حلاص لمع وأ حيحص ركف نم ناسنإلا

 ؟ةيصعم وأ بنذ يأ هنم عقي الأ :ًاحلاص نوكي نأ يف

 ًارارم ةيصعملاو بنذلا هنم عقي نأ ناسنإلا ةعيبط نم لب ءال :باوجلا

 ؟ًاحلاص دبعلا نوكي ىتمف «أراركتو

 يف لاقي ًامامت كلذك ءاذكهو..هلالض ىلع هحالصو ؛هرش هريخ بلغ اذإ
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 ناك اذإف «ةيهقف وأ ةيدقع لئاسم ةيملعلا لئاسملا هذه تناك ءاوس ةيملعلا لئاسملا

 هقفلا يف تالز وأ ةلز هل نأ امأ «يجانلا وهف حيحصلا ملعلا هيلع بلغي ملاعلا اذه

 رجح نباف «ةحيحصلا ةديقعلا نم هيلع بلغ ام نع هجرخي ال اذهف ةديقعلا يف وأ
 الأو «هباتك نم ديفتسن نأ يغبني ال هنأ كلذ ينعي الف تالزلا كلت هل نم تركذ ام

 .ةنسلاو باتكلاب نيكسمتملا نيملسملا ءاملع ةرمز يف هرشحن الأو هيلع محرتن

 امنيح لجو زع هللا نآل ؛أطخلا نم [ةءاريلل] لاجم الو «ىطخي ناسنإ لك

 امك :مهفونأ مغر اوئطخي نأ رشبلا ءالؤه ىلع ردق دقف ًارشب قلخو ةكئالم قلخ

 ًامهف مهفي نأ يراذح نكلو ءًادج نامهم ناثيدح ؛مالسلاو ةالصلا هيلع لاق

 :ًاعطاخ

 انزلا نم هظح مدآ نبا ىلع بتك» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق :لوألا ثيدحلا

 ديلاو «عمسلا اهانزو ينزت نذألاو ءرظنلا اهانزو ينزت نيعلاف ءةلاحم ال هكردم وهف

 وأ هلك كلذ قدصي جرفلاو «يشملا اهانزو ينزت لجرلاو ءشطبلا اهانزو ينزت

 نأ نكمي ال :يأ ؛(ةلاحم ال هكردم وهف :ثيدحلا اذه نم دهاشلا (هبذكي

 .ًاكَلَم سيل ناسنإ هنأل ؟اذامل ءصلختي

 بهذل اوبنذت مل ول» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق :مهآلا وهو رخآلا ثيدحلا

 هللا بهذل اوينذت مل ول مهل رفغيف هللا نورفغتسيف نوينذي موقب ءاجلو مكب هللا

 اذهف ؟نوبنذت ال متنأ لهف ,مكفالخب نوبنذيو مكلحم نولحي موقب ءاجلو مكب

 اذه نكل هللا هبحي ال يذلا أطخلا يف عقي نأ نم رشبلا سنجل دب ال «هردق هللا ءاضق

 .(147مقر) ملسم )١(
 .(41١0مقر) ملسم (؟)

 ہا
 ا



 وأ اذه ناك ءاوسف «رئابكلا نم نوكي دقو ممللا نم رئاغصلا نم نوكي دق أطخلا

 مكب هللا بهذل اوبنذت مل ولا :ثيدحلا ىنعم له نكلو «هنم دبال رمأ اذه ءاذه

 ىزغمو ثيدحلا ىنعم له ؛«مهل رفغيف هللا نو رفغتسيف نوبنذي موقب ءاجلو

 ؟يصاعملا باكتراو بونذلا ىلع ضحلا :ثيدحلا

 هللا نورفغتسيف نوبنذي «هتبقاع امامت ثيدحلا نم دوصقملا ءال :باوجلا

 ثيدحلا يف ىلاعت لاق امك..رشبلا رشعم اي :ذئنيح اذه ىنعمو «مهل رفغيف

 «ثيدحلا رخآ ىلإ (..مكدهأ ينودهتساف هتيده نم الإ لاض مكلك» :يسدقلا

 ىلع مترطف مكنأ ماد ام رشبلا اهيأ :هنم فدهلا ««اوبنذت مل ولا :ثيدح نأ :دهاشلا

 اهبقعت ىتح ؛رافغتسالاب ةرفغملاب اهوعبتأ امنإو ءاهيلع اولكتت الف ةيصعملا

 ىَّرُكِؤ َكَِّذ تاسلا َنْيِهُذِي ِتاَنَسَحْلا نإ :لوقي لجو زع هللا نأل ؛ةرفغملا

 صنلا ةفلاخم يف اوئطخي نأ رشبلا ةعيبط هذه ًاذإ ناك اذإ ٠٠١ :دوه)*َنيِرِكاَذلِل

 الف مهف ءوسل امنإو ًادصق ال صنلا ةفلاخم يف اوئطخي نأو «بونذلا يهو ًادصق

 ءاوس :ناسنإ ىلع ةجحلا تميقأ اذإ ؟نوكت ىتم ةذخاؤملا ؛كلذ يف ةذخاؤم

 دناع مث ؛ةيهقف ةلأسم يف ةجحلا تناك وأ ةيركف ةيدقع ةلأسم يف ةجحلا تناك

 ًاطخ يف عقو ناسنإ اذإ :يأ ءال سكعلاو «ةذخاؤملا نوكت انهف هئطخ ىلع رصأو

 ىلإ قفوي مل هنكل ةديقعلا كلت يف باوصلا ةفرعم ىلع ًاصيرح ناك وه هنكل يدقع
 .هيلع ةذخاؤم الف باوصلا ىلإ عجرل هيلع ةجحلا تميقأ ولو «كلذ

 ةيجهنملا لئاسملا كلت نم ةلأسم ىلإ انرجي ةقيقحلا يف مالكلا اذه كلذل

 هذه يف نوئطخي ؛مويلا باتكلا ةصاخبو «ءاملعلا ضعب نإف ءاهفرعن نأ بجي يتلا

 ۷۳۷ مقر) ملسم (1)



 سيلو عورفلا يف رفتغي مهفلا يف أطخلا نأ :نوعمست وأ نوءرقت ام ًاريثك ءةلأسمل

 يف ناك وأ عورفلا يف ناك ءاوس ءاقلطم رفتغي أطخلا ءأطخ اذه ؛لوصألا يف

 دصق دوجو مدعل وه هدابعل لجو زع هللا نم ةذخاؤملا مدع هنآل ؛لوصأل

 يف ةفلاخملا تناك ءاوس «ةفلاخملا تدجو اذإف «هيرل دبعلا اذه نم ةفلاخمل

 الف دحجلاو ةرباكملاو دانعلا وه دصقلا نكي ملو هقفلا يف مكحلا يف وأ ةديقعل

 ةلأسم يف هقفلاو ةديقعلا نيب «عورفلاو لوصألا نيب قيرفتلاف «كلذ يف ةذخاؤم

 هل لصأ ال قيرفتلا اذه ءلوصألا يف ةذخاؤملاو عورفلا يف أطخلاب ةذخاؤملا مدع

 ثيدحب ذخألا بجي هنأ :وهو رخآلا يعدبلا قيرفتلا ًامامت هبشي قيرفتلا اذهف

 .أطخ اذهو أطخ اذه «لوصألا يف داحآلا ثيدحب لخؤي الو عورفلا يف داحآلا

 يف ناخيشلا اهجرخأ يتلا ةحيحصلا ثيداحألا نم ًاثيدح نآلا مكل يورأ

 ةفيذح ثيدح نمو هنع ىلاعت هللا يضر يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم امهحيحص

 لجر مكلبق نم يف ناك» :لاق كلَ, يبنلا نأ :هنع ىلاعت هللا يضر ًاضيأ ناميلا نب

 ؟مكل بأ يأ :مهل لاقف هلوح هينب عمج توملا هرضح املف «طق ًاريخ لمعي مل

 «ًاديدش ًاباذع ينبذعيل يلع هللا ردق نئلو ءيبر عم بنذم ينإف :لاق «بآ ريخ :اولاق

 ًاذإ لجو زع هللا ةردق يف كش اذه ؟(يلع هللا ردق نإ) :لوقي وهو ًانمؤم هنورت له

 لجو زع هللا يف لوصألا لصأ يف أطخأ مأ عرفلا يف أطخأ له :لوقن نأ عيطتسن

 ماعلا يخت ْنَم لاق ُهَقَلَح َيِيَنَو الم اَنَل برضو :سي ةروس ةمتاخ يف ركذ يذلا

 «لاثملا اذه يف لجو زع هلل هانع يذلا اذه وه ناسنإلا اذه ؟(۷۸ :سيا# ٌعيِمَر َيِهَو

 ًانطخم ناك هنأب فرتعي «ًاديدش ًاباذع ينبذعيل يلع هللا ردق نئلو» :لجرلا اذه لاق

 صالخللف «هعم ًائطخم ناك هنأل ؛ًالداع نوكي هبذع اذإ لجو زع هللا نأو «هبر عم

 مل هداقتعا يفو هملع يف ةيصوب ىصوأف «صلخم جرخم هنهذ يف راد هباذع نم

 د ا ا ا
 يا



 مث ءرانلاب ينوقرحف تم انآ اذإف :لاق» «ناسنإلا اذه ريغ نم ايندلا يف اهلثم عقي

 هدامر اوذخأو رانلاب هوقرحأ «حيرلا يف هفصنو رحبلا يف هفصن اورذف يدامر اوذخ

 لجرلا اذه لعف اذامل ءرحبلا يف يناثلا فصنلاو «حيرلا يف هورذف جوهي حيرلاو

 :هل لوقي نأ ىلع رداقب سيل لجو زع هللا نأو ءهبر نع لضي هنأ نظ ؟ةلعفلا هذه

 حيرلا يف هدامر اورذو تام املف «هب كلذ لعف لجو زع هللا نكل ءًايوس ًارشب نك

 يأ :هل لاق» :دهاشلا انه..هل لاق ءايوس ًارشب ناكف ءًانالف نك :هل هللا لاق رحبلا يفو

 بهذا :لاق -كنم تفخ انأ-كتيشخ بر اي :لاق ؟تلعف ام ىلع كلمح ام يدبع

 .(كل ترفغ دقف

 نعو ملسمو يراخبلا يف ثيداحألا حاحص نم هنأ متفرع دقو ثيدحلا اذه

 نم ثيدحلا اذه «ناميلا نب ةفيذحو يردخلا ديعس يبأ :نيليلج نييباحص

 ْنَك كلذ َنوُداَمٌرِفْغَيَو هب َكَرْكُي نأ رفع ال هللا نإ :ىلاعت هلوق مومع تاصصخم

 هتيصوب هسفن ىلع يناجلا اذهل هللا رفغ دق ثيدحلا اذه يف «(۸ :ءاسنلا)؟ُءاَشَي

 .ةرئاجلا

 انرابتعاب هيلإ ةجاحب نحن يذلا ملعلا نم اذهو ؛ةفقو نم يل دب ال انه نكل

 وه له ةرئاجلا ةيصولا هذهب ىصوأ يذلا اذه :ةنسلاو باتكلا ىلإ سانلا وعدن اننأ

 ًادي ىرأ نكل ءًاتوص عمسأ نأ ديرأ امو لاؤسلا اذه هجوأ انأ نآلا ؟كرشم مأ رفاك

 هذهب ىصوأ يذلا اذه «هدي عفري لاؤسلا اذه نع باوجلا هدنع ناك نم «تعفر

 .لضفت ؟كرشم مآ رفاك وه له ةرئاجلا ةيصولا

 .رفاك :ةلخادم

 .لضفت ءرفاك :خيشلا
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 .كرشم الو رفاك ال :ةلخادم

 . لضفت :خيشلا

 زع هللاو كرشلا رفغيال لجو رع هللا نآل ؛كرشم الو رفاكب سيل :ةلخادم

 .هل رفغ لجو

 زع هللا ةردق ركنأ يذلا ءًاحيحص ًاباوج انعمس ام فسألا عم ؛هاه :خيشلا

 مكانركذ يذلا وه اذه نأل ؛كش البرفاك اذه ناك امكًارشب هتداعإ ىلع لجو

 يهو َماَظِعْلا يخي ْنَم َلاَق ُهَقْلَخ ييو المال برضو :سي ةروس ةمتاخب
 ريصيو نفدي ىتح ربص ام :ينعي ءًافلس ًاميمر هسفن لعج وه :(08:سي)4ٌعيِعَر
 ًادامر هسفن لعجف ةرئاجلا ةيصولا كلتب هسفن ىلع لجع امنإو بارت ًاميمر همسج

 .رفك اذه نأ كشال

 هذه تفقو انأ اذه لجأ نمو «حيحصلا باوجلا عمسأ نأ ىنمتأ تنك نكل

 كرشأ لجرلا اذهو رفك لجرلا اذه :ميلعتلا وأ ريكذتلا باب نم مكعم ةفقولا

 4ب كرينا ٌرِفْفَيال هللا نإ :ةيآ نإ :لوقأ نأ يل زاج ام كرشأ هنأ الولو

 كرشلا ضعب نأ :يأ ءةثداحلا هذه لثمب ةصصخم ةيآلا هذه نإ :انلق ء[۸٤:ءاسنلا)

 ىلع ةيآلا تسيل (48 :ءاسنلا)4وب َكَرْشُي نأ ٌرفْغَي ال هلل نإ :ةيآلا ىنعم اذه «رفغي

 ًاعون مكل ركذأ ًاعون مكل تركذ نآلا انأو ءرفغي كرشلا ضعبف ءاهلومشو اهمومع
 ؟كلذك سيلأ ؛نيبذعم ريغ ةرتفلا لهأ نأب نوعمست مكنأل «هنوفرعتس اذهو ءرخآ

 «نوبذعی ال مهنكل ؛نيكرشم اوناك ؟نيكرشم ريغ اوناك مهنأ :نولوقت له «بیط
 ملكتأ انأو ءلوسرلا ةوعد مهغلبت مل :يأ «مهيلع مقت مل هللا ةجح نآل ؟اذامل

 :ةماع ةدعاقب نكل لوسرلا مهيلإ ثعب نيذلا ينعأ ال ةرتفلا لهأ نع ةماع ةروصب



 ىلع نوبذعيال مهف نيكرشم اوناك ولو لوسرلا ةوعد مهغلبت مل نيذلا ةرتفلا لهأ

 .مهلصت مل ةجحلا نأل ؟اذامل .مهكرش

 نم خل قرشا نا :ةمئقا ركن ةيسنلاب لج را اه ةصقلأ هاد يئن.

 هللا لوسر ًادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشي لجر ع

 ؟رفكي مل مآ رفك اذه «نآرقلا نم ةيآ ركنأ هنكل «هرخآ ىلإ. .موصيو يلصيو

 .رفك :ةلخادم

 ؟ كرشأ له «رفك :خيشلا

 .كرشأ ام :ةلخادم

 ال رفاك كرشم لكو كرشم رفاك لك ؛كرشأ باوصلا ال كرش ام :خيشلا

 يف رئاجلا كلذ ثيدح اهنايب ىلإ ينرج يتلا ةقيقحلا هذه ءًاقالطإ نيظفللا نيب قرف
 يف لاكشإ ال ءرفك دقف كرشأ نمو ؛كرشأ دقف رفك نم لك ؛كرشأ هنإ «هتيصو
 :فهكلا ةروس يف رفاكلاو نمؤملا ةرواحم انركذت ول :كلذ ىلع ليلدلاو كلذ

 لب اَمُهَْفَمَحَو باعا ْنِم ِنْيئَتَج ارحل اَنْلَعَج ن اجر اُلَتَم مه ْبِرْظاَو#

 رج مقال ارج اعين ميت اها ئا نتا ا ءاَعْزَر ايب اَنْلَعَجَو
 ُهَنََج لدو هاَرَقَت زعأَو الام كنم رَكَأ انآ هوا وهو ِهيِحاَصِل َلاَقَف رمت هَل َناَكَو

 َديَِت نأ نظا اَم لاَ هفت لاَط َوْهَو هنج لدو :نآلا اوهبتنا *+ .هِْقَتِلاَظَوُهَو

 رفك اذه قباسلا مكموهفمب ( -:فهكلا)4ٌةَمْئاَق َةَعاَّسلا ٌنُظَأاَمَوءاَدَبَأ وله

 ؟كرشأ مأ

 1 ما



 .كرشأ :ةلخادم

 .رفك :خيشلا

 .كرشأ :ةلخادم

 .رفك :ةلخادم

 ثعبلا ركنأ كرشأ امو رفك اذه أطخلا مكموهفم قباسلا مكموهفم :خيشلا

 يَ َلِإ ُتْدِدُر نيَو َةَمِئاَق ةعاَسلا نظا اَمَو ابا وِذَه ديب ن نظا ام ءروشنلاو

 لَم َكْنِم ّلَقَأ نأ ِنَرُث ْنِإ رواج َوْمَو ُهُيِحاَص ُهَل َلاَق اَن اهم اًرْيَخ َّنَدِجَأَل

 ْبْلقُي حبا هرم طيحأَو بط هَل يِطَتست ْنكَقارْوَغ اَهْواَم حضي وأ لر اًديَِص
 رب كرش يي اي لويو َهِشوُرُع لع ةَيواَح يهو ايف ام لع وي
 نم لكف هللا عم كرشأ روشنلاو ثعبلا ركنأ امل وه :ًاذإ (45 -"ه:فهكلا)(اًَدَحَأ

 نموه اذه كرشم هرفك ةلاح يف وهف ةنسلا يف وأ باتكلا يف ءاج ءيشب رفك

 ؟يلقعلاو يركفلا هجولا وه امف «ينآرقلا صنلا ةيحان

 نم لك ًاذإف ۲۲ :ةيئاجلا)4ُةاَوَه ُدَكِ دا نم َتْيََرقأأل :ىلاعت لاق :باوجلا

 كرابت هبر عم ًاكيرش هسفن لقع لعج هنأل ؛هللا عم ًاكرشم نوكي ام ةيرفكب رفك

 لوزيف ةقيقحلا هذه متفرع اذإ ءكرشلاو رفكلا نيب اوقرفت ال كلذلو ؛ىلاعتو
 مالسلا هيلع لوسرلا ثيدح عمسي نم ضعبل لابلا يف ًانايحأ جرعي دق لاكشإ

 ؟اذه فيك «(كرشأ دقف ةالصلا كرت نم» ء(رفك دقف ةالصلا كرت نما :هتياورب

 نأ باوصلا ءال ء(كرشأ) :ةظفل هيلع لكشي كرشلاو رفكلا نيب قرفي يذلا

 ريغب فلح نم) ء(رفك دقف هللا ريغب فلح نم» :رخآلا ثيدحلا كلذك ءرفك :لاقي

 حالطصالا ثيح نم نيظفللا نيب قرف ال ءرفك كرشأ ؛كرشأ رفك ؛««كرشأ دقف هللا
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 انرئاصي حتف عرشلا نكل :كش الب قرف يف يوغللا حالطصالا ثيح نم ؛يعرشلا

 ؛اكرشم نوكي رفكلا نم عون يأ لجو زع هللاب رفك نم لك اذامل انمهفأو انراكفأو

 .مكح نمو رارق نم هنم ردصي اميف كيرش هلعجف لجوزع هبر عم هلقع كّرش هنأل

 ؟اذامل ؛(هل هللا رفغ» :لجرلا كلذ ةيصو ىلإ دوعن اذه انفرع اذإ

 ءهبلق يف دقعي مل رفكلا نآل ؛ثيدحلاب لالدتسالا نم ديصقلا تيب ناك انه

 «هنم نكمت اذإ اميف هل هبر باذعل هروصت لوه نم هل تأرط ةهبشل هل ضرع امنإ

 اذإف :ةرئاجلا ةيصولا كلتب ىصوأ هقحتسي وه يذلا باذعلا اذه نم صلختيلف

 امأ ءرفاك وهف لطبم هنأ ملعي وهو هلوأت ناك نإ «هللا باتك نم ًاصن لوأتف هللا لوسر

 .هيلع ةذخاؤم الف هل هش ناك نإ

 ىدهلا" والنور")۷۲٤/ ٥٥٩: 1:0١ 0١(

 هللاب كرشلا ىفن ناكرأ باب[7١]

 :[ مامإلا لاق]

 :كرشلا نم عاونأ ةثالث يفنب الإ متي ال ىلاعت هللا نع كيرشلا يفن نإ

 هناحبس -رخآ اقلاخ هللا عم نأ دقتعي نأب كلذو ةيبوبرلا يف كرشلا :لوألا

 اذهو «هناحبس هللا ريغ اقلاخ رشلل نأب نيلئاقلا سوجملا داقتعا وه امك -ىلاعتو

 امنإ رشلا نإ :ةلزتعملا لوق هنم ابيرق ناك نإو هلل دمحلاو ليلق ةمألا هذه يف عونلا

 : ةو هلوقب ةراشإلا كلذ ىلإو :ناسنإلا قلخ نم وه



 يدنع ةدع رداصم يف جرخم وهو «ثيدحلا «...ةمألا هذه سوجم ةيردقلا»

 .(4714) مقر ( هتدايزو ريغصلا عماجلا حيحص» يف اهيلإ ترشأ

 ءايبنألا نم هريغ هللا عم دبعي نأ وهو «ةيدوبعلا وأ ةيهولألا يف كرشلا :يناثلا

 فسألا عم اذهو كلذ وحنو ءدئادشلا دنع مهئادنو «مهب ةثاغتسالاك ءنيحلاصلاو

 عونلا اذه نوديؤي نيذلا خياشملا كئلوأ ربكآلا هرزو لمحيو «ريثك ةمألا هذه يف

 .« اهمسا ريغي اهنومسيا لسوتلا مساب كرشلا نم
 ضعبب ىلاعت هقلخ ضعب فصي نأب كلذو «تافصلا يف كرشلا :ثلاثلا

 نم ريثك يف رشتنم عونلا اذهو «ًالثم بيغلا ملعك ؛لجو زع هب ةصاخلا تافصلا

 : لاو يبنلا هحدم يف مهضعب لوق لثم مهب رثأت نمو ةيفوصلا

 ملقلاو حوللا ملع كمولع نمو اهترضو ايندلا كدوج نم نإف

 و هللا لوسر نوري مهنأ نومعزي «نيلاجدلا ضعب لالض ءاج انه نمو

 نوديريو «مهنوطلاخي نم سوفن نطاوب نم مهيلع يفخ امع هنولأسيو «ةظقي مويلا
 لاح يف كلذ لثم ملعيل ناك ام ةو هللا لوسرو «مهنوؤش ضعب يف مهريمأت

 ؟ىلعألا قيفرلا ىلإ هلاقتناو هتافو دعب كلذ ملعي فيكف (188:فارعألا)

 هدحوف «هأيإ هديحوت يف هللا نع اهافن نم ؛كرشلا نم ةثالثلا عاونألا هذه

 لئاضفلا لك هلمشت يذلا دحوملا وهف «هتافص يفو «هتدابع يفو «هتاذ يف

 .نيدحوملاب ةصاخلا

 تكرشأ نئل# :ىلاعت هلوق لثم هيلإ هج وتي يذلا وهف «هنم ءيشب لخأ نمو

 .(50 :رمزلا»# نيرساخلا نم ننوكتلو كلمع نطبحيل

 ا ٤ 15



 يواحطلا يأ] فنصمل | نأ مرج الف :ةديقعلا يف ءيش مهأ هنإف اذه ظفحاف

 يأ] باتكلا اذه حرشب هيلعف ليصفتلا ءاش نمو «هب أدب هللا همحر [هتديقع يف

 مهريغو «باهولا دبع نباو «ميقلا نباو ءةميت نبا مالسإلا خويش بتكو [ةيواحطلا

 «ناميإلاب انوقيس نيذلا انناوخإلو انل رفغا انبرإ# مهليبس عبتاو مهوذح اذح نمم

 .(١٠١:رشحلا)

 .(٠١-۷ص)" ةيواحطلا نتم ىلع قيلعتلا"

 كرشملا فيرعت باب[ ١3

 :[مامإلا لاق]

 .هتدابع يف وأ «هتافص يف وأ «ىلاعت هتاذ يف اًئيش هللا عم كرشأ نم :كرشملا

 .(54//83)'' ةحيحصلا"'

 رغصألاو ربكألا كرشلا نيب ةقرفتلا طباوض باب[. 3]

 ؟رغصألاو ربكألا نيك رشلا نيب ةقرفتلا يف ةقبقدلا طباوضلا يه ام :لاؤس

 .ةقد هيف نأل لاؤسلا اذه نع باوج ينرضحي ال :خيشلا

 6م 17" رونلا ةلحر"

 ةعاطلا كرش بابا ]

 «هرّذحتسا ًائيش مهل اوّلحأ اذإ اوناك مهنكلو «مهنودبعياونوكي مل مهتإ امأ»

 « [مهتدابع كلتف] ؛هومّرح ًائيش مهيلع اومّرح اذإو

 1 أ



 :[مامإلا لاق]

 .« نثولا اذه حرطا !يدع ايل

 نود نم ًابابرأ مهابهرو مهرابحأ اوذغتا# :(ةءارب) ةروس يفأر قي هتعمسو

 .هركذف... :لاق !؟[مهدبعن انسل انإ :تلقف] هللا

 كلذ ريظنو" :...ثيلحلا بقع 0 يناعملا حور" يف يسولآلا ةمالعلا لاقو

 ةدابعلاب ةعاطإلا هيبشتب ةراعتسا وهف «هتعاط يف طرفأ اذإ ؛ًانالف دبعي نالف :مهلوق

 «غلبأ لوألاو ءاهقلطم ىلع ةصوصخم ةعاط يهو «ةدابعلا قالطإب لسرم زاجم وأ

 ؛لجو زع برلل الإ حاصي ال امم هوحنو «مهل دوجسلاب ًابابرأ مهذاختا :ليقو
 . ةو هللا لوسر نع ربخلا ةحص دعب دحأل لاقم ال هنأ الإ ءزاجم الف ذئنيحو

 هيبن ةنسو ىلاعت هللا باتك اوكرت نيذلا ةلاضلا قرفلا نم ريثك ىلع ةيعان ةيآلاو

 رهظ ىتمف «عابتالاب قحأ قحلاو «مهئاسؤرو مهئاملع مالكل مالسلاو ةالصلا هيلع

 0", هدم داهتجا هأطخأ نإو .هعابتا ملسملا ىلع بجو

 الز "ةحبحصلا" ۲/ ۸٩۱ ۸11-۸٦)

 مالسلا هيلع ليعامسإ نيد رّكغو مانصألا دبع نم لوأ باب111

 :[ ا هللا لوسر لاق]

 ينإو رماع نب ورمع ةعازخ وبأ مانصألا دبعو بئاوسلا بيس نم لوأ نإ

 .(راثلا ىف هءاعمأ رجي هتيأر

 [هب هانمجرت امب مامإلا هل مجرت]

 (؟ 47 /4)"ةحبحصلا"

 اك



 ليثامتلا ةعانص زّوج نمل ٍةهبش در باب[١؟؟]

 يف مرحم نوكي..هتاذل ميرحت مرحملا ءيشلا نإ :اولوقي ينعي يأر يف :لاؤس

 ةلعلا هذه لجأل مرحم نوكي ةلعل مرحملا ءيشلاو كلذك اولوقي نايدألا عيمج

 ًالثم برض .ةهارك ىق ام ىنعي ربصي وأ ءىشلا اذهل للحيف ةلعلا هذه تدقف اذإو

 لتقو انزلا امنيب ناميلس انديسل للحم :ىنعي ناك ليئامتلا لمع نأ :كلذ ىلع

 .مرحي اذهف «نايدألا عيمج يف مرحم اذهف مالسإلا اهمرح يذلا سفنلا

 دجوي الو «تلاز دق اهميرحتل ةلعلا نأل ليثامتلا عنصن زوجي نآلا :نولوقيف

 ؟ًاروص دبعي وأ ًاناسنإ دبعي نم نآلا

 .هللا ءاش ام :خيشلا

 نمو لضافألا ءاملعلا ضعب نم انمّلعت امك :هنع تيكح ام لوقي نمل لاقي
 :ةدعاق ىلع امنإو :مهقلن مل يذلا مراكألا انخويش

 دنفميب تنأ امف ءايحأ تلق نإو بذاكي تنأ امف تاومأ تلق نإف

 وهام «شقنا مث شرعلا تبثآ :يعدملا اذه لثمل لوقي خويشلا ءالؤه ضعبف

 ديعت نأ فوخ وه -روصلاو مانصألا عنص -مانصألا ميرحت ةلع نأ ىلع ليلدلا

 !؟نوملسملا اهيف عقب نأ انمأ دق ةدابعلا هذه نأ ىلع ليلدلا وه ام مث

 «ىعدملا ملعلا ىلع ليلدلاب مهبلاطن نأ :يأ :ىلوألا ىوعدلا ىلإ دوعأس

 1 ما



 مانصألا دبعت نأ ةيشخ :كلذك وه ةلعلا نأ تبث ول :لوقنف رمألا قبسن نحن نكل

 ؟اذه فيك «ءيشلا يف عقي دحاو هنأ...ءانمأو انيهتنا صالخ اننأ انل نيأ نم نكل

 برطضت ىتح ةعاسلا موقت ال١ :”يراخبلا حيحص يف امك لوقي ةو لوسرلاو

 يف لوسرلا نع ربخ اذه «ةصيلخلا وذ :هل لاقي مهل منص لوح سود ءاسن تايلآ

 لب ؛ملعي ال ام لوقي نيلئاقلا نم هيلإ ترشأ يذلا :ًاذإف !نآرقلا دعب بتكلا حصأ

 نأ ىلع ليلدلا وه ام ةلعلا ىلإ دوعأ ةو لوسرلا مالك هيف فلاخي ام :اولوقي

 ضعب وأ ةمكح هذه نوكت نأ نكمم ؟مانصألا نوملسملا دبعي نأ ةيشخ وه ةلعلا

 قدصو نظلا درجم الإ كلذ ىلع مهل ليلد ال :ًالوأف ةلع يه نوكت نأ امأ ءةلع

 .(0 :سنوي) كاني ىلا نم يِنْعب ال نا نإ :هللا

 ةالصلا هيلع لاق دقل :نومعزي ام فالخ ىلع ثيدحلا صن دقل :ًايناث

 اوقلخيلف يقلخك قلخي بهذ نمم ملظأ نمو" :ىلاعتو كرابت انبر لوقي مالسلاو
 ؛كلذك رمآلا نوكي امبرف رخأ وأ مَّدق وأ "”«ةريعش اوقلخيلف ؛ةبح اوقلخيلف ؛ةرذ

 ةريعش اوقلخيلف «ةبح اوقلخيلف يقلخك قلخي بهذ نمم ملظأ نمو» :مهملا

 .«ةرذ اوقلخيلف

 :ةشئاع ثيدح يف ًاضيأ ءاج اذهو ءةاهاضملا :هببس ميرحتلا نأ صني اذه :ًاذإ

 ةيساسألا ةلعلا هذه ”'(هللا قلخب نوهاضي نيذلا ةمايقلا موي ًاباذع سانلا دشأ نإ»

 افنآ اهتيكح وأ اهتركذ يتلا ةيشخلا امأ :ةحيحصلا ةنسلا يف ةصوصنم تءاج يتلا

 مالسلا هيلع حون موقك ةمدقتملا ممآلا ضعب خيرات نم ةذوخأم ةيداهتجا ةلع يهف

 )١( مقر) 6599.

 ) )۲.(5709مقر) يراخبلا

 )*( مقر) يراخبلا 051١( ملسمو )رقم٥٦٤۷(.

 ہا
1۸ 



 اَدَو نرد الَو ْمُكَتآ نرد ال اوُناَقَول :لاق هنأ نآرقلا يف لجو زع انبر ىكح ثيح

 .4 5:حون)6 ريِثَك اوُلَضَأ دقو ءا رنو قويو توي الو اعاش الو

 ءالؤه نأ :امهريغو ريرج نبا ريسفتو يراخبلا يفامك سابع نبا لوقي

 مهروبق اولعجي نأ مهيلإ ناطيشلا ىحوأ اوتام املف نيحلاص هلل ًادابع اوناك ةسمخلا

 «ًاسيدقتو ًاديجمت كلذو «سانلا ةماعك مهرباقم يف مهونفدي الف :مهرود لخاد

 اهنوبصنيو مانصألا نورشني اوءدب نيذلا مويلا لوقي امك -اومعز- مهبقانمل ًاركذتو

 مث ؛نامزلا نم ًاليج ناطيشلا مهكرتو ؛كلذ وحنو تاهزتنملاو ةماعلا نكامألا يف

 نم ةفصاع يتأت دق مه امك روبقلا هذه يف ءالؤه ءاقب نأ مهيلإ ىحوأف مهءاج

 مهل اوذختا :لاق ؟لعفن اذام مهنوسنتف مهروبقب بهذتو وأ لويس وأ ءامسلا

 نأ مهدعب يذلا ليجلل ىحوأ نكامأ يف اهوعضوف ةسمخ ًامانصأ اولعجف ءًامانصأ

 اوذخأو الإ مهدعب يذلا ليجلا ءاج امو «مهاركذب قيلت نكامأ يف اهوعضي

 ةدابع ىلإ مهاعدو مالسلا هيلع حون موق كئلوأ نم ناكو «هللا نود نم مهنودبعي

 (۲:عون) 4کم ددال «تعمس ام مهباوج ناکف ءهل كيرش ال هدحو هللا

 .اهنم ةمسجملا :ةصاخبو ليثامتلا نعو روصلا نع مالسإلا يهنف

 ال نكل مانصألا هذه مظعت نأ ةعيرذلا دس باب نم اذه نأ :لاقي نأ نكمي

 نأ :باوجلا ةصالخف «نيقباسلا نيثيدحلا يف تركذ ةلعلا ءاذه وه ةلعلا نأ :لوقن

 يتأي هنأ ًاقالطإ لدي ام كانه سيلو ؛مالسإلا يف ةعطاق ثيداحأب مرحم ريوصتلا

 كرشلا يف نوعقي الو ديحوتلا نوفرعي سانلا نأل؛'"”مانصألا هذه حابتست نمز

 نم ةنيلمملا نييالملا لب ةفلؤملا فولألا نم اوكشن نحن لازن الو مويلا لوقن اذامو

 مهتادانمو ؛ءايلوألاو نيحلاصلا ةرايز لوحو روبقلا لوح نوفوطي مهف نيملسملا

 .[هنم] .اهتعانص حايتسي :يأ (۱)

 مد



 اذامف هللا لوسر دمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ انعم نودهشي ءال وهو هللا نود نم

 لوقع نيأنيئيل ربق نينيل لوح نوفوطي نيذلا نييعويشلا نعو رافكلا نع لوقن
 !؟هايإ نيبنتجم كرشلاب نيفراع اوحبصأ #نولوقي نيذلا# سانلا نإ سانلا ءالؤه
 اَمر :نيملاعلا بر لوق ديدشلا فسألا عم مهيف قدصي نيملسملا ريهامجو

 .(۱۰۹:فسوی) نوک رشم مهول لاب مهر نمو

 نأ نومهوتي نيملسملا ءالؤه رثكأ نآل ؛ةقيقح ديحوتلاب لهجلا نم يتأي اذهف
 ؛هريغ دبعت نأ امأ هل كيرش الو هل دن ال دحاو قلاخ هللا نأب دقتعت نأ وه ديح وتلا

 روصلاف ءًأدج ًادج فسؤم ءيش اذه «ديحوتلا ةافانمو كرشلاب ةقالع هل سيل اذهف

 .ةمايقلا موي ىلإ ةمرحم لازت ال

 )٠٠١:1١:09۸/۹۱( "رونلاو ىدهلا "

 ءايرلا نم بيهرتلا باب[ 1

 :[ ةلقؤإم يبنلا نع يور]

 .«هيلع الو هل ال بتكي مل ؛ًءاير ًالمع لمع نم

 .(عوضوم)

 :[مامإلا لاق]

 :ةيآلا ةحارصل هتفلاخم عم هنإف ؛نالطبلا رهاظ لطاب ةمجرتلا ثيدح نإ مث

 نم بيهرتلا يف ةحيحصلا ثيداحألل ضراعم وهف ؛#ًادحأ هبر ةدابعب كرشي الو#
 انأ :ىلاعتو كرابت هللا لاق» : اب هلوقك «ةيآلا ةحارصل ةقفاوملاو ةدابعلا يف ءايرلا

 .(هكر شو هتكرت ؛يريغ يعم هيف كرشأ ًالمع لمع نم ؛كرشلا نع ءاينغألا ىنغأ
 .(۲۲۳ /۸) ملسم هاور

 ہا



 ؛خلإ "...كرشأ دقف ؛ًءاير ماص نم" :هسفن ثيدحلا ىف هلوقل ضراعم وه لب

 !؟"هيلعال ..." :كرشأ نميف لاقي فيك ذإ

 .(4: 1495-8 /1/11)"ةفيعضلا"

 هبضغ بجوي هئاعدو ىلاعت هتدابع نع رابكتسالا باب! ]٤

 هللا عم بدأ ءوس هللا ءاعد نأ ىعدا نم ىلع درلاو «ىلاعت

 :[ لب هللا لوسر لاق]
 .( هيلع بضغي هللا عدي مل نمل

 :[مامإلا لاق]

 هللا بضغ مزلتسي هئاعدو ىلاعت هتدابع نع رايكتسالا نأ هيف كش ال امم نإو

 وأ ةيفوصلا ةلهج ضعب ثيداحألا هذه نع لفغ دق و...هوعدي ال نم ىلع ىلاعت

 رثالاب كلذ يف نيرثأتم للا عم بدأ ءوس هللا ءاعد نأ مهمعزب ءاهولهاجت

 ىلاعت هبرل دبعلا ءاعد نأ اولهجف !" هلاؤس نع ينغي يلاحب هملع " :يليئارسإلا
 نم امنإو «(ىفخأو رسلا ملعي# ىلاعتو هناحبس هيلإ هتجاحب همالعإ باب نم سيل

 .هرقفو هيلإ هتجاحو هتيدوبع راهظإ باب

 .(۳۲۹ ۳۲۳/۱ 50" ةحيحصلا"

 همّرح نم ىلع درلاو هللا لاؤس باب | ]

 :[لاق هنأ لِي يبنلا نع يور]

 .« يلاحب هملع يلاؤس نم يبسحلا
 .(هل لصأ ال)



 :[مامإلا لاق]

 تايليئارسإلا نم وهو ؛مالسلاو ةالصلا هيلع ميهاربإ لوق نم مهضعب هدروأ

 هفعضل اريشم ءايبنألا ةروس ريسفت يف يوغبلا هركذ دقو :عوفرملا يف هل لصأ الو

 يف هب اومر امل...مالسلاو ةالصلا هيلع ميهاربإ نأ " :رابحآلا بعك نع يور :لاقف

 ءالف كيلإ امأ :لاق ؟ةجاح كلأ ميهاربإ اي :لاقف ليربج هلبقتسا رانلا ىلإ قينجنملا

 لخأ دقو " يلاحب هملع يلاؤس نم يبسح :ميهاربإ لاقف «كبر لسف :ليربج لاق

 -هنم كلاؤس :لاقف ةيفوصلا ةقيرط ىلع ةمكحلا يف فنص نم ضعب ىنعملا اذه

 مهيلع هللا تاولص ءايبنألا ناك لهف !يربك ةلالض هذهو هل ماهتا -ىلاعت هللا ينعي

 مالسلاو ةالصلا هيلع ميهاربإ اذهف ؟ةلئسألا فلتخم هولأس نيح مهبرل نيمهتم

 اوميقيل انبر ؛مرحملا كتيب دنع عرز يذ ريغ داوب يتيرذ نم تنكسأ ينإ انبر# :لوقي
 ؛نوركشي مهلعل تارمثلا نم مهقزراو مهيلإ ي ومت سانلا نم ةدئفأ لعجاف ةالصلا

 داكت ال ةنسلاو باتكلا يف ءايبنألا ةيعدأو ءةيعدأ اهلكو تايآلا رخآ ىلإ #...انبر

 ىلإ ءاجتلاو عرضت وه يذلا ءاعدلا نوك نع لفغ دق هيلإ راشملا لئاقلاو ءىصحت

 : م لاق اذهلو ءةلوؤسملا ةجاحلا ةيهام نع رظنلا ضغب ةميظع ةدابع ىلاعت هللا

 نإ مكل بجتسأ ينوعدا مكبر لاقو# :ىلاعت هلوق الت مث «(ةدابعلا وه ءاعدلا»

 رهظي ءاعدلا نأل كلذ "4 نيرخاد منهج نولخديس قدابع نع نوربكتسي نيذلا

 هنأكف ؛هئاعد نع بغر نمف «هيدي نيب هتتكسمو هيلإ هتجاحو هبرل دبعلا ةيدوبع

 هب رمألا يف ةرفاضتم ثيداحألا تءاج مرج الف ؛ىلاعتو هناحبس هتدابع نع بغر

 ." هيلع بضغي هللا عدي ال نم " : ةا لاق ىتح هيلع ضحلاو

 .يبهذلا هقفاوو هححصو )١/ ٤۹١( مكاحلا هجرخأ

۷۲ 
 ہا



 ةلسلسلا " يف دئاوفلا نم كلذ ريغو هتححص يتنأ انناوخإ نم معز نم ىلع درلاو

 .(5594 مقر) " ىرخآلا

 .(97-8/5 5 /1)" ةفيعضلا"

 باتكلا لهأ ىلع كرشملا ظفل قالطإ زاوج بابا 1

 :[ 249ج هللا لوسر لاق]

 تنك ام وحنب دفولا اوزيجأو «برعلا ةريزج نم نيكرشملا اوجرخآ»
 .(مهزيجأ

 :[مامإلا لاق]

 مهنإف .باتكلا لهأ ىلع " كرشملا " ظفل قالطإ زاوج ىلع ةلالد هيفو :تلق

 " :يتآلا ثيدحلا هلثمو قباسلا ثيدحلا هيلع لدي امك ثيدحلا اذهب نوينعملا مه

 الإ اهيف كرتأ ال ىتح برعلا ةريزج نم ىراصنلاو دوهيلا نجر خآل تشع نئل

 .(1؟ 80 /۳)"ةحيحصلا"

 ؟تاكرشم تايباتكلا له باب ۷1

 لوقي ناك نمم نك ا يبنلا دهع يف نك يتاوللا تايباتكلا له... :لاؤس

 .ميرم نب ىسيع وه هللا نآب

 .مولعم «كشال ءهيإ :خيشلا

A 2 



 جاوزلا اذه نكي ملو نهنم جاوزلا لحأ كلذ نم مغرلا ىلعو :ةلخادم

 .مالسإلا ىلإ نهنيد رييغتب أطو رشم

 .معن :خيشلا

 لهأ الح مهحبذ نأ ضرتفي هنأ باتكلا لهأ ..ىلع انثدحت امل :ةلخادم

 .نوكذيو ًالالح نوحبذي اوناك مهنأل .باتكلا

 .معن :خيشلا

 .انل ًالح داع ام مهماعطف قنخ الإ نوحبذي ال نآلاف :ةلخادم

 .اذه وه :خيشلا

 كرشم لك سيل نكلو كرشم يباتك لكف «تايباتك دئاز نكل تاكرشم نه

 اهب زيمتي تايصوصخ هل تيطعأ ًايباتك هنوكل كرشملا ىلع يباتكلا زيمتلف «يباتك

 لك ؟اذه نوركذتت ءةرم نم رثكأ امبر اهانيقلأ انك ةرضاحم هذه ىسنت ال كرشم

 .هللا دبع وبأ كيدل موهفم مالكلا له ءةغل ًاكرشم سيل وه ناك ولو ؛كرشم رفاك

 .هللا ءاش نإ :ةلخادم

 .اذه يف ةملكلا تعمس :خيشلا

Vé 
 ہا



 ةلأسملا .. ينعي اذكه موهفم نوكي ؛كيدل موهفم نوكيال اذإ :خيشلا

 .ثحب ليرت

 «ًاقلاخ نوكلا اذهل نأب نوئمؤي نيذلا نييعيبطلا بهذم كانه نأب ملعت تنأ نآلا

 دعتبن ال ىتح ًاملسم نأ ول ءًاقلاخ نوكلا اذهل نأب اودقتعي نأ ىلإ مهتدأ ةرورضلاف

 ام موصيو يلصيو ؛هللا لوسر ًادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشي ًاملسم نأ ول «ةلثمألاب

 ؟كش كانه له ءرفك اذه «ينبجعت مل ةيآلا هذه لوقي نكل «هيلع هللا ءاش

 .ال :ةلخادم

 هنوك نکل «كش ال رفك هنوك ءاهب ربخ مكدنع سيل هذه «كرشأ نكل :خبشلا

 .حيضوتو نايب ىلإ جاتحت كرشأ
 ءًاكرشم رفاك لك سيلو رفاك كرشم لكف ءرفكلا نم فخأ ةغللا يف كرشلا

 أك رشم سيل دحوم اذه هاوس ةدابعلا قحتسي ال هنأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشي يذلاف

 ثيدحلا وأ «ينبجعت مل ةينالفلا ةيآلا :لاق هنكل «هللا دنع نم ءاج ام لكب نمؤيو

 ءًاضيأ كرشأ دقف ًاعرش امأ «كرشأ ام هنكل َرَمَك :ةغلاذه «ينبجعأ ام يوبنلا

 لعج هنأل كرش راص انه :ًاذإ ۲۳ :ةيئاجلا4ُهاَوَه هه دلا نم تير :ببسلاو

 .ًاهلإ هاوه

 نم سيلو ؛ًاهلإ هللا عم لعج هعقاو ثيح نم نكل هللا الإ هلإ ال لوقي وه :ًاذإ
 ههلإ نوكي نأ يفكي ؛هرخآ ىلإ..ةانم وأ تاللا وأ نوعرف ههلإ نوكي يرورضلا

 صنلا نآلا كيلإو ءًاكرشم ام رفكمب رفك نم لك لعجي عرشلا نآلا انه نم ؛هاوه
 يف روشنلاو ثعبلا ركنأ يذلا دحلملاو نمؤملا ةصق «ميركلا نآرقلا نم حيرصلا

 باع نم يج اَهِدَحَأل اَنْلعَج ِنْيَلُجَراَلَمَم مك براو :فهكلا ةروس
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 يَ هلم ْمِلْظَنَكَو اَهَلُكَأ ْثكآ نيل ا الك ءاَعْرَر اهُهَتْبَباَنْلَعَجَو لب ْهَئْفَمَحَو

 ْرَعَأَو الام كنم رت اأ هروح وهو ِهِبِحاَصِل لاق رمت هل َناَكَو لر اًقالخ اَنْرَجَفَو

 .«ه-+ :فهكلا»#ُياَدَبَأ هْذَه یب نَا ظا ام لاق هغ اظ وهو هج َلَخَدَو ءار

 .كرشأ هنأب ائبر هيلع مكحيس اهدعب يتلا تايآلا يف نكل ءةيآلا هذه يف رفك وه

 َنَدِجَأَل يَ لإ ٌتْذِوُر نيَو ةَمئاَق َةَعاَسلا ّنْظَأ اَمَو هاَدَبأ هِذَمَديبَت نأ نط ام َلاَق#

 يق برث زم كاع يف عزل وجبر جاه لذ ءابلَقنُم اهتم اخ

 FA-fo). :فهکلا) اًح ی يرب كرش الو ىف 7 ا ره اک اجر كاس هك ةَ

 نظأ ام# :لاق امنيح ًاكرشم هربتعا هنأل ؛ اح يربك رشا الرا: هل لاق وهف
 ل

 .«ةمئاق ةعاسلا نظأ امو..ًادبأ هذه ديبت نأ

 ا

A 

 ّدَحَأ

 َكْنِم لقا اأ نري هللاب الإ ةَوُهال هللا ءا ام َتْلُق َكَتَج تلد ذإ الْوَلَو يي 5 هم

 ءاسلا َنِم اَناَبْسُح اَهْيَلَع لرو كج نم اريح ِنيِتْؤُي ْنَأ بر ىَسعَف هاَدَلَوَو الام

 هرب طيح ءاجلط هل ا َعيِطَتْسَت ْنَلَف اًرْوَغ اَهّؤاَم حِبْضُيْوَأ ءاَقَلَر اًديِعَض َحِبْضَتَ

 ل يِبَتيَل ايل وذو اه ورع ل ةَواَح يو اه قام لع هيك تدي ص
 .(45-. :فهكلا)؛اًّدَحَأ ٌّي

 ربتعي -ليلعتلا ًافنآ تمدقو- عرشلا :ًاذإ ءروشنلاو ثعبلا يف هكش ناك هكرش ًاذإ

 نودقتعي نودحوم كانه دجو ولو ءنوكرشم مه باتكلا لهأ اذكهف ءًاكرش رفك لك

 .دصقلا نظأ حضاو ءهلوسرو هللاب نمآ ام هنأل ؛ك رشم وهف «هللًاثبا سيل ىسيع نأب

 .رفاك هنأل كرشم وه :ةلخادم

 .كرشم رفاك لكءوه اذه :خيشلا

 “1 /٦۲)و ( 00:: ۳:۲۹ 5750" رونلاو ىدهلا"

0 

 ا

 نهم



 (ةيبوبرلا ديحوت)

 ةيبوبرلا ديحوت يف ةديقعلا رصح نم ىلع درلا باب[ 1١141

 فيرعتلا اذه له «هللا الإ بر ال)ب «هللا الإ هلإ ال» فرعي نمع مامإلا لئس]

 :[هللا همحر باجأف .هعفني

 اوداع نيذلا رافكلا نأل ؛ةيفاك تسيل ةديقعلا هذه نآل ؛مهعفني ال الك

 ةنيدملا ىلإ ةرجهلاو هدلب نم جورخلل هورطضاو «هولتاقو ؛مالسلا هيلع لوسرلا

 َضْزَألاَو ِتاَوَمّسلا نح ْنَم ْمُهّتْلأَس نيَو ةديقعلا هذه نودقتعي اوناك ةرونملا
 ۲١(. :نامقل) هللا نلقي

 دوجوب نونمؤي ًالوأ اوناك نيكرشملا نأ نيبت ميركلا نآرقلا يف ةريثك تايآف

 ًاعفان .هعم ًاقلاخ كانه نأ نودقتعي الف «هتاذ يف هلل ًاكيرش نولعجي ال ًايناثو هللا

 ةهج نم اذه «ىلاعتو كرابت هديب هلك رمألا نأ نودقتعي اوناك لب «هعم ًاراض ءهعم

 كلذ لعفي مل «بتكلا لزنأو لسرلا لسرأ امل لجو زع هللا نأ ىرخأ ةهج نمو

 هل كيرش ال هنأو «عفانلا راضلا وه هنأبو هللا دوجوب داقتعالا ىلإ سائلا وعدي يكل

 يف روطفم رمأ اذه نأل ؛اذه لجأ نم بتكلا لزنأ الو مهثعب ام كلذ نم ءيش يف

 :اولثس اذإ نيكرشملا نأ ةميركلا ةيآلا تحرص كلذلو :نيكرشملا ىتح سانلا

 نوكرشي الو ةيهولألا يف نوكرشي مهف «برلا نيبو هلإلا نيب اوقرف «للاّعَم ةلإأإ#
 اوعقو اذإ مهنأو «هل كيرش ال هدحو نيملاعلا بر وه هللا نأب نودقتعي ؛ةيبوبرلا يف

 هللا نأ نم مهسوفن يف رقو امل ؛هيلإ اوؤجتلاو هللا ىلإ اوعرضت ةيلب يف وأ ةبيصم يف



 ديحوتب ءاملعلا دنع ىمسي ناك امب نونمؤي اوناك مهف ؛عفانلا وهو راضلا وه

 ىلإ ًاعيمج سانلا ءالؤه ةوعدل بتكلا لزنأو لسرلا لسرأ هللا نكل ءةيبوبرلا

 عم قلاخ ال هنأو ءهتاذ ىف دحاو هنأ داقتعا ىلإ سيل .هل كيرشال هدحو هتدابع

 نورفكي اوناك نيذلا امنإو «ميركلا نآرقلا حيرصب هب نوئمؤي اوناك داقتعالا ظحال

 اذهو «ىلاعتو كرابت هللا عم اودبعي نأ نوقحتسيو نيقولخم ًاصاخشأ كانه نأ هب

 ٌداَيِعَدْلا نود نِم وعد َنيِذَّلا نإ :لجو زع لاق ثيح ءنآرقلا يف حيرص

 .مكلاثمأ دابع مه ةدشلا يف مهنوعدت نيذلا 65 :فارعألا) كلام

 ؛(16 :رطاف) مُک اوُباَجَتْسا اَم اوُعِمَس ْوَلَو ْمُكَءاَعُد اوُعَمْسَي ال ْمُهوُعْدَت نإ»

 اودا َنيِذئاَول :ىرخألا ةيآلا يف لجو زع لاق كلذلو ءديبع مهنأ نودقتعي مهنأل

 .* :رمزلا) ىَقْلُز هللا لِ اتو بريل الإ ْمُهدْبْعَت ام ءاَيِلْوَأ هنود نم
 مهنودبعت اذامل :اولتس اذإ ءايلوأ هللا نود نم اوذختا نيذلا نيكرشملا ءالؤه

 .* ىَقْلُز هللا لإ انوُبَرَقُِل الإ ْمُهُدْيْعَت امف :اولاق هللا نود نم

 مهنكلو «ةدابعلا يف هل كيرش ال دحاو وه قحلا دوبعملا نأب نونمؤي مه :ًاذإ

 .4ىَقْلذ هلل ىلإ اوبر الإ ْمُهدْبحَت مط :مهتنسلأو مهسفنأب اوباجأ مه
 فالخلا ناك ام مالسلا هيلع لوسرلا دهع يف اوناك نيذلا نوكرشملا :ًاذإف

 هدحاو ييحملاو ءدحاو قزارلاو دحاو قلاخلا نأ يف وه لوسرلا نيبو مهنيب

 هللا ريغ اودبع مهنأ يف ناك فالخلا نكلو ؛هب نونمؤي اوناك اذه «دحاو تيمملاو

 يف سيلو ءةدابعلا يف هللا عم اوكرشأف ءلجو زع هللا ريغل اوعضخ ءلجو زع

 ۱۷۸ ا



 تيبلاب اوفاط اذإ اوناك مهنأ ىلإ نيكرشملا ءالؤه لالض لصو كلذلو «ةيبوبرلا

 كرشلا مهلخد مث :مالسلاو ةالصلا هيلع ميهاربإ مهيبأ نم هوثرو فاوطلا اذهو

 تنأ هكلمت ًاكيرش الإ ءكل كيرش ال كيبل «كيبل مهللا كيبل :لوقي مهلئاق ناكف

 .كلمامو

 .كل كولمم ًاضيأ هعم امو :كل كولمم وه كيرشلا اذه نكل كيرش كل

 ديحوتب سيلو ةدابعلا ديحوتب :ةيهولألا ديحوتب اورفك نوكرشملاف :ًاذإ

 هلا اّلِإَةَلإ ال ْمَك لقال اوثا ك مل :ميركلا نآرقلا يف اذهلو «ةيبوبرلا

 ِتاَوَمَّسلا َّقَّلَخ ْنَم ْهُهَتْلَأَس ْنِيَلَو# :ةقباسلا ةيآلا امأ 200 :تافاصلا)4َنوُريْكَتْسَي

 ْةْيَتَلاَذَه َّنِإ اًدِحاَو اإ هلا ّلَعَجَأم :اولاق....(١٠ :نامقل)#هللا َّلوُقَيَل ضْوَألاَو
3 

 .(ه :ص)# باع

 هدحو هللا ةيبويرب نونمؤي نيكرشملا نأب ةحيرص ىلوألا ةيآلا نأ دهاشلا

 ىنعم ام ءدحاو هلإلا نوكي نأ نوركني مهنأب ةحيرص ةيتاثلا ةيآلا هل كيرش ال

 ؟اذإ هلإلا

 ال هدحو هللا اودبعي نأ ىلإ مهوعدي لوسرلا ناك املف :دوبعملا وه :هلإلا

 ةْيَنَلاَذَه َنِإاًدِحاَو اَمِإ اهلا َلَعَجَأل :نولوقيو كلذ نوركني اوناك هل كيرش
 وع

 .(0 :ص) باع

 «َنوُريْكَتْس هلا الإ هلال مَ يق اإ اوُناَك م :ىرخألا ةبآلا يفو

 ْنْيَلَّوإل :مهنع ريخي انبر ىرخألا ةيآلا يف مهو نوربكتسي فيك ١(« :تافاصلا)

 ٠٠(. :نامقل) هلا َنُلوُقَيَل ضْرَألاَو ِتاَوَمَسلا لح ْنَم ْمُهَتْلَأَس



 هيلع لوسرلا اولتاق نيذلا نيكرشملا ىتح ًاعيمج رشبلا قافتاب دحاو برلا

 لوسرلا ىلع اوركنتسا كلذلو «مهدنع ددعتمف هلإلا امأ ءانركذ امك هوداعو مالسلا

 ماسقأو عاونأ ةدابعلاو ءهل كيرش ال هدحو هللا ةدابع ىلإ مهاعد امنيح مالسلا هيلع

 كلذلو «ءاعدلا وه لجو زع هلل هتيدوبعو ناسنإلا ةجاح اهيف ىلجتت ةدابع مظعأو

 :ىلاعت هلوق الت مث ؛ةدابعلا وه ءاعدلا» :حيحصلا ثيدحلا يف مالسلا هيلع لاق

 َنوُلُخْدَيَس ٍتَداَبِع ْنَع َنوُرِْكَتْسَي َنيِذّلا نإ ْمُكَل ْبِجَئْسَأ ٍنوُهْذا ُمُكُبَر َلاَكَو

 6 :رفاغ) َنيِرِخاَد َمنَهَج

 مل مويلا نيملسملا صاوخلا نم ريثك فسألا عم ةطقن هذه ؛نوكرشملا :ًاذإ

 نونمؤي اوناك نوكرشملاف «ةيهولألا نيبو ةيبوبرلا نيب قيرفتلا وهو ءاهل اوهبنتي
 ةدايعلا يف هللا ةينادحوب نورفكي اوناك مهنكلو «ةيبوبرلا يف هللا ةينادحوب

 امو هلل كولمم كيرشلا اذه نكل ًاكيرش هلل نأب نولوقي اوناك كلذلو ؛ةيهولألاو

 ال :ىنعمب هريسفت زوجي ال هللا الإ هلإ ال :ىنعمف اذه ىلعو ؛كيرشلا اذه هكلمي

 ةملكلا هذه ىنعم هللا الإ هلإ ال امنإو «يفكي ال نيكرشملا داقتعا اذه هللا الإ بر

 لإ ال هنأ ْمَلْعاَف# :هتمأ نيدوصقملاو مالسلا هيلع اهب رومأم نآرقلا يف تءاج يتلا

 .هللا الإ دوجولا يف قحب دوبعم ال هنأ ملعاف ءاذه ىنعم «(۱۹ :دمحم) 4لا الإ

 قلاخلا ينعي ءاذهب نونمؤي نوكرشملا هللا الإ برال هللا الإ برال سيل

 مهتكل هل كيرش ال دحاو هنأب نودقتعي نوكرشملا «تيمملاو ييحملاو قزارلاو

 .ةدابعلا يف اكيرش هل نولعجي

 (هللا الإ هلإ ال) ةبيطلا ةملكلا هذه مهفي نأ ًالوأ ملسملل زوجي ال انه نم

 .هدحو لجو زع هلل ةدابعلاو ةيهولآلا ىنعمل ليطعت هنأل هللا الإ بر ال ىنعمب

 دوبعم ال :يأ هللا الإ هلإ ال ىنعملا نأ ةبيطلا ةملكلا هذه ملسملا مهف اذإ :ًايناث

 ہا
A 



 يف ديحوتلا ةديقع «ةديقعلا هذه ضقني نأ هل زوجي الف «هللا الإ دوجولا يف قحب

 دئادشلا يف نوعدي مويلا نيملسملا نم ريثك ءًايلمع هل كيرش ال هدحو هللا ةدابع

 دبع يداني اذهو «يودبلا يداني اذهف امامت نولعفي نوكرشملا ناك امك ءهللا ريغ

 .هرخآ ىلإ....يلذاشلا يداني اذهو «يناليجلا يرداقلا

 مهلهج ببسي نيملسملا نم ريثك نم مويلا َنوُدَبْعُي صاخشألا ءالؤه لك
 ناك اذهلو ءهللا الإ دوجولا يف قحب دوبعم ال :يأ هللا الإ هلإ ال ةملكلا هذه ىنعم

 يف ة40:لاق امك ءةبيطلا ةملكلا هذه وه مالسلا هيلع لوسرلا هيلإ اعد ام لوأ

 نأو هللا الإ هلإ ال نأ اودهشي ىتح سانلا لتاقأ نأ ترمأ» :حيحصلا ثيدحلا

 ءاهقحب الإ مهلاومأو مهءامد ينم اومصع دقف اهولاق اذإف هللا لوسر ًادمحم

 .(هللا دنع مهباسحو

 امنإو :برال نأ :ينعيال «هلإ ال نأ اودهشي ىتح سانلا لتاقأ نأ ترمألا

 برلا نأب نمآ هللا الإ قحب دوبعم ال نأ دقتعا نمف «هللا الإ قحب دوبعم ال نأ ينعي

 رفكي دق «هتاذب هل كيرش ال دحاو برلا نب نمآ نم نكل ءهل كيرشاال دحاو
 هللا ريغ اعد اذإف ءاعدلا هللا ةدابع نم هنأل ءهل كيرش ال هدحو هللا ةدابعب :ةيدوبعلاب

 .ىلاعتو كرابت هللا نود نم ًاهلإ هذختا دقف

 )١١:٠۲:١١/۱۷۸( "رونلاو ىدهلا"

 قاثيملا ذخأ ركذ باب[ 3]

 ؟ةقيقحلا ىلع ناك لهو مدآ ينب ةيرذ نم

 ىلع قائيملا ةيآ لمح هنأ يواضيبلا نع "تانببلا تايآلا" يف يسولآلا لقن

 :[ًالئاق ينابلألا قلعف] ."هريسفت" يف كلذو ةقيقحلا ال ليثمتلا



 " ليوأتلا رارسأو ليزنتلا راونآ " ب فورعملا [يواضيبلا ريسفت يأ] وهو

 بصنب هتيبوبرب ملعلا نم مدآ ينب نيكمت لَّزَن " :ةيآلا ىنعم يف لاق ( /۳)

 داهشإلا ةلزنم اهب رارقإلاو اهتفرعم نم مهنكمتو مهيف دادعتسالا قلخو لئالدلا

 مهنم ةعامج هبقعت دقو ." ةقيقح ةداهش الو مّن لوق الف ًالييختو ًاليثمت فارتعالاو

 )١/ ١5٠(: لاقف " ةاقرملا " يف يراقلا يلع ةمالعلا

 ىلع بجاولا نإ " :هلاق اممو «يوق مالكب روكذملا هليوأت هيلع در هيلع هتيشاح

 فيكف فلسلا نع ًادمتعم ًالقن دجو اذإ هيأرب نآرقلا رسفي ال نأ ققحملا رسفملا

 .مهم هنإف هعجارف ؛" ؟ ل يبنلا نم عطاقلا صنلاب

 نسح قيدصو.(؟70-٠507 /؟) " ريدقلا حتف " يف يناكوشلا مامإلا مهنمو

 " صلاخلا نيدلا"هباتكو (805/9-404)" نايبلا حتف " يف ناخ

 يطيقنشلا نيمألا دمحم خيشلل (” "10-8 /؟) " نايبلا ءاوضآ "و .(۳۹۱ /۱)

 قلعف ."يناعملا حور" هدلاو ريسفت قايسلا سفن يف يسولآلا ركذ من]

 :[ًالئاق ىنابلألا

 :لاقو روكذملا يواضيبلا ليوأت [هريسفت يف بألا يسولآلا( در يأ] هيف درو

 رهظ نم قاثيملا ذخأ هللا نإ "ثيدح وه] سابع نبا ثيدح ءابإلا لك هنع ىبأي "
 مث رذلاك هيدي نيب مهرثنف اهأرذ ةيرذ لك هبلص نم جرخأو ةفرع موي (نامعن) ب مدآ

 حيحص ثيدح وهو :ينابلألا لاق ." «ىلب :اولاق مكبرب تسلأ» :لاق ًالبق مهملك

 )١1577([. " ةحيحصلا " يف هتنيب امك ىنعملا رثا وتم وه لب

 رابخألا يف هيلإ راشملا يلاتلا قاشيملا ذخأ نوركنب ةلزتعملا نأ ركذ مث

 ۱۸۲ ا



 ىفاونعطو «باتكلا رهاظ كرتن نأ انمزلي الف داحآلا ةلمج نم هنإ :نولوقيو

 هذه لاثمأ يف مهبأد وهام ىلع ةيفسلف دعاوق ىلع ةينبم ةيلقع تامدقمب اهتحص

 .اهلك اهدرو كلذ يف مهتاملك درس مث «بلاطملا

 ١9١-181( ص)" تاومألا عامس مدع يف تانيبلا تايآلا قيقحت"

 هنم باب[ 10]

 ىلاعت هللا هذخأ يذلا قاثيملاو :ةيواحطلا بحاص لوق ىلع ًاقلعم مامإلا لاق]

 :[قح هتيرذو مدآ نم

 نم ةيرذلا جرختسا ىلاعت هللا نأب ةحرصملا ثيداحألا ضعب ىلإ ريشي :تلق

 يف ةجرخم يهو اهنم ةعبرأ حرشلا يف ركذ دقو مالسلاو ةالصلا هيلع مدآ بلص

 يف تينثتسا تنك دقو ۲٠١( -۱۹۵ مقر) " ةنسلا جيرخت " يفو هيلع يقيلعت

 ص ةيواحطلا ةديقعلا حرش] ةعبارلا ةعبطلا 755 ص)هيلإ راشملا قيلعتلا

 هلأسأ ينم ًاوهس كلذ ناكو رمع ثيدح يف دراولا رهظلا حسم ةحصلا نم ٤

 وهو ةريره يبأ ثيدح نم ًانسح ًادهاش هل نأ ىلإ تهبنت دقف يل هرفغي نأ ىلاعت

 ةنسلا " يف هتجرخ فيعض دنسب سابع نبا ثيدح نم رخآو " حرشلا " يف روكذم

 .هيبنتلا ىضتقاف " )5١(

 .("۸ص)" ةيواحطلا نتم ىلع قيلعتلا"

 هنم باب [5١؟١1]

 :[ ول هللا لوسر لاق]

 جرخأف-ةفرع ينعي -(نامعن) ب مدآ رهظ نم قاثيملا ىلاعتو كرابت هللا ذخأ"

 مك و



 تسلأ# :لاق ًالبق مهملك مث ءرذلاك هيدي نيب مهرثتف ءاهأرذ ةيرذ لك هبلص نم

 امنإ اولوقتوأ .نيلفاغ اذه نع انك انإ ةمايقلا موي اولوقت نأ اندهش ىلب :اولاق مكبرب

 .«(نولطبملا لعف امب انكلهتفأ مهدعب نم ةيرذ انكو لبق نم انؤابآ كرشأ

 :[ مامإلا لاق]

 يبأ نباو )١578( " ريسفتلا " يف ريرج نباو (۲۷۲/۱) دمحأ هجرخأ

 ءامسألا " يف يقهيبلاو (255/5) مكاحلاو )١/١۷( " ةنسلا " يف مصاع

 انثدح يذورملا دمحم نب نيسحلا قيرط نم مهلك (۳۲۷ -775 ص) " تافصلاو

 ا يبنلا نع سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع ربج نب موثلك نع مزاح نب ريرج
 .يبهذلا هقفاوو." دانسإلا حيحص " :مكاحلا لاق.هركذف :لاق

 هلاجر نم ربج نب موثلك نإف «ملسم طرش ىلع هنأب هاديقي نأ امهقحو :تلق

 " ركذ نود هب يبأ انثدح ريرج نب بهو هعباتو.نيخيشلا لاجر نم مهرئاسو

 هقفاوو." ريج نب موثلكب ملسم جتحا دقو «دانسإلا حيحص " :اضيأ لاقو "نامعن

 «لاق اذكه " :(۲۹۲ /۲) " ريسفتلا " ىف هلوقب هبقعتف ريثك نبا امأو .اضيأ ىبهذلا

 سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع ربج نب موشثلك نع ثراولا دبع هاور دقو

 هب هيبأ نع ربج نب موثلك نب ةعيبر نع عيكوو ةيلع نب ليعامسإ هاور اذكو.هفقوف

 نب ديعس نع ةميذب نب ىلعو تباث ىبأ نب بيبحو بئاسلا نب ءاطع هاور اذكو

 اذهف «سابع نبا نع ةحلط يبأ نب يلعو يفوعلا هاور اذكو «سابع نبا نع ريبج

 ." ملعأ هللاو.تبثأو رثكأ

 حصي ال ثيدحلا نأ ينعي ال كلذ نكلو «ىلاعت هللا همحر لاق امك وه :تلق

 ريسفت يف هنأ :لوآلا :نيببسل ؛عوفرملا مكح يف فوقوملا نآل كلذو اعوفرم

 " هباتك يف مكاحلا طرتشا كلذلو «عوفرملا مكح يف وهف كلذك ناك امو «نآرقلا

 ا ۱۸٤



 )١/ ٥١(. هيف كلذ ركذ امك ةباحصلا نع ريسافتلا هيف جرخي نأ " كردتسملا

 رمع مهو ؛ةباحصلا نم عمج نع لل يبنلا نع ةعوفرم دهاوش هل نأ :رخآلا

 دبع وأ ميكح نب ماشهو ةمامأ وبأو ةريره وبأو ورمع نب هللا دبعو باطخلا نب
 ءادردلا وبأو نايس يبأ نب ةيواعمو -امهنع فالح ىلع يملسلا ةدانق نب نمحرلا

 ءاضعب يوقي اهضعب نإف ؛لاقم نم اهديناسأ اولخت ال اهبلاغ ناك نإ يهو ؛ىسوم وبأو

 رتاوتلا ىوعد دعبي الو " :" ةددسملا ثاحبألا " يف يلبقملا حلاص خيشلا لاق لب

 تقفتا ام ىقلت وأ اهاقلت دقو اميسالو "كلذ يف تاياورلاو ثيداحألا يف يونعملا

 نم حلاصلا فلسلا «مهسفنأ ىلع مهداهشإو مدآ رهظ نم ةيرذلا جارخإ نم هيلع
 «دوعسم نب هللا دبعو ورمع نبا هللا دبع مهنم «مهنيب فالتخا نود نيعباتلاو ةباحصلا

 نب كاحضلاو بعك نب دمحمو يسرافلا ناملسو بعك نب يبأو «ةباحصلا نم سانو

 دقو «مهريغو رقابلا رفعج وبأو نيسحلا تنب ةمطافو ةداتقو يرصبلا نسحلاو محازم

 ردلا " يف يطويسلا ظفاحلا ةعوفرملا ثيداحألا كلتو ةفوقوملا راثآلا هذه جرخأ

 -715/5) "ريدقلا حتف " يف يناكوشلا اهضعب جرخأو )/١5١-١50(: " روثنملا

 ثيدح انآ تجّرخخو )771/7-١154( هريسفت " يف ريثك نبا ظفاحلا هلبق نمو ۲

 "ةيواحطلا حرش جيرخت " يف هريغل هتححح صو )۳٠۷١( " ةفيعضلا " يف رمع

 -0١95و )٤ 7١ مصاع يبأ نبال ةنسلا جيرخت يف ةريره يبأ ثيدحو (70

 دقو ءاعوفرم ءادردلا يبأ نع بابلا يفو (7517 ص) كانه اضيأ هتححصو (يقيقحتب

 " :هيفو اهحصأ وهف «هيلع قفتم وهو (۱۷۲) مقرب قبسو «سنأ نعو )٤٩( مقرب قبس
 ضرألا ىلع ام كل ناك ول تيأرأ :ةمايقلا موي رانلا لهآ نم لجرلل لوقي ىلاعت هللا نإ

 ؟ايدتفم تنكأ ءيش نم

 .[هنم].ها(5 ”١ /9)" ناخ نسح قيدصل " نايبلا مست" سم تلقت (0)

  tettt seetteا  eeeeessessesetetes seretan teterا ° ۹۸



 يف كيلع تذخأ دق ؛كلذ نم نوهأ كنم تدرأ دق :هللا لوقيف.معن :لوقيف

 راثآلاو ثيداحألا بقع ريثك نبا ظفاحلا لوق بيجعلا نمف اذه فرعاذإ

 لجو زع هللا نأ ىلع ةلاد ثيداحألا هذهف " :اهجرخأ هنأ ىلإ ةراشإلا تقبس ىتلا

 مهيلع داهشإلا امأو «رانلا لهأو ةنجلا لهآ نيب زيمو :هبلص نم مدآ ةيرذ جرختسا

 نبا نع ريبج نب ديعس نع ربج نب موثلك ثيدح يفالإ وه امف مهبر هنأب كانه

 :ثيداحألا كلت نم ريثك يف دراو داهشإلا لب «ىفن امك رمألا سيلو :تلق

 ىف كيلع تذخأ دق " :ىلاعت هللا لوق تيأر امك هيفف ءاذه سنأ ثيدح :لوألا

 " يرابلا حتف " يف رجح نبا ظفاحلا لاق." ايش يب كرشت ال نأ مدآ رهظ

 مهروهظ نم مدآ ينب نم كبر ذخأ اذإو## :ىلاعت هلوق ىلإ ةراشإ هيف " : 4 /5)

 .ةيآلا 4...مهسفنأ ىلع مهدهشأو مهتيرذ

 نم ذخأ :وه امنإ فقولاب ربثك نبا هلعأ يذلا ورمع نبا ثيدح ظفلو :تلق

 !؟حيحصلا سنأ ثيدح ظفل نيبو هنيب قرف يأف ؛"...هرهظ

 .(...ةيرذ هنم جرختساف هنيميب هرهظ حسم مث) :ظفلب رمع ثيدح :يناثلا

 لك هرهظ نم طقسف هرهظ حسم... :حيحصلا ةريره يبأ ثيدح :ثلاثلا

 .٠...ةمايقلا موي ىلإ هتيرذ نم اهقلاخ وه ةمسن

 مث مهروهظ نم مدآ ةيرذ ذخأ دق هللا نإ» :ميكح نب ماشه ثيدح :عبارلا

 («...مهسفنأ ىلع مهدهشأ

۸1 
 ہا



 لهآ ذخأ ؛ةيضقلا ىضقو قلخلا هللا قلخ املا :ةمامأ يبأ ثيدح :سماخلا

 .(...ىلب :اولاق .مكيري تسل... :لاقف ؛هلامشي لامشلا لهأو «هنيميب نيميلا

 نأ دعب ١5١( ص) " حورلا " باتك يف اضيأ ميقلا نبا لوق ىلع در كلذ يفف

 هل مهرارقإو مهقاطنتساو مهتبطاخم امأو " :ةمدقتملا ثيداحألا نم ةفئاط درس

 هنم ءانب وه امنإف فلسلا نم لاق نمف -ةيدوبعلاب مهسفنأ ىلع مهتداهشو ةيبوبرلاب
 ." هفالخ ىلع تلد لب اذه ىلع لدت مل ةيآلاو «ةيآلا مهف ىلع

 لطعيو لب اهرهاظ يفاني اليوأت اهليوأتو ةيآلا ريسفت يف ًادج ضافأ دق و

 ءاهنولوأتي نيح تافصلا ثيداحأو تايآل ةلطعملا عينصب نوكي ام هبشأ اهتلالد

 ؛ةيميت نبا هخيش نمو هنم هانملعت يذلا هللا همحر ميقلا نبا بهذم فالخ اذهو

 جرخ اذامل يردأ الف

 لهأ بهذم " :لاق هنأ يرابنألا نبا نع ١77( ص) لقن دقو اميسال انه هنع

 بلصو هبلص نم مدآ ةيرذ جرخأ هللا نأ ةيآلا هذه يف ملعلا لهآ ءاربكو ثيدحلا

 «نوعونصم مهنأو مهقلاخ هنأ قاثيملا مهيلع ذخأف رذلا روص يف مهو هدالوأ

 مهيلع ضرع ام اهب اوفرع الوقع مهيف بكر نآ دعب كلذو ءاولبقو كلذب اوفرتعاف

 ةلخئلاو ءدجس امل ريعبلل كلذ لعف امكو «بطوخ نيح القع لبجلل لعج امك

 :هيوهار نب قاحسإ نعاضيأ لقن امك."تيعد نيح تداقناو تعمس ىتح

 مهقطنتسا هنأو :داسجألا لبق حاورألا قلخ هللا نأ ملعلا لهآ عمجأو"

 ."مهدهشأو

 ةيآلا نيب عمجلا ةقيرط ىلإ ةفيطل ةراشإ يرابنألا نبا مالك يفو :تلق

 هيلإو ."هدالوأ بالصأو هبلص نم مدآ ةيرذ جرخأ هللا نإ" :هلوق وهو ثيدحلاو

 ۱۸۷ ا



 " يف يراقلا ىلع الم ةمالعلا هلديأو ( ۳/0" هريسفت " يف يزارلا رخفلا بهذ

 ضعب لاق " :رخفلا مالك بقع لاقو ")١/ ٠٤١- ٠٤١١( حيتافملا ةاقرم

 موي ىلإ لازي ال اميف مهروهظ نم جرخأ ام لكف «هرهظ نم مدآ ينب نإ :نيققحملا
 قاثيملا مهنم ذخأو «مدآ بلص نم لزألا يف ىلاعت هللا مهجرخأ نيذلا مه ةمايقلا

 يف جرخملا وه هينب بالصأ نم لازيال اميف جرخملا لسنلا نأ هنم فرعيل يلزألا

 مهنم ذخأ امك ؛يلزألا يلاقملا وهو ءلوآلا قاثيملا مهنم ذخأو ءهبلص نم لزألا

 .يلازنإلا يلاحلا وهو «يناثلا قاثيملا اوجرخأ نيح جيردتلاب لازي ال اميف

 هيلإ يدتهت امهدحأ مدآ يئب عم ناقاثيم هل ناك امل ىلاعت هللا نأ لصاحلا و

 ال يذلا يلاقملا امهيناثو «يلاحلا فارتعالا ىلع ةلماحلا ةلدألا بصن نم لوقعلا

 ىلإ لزألا نم دابعلا لاوحأ ىلع فقاو فيقوت ىلع فقوتي لب ؛لقعلا هيلإ يدتهي
 ةمآلا ملعي نأ مالسلاو ةالصلا هيلع دارأ :مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنآلاك ءدبآلا

 لاق (ام) لاقف ًايلزأ رخآ ًاقاثيم مهلوقعب هيلإ نودتهي يذلا قاثيملا ءارو نأ مهربخيو

 ريثك لوزي اذهبو مهيلع قاثيملا هذخأو هتيرذ جارخإو لزآلا يف مدآ رهظ حسم نم

 ." لمأتلا قح اهيف لمأتف تالاكشإلا نم

 ال هنأو ءقبس امك ىنعملا رتاوتم وه لب «حيحص ثيدحلا نأ لوقلا ةلمجو

 نم ةقيقحلا ذخأو ءاهيلإ همض بجاولاف ؛قاثيملا ذخأ ةيآ نيبو هنيب ضراعت

 وجنن كلذبو «ءاملعلا مالك نم كل هتلقن امم هللا ءاش نإ كل تلجت دقو اهعومجم

 :نيتريبك نيتدسفم لب نيتلكشم نم

 .ةيآلا هتضراعم معزب ثيدحلا در :ىلوآلا

 .ةعدتبملا ليوأتب نوكي ام هبشأ ءاهانعم لطبي ًاليوأت اهليوأت :ىرخألا و

A۸ 
 ہا



 لوقلاو داهشإلاو ذخألا ةقيقح اوركنأ نيذلا مهسفنأ مهوال فيك.ةلزتعملا و

 يف مهعبتي نأ ًاريثك يلع زع دقو !ليثمتلا جرخم تجرخ اهنأ ىوعدب اهيف روكذملا

 وه ام ةعدتبملا ىلع درلا نم مهنم دوهعملل ًافالخ ءريثك نباو ميقلا نبا لثم كلذ

 .هدحو هلل ةمصعلاو .ليوأتلا نم كلذ نود وه

 نيب دقو ينابرلا قاثيملا كلذ اعيمج ركذتن ال انك نإو اننأ يل حوليل هنإ مث

 نأب ًالعف دهشت يتلاو ءاهيلع سانلا هللا رطف يتلا ةرطفلا نإف -كلذ ببس ءاملعلا

 يرصبلا نسحلا نأكو :قاثيملا كلذ رثأ يه امنإ هل كيرش ال هدحو برلا وه هللا

 تسيل اهنإ الأ " :اعوفرم عيرس نب دوسألا نع ىور نيح كلذ ىلإ راشأ هللا همحر
 ...ةرطفلا ىلع تدلو الإ دلوت ةمسن

 ذخأ ذإ و] :هباتك يف كلذ هللا لاق دقلو " :هبقع نسحلا لاق ؛ثيدحلا "

 ذخأب نيلئاقلا نم نسحلا نأ هديؤيو )١57517(« ريرج نبا هج رخ." ةيآلا [...كبر

 نأ حصي الف هيلعو «كلذ ىلإ ةراشإلا تقبس امك ؛ثيداحألا يف دراولا قاثيملا

 ةيآلا يف روكذملا داهشإلاب دارملا نأب نيلئاقلا فلخلا عم يرصبلا نسحلا نإ :لاقي

 .ملعأ هللاو.ريثك نبا عنص امك «ديحوتلا ىلع مهرطف وه امنإ

 .( 157 ۱9۸ /5)'" ةحبحصلا"

 قائيملاب فوي مل نم مكُح باب[! ۲]

 :[ 2 هللا لوسر لاق]

 تدجو فيك !مدآ نبا اي :ةمايقلا موي اباذع رانلا لهآ نوهأل هللا لوقي»

 ًايدتفم تنكأ اهيف امو ايندلا كل تناك ول :هل لاقيف «عجضم رش :لوقيف ؟كعجضم

 " بلص يف تنأو ءاذه نم نوهأ كنم تدرأ دق تبذك :لوقيف :معن :لوقيف ؟اهب

 مك و



 ص

 كرشلا الإ تيبأف ءرانلا كلخدأ الو ائيش يب كرشت ال نأ مدآ " رهظ :ةياور يفو

 .« راثلا ىلإ هب رمؤيف

 :[ مامإلا لاق]

 ينب نم كبر ذخأ ذإ و :ىلاعت هلوق ىلإ كلذب ريشي " :ضايع يضاقلا لاق
 «مدآ بلص يف مهيلع ذخأ يذلا قاثيملا اذهف «ةيآلا *..مهتايرذ مهروهظ نم مدآ

 دارمف ؛رفاك وهف هب فوي مل نمو ءنمؤم وهف ايندلا يف هدوجو دعب هب ىفو نمف
 كرشلا الإ ايندلا ىلإ كتجرخأ ذإ تيبأف «قاثيملا تذخأ نيح كنم تدرأ :ثيدحلا

 0 حتفلا " يف هركذ."

 TE) سسك معد ١/1١ "ةحبحصلا"

 داتوألاو باطقألا ةديقع ةلالض باب[ 1

 :[لاق هنآ ياپ يبنلا نع يور]

 للو مالسلا هيلع مدآ بلق ىلع مهبولق ةئامثالث قلخلا يف لجو زع هلل نإ

 يف ىلاعت هللو ؛مالسلا هيلع ىسوم بلق ىلع مهبولق نوعبرأ قلخلا يف ىلاعت
 ةسمخ قلخلا يف ىلاعت هللو «مالسلا هيلع ميهاربإ بلق ىلع مهبولق ةعبس قلخلا

 ىلع مهبولق ةثالث قلخلا يف ىلاعت هلو ؛مالسلا هيلع ليريج بلق ىلع مهبولق

 هيلع ليفارسإ بلق ىلع هبلق دحاو قلخلا يف ىلاعت هللو «مالسلا هيلع ليئاكيم بلق

 هللا لدبأ ةثالثلا تام اذإو ءةثالثلا نم هناكم هللا لدبأ دحاولا تام اذإف «مالسلا

 تام اذإو ءةعبسلا نم هناكم ىلاعت هللا لديأ ةسمخلا تام اذإو ءةسمخلا نم هناكم

 نم هناكم هللا لدبأ نيعبرألا تام اذإو «نيعبرألا نم هناكم هللا لدبأ ةعبسلا

 ا خوال ب |
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 تيميو ييحي مهبف ؛ةماعلا نم هناكم هللا لدبأ ةئامثالثلا تام اذإو «ةئامثالثلا

 .« ءالبلا عفديو «تبئيو رطميو

 :[مامإلا لاق]

 قيرط نم " نازيملا " يف يبهذلاو (4 )۸/١- " ةيلحلا " يف ميعن وبأ هجرخأ

 نارمع نب ىفاعملا انثدح :ةرامع نب نامثع انثدح :ينمرألا ىيحي نب ميحرلا دبع

 لوسر لاق :لاق هللا دبع نع دوسألا نع ميهاربإ نع روصنم نع يروثلا نايفس نع
 :ميعن وبأ دازو.هركذف : كلاب هللا

 هللا نولأسي مهنأل :لاق ؟تيميو ييحي مهب فيك :دوعسم نب هللا دبعل ليق "

 نوقتسيو «نومصقيف ةربابجلا ىلع نوعديو «نورشكيف ممألا راثكإ لجو زع

 ." ءالبلا عاونأ مهب عفديف نوعديو «ضرألا مهل تبنتف نولأسيو «نوقسيف

 نم هللا لتاقف «بذك وهو " :لاقو ةرامع نب نامثع ةمجرت يف يبهذلا هدروأ

 ."كفإلا اذه عضو

 ةمجرت يف قبسو " :لاقف هيلع كردتسا هنكل." ناسللا " يف ظفاحلا هرقأو

 ددرتت ثيدحلا اذه عضو يف ةمهتلا نأ ينعي." نامثع وأ هب همهتأ :هلوق ميحرلا دبع

 اذه يفالإ نافرعي ال نالوهجم امهنإف ءاذه نامثعو ينمرألا ميحرلا دبع نيب

 .لطابلا ثيدحلا

 ٤٦٤( /۲)" يواحلا " يفو " ةيلحلا " يف عقو اذكه (ينمرألا) :(هيبنت)

 هللاف." يمدألا " :" نازيملا " يف عقوو .هنع القن ر



 ربخلا " يطويسلا ةلاسر نم ةمدقتملا ثيداحألا ديناسأ رثكأ تلقن (ةدئاف)

 ثيداحألاب اهاشح دقو." لاديألاو ءايجنلاو داتوألاو بطقلا دوجو ىلع لادلا

 «جيرختلا اذه كلدي امك ضعب نم ًافعض دشأ اهضعبو «ةيهاولا راثآلاو «ةفيعضلا

 هيمسيو ؛موعزملا بطقلا يف ًادحاو ًاثيدح الو اهيف ركذي مل هنأ هرمأ بيجع نمو

 ثيدح يأ ءابجنلاو داتوألا يف ركذي مل كلذكو ءًاضيأ ثوغلاب ةيفوصلل ًاعبت

 مهللا :فلسلا دنع فرعت ال ءةيفوصلا دنع ةعرتخم ءامسأ اهلك يه امنإو :عوفرم

 .( اا كو /۳)" ةفبعضلا"

 هللا قلخ نم باوج باب[ 1

 :[ هلله هللا لوسر لاق]

 قلخ نمف :لوقيف هللا :لوقيف ؟كقلخ نم :لوقيف ناطيشلا هيتأي مكدحأ نإ»

 .« هنع بهذي كلذ نإف ؛هلسرو هللاب تنمآ :ًارقيلف مكدحأ كلذ دجو اذإف !؟هللا

 ؟اذك قلخ نم ؟اذك قلخ نم ؟اذك قلخ نم :لوقيف مكدحأ ناطيش يتاي»

 .« هتنیلو هللاب ذعتسیلف هخلب اذإف !؟كبر قلخ نم :لوقي ىتح

 نمف قلخلا قلخ هللا اذه :مهلئاق لوقي ىتح مهنيب نولءاستي سانلا كشوي» -

 ملو دلي مل ءدمصلا هللا ءدحأ هللا# :اولوقف كلذ اولاق اذإف ؟لجو زع هللا تلخ

 نم ذعتسيلو ءاثالث هراسي نع مكدحأ لفتيل مث «دحأ اوفك هل نكي ملو دلوي

 .( ناطيشلا

 :ثيدحلا هقف
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 :[مامإلا لاق]

 ناطيشلا هيلإ سوسو نم ىلع بجي هنأ ىلع ةحيحصلا ثيداحألا هذه تلد

 ثيداحألا يف ءاج امب هتباجإ ىلإ هتلداجم نع فرصني نأ ؟هللا قلخ نم :هلوقب

 دلي مل ءدمصلا هللا «دحأ هللا هلسرو هللاب تنمآ " :لوقي نأ اهتصالخو :ةروكذملا

 نم هللاب ذيعتسيو ءاثالث هراسي نع لغتي مث.دحأ اوفك هل نكي ملو ؛دلوي ملو

 .ةسوسولا عم قايسنالا نع يهتني مث «ناطيشلا

 نأ دبال هنأ كلذ يفاصلخم «هلوسرو هلل ةعاط كلذ لعف نم نأ دقتعأ و

 ." هنع بهذي كلذ نإف " : ع هلوقل هناطيش رحدنيو ءهنع ةسوسولا بهذت

 يف ةيلقعلا ةلداجملا نم ةسوسولل عطقأو عفنأ ميركلا يوبنلا ميلعتلا اذه و

 يف سانلا رثكأ نأ فسؤملا نمو.اهلثم يف عفتت املق ةلداجملا نإف ءةيضقلا هذه

 ةنس ىلإ اوفرعتو «نوملسملا اهيأ اوهبنتف «ميركلا يوبنلا ميلعتلا اذه نع ةلفغ

 .مكزعو مكءافش اهيف نإف ءاهب اولمعاو «مکیبن

 .(۲۳۳/۱-۲۳۹ /۱)"'ةحیحصلا'"

 ةيبوبرلا كرشب سبلت نمم لالضلا لهآ ضعب ركذ باب[ 6"1]

 :[باجأف «ينيمخلاب ةصاخلا هاوتف نع خيشلا لتس]

 عبرأ ءاذكو اذك :لوقي هنأ ينيمخلل تارايع ىلع انفقو هنأ :اهتصالخ ىوتفلا

 وهف مالكلا اذهب لوقي نم لكو «هنيعب رفكلا يه تارابعلا هذهف «تارابع سمخ

 سفن هنأ كش البو ءمكحلا اذهل ةيضتقملا بابسألا يف انه انحرشو ءرفكي وأ رفاك

 يف كشي ال وهف ةلحض ةيمالسإلا ةفاقثلا ناك امهم ملسم اهأرقي امدنع تاملكلا

 .رفك مالكلا اذه نأ

Ta 1 



 دنع ةلزنملا نم مه تيبلا لهأ ةمئأ نأب :هبتك ضعب يف لوقي هنأ ًالثم كلذ نم

 نأ :لوقي هنأ كلذ نمو «ءايبنألاو لسرلاو ةكئالملا ةلزنم قرف ىلاعتو كرابت هللا

 فحصملا وه ةمطاف فحصم ..ءايشألا يف اذه روكذم نظأ ةمطاف فحصم

 «فحصملا كاذ نم ءزج رهف ةمئثآلا نيب مويلا لوادتملا فحصملا امأ «لماكلا

 اذكهو ٩( :رجحلا) نظا هَل اَنِإَو َرْكَّذلا اَنَّْزَت نح الإ :ىلاعت هلوقل رفك اذهو

 ًادج ةريطخ ءايشألا هذه «هسفن ينيمخلا بتك..هبتك نم تلقن تارابع سمخ عبرأ

 :فورعملا باتكلا :يهو هذه «ةيناريإلا ةروثلا دئاوف» :هردصأ يذلا هباتكو

 ؟ريغصلا بيتكلا اذه متيأر يردأ ال ؛«ةيمالسإلا ةموكحلاب»

 .ال :ةلخادم

 :وأ ةيمالسإلا ةروثلا :هامس يذلا ريغصلا بيتكلا اذه يف ««هورت مل :خيشلا

 لك دنع ضورفملاو ؛ةياعد باتك وه باتكلا اذه نأ عم ةيمالسإلا ةموكحلا

 يف رشني نأ بتاكلاب نسحي ال يسايس باتك يأ نأ نيرفاكلاو نيملسملا سانلا
 مدع ىلإ نوردابيو اهنوركني فوس موصخلا نأ ملعي يتلا دئاقعلا باتكلا اذه

 ةديقع مهدنع دجوي ةعيشلا نأ عمو :ةماع ةروصب باتكلا نومضمل ةباجتسالا

 نامتك :وهو يسايسلا ليبسلا اذه كولس يف ةدعاسملا نوكت ام عسوأ مهدعاسي

 يف سيل ام مهتتسلأب نولوقي مهنأل ؛مهيلإ نكري نأ ةيقتلا مهدنع نأ فرعي ناسنإل

 ال بذاك هنأ ملعي وهو ءيش نع كل لاق اذإ وهف ؛مهدنع نيد اذهو «مهبولق

 .كلذب هرمأي ةيقتلا هنم يذلا هنيد اذكه نأل ؛ًاقالطإ مالكلا اذه نم شحوتسي

 ىلعو ءاوؤاش ام اولوقي نأ مهل غوست يتلا ةيقتلا هذه مهدنع نوك عمف

 را ١345



 هتمكحل لجو زع هللا نكل «مهدئاقع سانلا نع اومتكي نأ كلذ نم رثكأ سكعلا

 نأ ةيمالسإلا ةموكحلا :ًافنآ هيلإ راشملا هبيتك يف ينيمخلا لجرلا اذه مهلأ ةغلابلا

 هميظعت نم ًافنآ هتركذ ام :اهنم «ةسايسو ةوعد باتك هنأ عم دئاقعلا ضعب نع حيبي

 .لسرلاو ءايبنألاو ةكئالملا نم رثكأ تيبلا لهأل

 لك نوملعي تيبلا لهأ :ينعي مهنأ :يهو «ىرخآ ةيرفك هذهو كلذ نمو

 لهأ نأ عم ءاهب ملع ىلع مهو الإ نوكلا يف عقت ةرذ نم ام نوكلا يف عقت ةكرح
 زع هللا عم ملعلا يف ءاكرش مهولعجف «مهنأش ناك امهم ًابارت اوراصو اوتام تيبلا

 رتغي دق نم ىلع ةجحلا ميقيل ىلاعتو كرابت انبرف ءًأدج ةبيرغ ءايشأ :ينعي «لجو
 ةياعد باتك وه يذلا بيتكلا اذه يف عضب نأ ناسنإلا اذه َرَخَس :ينعي مهتياعدب

 هومس امي رارتغالا نم سانلا ريذحتل يفكت اهنم ةدحاو :نيتدفاولا نيتديقعلا

 .ةيمالسإلا ةروثلاب

 تايصخشلا ضعب اهب رتغا ةروثلا هذه تماق امل :ينعي فسألا عمو

 ال نم مهنمو ؛قحلا هل نيبت دقو عجر نم مهنمف ؛مهيلإ اوبهذ نكميو ةيمالسإلا

 ...مهتوعد ىلإ وعدي نآلا ىلإ لازي

 (۰ ٠:۰۵:۱۸ /۱۳۷)"رونلاو ىدهلا"

 ۱۹ 0 | ا ا اا





 روش ماكحأ عاج

ا
 





 مالكلا باوبأ عامج

 ءدجاسم روبقلا ذاختا مكح لوح

 ءروبقلا ىلع ةينبملا دجاسملا يف ةالصلا مكحو

 لئاسم نم كلذب لصتي امو

 مك





 دجاسم روبقلا ذاختا نع يهنلا ثيداحأ باب[ ]

 مل يذلا هضرم يف ةو هللا لوسر لاق :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع - ١١

 الولف :تلاق « دجاسم مهئايبنأ روبق اوذختا ىراصنلاو دوهيلا هللا نعلا :هنم مقي

 . "دجسم ذختي نأ ىشخ هنأ ريغ « هریق. ربا كاذ

 هيوجنز نبا جرخأف امهنع هللا يضر اهيبأ نع يورام اذه ةشئاع لوق لثمو

 :لاق ةرفغ ىلوم رمع نع

 يف يلصي ناك ثيح هئفدن :لئاق لاق و هللا لوسر نفد يفاورمتتا امل

 « يرابلا حتف» يف اذك «هتيب جراخ نفدلا دارملاو «لئاحلا هيلع ذختب ملو ص هربق فشك يأ (۱)

 الأ تيب يف ص يبنلا اونفد هلجأ نم يذلا ببسلا ىلع ةحضاو ةلالد لدي ءاذه ةشئاع لوق :ةدئاف

 ةجح كلذ ذختي نأ هذه ةلاحلاو زوجي الف ءًادجسم هيلع ينبي نأ ىسع نم ىلع قيرطلا دس وهو
 نبا لاق اذهلو «رباقملا يف نفدلا ةنسلا نأل لصألا فالح هنأ كلذ ديؤي تيبلا يف ص هريغ نفد يف

 :(0 ٤۸ ريسفت ۱/۱۸۸ ق) « يراردلا بكاوكلا» يف ةورع

 «تويبلا يف نفدلا نم (دمحأ مامإلا :ينعي) هلا دبع يبأ ىلإ بجعأ نيملسملا رباقم يف نفدلاو»

 ملو هيلع محرتلاو هل ءاعدلل رثكأو ةرخآلا نكاسمب هبشأو «هتثرو نم ءايحألا ىلع اررض لقأ هنأل

 .ىراحصلا يف نوربقي مهدعب نمو نوعباتلاو هباحصأ لزي
 هربق ذختي الثل كلذ لعف امنإ :ةشئاع تلاق :انلق ؟هعم هبحاص ربقو هتيب يف رق ص يبنلاف :ليق نإف

 اوأر هباحصأ امنإو «هريغ لعف نم ىلوأ هلعفو :عيقبلاب هباحصأ نفدي ناك ص يبنلا نألو ءادجسم
 «قارطلا ةرثك نع مهل ةنايصو (٠ نوتومب ثيح ءايينآلا نفدب» :يور هنآلو كلذب هصيصخت

 .[هنم]. (هريغ نع هل ًازييمتو

 دمحأو (١/9494)ةناوعوبأو (075/5) ملسمو (5/8١١و ۱۹۸و ۱۰٩ /۳) يراخبلا هاور (؟)

 .اهنع ةورع نع ۲/٤۸( /۳) « هدنسم ؛ يف جارسلاو (500و و /5)

 يمالسإلا بتكملا عبط ٤٠١( ص ١ ج) ( ةنسلا حرش ( يف يوغبلاو (07١و )١/ ٠٤١ دمحأو

 .[هنم]..نيخيشلا طرش ىلع حيحص هدنسو.اهنع بيسملا نب ديعس نع

 الل



 هللا لوسر ربق جرخي نأ هركن انإ :ركب وبأ لاق «نیرجاهملا نم هناوخإ نفد ثيح

 هلوسر قح قوف هللا قحو «قح هيلع هلل نم سانلا نم هب ذوعيف ؛عيقبلا ىلإ ليي
 ربق انرفخأ (!) هانرفخأ نإو «هللا قح انعّيض (هانرخأ :لصألا) هانج رخأ نإف لاَ

 :لوقي و هللا لوسر تعمس لاق ؟رکب ابأ اي تنأ ىرت امف :اولاق چ هللا لوسر

 مث ؛عنقم يضر هللاو تنأف :اولاق « هحور ضبق ثيح نفد الإ طق ًايبن هللا ضبق ام»

 موقلا عقوو «هلهأو لضفلاو سابعلاو يلع هلمتحا مث ءأطخ شارغلا لوح اوطخ

 .”'”شارفلا ناك ثيح نورفحي رفحلا يف

 : لپ هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع -؟

 .« دِجاَسَم ْمهئايبنأ َروُبُق اوذختا ؛ةوهيلا هللا لتاق»

 لعج ةافولا هترضح امل ةو هللا لوسر نأ ؛سابع نباو ةشئاع نع - ٤و ۳
 5 5 1 ws ع «De ۾ 5

 ةنعل» :لوقي وهو «ههجو نع اهفشك ّمتغا اذإف هل" ةصيمخ فرط ههجو ىلع يقلي

 لثم رذحي :ةشئاع لوقت.« دجاسم مهئايبنأ روبق اوذختا ىراصنلاو دوهيلا ىلع هللا

 اذك.قيدصلا مايأ كردي مل هفعض عم ةرفغ ىلوم رمع نإف ؛هجولا اذه نم عطقنم وهو :ريثك نبا لاق )١(

 .[هنم].1-1/١07 530 /9) يطويسلل (ريبكلا عماجلا) يف

 ٣٦٣۳و ۲۸٤ /۲)دمحآو (/7/١)دواد وبأو ةناوع وبأو ېلسمو ((«577/7) يراخبلا هاور ()

 خيرات» يف يمهسلاو جارسلاو ( ۷۵ (هدنسم)ا يف ىلعي وبأو 914و و و

 ديزي نع اضيأ ملسمو.هنع بيسملا نب ديعس نع (۲ /۳۹۷ )۱٤/ ركاسع نباو )۳٤۹(« « ناجرج

 نع لوألا هجولا نم )١284/5405/1( « هفنصم « يف قازرلا دبع هجرخأو .هنع مصألا نب

 .[هنم].هفقوأ هنكلو

 « ةياهنلا < يف اذك.ملعم فوص وأ زخ بوث (۳)

 امك لاجرلا ىلع مارح وهو نآلا فورعملا وه امك ريرحلا وه زخلا نأل يناثلا انه دارملاو :تلق

 .[هنم].انزو ةنسلل ميقي ال نمم هلحتسي نمل ًافالخ ةنسلا يف تباث وه

 اک ل ا
 يا



 .اوعنص يذلا

 فاخف «ضرملا كلذ نم لحترم هنأ ملع ةا هنأكو» :رجح نبا ظفاحلا لاق
 لعفي نم مذ ىلإ ةراشإ ىراصنلاو دوهيلا نعلف «ىضم نم لعف امك هربق مظعي نأ
 .« مهلعف

 نع مهيهنب حيرصتلا (5) يتآلا ثيدحلا يفو ةمألا هذه نم ينعي :تلق

 ضعب ركاذت لكلاب يبنلا ضرم ناك امل :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع - 5

 انتأ دق ةبيبح مأو ةملس مآ تناك دقو - ةيرام :اهل لاقي «ةشبحلا ضرأب ةسينك هئاسن

 [هسأر ل يبنلا عفرف] :تلاق ءاهريواصتو اهنسح نم نركذف -ةشبحلا ضرأ

 كلتاوروص مث ءًادجسم هربق ىلع اونب حلاصلا لجرلا مهيف ناك اذإ كئلوأ» :لاقف

 . [ةمايقلا موي] هللا دنع قلخلا رارش كئلوأ ءروصلا

 10 يرابلا حتف)) يف بجر نبا ظفاحلا لاق

 يئاسنلاو (۳۹۹ /۱) ةناوع وبأو 257 /۲) ملسمو (۸/١۱۱و 785 /5و ٤۲۲ /۱) يراخبلا هاور )١(

 ىف دعس نباو (؟0/0و779و١/8١4/5975)دمحأو (۳۲۹/۱) یماردلاو ( ۷

 سابع نبا نع (1248/407/1) «فنصملا» يف قازرلا دبع هاورو.(۲0۸/۲) «تاقبطلا"

 .[هنم].هدحو

 ( يف ةبيش يب نباو )١/ ١١6( يئاسنلاو (/57/؟) ملسمو (۲۲٤و ٤۱٦ /۱) يراخبلا هاور ()

 (« يف ةناوعوبأو (يمالسإلا بتكملا عبط 5/١5)دمحأو (دنهلا عبط )٤/ ٠٤١١ « فنصملا

 جارسلاو (؟ 74١-51 /۲) ( تاقبطلا « يف دعس نباو هل قايسلاو (4 400-01 /۱) ( هحيحص
 يوغبلاو 6١( /5) يقهيبلاو ١( /٠۲۲.ق) ( تاقبطلا» يف ىلعي وبأو (۲ )٤۸/ « هدنسم ( يف
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 ريوصتو «نيحلاصلا روبق ىلع دجاسملا ءانب ميرحت ىلع لدي ثيدحلا اذه

 ىلع مرحم امهنم دحاو لك نأ بير الو «ءىراصنلا هلعفي امك ءاهيف مهروص

 مرحي هدارقناب دجاسملا ىلع روبقلا ءانبو ؛مرحي نييمدآلا روص ريوصتف ؛هدارفنا

 ةسيئكلا يف يتلا ريواصتلاو» :لاق «.اهضعب ركذ ينأي رخأ صوصن هيلع تلد امك

 «لظ اهل نكي ملو اهوحنو ناطيحلا ىلع تناك ةملس مأو ةبيبح مأ اهتركذ يتلا

 اهب عافشتسالاو اهب كربتلل نيحلاصلاو ءايبنألا روص لاثم ىلع روصلا ريوصتف

 نأ كج يبنلا ربخأ يذلا وهو ناثوألا ةدابع سنج نم وهو «مالسإلا نيد يف مرحي

 هزنتلل وأ اهتيؤرب يسأتلل روصلا ريوصتو «ةمايقلا موي هللا دنع قلخلا رارش هلهأ
 :ةمايقلا موي ًاباذع سانلا دشأ نم هلعافو «رئابكلا نم وهو «مرحم يهلتلاو كلذب

 هلثمك سيل ىلاعت هنأو ؛هريغ اهلعف ىلع ردقي ال يتلا هللا لاعفأب لثمم ملاظ هنإف

 .« ىلاعتو هناحبس هلاعفأ يف الو ءهتافص يف الو «هتاذ يف ال :ءيش

 .(۲ /۸۲ / ٦٩ دلجم) «يراردلا بکاوکلا» يف هركذ

 يلآلا ريوصتلاو يوديلا ريوصتلا نيب ميرحتلا يف قرفالو :تلق

 بادآ» يباتك يف هتنيب امك ةيرصع ةيرهاظو دومج امهنيب قيرفتلا لب ءيفارغوتوفلاو
 .(يمالسإلا بتكملا عبط ةيناثلا ةعبطلا ١١5-١١5 ص) «فافزلا

 تومي نأ لبق لا يبنلا عمس هنأ ؛يلجبلا هللا دبع نب بدنج نع -*

 نأ هللا ىلإ ''أربأ ينإو ءاقدصأو ةوخإ مكيف يل ناك دق» :لوقي وهو «سمخب

 ًاليلخ ميهاربإ ذخت امك ًاليلخ ينذختا دق لجو زع هللا نإو ؛ليلخ مكيف يل نوكي

 يهو ءاخلا حتفب ةلخلا نم قتشم وه :ليق هيلإ عطقنملا وه ليلخلاو هركنأو اذه نم عنتما يأ )١(

 هتجاح نوكت نأ ص ىفنف «بلقلا يف ةدوملا للخت يهو ءاخلا مضب ةلخلا نم :ليقو ءةجاحلا

 .[هنم]. يوونلل « ملسم حرش .ىلاعت هللا ريغ ىلإ هعاطقناو

e | 

 ہک تا



 مكلبق ناك نم [نإو]الأ ءاليلخ ركب ابأ تذختال ًاليلخ يتمأ نم اذختم تنك ولو

 دجاسم روبقلا اوذختت الف الأ ءدجاسم مهيحلاصو مهئايبنأ روبق نوذختي [اوناك]

 . "0 كلذ نع مكاهنأ ينإف
 سمخب تومي نأ لبق لاه يبنلا تعمس :لاق ينارجنلا ثراحلا نع -ا/

 مهيحلاصو مهئايبنأ روبق نوذختي اوناك مكلبق ناك نم نإو الآ» :لوقي وهو
 . "70 كلذ نع مكاهنأ ينإ دجاسم روبقلا اوذختت الف الأ ءدجاسم

 تام يذلا هضرم يف لاق لو هللا لوسر نأ ؛ديز نب ةماسأ نع -

 «" يرفاعم ةدربب عنقتم وهو هيلع اولخدف ؛« يباحصأ يلعاولخدأ» :هيف

 مهئايبنأ روبق اوذختا [ىراصنلاو] دوهيلا هللا نعل» :لاقف [عانقلا فشكف]

 .7(لجاسم

 : ولالا يبنلا هب ملكت ام رخآ :لاق حارجلا نب ةديبع يبأ نع -9
 نأ اوملعاو «برعلا ةريزج نم نارجن لهأو زاجحلا لهآ دوهي اوجرخأ)

 )١( ملسم هاور )٦۷ /۲ 1۸( ةناوع وبأو )1/50١( ريبكلا» يف يناريطلاو هل قايسلاو « )1/ 85/ ”©

 دعس نبا هاورو )۲/ ٠* 4دهاش (؟ 41 /۲) هدنع هلو .ليلخلا ذاختاو ةوخإلا ركذ نود ارصتخم (؟

 لاق امك هب سأب ال دنسب كلام نب بعك نع ىناربطلا هجرخأ ناث دهاش هلو «ةمامأ ىبأ ثيدح نم

 «رجاوزلا» يف يمتيهلا رجح نبا )1/١١١( عمجم» يف يمثيهلا نيدلا رون ظفاحلا هفعضو

 دئاوزلا « )٤٥ /9(.]منه[.

 .[هنم].ملسم طرش ىلع حيحص هدانسإو ۳۷١( /۲ طو ۲/۸۳ /۲ ق) ةبيش يبأ نبا هاور (

 .[هنم].؟ةياهن١ .نميلاب ةليبق يهو رفاعم ىلإ ةبوسنم نميلاب دورب ()

 ١ ج) « ريبكلا» يف يناربطلاو (؟١ ٤ /4) دمحأو (هبيترت نم ١١ /۲) « هدنسملا يف يسلايطلا هاور (4)

 ديج هلئسولا ١١5( /۲) (راطوألا لين» يف يناكوشلا لاقو دهاوشلا يف نسح هدئسو ١/77( ق

 .[هنم]. نوقثوم هلاجر» (۲۷ /۲) « دئاوزلا عمجم» يف يمشيهلا لاقو.؟

 ال
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 .«دجاسم مهئايبنأ روبق *(نوذختي :ةياور يفو) اوذختا يذلا سانلا رارش

 لتاق :ةياور يفو) هللا نعل» :لاق لاب هللا لوسر نأ تباث نب ديز نع ٠-

 .””( دجاسم مهئايبنأ روبق اوذختا ؛دوهيلا (هلل

 يف امك ىراصنلاو دوهيلا مهو اومدقت اسان ينعت ىلوألا ةياورلاف رهاظ قرف نيتياورلا نيبو )١(

 ثيداحألا اهديؤيو ةمألا اذه نم مهليبس كلسي نم ينعت ىرخألا ةياورلاو ؛ةمدقتملا ثيداحألا

laa. Y0 

 )١/9۷( ىلعي وبأو )١17/4( « راثآلا لكشم» يف يواحطلاو 215941١ ١1594( مقر) دمحا هاور (۲)

 :0770 )٥/ ؛ عمجملا» يف يمئيهلا لاقو حيحص دنسب (۲ /7717/8) ركاسع نباو

 وبأ هاورو اهدانسإ لصتم تاقث اهنم نيقيرطلا لاجرو (نيدانسإب لصألا) ديناسأب دمحأ هاورلا

 ( ىلعي

 نوميم نب ميهاربإ ىلع اهيلإ راشأ يتلا ثالثلا قرطلا رادم نآلءرهاظ رظن مالكلا اذه يفو :تلق

 وهو ةرمس نب دعس نب قاحسإ امهنيب ةاورلا ضعب لخدأ ثلاثلا قيرطلا نأ الإ ةرمس نب دعس نع

 ثيدحلا اذه مث.«...سانلا رارش نأ اوملعاو» هيف سيل هنإ مث « ليجعتلا» يف ظفاحلا هنيب امك مهو

 لسرم دهاش هلو « تاقث هلاجرو رازبلا هاور» :لاقو هوحن (۸۲ /۲) رخآ ناكم یف یمشیهلا هركذ

 .[هنم 1.0164 /۲) دعس نبا هاور.هوحن اعوفرم زيزعلا دبع نب رمع نع
 لوهجم وهو رمعم يبأ نبا وه نمحرلا دبع نب ةبقع ريغ تاقث هلاجرو ١87185( /0) دمحأ هاور (۳)

 « نوقثوم لاجر هلاجرو ريبكلا ىف ىناربطلا هاور» :(77/؟) ىمتيهلا لوقب رتغت الو « بيرقتلا» یفامک

 < تاقثثا هلوق نود « نوقثوم# هلوق نأل كلذو « ديج هدنسو» ١١( 4 /۲) لاق هنإف یناکوشلا لعف امك

 ةبقع نأ ىلإ ريشي يمديهلا نأكف ايوق هقيثوت سيل هتاور ضعب نأ ىلإ مهتم ةراشإ «نوقئوم» مهلوق نإف
 .ملعأ هللاو هب قوثوم ريغ نابح نبا قيثوت نأو طقف نابح نبا هقثو امنإ اذه

 تلصف دقو فيرشلا ملعلا اذه يف نوعلضتملا هيف باتري ال امم هب قلوي ال نابح نبا قيثوت نوكو

 ندمتلا يف رشن دقو يشبحلا هللا دبع خيشلل « ثيثحلا بقعتلا» ةلاسر ىلع يدر يف كلذ يف لوقل

 ( ثيثحلا بقعتلا ىلع درلا» ناونع تحت ةلقتسم ةلاسر يف رشن مث «ةعباتتم تالاقم يف يمالسإل

 لاجر هلاجر» وأ «تاقث هلاجر» ام ثيدح يف لئاقلا لوق نأ ىلع.(١١-18 ص) عجارف

 ةلسلسا الثم رظناف عضوملا اذه ريغ يف هتنيب امك حيحص هدانسإ نأ هانعم سيلف.«حيحصل

 هدهاوشل حيحص ثيدحلا نكل (يمالسإلا بتكملا عبط ٠ ص ۲ ج) «ةحيحصلا ثيداحأل

 .[هنم] .ةمدقتمل



 ١- ''ًانثو يربق لعجت ال مهللا» : ب هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع «

 .«دجاسم مهئايبنأ روبق اوذختا اموق هللا نعل

 نم نإ» :لوقي و هللا لوسر تعمس :لاق دوعسم نب هللا دبع نع -

 . “دجاسم روبقلا ختي نمو ءايحأ مهو ةعاسلا هكردت نم سانلا رارش

 دتشا دقف ءدبعيو هوحن دجسيو ىلصي ًامنص يربق لعجت ال :لوقي «منصلا نثولا :ربلا دبع نبا لاق» ()
 ممألا عينص ءوس نم هتمأ رئاسو هباحصأ رذحي ص هللا لوسر ناكو كلذ لعف نم ىلع هللا بضغ

 يتلا ناثوألاب ةينثولا تعنص امك ءًادجسمو ةلبق اهوذختاو مهئايبنأ روبق ىلإ اولص نيذلا «مهلبق

 كلذ يف امب مهريخي ص هللا لوسر ناكو «ربكألا كرشلا كلذو ءاهنومظعيو اهيلإ نودجسي اوناك

 ةفلاخم بحي ص ناكو «مهقرط لاثتما نم مهيلع ةيشخ هاضري ال امم هنأو «هبضغو هللا طخس نم

 ريبعتلا ةهج ىلع ص هلوق ىلإ ىرت الأ «مهعابتإ هتمأ ىلع فاخي ناكو «رافكلا رئاسو باتكلا لهآ
 رحج لخد ول مهدحأ نإ ىتح لعنلاب لعنلا اوذح مكلبق نم اوناك نيذلا ننس نعبتتل» خيبوتلاو
 .( (هومتلخدل بض

 .[هنم].2 بكاوكلا» نم (۲ /۹۰ )۱٩/ بجر نبال « يرابلا حتف» يف اذك

 (ةنيدملا لئاضف» يف يدنجلا لضفملاو (7 5751-57 /7) دعس نباو 907 مقر) دمحأ هاور (0)

 /5) «ةيلحلا» يف ميعن وبأو )١١70( يديمحلاو (1/915) «هدنسم» يف ىلعي وبآو )55/١(

 .حيحص دنسب (1 11 ۲

 ةبيش يبأ نبا اذكو (505//14817 )١/ 2« فنصملا يف قازرلا دبع هاور لسرم دهاش هلو
 .يوق هداتسإو.ملسأ نب ديز نع )5/١51١(

 راسي نب ءاطع نع (؟ 174٠-41 /۲) دعس نبا هنعو (185/1) «أطوملا» يف كلام هجرخأ رخأو

 السرم ربلا دبع نبا هححصو يردخلا ديعس يبأ نع هنع رازبلا هلصو دقو ءحيحص هدنسو.اعوفرم

 رمع دانسإل دنسملاب لاق نم دنعو تاقثلا ليسارمب لاق نم دنع ثيدحلا اذهف» :لاقف الوصومو

 .يطويسلل « كلاوحلا ريونت» رظنا.« هتدايز لبقت نمم وهو هل دمحم نب
 هقيرط نم هجر :« حتفلا» يف بجر نبا ظفاحلا لاق دقف رظن اذه رمع يف ربلا دبع نبا هلاق اميفو
 نب رمع هنأ ربلا دبع نبا نظو «رازبلا خسن ضعب يف ًابوسنم ءاج «ناهبص نبا وه اذه رمعو رازبلا
 هيف دانسإب ةريره يبأ نع ةملس يبأ ثيدح نم هوحن يور دقو مهو هنأ رهاظلاو «يرمعلا دمحم

 .[هنم].« رظن

 یف ةبيش ىبأ نباو (”51و750) نابح نباو (۲/۹۲ /۱) « هحيح صا ىف ةميزخ نبا هاور (۳)

 = ( ريبكلا مجعملا» يف يناربطلاو ((١٤١و ۳۸١ 4 مقر) دمحأو (دنهلا عبط ٠١١ /4) « فنصملال

 اطل



 ىلإ انب قلطنا يلع اي :لاقف سابعلا ينيقل :لاق بلاط يبأ نب يلع نع -

 وهو هيلع انلخدف «سانلا انب ىصوأ الإو :ءيش رمألا نم انل ناك نإف ةو يبنلا

 داز.« دجاسم ءايبنألا روبق اوذختا دوهيلا هللا نعل» :لاقف هسأر عفرف هيلع ىمغم

 .ءيش نع هلأسن ملو انجرخ هبام انيأر املف.« ةثلاثلا اهلاق مث" :ةياور يف

 ربق ينبن فيك :اولاق ليي هللا لوسر باحصأ نأ نينمؤملا تاهمأ نع ٤-

 عقاب هللا لوسر تعمس :قيدصلا ركب وبأ لاقف ؟ادجسم هلعجنأ ؟ 4 هللا لوسر

 .«دجاسم مهئايبنأ روبق اوذختا ىراصنلاو دوهيلا هللا نعل» :لوقي

 (١٠-4ص) "دجاسلا ريذحت"

 داتسإب (5/1 ناهبصأ رابخأ» يف ميعن وبأو ١( /0۷( ( هدنسملا يف ىلعي وبأو ١( لالا /(

 .حيحص امهعومحمي ثيدحلاو «هلبق امب نسح رخآ دنسب (4747؟ مقر) اضيأ دمحأو نسح
 هداتسإو» :(186 ص) ٠ ءاضتقإلا»و )١111١( ؟ ةنسلا جاهنم» يف ةيميث نبا مالسإللا خيش لاقو

 .64 نسح هدانسإو ريبكلا يف يناربطلا هاورلا :(۲۷ /۲) يمشيهلا لاقو « ديج

 هنم عضاوم ةثالث يف دنسملا يف هنأ عم ءرهاظ روصق هدحو يناربطلا ىلع هوزع يف هراصتقا يفو

 ٠١( /17) هحيحص يف يراخبلا هاور ثيدحلا نم لوألا رطشلاو افنآ امهيلإ انرشأ امك

 .[هنم].اقلعم

 ركب وبأ ان ناميلا نبا نامثع نع نيقيرط نم (۲ /۱۷۲/۱۲) ركاسع نباو (۲۸ )٤/ دعس نبا هاور )١(

 نع :لاق وأ هدج نع هيبأ نع ىليل يبأ نب نمحرلا دبع نب ىسيع نب هللا دبع عمس هنأ نوع يبأ نبا
 .[هنم].لوقي بلاط ىبأ نب ىلع تعمس :لاق هدج نع وأ هيبأ

 يف مكاحلا دمحأ وبأو يبالودلا هدروي ملو اذه ركب ابأ فرعأ مل يننأ الول نسح دانسإ اذه :تلق

 « ىنكلا»

 .[هنم].(١١١/١ /9) « ريبكلا عماجلا يف امك « قيدصلا لئاضفا يف هيوجنز نبا هاور ()

 ہا



 دجاسم روبقلا ذاختا ىنعم باب[ 71

 :[مامإلا لاق]

 :ناعم ثالث وه امنإ ذاختالا نم مهفي نأ نكمي يذلا

 .اهيلع دوجسلا ىنعمب روبقلا ىلع ةالصلا :لوألا

 .ءاعدلاو ةالصلاب اهلابقتساو اهيلإ دوجسلا :يناثلا

 .اهيف ةالصلا دصقو اهيلع دجاسملا ءانب :ثلاثلا

 :روكذملا ذاختالا ىنعم يف ءاملعلا لاوقأ

 صوصن اهب تءاجو ءاملعلا نم ةفئاط لاق ىناعملا هذه نم دحاو لكيو

 1 . ة4 ءايبنألا ديس نع ةحيرص

 )١71/١(: « رجاوزلا» يف يمتيهلا رجح نبا لاقف ؛لوألا امأ

 .« هيلإ وأ هيلع ةالصلا هانعم ًادجسم ربقلا ذاختاولا

 ةالصلا امهدحأ نيينعمل الماش روكذملا ذاختالا مهفي هنأ ىلع هنم صن اذهف

 ربقلا ىلع

 معأ دجاسم روبقلا ذاختاو» )١/ 7١4(: « مالسلا لبس» يف يناعنصلا لاقو

 .«اهيلع ةالصلا ىنعمب وأ اهيلإ ةالصلا ىنعمب نوكي نأ نم

 وهو «ةثالثلا يناعملا دارأ هنا لمتحيو امهيلك نيينعملا معي هنأ ينعي :تلق

 ىنعملل دهشيو كلذ يف همالك صن يتأيسو هللا همحر ٌيعفاشلا مامإلا همهف يذلا

 :ثيداحأ لوألا

 الل



 روبقلا ىلع ىنبي نأ ىهن او هللا لوسر نأ» :يردخلا ديعس يبأ نع :لوألا

 ."«اهيلع ىلصي وأ اهيلع دعقي وأ

 . "ريق ىلع اولصت الو ربق ىلإ اولصت ال » : كلب هلوق :يناثلا

 ."'روبقلا ىلإ ةالصلا نع ىهن ا يبنلا نأ :سنأ نع :ثلاثلا

 يل ركذ :لاق-روبقلا طسو ةالصلا نع لئسو-رانيد نب اورمع نع :عبارلا

 مهنلعف دجاسم مهئايبنأ روبق اوذختا ليئارسإ ونب تناك» :لاق لاي ىبنلا نأ

 .”(ىلاعت هللا

 ثيدحلا حرش ثيح « ريدقلا ضيف» يف يوانملا لاقف :يناشلا ىنعملا امأو

 :مدقتملا ثلاثلا

 زال دجاسم اهذاختا نإو «لطابلا مهداقتعا عم مهتلبق ةهج اهوذختا يأ»

 هلاجرو» )5١/7(: يمئيهلا لاقو حيحص هدانسإو (؟ /55 ق) «هدنسم) يف ىلعيوبأ هاور )١(

 .[هنم].«تاقث

 دبع نع ( ةراتخملا» يف يسدقملا ءايضلا هنعو ١ ٠١/ ١( /7) ( ريبكلا مجعملا» يف يناربطلا هاور ()

 هيف لاق ناسيك نب هللا دبعو» :يسدقملا لاقو اعوفرم سابع نبا نع ةمركع نع ناسيك نب هللا

 امل ينأ الإ يوقلاب سيل :يتاسنلا لاقو فيعض يزارلا متاح وبأ لاق ثيدحلا ركنم :يراخبلا

 « هانجرخأ هل اجرخأ يتسبلاو ةميزخ نبا تيأر
 نبا نع هذه نم ًاريخ رخآ اقيرط ١/190( /5) يناربطلا دنع هل نإف :حيحص ثيدحلا نکل :تلق
 يبأ ثيدح نم دهاش هل لوألا هرطشو ١77(+ ص) « ريغصلا خيراتلا» يف يراخبلا هقلع سابع

 .[هنم].ابيرق يتأي هدئرم

 .[هنم].(۳٤۳) نابح نبا هاور (۳)
 دهشتسا ارمع نأ هنم دهاشلا عضومو «دانسإلا حيحص لسرم وهو )١941( قازرلا دبع هاور (5)

 .[هتم].روكذملا ىنعملا ىنعي هنأ ىلع دف «روبقلا نيب ةالصلا نع ىهنلا ىلع ثيدحلاب

 اهيلإ دوجسلا اهيلع دجاسملا ءانب نم مزلي امك ءاهيلع دجاسملا ءانب اهيلإ دوجسلا نم مزلي :ينعي ()
 .[هنم].دهاشم عقاو رمأ اذهو

 ہا اسس



 يف ةالاغملا نم هيف امل مهنعل ببس هب نيب اذهو :هسكعك اهيلع دجاسملا ذاختال

 مهئايبنأ روبقل نودجسي دوهيلا تناك امل :(يواضيبلا ينعي) يضاقلا لاق.ميظعتلا

 ًاناثوأ اهوذختاف ءاهوحن ةالصلا يف نوهجوتيو «ةلبق اهنولعجيو «مهنأشل ًاميظعت

 .(...هنع مهاهنو كلذ لثم نع نيملسملا عنمو هللا مهنعل

 ىلع اوسلجت ال : ةو لاقف هنع حيرصلا يهنلا ءاج دق ىنعم اذهو :تلق

 ."" اهيلإ اولصت الو روبقلا

 يواحطلاو (04١/؟) يذمرتلاو (١؟4/1) يئاسنلاو )27١/1( دواد وبأو 57 /7) ملسم هاور )١(

 ١917 /۲) ركاسع نباو )١710/4( دمحأو (470 /۳) يقهيبلاو ٩ )597/١( يناعملا حرش» يف

 .«ديج هدانسإ» :دمحا لاقو يونغلا دئرم يبأ ثيدح نم (؟ /7١١1و

 < عنقملا» ىلع هتيشاح يف (هللا مهمحر) باهولا دبع نب دمحم خيشلا يفح ناميلس خيشلا لوقو

 .هنم مهو.« هيلع قفتما )١١5/1(:

 ماهوأ جيرختلا اذه لثم نم [هلضفو هملع ىلع ] هلو :باصأف هدحو ملسمل (۲۸۱ ص) هازع مث

 ةلثمألا ضعب كلذ ىلع برضأ انأو هب قوثوم ريغ جيرختلا يف هيلع دامتعالا لعجي ءادج ةريثك

 .ةحيصنلا نيدلا امنإو مهل ًاحصنو ملعلا بالطل اهيبنت ىرخألا

 هاور ؛ءيشب ةتيملا نم اوعفتتت ال :لاق ص ىبنلا نأ هنع هللا ىضر رباج ىور» 27١: ص» لاق ١-

 ٠ . ديج دانسإب ينطقرادلا

 .هيلإ هقبس نم دجأ مل مهو ينطقاردلل هوزعو هضراعي ام حيحصلا يقو فيعض ثيدح وهو :تلق

 همجعم) يف يناريطلا هاور «أنم سيلف حير نم ىجنتسا نم» :ص هلوقل « ۲۸ ص» لاق -؟

 .«ريغصلا

 ديناسم ىلع هتبترو «هتمدخ ينإف -هلل دمحلاو -هب سانلا ربخأ انأو « مجعملا» يف اذه سيلو :تلق

 .هثيداحأل ًاعماج ًاسرهف تعضوو هثيداحأ تجرمخو ةباحصلا

 هجرخأ امك ءرباج نع ريبزلا يبأ ةياور نم هنأل ءرظن هيف ص يبنلا ىلإ هتيسنب مزحلا نإ مث
 .هنعنع دقو سلدم ريبزلا وبأو هريغو (۲۷۲) ىناجرجلا

 يذمرتلا هاور «....مئاصلا مف فولخل :ص يبنلا لاق» :4 ۲۹ ص لاق -*

 .[هنم].1!١ ملسم حيحصالو « يراخبلا حيحص» يف وهو :تلق
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 نم هيف امل» :يهنلا اللعم ۳۷١( /۲) « ةاقرملا يف يراقلا يلع خيشلا لاق

 هبحاصل وأ ربقلل ةقيقح ميظعتلا اذه ناك ولو ءدوبعملا ةبترم نم هنأك غلابلا ميظعتلا

 لب هانعم يفو.ميرحت ةهارك نوكت نأ يغبنيو «هوركم هب هبشتلاف ءمظعملا رفكل
 ةكم لهأ هب يلتبا امم وهو (نيلصملا ةلبق ينعي) ةعوضوملا ةزانجلا هنم ىلوأ

 .« اهيلإ نولبقتسي مث ةبعكلا دنع ةزانجلا نوعضي ثيح

 ماشلا دالب ىلإ هادعت دق ٌماعٌءالب اذهو ةضبرفلا ةالص يف ينعي :تلق

 ًافص لثمت ًادج ةحيبق ةيسمش ةروص ىلع رهش ذنم ائفقو دقو ءاهريغو لوضانألاو

 كارتألا نم ةعامج ثثج اهيف مهمامأ ةفوفصم شوعن هاجت نيدجاس نيلصملا نم

 .ةرخاب يف اقرغ اوتام اوناك

 ىلع ةالصلا وه لو هيده نم بلاغلا نأ ىلإ رظنلا تفلن ةبسانملا هذهبو
 نع نيلصملا ٌداعبإ كلذ ةمكح نم لعلو ءدجسملا جراخ « ىلصملا» يف زئانجلا

 .هللا همحر يراقلا ةمالعلا اهيلع هبت يتلا ةفلاخملا هذه لثم يف عوقولا

 :لاق هنع هللا يضر سنأ نع ينائثبلا تباث ىور ام قباسلا ثيدحلا وحنو

 تعفرف.ربقلا ربقلا :لاقف باطخلا نب رمع ينآرف ءربق نم ًابيرق يلصأ تنك»

 .'«!رمقلا :لوقي هبسحأ انأو ءءامسلا ىلإ يرصب

 لوألا ثيدحلل مجرت هنإف «ٌيراخبلا مامإلا هب لاق دقف :ثلاثلا ىنعملا امأو

 .« روبقلا ىلع ادجسم روبقلا ذاختا نم هركي ام باب» هلوقب

 دانتسإب ١/۳( ق) « ينيوزقلا نسحلا يبأ يلامأ نم سلاجم هيف ءزج» يف يرونيدلا نسحلا وبأ هاور ١(

 )4٠4/1// ؟ هفنصم» يف اضيأ قازرلا دبع هلصوو «(حتف _ ٤۳۷ /1) يراخبلا هقلعو «حيحص

 .[هنم].2 هيلإ لصت ال :ربقلا لوقأ امنإ» :دازو 0١

Fy ۲ 
 ہا



 ءانب نع يهنلا هنم ٌمزلي ًادجسم روبقلا ذاختا نع يهنلا نأ ىلإ كلذب راشأ دقف

 نبا ظفاحلا لاقو افن يوانملا هب حرص دقو «حضاو رمأ اذهو ءاهيلع دجاسملا

 «ًادجسم ربقلا ذاختا عنم ثيدحلا دافم :ينامركلا لاق» :ثيدحلا حرش يف رجح

 امهنأب باجيو ءرياغتم اهموهفمو ربقلا ىلع دجسملا ذاختا ةمجرتلا لولدمو
 0 موهفملا رياغت نإو نامزالتم

 يف اهلوقب اهنع هللا يضر ةشئاع ةديسلا هيلإ تراشأ يذلا وه ىنعملا اذهو

 :لوألا ثيدحلا رخآ

 وع
 .( ًادجسم ََخّتُي نأ َيِْشح هنا ريغ ؛هربق ربا كاذ الوفا 3

 مهذاختا ببسي ىراصنلاو دوهيلا هقحتسا يذلا نعللا كاذ الولف ىنعملا ذإ

 «ةفوشكم ةزراب يضرأ يف لَم هربق لعجل ءاهيلع ءانبلا مزلتسملا دجاسم روبقلا

 نم دجسم هيلع ىَنْيَب نأ ةيشخ كلذ اولعفي مل مهنع هللا يضر ةباحصلا نكلو

 .ةنعللا مهلمشتف ءمهدعب يتأي نم ضعب

 :وهو -نسحلا نع حيحص دنسب (؟5/١4) دعس نبا ىورام اذه ديؤيو

 هللا لوسر نإ :ةشئاع تلاقف دجسملا يف © هونفدي نأ '' اورمتتا :لاق -يرصبلا

 مهئايبنأ روبق اوذختا ًاماوقأ هللا لتاق» :لاق ذإ .يرجح يف هسأر ًاعضاو ناك ةا

 .ةشئاع تيب يف ضبق ثيح هونفدي نأ مهيأر عمتجاو ء١ دجاسم

 :نينثا نيرمأ ىلع لدت اهلاسرإ ىلع ةياورلا هذه :تلق

 لمشي هنا ثيدحلا ىف روكذملا ذاختالا نم تمهف ةشئاع ةديسلا نأ :امهدحأ

 .[هتم].اورواشت يأ 0



 ينب يذلا دجسملا لمشي نأ ىرحألابف ربقلا هيف لخدي دق يذلا دجسملا

 .رقلا ىلع

 هونفدف اهيأر ىلإ اوعجر كلذلو مهفلا اذه ىلع اهورقأ ةباحصلا نأ :يناثلا

 .اهتيب يف هلكت

 يف ربقلا لاخدإ وأ ءربقلا ىلع دجسملا ءانب نيب قرف ال هنأ ىلع لدياذهف

 ىنب ولف» :يقارعلا ظفاحلا لاق كلذلو دحاو روذحملا نآل مارح لكلاف ءدجسملا

 نإو دجسملا يف نفدلا مرحي لب ءةنعللا يف لخد هضعب يف نفدي نأ دصقي ادجسم

 . ( ًادجسم هفقو ةفلاخمل ؛طرشلا حصي مل هيف نفدي نأ طرش

 مالسإلا نيد يف ناعمتجي ال ربقلاو دجسملا نأ ىلإ ةراشإ اذه يفو :تلق

 :ظفلب مدقتملا سماخلا ثيدحلا ىنعملا اذهل دهشيو يتأيو مدقت امك

 ...ًادجسم هربق ىلع اونب تامف حلاصلا لجرلا مهيف ناك اذإ موق كئلوأ»

 .«...قلخلا رارش كئلوأ

 هنأل ؛نيحلاصلاو ءايبنألا روبق ىلع دجسملا ءانب ميرحت يف حيرص صن وهف

 .ىلاعت هللا دنع قلخلا رارش نم مهنوك بابسأ نم هنأ حرص

 صصجي نأ و هللا لوسر ىهن» :لاق هنع هللا يضر رباج ثيدح هديؤيو

 .« هيلع ىنبي نأو :هيلع دعقي نأو ءربقلا

 .[هنم].هرقأو (؟1/4 /0) « ريدقلا ضيف يف يوانملا هلقن )١(

 دمحاو هححصو ١56( /؟) يذمرتلاو )١15/5( ةبيش يبأ نباو هل قايسلاو 267 /۳) ملسم هاور ()
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 لب ؛هيلع ةبقلا ءانب لمشي امك ءربقلا ىلع دجسملا ءانب لمشي همومعب هنإف

 .ىفخي ال امك يهنلاب ىلوأ لوألا

 ةلدألا هديؤتو (ذاختالا) ظفل هيلع لدي اضيأ حيحص ىنعملا اذه نأ تبثف

 .ىرخألا

 روبقلا ىلع ةيئبملا دجاسملا يف ةالصلا نع يهنلل ثيداحألا لومش امأ

 مزلتسي روبقلا ىلع دجاسملا ءانب نع يهنلا نأل كلذو حضوأ كلذ ىلع اهتلالدف

 دوصقملا نع يهنلا مزلتسي ةليسولا نع يهنلا نأ باب نم ءاهيف ةالصلا نع يهنلا

 لخاد هبرش نع يهنلاف ءرمخلا عيب نع عراشلا ىهن اذإ هلاثم «هيلإ اهب لسوتلاو اهب

 .ىلوأ باب نم هنع يهنلا لب ىفخي ال امك كلذ يف

 «تاذلاب ًادوصقم سيل روبقلا ىلع دجاسملا ءانب نع ىهنلا نأ ًادج نيبلا نمو

 كلذ لب ؛تاذلاب ًادوصقم سيل تالحملاو رودلا ىف دجاسملا ءائبب رمألا نأ امك

 ملع وذ كلذ يف باتري ال حيحص ثيدح ربقلا ىلع ءانبلا نع يهنلا يف اذه رباج ثيدح نأ ملعاو

 ةنعنع هيفا ناب ١094( ص) ؛ هتالاقم» يف هل يرثوكلا لالعإب رتغت الف .فيعضتلاو حيحصتلا قرطب

 ىلع ىفخي اذه نأ دقتعأ امو دمحأ اذكو ملسم دنع ثيدحتلاب حرص دق ريبزلا ابأ نإف « ريبزلا يبأ

 ةحيحصلا ثيداحألا نوفعضي ًاثيدحو ًاميدق ءارهألا لهأ نأش ًادمع كلذ لعفي نكلو «يرثوكلا

 دنع كلذب روهشم اذه يرثوكلاو !مهل تناك اذإ ةفيعضلا ثيداحألا نوححصيو «مهيلع تناك اذإ

 « ةمآلا يف ئيسلا اهرثأو ةعوضوملاو ةفيعضلا ثيداحألا» يف اذه نم ًاتيش تنيب دقو «ملعلا لهآ

 اذه يف رخ لاثم كيتأيو لوقن امم دكأتلا ءاش نم عجاريلف (10و ٤۲و 77 ثيداحألا)

 دمحأ دنع ىسوم نب ناميلس هعبت لب هب درفتي مل ريبزلا ابأ انآ ثيدحلا ةحص ديؤيو.باتكلا
 دنع ةرضن وبأ اضيأ هعباثو « رباج نع هجو ريغ نم يور دقو» :لاق يذمرتلا هححص املو «هريغو

 )١/7501/1١( ۲ دادغب خيرات ليذ) يف راجتلا نبا

 ۸1۸۷ ق) (يراردلا بكا وکلا» يف امك ديعس يبأ دنع رخآو دمحأ دنع ةملس مآ نع دهاش هلو

 .[هنم].(0 ٤۸ ريسفت
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 ًالجر نأ ول :ينآلا لاثملا كلذ حضوي ءًاباجيإ وأ ًاباس ءاهيف ةالصلا لجأ نم هلك

 لجرلا اذهل سيلف «هيف ةالصلل ٌدحأ هيتأي الو ءلوهأم ريغ رفق ناكم يف ًادجسم ىنب
 ءيشلا هعضوو «لاملا ةعاضإل ؛مثآ يدنع وه لب ءدجسملا اذهل هئانب يف رجأ يأ

 !هلحم ريغ يف

 يه اهنأل اهيف ةالصلاب ًانمض رمأي وهف دجاسملا ءانبب عراشلا رمأ اذإف

 ًانمض ىهني وهف روبقلا ىلع دجاسملا ءانب نع ىهن اذإ كلذكو «ءاثبلاب ةدوصقملا
 لقاعلا ىلع ىفخي ال نيب اذهو ءًاضيأ ءانبلاب ةدوصقملا يه اهنأل ءاهيف ةالصلا نع

 .ىلاعت هللا ءاش نإ

 .كلذب يعفاشلا لوقو اهلك يناعملل ثيدحلا لومش حيجرت

 هذه لك لمشي ةمدقتملا ثيداحألا يف روكذملا ذاختالا نأ :لوقلا ةلمجو

 همحر ٌيعفاشلا مامإلا كلذب لاق دقو ءا هملك عماوج نم وهف ءةثالثلا يناعملا

 :هصن ام )١57/1( « مألا» هباتك يفق ىلا

 ىوسم ريغ وهو هيلع ىلصي وأ «یوسی نأو ءدجسم ربقلا ىلع ىئيي نأ هركأو»

 ىاسأ دقو هأزجأ هيلإ ىلص نإو» :لاق «« هيلإ ىلصي وأ (فورعم رهاظ هنأ ينعي)

 روبق اوذختا ىراصنلاو دوهيلا هللا لتاق» :لاق ب هللا لوسر نأ «كلام انربخأ

 -ملعأ ىلاعت هللاو -هرك هنأو «راثآلاو ةنسلل اذه هركأو» :لاق 2.( دجاسم مهئايبنأ

 ةنتفلا كلذ يف نمؤت ملو ءًادجسم هربق ذختب ينعي «نيملسملا نم ٌّدحأ مظعُي نأ

 .« هدعب يتأي ام ىلع لالضلاو

 وهف همالك قايس يف اهركذ يتلا ةثالثلا يناعملا ىلع ثيدحلاب لدتسا دقف

 ىلع خيشلا ققحملا عنص كلذكو همومع ىلع ثيدحلا مهفي هنأ ىلع حضاو ليلد
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 ةاكشم حرش حيتافملا ةاقرم» يف لاقف ةيفنحلا ةمئأ ضعب نع ًالقن ئراقلا

 :(505/1) « حيباصملا

 وه كلذو «مهل ًاميظعت مهئايبنأ روبقل نودجسي اوناك مهنأل امإ :مهنعل ببس»

 ءايبنألا نفادم يف ىلاعت هلل ةالصلا نوذختي اوناك مهنأل امإو «يلجلا كرشلا

 ىلإ كلذب مهنم ًارظن ةالصلا ةلاح مهروبق ىلإ هجوتلاو «مهرباقم ىلع دوجسلاو

 عجري ام هنمضتل ؛يفخلا كرشلا وه كلذو «ءايبنآلا ميظعت يف ةغلابملاو هللا ةدابع

 ةهباشمل امإ كلذ نع هتمأ ةا يبنلا ىهنف هل نذؤي مل اميف قولخم ميظعت ىلإ
 ءانتمئأ نم حاّرشلا ضعب هلاق اذك.يفخلا كرشلا هنمضتل وأ ءدوهيلا ةنس لعفلا كلذ

 .« اوعنص ام رذحي :ةياور يف ءاج ام هديؤيو

 نإو مهل ًاميظعت ءايبنألا روبقل دوجسلا وهو هركذ يذلا لوألا ببسلاو :تلق

 : ةو هلوق نم ردابتم ريغ هنإف ءىراصنلاو دوهيلا نم هلوصح دعبتسم ريغ ناك

 اهيف هللا ةدايعل دجاسم اهوذختا مهنأ هرهاظ نإف ١« دجاسم مهئايبنأ روبق اوذختا»

 امك -مهب ىدأ اذه ناك نإو «ءايبنألا نم اهيف نفد نمب اكربت ةقباسلا يناعملا ىلع

 .ئراقلا خيشلا هركذ يلجلا كرشلا يف مهعوقو ىلإ - مهريغب يدؤي
 (7-١87ص) "دجاسلا ريذحت"



 :[مامإلا لاق]

 كش ال ةروصب هل رهظي (دجاسم روبقلا ذاختا ثيداحأ) ىف لمأتي نم لك نإ

 ءاهيف دراولا نعللا نأل ءرئابكلا نم ةريبك لب «مارح روكذملا ذاختالا نأ اهيف

 نأ نكمي ال ؛ىلاعتو كرابت هللا دنع قلخلا رارش نم مهنأب نيفلاخملا فصوو

 .ىفخي ال امك ةريبك سيل ام بكتري نم قح يف نوكي

 كلذ ىف ءاملعلا بهاذم

 ةريبك هنأب حرص نم مهنمو «كلذ ميرحت ىلع ةعبرألا بهاذملا تقفتا دقو

 :كلذ ىف بهاذملا ليصافت كيلإو

 ةريبك هنأ ةيعفاشلا بهذم

 )1١/ ١7١(: « رئابكلا فارتقا نع رجاوزلا» ىف ىمتيهلا رجح نبا هيقفلا لاق

 ذاختا :نوعستلاو ةنماثلاو ةعباسلاو ةسداسلاو ةسماخلاو ةعبارلاو ةثلاغلا ةريبكلا»

 ءاهمالتساو ءاهب فاوطلاو ءًاناثوأ اهذاختاو ءاهيلع جرسلا داقيإو ءدجاسم روبقلا

 ١١١(: ص) لاق مث اهريغو ةمدقتملا ثيداحألا ضعب قاس مث « اهيلإ ةالصلاو

 ذخأ هنأكو :ةيعفاشلا ضعب مالك يف عقو رئابكلا نم ةتسلا هذه دع :(هيبنت))

 نم نعل هنأل ؛حضاو اهنم ادجسم ربقلا ذاختا هجوو «ثيداحألا نم هتركذ امم كلذ

 هللا دنع قلخلا رش هئاحلص روبقب كلذ لعف نم لعجو «هئايبنأ روبقب كلذ لعف

 هتمأ رذحي يأ (اوعنص ام رذحي' :ةياور يف امك انل ريذحت هيفف «ةمايقلا موي ىلاعت

 لاق مث نمو ءاونعل امك اونعليف ؛كئلوأ عنصك اوعنصي نأ نم كلذ مهل هلوقب

1۸ 
 ہا



 ةالصلا اهلثمو ءًاماظعإو ًاكربت ءايلوألاو ءايبنألا روبق ىلإ ةالصلا مرحت :انباحصأ

 امل ةروكذملا ثيداحألا نم ةرهاظ ةريبك لعفلا اذه نوكو «ماظعإلاو كربتلل هيلع

 :ةلبانحلا ضعب لاقف «تملع

 واب هلوسرلو هلل ةداحملا نيع هب ًاكربتم ربقلا دنع ةالصلا لجرلا دصق»

 بابسأو تامرحملا مظعأ نإف ءًاعامجإ مث اهنع يهنلل «هللا هب نذأي مل نيد عادتباو

 لومحم ةهاركلاب لوقلاو ءاهيلع اهؤانب وأ ءدجاسم اهذاختاو اهدنع ةالصلا كرشلا

 «هلعاف نعل ةا يبنلا نع رتاوت لعف زيوجت ءاملعلاب نظي ال ذإ كلذ ريغ ىلع
 دجسم نم رضأ يه ذِإ روبقلا ىلع يتلا بابقلا مدهو ءاهمدهل ةردابملا بجيو

 لوسر رمأو «كلذ نع ىهن هنأل لاب هللا لوسر ةيصعم ىلع تسسأ اهنأل رارضلا

 حصي الو ءربق ىلع جارس وأ ليدنق لك ةلازإ بجتو ءةفرشملا روبقلا مدهب لكلب هللا
 .«ىهتنا.هرذنو هفقو

 حور» يف يسولآلا ققحملا هيلع هرقأو يمتيهلا رجح نبا هيقفلا مالك هلك اذه

 نع هلقن اميف هلوقو ؛نيدلا يف هقفو مهف ىلع لدي مالك وهو ء(١۴ )١/ « يناعملا

 :ةلبانحلا ضعب

 .« كلذ ريغ ىلع لومحم ةهاركلاب لوقلاو)

 همالك خلا «..دجسم ربقلا ىلع ىنبي نأ هركأو» يعفاشلا لوق ىلإ ريشي هنأك

 .(.ةفّرعم ريغ ةيعجرملا ةراشإلا !أطخ ص) قبس اميف همامتب هتلقن يذلا

 نمو «( عومجملا» هحرشو « بيذهتلا» يف امك ةيعفاشلا نم هعابتأ اذه ىلعو

 يف ةحيرص اهنأ عم «ةمدقتملا ثيداحألا ضعبب كلذ ىلع نوجتحي مهنأ بيرغلا

 ءرمألا برقل ميرحتلل مهدنع تناك ةهاركلا نأ ولو ؛هلعاف نعلو :كلذ ميرحت

Ta 1 



 يتلا ثيداحألا كلت عم (ةهاركلا)ب لوقلا قفتي فيكف ءهيزنتلل مهيدل اهنكلو

 !؟اهيلع اهب نولدتسي

 ةمدقتملا يعفاشلا ةرابع يف ةهاركلا لمح دعبتسأ ال تنك نإو اذه لوقأ

 لامعتسالا يف دوصقملا يعرشلا ىنعملا وه هنأل ؛ةيميرحتلا ةهاركلا ىلع ةصاخ

 همالك يف انفقو اذإف ؛رثأتلا ةياغ نآرقلا بولسأب رثأتم يعفاشلا نأ كش الو ينآرقلا

 ىنعملا ىلعال هيلع هلمح بجو ميركلا نآرقلا يف صاخ ىنعم هل ظفل ىلع
 َقوُسْفْلاَو َرْفْكلا ُمُكْيَنِإ هٌَركَو# ىلاعت لاق دقف «نيرخأتملا دنع هيلع حلطصملا

 هللاو - ىنعملا اذهف تامرحم اهلك هذهو ''”4َنوُدِشاَرلا ْمُم َكِئَلوُأ َلاَيْصِعْلاَو

 لاق هنا هديؤيو ؛« هركأو» مدقتملا هلوقب هللا همحر يعفاشلا هدارأ يذلا وه -ملعا

 ةئيس بكترا هانعم  ءاسأ» هلوق نإف « ءاسأ دقو «هآزجأ هيلإ ىلص نإو» :كلذ بقع

 ةروس يف ىلاعت لاق دقف اضيأ نآرقلا بولسأ يف ةئيسلاب دارملا وه هنإف امارح يأ

 لك :كلذ ريغو سفنلا لتقو انزلا نابرقو دالوألا لتق نع ىهن نأ دعب (ءارسإلا)

 .ًامرحم يأ ””4اًموُركَم كبر دنع يس ناگ كل
 هذه يف يعفاشلا مالك يف ةهاركلا نم دارملا وه ىنعملا اذه نأ دكؤيو

 ىنعمل هنأ ىلع ليلدلا لدام الإ ميرحتلا يهنلا يف لصألا نأ هبهذم نأ ةلأسملا

 هباتك يف هوحنو ١١5( ص) « ملعلا عامج)» هتلاسر يف كلذب حرص امك ءرخآ

 .(۴ ٤۳ ص) ( ةلاسرلا»

 ليلد يأ دجوي ال هنآ اهتلدأب ةلأسملا هذه سرد نم لك ىدل مولعملا نمو

 .[هتم].1/ ةيآلا «تارجحلا ةروس )١(

 .[هتم]." م ةيآلا ىارسإلا ةروس (؟)

 ہا



 فيك ميرحتلا ريغ ىلإ ةمدقتملا ثيداحألا ضعب يف دراولا يهنلا فرصي

 بهذم وه ميرحتلا نأب عطقأ ينإف كلذلو ؟قبس امك ميرحتلل هنأ دكؤت ثيداحألاو

 دوهيلا هللا لتاق» ثيدح ركذ نأ دعب ةهاركلاب حرص دقو اميس ال «يعفاشلا

 ظفاحلا حرص اذإ نذإ ةبارغ الف مدقت امك « دجاسم مهئايبنأ روبق اوذختا ىراصنلاو

 مدقت امك ربقلا ىلع دجسملا ءانب ميرحتب -بهذملا يعفاش وهو -يقارعلا

 .ملعأ هللاو (۱۷۰ ص)

 جوزت ةحابإب لوقلا يعفاشلا مامإلا ىلإ بسن نم أطخا دقل :لوقن اذهلو

 اذإ زاوجلا يفانت ال ةهاركلاو «كلذ ةهاركب حرص هنأ ةجحب انزلا نم هتنب لجرلا

 )١//57/5(: « نيعقوملا مالعإ» يف ميقلا نبا لاق !هيزنتلل تناك

 حابم هنأ طق لقي ملو انزلا ءام نم هتنب لجرلا جوزت ةهارك ىلع يعفاشلا صن»

 هذه نأ نيدلا نم هب هللا هلحأ يذلا هبصنمو هتمامإو هتلالجب قيلي يذلاو ءزئاج الو

 هلوسرو هللا ههركي مارحلا نآل ةهاركلا ظفل قلطأو ميرحتلا هجو ىلع هنم ةهاركلا

 لبر ىق هلوق دنع نم تامرحملا نم همرح ام ركذ بقع ىلاعت لاق دقو ةا:
 شام ر يلا سفت لا اوف الو :هلوق ىلإ "4. ابال اود الأ

 ل تانآلارخأ ىلإ .ْمْلِع وب كَل َسْيَلاَم فق فق اَلَوإل هلوق ىلإ "4. قحاب
 ا ۳

 . اورم كبَر دنع هیس ناک كلذ لکو : لاق

 )١( ةيآلا ءارسإلا ةروس ۲١.]مته[.

 ءارسإلا ةروس نم ٠۳ ةيآلا دصقي امنإ هللا همحر ميقلا نبا نأ قحلاو ]] ٠١١ ةيآلا ماعنإلا ةروس (؟)

 .[هنم].[[.ماعنألا ةروس نم ٠١١ ةيآلا سيلو همالك قايس لدي امك

 .[هتم].7 ةيآلا ءارسإلا ةروس (۳)

 .[هنم].78 ةيآلا ءارسإلا ةروس (6)

 مومو



 لاؤسلا ةرثكو لاقو ليق مكل هرك لجو زع هللا نإ) حيحصلا يفو

 .«لاملا ةعاضإو

 هللا مالك يف هيف تلمعتسا يذلا اهانعم يف ةهاركلا نولمعتسي اوناك فلسلاف

 مرحمب سيل امب ةهاركلا صيصخت ىلع اوحلطصا نيرخأتملا نكلو «هلوسرو

 حالطصالا ىلع ةمئآلا مالك مهنم لمح نم لمح مث هلعف نم حجرأ هكرتو

 يف يغبني ال ظفل وأ ةهاركلا ظفل لمح نم هنم ًاطلغ حبقأو كلذ يف طلغف ثداحلا

 .« !ثداحلا يحالطصالا ىنعملا ىلع زل هلوسرو هللا مالك

 :لوقن ةبسانملا هذهبو

 ىلع تأرط يتلا ةثيدحلا يناعملل اوهبتني نأ ملعلا لهآ ىلع بجاولا نم نإ

 يناعملا هذه ريغ يه برعلا دنع ةفورعم ةصاخ يناعم لمحت يتلا ةيبرعلا ظافلألا

 ام دودح يف هلمجو هتادرفم مهفت نأ بجيف برعلا ةغلب لزن نآرقلا نأل «ةثيدحلا

 يناعملا هذهب رسفت نأ زوجي الو نآرقلا مهيلع لزنأ نيذلا برعلا مهني ناك

 هذهب رسفملا عقوالإو «نورخأتملا اهيلع حاطصا يتلا ةئراطلا ةيحالطصالا

 الاثم تمدق دقو رعشي ال ثيح نم هلوسرو هللا ىلع لوقتلاو أطخلا يف يناعملا

 .(ةهاركلا) ظفل كلذ ىلع

 ناك ام لك لمشي اذهو ةقيرطلا ةغللا يف هنإف. :(ةنسلا) ظفل رخآ الاثم كيلإو

 صاخ وهف احالطصا امأو الفن وأ ناك ًاضرف رونلاو ىدهلا نم ةا لوسرلا هيلع

 ظفل يحالطصالا ىنعملا اذهب رسفي نأ زوجي الف ا هيده نم ًاضرف سيل امب
 مكيلعو...» : لو هلوقك ةميركلا ثيداحألا ضعب يف درو يذلا (ةنسلا)

 .( ينم سيلف يتنس نع بغر نمف...) ا هلوقو ...يتنسب

۲ 
 ہا



 ىلع ضحلا يف نيرخأتملا خياشملا ضعب هدروي يذلا ثيدحلا هلثمو

 «يتعافش هلنت مل يتتس كرت نم» :وهو يحالطصالا اهانعمب ةنسلاب كسمتلا

 .ملعن اميف هل لصأ الو ةو يبنلا ىلإ ثيدحلا مهتبسن :ىلوألا

 «يعرشلا اهانعم نع مهنم ةلفغ يحالطصالا ىنعملاب ةنسلل مهريسفت :ةيناثلا

 !ةلفغلا هذه لثم ببسب هيف نحن اميف سانلا ئطخي ام رثكأ امو

 ىلع هللا مهمحر ميقلا نبا هذيملتو ةيميت نبا مالسإلا خيش هبن ام رثكأ اذهلو
 يفاذهو فرعلا ال ةغللا ىلإ عوجرلاب ةيعرشلا ظافلألا ريسفت يفاورمأو ؛كلذ

 « ظافلألل ةيخيراتلا ةساردلا» ب مويلا هنومسي امل لصأ ةقيقحلا

 يف ةيبرعلا ةغللا عمجم ضارغأ مهأ نم نأ ىلإ ريشن نأ انب نسحيو
 رشنو «ةيبرعلا ةغلل يخيرات مجعم عضوا رصم يف ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلا

 امك ؛ رييغت نم اهتالولدم ىلع أرط امو تاملكلا ضعب خيرات يف ةقيقد ثوحب

 )٤۳٤( )١508( مقرلا يذ نوناقلا نم ةيناثلا ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا يف ءاج

 ۸ج « عمتجملا ةلجم» رظنا) ةيبرعلا ةغللا عمجم ميظنت نأشب صاخلا

 ةملسم ةيبرع دب ىلإ هب دهعيو ميظعلا لمعلا اذهب عمجملا موقي نأ ىسعف.(٥ص

 اذه ملسي كلذبو اهيف امب ىردأ رادلا بحاصو اهباعشب ىردأ ةكم لهأ نإف

 !نيرمعتسملا ركمو نيقرشتسملا ديك نم عورشملا

 ةيميرحتلا ةهاركلا ةيفنحلا بهذم

 دمحم مامإلا لاقف ةيفنحلا انه اهب لاق دق يعرشلا ىنعملا اذهب ةهاركلاو

 ٤١(: ص) « راثآلا» هباتك يف ةفينح يبأ ذيملت

 نإ ا



 لعجي وأ نيطي وأ صصجي نأ هركنو ءربقلا نم جرخ ام ىلع دازي نأ ىرنال»
 .( ادجسم هدئع

 دقو «مهيدل فورعم وه امك ؛ميرحتلل يهف تقلطأ اذإ ةيفنحلا دنع ةهاركلاو

 .(؟١ 5 ص) يتأي امك مهنم كلملا نبا ةلأسملا هذه يف ميرحتلاب حرص

 ميرحتلا ةيكلاملا بهذم

 :سماخلا ثيدحلا ركذ نأ دعب (۳۸ )٠١/ هريسفت يف يبطرقلا لاقو

 ءايبنألا روبق اوذختي نأ نيملسملا ىلع مرحي اذهو :انؤاملع لاق"

 .(دجاسم ءاملعلاو

 ميرحتلا ةلباتحلا بهذم

 :هريغو )١/ ۴١۳( « ىهتنملا حرش) يف امك اضيأ ميرحتلا ةلبانحلا بهذمو

 بوجوو ؛روبقلا ىلع ةيئبملا دجاسملا يف ةالصلا نالطب ىلع مهضعب صن لب
 ةوزغ هتنمضت ام نايب ددص يف (77 /۳) « داعملا داز» يف ميقلا نبا لاقف اهمده

 كرابت هللا ىهن يذلا رارضلا دجسم ةصق ركذ نأ دعبو «دئاوفلاو هقفلا نم كوبت

 :لاق هقرحو همده ا هنأ فيكو هيف يلصي نأ هيبن ىلاعتو

 ءاهمدهو ءاهيف ب هلوسرو هللا ىصعي يتلا ةيصعملا ةنكمأ قيرحت اهنمو»

 هيف ىلصي دجسم وهو همدهب رمأو ءرارضلا دجسم ةو هللا لوسر قرح امك

 «نيقفانملل ىوأمو «نينمؤملا نيب ًاقيرفتو ًاررض هؤانب ناك امل هيف هلل مسا ركذيو

 رييغتب امإو «قيرحت وأ مدهب امإ هليطعت ''”مامإلا ىلع بجاوف هنأش اذه ناكم لکو

 هيضتقي يذلا وه اذهو هنع بوني نم هلثمو مامإلا ريغ ىلع بجي ال كلذ نأ اذه موهفم :تلق )١(

 نم ربكأ نوكت دق نيملسملا نيب نتفو دسافم كلذ ىلع بترتل هريغ هب ماق ول هنأل «حيحصلا رظنلا

 .[هنم].اهبلج داري يتلا ةحلصملا
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 كرشلا دهاشمف رارضلا دجسم نأش اذه ناك اذإو ؛هل عضو امع هجارخإو هتروص

 «بجوأو كلذب قحأ هللا نود نم ًادادنأ اهيف نم ذاختا ىلإ اهتندس وعدت يتلا

 بابرأو نيرامخلا تويبو تاناحلاك ءقوسفلاو يصاعملا لاحم كلذكو

 قرحو ؛رمخلا اهيف عابي اهلماكب ةيرق باطخلا نب رمع قرح دقو «تاركنملا

 نع هيف بجتحا امل دعس '' رصق قرحو ًاقسيوف هامسو '''يفقتلا دشيور توناح

 "ةعمجلاو ةعامجلا روضح يكرات تويب قيرحتتب ا هللا لوسر مهو ؛ةيعرلا

 نع وه ربخأ امك مهيلع بجت ال نيذلا ةيرذلاو ءاسنلا نم اهيف نم هعنم امنإو

 فقو حصي مل امك «ةبرق الو رب ريغ ىلع حصي ال فقولا نأ اهنمو. “كلذ

 اذإ تيملا شيني امك ربق ىلع ينب اذإ دجسملا مدهيف اذه ىلعو «دجسملا اذه

 نيد يف عمتجي الف ؛هريغو دمحأ مامإلا كلذ ىلع صن دجسملا يف نفد

 ولف قباسلل مكحلا ناكو ؛هنم عنم رخآلا ىلع أرط امهيأ لب ءربقو دجسم مالسإلا

 اذه يف ةالصلا حصت الو زوجي الو فقولا اذه حصيالو زجي ملًاعم اعضو
5 

 هيلع دقوأ وأ أدجسم ربقلا ذختا نم هنعلو كلذ نع إب هللا لوسر ىهنل دجسملا

 رمع تيآر» :لاق فوع نب نمحرلا دبع نب ميهاربإ نع (۱۸۹ )١/ « ىنكلا» يف يبالودلا ىور )١(

 هدنسو.( رمخلا عيبي انراج ناكو ةممح وأ ةرمج هنأك ىتح يفقللا دشيور تيب قرحأ

 وبأو ١( /70 4 /7) « ةريبكلا عماجلا» يف امك ديبع يبأ تنب ةيفص نع قازرلا دبع هاورو .حيحص

 .[هنم].اضيأ حيحص هدنسو رمع نبا نع 1١7( ص) « لاومألا» يف ديبع

 بكاوكلا» نم )١/114( « دهزلا» يف كرابملا نب هللا دبع اهاور ةصقلاو رصقلا باب ينعي (0)

 .[هنم].تاقث هلاجر دنسب (۳۹۰ مقر) دمحأو (ط 01١7-078 مقرو 01/0) ريسفت « يراردلا

 نإ :(هيبنث).(0 08و 001) ( دواد يبأ حيحص) يف جرخم وهو ةريره يبأ ثيدح نم هيلع قفتم (۳)

 .[هنم].يراخبلا نود ملسم هج رخآ اعوفرم دوعسم نبا ةياور نم رخآ ثيدح ةعمجلا ثيدح
 يندملا حيجن رشعم ابأ هيف نإف ص هنع حصي مل كلذب دنسلا نكل لوقعملا وه ناك نإو اذه :تلق (5)

 قيقحتلا )١1١77( «ةاكشملا جيرخت» يف هتنيب امك ركنم اذه هئيدح لب هظفح ءوسل فيعض وهو

 . [هنم]. ىناثلا
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 « ىرت امك

 هتدافأ ام ىلع ةقفتم ةعبرألا بهاذملا نأ ءاملعلا نع هانلقن امم نيبتف

 ءاملعلا قافتا لقن دقو.روبقلا ىلع دجاسملا ءانب ميرحت نم ءةمدقتملا ثيداحألا

 مالسإلا خيش وهو الأ مهفالتخاو مهقافتا عضاومو مهلاوقأب سانلا ملعا كلذ ىلع

 وبأ هاور ؛ جرسلاو دجاسملا اهيلع نيذختملاو روبقلا تارئاز هللا نعلا سابع نبا ثيدح ىلإ ريشي )١(

 عبتي نأو لاقي نأ قحأ قحلاف نييفلسلا نم ريثك هركذب جهل نإو دئسلا فيعض هنكلو هريغو دواد

 :2 ليصفتلا باتك» يف لاقف ملسم مامإلا نيمدقتملا نم هفعض نممو

 نبا نم عامس هل تبثي الو هثيدح سانلا ىقتا دق ماذاب حلاص وبأو «تباثب سيل ثيدحلا اذه

 .(1 AY/ 10( بكاوكلا» يف امك « حتفلا» يف بجر نبا هلفن «سابع

 مقر « ةمألا يف ئيسلا اهرثأو ةعوضوملاو ةفيعضلا ثيداحألا» يف ثيدحلا اذه فعض تنيب دقو

 اذه نم الإ تأي مل ركنم هنإف «جرسلا ذاختا الإ هريغل حيحص ثيدحلا نأ كانه تركذ دقو (5؟)

 .فيحضلا قيرطلا

 لضافأ دحأل « نييملا لوقلا» باتك يف ءاجف ثيدحلا اذه لوح شحاف أطخ ىلع نآلا تفقو دقو

 :(۷۹ ص) هصن ام نييفلسلا نيرصاعملا ءاملعلا

 اذه نم لاخ مكاحلا دنع هدانسإ نإف لاقم ننسلا باحصأ دنع هدانسإ يف ناك نإو ثيدحلا اذهولا

 !( مهقيرط ريغ مكاحلا قيرط نأل لاقملا
 هبقع مكاحلا لاق دقو سابع نبا نع حلاص يبأ ىلع هريغو مكاحلا دنع هاردم ثيدحلاو :تلق

(YE/0) 

 . هب اجتحي ملو ماذاب وه حلاص وبأ»

 يف ظفاحلا لاق امك هدحو يلجعلا الإ هقثوي ملو «ةمئألا روهمج دنع فيعض وهو :تلق

 دشنل رخآ ًاقيرط ثيدحلل دجن ملو نابح نباك قيثوتلا يف هلهاستب فورعم يلجعلاو «بيذهتلا»
 .هنع ثحبلا ديزم دعب هب هلضع

 جارسلا ركذ اهيف سيل هذه نكل كانه اهتركذ يتلا دهاوشلا ضعب همالكب ينع «هيلإ راشملا لعلو
 .[هنم].مهو ىلع مهو وهف ًالصأ

 مسك



 يتالصل هيف عمتجت سانلاو ربق هيف ناك اذإ دجسملا ىلع ةالصلا حصت له»

 :باجأف ؟طئاح وأ زجاح هيلع لمعي وأ ربقلا دهمي لهو ؟ال مأ ةعمجلاو ةعامجلا

 نإ» :لاق ةلَب يبنلا نأل ؛ربق ىلع دجسم ينبُي ال هنأ ةمئألا قفتا هلل دمحلا

 ينإف ءدجاسم روبقلا اوذختت الف الأ دجاسم روبقلا نوذختي اوناك مكلبق ناك نم

 نفدلا لبق دجسملا ناك نإف دجسم يف تيم نفد زوجي ال هنأو.« كلذ نع مكاهنأ

 امإف ربقلا دعب ينب دجسملا ناك نإو ًاديدج ناك نإ هشبنب امإو ربقلا ةيوستب امإ ريغ
 هيف ىلصي ال ربقلا ىلع يذلا دجسملاف ربقلا ةروص لازت امإو دجسملا لازي نأ

 .(۱۹۲ /۲و ۱۰۷ /۱) هل ىواتفلا يف اذك» هنع يهنم هنإف «لفن الو ضرف

 هذه ةيميت نبا مالسإلا خيش ىوتف ةيرصملا رايدلا يف ءاتفإلا راد تنبت دقو

 دجسملا يف نفدلا زاوج مدع ىلع صنت اهتردصأ اهل ىوتف يف هنع اهتلقنف
 . 6107 -5:01 ص ١١ ج)» رهزألا ةلجم « يف ءاش نم اهعجاريلف

 :(0؟ ص) ( ةيملعلا تارايتخالا يف ةيميت نبا لاقو

 ءاهتلازإ نيعتيو ءاهئيبو ءاهيلع دجاسملا ذاختاو ءروبقلا ىلع جارسإلا مرحيولا

 .« نيفورعملا ءاملعلا نيب افالخ هيف ملعأ الو

 هرقأو (١/؟44 /۲) « يراردلا بكاوكلا» يف يلبنحلا ةورع نبا هلقنو

 ذاختا ميرحت نم ثيداحألا هيلع تلد ام ىلع اوقفتا مهلك ءاملعلا نأ ىرن اذكهو

 مهتقيرط نع جورخلاو «مهتفلاخم نم نينمؤملا رذحنف ءروبقلا ىلع دجاسملا

 ص ١97٠ ةئس دلجم) رظناف اقلطم رويقلا ىلع ءانبلا ميرحت يف رخآ لاقم اهسفن ةلجملا يفو )١( هَل بت اَمِدْعَب ْنِم َلوُسَّرلا ٍقِقاَُي ْنَمَو# لجو ع هلوق ديعو مهلمشي نأ ةيشخ
lun.
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 ی ر ا ا للا | ر د ا کوک
م ْتَءاَسَو منهج ِهِلْضْنَو لوت ام هلون َنييِمْؤملا ٍليِبَس ربع يتو ىدا

 . (اًريصَ

 . يه َوُهَو َعْمَّسلا ىَقْلَأ ْوَأ ٌبْلَق هَل ناگ ْنِل ىَرْكِذَل َكِلَذ يف ن#و

 (15-ا"”ص) "دجاسلا ريذحت"

 :[مامإلا لاق]

 ديحوتلا ىلع ةدحاو ةمأ اوناك مهدهع لوأ ذنم سانلا نأ عرشلا يف تباثلا نم

 َناَك# :ىلاعتو كرابت هللا لوق اذه يف لصآلاو ؛كرشلا مهيلعأرط مث صلاخلا
 هللا يضر سابع نبا لاق.” ”4َنيِرِذْنُمَو َنيِرَّشَبُم َنّيينلا هللا تعيق َةَدِحاَو َةَمَأ ساتلا 1 8 5 2 ور رس رو ب سارا < ر م 3

 ثعبف اوفلتخاف قحلا نم ةعيرش ىلع مهلك نورق ةرشع مدآو حون نيب ناك) :هئنع

 . < نيرذنمو نيرشبم نييبنلا هللا

 ١/۲١١(: /5) « بكوكلا» ىف ىلبنحلا ةورع نبا لاق

 )١( ةيآلا ءاسنلا ةروس 1١16.]منه[.

 .[هنم].۳۷ ةيآلا ق ةروس (؟)

 .[هنم].7 1١ ةيآلا ةرقبلا ةروس (*)

 :لاقو )٥٤٩/۲( مكاحلاو (هللا همحر ركاش دمحآ قيقحتب ۲۷۰۵ )٤/ ( هریسفت يف ريرج نبا هاور (4)

 .يبهذلا هقفاوو يراخبلا طرش ىلع حيحص

 :سابع نبا نع يفوعلا هاور ام امأو .مهو وهو يراخبلا حيحصل يلبنحلا ةورع نبا هازعو :تلق

 نبا نع حصي الف (نيرذنمو نيرشبم نييبنلا هللا ثعبف) ارافك اوناك :لوقي (ةدحاو ةمأ سانلا ناك)

 مهتياكح يف نيرسفملا نم هريغو يزارلا رخفلا أطخأ دقلو ءهب جتحي ال فيعض يفوعلا نأل سابع

 :(5 6+ )١/ ريثك نبا ظفاحلا لاق اذهلو ءهنع نيتكاس سابع نبا نع لوقلا اذهل

 اودبع ىتح مدآ ةلم ىلع اوناك سانلا نأل ىنعمو ادنس حصأ سابع نبا نع لوألا لوقلاو»

 .©« ضرألا لهأ ىلإ هللا هثعب لوسر لوأ ناكف مالسلا هيلع احون مهيلإ هللا ثعبف «مانصألا

 .[هنم].(؟5١ /؟) 6 نافهللا ةئاغإ» يف ميقلا نبا هححص يذلا وه لوقلا اذهو

 ۲۲۸ تا



 هيثبو ليباق نأ باتكلا لهأ نم خيراتلا لهآ نم معز نم لوق دري اذهولا

 .«راتلا اوديع

 نأ نومعزي نيذلا ةدحالملاو ةفسالفلا ضعب ىلع اضيأ در هيفو :تلق

 .ئراطلا وه ديحوتلا نأو كرشلا ناسنإلا ىف لصألا

 :ناحيحص ناثيدح ةقباسلا ةبآلا ديؤيو ءاذه لطبيو

 مهنإو ؛مهلك ءافنح يدابع تقلخ ينإ» :هبر نع هيوري اميف ةو هلوق :لوألا

 مهترمأو مهل ٌتللحأ ام مهيلع تمّرحو :مهنيد نع '''مهتلاتجاف نيطايشلا مهتتأ

 ." «ًاناطلس هب لزنأ مل ام يب اوكرشي نأ

 هنارصنيو هنادوهي هاوبأف ةرطفلا ىلع دلوي الإ دولوم نمام» :ةلكلَي هلوق :يناثلا

 يدب ال اَهْيَلَع َساّنلا َرَطَف يتلا هللا َةَرْطِفل متتش نإ اوؤرقاو» :ةريره وبأ لاق

 . «٠ ةيآلا. هللا یتا

 ىلع كرشلا أرط فيك ملسملا ملعتي نأ ًادج مهملا نم نإفاذه نيبت اذإ

 ؟نيدحوم اوناك نأ دعب نينمؤملا

 يف نالوجلا هنم ءاجو بهذ اذإ :لاتجاو لاج :لاقي لالضلا يف مهعم اولاجف مهتفختسا يآ ()

 .[هنم]. يبرحلا بيرغ يف هوحنو « ةياهنا.برحلا
 يف يوغبلاو (؟ /14 /0) « بيرغلا» يف يبرحلاو (157/4) دمحأو (۱۵۹ /۸) ملسم هاور (؟)

 .[هنم].(١ /۳۲۸ /۱۰) ركاسع نباو (7 /؟ )1١/ 5١ « دلاخ نب ةبده» ثيدح

 .[هنم].7”٠ ةيآ مورلا ةروس (۳)

 يف هتجرخ دقو مهريغو (98/1) يبالودلاو o)» /۱۸) ملسمو( ۱ )١ يراخبلا هاور(٤)

 .[هنم].١177 مقر «ءاورإلا)



 يف هناحبس هللا لوق ريسفت يف ةريثك تاياور فلسلا نم ةعامج نع درو دقل

 ٌقوُحَيَو ٌتوُمَياَلَو اًهاَوُساَلَواَذَو نرد الو ْمُكَتَهَأ َنْرَدَتاَل اوُلاَقَول :حون موق

 اوتام املف «نيحلاص ًادابع اوناك هعم ركذ نمو اًدو ةسمخلا ءالؤه نأ 4ا َمْمَتَو

 نم اوؤاج نيذلا ىلإ ىحوأ مث «مهروبق ىلع اوفكعي نأ مهموق ىلإ ناطيشلا ىحوأ
 ءامانصأ مهل اوذختي نأ مهدعب

 :ةحلاصلا مهلامعأب اودتقيف مهوركذي نأ ىلع مهل ىعدأ هنأب كلذ مهل نيزو

 اوناك مهءابآ نأ مهمهوأو ىلاعت هللا نود نم مهوبعي نأ ثلاثلا ليجلا ىلإ ىحوأ مث

 هدحو ىلاعت هللا اودبعي نأ مهل ًارمآ مالسلا هيلع ًاحون مهل هللا لسرأف كلذ نولعفي

 يف مهعم هتصق لجو زع هللا ىكح دقو .مهنم ًاليلق الإ هل اوبيجتسي ملف

 .حون ةروس

 :سابع نبا نع ( ٤۳ /۸) يراخبلا حيحص يف ءاج

 ىحوأ اوكله املف «حون موق نم نيحلاص لاجر ءامسأ ةسمخلا ءالؤه نأ»

 ًاباصنأ نوسلجي اوناك يتلا مهسلاجم ىلإ اوبصنا نأ :مهموق ىلإ ناطيشلا

 .( تدبع ملعلا خسنتو كئلوأ كله اذإ ىتح دبعُت ملف ءاولعفف :مهئامسأب اهومسو

 .مهنع هللا يضر فلسلا نم دحاو ريغ نع هريغو ريرج نبا ريسفت يف هوحنو

 :(559 /5)«روثنملا ردلا» يفو

 :لاق رهطم يبأ نع ديمح نب دبع جرخأو»

 لوأ يف لتق هنإ امأ :لاقف ءبهلملا نب ديزي (رقابلا وهو) رفعج يبأ دنع اوركذ

 .[هنم].؟1 ةيآلا حون ةروس )١(

 ا پس
N:ہا  



 :لاق « اًدو» ركذ مث هللا ريغ اهيف دبع ضرأ

 هربق لوح اوركسع تام املف «هموق يف ًاببحم ناكو ؛ًاملسم ًالجر دو ناکو»

 «ناسنإ ةروص يف هبشت هيلع مهعزج سيلبإ ىأر املف ؛هيلع اوعزجو لباب ضرأ يف

 مكيدان يف نوكيف هلثم مكل روصأ نأ مكل لهف اذه ىلع مكعزج ىرأ :لاق مث

 :اولاق ؟هب هنوركذتف

 نم مهب ام ىأر املق هنوركذي اولعجو مهيدان يف هوعضوف هلثم مهل روصف معن

 يف نوكيف هلثم ًالاثمت مكنم الجر لك لزنم يف مكل لعجأ نأ مكل له :لاق هركذ

 اولعجف اولبقأف هلثم ًالاثمت تيب لهأ لكل روصف «معن :اولاق ؟هنوركذتف هتيب

 سردو اولسائتو «هب نوعنصي ام نوري اولعجف :مهؤانبأ كردأو :لاق «هب هنوركذي

 يف هللا ريغ دبع ام لوأ ناكو :لاق "هللا نود نم ًاهلإ هوذختا ىتح هايإ مهركذ رمأ

 نا دوب هومس يذلا منصلا « دوا ضرألا

 «لسرلا متاخ ةو ًادمحم لسرأ دقو ىلاعتو كرابت هلإلا ةمكح تضتقاف

 نوكت نأ ىشخي يتلا لئاسولا لك نع يهني نأ عئارشلا همتاخ هتعيرش لعجو

 ىهن كلذلف رئابكلا اربكأ وه يذلا كرشلا يف سانلا عوقول -نيح دعب ولو -ةعيرذ
 “دايعأ اهذاختاو اهيلإ لاحرلا دش نع ىهن امك روبقلا ىلع دجاسملا ءائب نع

 .[هنم].« مهدالوأ دالوأ» :متاح نبأ ةياور نم « بكاوكلا» يف داز )١(

 25/١١7 /5) يلبنحلا ةورع نبال « يردلا بكاوكلا» يف امك» اضيأ متاح يبأ نبا هاورو :تلق (؟)

 ءامسألاو ىنكلا» يف يبالودلا هدروي ملو هفرعأ ملو اذه رهطملا يبأ ىلإ نسح وهو «هدائسإ قاسو
 .[هنم].« ةعيشلا لاجر تسرهف» نم (ىنكلا) يف ملسم الو )2

 هيرهاظ يف طوطخم وهو (؟ /59) « جحلا كسانم» هباتك نم ص هربق ةرايز بادآ يوونلا :لاق («)

 ربقلاب فوقولا جرخو مهدحأ لحد املك ةنيدملا لهأل هللا همحر كلام هرك» ۳٠٠١(: ماع) قشمد

 = صيبنلا ربق دنع فقي نأ رس ىلإ جرحخو رفس نم مدق نمل سأب الو :لاق ءابرغلل كلذ امنإو :لاق



 ىلاعت هللا نود نم اهتدابعو اهب ولغلا ىلإ يدؤي كلذ لك ذإ ءاهباحصأب فلحلاو

 نجلا نيطايش نواعتو نيحصانلا هلقو لهجلا هرثكو ملعلا ءافطنا دنع اميسال

 .ىلاعتو كرابت هللا ةدابع نم مهجارخإو سائلا لالضإ ىلع سنإلاو

 يهنلا ةمكح نم نأ نيملسملا رشعم اندنع مَّلسملا نم ناك اذإ هنأ ىفخي الو
 نيذلا نيكرشملاب هبشتلا مدعو ةعيرذلا دس وه ةثالثلا تاقوألا يف ةالصلا نع

 ىلع دجاسملا ءاثب يف مهب هبشتلا يف ةعيرذلاف :تاقوألا كلت يف سمشلا نودبعي

 ءيس رثأ يأ دجن مل مويلا ىتح اننأ ىرت الأ «حضوأو ىوقأ اهيف ةالصلاو روبقلا

 ةالصلل راثآلا ًاوسأ ىرن امنيب ءاهنع يهنملا تاقوألا هذه يف سانلا ضعب ةالصل

 ةثاغتسالاو "اهب حسمتلا نم روبقلا ىلع ةينبملا دهاشملاو دجاسملا هذه يف

 وه امم لالضلا نم كلذ ريغو اهل دوجسلاو لب فلحلاو اهل رذنلاو اهباحصأب

 ةنيدملا لهآ نيب كلام قّرف :يجابلا لاق.امهنع هللا يضر رمعو ركب يبألو هل وعديو هيلع يلصيف

 يربق لعجت ال مهللا» :ص لاق دقو ءاهب نوميقم ةنيدملا لهأو «كلذ اودصق ءابرغلا نأل «ءابرغلاو

 .[هنم].( دبعي انثو

 )١( جحلا كسانم» هباتك يف يوونلا :لاق « )54/ 01:

 فريغو يميلحلا هلاق ءربقلا ناردجب رهظلاو نطبلا قاصلإ هركيو ءصهربقب فاطُي نأ زوجي ال»

 «ءاملعلا هلاق يذلا وهو.باوصلا وه اذه...هنم دعبي نأ بدألا لب «هليبقتو ديلاب هحسم هركيو
 امنإ لمعلاو ءادتقالا نإف كلذ مهتفلاحم يف ماوعلا نم ريثكب رتغي ال نأ يغبنيو هيلع اوقبطأو

 وبأ ليلجلا ديسلا نسحأ دقلو «مهتالاهجو ماوعلا تاثدحم ىلإ تفتلي الو «ءاملعلا لاوقأب نوكي

 قرطو كابإو «نيكلاسلا ةلق كرضي الو ىدهلا قرط عبتا» هانعم ام هلوق يف ضايع نب ليضفلا يلع

 وهف ةكربلا يف غلبأ هوحنو ديلاب حسملا نأ هلاب يف رطخ نمو « نيكلاهلا ةرثكب رتغت الو ةلالضلا

 يف لضفلا يغتبي فيكو ءاملعلا لاوقأو عرشلا قفاو اميف يه امنإ ةكربلا نأل هتلفغو هلهج نم

 .(!؟باوصلا هقلاخم

 روبقلاب نوحسمتي نيذلا خياشملا ءالؤه ىطعأ ةملكلا هذهب هنإف يوونلا مامإلا هللا محر :تلق

 تفتلي نأ زوجي ال نيذلا ماوعلا نم مهلعج ثيح «ةلزتملا نم هنوقحتسي ام ًالوق اهنوذبحي وأ «ًالعف
 .[هنم].؟(ركذم نم لهف) مهتالاهج ىلإ

 ہا
 قرش



 دبعي ىتح رومألا هذه لك ميرحت ىلاعتو كرابت هتمكح تضتقاف فورعم دهاشم

 هدحو هئاعدب ىلاعت رمأ كلذب ققحتيف ءيش هب كرشي الو هدحو ىلاعتو كرابت هللا

 ."74اًدَحأ هللا َعَم اوُعْدَت الف هلل جالا ناو هلوق يف

 دق نيملسملا نم ًاريثك دجي نأ بلقلا رهاط ملسم لك هل فسأي امم نإو

 ام لك نع داعتبالاب تءاج يتلا ةو نياسرملا ديس ةعيرش ةفلاخم يفاوعقو

 ىلع مهنورقي خياشملا نم ًاريثك وأ ًاليلق ىري نيح ًافسأ دادزي مث ديحوتلاب جدخي

 «مهتاين تدسف دق مهنم ًاريثك نأ هللا دهشيو !هبيط مهتاين نأ ىوعدب ءةفلاخملا كلت

 هنوريام لك مهغيوست لب :خياشملا ءالؤه لاثمأ توكس ببسب كرشلا اهيلع نارو

 ؟"ةاطابلا ىوعدلا كلتب كرشلا رهاظم نم

 هنوري تيم ىلإ اوءاج قيض يف اوعقو املك سانأ نم موق اي ةبيطلا ةينلا نبأ
 كلذ ريغو ءافشلاو ةيفاعلا هنم نوبلطيو «هب نوثيغتسيو هللا نود نم هنوعديف ًاحلاص

 اي :اودان مهتباد مدق تلز اذإ لب !؟هللا الإ هيلع ردقي ال امو هللا نم الإ بلطي ال امم

 ةباحصلا ضعب اموي عمس و يبنلا نأ نوملعي دق خياشملا ءالؤه امنيب !زاب اي هللا

 .[هنم].14 ةيآلا نجلا ةروس )١(

 ةعمجلا موي ءابطخلا دحأ نيبو ينيب باتكلا اذه فيلأت نم نينس عضب دعب ليوط شاقن ىرج دقلو (1)
 ال تيملا نأ ملعي ثيغتسملا نأ ةجحب اهزاوجب خيشلا حرصف هللا ريغب ةثاغتسالا لوح هتيب يف

 امك :متلق :ربكأ هللا :تلق ةطساو :لاق ؟هيداني اذاملف كلذك رمألا ناك ول :هل تلقف !عفني الو رضي

 منك اذإف :هل تلق مث «(* ةيآلا رمزلا ةروس) 4 ىَقَلز للا ىلإ انوُبرَيِل الإ مهدئ ام ط مكر يغ لاق
 هللا ريغب ثيغتسملا فشكي نأ نم ًاساب ىرت لهف ًاعفن الو ارض مهيف نودقتعي ال مهنأ اقح نودقتعت

 ربكأ اذهف :تلق زوجي معن :لاقف « عفني الو رضي ال نم اي ؟زاب ای» هلوقب اهمعزت يتلا هتديقع نع
 ءادن نيبو مهئادن نيب متيوس الإو اعفن مهئادن يف نأ ىرت ةماعلا نع الضف تنأ كنأ ىلع ليلد

 عشت الو رضت ال اهن ةجحب اضيأ اهتادن زاوج نورت مكنظأ امو مانصألا لب راجحألاو تادامجلا

 .[هنم].(راصبألا يلوأ اي اوربتعاف). تهبف
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 !؟ رز هلل ىنتلعجأ :لاقف تئشو هللا ءاش ام :هل لوقي

 كرشلا نم ًارارف ةا هب نمآ نم ىلع و هللا لوسر راكنإ اذه ناك اذإف

 ةلالدلا يف هنأ عم !زاب اي هللا اي :مهلوق سانلا ىلع خياشملا ءالؤه ركني ال اذاملف

 نولوقي ةماعلا ىرن اذاملو ؟تعشو هللا ءاش ام ةملك نم رهظأو حضوأ كرشلا ىلع

 نأل كلذ ؟«تنأو هللا ريغ انلام»و « كيلعو هللا ىلع انلكوت# :جرحت يأ نود

 مهنأ امإو هيطعي ال ءيشلا دقافو لالضلا يف مهلثم مهنأ امإ خياشملا ءالؤه

 ىلع يضقت يتلا تامصولا ضعبب اومصوي ال يك مهونهادي لب ؛مهنورادي

 نم انلزنأ ام نومتكي نيذلا نإ# ىلاعت هللا لوقب نيلابم ريغ مهاشاعمو مهفئاظو

 مهنلعيو هللا مهنلعي كئلوآ باتكلا يف سانلل هانيب ام دعب نم ىدهلاو تانيبلا

 ."#نونعاللا

 ةاعداونوكي نأ مهيف ضورفملا ناك دقل نيملسملا ءالؤه ىلع ةرسح اي

 ببس مهنكلو ءاهناردأو ةينثولا نم مهذاقنإل ًاببسو ؛ديحوتلا نيد ىلإ سانلا عيمجل

 نيكرشملا لبق نم ةينثولل لثم برضم اوداع مهءاوهأ مهعابتإو مهنيدب مهلهج

 دقف روبقلا ىلع دجاسملا مهئانب يف دوهيلاك مهنأب مهنوفصي اوراصف مهسفنأ
 ىلاعت هللا همحر ليكولا نمحرلا دبع ذاتسألل « قحلا ةوعد» باتك يف ءاج

 :(۱۷۷ - ١ ؟ص)

 دراودا» ميئللا يزيلكنالا قرشتسملا ةينثولا هذه نيملسملا ىلع لجس دقو »

 :(1510-181 ص) لاقف « نوثدحملا نويرصملا) هباتك يف ( نيل

 .[هنم].(119) « ةيحصلا ثيداحألا» يف هجيرخت دجت «حيحص ثيدح )١(

 .[هنم].۹١٠ ةيآلا ةرقبلا ةروس (؟)

 ننال



 ادعام - مهبهاذم فالتخا ىلع -نويرصملا ةصاخبو -نوملسملا لمحيولا

 ثيداحألا وأ نآرقلا نم امهل دنس ال ًاسيدقتو ًامارتحا نيفوتملا ءايلوألل -نييباهولا

 نيروهشملا ءايلوألا روبق بلغأ قوف نوديشيو «مهنم ءايحألل نولمحي امم رثكأ

 اريغص ءانب مهنم ةرهش لقأ مه نم روبق قوف نوبصنيو ةليمجو ةريبك دجاسم

 وأ رجحلا نم ليطتسم بصن ًةرشابم ربقلا قوف ماقيو «ةبقب ًاجوتمو سلكلاب ًاضيبم
 ةداع بصنلا ىطغيو ءًاتوبات ىمسيو بشخلا نم وأ « ةبيك رتا ىمسي ديمرقلا

 بشخلا نم رتس وأ نابضق هب طيحيو ؛ةينآرقلا تايآلاب زرطملا ناتكلا وأ ريرحلاب

 ىلع يوتحي اهرثكأ نأ الإ نفادم رصم يف ءايلوألا ةحرضأ رثكأو «ةروصقم ىمسي

 :لوقي نأ ىلإ.تيملل ًاراكذت تميقأ ةغراف اروبق الإ تسيل اهضعبو «مهل ةليلق راثآ

 روبق ءانب ديدجتب ٌدوهيلا لعفي ناك امك نوملسملا موقي نأ ةداعلا ترج دقو

 :ديدج ءاطغب انايحأ توباتلا وأ ةبيكرتلا ةيطغت ءاهتفرخزو ءاهضيبتو ؛مهئايلوأ

 .« دوهيلا لعفي امك ''"ءاير كلذ نولعفي ءالؤه رثكأو

 اميس ال نيملسملا نم ريثك اهيف عقو يتلا ةلالضلا هذه نويبرغلا رافكلا ملع

 لاق دقف ؛ةيرامعتسالا مهعماطم قيقحت ليبس يف ىتح اهولغتساف «مهنم ةعيشلا

 ةفرخز نع يهنلا يف هل ىوتف يف يروقابلا نسح دمحأ خيشلا ذاتسألا ةليضف

 :اهيلع دجاسملاو بابقلا ءانيو روبقلا

 بيلاسأ ضعب نع ينثدح نييقرشلا رابك دحأ نأ ركذأ ؛ةبسانملا هذهبو»

 ىلإ دنهلا نم ةيتآلا لفاوقلا ليوحتب يضقت تناك ةرورضلا نأ ايسآ يف رامعتسالا

 ةيأ دجت ملو «ةياغ هيف رمعتسملل ٍديدج هاجتا ىلإ ةعساولا ةقطنملا كلت ربع دادغب

 .هراتخت لفاوقلا لعج يف ةياعدلا لئاسو نم ةليسو

 .[هنم]. مهمعزب هللا ىلإ ابرقتو ادبعت هنولعفيف نورخآلا امأو مهضعب نم اذه :تلق )١(



 ىف ةبراقتم تافاسم ىلع بابقو ٍةحرضأ ةدع ةماقإ ىلإ اودتها ًاريخأو

 .قيرطلا اذه

 نم دهوش امبو ءايلوألا نم اهيف نمب تاعاشإلا تزتها نأ الإ وهام

 !ةرماع ةدوصقم ةلوهأم قيرطلا كلت تراص ىتح !مهتامارك

 ضرألا قراشم ىف نيملسملا ىلإ هللا هجول ةصلاخ ةملك اهلسرأ نأ بحأو

 ىلإو «ةينانألا ىلإ ةوعدو «درفلل ٌةَرَعُن اهنإف رباقملا ميخضت نعاوعلقي نأ ءاهبراغمو

 .قرشلا حور تلتق يتلا ةتوقمملا ةيطارقتسرالا

 .ًاتاومأ وأ ًءايحأ ًاعيمج سانلا نيب يوست يتلا نيدلا باحر ىلإ اودوعي نأو

 ةصلاخ لامعأ نم هادي تمدق امو ىوقتلاب الإ دحأ ىلع دحأل لضفال
 . هللا هجول

 يف مظعلا كب قيفر ققحملا ذاتسألا ريهشلا خرؤملاو ريدقلا بتاكلا لاقو

 ص) ( مالسإلا ريهاشم رهشأل هباتك نم هنع هللا يضر ةديبع يبأ ةمجرت ةمتاخ

 :« روبقلا ىف ةملك» نا ونع تحت 055-0١(

 امو مارهألاو سيواونلاك روبقلا خيرات نع ثحبلا ناونعلا اذهب ديرن ال »

 فالتخا دنع ئراقلا ةركفب فوقولا ديرن امنإو ىلوألا ةينثولا ملاعم نم اهلكاش

 ةباحصلا ةلج روبق نم ريثك نييعت يف مهفالتخاك ةديبع يبأ ربق ناكم يف نيخرؤملا
 نماوغلبو ءامشلا ميشلا كلتب اولحتو ميظعلا كلملا اذه اوخود نيذلا ماركلا

 دقو نيرخآلاو نيلوألا نم دحأ اهغلبي مل ةياغ حالصلاو ىوقتلاو لضفتلاو لضفلا

 يف ةميظعلا مهراثآ نيودتب اونعو ماظعلا لاجرلا كئلوأ رابخأ نوخرؤملا طسب

 .[هنم].يلازغلا دمحم ذاتسألل ١74( ص) « مالسإلا نم سيلا )١(

9T 
 يا



 ام معنو ةدازتسالل ةجاح سوفتلا يف اوكرتي مل ىتح نادلبلاو كلامملا حوتف

 .نيدلاو ةمألا هب اومدخ

 هذخأي نأ ثيلي ال ءلمأتملا ةفقو رمألا اذه دنع هركفب فقو اذإ ئراقلا نإ

 رظن نع اهتنكمأ ءافتخاو ماظعلا لاجرلا كئلوأ روبق عايض نم ةلهو لوأل بجعلا

 تقبط يتلا مهترهشو اهباحصأ ردق ةلالج ىلع راثآلا ينودمو «رابخألا ةلقن

 مهرشنو ناميإلل مهقبس ةليضفب ًارارقإو مهردقل ًاماظعإ سوفتلا تآلمو قافآلا

 .نآرقلا ةوعد

 كئلوآ نأ :رمآلا اذه يف لمأتلا دنع سفنلا هب هثدحت ام لقأ ئراقلا نأ مرج ال

 تاذ تايلاعلا بابقلا اهيلع داشتو «نييعتلاب مهروبق ملعُت نأ يغبني لاجرلا

 مهتبحصو ناميإلا قدصو ىوقتلاو حالصلاب مهترهشل نكي مل اذإ :نيطاسألا

 مظاعأ اهنع زجعت يتلا لامعألا رابك نم هوتأ املف ؛مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلل

 مضت يتلا مهثادجأ تسردو «نيخرؤملا رظن نع مهروبق تباغ فيكف لاجرلا
 ىلع يفعو ريسلا بابرأ اهتنكمأ نييعت يف فلتخا ىتح نيعباتلاو ةباحصلا رباكأ

 دعب هيلع ءاثبلاب هرثأ اورهظأو «نيمختلاو سدحلاب دعب هوملع ام الإ رثألا اهرثكأ

 امب تاومألا روبق ىلإ ةيانعلا فرص نيملسملا دنع دهاشملا نأ عم «نيحلا كلذ

 اهدنع دجاسملا ذاختاو اهيلع بابقلا عفرو اهدييشتو اهعفر يف قنأتلاب ةياغلا غلبي

 ؛مالسإلا يف ركشي ٌرثأ مهل رهظي مل نيذلا نيملاظلا ءارمألا روبق اميس ال

 مهنيب ةبسن الو ؛ناميإلا ماكحأ لهجي مهرثكأ ناك نيذلا نيلاجدلاو ةخيشمتملاو

 ةباحصلا رايك نم هناوخإو حارجلا نب ةديبع يبأك ماظعلا لاجرلا كئلوأ نيبو

 ؟ايصق اناكم ةليضفلاو ىوقتلاب اوغلبو ءايرط اضغ نيدلا اولقن نيذلا «ماركلا

 ًاريدقت لقأب مهرصع يفاونوكي مل نيعباتلاو ةباحصلا نأ :اذه نع باوجلاو
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 الإ ءةمألا رايخأو لاطبألا ريهاشم نم مهيف غبن نم نأشل ًاميظعتو ؛لاجرلا ردقل

 يهتلا مهققحتل تافرلا ميظعتو «تاومألا روبق دييشت نم نوفنأي اوناك مهنأ

 تءاج يتلا ؛ةحمسلا ةيفينحلا ءارغلا ةعيرشلا بحاص نم كلذ نع حيرصلا

 روبق ىلع فوكعلا وأ «تافرلل ميظعتلا راثآ وحمو «ةينثولا ةفأش لاصئتسال

 فرشأ يف ركذلا فرشأ نأو '"'سراودلا روبقلا ريخ نأ نوريو ؛«تاومألا

 ةلجو ةباحصلا رابك روبق كلذ مهليج دعب ىتأ نمع تفتخا اذهل ؛لامعألا

 .ردنام الإ نيدهاجملا

 نونظ براضتو ةاورلا فالتخاب اهتتكمأ نييعت يف رابخآلا ةلقن تفلتخا مث

 .نيلقانلا

 تاومألا نكامأ ىلع ظافتحالاو روبقلا ميظعتل رثأ مالسإلا ردص يف ناك ولو

 اهنع تباغ املو «فالتخالا اذه نم ءيش ناك امل ءاهيلع دجاسملاو بابقلا دييشتب

 .نيخيشمتملاو ةلجاجدلا روبق بغت مل امك ماركلا ةباحصلا كئلوآ روبق نآلا ىلإ

 ةباحصلا لعفاوفلاخو «نيملسملا ةعدتبم ىلوألا روصعلا دعب اهعدتبا يتلا

 ةينثولا ةريس ديعتو «نيمدقألا لكايه لثمت بابقلا هذه رثكأ تتاب ىتح «نيعباتلاو

 نوملسملا ربتعا ولو ؛كرشلا ىلإ اهبرقأو قحلا نع اهعزانم دعبأو اهعاونأ حبقأب

 «مالسإلا هللا رصن مهبو نيدلا اذه اوذخأ مهنع نيذلا ةباحصلا روبق ءافتخاب دعب

 لقعلا هابأي ًاميظعت تاومألا ميظعتو روبقلا ىلع بابقلا ةماقإ ىلع اوؤرتجا امل
 مهييت ةنامأ انيلإ اودأ نيذلا نيعباتلاو ةباحصلا هلك اذه يفاوفلامخو عرشلاو

 زئانجلا ماكحأ» يباتك يف هنايبو ربش وحن ضرألا نع ربقلا عفر ةنسلاو ثيدحب سيل اذه :تلق )١(

 .[هنم].(يمالسإلا بتكملا عبط (۲۰۹ -۲۰۸ ص) ( اهعدبو

 قر
 يا



 .اهب انشبعف ةعيرشلا رارسأو ءاهانعضأف

 يدسألا جايهلا يبأ نع « هحيحص) يف ملسم روبقلا نأش يف هاور ام كيلإو

 هللا لوسر هيلع ينثعب ام ىلع كثعبأ الأ :هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع لاق :لاق

 نع ًاضيأ « هحيحصاا يفو.هتيوس الإ افرشم ًاربق الو هتسمط الإ ًالاثمت عدت الأ ةا

 بحاص يفوتف « سودرا ب مورلا ضرأب ديبع نب ةلاضف عم انك :لاق يفش نب ةمامث

 ."''اهتيوستب رمأي أَي هللا لوسر تعمس لاق مث يوسف هربقب ةلاضف رمأق انل

 ةنامألا دهعل ًاديكأت مث «ةك# هللا لوسر ةنامأ انيلإ اودأ نيذلا انوغلب اذكه

 يدهب يدتهنو مهتتسب نتسنل مهسفنأب ةو لوسرلا هب مهرمأ ام لكب اوؤدب

 انكرادم تطحناو «تايئزجلا كلت ىنعم كاردإ نع انلوقع ترصق نكلو «مهيبن

 «روبقلا دييشت مدعب يضاقلا يوبنلا رمآلاو يهلإلا عيرشتلا ةمكحب ملعلا ماقم نع
 ةرصاقلا انلوقعب انمكحتو ءةمكحلا كلتب لفحن ملف ةينثولا جرادم يف جردتلا ءاقتا

 تحبصأ ىتح «تايئزجلا هذه لثمل ًابابحتسا روبقلا دييشت زاوجب انمكحف عرشلاب
 انلعج ىتح جردتت انلز ام ذإ ءديحوتلا ةديقعل ًاداسفإو «نيدلا يف ًاقرخو تايلك
 انرمأ هلجأل اهيف مث نم انعقوو «تابرقلاو روذنلاب اهتافر اندصقو دجاسملا اهيلع

 مداصن عرشلا ةمكح نع ةلفغ يف لازن ال نحنو اذه لك «' "'روبقلا سمطب عراشلا

 . نيكلاهلا عم كلهن ىتح ءانمداصيو قحلا

 روذنلاب اهدصقيو دجاسم اهذختي نم نعلو اهميظعتو روبقلا دييشت نع يهنلاب ةدراولا ثيداحألا )١(
 ميقلا نباو ةيميت نبا مالسإلا خيشك نيحلصملا ةمئآلا نم ريثك اهيلع مالكلا ىصقتسا دق ةريثك

 .امهريغو نافهللا ةثاغإو ةطساولاك موقلا بتك نم اهناظم يف عجارتلف امهلاثمأو

 .[هثم]. رئانجلا مكحأ» انباتك كلذل عجارو :تلق

 .[هنم].قباسلا انقيلعت رظنا (؟)

Sr 



 كرشلا نأ ةيرصع ةفاقث اذ مهنم ناك نم ةصاخ سانلا ضعب نظي دقو :تلق

 !اهب لوقعلا ةرانتساو مولعلا راشتنا ببسب هل ةعجر ال هنأو لاز دق

 فالتخا ىلع كرشلا نأ دهاشملا نأ ذإ «هفلاخي عقاولا نإف ءلطاب نظ اذهو

 دالب يف اميس الو «ضرألا عاقب رثكأ يف هبانطأ ًابراض لازي ال هرهاظمو هعاونأ
 ءامظعو ؛ةداملاو مانصألاو :نيسيدقلاو ءايبنألا ةدابعو ءرفكلا راد رقع برغلا

 .مهنيب ليثامتلا راشتنا نايعلل كلذ رهظي ام زربأ نمو «لاطبألاو لاجرلا

 دالبلا ضعب يف ًاديور رشتنت تذخأ دق ةرهاظلا هذه نأ هل ُفَسْوُي امم نإو

 !نيملسملا ءاملع نم ريكن يأ نود ةيمالسإلا

 ةعيشلا ةصاخو نيملسملا دالب نم ريثك هذهف ؟ًاديعب ءارقلاب بهذن انلامو

 ءاهلوح فاوطلاو «روبقلل دوجسلاك ةينثولاو كرشلا رهاظم نم ديدع اهيفف مهنم

 قبس امم كلذ ريغو «ىلاعت هللا نود نم مهئاعدو ءدوجسلاو ةالصلاب اهلابقتساو

 ىلع تايئثولاو تايكرشلا ناردأ نم ترهط دق ضرألا نأ انضرف ول اننأ ىلع هركذ

 ىلإ يدؤت نأ ىشخي يتلا لئاسولا ذاختا حيبن نأ انل زوجي الف ءاهعاونأ فالتخا

 نحن لب كرشلا ىلإ نيملسملا ضعبب لئاسولا هذه يدؤت نأ نمأن ال اننأل كرشلا

 ىتح عقو دق نكي مل نإ -نامزلا رخآ يف ةمألا هذه يف عقيس ؛كرشلا نأب عطقن

 ىلع نوكت ىتح ةا يبنلا نع كلذ يف ةدراولا صوصنلا ضعب كيلإو -!نآلا
 :رمألا نم ةنيب

 “*«ةصلخلا يذ لوح سود ءاسنلا تايلأ برطضت ىتح ةعاسلا موقت الا ١-

 .[هنم].(۲۷۱ /۲) دمحآو ۲ /۸) ملسمو 1٤(« /۱۳)يراخبلا هاور )١(
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 ."ةلابتب ةيلهاجلا ىف سود اهدبعت ًامنص تناكو

 اي :ةشئاع تلاقف « ىزعلاو تاللا دبعت ىتح راهنلاو ليللا بهذي ال) -؟

 نيدو ىَدُهاب ُهَلوُسَر لَسْرَأ يذلا ره :هلل لزنأ نيح نظأل تنك نإ !هللا لوسر

 نوكيس هنإ» :لاق ءًامات كلذ نأ "”4َنوُكر لا رگ ْوَلَو هلك نيّدلا لع رھيل یخ ا

 ةبح لاقثم هبلق يف نم لك ىفوتف «ةبيط ًاحير هللا ثعبي مث هللا ءاش ام كلذ نم

 نأل « ةلابت نم جاجحلا ىلع نوهأ» :لاقيو لثملا اهب برضي يتلا ةلابت تسيلو «نميلاب عضوم يه )١(

 .[هنم]. يوون». فئاطلاب كلت

 .[هنم1.[١١ ةيآلا ةبوتلا ةروس اذكو 1.٩ ةيآلا فصلا ةروس (۲)

 «لبقتسملا يف ققحتي امنإو همامتب ققحتي مل ةيآلا يف روكذملا روهظلا نأ نايب ثيدحلا اذه يف (۳)

 «مهدعب نمو نيدشارلا ءافلخلا نمز يف صهتافو دعب تعستا روهظلا ةرئاد نأ هيف كاش ال اممو

 رايخإل اعطق اذه ققحتيسو ةيضرألا ةركلا عيمج ىلع مالسإلا ةرطيسب الإ مامتلا نوكي الو

 تيب هللا كرتي الو راهنلاو ليللا غلب ام رمألا اذه نغلبيل :لاق هنأ صهنع حص دقف كلذب صلوسرلا

 هب هللا لذي الذو مالسإلا هب هللا رعي زع ليلذ لذب وأ زيزع زغب نيدلا اذه هللا هلخدأ الإ ربو الو ردم

 ريبكلا مجعملا» يف يناربطلاو )٠١ / ١( « يلامألا» يف نارشب نباو ٠١١( /4) دمحأ هاور.رفكلا

 ركذ» ىف ىسدقملا ىنغلا دبع ظفاحلاو )٠٠۲/ ١( « ناميإلا باتك» ىف هدنم نبا(, 2١

 حيحص» :لاقو 57٠-41( /4) مكاحلاو « حيحص نسح ثيدح» :لاقو ٩ )١/77( مالسإلا

 ةدنم نبا دنعو هدنع هلو.طقف ملسم طرش ىلع وه امنإو يبهذلا هقفاوو « نيخيشلا طرش ىلع

 .اضيأ ملسم طرش ىلع وهو دوسألا نب دادقملا ثيدح نم دهاش

 ةيآلا رسفت نأ بجي لماشلا عساولا هانعمبو هئوض ىلعف «ةميركلا ةيآلل رسفم ثيدحلا اذهف

 امور ةئيدم نوحتفيس نيملسملا نأ صهنع حص ام ثيدحلاو ةيآلا تايئزج نمو.ةروكذملا

 يناثلا حتفلا ققحتي نأ دب الف لوألا حتفلا ققحت دقو ةينيطنطسقلا مهحتف دعب ابابلا ةمصاع

 .(نيح دعب هأبن نملعتلو)

 اودعي نأ نيملسملا ىلعف ٤( مقر « ةحيحصلا ثيداحألا» يف هجيرختو حتفلا ثيدح عجار)

 هتامرحل مهبانتجاو هيبن ةنسل مهعابتإو هباتكل مهقيبطتو «مهبر ىلإ مهوعجري كلذل مهسفنأ
 ريسلا اوفنأتسا دق نيملسملا نأب رشبي دق ام قفألا يفو ىلاعتو هناحبس هيضري ام ىلع مهداحتاو

 .[هنم].لامآلا ىلاعت هللا ققح كلذ وحن

I 



 .* مهئابآ نيد ىلإ نوعجريف هيف ريخ ال نم ىقبيف ءناميإ لدرخ
 دبعت ىتحو «نيكرشملاب يتمأ نم لئابق قحلت ىتح ةعاسلا موقت الا -

 .« ناثوألا ىتمأ نم لئابقلا

 هلإ ال :ةياور يفو «هللا هللا :ضرألا يف لاقي ال ىتح ةعاسلا موقت الا ٤-

 706 هللا الإ

 رمألا اذإف ءةمألا هذه يف عقاو كرشلا نأ ىلع ةعطاق ٌةلالد ثيداحألا هذه يفف

 يدؤت دق يتلا بابسألاو لئاسولا لك نع اودعتبي نأ نيملسملا ىلع بجيف كلذك

 امم كلذ وحنو روبقلا ىلع دجاسملا ءانب نم هيف نحن ام لثم كرشلا ىلإ مهدحأب

 .هنم هتمأ رذحو و هللا لوسر همرح امم هنايب قبس

 لاقو o00) ريسفت-؟ )۱۳١/ (بکاوکلا» یف امک دمحأ اذكرو )۲ /۸) ملسم هاور )١(

 . ؟حيحص هدنسو)

 هل ًاكردتسم (2049و ٤٤٩-٤٤۷ /6) مكاحلاو (۲ 7١5/ ق) «هدنسم# يف ىلعي وبأ هاورو :تلق

 .[هنم].!مهوف ملسم ىلع

 يسلايطلاو ٤٤۸ ٤٤۹( /6) مكاحلاو هححصو (5//771) يذمرتلاو «(27207/5) دواد وبأ هاور ()

 ًاعوفرم نابوث ثيدح نم )0//١/171( («بيرغلا» يف يبرحلاو ۲۸١( /0) دمحأو (491 مقر)

 دقو طقف ملسم طرش ىلع وه امنإو يبهذلا هقفاوو « نيخيشلا طرش ىلع حيحص)» :مكاحلا لاقو

 يسلايطلا دنع ةريره يبأ ثيدح نم دهاش هلو ء(١۱۷ /۸) هحيحص يف ثيدحلا اذه جرح

 .[هنم]5601(.1)

 دمحأو (5406 (545/5) مكاحلاو هتسحو ۲۲٤(« /۳) يذم رتلاو )41/١«: ملسم هاور (۳)

 هثيدح» ىف ساوقلا رمع نبا فسوي )٤۹/ ١( ( ديحوتلا» ىف هلنم نباو (5158و ؟ه4و ۱۷

 وهو « ملسم طرش ىلع حيحص» :لاقو مكاحلاو دمحأل ةياور يهو هل ةيناثلا ةياورلاو © )58/١(

 .لاق امك

 .[هنم].يبهذلا هقفاوو ناخيشلا طرش ىلع هححصو دوعسم نبا ثيدح نم دهاش هدنع هلو

۲٤ 



 ىده نمؤملا ديزت الو ءآلاض يدهت ال اهنإف «ةيرصعلا ةفاقثلاب ٌدحأ رتغيالو
 ذإ ميظعلا هللا قدصو كأي لوسرلا هب ءاج اميف رونلاو ىدهلا امنإو «هللا ءاش ام الإ

 لبس ُهَئاَوْضر عبا نم ها هب يد نيم ٌباَتِكَو ڙو هلا نم ْمُكَءاَج دق :لوقي

 71 ميقتشُم طار لإ ميو هندي رولا لإ تالا َنِ مهجر ماسلا
 (١٠٠٠-١١٠ص) "دجاسلا ريذحت"

 روبقلا ىلع ةينبملا دجاسملا يف ةالصلا مكح باب[ ]

 :[مامإلا لاق]

 باب نم اهيف ةالصلا نع يهنلا مزلتسي روبقلا ىلع دجاسملا ءانب نع يهنلا نإ
 كلذ نم جتنيف «ىرحألابو ىلوألاب ةياغلا نع يهنلا مزلتسي ةليسولا نع يهنلا نأ
 يضتقي عضوملا اذه لثم يف يهنلاو ءاهنع يهنم دجاسملا هذه يف ةالصلا نأ
 دمحأ مامإلا اهيف ةالصلا نالطبب لاق دقو '''ءاملعلا دنع فورعم وه امك نالطبلا

 :لوقأف ليصفت ىلإ جاتحت ةلأسملا نأ ىرن انكلو هريغو

 ةالصلا لطبي روبقلا ىلع ةينبملا دجاسملا ىف ةالصلا دصق

 نم ريثك هلعفي امك اهب كربتلاو روبقلا لجأ نم اهيف ةالصلا دصقي نأ :ىلوألا

 !ةصاخلا نم ليلق ريغو «ةماعلا

 .[هنم].1 164-5 ناتيآلا ةدئاملا ةروس )١(

 يهنلا نوكي نأ نيب ءاملعلا قرف اذهلو اهنيعب اهنع يهنم دجاسملا هذه يف ةالصلا نأل كلذو تلق ()

 .اهلطبي الف اهب اصتخم نوكي ال نأ نيبو اهلطبيف ةدابعلاب صتخي ىنعمل
 نبا هيقفلا ظفاحلل « مكحلاو مولعلا عماج» يف ةلثمألا ضعبو ةماهلا ةلأسملا هذه حيضوت رظنا

 .[هنم].(۳٤ ص) يلبنحلا بجر

 عموم



 .ربقلل ادصق ال اقافتا اهيف ىلصي نأ :ةيناثلا

 ىهن اذإ هنآل ءاهنالطبو لب اهيف ةالصلا ميرحت يف كش ال ىلوألا ةلاحلا يفف

 ةالصلا دصق نع يهنلاف «كلذ لعف نم نعلو «روبقلا ىلع دجاسملا ءانب نع ةا

 .ًابيرق قبس امك نالطبلا يضتقي انه يهنلاو ىلوأ اهيف

 ربقلا لجأ نم دصقت مل ولو ةروكذملا دجاسملا يف ةالصلا ةهارك

 ةهاركلا امنإو ءاهيف ةالصلا نالطبب مكحلا يل نيبتي الف ءةيناثلا ةلاحلا يف امأو

 يذلا ليلدلاو ءصاخ ليلد نم هل دب ال ةلاحلا هذه يف نالطبلاب لوقلا نأل «طقف

 ىلع دجسملا ءانب نع يهنلا ىلع ءاتب حص امنإ ةقباسلا ةلاحلا يف ناللعبلا هب انتبثأ

 نالطبب لوقلا امأو ءاهلطبي دجسملا اذه يف ةالصلا دصق نأب لوقلا حصيف ءربقلا

 نكمي الو هيف هيلع دامتعالا نمكي صاخ يهن هيلع سيلف ءدصق نود هيف ةالصلا

 .ًايولوأ هلب احيحص اسايق هيلع ساقي نأ

 اذه لوقأ ؛نالطبلا نود ةهاركلا ىلإ روهمجلا باهذ يف ببسلا وهاذه لعلو

 نمف لمتحم نالطبلاب لوقلا نأو «قيقحتلا نم ديزم ىلإ جاتحي عوضوملا نأب افرتعم
 .ًاروجأم ًاروكشم ليلدلا عم هنايبب لضفتيلف كلذ نم ءيش يف ملع هدنع ناك

 ام لقأ اذهف «روبقلا ىلع ةينبملا دجاسملا يف ةالصلا ةهاركب لوقلا امأو

 :نيرمأل كلذو ثحابلا هلوقي نأ نكمي

 نولازي الو اوناك نيذلا ىراصنلاو دوهيلاب ًاهبشت اهيف ةالصلا يف نأ :لوألا

 .!روبقلا ىلع ةينبملا دجاسملا كلت يف دبعتلا نودصقي

 ةميدقلا ةنيدملا ناكيتافلا» ناونع تحت م ١408 ويام ددع ١ راتخملا» ةلجم يف الاقم تأرق )١(

 = 5٠(: ص) لوقيف ةنيدملا هذه ىف سرطب ةسينك 2 ىتيب سولراك دلانور» هبتاك هيف فصي « ةسدقملا

۲٤ ٤ 



 دح نع ًاجراخ ًاميظعت اهيف روبقملا ميظعتل ةعيرذ اهيف ةالصلا نأ :يناثلا

 ىلع ةينبملا دجاسملا دسافمو اميس ال ءةعيرذلل ًادسو ًاطايتحا اهنع ىهنيف «عرشلا

 لاقف «نيثلعلا نم لك ىلع ءاملعلا صن دقو «ًارارم قبس امك نايعلل ةلثام روبقلا

 :ةيفنحلا ءاملع نم كلملا نبا ةمالعلا

 .«دوهيلا ةنسب انانتسا اهيف ةالصلا نل ءاهيلع دجاسملا ذاختا مرح امنإ»

 ضعب لاق كلذكو ؛هرقأو )١/ ٤١١( «ةاقرملا» يف يراقلا خيشلا هلقن

 .يتأيس امك مهريغو ةيفنحلا نم نيرخأتملا ءاملعلا

 YY) ص) « ةليلجلا ةدعاقلا» يف ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو

 ىنبت امك ءاهريغو سمخلا تاولصلل ذختي نأ وه ًادجسم ناكملا ذاختاو»

 ءاعد الل هؤاعدو هللا ةدابع هيف دصقي امئإ ادححسم ذختملا ناكملاو «كلذل دجاسملا

 دصقت امك اهيف تاولصلل دصقت دجاسم مهروبق ذختت نأ و مرحف «نيقولخملا

 ىلإ ةعيرذ كلذ نأل هدحو هللا ةدابع دصقي امنإ كلذل دصاقلا ناك نإو «دجاسملا

 هللا لوسر ىهنف «هدنع ءاعدلاو هئاعدو ربقلا بحاص لجأل دجسملا اودصقي نأ

 .هللاب كرشلا ىلإ ةعيرذ ذختي الئل هدحو هللا ةدابعل ناكملا اذه ذاختا نع هيل

 امك هنع ىهني «ةحجار ةحلصم هيف سيلو ةدسفم ىلإ يضفي ناك اذإ لعفلاو

 وهو «ةحجارلا ةدسفملا نم كلذ يفامل ءةثالثلا تاقوألا يف ةالصلا نع ىهني

 ةدابعلل ةسركم ةحاس ىلع موقت «يحيسملا ملاعلا يف اهعون نم ةسينك ربكأ يه سرطب ةسينك نإلا
 يراوح «كمسلا دايص :هسفن سيدقلا ربق ىلع ةمئاق اهنإ ءًانرق رشع ةعبس نم رثكأ ذنم ةيحيسملا

 .( ةميدقلا ةينامورلا بئارخلاو ةيرثألا رباقملا نم هيت عقي اهيضرأ تحتو «حيسملا
 .[هنم].ةدايعلل ةريبكلا دايعألا مايأ يف فلأ ةثام وحن اهدصقي هنأ ركذ مث

 ٤ 0 | ا ا اا



 كلت يف ةالصلا دصق يف سيلو :كرشلا ىلإ يضفي يذلا نيكرشملاب هبشتلا

 .تاقوألا نم كلذ ريغ يف عوطتلا ناكمإل ةحجار ةحلصم تاقوألا

 هذه يف مهنم ريثك اهغوسف '!'بابسألا تاوذ يف ءاملعلا عزانت اذهلو

 ةحلصملل حيبأ ةعيرذلا دسل ناك اذإ يهنلا نآل ءاملعلا يلوق رهظأ وهو «تاقوآلا

 لعفي مل اذإ توفيو تاقوألا هذه هيف هيلإ جاتحي بابسألا تاوذ لعفو ؛ةحجارلا

 نكمي هنإف هل ببس ال ام فالخب ؛ةحلصملا نم اهيف امل تحيبأف اهتحلصم اهيف

 بجوت ةدسفم هيفو ةحجار ةحلصم هنع يهنلاب توفت الف تقولا اذه ريغ يف هلعف

 .هنع يهنلا

 يضفي التل ءكرشلا ةعيرذ دسل تاقوألا هذه يف ةالصلا نع هيهن ناك اذإف

 رمقلاو سمشلا ةوعد لهأ هلعفي امك اهلاؤسو اهئاعدو سمشلل دوجسلا ىلإ كلذ

 اهل دوجسلاو سمشلا ةوعد نأ ًامولعم ناك ءاهنولأسيو اهنوعدي نيذلا بكاوكلاو
 ءاعد ىلإ يضفي الثل اهنع ىهن يتلا ةالصلا نم ًاميرحت مظعأو «هسفنل مرحم وه

 نع ىهنف ءدجاسم نيحلاصلاو ءايبنألا روبق ذاختا نع ىهن امل كلذك «بكاوكلا

 مظعأ دوجسلاو مهؤاعد ناك مهئاعد ىلإ كلذ يضفي الئل اهدنع ةالصلل اهدصق

 .( دجاسم مهروبق ذاختا نم اميرحت

 امك ءاملعلا نم هيلع قفتم رمأ وه دجاسملا هذه يف ةالصلا ةهارك نأ ملعاو

 اهنأ ةلباتحلا بهذم رهاظو اهنالطب يف اوفلتخا امنإو «يتأيو (۱۷۸ص) هتايب قبس

 .(۱۷۷-۱۷۸ص) مدقت امك ميقلا نبا ققحملا مزج هبو «حصت ال

 باحصأ ةفلاخم ميقتسملا طارصلا ءاضتقا» يف ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو

 .[هنم].اهوحنو ءوضولا ةنسو دجسملا ةيحت يتعكرك بابسألا تاوذ تاولصلا ينعي :تلق )١(

E 
 ہا



 ١59(: ص) « ميحجلا

 نيعتي مهريغو كولملاو نيحلاصلاو ءايبنآلا روبق ىلع ةينبملا دجاسملا هذهف»

 هركتو «نيفورعملا ءاملعلا نيب ًافالخ هيف ملعأ ال امم اذه «هريغب وأ مدهب اهتلازإ

 يهتلا لجأل بهذملا رهاظ يف اندنع حصت الو ءهملعأ فالخ ريغ نم اهيف ةالصلا

 نوكل فالخ ةلأسملا هذه يف سيلو رخأ ثيداحأ لجألو «كلذ يف دراولا نعللاو

 له دجسم نع ةدرجملا ةربقملا يف انباحصأ فلتخا امنإو ءًادحاو اهيف نوفدملا

 ؟رخآ ربق هدنع نكي مل نإو «ذفلا ربقلا دنع ةالصلا نع ىهني وأ ربقأ ةثالث اهدح

 .« نيهجو ىلع

 لاقف «ةيملعلا تارايتخالا» يف هحجر يذلا وه يناثلا هجولاو :تلق

 :(5 5 ص)

 مهليلعتو مهمالك مومع لب قرفلا اذه هباحصأ ةماعو دمحأ مالك يف سيلو»

 ةربقملاو باوصلا وهو ءروبقلا نم دحاو ربق دنع ةالصلا عنم بجوي مهلالدتساو

 امم ةريقملا مسا يف لخدام لكو :انياحصأ لاقو ءربق عمج هنأ ال هيف ربقام لك

 درفتملا ريقلا ةمرحل الوانتم نوكي عنملا نأ نيعي اذهف هيف ىلصي ال روبقلا لوح

 دجسملا يأ) هيف ةالصلا زوجت ال هنأ هريغو يدمآلا ركذو ؛هيلإ فاضملا هئانفو

 ركذو ءرخآ لئاح ةربقملا نيبو طئاحلا نيب نوكي ىتح (ربقلا ىلإ هتلبق يذلا

 .( دمحأ صوصنم هنأ مهضعب

 يف ةالصلا نع لأسي دمحأ ينعي هللا دبع ابأ تعمس :مرثألا ركب وبأ لاق

 ؟هيف ىلصيأ روبقلا نيب نوكي دجسملا :هل لبق ةربقملا يف ةالصلا هركف ؟ةربقملا

 عموري



 .زئانجلا ىلع هيف ىلصي نأ صخرو «ضرفلا هيف ىلصي نأ هركف

 نأل ءزئانجلا الإ رباقملا نيب دجسم يف ىلصي ال» :اضيأ دمحأ مامإلا لاقو

 .« اهتنس هذه زئانجلا

 :( حتفلا» يف بجر نبا ظفاحلا لاق

 انيلص :رمع نبا ىلوم عفان لاق :رذنملا نبا لاق «ةباحصلا لعف ىلإ ريشيلا

 ."""(رمع نبا كلذ رضحو ةريره وبأ ذئموي مامإلاو ةملس مأو ةشئاع ىلع

 .(۲و ١/81 /55) « يراردلا بکاوکلا» رظنا

 لدي ال طقف ضرفلا ركذ ىلع ىلوآلا ةياورلا يف دمحأ مامإلا راصتقا لعلو

 وه تويبلا يف اهتالص لفاونلا نأ مولعملا نم نإف «زئاج ننسلا نم هريغ نأ ىلع

 ال ةيناثلا ةياورلا يف هلوق مومع هديؤيو «ضرفلا عم اهركذي مل كلذلو ءلضفألا

 .هانلق اميف صن اذهف .« زئانجلا الإ رباقملا نيب دجسم يف ىلصي

 :سنأ نع مدقت ام دمحأ نع صوصنملا هديؤيو

 .(« روبقلا ىلع دجسم ىنبي نأ هركي ناک»

 اذه لعل لب ءربقلا نيبو هنيب ًالئاح يفكي ال دجسملا رادج نأ ىلع حيرص هنإف

 مسح هنأل برقألا وه اذهو ًاقلطم روبقلا نيب دجسملا ءانب زاوج يفني لوقلا

 .كرشلا ةدامل

 :« ءاضتقالا» يف ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق مث

 .[هتم]هب عفان نع حيحص دنس ١0945( /1//401) ( فنصملا» يف قازرلا دبع هجرخآ رثألا:تلق(١)

EA 
 يا



 اهيلإ لخدُي ال ةدودسم مالسلا هيلع ميهاربإ ربق ىلع يتلا ةّينبلا تناك دقو»

 كلذ يف تأر ءافلخلاب تالصتملا ةوسنلا ضعب نإ ليقف ةعبارلا ةئاملا دودح ىلإ

 ؛كلذ اوبقن يحاونلا هذه ىلع اولوتسا امل ىراصنلا نإ :ليقو !كلذل تبقنف ًامانم

 ال انخويش نم لضفلا لهأ ناكو «ةرخأتملا حوتفلا دعب ًادجسم كلذ كرت مث

 رمأل اعابتإ اهيف ةالصلا نع مهباحصأ نوهنيو ءةينبلا كلت عومجم يف نولصي

 .« مدقت امك هتيصعمل ءاقتاو اب لوسرلا

 اذه نم ةلفغ يف مهف مويلا انخويش امأو «ىضم اميف مهخويش ناك اذكه

 تنك دقلو «دجاسملا هذه لثم يف ةالصلا نودصقي مهنم ريثكف «يعرشلا مكحلا

 يبرع نبا خيشلا ربق ىلإ -دعب ةنسلاب هقفتأ مل ريغص انأو -«مهضعب عم بهذأ

 يف ًاريثك هيلإ راشملا خيشلا تثحاب كلذ ةمرح تملع نأ املف !هدنع هعم يلصأل

 «يل كلذب فرتعي ناكو «كانه ةالصلا نم عنتماو ىلاعت هللا هده ىتح كلذ

 .هل رقغو ىلاعت هللا همحر هتيادهل اببس تنك نأ ىلع ينركشيو

 .هللا اناده نأ الول يدتهنل انك امو اذهل اناده يذلا هلل دمحلاو



 هلابقتسا نود ولو ربقلا ىلع ينبملا دجسملا يف ةالصلا ةهارك

 لك يف ةدرطضم روبقلا ىلع ةينبملا دجاسملا يف ةالصلا ةهارك نأ ملعاو

 لك ىلع ةهوركم اهيف ةالصلاف هراسي وأ هنيمي هفلخ وأ همامأ ربقلا ناك ءاوس «لاح

 بكترا ةلاحلا هذه يف هنأل ءربقلا ىلإ ةالصلا تناك اذإ دتشت ةهاركلا نكلو لاح

 ىلإ ةالصلا ىرخألاو ءدجاسملا هذه يف ةالصلا يف ىلوألا نيتفلاخم يلصملا

 حيحصلا صنلاب دجسملا ريغ وأ دجسملا ناك ءاوس ًاقلطم اهنع يهنم يهو ربقلا

 .(158١ص) مدقت امك اب هللا لوسر نع

 كلذ ىف ءاملعلا لاوقأ

 نم هركي ام بابا :« حيحصلا» يف هلوقب يراخبلا ىنعملا اذه ىلإ راشأ دقو

 لهالأ» :لوقي ًاحئاص اوعمسف ؛تعفر مث ةنس هربق ىلع ةبقلا هتأرما تبرض

 ثيداحألا ضعب قاس مث ؛« «اوبلقنافاوسئي لب :رخآلا هباجأف ؟اودقف اماودجو

 :هحرش ىف ىعفاشلا رجح نبا ظفاحلا لاقف :ةمدقتملا

 ةالصلا نم ولخي ال طاطسفلا يف ميقملا نأ بابلل رثألا اذه ةبسانمو»

 دادزتف ةلبقلا ةهج يف ربقلا نوكي دقو «ربقلا دنع دجسملا ذاختا مزيلف كانه

 ."«ةهاركلا

 نبا ظفاحلا نع ۸١( ص) « نيبملا لوقلا» يف رهزألا ءاملع نم رميخم نب دمحم خيشلا لقنو )١(

 ىلع مالكلا يف « يراخبلا حيحص» نم ةصلخلا يذ ثيدحل « حتفلا حرش» يف لاق هنأ رجح

 :هصن ام تاوزغلا

Fo, 
 ہا اسس



 بكوكلا» يفو ١( 59 /5) « ئراقلا ةدمع» يف ىفنحلا ىنيعلا هوحن ركذو

 ام يفنحلا يولهدناكلا ىيحي دمحم ققحملا خيشلل « يذمرتلا عماج ىلع يردلا

 ١(: 8617 ص) هصن

 دجاسم مهذاختاو دوهيلاب هيبشتلا نم هيف املف ءاهيلع دجاسملا ذاختا امأو»

 ول ؛مانصألا ةديعب هبشو تيملا ميظعت نم هيف املو «مهئاربكو مهئايبنأ روبق ىلع

 ًانيمي هنوك ةهارك نم رثكأ ةلبقلا بناج يف هنوك ةهاركو ةلبقلا بناج يف ربقلا ناك
 .«ةهارك نع ولخي ال نكل كلذ لك نم فخأ وهف ىلصملا فلخ ناك نإو ًاراسي وأ

 :(0594 ص) هصن ام ةيفنحلا بتك نم (« مالسإلا ةعرش» يفو

 .« هيف ىلصي دجسم ريقلا ىلع ىنبي نأ هركيو)

 دمحم مامإلا نع هوحن مدقتو ءاملعلا لاوقأ نم انركذ ام ديؤي هقالطإب اذهف

 ةيثبملا دجاسملا ىف ةالصلا ةهارك ىف هيلإ ائبهذ ام ديؤيام لوقنلا هذه ىفف

 نيبو ةلأسملا هذه نيب قيرفتلا بجيف ءال وأ اهيلإ ىلص ءاوس ءًاقلطم روبقلا ىلع

 دنع ةهاركلا ققحت امثإ ةروصلا هذه يفف دجسم هيلع سيل يذلا ربقلا ىلإ ةالصلا

 ةروصلا هذه يف لابقتسالا اضيأ اوطرتشي مل ءاملعلا ضعب نأ ىلع ربقلا لابقتسا

 يف هوحنو ؛ةلبانحلا نع ًابيرق مدقت امك ءًاقلطم ربقلا لوح ةالصلا نم عنملاب لاقف

 وه اذهو :(؟8/١ ص) ةيفنحلا بتك نم (« حالفلا يقارم» ىلع « يواحطلا ةيشاحا

 ( اهتلازإ بجي هنأو اهب سانلا نتتفي روبق اهيف ىتلا دجاسملا ىف ةالصلا نع ىهنلا ثيدحلا يفو»

 هللاو.هنم رخآ عضوم يف نوكي نأ لمتحيف « حتفلا» نم روكذملا ناكملا يف هرأ ملو :تلق

 .[هئم]. ملعأ

o1 _ 



 : عالم هلوقل عئارذلا دس بايب قئاللا

 عقو تاهبشلا يف عقو نمو هضرعو هنيدل أربتسا دقف تاهبشلا ىقتا نمف...

 . ''ثيدحلا (...هيف عقي نأ كشوي ىمحلا لوح ىعري يعارلاك مارحلا يف

 (185-١؟1ص) "دجاسلا ريذحت"

 الإ دجاسملا عيمج لمشي قباسلا مكحلا نأ يف باب[ ]

 يوبنلا دجسملا

 :[مامإلا لاق]

 اهميدق اهريغصو اهريبك دجاسملا لك لمشي قباسلا مكحلا نأ ملعا مث

 يوبتلا دجسملا الإ ربق هيف دجسم كلذ نم ىنثتسي الف « ةلدألا مومعل اهثيدحو

 .[هنم].(؟١) (لالحلا جيرخت» يف جرخم وهو ريشب نب نامعنلا ثيدح نم هيلع قفتم (۱)
 :ظفلب مدقتملا رباج ثيدح ركذ نأ دعب «روبقلا عفر ميرحت يف رودصلا حرش» يف يناكوشلا لاق (؟)

 :« ةيريتملا ةعومجملا» نم 07١ ص) « هيلع ىنبي نأو ربقلا صصجب نأ ص هللا ٌلوسر ىهن»

 ةرفح بناوج ىلع ىنب نم ىلع قدصي وهو «روبقلا ىلع ءانبلا نع يهنلاب حيرصتلا اذه يفولا

 سفن لعجي نأ نكمي ال هنأل «هقوف امف ًاعارذ ىتوملا روبق عفر نم سانلا نم ريثك هلعفي امك ربقلا
 ًابيرق ىنب نم ىلع قدصيو.هب لصتي امم هبرقي ام ضعب دارملا نأ ىلع لد امم كلذف ءًادجسم ربقلا

 يف ربقلا نوكي هجو ىلع ةريبكلا دهاشملاو دجاسملاو بابقلا يف امك «كلذك ربقلا بناوج نم

 امك مهف ىندأ هل نم ىلع كلذ ىفخي ال امك ربقلا ىلع ءانب اذه نإف ءاهنم بناج يف وأ اهطسو
 ينالفلا ناكملا يف نالف ىنب لاقي امكو روس اذك ةيرق وأ اذك ةنيدم ىلع ناطلسلا ىتب :لاقي

 نوكت نأ نيب قرف الو ناكملا وأ ةيرقلا وأ ةيندملا بناوج الإ رشابي مل ءانبلا كمس نأ عم ءدجسم

 ةيرقلاو ةريغصلا ةنيدملا يف امك طسولا نم ةبيرق اهيلع ءانبلا عضو عقو يتلا بناوجلا كلت

 «عساولا ناكملاو ةريبكلا ةيرقلاو ةنيدملا يف امك طسولا نم ةديعب وأ ءقيضلا ناكملاو ةريغصلا

 ءاهناسل مهفي الو ,برعلا ةغل فرعي ال وهف قالطإلا اذه نم عنمي ام برعلا ةخل يف نأ معز نمو

 .[هنم]. اهمالك يف لمعتسا امب يردي الو

 ہا



 (""روبقلا ىلع دجاسملا نم ٍءيش يف دجوت ال ةصاخ ةليضف هل نأل فيرشلا

 : لپ هلوقل كلذو

 دجسملا الإ هاوس اميف ةالص فلأ نم ريخ اذه يدجسم يف ةالص)

 ةمالعلا هلقن ام قلضملا ماهوألاو ءةيهاولا رابخألا نم انيأر ام بجعأ نم نإ :لوقأ ةبسانملا هذهبو )١(

 ةالصلا نأ» يروثلا نايفس ىلإ دنسلاب « لودلا رابخأ» باتك نع )١/ ٤١( ةيشاحلا يف نيدباع نبا

 ( ةالص فلأ نيثالثب قشمد دجسم يف

 نسحلا وبأ هجرخأ دقف «يروثلا نايفس نع الو لب ص هللا لوسر نع هل لصأ ال لطاب وه :تلق
 نع ١١7( /؟) ٩ قشمد خيرات يف ركاسع نباو ۳١-۳۷( ص) « قشمدو ماشلا لئاضف» يف يعبرلا

 :الاق ينابعشلا ةيمأ وبأو ينابعشلا دايز وبأ أبنأ نذؤملا بيبح ًابنآ كلام نب سنأ نب دمحأ

 يف لوقت ام هللا دبع ابأ اي :لجر لاقف يروثلا نايفس وه اذإو «ةبعكلا لظ يف لجر اذإف ةكمب انك»
 فلأ نيسمخب :لاق ؟ص هللا لوسر دجسم ىفف :لاق ةالص فلأ ةئامب :لاق ؟دلبلا اذه ىف ةالصلا

 «. فلأ نيثالثب :لاق ؟قشمد دجسم يفف لاق ةالص فلأ نيعبرأب لاق ؟سدقملا تيب يفف لاق ةالص

 يماشلا دايز وبأ ةملس نب رايخ هنأ رهاظلا يناعبشلا دايز وبأ لوهجم فيعض دانسإ اذهو :تلق

 امك نالوبقم امهو ميملا رسكو ةلمهملا نوكسو ةيناتحتلا مضب دمحي وهف ينابعشلا ةيمأ وبأ هنيرقو
 دزي ملو « هخيرات» يف ركاسع نبا هدروأ لوهجم نذؤملا بيبح امهنع يوارلا نكل « بيرقتلا» يف

 دجأ مل سنأ نب دمحأ هنع يوارلاو ؛دحألا قوس دجسم يف نذؤي ناك» هيف هلوق ىلع هتمجرت يف

 .ةمجرت هل

 ص هدجسم يف ةالصلا نأ يتآلا ةريره يبأ ثيدح ةاور دحأ هنأ نايفس نع رثألا اذه لطبي اممو

 ص هنع حص ام رثكأ نأ ًاضيأ هلطبي اممو ص هنع هدنع حص ام فالخب لوقي نأ دعبيف «ةالص فلأب

 دمحأو ٤١١( 479/1) ةجام نبا هاور ةالص فلأب اهنأ سدقملا تيب يف ةالصلا لضف يف

 !ةالص فلأ نيعبرأب اهنأ :لوقي رثألا اذهو ديج دنسب (47/7)

 يف اهتنيب دقو هحيحصت يف فلس يل ناك نإو هتحص يف حدقت ةلع هيف دنسلا ديج ريغ هنأ يل ادب مث

 .(دجاسملا يف جرسلا باب) « دواد يبأ فيعضا

 يقهيبلا هاور يوبثلا دجسملا يف ةالصلا نم عبرلا ىلع سدقملا تيب يف ةالصلا نأ حص دق معن

 .[هنم]. ىفخي ال امك ىلوأ باب نم يروثلا رثآ لطبي هيف



 نم ةضور يربنمو '''يتيب نيب ام» :اضيأ لب هلوقلو [١0 لضفأ هنإف]مارحلا

 .( ةنجلا ضاير

 هتيوست كلذ ىنعم ناك هيف ةالصلا ةهاركب لبق ولف :لئاضفلا نم كلذ ريغلو

 اذهو رهاظ وه امك زوجي ال اذهو ءهنع لئاضفلا هذه عفرو ءدجاسملا نم هريغ عم

 ةحابإ ببس نايب يف 1717-١118( ص) قباسلا ةيميت نبا مالك نم هاندفتسا ىنعملا

 هذه يف تحيبأ ةالصلا نأ امكف ءاهنع يهنملا تاقوألا يف بايسألا تاوذ ةالص

 تاوفل اهلضف كاردتسا نكمي ال ثيحب اهل ًاعييضت اهنم عنملا يف نأل تاقوألا

 اذهب حرص ةيميت نبا تدجو مث. ةا هدجسم يف ةالصلا يف لاقي كلذكف ءاهتقو
 :(5 ١/977- ص) '؟ '«رباقملا راوز يف رهابلا باوجلا» هباتك يف لاقف

 نبا ثيدح نم هل ةدايزلاو دمحأو ملسمو ةريره يبأ ثيدح نم امهريغو ملسمو يراخبلا هجرخأ )١(

 رمثلا» ىف هقرط تركذ دقو ةباحصلا نم ةعامج نع ةددعتم دهاوشو ةريثك قرط هدنع هلو رمع

 .[هنم].«باتكلاو ةنسلا هقف ىف باطتسملا

 ضعب نم أطخ وهف « يربق» ةنسلألا ىلع روهشملا ظفللا امأو « يتيب» حيحصلا ظفللا وه اذه (؟)

 نم ٍءيش يف جرخي مل كلذلو مهريغو ينالقسعلاو ةيميت نباو يبطرقلا هب مزج امك ةاورلا

 نبا مالسإلا خيش لاق ىنعملاب ةياور هنأل احيحص هريصي ال تاياورلا ضعب يف هدوروو «حاحصلا

 نكلو «حيحصلا تباثلا وه اذه» :ثيدحلا ركذ نأ دعب ۷٤( ص) « ةليلجلا ةدعاقلا» يف ةيميت

 ملاذهلو ءص ربق دق نكي مل لوقلا اذه لاق نيم ص وهو « يربق» لاقف ىنعملاب هاور مهضعب
 يفاصن ناكل مهدنع اذه ناك ولو هنفد عضوم يف اوعزانت امنيح «ةباحصلا نم دحأ اذهب جتحي

 هللا تاولص يمأو وه يبأب.هيف تام يذلا عضوملا يف ةشئاع ةرجح يف نفد نكلو عازنلا لحم

 .( هيلع همالسو

 الو « يربق» ظفلب نيخيشلل ثيدحلا ازع « عومجملا» يف يوونلا نأ ءاملعلا ماهوأ نمو :(هيبنت)

 .[هنم].هيبنتلا ىضتقاف امهدنع هل لصأ

 لاق امك رتاوتم ثيدح وهو ينزاملا ديز نب هللا دبع ثيدح نم امهريغو ملسمو يراخبلا هاور (*)

 .[هنم].ص هنع قرط ةعبس قباسلا ردصملا يف هل تركذ دقو «يطويسلا

 = هللا ققح مث «هعبطي نم هل هللا قفو هباب يف عماج سيفن باتك وهو ءةيرهاظلا ةبتكملا طوطخم ()

 ہا



 هدجسم فالخب ًاقلطم اهنع يهنم روبقلا ىلع ةيئبملا دجاسملا يف ةالصلاو»

 هتايح يف هتمرح تناكو ىوقتلا ىلع سسأ هنإف «ةالص فلأب هيف ةالصلا نإف ةا

 ضارقنا دعب تلخدأ امنإو ؛هيف ةرجحلا لوخد لبق نيدشارلا هئافلخ ةايحو « ١

 :(؟ /1595 /519) لاق مث.« ةباحصلا رصع

 يبتلا نأب دجسملا ةليضف ناكو الضاف هيف ةرجحلا لوخد لبق دجسملا ناكولا

 هناينب لضفف :ةمايقلا موي ىلإ نونمؤملاو وه هلل يلصي نينمؤمللو «هسفنل هانب كي

 الإ هاوس اميف ةالص فلآ نم ريخ اذه يدجسم يف ةالص» :لاق دقو فيكف «هل

 مارحلا دجسملا :دجاسم ةثالث ىلإ الإ لاحرلا دشت ال» :لاقو ."مارحلا دجسملا

 ا اذه ىدجسمو ىصقألا دجسملاو

 راص هنأ نظي نأ زوجي الف :ةرجحلا هيف لخدي نأ لبق هل ةتباث ةليضفلا هذهو

 امنإو هيف ةرجحلا لوخد اودصقي مل مهو «ناك امم لضفأ هيف ةرجحلا لوخدب

 عم ةرورض هيف ةرجحلا تلخدف لاب يبنلا جاوزأ رجح لاخدإب هعيسوت اودصق

 .“« فلسلا نم كلذ هرك نم ةهارك

 ١-(: /50) لاق مث

 :ناليلجلا ناملاعلا هرشنب ينع «ةرهاقلا يف ةيفلسلا ةعبطملا يف ةيرهاظلا ةخسدلا نع عبطف ةينمألا

 خيشلاو هرمع يف هللا كراب زاجحلاب فورعملاب رمألا ةئيه سيئر ميهاربإ نب كلملا دبع خيشلا
 .[هنم].ًاريخخ ةنسلا نع هازجو هللا همحر فيصن دمحم

 .[هنم].(91/1) « ءاورإلا» يف هتجرخ ةريره يبأ ثيدح نم هيلع قفتم )١(

 -؟7+ ص) « اهعدبو زئانجلا مكحأ» يباتك يف جرخم وهو اضيأ ةريره يبأ ثيدح نم هيلع قفتم ()

12 ]. 

 .[هنم].(كلذل فلسلا ةهارك ىلع ةلثمألا نم باتكلا ةيادب يف) مدقت ام رظنا ()
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 هيف يلصي لاب يبنلا ناك ذإ ةليضف هل نكت مل ربقلا لبق هنأ دقتعا نمو»

 كلملا دبع نب ديلولا ةفالخ يف ةليضفلا هل تثدح امنإو ءراصنألاو نورجاهملاو

 ءرفاك وأ ءلهجلا يف طرفم لهاج الإ هلوقي ال اذهف هدجسم يف ةرجحلا لخدأ امل

 امك هدجسم يف نوعدي ةباحصلا ناكو :لتقلل قحتسم هنع ءاج امل بذكم وهف

 يف اهايإ مهملع يتلا ةعيرشلا ريغ ةعيرش مهل ثدحت مل «هتايح يف نوعدي اوناك

 لجو زع هلل هيف نولصي دجسم هريغ ربق وأ «ًاديع هربق اوذختي نأ مهاهن لب. .هتايح
 ىزج ام لضفأ هازجو ؛ًاميلست ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلصف ؛كرشلا ةعيرذ دسيل

 .هداهج قح هللا يف دهاجو ةمألا حصنو ةنامألا ىدأو ةلاسرلا غلب دقف ءهتمأ نع ايبن

 .« هير نم نيقيلا هاتأ ىتح هللا دبعو

 15-218 ص) "دجاسلا ريذحت"



 :[مامإلا لاق]

 ةشئاع هتور امل كلذ مرحي هنإف ربق ىلع هينبي ال نأ :[دجاسملا ماكحأ نم]

 هللا نعل» :هنم مقي مل يذلا هضرم يف ةا هللا لوسر لاق :تلاق اهنع هللا يضر

 ريغ هربق زربأ كلذ الولف» :تلاق «دجاسم مهئايبنأ روبق اوذختا ىراصنلاو دوهيلا

 يربق لعجت ال مهللا» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو « ادجسم ذختي نأ يشخ هنأ

 «دجاسم مهئايبنأ روبق اوذختا اموق هللا نعل أنثو

 امهالكو ةريره يبأ ثيدح نم رخآلاو ةشئاع ثيدح نم لوألا ثيدحلا

 يناعم نم ءانبلا نإف روبقلا ىلع دجاسملا ءانب ميرحت ثيداحألا هذه يفو

 :ظفلب كلذب ًاحرصم تاياورلا ضعب ىف ءاج دقو...«روبقلا ىلع دجاسملا ذاختا

 موي هللا دنع قلخلا رارش كئلوأ ءروصلا كلت هيف اوروصو ًادجسم هربق ىلع اونبا

 .هاجرخأ .«ةمايقلا

 :«راثآلا» هباتك يف دمحم مامإلا لاقف ءاملعلا نم ريثك ميرحتلا ىلإ بهذ دقو

 نيطي وأ صصجي نأ هركنو «ربقلا» هنم جرخ ام ىلع دازي نأ ىرن الود

 (ًادجسم هدنع لعجيو

 :(مألا» يف لاقف يعفاشلا امأو قالطإلا دنع ميرحتلل هدنع ةهاركلاو

 هللاو -هرك هنإو راثآلاو ةنسلل هذه هركأ :لاق دجسم ربقلا ىلع ىنبي نأ هركأو»

 كلذ يف نمؤت ملو -ًادجسم هربق ذختي ينعي - نيملسملا نم دحأ مظعي نأ - ملعأ

 1037 ا



 .«هدعب يتأي نم ىلع لالضلاو ةنتفلا

 :«عومجملا» يفو

 ءربقلا ىلع دجسم ءاني ةهارك ىلع باحصألاو ىعفاشلا صوصن تقفتاو»

 .«ثيداحألا مومعل هريغ وأ «حالصلاب ًاروهشم تيملا ناك ءاوس

 هركيو :اولاق مهنأ كلذ ىلع ليلدلا نمو .هيزنتلل مهدنع ةهاركلا نكل :تلق

 :يوونلا لاقف.ربق ىلع يلصي نأ

 مل قبس امم هريغو دثرم يبأ ثيدحل مرحي :ليق ولو (هركي) :اولاق اذكه»

 ناكل ءانبلا ةهاركب هباحصأ لوق يف اذه لثم لاق هللا همحر يوونلا نأ ولف «دعبي

 ال امك ءربقلا ىلإ ةالصلا نع هنم بهرأو دشأ ءانبلا نع ىهنلا نأل ؛ىلوأو قحأ

 خيش لاق كلذلو «عوضوملا اذه يف ةدراولا ثيداحألا ىلع فقو نم ىلع ىفخي

 :(ءاضتقالا» يف مالسإلا

 ةعباتم هنع يهنلاب فئاوطلا ةماع حرص دقف روبقلا ىلع دجاسملا ءانب امأف»

 امهريغو يعفاشلاو كلام باحصأ نم مهريغو انباحصأ حرصو ؛ثيداحألل

 امف (يعفاشلا ىلإ ريشي هنأك) ةهاركلا ظفل هيف قلطأ نم ءاملعلا نمو «هميرحتب

 .«هميرحتب عطقلا يف بير الو ؟ميرحتلا وأ هيزنتلا هب ىنع يردأ

 ام «هريسفت» يف يبطرقلا لاقو.بابلا اذه يف ةدراولا ثيداحألا قاس مث

 :هصخلم

 امم كلذ ريغ ىلإ اهيلع ءانبلاو اهيف ةالصلاو روبقلا ىلع دجاسملا ذاختاف»

 .(عونمم ؛هنع يهنلا نم ةنسلا هتتمضت

 :لاق مث ريخألا ةشئاع ثيدح ركذ مث

 يا



 ءايبنألا روبق اوذختي نأ نيملسملا ىلع مرحي اذهو :(ةيكلاملا) انؤاملع لاق»

 :«صالخإلا ةروس ريسفت» يف ًاضيأ مالسإلا خيش لاقو.«دجاسم ءاملعلاو

 ينب دجسم لك مده بجيو.روبقلا ىلع دجاسملا ءانب مرحي :ءاملعلا لاق»

 ال ىتح ربقلا يوس ؛هثكم لاط دقو :دجسم يف ربق دق تيملا ناك نإو «ربق ىلع

 لخنلابو «تشبنف روبقلاب رمأف ءبرخو ءلخن اهيفو ؛نيكرشملل ةربقم ًالوأ ةا
 ناك املو ءًادجسم راصف ةربقم نوكي نأ نع جرخف «تيوسف برخلابو «عطقف

 دهع ىلع كلذ نم ءيش نكي مل ًامرحم اهيلع دجاسملا ءانيو دجاسم روبقلا ذاختا

 .«ربق ىلع دجسم طق فرعي نكي ملو «ناسحإب مهل نيعباتلاو ةباحصلا

 ال نفدلا دعب روبقلا ىلع دجاسملا ذاختا وه امنإ روذحملا نأ مهوتي دقو اذه

 لاق هريغ وأ دجسملا فقاو هيف نفديل هبناج ىف ربقلا لعجو ًالوأ دجسملا ىنب ول

 :ىناكوشلا

 يف نفدي نأ دصقل دجسملا ينب اذإ هنإو «قرف ال هنأ رهاظلاو :يقارعلا لاق"

 نفدي نأ اوطرش نإو دجسملا يف نفدلا مرحي لب ؛ةنعللا يف لخاد وهف دحأ هضعب

 .«ملعأ هللاو هًادجسم هفقو ىضتقمل هتفلاخمل طرشلا حصي مل هيف

 :تلق ؟ اوه دجسم يف نآلا هارن انإف اب يبنلا ربق ةصق امف :ليق نإف

 :لاق ثيح يوونلل ملسم حرش يف باوجلا

 نم ًافوخ ؛ًادجسم هريغ ربقو هربق ذاختا نع لاب يبنلا ىهن امنإ :ءاملعلا لاق»

 نم ريثكل ىرج امك رفكلا ىلإ كلذ ىدأ امبرف هب ناتتفالاو ميظعتلا يف ةغلابملا

 نوعباتلاو نيعمجأ مهيلع ىلاعت هللا ناوضر ةباحصلا تجاتحا املو «ةيلاخلا ممألا

 ا اميل . | Yo مو



 نأ ىلإ ةدايزلا تدتماو نوملسملا رثك نيح - ةا هللا لوسر دجسم يف ةدايزلا ىلإ

 لوسر نفدم اهنع هللا يضر ةشئاع ةرجح اهنمو «هيف نيتمؤملا تاهمأ تويب تلخد

 ةعفترم ًاناطيح ربقلا ىلع ونب -امهنع هللا يضر رمعو ركب يبأ هيبحاصو ءو هللا
 مث ءروذحملا ىلإ يدؤيو ماوعلا هيلإ يلصيف دجسملا يف رهظي الئل هلوح ةريدتسم

 دحأ نكمتي ال ىتح ايقتلا ىتح امهوفرحو نييلامشلا ربقلا ينكر نم نيرادج اونب

 :ثيدحلا يف تلاق اذهلو ءربقلا لابقتسا نم

 .«ادجسم ذختي نأ يشخ هنأ ريغ هربق زربأ كلذ الولو»

 يف ينيعلا كلذ ىلع هعبت نإو رظن ةصقلا هذه يف ةباحصلا هركذ يفو

 يف يداهلا دبع نبا لاق دقف يباحص يأ روضحب عقي مل كلذ نإف «ةدمعلا»

 :«يكنملا مراصلا»

 دجسملا نع ةجراخ هترجح ةباحصلاو نيدشارلا ءافلخلا دهع ىلع ناكو»

 ةفالخ يف دجسملا يف ةرجحلا تلخدأ امنإ هنإ مث ءرادجلا الإ هنيبو مهنيب نكي ملو

 نم ناكو ءةنيدملاب اوناك نيذلا ةباحصلا ةماع توم دعب كلملا دبع نب ديلولا

 نامث ةنس يفوت هنإف كلملا دبع ةفالخ يف يفوتو ؛هللا دبع نب رباج اتوم مهرخآ

 ءانب ناكف «نيعستو تس ةئس يفوتو :نينامثو تس ةنس ىلوت ديلولاو «نيعبسو

 يريمنلا ةبش نب رمع ديز وبأ ركذ دقو «كلذ نيب اميف هيف ةرجحلا لاخدإو دجسملا
 نأ :هنع اوثدح نمعو هخايشأ نع - ع لوسرلا ةنيدم -«ةنيدملا رابخأ» باتك يف

 مده نيعستو ىدحإ ةنس يف ةنيدملا ىلع ديلولل ًابئان ناك امل زيزعلا دبع نب رمع
 مدهو «بهذلا ءامو جاسلاب هفقس لمعو ؛ةشوقنملا ةراجحلاب هائبو ,دجسملا

 .«هيف ربقلا لخدأو دجسملا يف اهلخدأق هنزل يبنلا جاوزأ تارجح

 اد
 ہا



 :ةيميت نبا مالسإلا خيش نع يداهلا دبع نبا ركذ مث

 ةماع تام دق ناك ةرجحلا هيف تلخدأو ديلولا هيف داز امل دجسملا نأ»

 هيف رمؤي يذلا زييمتلا نس غلبي ملو ا8 يبنلا كردأ نم الإ قبي ملو «ةباحصلا

 دبع نب ديلولا ةفالخ يف ناك كلذ نأ رتاوتلاب مولعملا نمو «ةالصلاو ةراهطلاب
 زيزعلا دبع نب رمع نأو «نيعستو ىدحإ ةنس ناك كلذ نأ اوركذ دقو «كلملا

 نيعباتلا نم ريثك قلخ اهيف تام نيعستو ثالث ةنسو نيئس ثالث هئانب يف ثكم

 .(ءاهقفلا ةنس :اهل لاقيو «ةعبسلا ءاهقفلا نم هريغو بيسملا نب ديعس لثم

 ةجاحل هدجسم ىلإ مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ربق اولخدأ امنإف ةلمجلابو

 ىلإ اهنم اوديزيل ىرخألا تاهجلا نم ةحسف اودجي مل مهنأ رهاظلاو «هعيسوت

 ةلبقلا ةهج نم هيف اداز دق امهنع هللا يضر نامثعو رمع ناك دقو دجسمل

 دجسملا يف هربق كلذب راصف «تارجحلا ةهج نم ةدايزلا ذخأ ىلإ اورطضاف

 اولصف ثيح رمألل اوطاتحا دق -لمعلا اذه ىلإ مهتجاح عم - مهنكلو «فيرشل

 نع هركذ قبس امك روذحملل امسح ةعوفرملا ردجلاب أمات الصف دجسملا نع ريقل

 .ملعأ ىلاعت هللاو ءيوونل

 .(؟م45- ٤۷۹ /١)"باطتسملا رمثلا"

 روبقلا ىلع ةينبملا دجاسملا يف ةالصلا ةمرح باب [ 1 ١

 :[مامإلا لاق]

 نم اهيف ةالصلا ىف امل روبقلا ىلع ةينبملا دجاسملا [ىف ةالصلا زوجت ال1

 1 :مهيف لب لاق دقو ىراصنلاو دوهيلاب هبشتلا
 دجسم هربق ىلع اونب تامف حلاصلا لجرلا مهيف ناك اذإ كئاوأ نإ»

 1 ما



 :لاقو «ةمايقلا موي هللا دنع قلخلا رارش كئلوأف ءروصلا كلت هيف اوروصو

 الآ ءدجاسم مهيحلاصو مهئايبنأ روبق نوذختي اوناك مكلبق ناك نم نإو الأ»

 .«كلذ نع مكاهنأ ينإ دجاسم روبقلا اوذختت الف

 ةملس مأو ةبيبح مأ نأ :اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح نم وه لوألا ثيدحلا

 هركذف...لاقف لا يبنلل انركذف ريواصت اهيف ةشبحلاب اهنيأر ةسينك اتركذ

 .(فنصملا» يف ةبيش نباو دمحأو يئاسنلاو ملسمو يراخبلا هجرخأ

 تعمس :لاق ىلجبلا هللا دبع نب بدنج ةياور نم وه ىناثلا ثيدحلاو

 مكنم يل نوكي نأ هللا ىلإ أربأ ينإ» :لوقي وهو سمخب تومي نأ لبق 47 يبنلا

 ًاذختم تنك ولو «ًاليلخ ميهاربإ ذخنا امك ًاليلخ ينذختا دق ىلاعت هللا نإف ليلخ

 ثيدحلا «...مكلبق ناك نم نإو الأ ءًاليلخ ركب ابأ تذختال اليلخ يتمأ نم

 هنأكو ًاضيأ يئاسنلل يناكوشلا هبسن دقو ءةتسلا نود «ملسم هجارخإب درفت

 (رئاخللا) يف هبسني ملو «هل «ىرغصلا» يف هدجأ مل ينإف الإو «ىربكلا هننس» ينعي

 .ملسملالإ

 .دوعسم نبا نعو «ةريره يبأ نعو ءاعم سابع نباو ةشئاع نع بابلا يفو

 .«جرسلاو دجاسملا اهيلع نيذختملاو «روبقلا تارئاز ةلاوهللا لوسر نعل»

 اذهب وهو ءدمحأو يسلايطلاو يقهيبلاو مكاحلاو هجام نبا الإ ةعبرألا هجرخأ

 نع ىرخأ قيرط نم اهئيجمل ؛ةحيحص يهف هنم ىلوألا ةلمجلا الإ فيعض ظفللا

 امي (دايجلا تاقيلعتلا» ىف كلذ ىف لوقلا تلصف دقو «تباث نب ناسحو ةريره ىبأ

 .هلل دمحلاو «باتك ىف دجوي ال

1۲ 
 ہا



 كلذو ءروبقلا ىلع دجاسملا ءانب ميرحت ديفي لوألا ثيدحلا نأ ملعاو

 نع يهنلا ليبق نم - ىفخي ال امك -هنأل ؛ىلوأ باب نم اهيف ةالصلا ميرحت مزلتسي

 ميقأ يذلا ءائبلا اذه يف ةدابعلا يهو -ةياغلا ققحنت ال يكل -ءانبلا وهو - ةليسولا

 وه امك ةيداقتعالا دسافملا نم كلذ ءارو نم بترتي امل ؛-ىلاعت هللا ةيصعم ىلع

 .عقاولا

 ةياغلاو ةليسولا لمشي هظفلب هنأل ؛لوألا نم معآ وهف يناثلا ثيدحلا امأو

 ةالصلا لجأ نم هيلع ءانبلا هانعمو "هيف ةالصلا هانعم ًادجسم ناكملا ذاختاف

 نمو «ضيفلا» يف يوانملا هدافأ امك ءرخآلل مزاتسم امهنم لكف «هيف دوجسلاو

 ةالصلل دجاسملا كلت اونب امنإ نينوعلملا ىراصنلاو دوهيلا نأ ةهادبلاب مولعملا

 بوضغملا كنلوأ هباش دقف ءربقلا دصقي مل ولو ؛ربق هيف دجسم يف ىلص نمف ءاهيف
 لاق كلذلو ؛ةصاخو ةماع صوصن يف مهب هيشتلا نع انيهن دقو ؛نيلاضلاو مهيلع

 سابع نبا ثيدح حرش يف -ةيفنحلا انئاملع نم وهو -كّلملا نبا ةمالعلا

 :امتآ روكذملا

 هلقن.ادوهيلا ةنسب ًانانتسا اهيف ةالصلا يف نأل اهيلع دجاسملا ذاختا مرح امنإ)

 .«ةاقرملا» يف يراقلا يلع خيشلا

 يضفت دق روبقلا ىلع ةينبملا دجاسملا يف ةالصلا نأ مدقت ام ىلإ فاضي

 ضعبب تيملا صيصخت ىلإ لاهجلاو ماوعلا نم هب يدتقي نمب وأ اهبحاصب

 لك لب ءادجسم ذختا دقف هيف ةالصلا تدصق عضوم لكو :«ءاضنقالا» يف مالسإلا خيش لاق )١(
 ضرألا يل تلعج» :صلاق امك ءانب كانه نكي مل نإو ًادجسم ىمسي هنإف هيف ىلصي عضوم

 .[هتم].( ًاروهطو ادجسم
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 دجاسملا رثكأ يف عقاو وه امك ءدوجسلاو ةثاغتسالاك ىلاعت هللاب ةصاخلا تادابعلا

 نع يهنلاك وهف «ةعيرذلل ًادس كلذ نع ىهنف ,دهاشم وهو «روبقلا ىلع ةينبملا
 دجاسملا كلت يف ةدسفملا لب ءًاميرحت ةهوركملا ةثالثلا تاقوألا يف ةالصلا

 .عقاولا هب دهشي امك تاقوألا هذه يف اهنم رهظأو حضوأ

 لجأل اهدصق امأو ؛دجاسملا كلت يف ةالصلا دصقي مل نميف هلك اذهو

 دجاسملا يف ةالصلا نم لضفأ هدنع ةالصلا نأ ًادقتعم هب ًاكربتم ربقلا بحاص

 قيقح ةالصلا هذهو ءهلوسرلو هلل ةداحملاو ةقاشملا نيع وهف روبقلا نع ةدرجملا

 .ءاملعلا ضعب نع ينأي امك ءاهنالطبب لاق نم لوق اهب

 ةلأسملا هذهب ءاهقفلا رثكأ نواهت هنيد يف ريصبلا نمؤملا هنم بجعتي امم نإو

 «تملع اميف مهيواتفو مهبتك يف حيرص ركذب اهل اوضرعتي مل مهنإ ثيح ءةريطخلا

 نأ مهل ىنأو ءاهيف ةجحلا حوضو ىلع اهب نيدلقملا عانقإ ريسعلا نم ناك كلذلو

 نم ولو هعابتأ ضعب لوق لب -مامإلا لوق نومدقي مهرثكأ وأ مهو اهب اوذخأي

 .هللاب الإ ةوق الو لوح الو ةو هلوسر لوقو ىلاعت هللا لوق ىلع -نيرخأتملا

 هذه لوح نيققحملا ءاملعلا لاوقأ ضعب لقنب ةصاخ ةروصب ىنعأس كلذلو
 ءنيدلا يف ةعدب ائدنع نم ءيشب تأن مل انثأ اذه انباتك ىلع فقاولا ملعيل ةلأسملا

 نم ننوكت الف كبر نم قحلا وه لب :نيلسرملا ديس ثيداحأ مهف ءيسن ملو
 .نيرثمملا

 هازجو هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيش ةصاخ ةيانع ةلأسملا هذهب ىتتعا دقو

 وأ باهسإب ةلأسملا هذهل هيف ضرعتي ال هل ًاباتك ىرت املقف ريخ نيملسملا نع
 راصتخا ضعب عم هيواتفو هلاوقأ نم ماقملا بساني ام هنع لقنأسف كلذلو ءراصتخا

 .صيخلتو

55 
 ہا



 :«ةليسولاو لسوتلا يف ةليلجلا ةدعاقلا» يف هللا همحر لاق

 ىنبت امك ءاهريغو سمخلا تاولصلل هذختي نأ وه ًادجسم ناكملا ذاختاو»

 ءاعد ال هؤاعدو هللا ةدابع هيف دصقي امنإ ًادجسم ذختملا ناكملاو «كلذل دجاسملا

 دصقت امك ءاهيف ةالصلا دصقب دجاسم مهروبق ذختت نأ زا مرحف «نيقولخملا

 ىلإ ةعيرذ كلذ نآل ؛هدحو هللا ةدابع دصقي امنإ كلذل دصاقلا ناك نإو ءدجاسملا

 ىهنف هدنع ءاعدلاو «هب ءاعدلاو ءهئاعدو «ربقلا بحاص لجأل دجسملا دصقي نأ

 ىلإ ةعيرذ كلذ ذحتي البل هدحو هللا ةدابعل ناكملا اذه ذاختا نع ةو هللا لوسر

 هنع ىهني ةحجار ةحلصم هيف سيلو ةدسفم ىلإ ىضفي ناك اذإ لعفلاو ءهللاب كرشل

 وهو «ةحجارلا ةدسفملا نم كلذ يف امل ةثالثلا تاقوألا يف ةالصلا نع ىهن امك

 كلت يف ةالصلا دصق يف سيلو كرشلا ىلإ يضفي يذلا نيكرشملاب هبشتل

 هذه يف مهنم ريثك اهغوسف بابسألا تاوذ يف ءاملعلا عزانت اذهلو «تاقوأل

 ةحلصملل حيبأ ةعيرذلا دسل ناك اذإ يهنلا نآل ؛ءاملعلا يلوق رهظأ وهو «تاقوأل

 لعفي مل اذإ توفيو «تاقوألا هذه يف هيلإ جاتحي بابسألا تاوذ لعفو ءةحجارل

 ال ام فالخب «؛ةحجارلا ةحلصملا نم اهيف امل تحيبأف ءاهتحلصم توفتف ءاهيف

 ةحلصم هنع يهنلاب توفت الف تاقوألا هذه ريغ يف هلعف نكمي هنإف هل بيس

 تاقوألا هذه يف ةالصلا نع هيهن ناك اذإف ؛هلع يهنلا بجوت ةدسفم هيفو ؛ةحجار

 امك ءاهلاؤسو اهئاعدو سمشلل دوجسلا ىلإ كلذ يضفي ًالئل كرشلا ةعيرذ دسل

 ًامولعم ناك ؛اهنولأسيو اهنوعدي نيذلا بكاوكلاو رمقلاو سمشلا ةوعد لهأ هلعفي

 يتلا ةالصلا نم ًاميرحت مظعأ هسفن يف مرحم وه اهل دوجسلاو سمشلا ةوعد نأ

 .بكاوكلا ءاعد ىلإ كلذ يضفي الئل اهنع ىهن

 ° ب



 اهدصق نع ىهنف دجاسم نيحلاصلاو ءايبنألا روبق ذاختا نع ىهن امل كلذك

 دوجسلاو مهؤاعد ناك - مهل دوجسلاو مهئاعد ىلإ كلذ يضفي التل اهدنع ةالصلل

 .«دجاسم مهروبق ذاختا نم ًاميرحت مظعأ مهل

 :«ءاضتقالا) ىف لاقو

 نيعتي مهريغو كولملاو نيحلاصلاو ءايبنألا روبق ىلع ةينبملا دجاسملا هذهف»

 هركتو ءنيفورعملا ءاملعلا نيب ًافالخ هيف ملعأ ال ام اذهو «هريغب وأ مدهب اهتلازإ

 لجأل «بهذملا رهاظ يف اندنع حصت الو ؛هملعأ فالخ ريغ نم اهيف ةالصلا

 فالح ةلأسملا هذه يف سيلو «ىرخأ ثيداحآلو «كلذ يف دراولا نعللاو يهنلا

 دجسم نع ةدرجملا ةربقملا يف انباحصأ فلتخا امنإو هًادحاو اهيف نوفدملا نوكل

 ؟رخآ ربق هدنع نكي مل نإو ذفلا ربقلا نع ةالصلا نع ىهني وأ ؛ربقأ ةثالث اهَّدَح له

 ربقلا دنع ولو يهنلا رخأ باتك يف مالسإلا خيش حجرو :تلق) نيهجو ىلع

 مالسلا هيلع ميهاربإ ربق ىلع يتلا ةينبلا تناك دقو ( :لاق مث كلذ قبس دقو دحاولا

 تالصتملا ةوسنلا ضعب نإ :ليقف :ةعبارلا ةئاملا دودح ىلإ اهيلإ لخدي ال ةدودسم

 ىلع اولوتسا امل ىراصنلا نإ :ليقو .كلذل تبقنف ًامانم كلذ يف تأر ءافلخلاب

 لضفلا لهأ ناكو «ةرخأتملا حوتفلا دعب ًادجسم كرت مث كلذ اوبقن يحاونلا هذه

 اهيف ةالصلا نع مهباحصأ نوهنيو «ةينبلا كلت عومجم يف نولصي ال انخويش نم
 .«مدقت امك هتيصعمل ًءاقتاو هللا لوسر رمأل ًاعابتا

 :هيف لاق مث

 اهيلع دجاسملا ءانب نع يهنلا نمضتي دجاسم روبقلا ذاختا نع هيهن نإف»

 نع اوهن دق مهنإف ؛ءاملعلا قافتاب هنع يهنم امهالكو ءاهدنع ةالصلا دصق نعو

 اوقفتاو «صنلا هيلع لد امك كلذ ميرحتي اوحرص لب «روبقلا ىلع دجاسملا ءانب

 مح



 روبقلا دنع ءاعدلاو ءةالصلا دصق عرشي ال هنأ ىلع ًاضيأ

 يف هنم لضفأ اهدنع ءاعدلاو اهدنع ةالصلا نإ :نيملسملا نم دحأ لقي ملو

 يف ءاعدلاو ةالصلا نأ ىلع نيملسملا ءاملع قفتا لب «روبقلا نع ةيلاخلا دجاسملا

 يتلا دجاسملا يف ءاعدلاو ةالصلا نم لضفأ روبقلا ىلع نبت مل يتلا دجاسملا

 دقو «مهقافتاب هوركم هنع يهنم هذه يف ءاعدلاو ةالصلا لب ءروبقلا ىلع تيب

 «عازن اذه يف ناك نإو ءاهيف ةالصلا لاطبإبو لب «كلذ ميرحتب مهنم ريثك حرص

 .«مهقافتاب هوركم وه لب مهقافتاب بحتسم الو بجاوب سيل اذه نأ انه دوصقملاو

 :'''«رباقملا راوز يف رهابلا باوجلا» يف لاقو

 فالخب ًاقلطم اهنع ىهنم روبقلا ىلع ةينبملا دجاسملا ىف ةالصلاو»

 هتمرح تناكو «یوقتلا ىلع سمأ هنإف ةالص فلأب هيف ةالصلا نإف ؛ لب هدجسم
 .«هيف ةرجحلا لوخد لبق نيدشارلا هئافلخ ةايحو أله هتايح يف

 :لاق مث

 يف ةليضفلا هل تثدح امنإو ءةليضف هيف نكت مل ربقلا لبق هنأ دقتعا نمولا

 رفاك وأ ءلهجلا يف طرفم لهاج وهف «هيف ةرجحلا تلخدأ امل ديلولا ةفالخ

 ةهاركب ًارارم هللا همحر ىتفأ دقو «لتقلل قحتسم ؛مالسلا هيلع هب ءاج امل بذكم

 :هصن ام هل ىواتفلا يف ءاج دقف ءروبقلا ىلع ةينبملا دجاسملا يف ةالصلا

 ةعامجلا ةالصل هيف نوعمتجي سانلاو ربق هيف ناك اذإ دجسملا يف :ةلأسملا

 ؟ال مآ ربقلا دهمي لهو ؟ال مأ هيف ةالصلا زوجت لهف

 ةبتكملا تاطوطخم نم يهو «عوضوملا اذهب قلعتي امم ةريثكلا هبتك يف قرفت امل ةعماج ةلاسر )١(
 .[هنم].(0 ةو ۲۲) ةقرولا يف اهنم هانلقن امو.عومجم )١79( مقر تحت ةيرهاظلا
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 :لاق ب ىبنلا نآل ربق ىلع دجسم ىنبي ال هنأ ىلع ةمئآلا قفتا :باوجلا

 ءدجاسم روبقلا اوذختت الف الآ ءدجاسم رويقلا نوذختي اوناك مكلبق ناك نم نإ»

 دعب ينب دجسملا ناك نإف «ًاديدج ناك نإ هشبنب امإو «ربقلا ةيوستب امإ :رّيْغ نفدلا

 ربقلا ىلع ىنبملا دجسملاف «ربقلا ةروص لازي نأ امإو ءدجسملا لازي نأ امإف ءربقلا

 «ملعأ هللاو.هنع يهتم هنإف «لفن الو «ضرف هيف ىلصي ال

 ةحفص يناثلا ءزجلا يف -تئش نإ -اهرظنا هذه وحن ىرخأ ىوتف هلو

)04 

 بكوكلا» هباتك يف يفنحلا يدنهلا يولهدناكلا ىيحي دمحم خيشلا لاقو

 :هصن ام «يذمرتلا عماج ىلع يردلا

 دجاسم مهذاختا يف دوهيلاب هبشلا نم هيف امنإف اهيلع دجاسملا ذاختا امأو»
 ول ؛مانصألا ةدبعب هبشو «تيملا ميظعت نم هيف املو ؛مهئاربكو مهئايبنأ روبق ىلع

 ًائيمي هنوك ةهارك نم رثكأ ةلبقلا بناج يف هنوك ةهاركو «ةلبقلا بناج يف ربقلا ناك
 نع ولخي ال نكل «كلذ لك نم ةهارك فخأ وهف يلصملا فلخ ناك نإو ًاراسي وأ

 :«ةدمعلا» يف ينيعلاو «حتفلا» يف ظفاحلا ركذ دقو «ةهارك

 :(5؟ /۳) (داعملا داز» يف ميقلا نبا ققحملا هذيملت لاقو )١(

 دمحأ مامإلا كلذ ىلع صن ءدجسملا يف نفد اذإ شبني امك ءربق ىلع ينب اذإ دجسملا مدهيف»

 مكحلا ناكو هنم عنم رخآلا ىلع أرط امهيأ لب «ربقو دجسم مالسإلا نيد يف عمتجي الف هريغو

 اذه يف ةالصلا حصت الو ءزوجي الو ءفقولا اذه حصي الو ءزجي ملأعم امض ولف «قباسلل

 اذهف.ًاجارس هيلع دقوأ وأ ادجسم ربقلا ذختا نم هنعلو ءكلذ نع صهللا لوسر يهنل ؛دجسملا

 .[هنم]. ىرت امك سانلا نيب هتبرغو «هيبنو هلوسر هب هللا ثعب نيذلا مالسإلا نيد

A 
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 وه اذهو «ةهاركلا دادزت هنإف ةلبقلا ةهج يف ناك اذإ دجسملا يف ربقلا ن

 هبشتلا ىلإ كلذ عجرمو ءيدنهلا هركذ يذلا ليصفتلا بسح ةلأسملا يف قحلا

 ةهباشملاو ءروبقلا ىلع ةينبملا دجاسملا يف مهتالص يف ىراصنلاو دوهيلاب

 ةالصلا دصقي ال نمل اذهو ءىفخي ال امك اهركذ دق يتلا روصلا لك يف ةلصاح

 :«رجاوزلا» هباتك يف يمتيهلا رجح نبا هيقفلا هلقن ام عمساف ؛دصاقلا امأو ءاهيف

 هلل ةداحملا نيع اهب ًاكربتم ربقلا دنع ةالصلا لجرلا دصق :ةلبانحلا ضعب لاق»

 تامرحملا مظعأ نإف ءًاعامجإ مث ءاهنع يهنلل هللا هب نذأي مل نيد عادتباو ءهلوسرو
 لوقلاو ءاهيلع اهؤانبو .دجاسم اهذاختاو ءاهدنع ةالصلا :كرشلا بابسأو

 نع رتاوت لعف زيوجت ءاملعلاب نظي ال ذإ كلذ ريغ ىلع لومحم ةهاركلاب
 ذإ روبقلا ىلع يتلا بابقلا مدهو اهمدهل ةردابملا بجيو «هلعاف نعل ا يبنلا

 ىهن هنأل هللا لوسر ةيصعم ىلع تسسأ اهنأل ءرارضلا دجسم نم رضأ يه

 .«ةفرشملا روبقلا مدهب كلي رمأو كلذ نع

 ًاضيأ روبقلا ىلع دجاسملا ءانب ميرحت ةقباسلا ثيداحألا تدافأ دقو اذه

 ءاملعلا لاوقأ هيف انركذو «دايجلا تاقيلعتلا» يف اهيلع انملكت ىرخأ ةلأسم يهو

 .كلذ نع يهنلا يف

 .(۳۷۳-۳۸۲ /1)"باطتسملا رمثلا"

 ؟ةلطاب روبق اهيف ىتلا دجاسملا ىف ةالصلا له باب! ]٤

 روبق اهيف يتلا دجاسملا يف ةالصلل ةبسنلاب ينعي ًالاؤس لأسأ نأ ديرأ :يقلملا

 ذاختا نم دجاسلا ريذحت» يعم يذلا باتكلا نكلو لطبت دق اهنأ سان لوقي «ينعي

 ؟حيحصلا يأرلا وه ام يردأ ام ةهاركلا ىرت كنأ ىرأ ء«دجاسم روبقلا

 مد



 .ةهارك اهيف يتلا ةرابعلا يلع أرقا :خيشلا

 .ةلطاب وهف ًاميظعت يلصي يذلا :ينعي ةمسق اهمسقم تنأ :يقلملا

 .رمألا ىهتنا نيمسق مادام «ينتفوخ «كيدهي هللا :خيشلا

 .كلاؤس حاط.كلاؤس حاط «كلاؤس ىقب وش بيط :خيشلا

 ؟ةلطاب مأ ةهوركم اهنإ :يقلملا

 .اهيف ةالصلا دصقي نمل ةلطاب :خيشلا

 .- لجو زع-هلل يلصي نكل دصقي :يقلملا

 رخآ دجسم هدنع نكي مل اذإ يفتنت ةهاركلاو «ميرحت ةهارك ةهوركم :خيشلا

 .ةعامجلا ةالصل

 .ةيميرحت ةهاركلا مأ ةيهاركلا يفتنت ام ًاذإ :يقلملا

 وه مث دجسملا اذه ريغ يف ةالصلا نم نكمتي نمل ةيميرحت ةهارك :خيشلا

 .ةلطاب ةالصلاف هدصق اذإو «هيف يلصي

 دجسملا يف نكلو ءرادجلا جراخ ريقلا نكلو دجسم اندنع يف بيط :يقلملا

 .رادج دجسملا يف نكلو ينعي

 نولوقي امك مرحلا يف الو ةحاسلا يف الو رادج يف ناك نإ قرف يفام :خيشلا

 وهف «يرهوجلا قيرفتلا اذه ءدجسملا يف امإو دجسملا جراخ امإ ءدجسملا نم وه

 ؟دجسملا يفالإو دجسملا جراخ

 ...نكلو دجسملا يف :يقلملا



 لخاداي :كل لوقاب انآ «نكلو يفام «كيدهي هللا نكلو يفام :خيشلا

 ؟هجراخ اي دجسملا

 .دجسملا جراخ ةروكاج يف وه :يقلملا

 .دجسملا جراخ ةروكاج «كيدهي هللا :خيشلا

 .همادق ةروكاج يفو دجسم وه :يقلملا

 ؟ةروكاج ىنعم وش :خيشلا

 ؟دجسملا ىلإ اهنم باب اهل ةقيدحلا هذه بيط :خيشلا
 .كابش يف :يقلملا

 .كابش يف يل لوقتب تنأ ؟باب اهل :كلأسأ :خيشلا

 نم نكل «ىرخأ ةيحان نم نكل دجسملا يف «ىرخأ ةيحان نم بابلا :يقلملا
 .ةلبقلا ةيحان

 .ةيحان يأ نم وهو :خبشلا

 .ةلبقلا ةيحان نم شم ينعي ابيرقت :يقلملا

 .ةلبقلا ةيحان نم شم نكل ناكملا سفن :يقلملا

 مهملا ءًاقيقد سيل كفصو نآل ؛كفصو ىلع مكحأ ردقب امانأ :خيشلا

 مكحلا تفرع دقف ءدجسملا جراخ سيلو ربق هيف ؛ربق هيف يللا دجسملا يف ةالصلا

 الو دجسملا يف ربقلا اذه هنع يكحتب تنأ يللا دجسملا اذه نوك امأ :يليصفتلا

 .كيلع مالسلاو «كيلع الو كعم نوكأ ال انآ دجسملا جراخ

 (۹۷۹/٤٠:٦۳:١٠٠)"رونلاو ىدهلا"



 ءايبنألا روبق ىلع ةينبملا دجاسملا يف ةالصلا مكح باب[ ]٠

 ىلع ةيئبم دجاسم قارعلا لامش يف نوكت لصوملا ةنيدم انتنيدم يف :لاؤس

 عماجو ءسنوي يبنلا عماجو «تيش يبنلا عماج كانه ءايبنأ روبق اهنأ نومعزي روبق

 .لايناد عماجو ليلخلا ميهاربإو رضخلا عماجو سيجرج يبنلا

 ...اندنع ليلخلا ميهاربإ انوتكراش :خيشلا

 ؛ةيكرتلا ةيقارعلا دودحلا ىلع ينعي لامشلا ىصقأ يف نوكت ليلخلا :ةلخادم

 دجسم يف ىلصي لهو اهب يلصي وأ ىلص نم مكح امو دجاسملا هذه مكح امف
 ؟كيف هللا كراب ربق هيف

 قرف الو ربقلا ىلع يئبم دجسم يف ةالصلا زوجت ال ًاعبط باوجلا :خيشلا

 ىمسي امم هجراخ وأ مرحلاب ىمسي امم دجسم لخاد يف ربقلا نوكي نأ نيب

 وأ بونج وأ يبرغ وأ يقرش ربقلا نوكي نأ نيب قرف ال هنأ امك ءدجسملا نحصب

 ءيش ربقلا ىلإ ةالصلا نوكو «ءيش دجسملا يف ربقلا نوك نأل دجسملا لامش

 هنيمي نع ربق كانهو يلصملا اهيف ىلصو ًادجسم تسيل ضرأ كانه ناك اذإو ءرخآ
 ريغ هنأ مادام ةزئاج ضرألا كلت يف ةالصلا كاذ نيحف هنع ًاديعب هراسي نعو

 ةالصلا هتكردأ يتمأ نم لجر اميأو» :هيف قدصي ةلاحلا هذه يف هنأل ؛ربقلل لبقتسم

 ام ةيلكلا هذه نم ىنثتسي نكل دجسم اهلك ضرألا '”(هروهطو ؛هدجسم هدنع

 َنْبُي مل يأ دجسم ىلإ لوحت مل يتلا ضرآلا يفف «ةيدمحملا ةنسلاب هنع يهنلا تبث
 اهجوتم نكي مل ام ربق اهيف ناك ولو ةزئاج ضرألا هذه يف ةالصلاف دجسم اهيلع

 هلوق اهرهشأ نم ثيداحأ لب حيرص حيحص ثيدح هيف ءانثتسالا اذه نأل ؛ربقلل

 ضرألا مكح اذهف «اهيلإ اولصت الو روبقلا ىلع اوسلجت ال» :مالسلاو ةالصلا هيلع

 )١( ملسمو (۳۲۸مقر) يراخبلا )رقم١١91١(.

 ہا
 قف



 يتلا ضرألا امأ ؛ربقلا لبقتسي مل ام «ضرألا هذه يف ةالصلا زوجت ربق اهيف يتلا

 اذه لعجي وهف ربقلا اذه ناك دجسملا نم ةهج يآ يقف ربق هيفو دجسم اهيلع ينب

 وأ دجسملا يلبق نوكي نأ نيب افنآ انلق امك قرف ال هيف ةالصلا عنمي امم دجسملا

 ذاختا نع ىهنت تءاج يتلا ثيداحألا نأل كلذ ؛هلامش وأ هبونج وأ يقرش

 يف وأ ةلبقلا ةهج يف ربقلا نوكي نأ نيب قرفت مل ةقلطم يه روبقلا ىلع دجاسملا

 .ىرخأ ةهج يأ يف وأ «ةلبقلا ربد

 نم دجاسلا ريذحتا ب اهتيمس تنك يل ةميدق ةلاسر ىلع متعلطا مكلعلو

 نم ريذحتلا يف ةريثكلا ثيداحألا نم ذكموي يل رسيت ام اهيفف «دجاسم روبقلا ذاختا

 اودجو املك نيذلا ةعدتبملا ضعب سواسو دنع تفقو «روبقلا ىلع دجاسملا ءاثب

 ًالثمف ىرخأب وأ ةقيرطب هنم صلمتلاو صلختلا اولاح مهتعدب مدصي اثيدح

 مهئايبنأ روبق اوذختا ىراصنلاو دوهيلا هللا نعل» :مالسلا هيلع هلوق نم نوصلختي

 ىراصن الو دوهي انسل نحن ىراصنلاو دوهيلاب صاخ مكح اذه نولوقيف «دجاسم

 ةالصلا هيلع لاق ثيح ةمألا هذهب قلعتي هنأل ؛هركذأ نأ تدرأ يذلا ثيدحلا يتأيف

 روبق نوذختي نيذلا ىلع الإو قلخلا رارش ىلع الإ ةعاسلا موقت ال» :مالسلاو

 الأ اهنايب نم دب ال ةطقن انه نكل ةيمالسإلا ةمألاب قلعتي اذه ««دجاسم مهئايبنأ

 يف ةالصلا نع يهنلاك روبقلا ىلع ةينبملا دجاسملا يف ةالصلا نع يهنلا نأ يهو

 ةالصلا نع يهنملا تاقوألا نأ امكو ءةعيرذلا دس باب نم يهف ةمرحملا تاقوألا

 دجسملا نأ ًاداهتجاو ًاطابنتسا ىرأ انأف صيصختلا نم ريثك وأ ليلق اهلخد اهيف

 الثم ةيئانثتسالا قرطلا ضعب يف هيف ةالصلا زوجت نأ نكمي هنأ ربقلا ىلع ينبملا

 نأ ملعي وهو ناذآلا عمسي هب اذإ «هلمع ىلإ هراد ىلإ هقيرط يف يشمي لجر امنيب
 نكل «هيف ةالصلل دجسملا اذه دصقي الأ هيلع بجي هنأو ربق هيف دجسملا اذه يف

 رك



 نيذه نيب رمألا راد اذإف ءةعامجلا ةالص هتوفت نأ نيبو هيف يلصيو لخدي نأ نيب وه
 دجسملا يف ةالصلا ميرحت ىلع ةعامجلا ةالص ةيضرف بوجو بلغت نيرمآلا

 نم ربقلا ىلع ينبملا دجسملا يف ةالصلا نع يهنلا نأل كلذ ربقلا ىلع ينبملا

 نكل ؛ةعيرذلا دس باب نم ةهوركملا تاقوألا يف ةالصلا نأ امك ةعيرذلا دس باب

 هلك تقولا جرخي ىتح ةالصلا عدي نأ الإ ناكمإ كانه نكي ملو تقولا هكرادت اذ

 .ةيلكلاب ةالصلا عيضي نأ نم ىلوأ اذه ةهاركلا تقو يف يلصي نأ و

 يف يلصي نأ نيبو ةعامجلا ةالص ةضيرف عيضي نأ نيب رمألا راد اذإ كلذك

 وأ هتيب يف هلحو يلصي نأ ىلع دجسملا اذه يف ةالصلا تحجرف ؛ةهاركلا دجسم

 مل اذإ هنأ :اهب ينعن امنإ ةروصلا اذه وأ هانعم لاحلا ةيضق لثم اذهو رخآ ناكم يف

 دجسم يف ةعامجلا عم ةالصلا كردي نأ هتعاطتسا يف نكي مل وأ هملع يف نكي

 اذه يف يلصي نأ امإ نيرمأ دحأ نيب هنأ ثحبلا ناك كلذلو ءربق هيف سيل رخآ

 نكل رش امهالك ةعامجلا ةالص هتوفت نأ امإو ةعامجلا ةالص كاردإل دجسملا

 فرعأ يننأل ؛هظحالن نأ بجي اذه ءًارش امهلقأ راتخا نيرش نيب عقو اذإ ملسملا

 نأ درجمف قيرفتلا اذه نوظحالي ال نييفلسلا انناوخإ نم اريثك نأ ةصاخلا يتبرجتب

 .ًاطخ اذه «ةعامجلا ةالص مهتتاف ولو هيف نواصي ال ربق هيف ًادجسم نأ اوملعي

 "روللاو ىدهلا" )٥٤۳/ ٠١:٤۷:۳۲۲(
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 أ

 روبق ىلع ةينبملا دجاسملا يف ةالصلا مكح باب 31

 تناك ضرأ ىلع ىنب يذلا دجسملا صوصخب ًاقباس كانلأس انذاتسأ :لاؤس

 اذه يف دجوي ال ناك ةربقم ىلع عقي مل دجسملا اذه نأ ضعبلا يعدي «ةربقم اهيف

 ةلبقلا ىلع ْنِم ًاعبط :ًالوأ .روبق هلوح دجوي دجسملا اذه نكلو ,روبق ناكملا

 الو .دجسملا اذه ىف ةالصلا زوجي هنأب :ةوخإلا نم ضعبلا لاقو «هبانجأ ىلع ْنمو

۲۷ ٤ 



 اذه تحت روبق دجوي نوكي دق :لاق ؟كلذ يف كتجح ام :هانلأس نكلو ءاذهل عنام

 ؟كلذ ىلع مكدر امف ناكم يأ يف وأ :ينعي .هيف نحن نيدوجوملا دجسملا

 :قيفوتلا لابو لوقأ :خيشلا

 لصفم باوجلاو «روبقلا ىلع ةينبملا دجاسملا مكح فرعن نأ بجي :ًالوأ

 «دجاسم روبقلا ذاختا نم دجاسلا ريذحت» :ناونعب صاخ يل باتك يفادج

 زوجت الف نظلا ىلع بلغي اميف روبقلا ىلع ينبملا دجسملا نأ :كلذ ةصالخو

 بجي هنأ كش الو «هنع هللا يضر لبنح نب دمحأ مامإلا بهذم وهو «هيف ةالصل

 ضرألا كلت تناك اهنأ نظلا ةبلغب ولو فورعم ةربقم ىلع ينب دجسم نيب قيرفتل
 نوكي نآ وأ ءروبقلا نوكت نأ يرورضلا نم سيل مث ءاهيلع دجسملا ميقأ مث ةربقم
 «ضرألا يف ةقيقح كانه روبقلا تناك ام اذإ ًاصخاش ًارهاظ دجسملا اذه يف ربقل

 وأ :ةزراب ةصخاش روبقلا تناك ءاوس ءًاقالطإ ةربقملا ىلع دجسملا ةماقإ زوجي الف

 كلت نوكت نأ نكميف ضرأ ىلع ينب دجسم يأ :لاقي نأ امأ ءكلذك نكت مل

 مهضعب لاق ًاميدقو «حيحص مالك اذه :لوقنف ءروبق اهيف وأ ةربقم اهلصأ ضرأل
 :يرعملا هنظأو

 داعدهعنمروبقلانيأف بحرلا المت انروبق هذه حاص

 داسجأآلا ذه نمالإ ضرألا ميدآ نظأ ام ءطولا ففخ

 روبق راثآ اهيف دج وي هنأ وأ ؛ةربقم تناك اهنأ فورعم ضرأ نيب قرف ةمث نكل

 اذه نم دب الف ءاهيف كلذ نم ءيش فرعي ال ضرأ نيبو ؛تايرفحلا ءانثأ يف

 امك ًافنآ اهدحأ ءاج يتلا تالامتحالا ضرف يف عسوتلا زوجي ال كلذلو «قيرفتلا

 نأ نيب رودت ةلأسملاف .تاضارتفالا هذه لثمب ةعيرشلا ماكحأ ليطعت زوجي ال هنأ

 ةبلغ ىلع ًاينبم ملعلا اذه ناك ولو «ربق ىلع ينب دجسملا اذه نأب ملع كانه نوكي

 منو 0 لل



 ءروبق وأ ربق كانه نأ ناسنإ لاب يف رطخي ال ضرأ ىلع ينب دجسم نيبو «نظلا

 .لالحلاب مارحلاو ءلبانلاب لباحلا طلتخا الإو «نيرمألا نيب قيرفتلا بجيف

 وأ ريق ىلع ىنبي مل ةقيقح ًافنآ لاؤسلا يف روكذملا دجسملا نأ انضرتفا اذإف

 اذهف ءًاضيأ هتلبق يفو ءًابرغو ًاقرش هيبناج نم ةطيحم روبقلا ماد ام نكل «روبق ىلع

 دجو هنأ مهضعب نم تعمس يننأ ىلع «ةربقملا ىلع ينب دجسملا نأب رعشي عضولا

 نأب رعشي اذهف :تاومأ ماظعو «روبق دجسملا اذه ساسأ نم نكامألا ضعب يف

 .روبق اهيف نوكي نأ نم ةميلس نوكت نأ نكمي ال دجسملا ضرأ

 ىنبي نل هنأو ربق يأ اذه دجسملا يف سيل هنأ ًانيقي انضرتفا اذإ لاح لك ىلعو

 ةهجلاب ةصاخبو «روبقلاب طاحم هنأ ثيح نم ًامئاق لاكشإلا ىقبيف ؛ةريقم ىلع

 لصفي روس وأ رادج ءانب نم دب ال هنأب :دمحأ مامإلا لوقي ةروصلا هذه يفف «ةيلبقلا

 يلبقلا دجسملا رادج يفكي ال دمحأ مامإلا داهتجا يف :يأ دجسملا نع ةربقملا

 رادج نع ةريقملا لصفي رخآ رادج ءانب نم دب ال لب ؛ةربقملا نيبو هنيب ًالصاف

 .ىلبقلا دجسملا

 نأ مهملا ءديدحت هل سيل اذه ًاعبط «ةفاسملا نوكت مك :مهضعب لأس دقو

 انباوج اذه «ةربقملا نيبو دجسملا رادج نيب رادجلا نم لصافلا اذه كانه نوكي

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «لاؤسلا اذه نع

 لاثمأ ىلع مالكلا اذه قبطي ال هنأ :ةوخإلا نم ضعبلا لوقي انذاتسأ :لاؤسلا

 ؟ةمرحلا وأ روبقلا لثم .دوهيلا

 ؟ينعي فيك :خيشلا

 ...اوذختا دوهيلا ًالثم :ىنعي :لاؤسلا

۷7 
 ہا



 .دجاسم مهروبق :خيشلا

 ؟اذه يف قيطي ال اذهف دجاسم مهروبق :لاؤسلا

 ؟هيل :خيشلا

 ...انأ امأ «ةوخإ ضعب ينعي نولوقي مه :لاؤسلا

 ؟قبطي ال اذامل ءاذه نولوقي مه لوقأ انأ ال :خيشلا

 امأ «ينعي روبقلا يف نيدصاق ءاذه يف نيدصاق مه مهنأل «معن هيإ :لاؤسلا

 ..ءاهيف نيدصاق شم انه ةدوجوملا دجاسملا

 ربقلا ىلع ينبملا دجسملا يف ةالصلا نأ :باوجلا ؛نآلا تمهف هاه :خيشلا

 يهنلا ةحيحصلا ثيداحألا يفف ؛:ةهوركملا تاقوألا يف ةالصلاك روبقلا ىلع وأ

 يف مالسلا هيلع لوسرلا للعو ءاهبورغ دنعو ءسمشلا عولط دنع ةالصلا نع

 قرشت امنإف «برغت امنيحو قرشت امنيح سمشلا نأ ةحيحصلا تاياورلا ضعب
 .سمشلا داّبع اهل دجسي كاذنيحو «ناطيش ينرق نيب برغتو

 طرتشي الو «نيتقولا نيذه يف ةالصلا نع يهنلا ىلع ًاعيمج نوقفتم ءاملعلاف

 كلذ يف يفكي هنآل ؛ةهاركلا تقو يف ةالصلا ًادصاق نوكي نأ يهنلا باكترا يف

 ينبملا دجسملل ةبسنلاب ًامامت لاقي كلذك ءسمشلا نودبعي نيذلا كئلوأب هبشتي هنأ

 «سئانكلل ةهباشم هيف دجسمك وه ًالوأ ربقلا ىلع ينبملا دجسملا اذه «ربقلا ىلع

 .ىراصنلاو دوهيلا اهيف دبعتي يتلا عيبلاو

 ربقلا ىلع ينبملا دجسملا وه يذلا نايثبلا اذه يف ةحضاو ةهباشملا ةروص

 مهاياون نع رظنلا ضغب ناكملا كلذ يف نولصي نيذلا كعلوأو :ةهج نم

 ۲۷۷ ا



 مهدجاسم يف نولصي نيذلا ىراصنلاو دوهيلاب نوهبشتي ًاضيأ مهف «مهدصاقمو

 .مهيحلاصو مهئايبنأ روبق ىلع ةينبملا

 رمألا نأل ؛دصاق هنأب لاقي نأ ًاروذحم رمألا نوكيل انه طرشلا نم سيل :ًاذإف

 اذهف ءدصقي رخآلاو ءربقلا لجأ نم دجسملا دصقي ال امهدحأ :نيصخش نيب رودي

 هيف هبشتي ناكم يف يلصي هنأل ؛رشلا نم وجني ال لوألاو لوألا نم رش رخآلا

 ؛نيدلا يفاوهقفتي نأ ناوخإلا ءالؤه ىلع بجي اذهل «ىراصنلاو دوهيلاب

 نوكت ال ةيمالسإلا ةعيرشلا يف تامرحملا نأو «ةيعرشلا ماكحألا نأ اونظي ال نأو

 لظيو ءرشلا دصقي ال وهو مرحم ناسنإلا بكتري دقف ءرشلا دصقب الإ ًامارح
 .ًامارح همكح

 دنعو سمشلا عولط دنع ةالصلا نم ًافنآ هتركذ ام ًالاثم كلذ ىلع انبسحو

 ال تقولا اذه يف يلصي يذلاف .سومشلاو رامقألا ةدبع لمع نم اذه ءاهبورغ

 نيب ةهباشملا رهظت ال يكل ؛ىهني كلذ عم نكل ءسمشلا مظعي نأ هلاب يف رطخي

 .قياسلا لاؤسلا باوج اذه ءرفاكلا نيبو تقولا كلذ يف ملسملا

 لباقم رادج ينب ول ؛هيلإ ترشأ يذلا دجسملا صوصخب نآلا... :لئاسلا

 ؟...ىلوأ هيف ةالصلا زاوج مدع هنأ قباسلاك (لوقت) له «ةلبقلا ًاعبط

 مهتعانقو «مهتفرعم ىلإ وأ نيلصملا ذاختا ىلإ كيف هللا كراب دوعي اذه :خيشلا

 ةهجلاب روبقلاب طاحم وه يذلا دجسملا اذه هنأ :ىوهلل ًاعابتا سيل ةيصخشلا

 ناكملا اذه كرتو ةربقملا هذه تينب فيك «ةيلبقلا ةهجلاو «ةيقرشلا ةهجلاو «ةيبرغلا

 نكي ملو ًادجسم ناكملا اذه يف اونبف نامزلا رخآ يف سانلا ضعب ءاج ىتح ًاغراف

 ؟ام ًاموي ةربقم ناكملا اذه

Y۸ 
 ہا



 نوعنتقم مه له ءاولصي نأ نوديري نيذلا ءالؤه ةعانق ىلإ دوعيرمألا اذه

 روصت فيك اوعنتقا معن ليق نإو ؛ةربقم ىلع ماقي مل دجسملا اذه هنإ ًالعف

 ؟ًابونجو ًابرغو ًاقرش ةربقملا تينب فيك ؟عوضوملا

 ؟طقف نيتهج ًابرغو ًابونج.ال :لئاسلا

 «غارفلا اذه ءةيبونجلا ةهجو ةيبرغلا ةهج :نيتهج ءةهجب...«مهم شم :خيشلا

 ةربقملا هذه لهو «تيم يأ اهيف نفدي نأ نودب اذكه تيقب فيك ينعي ضرألا هذه

 ؟نيملسملل فقو يه مأ ناسنإل كلم يه

 ؟انذاتسأ ناسنإل كلم :لئاسلا

 ؟ةربقملا :خيشلا

 .معن هيإ :لئاسلا

 .هيإ :خيشلا

 نفدلا ناكو «ناسنإل كلم ىف تناك اهنأ ةريخألا ةدملاب تعيب :ىنعي لئاسلا

 ةربقم يف ًالثم رمألا...ناك ول «باحسلا ةربقم لثم لاثمأ شم :ينعي «يئا وشع اهيف

 ...ناسنإلا نآل ؛رثكأ نئمطم ناسنإلا نوكي «باحسلا

 امك ًايئاوشع ضرألا هذه يف تينب روبقلا هنإ نآلا يشمنب نحن شيلع ام :خيبشلا

 اذه ىلإ ةيئاوشعلا تاوطخلا َدَحَتَت ملو ؛ةهجلا هذهو ةهجلا هذه ددح يذلا ام «لوقت

 سانلا ءاجو ءةربقملا لبق ًاميلق ينبم دجسملا نأ ول ءدجسملا هيلع ينب يذلا ناكملا

 ةيضقلا نكل ءردجلاب روصحم دجسملا نأل ؛دجسملا اهل وح اوتي نأ اورطضاق

 .ضرألا كلت يف ينب يذلا وه دجسملا مث لبق نم ةربقملا «سكعلاب

Sr 



 نم تعمس يننأ كلذ ىلإ فاضيو ؟اذه ناسنإلا روصتي نأ نكمي فيك

 .ًاروبق اودجو دجسملا ساسأ يف تايرفحلا ءانثأ يف هنأ كانه انناوخإ ضعب

 شم «روسلا تاساسأ تحت :ينعي نيئطخم اوناك ول !يذاتسأ بيط :لئاسلا

 ؟دجسملا سفن تاساسأ يف نوكي دق كشن له «مئاقلا ءانبلا تاساسأ تحت

 ؟شيأ تحت :خيشلا

 ؟ةيوهتلا يه يتلا روسلا تاساسأ :لئاسلا

 .هيإ :خيشلا

 .ينعي اذه روسلاك :ينعي :لئاسلا

 .هيإ :خيشلا

 ؟اذه تحت ءاذه لاثمأك ًالثم ءانبلا تحت شم «معن هيإ :لئاسلا

 ؟دجسملا رادجب اذهو ءروسلا اذه :خيشلا

 ...تاساسألا اودجو هنإ ضرتفن «معن هيإ :لئاسلا

 ؟دحسملا رادج اذهو «مهاف «مهاف :خيشلا

 .معت :ةلخادم

 ؟دجسملا رادج اذهو :خيشلا

 .هربتعن روسلا اذهو «دجسملا رادج اذه «معن هيإ :ةلخادم

 ؟ةرشابم دجسملا تحت نوكي يذلا رثؤي وه يذلا :لاؤسلا

 .معن هيإ :خيشلا

 .ريخ هللا كازج :ةلخادم

 .كايإو :خيشلا

 ))0١:758:7557/59( "رونلاو ىدهلا"

TA 8 مل 



 ةمرح كلذ نم مزلي لهو .دجاسم روبقلا ذاختا ةمرح باب[ ١371

 !؟ وا لوسرلا دجسم يف ةالصلا

 هيف نوكي دجسم ىف ةالصلا زوجي ال هنا لوقي ثيدح تأرق یدبس :لاؤسلا

 .ربق نم رثكأ وأ ربق

 ؟حيحص ريغ وأ حيحص ثيدحلا اذهف

 .ثيداحأ [هيف] اذه :خيشلا

 هيف يومألا دجسملاو فيرشلا مرحلا لخاد ا: يبنلا ربق نأ ًاملع :ةلخادم

 .نامك ربق

 .ةلئسأ ىلإ هميسقت نكمم ىنعي بعش هيف كلاؤس :خيشلا

 ىف ةالصلا نع ىهنلا ىف دراولا ثيدحلا نأ لوألا لاؤسلا نع باوجلا

 مكلعلو «رتاوتم ًاحيحص وه لب احيحص طقف سيل روبقلا ىلع ةينبملا دجاسملا

 دانسإ نم قيرط نم يتأي وه حيحصلا ثيدحلا ءرتاوتم ةظفلب دوصقملا نوملعت

 نم ءاج اذإ ثيدحلا نكل .حيحص ثيدح اذه ثيدحلا ءاملع دنع حيحص دحاو

 حيحص ثيدح ثيدحلا اذه يف لاقي رْثُك ةباحصلا نم ةعامج نعو ةددعتم ديناسأ

 نآرقلا ةوق يف نوكيب توبثلا ثيح نم ينعي رتاوتملا حيحصلا ثيدحلاو «رتاوتم

 سيل روبقلا ىلع ةينبملا دجاسملا يف ةالصلا نع ىهنيب يللا ثيدحلاف :ميركلا

 .ثيداحأ ةرشع نم رثكأ ثيداحأ عومجم وه لب ًاحيحص ًادرف ًاثيدح

 نع ثيداحأ ةرشعلا تزواجف ثيداحألا هذه ىنامز ىف تعبتت تنك انأو

 يف ةالصلا نع يهنلا لوح رودتو ندندت ثيداحألا هذه لكو ةباحصلا نم ةرشع

 امم ثيداحألا هذه نم ائيش ركذن نأ نم سأب ال ءروبقلا ىلع ةينبملا دجاسملا



 ثيدح نم امهيحيحص يف ملسمو يراخبلا هجرخأ ام :ًالثم كلذ نم ءانرضحي

 نم اوناك» ةشبحلا نم ةبيبح مأو ةملس مآ تعجر امل :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع

 اهاتأر ةسينك هَ هللا لوسرل اتركذ «ةنيدملا ىلإ اوعجرو ةشبحلا ىلإ تارجاهملا
 -كئلوأ» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف اهيف ريواصتو نسح نم اتركذو ةشبحلا يف

 اوروصو ادجسم هربق ىلع اونب حلاصلا لجرلا مهيف تام اذإ اوناك -ىراصتلا ىنعي
 خيش اي تهيتنا :( ةمايقلا موي هللا دنع قلخلا رارش كئلوآ ريواصتلا كلت هربق ىلع

 ؟ثيدحلا رخآ يف

 .معن :ةلخادم

 ينعي -كئلوأ» ثيدحلا رخآ يف مالسلا هيلع لوسرلا لوقي :خيشلا

 -اوروصو ادجسم هربق ىلع اونب حلاصلا لجرلا مهيف تام اذإ اوناك -ىراصنلا

 هللا دنع قلخلا رارش كئلوأ -فراخزلا ينعي شوقنلا كلت هيفاوشقن ينعي

 ( ةمايقلا موي

 دوهيلا هللا نعل» :لاق ب يبنلا نع نيحيحصلا يف اضيأ يناثلا ثيدحلا

 كلذ الولو» اهنع هللا يضر ةشئاع تلاق « دجاسم مهتايبنأ روبق اوذختا ىراصنلاو

 اوجرأ هذه ةلمجلا ««ًادجسم ذختي نأ يشح نكلو مالسلاو ةالصلا هيلع هربق زربأ
 لاؤسلا نم يناثلا رطشلا نع باوجلاب ىقثو ةلص اهل نأل مكتركاذ يف ىقبت نأ

 .يناثلا ثيدحلا اذه.لوسرلا دجسم يف لوسرلا ربق (اذه) َتْلُق ثيح

 بدنج وأ بّدنج نب ةرمس ثيدح نم ملسم حيحص يف وهو ثلاثلا ثيدحلا

 كشلا -لايل ثالث وأ لايل سمخب مالسلا هيلع تومي نأ لبق لاق ل يبنلا نأ

 ًاذختم تنك ولو ركب ابأ هلامو هتبحص يف ٌيلع سانلا ّنَمَأ نم نإ الأ» -يدنع نم

 ًاليلخ ميهاربإ ذختا امك ًاليلخ ينذختا هللا نكلو «ًاليلخ ركب ابأ تذختال ًاليلخ

A۲ 
 يا



 دجاسم اهوذختت الف الأ دجاسم مئايبنأ روبق نوذختي اوناك مكلبق ناك نم نإو الأ

 امهيلع ديزيبو نيلوألا نيثيدحلا دكؤي ثلاثلا ثيدحلا اذه « كلذ نع مكاهنأ ينإ

 لوقيب ةحيحصلا ةئسلا فالخ ىلع اوشاعو اوداتعا نيذلا سائلا ضعب نأل ًانايب

 مهنع يكحيب لوسرلاو ىراصنلا ءالؤه «ىراصنلاب انلخد وش انحا يخأ اي كل

 دوهيلا ىلع هللا ةنعل مهنعليبو «ةمايقلا موي هللا دنع قلخلا رارش كئلوأ لوقيبو

 اذه يتأي ؛عوضوملا يف انلخد وش نحن ءدجاسم مهئايبنأ روبق اوذختا ىراصنلاو

 انيري امل مالسلاو ةالصلا هيلع انيبن نأ ءاملعلا دنع ًافورعم ّىنعم دكؤيل ثيدحلا

 اهيكحيب امف رومألا هذه نم رذحيبو مالسلا هيلع لوسرلا لبق تعقو ًارومأ

 ءاجو لوألا ثيدحلا ءاج كلذلو ؛ةربعو ةظعوم اهنم ذخأتنل امنإو ةيلستلل انل

 .يناثلا ثيدحلا

 يناثلاو لوألا ثيدحلا ًافنآ انلق امك لئاق لوقي دق لاكشإ ًالثم دري دق نكلو

 طاقنلا عضي مويلا لاقي امكو ثلاثلا ثيدحلا يتأيف ةيدمحملا ةمألاب ةقالع هلام

 ينعي -مكلبق ناك نم نإو الآ» انلبق نمع ثدحي نأ دعب لوقي «فورحلا ىلع

 دجاسم مهئايبنأ روبق نوذختي اوناك - نيثيدحلا يف اوركذ يذلا ىراصنلاو دوهيلا

 « كلذ نع مكاهنأ ينإف دجاسم اهوذختت الف الأ -ةيمالسإلا ةمألا رشعم متنأ -الأ

 :اهنم ةريثك ثيداحأو «تباث ثيدح اذه

 نيذلاو ءايحأ مهو ةعاسلا مهكردت نم سانلا رارش نم نإ» : ةا هلوق

 نأل ؛ىراصنلاو دوهيلا ريغ لمشيب نامك اذهف ؛(دجاسم مهئايبنأ روبق نوذختي

 ىلعو ةعاسلا موقتال» :ةحيحصلا ثيداحألا ضعب يف لوقي مالسلا هيلع لوسرلا

 هجو ىلعو ةعاسلا موقت ال ثيدحلا ىنعم « هللا الإ هلإ ال لوقي نم ضرألا هجو

 هيلع هلوق رخآلا ثيدحلا يف ءاج كلذلو ءًائيش هب نوكرشي ال هلل نيدحوم ضرألا



 نيذلا كئلوأ قلخلا رارش نم ًاذإف ؛ قلخلا رارش ىلع الإ ةعاسلا موقت ال» :مالسلا

 .مالسلا هيلع لوسرلا دعب نونوكيس ءالؤهف «دجاسم مهئايبنأ روبق نوذختي

 يلاتلاب مرحيو ربقلا ىلع دجسملا ءانب مرحي اهريغو ثيداحألا هذه ىلع َءانب

 ؟اذامل ىلصم دجسملا كلذ ذاختا

 كرابت هللا نود نم ىعدّيس ربقلا اذه نآل ءًايامع فورعم فسآلا عم باوجلا

 .هللا نود نم دبعپ هنأ هللا نود نم ىعدُي ىنعمو ؛ىلاعتو

 يف لخدنل هللا ءاش نإ ىرخأ ةبسانم ىلإ هلجؤن نآلا ليوط ثحب اذهو
 نأ حيحص :لوقنف هدحاولا لاؤسلا نم يناثلا قشلا وأ يناثلا لاؤسلا نع باوجلا

 مالسلا هيلع لوسرلا تام امنيح له نكل لوسرلا دجسم يف مويلا لوسرلا ربق
 ليلد وه هيلإ مكرظن تفل يذلا ةشئاع ثيدحو ءال باوجلا ؟هدجسم يف نفد

 :يأ « ًادجسم ذختُي نأ يشحن نكلو هربق زربأ كاذ الول» :لاق ثيح كلذب حيرص

 ذاختا ببسب اونعل مهنأو ىراصنلاو دوهيلا نع مالسلا هيلع لوسرلا ثدحت الول
 ةزراب ضرأ يف نفدُي مالسلا هيلع لوسرلا ربق ناك اذه الول :دجاسم مهئايبنأ روبق

 ؟اذامل كلذ مالسلا هيلع هربقب لعفُي مل نكل ءانه مكمادق يتلا ضرألا لثم ضرأ

 ةالصلا هيلع تام امل ةصق انه ءو لوسرلا نفد نبأ ًاذإ دجسم ذخشب نأ ةيشخ

 ال ناك مهرثكأ «هنفد ناكم يف هباحصأ فلتخا (ناف اهيلع نم لكو# مالسلاو

 هيلع هونقدي نيأ رواشتلا اذه يف مهو مالسلا هيلع يبنلا نفدي نيأب هدنع ملع

 تعمس يدنع باوجلا :مهل لاق ؛قيدصلا ركب وبأ مهيلع لخد مالسلاو ةالصلا

 تام نيأ « هيف تام يذلا عضوملا يف نفد الإ يبن نم ام» :لوقي لاب هللا لوسر

 اذه نوعمسي اوداك ام...ةشئاع ةديسلا تيب يف هتيب يف ؟مالسلا هيلع لوسرلا

 يف كلذو هنم تحت اورفحو لوسرلا هيلع تام يذلا ريرسلا اوبحس الإ ثيدحلا

 ا ۲۸٤



 ترتاوت كلذل ؛مالسلا هيلع لوسرلا دجسم بنجب ناك ةشئاع تيبو ؛ةشئاع تيب

 موي ىتح دجسملا ىلإ هتيب نم جرخي ناك مالسلا هيلع لوسرلا نأ ثيداحألا

 لوسرلا ناك ةعمجلا موي لالب نذؤي ام لبق وأ ةعمجلا موي لالب نذأ اذإ ناك ةعمجلا

 نذؤي ربنملا دعص لوسرلا فوشي لالب سبو ءًاروف ربنملا ىلإ تببلا نم جرخي
 نكل هتيب يف نفذ هللا لوسر ًاذإف.هرخآ ىلإ ةبطخلا لاو لوسرلا أدبي مث «ناذألا

 ينب ءافلخ وأ ةيمأ ينب كولم دحأ نمز يف .فسؤم ءيش عقو «كلذ دعب ىرج اذام

 دق باطخلا نب رمع ناك هنأ ًاملع :يوبنلا دجسملا ةعسوت يرورضلا نم اوأر ةيمأ

 نآلا رظنا «نافع نب نامثع هدعب نم كلذكو ؛يوبنلا دجسملا ىلع ًةعسوت لخدأ

 باطخلا نب رمع ةعسوت .مهدعب اوؤاج نم نيبو مهلمعو ةباحصلا نيب قرفلا

 ةديسلا ةرجح اهنم يتلا نينمؤملا مآ تارجح باسح ىلع نكت مل نامثع ةعسوتو
 كانه رمع ةدايز مويلا ىلإ اولوقيب يتلا ةيبونجلا ةهجلا يف تناك امنإو ةشئاع

 اودجو ةيمأ ينب نمز يف نكل ءنآلا ينرضحت ال ىرخأ ةهج يف نامثع ةدايزو

 لصافلا رادجلا اوعفرف كلاب لوسرلا ربق ةهج نم هوعسوف دجسملا ةعسوتب ةجاح
 يف ربقلا راصف دجسملا نيبو نيئمؤملا تاهمأ رئاس تويبو ةشئاع تيب نيب
 هدجسم يف نفذ مالسلا هيلع لوسرلا نأ نونظتف «مويلا هنورت ثيح دجسملا

 نم اهيلع لديام نوعمستو ثيداحألا هذه نوعمست امنيح رمألا مكيلع لكشُيف

 .روبقلا ىلع ةيئبملا دجاسملا يف ةالصلا ميرحت

 مكحك يوبنلا دجسملا يف ةالصلا مكح له ربخألاو ثلاثلاو باوجلا ىقبي

 اندنع ةيمأ ىنب لثم كريغ وأ تنأ تركذ ام اهنمو اهلك دجاسملا ىف ةالصلا

 ش ؟ماشلا يف
 ؟اذامل ؛كلذك سيل مالسلا هيلع لوسرلا دجسم لوقن



 اذه يدجسم يف ةالص) :لاق ثيح ةصاخ ةليضف هل لوسرلا دجسم نأل

 ىلإ رمتستس ةليضفلا هذه « مارحلا دجسملا الإ دجاسملا نم هاوس امم ةالص فلأب

 كاذ نيح بجاولاو ةئسلا اوأطخأ دجسملا يف ربقلا اولخدأ نيذلا نكل ءةمايقلا موي

 ىرخألا يحاونلاو ةضورلا يف يلصي امنإ ربقلا هاجت يلصي دصقي ام ملسملا نأ

 .ةيافك ردقلا اذهبو

 01:19:35 1700 "رونلاو ىدهلا"

 :[مامإلا لاق]

 يف ةالصلا هركت يأ] كلذك ةلبانحلا دنعو» :[ةنسلا هقف بحاص يأ] هلوق

 ناربق وأ ربق اهيف ام امأ رثكأف روبق ةثالث ىلع ىوتحت [ةربقملا] تناك اذإ [ةربقملا

 ( ةهارك الف الإو ربقلا لبقتسا نإ ةهاركلا عم ةحيحص اهيف ةالصلاف

 هدر لب «ةيميت نبا مالسإلا خيش هضتري ملو ؛ةلباتحلا ضعب لوق اذه :تلق

 .رثكأ وأ ربق اهيف ةربقملا نيب قرف ال هنأ دمحأ باحصأ ةماع نع ركذو

 ءاهيلإ الو ةربقملا يف ةالصلا حصت الو» :«ةيملعلا تارايتخالا» يف لاق

 ربقلا نأ انباحصأ نم ةفئاط ركذو ؛كرشلا ةعيرذل دس وه امنإ كلذ نع ىهنلاو

 روبق ةثالث ةربقملا امنإو «ةربقملا مسا هلوانتي ال هنأل ؛ةالصلا نم عنمي ال نيربقلاو

 مهمالك مومع لب «قرفلا اذه هباحصأ ةماعو دمحأ مالك يف سيلو ءًادعاصف

 «باوصلا وهو روبقلا نم دحاو ريق دنع ةالصلا عنم بجوي مهلال دتساو مهليلعتو

 مسا يف لخد ام لكو :انباحصأ لاقو «ربق عمج هنأ ال ؛هيف ربق ام لك ةربقملاو

 ةمرحل ًالوانتم نوكي عنملا نأ نيعي اذهف «هيف ىلصي ال روبقلا لوح امم ةربقملا

 ات
 يا



 يأ هيف ةالصلا زوجت ال هنأ هريغو يدمآلا ركذو .هيلإ فاضملا هءانفو «درفنملا ريقلا

 ءرخآ لئاح ةربقملا نيبو طئاحلا نيب نوكي ىتح «ربقلا ىلإ هتلبق يذلا دجسملا

 ( دمحأ صوصنم اذه :مهضعب ركذو

 ىلع ءاملعلا قافتا اهريغو « ىواتفلا» يف مالسإلا خيش ركذ دقو :تلق

 بهذم يف اهيف اهنالطب ىكحو روبقلا ىلع ةينبملا دجاسملا يف ةالصلا ةهارك

 ءاهيلع اهئانبوءدجاسم روبقلا ذاختا نع ىهنلا ثيداحأ نم دافتسم كلذو «دمحأ

 ال نأو ءهيلع هينأ نأ تببحأ كلذلو ءءاهقفلا ةماع اهلفغأ دق ةماه ةلأسم ىهو

 « دايجلا تاقيلعتلا» يف اهيف لوقلا تلصف دقو ءاهنم تاقيلعتلا هذه ىلخأ

 .«دجاسم روبقلا ذاختا نم دجاسلا ريذحت»و « زئانجلا ماكحأ»و

 .(۲۹۸-۲۹۹ ص )"نمل مامت"

 اهيلع جرسلا داقيإو دجاسم روبقلا ذاختا مكح باب[ 1

 :[ ب يبنلا نع يور]

 .«جرسلاو دجاسملا اهيلع نيذختملاو روبقلا تارئاز ولام هللا لوسر نعل

 (فيعض)

 :[ مامإلا لاق]

 " نيحيحصلا " يف ةو هنع رتاوتم دجاسملا روبقلا ىلع نيذختملا نعلو

 نب ةديبع يبأو تباث نب ديزو ةريره يبأو سابع نباو ةشئاع ثيدح نم امهريغو

 دايجلا تاقيلعتلا " يف اهتجرخو مهثيداحأ تقس دقو ءديز نب ةماسأو حارجلا

 «عوبطم وهو «" دجاسم روبقلا ذاختا نم دجاسلا ريذحت " يف مث " داعملا داز ىلع

 تا



 :ًاعوفرم سابع نباو ةشئاع ثيدح صنو

 دمحأ داز "دجاسم مهئايبنأ روبق نم اوذختا ىراصنلاو دوهيلا ىلع هللا ةنعل"

 :ًاعوفرم دوعسم نبا ثيدح نم ًاضيأ جرخأو "هتمأ ىلع كلذ مرحي" :هتياور يف

 روبقلا ذختي نمو ؛ءايحأ مهو ةعاسلا هكردت نم سانلا رارش نم نإ"

 ."دجاسم

 اريثك دجت روبقلا ىلع دجاسملا ذختي نم نعل يف ةريثكلا ثيداحألا هذه عمو

 هلل ةداحملا نيع اذهو ءاهيف ةالصلاو اهيلع اهئائبب هللا ىلإ نوبرقتي نيملسملا نم

 رجح نب دمحأ هيقفلل ' رئابكلا فارتقا نع يهنلا يف رجاوزلا " رظنا «هلوسرو

 لقن لب ءاهيف ةالصلا ةهاركب مهريغو ةيفنحلا ضعب حرص دقو )١5١/1( يمئيهلا

 "ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف " رظناف «كلذ ىلع ءاملعلا قافتا نيققحملا ضعب

 يفنحلا ينيعلل " يراخبلا حيحص حرش يراقلا ةلمعو 95 537/)

 ؛(5١٠ /9) رجح نبا ظفاحلل هحرشو )١494/4(

 اذهف هل دهشي ام ثيداحألا يف دجن ملف.جرسلا اهيلع نيذختملا نعل امأو

 لالدتسالاب دالبلا ضعب يف نويفلسلا انناوخإ جهل نإو «فيعض ثيدحلا نم ردقلا

 ىلع اولدتسي نأو «هتحص مدعل م هیلإ هتبسن نع اوكسمي نأ مهيلإ يتحيصنو هب

 لكو ءةلالض ةعدب لك» : ةو هلوق لثم ءةعيرشلا تامومعب روبقلا ىلع جرسلا عنم

 رافكلاب هبشتلا نع هيهنو ءلاملا ةعاضإ نع ثلج هيهن لثمو «(رانلا يف ةلالض

 .كلذوحنو

 .(۳۹-۳۹۹ ۵ ۳۹۳ /۱)" ةفيعضلا"

TAA 
 ہا



 ذاختا ثيدح يف "اوعنص ام ردي" ةرابع لئاق وه نم باب ]16١[
 ؟دجاسم روبقلا

 :[ةريسلا هقف باتك يف يطوبلا ءاطخأ ىلع همالك ضرعم يف مامإلا لاق]

 ةنعل :هيلع قفتملا ثيدحلا (207 ص) ["ةريسلا هقف" يف يطوبلا يأ] ركذ

 هلو هنأك :ةبقع لاقو.دجاسم مهءايبنأ روبق اوذختا ىراصنلاو دوهيلا ىلع هللا

 .هب مهعينص اوعنصي نأ نم نيملسملا رذحي

 نأ امإ :نيرمأ دحأب ثيدحلاب ملاعلا ئبني روتكدلا نم لوقلا اذه :تلق

 ةياور فيرحت دمعتي هنأ وأ ءثيدحلاب هل ملع ال ثيحب لهجلا نم روتكدلا

 مامت نم وه «هلوق نم روتكدلا هلعج يذلا روكذملا ريذحتلا نأ كلذ «ثيدحلا

 ءامهنع هللا يضر سابع نب هللا دبعو ةشئاع ثيدح نم وهو ؛هيلع قفتملا ثيدحلا

 هجرخأاذكه.(اوعغصام رذحي) ًةرشابم ثيدحلا بقعالاق دقف

 (507/؟)ولسمو (يرابلا حتف - 7717/1١ و٦۳۸ /٦و /۲١٤)يراخببلا

 هللا يضر ةشئاع لوق نم هنأ اذه حرصو (١/8١7)دمحأو (۳۲۹/۱)يمرادلاو

 :(4 717 )١/ حتفلا» يف لاقف اهيلع هيبنتلا رجح نبا ظفاحلا تتاف ةدئاف هذهو ءاهنع

 نع لأس هنأك «يوارلا مالك نم ةفنأتسم ىرخأ ةلمج «اوعنص ام رذحيلا :هلوق»

 .«كلذ يلإ بيجأف «تقولا كلذ يف كلذ ركذ ةمكح

 «ظفاحلا حرص امك ثيدحلا يوار مالك نم «اوعنص ام رذحي» :هلوق نذإف

 همالك نم روتكدلا اهلعج فيكف دمحأ ةياور يف امك ءاهنع هللا يضر ةشئاع وهو

 ةقرسب فورعملا وهو ثيدحلا ةاور حرج عاونأ نم عونب ينركذي اذه هعنصو !؟وه

 ًادانسإ هيلع بكريو هنم هقرسيف مهضعب هيوري ثيدح هغلبي يوارلا ناك ؛ثيدحلا

 مس



 ىلإ ثيدحلا يف ام بسن دقف ءروتكدلا امأ ءو يبنلا ىلإ هعفري مث «هديناسأ نم

 ثيداحألل هتاظوفحم نأ ينيقيل كلذ دمعت هنأب مزجأ نأ عيطتسأ ال يننأ الإ !هسفن

 كلت ثيدحلا يف نأ ملعي ال هنأ ًايوق ًالامتحا لمتحملا نمف ءًادج ةليلق ةيوبنلا

 :روتكدلا لوق يف نأ ىلع !هتايدنع نم هحرشف ؛«(اوعنص ام رذحي) :ةلمجلا

 فلاخم اذهو «ريذحتلا دارأ مج هنأ يف هنم ًاحضاو ًاكيكشت «...رذحي هب هنأك»

 ال فيك ««اوعنص ام رذحيا :اهلوقب كلذب ةشئاع ةديسلا مزجل ةحيرص ةفلاخم

 ثيدحلاب لهجلا عنصي ام لمأتف "ب لاق امك ؟بئاغلا یری ال ام یری دهاشلاو

 .حيرصلا حيحصلا صنلل ليدبتلاو فيرحتلا نم

 (91-١45ص)" يوبنلا ثيدحلا نع عاقد"

 لايناد يبنلا ربق عِضوم ةباحصلا ىّمع له باب[ 31

 ؟ًادجسم هريق ىلع ذَحتُي ال ىتح

 اوجرخ ةباحصلا ضعب نأ «مهبتك يف ةوعدلا ةمئآ اهدروي يتلا ةصقلا :لاؤس

 الو اهنع سانلا ىمعي ىتح ارق رشع ةثالث اهل اورفحف لايناد ىبنلا ةثج اودجوف

 ؟ةياورلا هذه ةحص ىدم امف .هربق ىلع دجاسم ىنعي ءًاروبق اهوذختي

 لهأب ينعت :ةوعدلا لهأ اهركذي كمالك لوأ يف تركذ ًالوأ :خيشلا

 ؟نم ةوعدلا

 .باهولا دبع نب دمحم خيشلا دافحأ :ةلخادم

 .غيلبتلا ةعامج هب دصقي نآلا حالطصالا يف يه نكل :خيشلا

 )١( مقرب «ةحيحصلا ثيداحألا» يف يدنع جرخم وهو تلق )١955(.]منه[.

 5 ۲۹۰ ا
 يا



 اذه تدصق ام ةلخادم

 ءانب هتبسن ام تبرغتساف ءاذه مهوي كظفل نكل اذه تدصق ام تنأ :خيشلا

 .ًاقالطإ لئاضفلا هذه لثمب نومتهي ال ءالؤه نأل «يمهف ىلع

 .حيحص :ةلخادم

 ةدع اهل يه وأ هل وهو «تباث حيحص لصأ اهل ةياورلا هذه مهملا :خيشلا

 «ليصفتلا سفنب ًاحيحص ناك نإ نآلا رضحتسأ ال هتركذ يذلا ليصفتلاف «تاياور

 ىتؤي نأ نكمي ال هنأ ثيحب هيلع ًارهن اورجأو اورفحو اوفشتكا ًالعف هنأ مهملا نکل

 .تباث اذهف ىلاعتو كرابت هللا نود نم دبعي وأ مظعيف هيلإ

 ٠٠١:۵۷( :ها )۳۰٤/ "رونلاو ىدهلا"

 ىتلا دجاسملا ىف ةالصلا ةمرح صيصخت ةحص ىدم باب[ ] ٠١۲

 يف ةالصلا مكحو ءربقلا لبقتسي يلصملا ناك اذإ اميف روبق اهيف

 يلصملا ناك ام اذإ نيب نوقرفي مهريغو نييرهزألاك خياشملا ضعب :لاؤس

 .يلصملا فلخ ربقلا ناك اذإ مأ ربقلا لبقتسي

 .مهيدهي هللا :خيشلا

 ءاهنوزيجي ةيناثلا ةلاحلا ىفو.ةالصلا نوزيجي ال ىلوألا ةلاحلا ىفف :ىقلملا

 ؟-مكيف هللا كراب-مكيأر وه امف

 انباتك يف ءليصفتلا نم ءيشب ةلأسملا هذه نع انملكت انك نحن :خيشلا

 روبقلا ذاختا نم دجاسلا ريذحت" :ب ىمسملا تاعبطلا نم ًاديدع ًاميدق عوبطملا



 نيبو ءربق هيف يذلا دجسملا يف ةالصلا نيب فلتخت ةلأسملا نإ :انلقف «"دجاسم

 دجسملا يف يأ :ىلوألا ةلاحلا يفف ءربق اهيف ًادجسم تسيل ضرأ يف ةالصلا

 همامأ نم وأ ؛هراسي ىلإ وأ هنيمي ىلإ وأ ربقلا ىلإ ةالصلا نيب قرف ال ؛ربق هيف يذلا
 هذه نم ةروص يأ يف يلصملا اذه نآل ؛كلذ نيب قرف ال «هنع ًاديعب وأ هنم ًابيرق

 هيلع-لوسرلاو «ربق ىلع ينب دجسم يف ىلص دقف ىلص ًافنآ ةيكحملا روصلا
 ببسب ىراصتلاو دوهيلا نم انوقبس نيذلا نعل يف ةرتاوتملا ثيداحألا يف -مالسلا

 يف ءاج يذلا ةمألا هذهب صاخلا ثيدحلا يفو «دجاسم مهئايبنأ روبق مهذاختا

 :اوعنص امم رذحي ةشئاع ةديسلا لوقت امك «ملسم حيحص يف تاياورلا ضعب

 هيلع-رذحي :(دجاسم مهئايبنأ روبق اوذختا ىراصنلاو دوهيلا ىلع هللا ةنعل»

 :نيحيحصلا يف اهيلع قفتم ةياور يف ةشئاع ةديسلا لوقتو ءاوعنص امم -مالسلا

 ذختي نأ يشخ هنأل ؛لعفي مل هنكلو «-مالسلا هيلع-هربق زربأل كلذ الولو

 مهكردت نم سائلا رش نم نإ» :-مالسلا هيلع-هلوق ينأي ًاريخأ كلذك .ًادجسم

 ممألاب ًاصاخ سيل اذه ؛«دجاسم مهئايبنأ روبق نوذختي نيذلاو ءايحأ مهو ةعاسلا

 نم نإ :-مالسلا هيلع- لوسرلا ةمأ يهو ممألا رخآ ءةقحاللا ةمألاب امنإو «قباسلا

 ««دجاسم مهئايبنأ روبق نوذختي نيذلاو ءايحأ مهو ةعاسلا مهكردت نم سانلا رش

 ةهج يأ يف ربقلا ىلع ينبملا دجسملا يف حصت ال ةالصلا نأ ثيح نم قرف ال ًاذإ

 .دجسملا اذه يف يلصملا ىلص

 لعفي امك ربقلا ىلإ ةالصلا دصقي نم نيبو ًاديعب يلصي نم نيب قرف كانه معن
 يوبنلا دجسملا يفاولصي نأ مهبجعي ال «يوبنلا دجسملا يف كانه نيلاضلا ضعب

 نم رشأ اذه ربقلا اولبقتسا اهيف اولص اذإ يتلا ةدسلا يفاولصي نأ الإ ربقلا هيفو

 .ةلطاب ةالصلا نأ مهلمشي مهلك نكل «كاذ

 اهل



 اميرو ةصاخ ةروصي باتكلا كاذ يف هيلع انهين انك امم هيبنتلا نم دب ال انهو

 ةيعرش ةفصو ةغبص هل هنأل ؛مكحلا اذه هلمشي ال ةا يبنلا دجسم نأ هريغ يف

 دجسملا الإ دجاسملا نم هاوس امم ةالص فلأب هيف ةالصلا نأ هللا كمحريو

 أرطام ببسب اندنع نم اهخسن نكمي ال ةليضفلا نم ةالص فلألا هذه «مارحلا

 نفدي نأ سانلل نسو نّيِب امنيح -مالسلا هيلع-لوسرلا هيشخ ام لاخدإ نم هيلع

 .ربقلا ىلع ينبملا دجسملا يف ةالصلا يف مكحلا اذه «هت رجح يف

 «ضرألا هذه ىلإ كانه نم بسني ال مكحلا هذهف «ءارع ضرأ يف ريق امأ

 هلوق يف هنع يهنملا وه اذهو ءروظحملا وه اذهف ربقلا ىلإ انه ىلص نم امنإو
 يف صاخ مكح اذه ؛ااهيلإ اولصت الو روبقلا ىلع اوسلجت ال» :-مالسلا هيلع-

 ةيميت نبا مالسإلا خيش لوقي امكف دجسملا يف ربقلا امأ ؛ءارعلا يف ضرأ يف ربق

 ضعب ءدحاو ربقب ولو «ةربقم راص ربق هيفو ينب يذلا ناكملا اذه :-هللا همحر-

 حبصي ىتح ةثالث ناكملا كلذ يف روبقلا نوكت نأ طرتشا وه ركذي امك ةلبانحلا

 عرش الو ةغل ال هل لصأ ال ددعلا اذه اذه ال :ةيميت نبا لاق «ةريقم ناكملا كلذ

 ضرألا تراص ضرألا هذه يف دحاو تيم وأ صخش وأ لجر نقدي نأ درجم

 تسيل ءارع كانه ضرأ هيف ةالصلا زوجت ال دحاو ربق هيف دجسملا ناك اذإف «ةربقم

 ًامامأ وأ راسي ًائيمي ًاديعب ىلص اذإ امأ «ةهجاوم ربقلا ىلإ ةالصلا زوجت ال ًادجسم

 .ميركلا انيخأ لاوس نع باوجلا يهتني اذهب «كلذ يف روظحم الف

 (0 8:15 /550/) "رونلاو ىدهلا"

 ؟ربق هيف دجسم يف ةزانجلا ةالص زوجت له باب[ ] ١15

 نم ريثك رصم يف اندنع دجويو :لوألا لاؤسلا :ةلكسأ ةثالث يدنع :لئاسلا

 دجوي الو «ربقلا لجأ نم يه تينب وأ ربقلا اهلجأ نم ينب يتلا ةروبقملا دجاسملا

 تيس ۹۳ وا



 .ةصاخ ةزانجلا ةالصو ءاذه نم ولخت يتلا دجاسملا نم ليلقلا الإ

 ؟فيك :خيشلا

 ؛ةروبقملا دجاسملا كلت يف اهولصي ناسنإ تام اذإ ءةزانجلا ةالص :لئاسلا

 اذه نم مّرْخُن نحنف ةزانجلا ةالص باوث نوملعتف ءاهيلإ بهذنال نحنف
 مآ ءةيهاركلا عم يلصنو بهذن لهف ءدجاسملا كلت ىلإ انباهذ مدع ببسي باوثلا

 ؟ةزانجلا ةالص ىلع ًادبأ يلصن ال

 نم ملعت امك ؛ةضيرفلا تالص «ةزانجلا ةالص لبق ؛ديج لاؤس :خيشلا

 ؟اهنولصت نيأ ءسمخلا تاولصلا

 سانلا نكل «ينعي اذه نم مغرلاب دجاسم ءانيب انل هللا نكم هلل دمحلا :لئاسلا

 .ةزانجلا تالص اهيف نولصي ال

 .هربق يف تيملا ىلع نولصت ٍلئنيح «ليمج :خيشلا
 .هنفد دعب «هربق يف :لئاسلا

 ؟هنفد لعب الإ هربق يف تيملا نوكي لهو :خيشلا

 ؟ينعي نحن يلصن ءاولزنيو هونفدي سانلا ام دعب دصقا ال :لئاسلا

 .هربق يف هيلع نولصت «هدصقا انآ تنأ لوقت ام دصقا انآ ام :خيشلا
 (مالسإلا قيرط )٤۲۷/ 15: *: ٠١ "رونلاو ىدهلا "

 هنم باب[ ]5 ١6

 لمشي كلذ له .ربق هيف يذلا دجسملا يف ةالصلا نع يهنلل ةبسنلاب :لاؤس

 ؟دجسملا كلذ ىف ةزانجلا ةالص نع ىهنلا ًاضيأ

4٤ 
 ہا



 يهنل ؛ربق هيف دجسم يف ةالص يأ ىلصت ال ؟ةالص تسيلأ.... :خيشلا

 امانعمج وأ اهانعمج دق انك ةرتاوتم ثيداحأ يف كلذ نع مالسلا هيلع لوسرلا

 .معن.(دجاسم روبقلا ذاختا نع دجاسلا ريذحت» :يباتك يف لئمويانل رسيت

 ال ةزانجلا ةالص نأ لاقو ؛دوجسلاو عوكرلاب يهنلا للع مهضعب :ةلخادم

 مهوتي لق ءربق هيف يذلا دجسملا يف ةالصلا نع يهنلا يلاتلابف ءاهيف دوجس

 يفتنيف ةلعلا تفتنا ثيح :لاقف ءًالثم روبقملا تيملل عكريو دجسي اذه نأ مهضعب

 ؟حيحص اذه له ؛مكحلا

 ؟ةلعلا يه ام :خيشلا

 .ربقلا بحاصل دوجسلا ماهيإ :ةلخادم

 ؟تءاج ةلعلا هذه نيأ نم :خيشلا

 يعرش مكح اهيلع ىنبي نأ زوجي الف كلذلو ءةيلقن تسيلو ةيلقع ةلع هذه

 .ةماعلا صوصنلا فلاخي

 (01 1:20:57 /؟مه) "رونلاو ىدهلا"

 صصخم ناكم يف ةربقملا لخاد ةزانجلا ةالص مكح باب[ ]٠٠١

 روبق هيف سيل ةالصلل

 ناكم يف ةربقملا لخاد ةزانجلا ةالص مكح ام :يناثلا لاؤسلا :لئاسلا

 ؟ةحيسف ضرأ وه امنإ روبق هيف سيل ةالصلل صصخم

 ةالصلاف ةحيسفلا ضرألا هذه نيبو ةربقملا نيب زجاح كانه ناك اذإ :خيشلا

 نع ةزانجلا ىلصم لصفي روس كانه نوكي نأ نم دب ال ءالف الإو ةزئاج اهيف
 0 0 | ا ا اا



 فارطأ عيمج نم روس كانه ىنب ولو -نوكي الأ ًاثكمم ناك اذإ نسحألاو «ةربقملا
 وأ مهنيمي نع ةربقملا نوكت امنإو «ةربقملل نيلبقتسم نولصملا نوكي الآ - ضرألا
 ؟باوجلا حضاو ؛مهراسي نع

 .حضاو :ةلخادم

 هذه يمسنو ةزانج نولصملا اهيف يلصي يتلا ضرآلا تناك اذإ :ٌتلق :خيشلا

 نيبو ىلصملا نيب ةلوصفمو «رادج اهلوح ينبم ةروسم تناك «ىلصملا ضرألا

 ىلوألا نكل ؛ةربقملا نع روسلاب اهلاصقنال ضرألا هذه يف ةالصلا زاج ةربقملا

 الأو ءاهراسي نع وأ ةربقملا نيمي نع ىلصملا ضرأ نوكت نأ لضفألاو عرشألاو

 .لصاف روس ةربقملا نيبو ضرألا نيب ناك ولو «ضرألا ةلبق يف ةربقملا نوكت

 ٠٠:۳۱:۵۱( /۲۳۱) "رونلاو ىدهلا"

 زوجت له باب[ 165]

 ؟هريغ اًدجسم دجي مل نمل ربق هيف دجسم يف ةالصلا
 دجوي الو ءربق هيف دجسملا اذهو [دجسم يف ةالصلا زوجت] له :ةلخادم

 < ...هريغ لحسم

 دجوي الو هيف ةالصلا زوجي ال ربق هب يذلا دجسملا نأ فرعي ناك اذإ :خيشلا

 يذلاف «يلصيل هنم ةبيرق ةيرق ىلإ بهذي نأ وه عيطتسي الو رخآ دجسم لوقت امك
 دجاسملا نع يهنلا نأ دقتعأ يننأل ؛دجسملا اذه يف يلصي نأ هل زوجي هنأ هارأ

 مكحلا اذه فرعي يلصي يذلا ناك اذإف ؛ةعيرذلا دس باب نم وه روبقلا لع ةينبملا

 تقو يف يلصملا نأش يدنع هنأش وهف دجسملا اذه يف ةالصلا يف اًرذع هل دجيو

 مل نإ ةحيحص هتالص نوكتف ةهاركلا تقو يف ةالصلا دصقتي ال هنكل ؛ةهاركلا

15١ 
 يا



 كلاؤسو ؛هيلع ذخاؤي دمعتلا اذه نأ فورعمف دمعت نإ الإو ءاهيف ةهارك الو دمعتي

 رخآ اًدجسم دجي ال هنأل امنإو دجسملا اذه يف ةالصلا دمعتي ال هنأ اًدج حضاو

 .ءيش اذه ءربق نم اًيلاخ

 نأ ملعلا نم ءيش ىلع ناك اذإ اذه ىلع بجي :يداقتعا يف رخآلا ءيشلا

 وأ ةلكشم ريثي هنأ ثيحب عدصلا مدعو جردتلاب ولو نيلصملا نيب ةلأسملا هذه رشني

 نوموقي نمزلا عم امبرو دجسملا لهآ هب لجو زع هللا عفن امبرف ءدجسملا يف ةنتف
 وه ناك اذإ ربقلا ةلازإل وأ ربقلا ىلع اًنراط دجسملا ناك اذإ ديدج دجسم ءانبل امإ

 .دجسملا ىلع ئراطلا

 يف ةالصلا نع يهنلا...قيفوتلا فيك :عوضوملا سفن نع لاؤس :ةلخادم

 ؟...ربق هيف يذلا دجسملا

 يهنلا اندنع نحن !يخأ اي تنأ لوقت يذلا صنلا اذه اندنع دجوي ال :خيشلا

 انباتك يف الصفم كلذ انركذ امك اًرومأ مزلتسي يهنلا اذه «دجاسم روبقلا ذاختا نع

 ؛دجاسم روبقلا ذاختا نع دجاسلا ريذحتب ىمسملا وهو ةلأسملا هذه يف صاخلا

 ةالصلا نع يهنلا مزلتسيو ءربقلا ىلع دجسملا ءانب نع يهنلا مزلتسي يهنلا اذهو

 ىلإ ةالصلا نع يهنلا مزلتسيو اّقنآ مالكلا يف قبس امك ربق هيف يذلا دجسملا يف

 ىلص الجر نأ ولف ءرومألا هذه لك نع يهنلا هيف هلاثمأو ثيدحلا اذه :اًدإف «ربقلا

 دصقتي مل وه هنكل ءربق ىلإ يلصي نأ أطخلا يفو لالضلا يف قرغأ اذهو ءربق ىلإ

 اذه ءربقلا ىلإ هجوتلا نكي مل دصقلا نأل ؛ةحيحص نوكت هتالصف ربق ىلإ ةالصلا

 رمع ىأراملو «اهيلعاوسلجت الو روبقلا ىلإ اولصت ال١ :مالسلا هيلع هلوق عم نم
 «اربقلا ربقلا» :رمع هل لاق ءربق ىلإ يلصي كلام نب سنأ هنع هللا يضر باطخلا نب

 داعف ءرمقلا رمقلا :لوقي هنأ مهف هنأك هرصب عفرف ةرشابم سنأ هذه ةظفللا مهفي ملف

 مسي



 نم دهاشلا- لقي ملف ؛ربقلا نع دعتباو ربقلا رذحا : ينعي ءربقلا ربقلا :هل لاقف هيلع

 .ةلطاب كتالص نأ لقي مل-رثألا اذه

 ءانب نع يهنلا :يأ رمألا نأ :حيضوتلا اذه دعب اًّمنآ هانلق امانلق نحن مث

 امك اًروذعم يلصي يذلا ناك اذإف ءةعيرذلا دس باب نم وه روبقلا ىلع دجاسملا

 اذه نيب قرفاال ءاّروذعم ةهاركلا تاقوأ يف يلصي يذلاك وهف لاؤسلا يف ءاج

 نأو «روبقلا ىلع دجاسملا اونبي ال نأ سانلا حصنن نأ نحن انيلع نكل ءاذهو

 .سكعلاب سكعلاو «دجسملا لازيف ربقلا ىلع اًفراط دجسملا ناك نإ اورظني

 (هال: )١/ 05:6١ "ةنيدملا ثاءاقل"

 هنم باپ[ 1

 الإ دجسم كانه سيل يحلا يف ..ربق هيف يذلا دجسملل ةبسنلاب ..ديرأ :لاؤس

 ؟همكح ام وأ هيف يلصي ناسنإلا نأ زئاج ربق هيف يذلا

 امأ ءةلطاب هتالصف ربق هيف يذلا دجسملا يف ةالصلا دصقي يذلا :خيشلا

 دجي ال وأ..ًاتقو دجي الو ةعامجلا ةالص هتوفت نأ ةيشحخ ةالصلاب أجافي يذلا

 هتالصف ربقلا هيف يذلا دجسملا اذه الإ اهيف وه يتلا ةلحملا يف رخآ ًادجسم

 (۲۸/۷۹۷:٤٤:٠۰٠)"روللاو ىدهلا"

 هيف يذلا ربقلا شين دجسم يف ةالصلا مكح باب[ 3

 ةيلابلا نيملسملا ماظع اوجرخأ نيذلا ءالؤه ,لأسأ نأ ديرأ تنك :لاؤس

 يف ىرن نأ نود يلصن نأ انل غّوسي له خيش ايرذعلا اذهو دجسملا جراخ تلعجو

 ؟دجسملا لخاد يلصن نأ «جرح كلذ

 ہا



 .دجسملا جراخ ىلإ اهماظع تجرخأو :تشبن روبقلا ينعي :خيشلا

 .معن يأ :يقلملا

 ؟كلذكأ :خيشلا

 .معن يأ :يقلملا

 ةيحانلا نم ةلكشملا لصألا يف وه ءروظحم كانه قبي مل ًاعبط :خيشلا

 يه دجسملل ًاضرأ نأ ضرف ولف «رهاظلا ىلع موقت ًاعيمج نوملعت امك ةيعرشل
 اذه يف وأ ضرألا هذه يف ةالصلاف ؛روهظ اهل سيل ةسوردم اهنكل «روبق اهلصأ

 رثكأ وأ ًاربق كانه نأ ضرف اذإ ءًامامت سكعلاب سكعلاو ؛..ءيش اهيف سيل دجسمل

 يفامأ ءرهاظلا ربقلا اذه الإ كانه سيل هنأ ةقيقحلاو دجسم ضرأ يف ربق نم

 .ءيش ال لفسأل

 .ءيش ال :يقلملا

 .ةرهاظلاب ةربعلا هنأل ؛زوجي ال انهف :خيشلا

 .ديج :يقلملا

 تناك اذإ تشبن اذإ ةصاخبو دجسملا نم روبقلا تسرد تناك اذإف «هآ :خيشلا

 لاز روظحملاف ءرخآ ناكم يف تنفدف لوقت امك ماظع دجوي لازي ال كانه

 .هلل دمحلا :يقلملا

 نع ىوري ام ةبسانملا هذهب ينبجعيو ءرهاظلاب ًامئاد ةربعلا هنأل :خيشلا

 :هرعش يف لاق امنيح يرعملا

qa 



 داع دهع نم روبقلا نيأف بحرلا المت انروبق يذه حاص

 :باجأ

 داسجألا هذه نم الإ ضرألا ميدأ نظأ ام أطولا ففخ

 ة4اَنَوْمَأَو َءاَيخَأل 0 :تالسرملا)«اّناَنِك ضْرَألا ٍلَعْجَت 1ا يعيبط رمألاف

 .نوملعت مكلعل لوسرلا دجسمو ءرهاظلا ءيشلاب ًاذإ ةربعلاف ۲١(« :تالسرملا)

 .دجسملا ينبو ليخنلا ليزأو تشبنف نيكرشملل روبق نع ةرابع ناك :خيشلا

 متثدحت امك دجسم عيسوت مت ةينب اندنع «نيملاعلا بر هلل دمحلا :يقلملا

 نم ماظعلا ةلازإ مت ؛ةربقم ضرأ ىلع هعيسوت مت دجسملا اذه رباقملا نع
 دجسملا اذه يف ةالصلا حصي لهف اهيلع دجسملا ىنبو رباقملا عفرو ةربقملا لبق

 ؟ال مآ

 ؟انعم تنك ام «باوجلا قبس اذه :خيشلا

 ال :لاق ءاملعلا ضعب هنأ تسسحأ هنأل ليصفت تدرأ ينعي سب هآ :يقلملا

 ؟دجسملا اذه يف ةالصلا زوجي

 امنيح -هللا ءاش نإ-هركذتس كلعلو «هنيعب لاؤسلا اذه نعانبجأ دقل :خيشلا

 .يرعملا تيبب انيتأ

 داع دهع نم روبقلا نيأف بحرلا ألمت انروبق يذه حاص

 ؟شيأ نظأ ام ضرألا ففخ

 أطولا ففخ :ةلخادم

Fe, 
 ہا اسس



 .داسجألا هذه نم الإ ضرأ ..لا ميدأ نظأ ام أطولا ففخ :خيشلا

 انه خأ لاؤسل باوج ةبسائملا تناك هذه هيإ ؟هتعمس ؟رعشلا اذه تعمس ام

 دجسملا جراخ تنفدو تشبنف «رباقم هتحاس يف ناك دجسم كانه هنأ وهو هحرط

 ميكحلا عراشلا نأ انلق اننأل ؛معن :باوجلا ؟دجسملا اذه يف ةالصلا حصت لهف

 ءيش ال لخادلا يف نكل رهاظ ربق كانه ناك ول هنأ ًالثم انبرضو ؛رهاظلل رظني ًالوأ

 ًاربق اونب امنيح مهتصق تعمس كلعل «نيلاجدلا ضعب نع ىوري امك ءًاقالطإ
 يف ىأر سانلا نم ديز نالف انه هنأ سانلا نيب اوعاشأو «ةبق هيلعاونبو ءًارهاظ

 ينعي سانلاو رابخألا هذه اوعاشأ :نيحلاصلاو ءايلوألا دحأ نوقدم انه هنأ مانملا

 خلا وو روذنلاو ايادهلاو راوزلا ءيجت ىقب تراصف :قعان لك عابتأ نوملعت امك

 نأ ىلإ فالتخالا مهب لصوف «ضعب عم مهضعب اوفلتخا موي تاذ «نينثا الوده

 نامأ يلع هل لوقيب «خيشلاب فلحتب هنإ ةصقلا ىنعم ينعي هبحاصل لاق مهدحأ

 دصقلاف ؛لاملا بلج ؟شيأ لجأ نم اذه انذختا نحنف «خيرف الو خيش ال يف ام

 نيفد كانه سيل هنأ ملعن نحن ناك ولو «هدصق زوجي ال رهاظ ربق اذه هنأ

 .اقالطإ هتحت

 اومعز ربق هيف هنأل ؟اذامل يبابش ةموعن ذنم ؛يتايح خيرات نم اذه لجأ نم

 بهذو ةبقو ةهبأ كانهو طقف هسأر ءهلك ىيحي شم -مالسلا هيلع-ىيحي سأر ربق

 تكرت انأف هرخآ ىلإو ءاعدلاو كربتلل هنودصقتي سانلاو :هرخآ ىلإو «يلطم

 ءربق كانه سيل هنأ ًاناميإ سانلا لوأ انأو .نينسلا تارشع دجسملا اذه يف ةالصلا

 ىلوتي هللاو رهاظلا ىلع اهلك رومآلاو ماكحألا ىنبي مالسإلاو ءربق رهظم انه نكل

 الو هيف حصت ال ةالصلاف ءربق ةروص هيف دجسم كانه دجو نإ كلذل ءرئارسلا

 شم «روبق اهلك ضرألا هنإ لوقملا نكل ءرهاظ ربق هيف سيل دجسم دجو نإ ءزوجت

ل
ا
 



 امك - لجو زع-هللا نود نم ىعديو دبعيو دصقي ؛رهاظ ربق كانه سيل هنأل مهم

 كاَدَحَأهللا مم اوعدك الق هل َدِجاَسْلا ناو :ًارذحمو ًاهبنم - لجو زع-انبر لاق

 نود نم هتوعدل يفكي هدحو اذه ؛ربق ةقيقح سيل ربق ةروص دوجوف «(1۸ :نجلا)
 ميمرب ةيذغم اهلك ضرألا تناك ولو ربق ةروص دوجو مدعو «- لجو زع-هللا

 يف ناك ضرأ كانه ناك نإ نكل ءرضي ال كلذف «هرخآ ىلإو مهئامدبو توملا

 اهيف رهظو تشبنف رخآ وأ ببسل اهيلع دجسملا ءانب ديرأ مث ةرهاظ روبق اهيلع

 .ةحيحص هيف ةالصلاف تيوس مث تجرخأو ماظع

 2001:79:09 /541/)و ( 00:07:41 )1٤۷/ "رونلاو ىدهلا"

 دجو اذإ باب[ 4]

 ؟دجسملا مأ ربقلا لازي لهف دجسملا يف ربقلا

 ىقبيو ربقلا شبنيف دجسملا ىلع ربقلا لخدأ اذإ :لوقي ءاملعلا ضعب :لاؤس
 قيرفتلا اذه لهف .دحسملا مدهي ربقلا ىلع دجسملا ينب اذإ :نولوقيو ءدجسملا

 ؟ةنسلا يف لصأ هلو حيحص

 ؟هيف ةالصلا مكحب ةقالع هل سيل نكل حيحص :خيشلا

 .معن :يقلملا

 ىلع دجسملا أرط وأ دجسملا ىلع ربقلا أرط ءاوس ةالصلا مكح :خيشلا

 ىلع ءاضقلا نم دب الف ؟دجسملا وأ ربقلا لازي له امأ «متعمس ام همكح «ربقلا

 ىنبو ةاغبلا دحأ ءاجف «تيم اهيف نفد ضرأ كانه ناك اذإف «يغابلا ىلع «ملاظلا

 ناك اذإ كلذ نم سكعلا ىلعو «ىغابلا وه هنأل ؛دجسملا اذه لازيف ًادجسم هيلع

 نإ هنأب ىصوأو ةاغبلا دحأ ءاجف :- لجو زع-هللا نم ىوقت ىلع ينب دجسم كانه

۹ 
 يا



 يغابلا وه هنأل ؛دجسملا جراخ ىلإ هتثجب فذقيف هيف نفد ًالعفو ؛هيف نفد تام

 ىدهلا" واللور")۹٤۷/ 385:3١ 0(

 ربق اهيف دجسملا ىلإ ةفاضم ةفرغ يف ةالصلا مكح باب[ ]١0

 لشم روبق اهل فاضي ينعي دجاسملا ضعب دجسملا ةلأسم يف :لاؤس

 ًالثم نوكي ينعي دجسملا اذه يف ةالصلا مكحف ةصاخ ةفرغ يف وأ ةقيدحلا يف

 ؟ميرحتلا

 ىلإ ةفرغلا هذه باب نوكي نأ امإ دجسملا ىلإ ةفاضملا ةفرغلا :ًالوأ :خيشلا

 وأ ةفرغلاب ًاروتسم ربقلا نوكي نأ قرف ال ٍلئتيح قرف ال دجسملا نم يهف دجسملا

 ةفرغلا تناك ًاذإ امأ ءدجسملا نم ربقلا ىلإ لخدملا مادام ةفرغ نودب ًافوشكم

 قيرطلا نم دجسملا جراخ نم اهيلإ لخدملا ربقلا اهيف يتلا ةفرغلا ءاهيلإ لخدملا

 .دجسملاب ًاقحلم ريتعي ال اذه

 بابلا نم مآ يجراخلا بابلا نم ربتعت دجسملل ةبسنلاب.... :لئاسلا

 مامإلا ةفرغ ربقلا لثم لوقن دجسملا ةحاب ينعي ةحابلا ىلصملا ينعي «يلخادلا

 هذهف ةقرغلا ىلإ يشمت مث ىلصملا نم جرخت مولعم دجسملا نع ةلزعنم نوكت

 ؟دجسملا جراخ نم مأ دجسملا نم ريتعت ةفرغلا

 .مامإلا تركذ نآلا تنأ .كنم تمهف :خيشلا

 .دجسملا نم نوكت مامإلا ةفرغ :لئاسلا

 .مامإلا تركذ نآلا تنأ :خيشلا

ل
ا
 



 .معن :لئاسلا

 .مامإلا ةفرغ تركذو :خيشلا

 .معن :لئاسلا

 .قباسلا كلاؤسب ةقالع هل اذه له :خيشلا

 .ًاوفع معن :لئاسلا

 يفام لك مامإلا ةفرغ تركذ الو مامإلا ركذت مل قباسلا كلاؤس يف :خيشلا

 .باوجلا كتيطعأ انأو ةفرغ ىف ربقلا نأ تركذ رمألا

 .دجسملا ةحاب لخاد نوكت هذه ةفرغلا ًاوفع :لئاسلا

 .ملعلا فصن لاؤسلا نسح :كيف هللا كراب يخأ اي :خيشلا

 .معن :لئاسلا

 لوخدلاو :دجسملا ىلإ ةفرغلا باب ناك نإ انلق ربقلا اهيف يتلا ةفرغلا :خيشلا

 .دجسملاب ةقحلم ربقلا نم اهيف امب ةفرغلا هذهف دجسملا نم ةفرغلا ىلإ

 .تمهف معن :لئاسلا

 وش نآلا دجسملاب ةقحلم تسيل يهف قيرطلا ىلإ بابلا ناك نإو :خيشلا

 .ةحابلا تركذو مامإلا تركذ نيح كعم دج يذلا

 وه شيا...دجسملل ةيفقولا ضرألا ةلأسم ينعي «ةيفقولا ضرألا :لئاسلا

 يجراخلا روسلا نم دجسملا نم ربتعي له دجسملل فقولل عباتلا ينعي اهعبتي يللا

 .ىلصملاب لصتت يتلا طقف ءايشآلا ينعي مأ

 ہا ٤



 .قباسلا يف كلاؤسب ةقالع هل سيل اذه :خيشلا

 .لاونملا اذه ىلع تلأس انأ وه ال :لئاسلا

 .دجسملا جراخ نم وأ دجسملا نم ةفرغلا هذه ىلإ لوخدلا يخأ اي :خيشلا

 ناك ام ينعي هلك يجراخلا روسلا لمشي دجسملا نأ يداقتعاب انآ :لئاسلا

 نكل دجسملاك ةفوقوم اهنأ به ؛ةلوصفم يهف عراشلا ىلإ اهباب ناك اذإ دجسملا

 .قيرطلا ىلإ ةفرغلا باب ناك اذإ دجسملا نع ةلوصفم يه

 .معن :لئاسلا

 مسق نامسق دجسملا نأ ضرتقتلو اهلك دجسملا ضرأ يه هذه :خيشلا

 ؛دجسملا ةحاس هومسي يللا فوشكم يناثلا مسقلاو مرحلا هومسي يللا للظم

 ةيوازلا هذه ىف تناك وأ فقسملا ىف للظملا ىف نيو انه ةفرغلا تناك ًءاوس

 وأ دجسملا مرح نم وأ دجسملا ةحاس نم ةفرغلا ىلإ لخدي نأ امإف ءةفوشكملا

 .عراشلا نم ةفرغلا ىلإ لوخدلا ناك اذإف «عراشلا نم لخدي

 هذه-يأ اهل سيلف عراشلا نم ةفرغلا هذه ىلإ لوخدلا ؛ةفرغ يه :خيشلا

 الو دجسملا نم وهف دجسملا نم اهيلإ لوخدلا ناك ناو دجسملاب ةقالع -ةفرغلا

 كلذ عمو «ةرخؤملا يف وأ ةمدقملا يف ناك ًءاوس دجسملا اذه يف ةالصلا زوجي

 .هللا ءاش نإ ىرخأ ةبسانم يفانل رسيتي انلعل رخآ ليصفت ثحبلا اذهلف

ل
ا
 



 .معن يأ :خيشلا

 2( :19:*5 /۹۸۲) "رونلاو یدهلا"

 ةيجراخلا هتحاس يف ربق هيف دجسم يف ةالصلا مكح باب[ ]١1

 ؟ةيجراخلا ةحاسلا يف ربق هيف دجسم يف ةالصلا مكح ام :لاؤس

 وهف؛بابب دجسملا ةحاس ىلإ لَخْديُو دجسملا نم تناك اذإ ةحاسلا :خيشلا

 لك يف وهف مرحلا سفن يف وأ«ةحاسلا يف ربقلا ناك ءاوسفءدجسملا مرح يف لخاد

 روبقلا ذاختا نع ىهنلا ىف تءاج ىتلا ثيداحألاو ءدجسملا ىف نيتلاحلا نم

 يذلا دجسملا لمشت اهلك صوصنلا هذه «روبقلا ىلع دجاسملا ءانب نعو «دجاسم

 .زوجي الف مرحلا جراخ وأ مرحلا لخاد ناك ءاوس ءربق هيف

 )۳:۲٤/٤١::١١( "رونلاو ىدهلا"

 ةربقملا راوجب ينبملا دجسملا يف ةالصلا مكح باي[ ]١5

 ىلصي لهف ءروبقلا نم ًاددع بارحملا مامأ اندجو لب :ةربقم راوجب ينبم دجسملا

 ؟ةقطنملا نع ةديعب دجاسملا يقاب ؟نيدرفنم يحلا ءانبآ يلصي مآ هب

 .مهدحأ راد

 .كلذ رسعت نإو :لئاسلا

 ہا



 وأ ضعبلا دنع جرحلا دوجو باب نم رمألا اذه رسعت نإ نكل ءمعن :لئاسلا

 ؟يمالسإلا مهفلا ةلق

 عمتجي نأ دوصقملا سيلو «نيملسملا نم نكاسلا دنع رسعتي ال :خيشلا

 الو :ًاعيمج هيف نوعمتجي ال هيف لاكشإ ال يذلا دجسملا نأل ؛ًاعيمج نوملسملا

 .كسفن الإ فّلكت

 .دجسملا يف يلصي الو ًادرفنم يلصي عامتجالا رسعت ول نكل :لئاسلا

 يلصن ساسأ ىلع ءدجسملا يف يلصن ام «عنقت ال نحن نكل «معن :خيشلا

 اذه يف يلصي الأ انعم بواجتي هنأ اندنع حجرتي نمل ةوعد لمعن امنإو ءًادرفنم

 .نيبيطلا نيملسملا ءال وه دحأ راد يف يلصيو «دجسملا

 .كيف هللا كراب :لئاسلا

 يهف الإو دجسملا اذه نم طقف هبيرهتب عنقن نأ يغبتي ام ينعي :خيشلا

 اذه يف ةالصلا هللاو هنأل ءًالسك تيبلا يف يلصي (ريصي) دحاو لك [ةعيرذ]

 دعبو ؛ناكم يأ يف اوُعّمَجَتَي نأو اوعسي نأ ءالؤه ىلع امنإو «حصت ال دجسملا

 .نوملعت ال ام هللا حاصي كلذ

 ٠١( 1:55:58 /8) "رونلاو ىدهلا "

 در مفملا يف رح باي ك رشلا ةعيرذل اًدس ةريقملا ىف ةالصلا ةم رح باب[ 1

 كلذ فلاخ نم ةشقانمو

 :[مامإلا لاق]

 دحاو ناسنإ هيف نفد يذلا عضوملا يهو :؛ةربقملا...يف ةالصلا زوجت الو



 :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل رثكأف

 «مامحلاو ةربقملا الإ دجسم اهلك ضرألا»

 نكل «هفلخ وأ هراسي نع وأ هنيمي نع وأ هتلبق ربقلا ناكأ كلذ يف ءاوسو

 : 23ج هل وقل دشأ ةالصلاب هلابقتسا

 :هلوقو (دجاسم مهئايبنأ روبق اوذختا ىراصنلاو دوهيلا ىلع هللا ةنعل»

 (دجاسم روبقلا لختي نمو ؛ءايحأ مهو ةعاسلا هكردت نم سانلا رارش نم نإ»

 :[لاق مث]

 صنلل لقن مل نإ - اء يبثلا ثيدح نم دصقلل مداصملا مهفلا بئاجع نمو

 :..يواضيبلا لوق -هنم

 هبدصقو «ةربقم يف ىلص وأ «حلاص راوجب ًادجسم ذختا نمامأو»

 وحن هجوتلاو .هل ميظعتلا ال ءهيلإ هتدابع راثآ نم رثأ لوصو وأ ؛هحورب راهظتسالا

 .(ةيلع جرح الف

 للا همصع نم موصعملاو «لالضلاو ةينثولا راثآ نم هيف ام ىفخي الو لاق اذك

 :اذه همالك لقن نأ دعب يوانملا لاقف ؛ءاملعلا هبقعت كلذلو

 روبق دارملاو ًاقلطم روبقلا ىلع دجسملا ءانب ةهارك نيخيشلا ربخ يف نكل»

 .«دبعي انثو يربق لعجت ال مهللا»:ربخ ةنيرقل روبقملا اهيف دبعي نأ ةيشخ نيملسملا

 ربقلا دنع دجسملا ذاختا ةهارك ىلع ةفينح يبأ ذيملت دمحم مامإلا صن دقو

 ال امك «ىلعا وأ «قوف» :هلوق نم معأ (دنع)ب ريبعتلاو كلذ يف هصن يتأي امك
 همحر-دمحم مالكف هيلعو «هدنع ىنب دقف حلاص راوجب ًادجسم ىنب نمف «ىفخي

TA 
 يا



 لبس» يف ًاضيأ يناعنصلا هيلع درو «عّدتبملا اذه هيأر يف يواضيبلا ىلع در -هللا

 :لاقف «مالسلا

 هل ميظعت هب كربتلا دصقو هبرقب دجاسملا ذاختا :لاقي.هل ميظعتلا ال :هلوق»

 دس ةلعلا نأ رهاظلاو «ركذامب ليلعتلا ىلع ليلد الو ةقلطم يهنلا ثيداحأ مث

 عفنت ال يتلا تادامجلا نومظعي نيذلا ناثوألا ةدبعب هبشتلا نع دعبلاو ةعيرذلا

 عفنلا نع يلاخلا ريذبتلاو ثبعلا نم كلذ يف لاملا قافنإ يفاملو ءرضتالو

 :لاق «ةيلكلاب

 .«رصحت ال بابقلاو دهاشملا نم روبقلا ىلع ىتبيام دسافمو)ا

 روكذملا ليصفتلا ىلع ةربقملا يف ةالصلا ميرحت ديفي لوألا ثيدحلاو

 ةالصلا نالطب ىلإ مهضعب بهذو «ميرحتلا هلصأ يهنلا نألو ؛ثيدحلا مومعل

 نع هاورو «ىلحملا» يف مزح نبا اذه ىلإ بهذ دقو «ملعأ هللاو لمتحم وهو اهيف

 :لاق هنآ دمحأ

 :لاق مث ادب داعأ ربق ىلإ وأ ةربقم ىف ىلص نما

 «يعازوألاو :ةفينح وبأ :ربقلا ىلعو ةربقملا يفو ربقلا ىلإ ةالصلا هركو»

 اهلا لوسر نأب هيدلقم ضعب هل جتحاو ءأسأب كلذب كلام ّري ملو «نايفسو

 :مزح نبا لاق «ءادوسلا ةنيكسملا ربق ىلع ىلص

 سيل امب -نوحيبتسي مث نفد دق نم ىلع ةزانجلا ةالص ىلصت نأ نوزيجي الف «هيف

 :لاق.«ةتباثلا نئسلا ةفلاخم -ةراشإ الو رثأ هنم هيف

 اهنإف ؛ةزائجلا ةالص الإ انركذ ثيح ةالصلا لحت الف ءقح راثآلا هذه لكو»



 وهلا لوسر لعف امك ؛هبحاص نفد دق يذلا ربقلا ىلعو ءةربقملا يف ىلصت

 هيهنو هرمأف «لعف ام لثم لعفن نأ ىلاعت هللا ىلإ برقلا نم دَعَّنَو ؛هنع ىهن ام مرحن

 .«نيملاعلا بر هلل دمحلاو «لطابف كلذ ادع امو «قح هلعفو ءقح

 :ةلأسملا ىف ءاملعلا بهاذم ىكح نأ دعب ىناكوشلا لاقو

 نع رصقت ال «مزح نبا» مامإلا كلذ لاق امك ةرتاوتملا يهنلا ثيداحأو»

 نأ لوصألا يف ررقت دقو ؛هل يقيقحلا «ىنعملا وه يذلا ميرحتلا ىلع ةلالدلا

 داسقلا نأل ؛نالطبلاو ميرحتلا قحلا نوكيف ؛هنع يهنملا داسف ىلع لدي يهنلا

 نيبو ربقلا ىلع ةالصلا نيب قرف ريغ نم نالطبلل فدارملا وه يهنلا هيضتقي يذلا

 .«ةربقملا ظفل هيلع قدص ام لكو «رباقملا

 :«تارايتخالا» يف مالسإلا خيش لاقو

 ةعيرذل دس وه كلذ نع يهنلاو ءاهيلإ الو ةربقملا يف ةالصلا حصت الو»

 مالك يف سيلو ؛ًادعاصف روبق ةثالث ةربقملا نأ انباحصأ نم ةفئاط ركذو :كرشلا

 بجوي مهلالدتساو مهليلعتو مهمالك مومع لب «قرفلا اذه هباحصأ ةماعو دمحأ

 هنأ ال هيف ريق ام لك ةريقملاو ءباوصلا وهو روبقلا نم دحاو ربق دنع ةالصلا عنم

 ىلصي ال روبقلا لوح امم ةربقملا مسا يف لخد ام لكو :انباحصأ لاقو «ربق عمج

 «هيلإ فاضملا هئانفو ءدرفتملا ربقلا ةمرحل الوانتم نوكي عنملا نأ نعي اذهف «هيف

 ءربقلا ىلإ هتلبق يذلا دجسملا يأ هيف ةالصلا زوجت ال هنأ هربغو يدمآلا ركذو

 صوصنم اذه مهضعب ركذو «رخآ لئاح ةربقملا نيبو طئاحلا نيب نوكي ىتح
 .(دمحأ

 :ليقو ؛:ةساجنلا :ليقف ةربقملا يف ةالصلا نع يهنلا ةلع يفاوفلتخا دقو
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 ؛هريغو مالسإلا خيش مالك يف قبس امك كرشلا ةعيرذل ًادسو باتكلا لهأب هبشتلا

 «ضعبلا ىضم دقو «بابلا اذه يف ةدراولا ثيداحألا عومجم نم رهاظلا وهو

 يف نيدباع نبا لاقف ةيفنحلا نم نورخأتملا انؤاملع ىرج هيلعو ءاهضعب يتأيو
 :(هتيشاح)

 مهديدصو ىتوملا ماظع اهيف نأل :ليقف (ةهاركلا :ينعي) هتلع يف فلتخاولا

 دجاسم نيحلاصلا روبق ذاختا مانصألا ةدابع لصأ نأل :ليقو «رظن هيفو سجن وهو

 «ةيشاحلا يف ىشم هيلعو دوهيلاب هبشت هنأل :ليقو

 يقارم ىلع هتيشاح» يف يواطحلملا هدمتعا يذلا وه ريخألا ليقلا اذهو

 :همالك صنو («حالفلا

 ةنعل» : ةا لاق ىراصنلاو دوهيلاب هبشت هنآل ؛ءابلا ثيلثتب ةربقملا يفو :هلوق»

 وأ هقوف تناك ءاوسو «دجاسم مهئايبنأ روبق اوذختا ءىراصنلاو دوهيلا ىلع هللا

 هركت الف «مالسلا مهيلع ءايبنألا رباقم ىنثتسيو هيلع فقاو وهام تحت وأ هفلخ

 ءايحأ مهنآل ؛ةلبقلا ةهج يف ربقلا نوكي ال نأ دعب ءال وأ ةشوبنم ءاقلطم اهيف ةالصلا

 «بازيملا تحت رجحلا يف مالسلا هيلع ليعامسإ دقرم نأ ىرت الأ «مهروبق يف

 ناكم لضفأ دجسملا كلذ نإ مث ءًايبن نيعبس ربق مزمزو دوسألا رجحلا نيب نأو
 .«ةاكشملا حرش» يف هداف .مهريغ رباقم فالخب ءةالصلل ىرحتي

 اذإ هنإف ؛ًاضعب هضعب ضقاني لوخدم مالك وهو يواطحطلا مالك هلك اذه

 نوذختي اوناك مهو -ىراصنلاو دوهيلاب هبشتلاب ةهاركلا للعيو حرصي ناك

 رافكلاب هبشتلا ققحتي امنإو ؛ءايبنألا روبق ينثتسي فيكف -دجاسم مهئايبنأ روبق

 ؟اهيف ةالصلاب

 م



 ةساجنلا يه ةهاركلا ةلع تناك ول اميف ءانثتسالا اذه حصي ناك امير معن

 دعب اقلطم ءانثتسالا اذه حصي الف كلذ عمو ؛مالسلا مهيلع مهروبق ةراهطل كلذو

 كلذ نع هتمأ هيهنو ءدجاسم ءايبنألا روبق ذختي ناك نم مالسلاو ةالصلا هيلع هنعل

 .يتأي امك

 ةهج نم حيرصلا ضقانتلا اذه يف ينأ دق يواطحلعلا نوكي نأ ىشخأ انأو

 لقن رهظي اميف وهف ؛لوقي وأ بتكي اميف ركفي هبحاص عدي ال ام ًاريثك يذلا «ديلقتلا
 لقت مث ءاشتسالاب اولوقي نأ روصتي ال نيذلا ءاملعلا ضعب نع حيحصلا ليلعتلا

 «مهنع لوقنم وهو ءةساجنلا يهو ىرخألا ةلعلاب لوقي نم ضعب نع «ءانثتسالا
 لوقلا ساسأ ىلع لاقي نأ حصي امنإ اذه نإف «ال وأ ةشوبنم» :هلوق اذه ىلع لديو

 ريغو ةشوبنملا ةربقملا نيب قرفلاب لوقلا عرفتي اهيلعو ةحوجرملا ةلعلا هذهب

 اذه ىنعم امف ًاقح هيلإ انبهذ يذلا اذه نكي مل نإف ءايبنألا رباقم ريغ يف ةشوبنملا

 ؟صنلل مداصملا ءانثتسالا ىنعم امو ؟انهه لوقلا

 هانعم لب ؛مومعلا ىلع يواطحطلا دنع هانعم سيل صنلا نإ :لاقيدق

 :ءاشتسالا دعب هلوق كلذ ىلع لديو «يواضيبلا نع هركذ قبس امك «لابقتسالا

 .همهف بسح صنلا مداصي مل ديقلا اذهب وهف «ةلبقلا ةهج ربقلا نوكي ال نأ دعب»

 خلإ «...هفلخ وأ هقوف تناك ءاوسو) :هلوق هيلع لكشي نکل :لوقأف

 قرفلا وهام مث ؛همومع ىلع هدنع هنأ رعشي امي ثيدحلا نع كلذ لاق

 ديقلا عم مهروبق يف هتحابإو «ءايبنألا ريغ روبق يف هلك كلذ نم عنملا نيب لوقعملا
 نم مظعأ ءًاقلطم اهدنع ةالصلا نم ةديقعلا ىلع رطخلا نأب ملعلا عم ءروكذملا

 ؟اهريغ دنع ةالصلا

 ۳۱۲ ا



 حيتافملا ةاقرم» :ىمسملا («ةاكشملا حرش ىلإ تعجر مدقت ام ةياتك دعبو

 لج لقن يواطحطلا نأ يل نيبتف «يراقلا يلع خيشلل «حيباصملا ةاكشم حرش

 بهذ نم ضعب نع هلقن امنإ ءانثتسالا نأ ققحتو ًاضيأ هنم نيبتو «ريذاحملا نم هيلإ

 :هلوق يف يواطحطلا هركذ يذلا ليصفتلا ءاج اهيلعو ؛ةساجنلاب ليلعتلا ىلإ

 همالك صنو - يمتيهلا ينعي - رجح نبا مالك نم هلقن وهو خلإ (...ءاوسو»

 :كلذ يف

 هركت اهنأب مالسلا هيلع ليعامسإ ربق دنع ةالصلا لاكشتسا ىلإ حراشلا راشآ»

 :مهلوق نع ةلفغ هلكو ءاهتساجنل ةشوبنم ةربقم اهلحم نأب باجأو «ةربقملا يف

 ىلعو «مهروبق يف ءايحأ مهنأل ؛ًاقلطم اهيف ةالصلا هركي الف ءايبنألا رباقم ىنثتسي

 مل نإو ءايبنألا ريغ ةربقم يف ةالصلا ةهاركب مهحيرصتل ؛حيحص ريغ هباوجف لزنتلا

 وأ هقوف تناك ءاوس ءةهوركم ةالصلا يف اهتاذاحمو ؛ةساجنلل ذاحم هنأل ؛شبنت

 .«ةاقرملا» ىف ام.ها «(هيلع فقاو وه ام تحت وأ هفلخ

 دنع ةالصلا ةيلضفأ نم «ةاكشملا» حرشل اعبت يواطحطلا هب جتحا امامأو

 يف هسفن يراقلا هنع باجأ دقف يبن نيعبسلا ربقو ؛مالسلا هيلع ليعامسإ ربق

 :هلوقب روكذملا حرشلا

 .(هب لالدتسالل حلصي الف «ةسردنم هريغو ليعامسإ ربق ةروص نأ هيفو»

 امنإ ةالصلا ةليضف نأ ىلع لدي ال كلذف ةسردنم ريغ اهنأ به :لوقن نحنو

 نم هاوس امم ةالص فلأب هيف ةالصلا م يبنلا دجسم نأ ىرت الأ ءاهلجأ نم وه

 نأ لبق كلذ لاق هنأ مولعملا نمو ؟ و هنع حص امك مارحلا دجسملا الإ دجاسملا

 مو



 «يوبتلا دجسملا ىلإ هذه مضت نأ لبقو «ةفيرشلا ةرجحلا يف مالسلا هيلع نفدي

 لجأ نم هيف ةالصلا ةليضف نإ :لاقي نأ هيف نآلا فيرشلا ربقلا دوجو نم مزلي لهف

 ةليضف نم مزلي ال كلذكف «ماوعلا نم لاهجلا الإ كلذ لوقي ال الك ؟فيرشلا ربقلا

 ىهن دقو نوكي فيكو «روبقلا لجأ نم كلذ نأ «هريغو ليعامسإ ربق دنع ةالصلا

 ميلست ىلع لاقي هلك اذهو ؟كلذ لعف نم نعلو «دجاسم اهذاختا نع مالسلا هيلع

 يلع خيشلا لاق نيثدحملا دنع تباثب سيلو ناكملا كلذ يف روبقلا كلت توبث

 :«تاعوضوملا» يف يراقلا

 هيلع انيبن ريغ يبن ربق نييعت حصي ال :يرزجلا نب دمحم خيشلا ةمالعلا لاق»

 كلت صوصخب ال ةيرقلا كلت يف مالسلا هيلع ميهاربإ انديس معن «مالسلاو ةالصلا

 («ىهتنا .ةعقبلا

 لهآ نم دحاو ريغ نع هوحن «ءاضتقالا» يف مالسإلا خيش ىكح دقو :تلق

 :ركذ مث ملعلا

 نأ نم ةو هللا لوسر نيد نم رارطضالاب هوملع ام اوعمجأ دق نيملسملا نإ»

 ةعقبلا كلت يف ةالصلل الو «كلذل اهيف لضف ال -ناك ربق يأ -ربقلا دنع ةالصلا

 .«رش ةيزم لب ًالصأ ريخ ةيزم

 :ةحفصب كلذ لبق لاقو

 الإ سيل ةربقملا يف ةالصلا ةهارك ببس نأ دقتعا نم ءاهقفلا نم نأ ملعاو»

 اذه ىلع ىنبو «ىتوملا ديدص نم بارتلاب طلتخي امل «ةساجنلا ةنظم اهنوكل

 لئاح بارتلا نيبو هنيب نوكي نأ نيبو ؛ةقيتعلاو ةديدجلا ةربقملا نيب قرفلا داقتعالا

 مل وأ ةربقم تناك ءاوس ءاهيلع ةالصلا نم ةعنام ضرألا ةساجنو ؛نوكي ال وأ

 ۲۱۴ ا



 نيب دق هنإف ؛اذه وه سيل روبقلا دنع ةالصلا نع يهنلاب ربكألا دوصقملا نكل «نكت

 مث .«ًادجسم هربق ىلع اونب حلاصلا لجرلا مهيف تام اذإ اوناك ىراصنلاو دوهيلا نأ

 ىلع هللا بضغ دتشا ؛دبعي انثو يربق لعجت ال مهللا» :لاق هنأ هنع يورو» :لاق

 ثيدحو مدقت امم هريغو ةشئاع ثيدح ركذ مث «دجاسم مهئايبنأ روبق اوذختا موق

 اوذختت الف الأ ءدجاسم روبقلا نوذختي اوناك مكلبق ناك نم نإ» :ينآلا بدنج

 :لاق مث «كلذ نع مكاهنأ ينإف ءدجاسم روبقلا

 اهذاخثا ةنظم وه امنإو .ةساجنلا ةنظم وه سيل ببسلا نأ كل نيبي هلك اذهف)

 هربق لعجي ىتح قولخم مظعي نأ هركأو :هنع هللا يضر يعفاشلا لاق امك ًاناثوأ

 ركب وبأ ىنعملا اذه ركذ دقو. سانلا نم هدعب نم ىلعو «هيلع ةنتفلا ةفاخم ًادجسم

 نإف ءاملعلا رئاسو دمحأ باحصأ نم هريغو ؛هخوسنمو ثيدحلا خسانايف مرثآلا

 دقو «هيلع ةساجن ال دحاولا ربقلاو «شيني نكي مل حلاصلا لجرلا وأ ةا يبنلا ربق

 ناك نم نإ) :هلوقبو «دبعي انثو يربق لعجت ال مهللا» :لوقب ةلعلا ىلع اووه هبن

 اوناك امنإ كئلوأو (دجاسم اهوذختت الف دجاسم روبقلا نوذختي اوناك مكلبق

 دثرم يبأ نع (هحيحصا يف ملسم ىور دق هنألو ءاهدنع ةساجن ال ًاروبق نوذختي

 لج هنألو .«اهيلع اوسلجت الو روبقلا ىلإ اولصت ال» :لاق قلاع يبنلا نأ يونغلا

 كلت هيف اوروصو ءًادجسم هربق ىلع اونب حلاصلا لجرلا مهيف تام اذإ اوناك» :لاق

 .روبقلاو ليثامتلا نيب عمجف (ةمايقلا موي هللا دنع قلخلا رارش كئلوأ ءريواصتلا

 .«كانه ناك حلاص لجر ربق ميظعت اهتدابع ببس ناك تاللا نإف اضيأو

 :ىلوألا ةلعلا ركذ دقو دعب اميف لاقو

 يهو روبقلا بارت ةساجن يف ءاملعلا فالتخال عازن اهتحص يف ةلعلا هذهولا

n. 



 رهطت ةساجنلا نإ :نولوقي نيملسملا ءاملعلا رثكأو :ةلاحتسالا لئاسم نم

 كلام بهذم يف نيلوقلا دحأو ءرهاظلا لهأو ءةفينح يبأ بهذم وهو ءةلاحتسالاب

 ءراجنلا ينبل ًاطئاح ناك #2 يبنلا دجسم نأ «حيحصلا» يف تبث دقو «دمحأو

 ليخنلاب كل يبنلا رمأف برخو «لخنو «نيكرشملا روبق نم روبق هيف ناكو

 ولف «ةلبقلا فص يف لخنلا لعجو «تشبنف روبقلابو «تيوسف برخلابو «تعطقف

 لقتنب لاو يبنلا رمألو اسجن نيكرشملا روبق بارت ناكل ءًاسجن روبقلا بارت ناك
 .«هريغب بارتلا كلذ طلتخي نأ دب ال هنإف .بارتلا كلذ

 :لاق مث ةيناثلا ةلعلا ركذ مث

 اوللع -هريغو يعفاشلاك -ىلوألاب نوللعملاو مهقافتاب ةحيحص ةلعلا هذهولا

 دمحأ باحصأ نم ةمئآلا كلذكو :ةئتفلا نم هيف امل كلذ اوهركو ءًاضيأ هذهب

 مهنم ناك نإو اضيأ ةيناثلا هذهب للع «هريغو دمحأ بحاص مرثألا ركب يبأك كلامو

 الوادو نرذتالو مكتمل نرذت ال اولاقو# :ىلاعت لاق دقو یلوآلاب للعي دق نم

 سايع نبا ركذ (7١-4:حون)#اريثك اولضأ دقو ارسنو قوعيو ثوغيالو اعاوس

 اوفكع اوتام املف حون موق يف اوناك نيحلاص موق ءامسأ هذه نأ فلسلا نم هريغو

 اذه ركذ دقو «مهودبعف دمألا مهيلع لاط مث «مهليثامت اوروصو «مهروبق ىلع

 .«هريغو ريرج نباك ريسفتلا لهأو «هحيحص)» يف يراخبلا
 .( 9م هاب /۱)" باطتسملا رمثلا"
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 دجاسم روبقلا ذاختا مكح لوح اهباوجو تاهبش باب[ 3
 :[مامإلا لاق]

 ءروبقلا ىلع دجاسملا ءانب ميرحت ًاعرش ررقملا نم ناك اذإ :لئاق لوقي دق

 :اهتايب كيلإو كلذ فالخ ىلع لدت ةريثك رومأ كانهف

 َنَدِخَتَ ْمهِرْمَأ َلَعاوُبَلَغ َنيِذَّلا لاقل فهكلا ةروس يف ىلاعت هلوق :ًالوأ

 اوناك لوقلا اذه اولاق نيذلا نأ :كلذ ىلع ةيآلا ةلالد هجوو .''ُكاًَدِجْسَم ْمِهْيَلَع

 نم ربقلا ىلع دجسملا ذاختا نوكيف «ريسفتلا بتك يف روكذم وه ام ىلع ىراصن

 ىلع لديامب اهبقعي ملو ىلاعت هللا اهاكح اذإ انل ةيعرش انلبق نم ةعيرشو مهتعيرش
 .ةميركلا ةيآلا هذه يف امك اهدر

 املزوجي ال كلذ ناك ولو فيرشلا هدجسم يف كلب يبنلا ربق نوك :ًايناث

 امك ايبن نيعبس ربق هيف نأ عم فيخلا دجسم يف اب يبنلا ةالص :ًاشلاث

 ! ب لاق

 رجحلا يف هريغو مالسلا هيلع ليعامسإ ربق نأ بتكلا ضعب يف ركذ ام :ًاعبار
 .هيف ىلصملا ىرحتي دجسم لضفأ وهو مارحلا دجسملا نم

 هنع هللا يضر ريصب يبأ ربق ىلع ادجسم هنع هللا يضر لدنج يبأ ءانب :اسماخ

 ربلا دبع نبال ٠ باعيتسالا» يف ءاج امك ل يبنلا دهع يف

 .[هنم].7 ١ ةيآلا فهكلا ةروس )١(
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 ةيشخ ةلعل ناك امنإ دجاسم روبقلا ذاختا نم عنملا نأ مهضعب معز :ًاسداس

 !عنملا لازف نينمؤملا بولق يف ديحوتلا خوسرب تلاز مث «روبقملاب ناتتفالا

 ؟روكذملا ميرحتلاو رومألا هذه نيب قيفوتلا فيكف

 :نيعتسأ ىلاعت هللابو لوقأ كلذ ىلع ًاباوجو

 :ىلوألا ةهبشلا نع باوجلا

 :هوجو ةثالث نم اهنع باوجلاف ىلوألا ةهبشلا امأ

 انل ةعيرش تسيل انلبق نم ةعيرش نأ لوصألا ملع يف ررقتملا حيحصلا نأ :لوألا

 ...يلبق ءايبنألا نم ادحأ نهطعي مل اسمخ تيطعأ» : ب هلوق اهنم '' ةريثك ةلدآل

 . "0 ةفاك سانلا ىلإ تثعبو ةصاخ هموق ىلإ ثعبي يبنلا ناكو (اهرخآو ءاهركذف)

 زاوج نأ ىلع لدت تناك ول ةيآلا يفامب ذخألاب نيمزلم انسلف اذه نيبت اذإف

 !اتلبق نمل ةعيرش ناك ربقلا ىلع دجسملا ءانب

 كلذف «انل ةعيرش انلبق نم ةعيرش» :لاق نم لوق باوصلا نأ به :ىناغلا

 نأل انه مودعم طرشلا اذهو هفلاخي ام انعرش يف دري ملاذإ امب مهدنع طورشم

 يف ام نأ ىلع ليلد كلذف قبس امك روكذملا ءانبلا نع يهنلا يف ترتاوت ثيداحألا

 .انل ةعيرش سيل ةيآلا

 نأ اهيف ام ةياغ انلبق نمل ةعيرش ناك كلذ نأ ديفت ةيآلا نأ ملسن ال :ثلاثلا
9200 

 اوناك مهنأب حيرصتلا اهيف سيلف (اًدجسَم ْمُهْيَلَع ندخل :اولاق سانلا نم ةعامج

 .[هنم].مزح نبال « ماكحإلا» ةصاخو لوصألا ملع بتك نم تالوطملا تتش نإ رظنا )١(

 .[هنم] .(؟ مخه مقر) 1 ليلغلا ءاورإ) يف جرخم وهو ملسمو يراخبلا هجرمخأ (؟)

 سي
 يا



 ةعيرشب نيكسمتم «نيحلاص نيتمؤم اوناك مهنأ اهيف سيلف ميلستلا ىلعو «نينمؤم
 يف يرابلا حتف» يف بجر نبا ظفاحلا لاق ؛كلذ فالخ رهاظلا لب «لسرم يبن

 نعل» :ثيدح حرش يف« يراردلا بكاوكلا» نم ۲۸٠( /50) « يراخبلا حرش

 ( دجاسم مهئايبنأ روبق اوذختا دوهيلا هللا

 يف لجو زع هللا لوق وهو «ثيدحلا اذه هيلع لد ام لثم ىلع نآرقلا لد دقوا

 «اًدجْشسَم ْمُهْيَلَع َنَدِخَتتل ْئِهِرْمَأ َلَعاوبَلَع َنيِذّلا لاق :فهكلا باحصأ ةصق
 رعشي كلذو ءرومألا ىلع ةبلغلا لهأ لعف نم دجاسملا ىلع روبقلا ذاختا لعجف

 لضفلاو ملعلا لهأ لعف نم سيل هنأو ىوهلا عابتإو ةبلغلاو رهقلا هدنتسم ناب
 « ىدهلا نم هلسر ىلع هللا لزنأ امل رصتنملا

 اعبت (۲ ()7١1/١١/ بكوكلا رصتخم)» يف ةورع نب يلع خيشلا لاقو

 :(۷۸ /۳) «هریسفت يف ريثك نبا ظفاحلل

 :"”نيلوق كلذ نيلئاقلا يف ريرج نبا ىكح»

 .مهنم نوملسملا مهنأ :امهدحأ

 ءاملعلا بتك نم ةردان سئافن عمج ًادج ميظع باتك وهو «قشمدب ةيرهاظلا ةبتكملا يف طوطخم )١(
 بتكلا هذه جارخإ ددص يف نآلا انأو تملع اميف اهرثكأ عبطي مل يتلا مهلئاسرو نيمدقتملا

 نإ اهريغ ىفو ةبتكملا يف ةدوجوملا باتكلا اذه تادلجمل هعضأ صاخ سرهف ىف لئاسرلاو

 / / .كلذل تقفو
 اهريغ ىلع عالطإلل قفوي نأ هللا ىسعف ةبتكملا تادلجم نم روكذملا جارختسالا مت مث

 .[هنم].زونكلا نم اهيف ام جارختساو

 (يمالسإلا بتكملا ةعبط ١77 /0) « ريسملا داز» هريسفت يف يزوجلا نبا اضيأ امهاكحو :تلق ()

 .[هنم].هتداع ىلع امهدحأ حجري نأ نود

 مسد



 نكلو «ذوفنلاو ةملكلا باحصأ مه كلذ اولاق نيذلا نأ رهاظلاو ملعأ هللاف

 روبق اوذختا دوهيلا هللا نعل» :لاق اب يبنلا نأل رظن هيف ؟ال مآ نودومحم مه

 ربق دجو امل هنأ باطخلا نب رمع نع انيور دقو ءاولعف ام رذحي « دجاسم مهئايبنأ

 اهدجو يتلا ةعقرلا كلت نفدت نأو سانلا نع ىفخي نأ رمأ قارعلاب هنامز يف لايناد

 (اهريغو محالملا نم ءيش اهيف هدنع

 لاقو«هوجولا نم هجو ىلع ةيآلاب جاجتحالا حصي الف ءاذه تفرع اذإ

 )٥/ ۴١(: يناعملا حور» يف يسولآلا ققحملا ةمالعلا

 ءاهيلع دجسم ذاختاو ءاملعلا روبق ىلع ءانبلا زاوج ىلع ةيآلاب لدتساو»

 ىلع هيشاوح يف يجافخلا باهشلا كلذ ركذ نممو كلذ يف ةالصلا زاوجو

 .(...يور دقف ءلساك دساف «لطاع لطاب لوق وهو «يواضيبلا

 ارقم « رجاوزلا» يف يمتيهلا مالكب اهعبتأو ةمدقتملا ثيداحألا ضعب ركذ مث

 هنع لقن مث (.ةفّرعم ريغ ةيعجرملا ةراشإلا !أطخ ص) قبس اميف هتلقن دقو هيلع هل

 :هصن ام « جاهنملا حرش» هباتك يف

 يعفاشلا مامإلا ةبق ىتح ةينبألا نم رصم ةفارقب ام لك مدهب عمج ىتفأ دقو"

 هنم شخي مل ام كلذ مده دحأ لكل يغبنيو كولملا ضعب اهانب يتلا ءةمحرلا هيلع

 لاق مث « ىهتنا.حلصلا يف ةعفرلا نبا مالك نم ًاذخآ مامإلل عفرلا نيعتيف «ةدسفم

 :يسولآلا مامإلا

 اهب لدتسا دقو انلبق نم عئارش نم ركذ ام نوك يف ةرهاظ ةيآلا نإ :لاقي ال»

 ىلاعت هلوق الت مث ثيدحلا '''« اهيسن وأ ةالص نع مان نم» :لاق هيلي هنأ يور دقف

 )١( ىلع لدي هنآل « يور هلوقب هريدصت نحب الف نيحيحصلا ىلع جرخم حيحص ثيدحلا اذه :تلق =

۹ 
 يا



 ...لالدتسالا هقايسو مالسلا هيلع ىسومل لوقم وهو ")يركز اصلا مقاول

 :4مِهْيَلَع اَنبَتَكَو# ةبآب ىنتألاو ركذلا نيب دوقلا يرج ىلع فسوي وبأ جتحاو
 يف ةدراولا ةيآلا كلتب ' 'يمذلاو ملسملاو دبعلاو رحلا نيب هيرج ىلع يخركلاو
 انمزلي هنأ ناك نإو انلبق نم عرش يفانبهذم :لوقن انأل كلذ ريغ ىلإ ليئارسإ ينب
 هلوسر راكنإو «راكنإ الب انيلع ىلاعت هللا صق نإ لب اقلطم ال نکل انتعيرش هنأ ىلع

 .” 'لجو زع هراكنإك 7

 ءروبقلا ىلع دجاسملا نوذختي نيذلا نعل مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ تعمس دقو

 ذاختا نوكي نأ نكمي فيكو ؛عونمم انلبق نم عئارش نم ركذ ام نوک نأ ىلع
 ىراصنلاو دوهيلا نعل نم تعمس ام عم ةمدقتملا عئارشلا نم روبقلا ىلع دجاسملا

 جاجتحا افنآ انركذ يتلا تابآلاك تسيل ةبآلاو ءدجاسم مهئايبنأ روبق اوذختا ثيح

 ؛كلذ لعف ىلع مهمزعو سانلا نم ةفئاط لوق ةياكح نم رثكأ اهيف سيلو ءاهب ةمئألا
 مهيف نأ تبثي مل ىتمف مهب يسأتلا ىلع ضحلاو مهل حدملا جرخم ةجراخ تسيلو
 .هدلصي اوناك ام ةيعورشم ىلع مهمزع نع مهلعف ىلع لدي ال اموصعم

 امك نيطالسلاو ءارمألا مهب دارملا نأب لوقلا مهلعفب قوثولا ةلق يوقياممو

 .هبنتف (14 -”7 ص) ( حيوارتلا ةالص» يف هتنيب امك ءاملعلا حالطصا يف فعضلا

 .[هنم].(90) « ءاورإلا»و (551) « دواد يبأ حيحص) يف يدنع جرخم ثيدحلا نإ مث

 .[هنم]. ١ 6 ةيآلا هط ةروس )١(

 هاور.( رفاكب ملسم لتقُي ال» لو هلوقل ءأزئاج سيب يمذلاو ملسملا نيب دوقلا ءارجإ :تلق (؟)

 ةبآلاب جاجتحالاف.[[١١٤ مقر ثيدح ]] 51/1/١( ةفيعضلا ثيداحألا رظنا) هريغو يراخبلا

 .[هنم].!هيف نحن اميف فهكلا ةبآب جاجتحالاك ةلأسملا يف اهيلإ راشملا

 بحاص فنأ مغر نإو ءحيحص ثيدح وهو.« هللا مرح ام لثم هللا لوسر مرح ام ناف...١ ص هلوقل (۳)

 . [هنم].(57١) ىجرختب ا ةاكشملا» رظنا « ءاوضألا»



 .ةداتق نع يور

 مدعب نيملاع نينمؤم اوناك ىلوألا ةفئاطلا نإ :لوقي نأ لئاقل اذه ىلعو

 هدسو فهكلا باب ىلع ءانبلاب اوراشأف ءروبقلا ىلع دجاسملا ذاختا ةيعورشم

 ىلع اومسقأ ىتح كلذ مهظاغو «مهنم ءارمآلا لبقي ملف «هباحصأل ضرعتلا فكو

 .دجسملا ذاختا

 دجسملا مهذاختا نإ :لوقت نأ كلف ةيناثلا ةفئاطلاب نظلا نسح الإ تيبأ نإو

 هلعاف نوعلملا ؛هنع يهنملا روبقلا ىلع دجاسملا ذاختا زارط ىلع سيل مهيلع

 يف ةيدنعلاب حيرصتلا ءاج دقو مهفهك نم ابيرقو مهدنع دجسم ذاختا وه امنإو

 مزليام ةياغذإ ًاروذحم سيل ذاختالا اذه لثمو بهوو يدسلا نع ةصقلا ةياور

 يوبتلا دجسملا ةبسنك هيف مه يذلا فهكلا ىلإ دجسملا ةبسن نوكي نأ كلذ ىلع

 َنّدِخَنَتل# هلوق نوكيو ملسو هيف نم ىلع ىلاعت هللا ىلص مظعملا دقرملا ىلإ
 .# ْمِهْيَلَع اوُنْبا# ةفئاطلا لوق ةلكاشمل اذه ىلع 4 ْمِهْيَلَع

 هيف وه يذلا لبجلا قوف فهك ىلع ناك ذاختالا كلذ نإ :تلق تعش نإو

 اذهو ءًادجسم مهفهك يلع ىنبو مهفهك يف مهكرت كلملا نأ دهاجم ربخ هيفو

 باحصأ نأب لوقلا ىلع هيلإ جاتحي امنإ هلك اذهو ىفخي ال امك ظفللا رهاظل برقأ

 الف الوأ اومان امك اومان مهنأب لوقلا ىلع امأو مهيلع راثعإلا دعب اوتام فهكلا

 ."''ليق ام ىلع هيلإ جاتحي

 :هلوق وهو امهيلإ راشملا نيتحفصلا نم ىلوألا ةحفصلا لوأ يف هركذ ام ىلإ ريشي ()

 .«اوظقيتسا اذإ فهكلا باحصأ هيف ىلصيل (دجسملا ىنعي) ذختا هنأ نسحلا نعول

 :يسولآلا لاق

 = ال مهنإ :ليق لب مهضعب بهذ هيلإو الوآ اومان امك اومان لب اوتومي مل مهنأ ىلع ينبم اذهولا

1 
 يا



 رابخألا تقطن ام فالخ ىلإ بهذي نأ دشر ىندأ هل نمل يغبني ال ةلمجلابو

 يف كلذ نإف ءةيآلا هذهب لالدتسالا ىلع ًالوعم ؛ةحيرصلا راثآلاو ةحيحصلا

 روبق يف ةلهجلا هلعفي ام حيبي نم تيأر دقلو ةياهن ىهنلا ةلق يفو ةياغ ةياوغلا

 ةالصلاو ءاهيلع ليدانقلا قيلعتو رجآلاو صجلاب اهئانبو ءاهفارشإ نم نيحلاصلا

 ريغ ىلإ ةصوصخم تاقوأ يف اهدنع عامتجالاو ءاهمالتساو اهب فاوطلاو اهيلإ

 كلملا لعج نم ةصقلا تاياور ضعب يف ءاج امبو ةميركلا ةيآلا هذهب ًاجتحم كلذ

 ىلع ضعبل ًاسيقمو جاس نم تيباوت يف مهايإ هلعجو ًأديع ةنس لك يف مهل
 هللا هب نذأي مل نيد عادتباو ةا هلوسرو ىلاعت هلل ةداحم كلذ لكو ضعب

 .لجو زع

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ عنص ام عيتت قحلا ةفرعم يف كيفكيو

 فوقولاو ضرألا هجو ىلع ربق لضفأ وهو مالسلاو ةالصلا هيلع هربق يف لسو

 هللاو كانه امو انه ام لمأتو كاذ عبتتف هيلع مالسلاو هل مهترايز يف مهلاعفأ ىلع

 .« كاده ىلوتي هناحبس

 بابحتسا ىلع لب موعزملا زاوجلا ىلع ةروكذملا ةيآلاب لدتسا دقو :تلق

 رياغم عدتيم رخآ هجو نم نكل '''نيرصاعملا ضعب روبقلا ىلع دجاسملا ءانب

 ءيش هبشأ يدنع وهو كلذ ىلع لوعم الو.هراصنأ نم اونوكيو يدهملا رهظي ىتح نوتومي
 .[هنم].2.تافارخلاب

 بابحتسا ةلدأ نم روبقملا ءايحإ» ىمسملا هباتك يف يرامغلا قيدصلا دمحأ ضيفلا وبأ خيشلا وه )١(

 اذه ىف نوملسملا هب ىلتبا ام برغأ نم باتكلا اذهو !« روبقلا ىلع بايقلاو دجاسملا ءانب

 ثيدحلاب لمعلاو ديلقتلا كرت يعدي فلؤملا ناف هيزنلا يملعلا ثحبلا نع نوكي ام دعبأو ءرصعلا
 ىرج يذلا ثيدحلا نم ىل رهظو ةيرهاظلا ةبتكملا ىف رهشأ ةعضب ذنم هب تيقتلا دقق !فيرشلا

 ةداوه ال ةبراحم ديلقتلا براحيو داهتجالل وعدي هنأو ثيدحلا مولعب ةفرعم ىلع هنأ هنيبو ينيب
 - فرعأ نأ نم ينكمت مل ةريصق تناك ةسلجلا نكلو يل لاق امك تافلؤملا ضعب كلذ هلو ءاهيف

 و بسس ا



 :هصن ام لاقف هدرو هتياكح قبس امل ءىشلا ضعب

 .« مهيلع هدر مدعو اولاق ام ىلع مهايإ هللا رارقإ ةيآلا هذه نم ليلدلاو»

 :نيهجو نم لطاب لالدتسالا اذه :تلق

 اوناك مهنأ تبث اذإ الإ «مهل ارارقإ مهيلع درلا مدع ربتعي نأ حصي ال هنآ :لوألا

 ةراشإ ىندأ ريشي ام ةيآلا يف سيلو «مهيبن ةعيرشب نيكسمتم نيحلاصو نيملسم

 مهنأ برقألا وه اذهو «كلذك اونوكي مل مهنأ لمتحي لب كلذك اوناك مهنأ ىلإ

 لئنيحو امهريغو ريثك نباو بجر نبا مالك نم قبس امك ءاراجف وأ ًارافك اوناك

 لب ءأرارقإ دعي ال مهيلع درلا مدعف

 الف مهيلإ هوزع هدر يف يفكي راجفلاو رافكلا نع لوقلا ةياكح نأل ءًاراكنإ
 :ينآلا هجولا هديؤيو «ىفخي ال امك ًارارقإ هيلع توكسلا ربتعي

 نم ءاوهألا لهآ ةقيرط ىلع ميقتسي امنإ روكذملا لالدتسالا نأ :يناشلا

 ًانزو ةنسلل نوميقي الو ءًائيد طقف نآرقلاب نوفتكي نيذلا نيرصاعملاو نيضاملا

 إو هلوقب نيقدصم «نييحولاب نونمؤي نيذلا ثيدحلاو ةنسلا لهأ ةقيرط ىلع امأو

 كلذ نم دكأت مث ءيفوص يفلح هنا هثيدح تارقف ضعب نم ترعش تنك نإو ةديقعلا يف ههاجتا

 مهتديقع يف مهفلاخبو ديحوتلا لهآ براحب نأ يل نيبت ثيح هريغو باتكلا اذه هل تأرق نأ دعب
 الإ داهتجالا هاوعد نم دفتسي ملو !ةعدتبملل رصدتيو قنسحلا ةعدبلا لوقيو ةديدش ةفلاخم

 كبسحف لوقأ ام ىلع اليلد تثش نإو امامت ةعيشلا اودهتجم لعفي ام اهلهآو ءاوهألل راصتتالا

 ءانبلا ميرحت يف ةرتاوتملا ثيداحألا لك ربق نإف !« روبقملا ...» باتكلا اذه كلذ ىلع اناهرب

 ئرج :لاقي قحلاو وهف مهنيب فرعي فالح الب لوحفلا ةمئألا هب لاق يذلا روبقلا ىلع دجاسملا

 ةجح يأ نود ةمئألا قافتاو ثيداحألا نم هانركذ ام لك دري وهو ال فيك قحلا ةبراحم يف نكلو

 در يف ةعدتبملا نأش كلذ يف هنأش هذه فهكلا ةبآك صوصنلا نم هباشتملا عابتإ الإ مهللا
 ىرخألا ةلثمألا ضعب همالك نم كيتأآيسو نالذخلا نم هللاب ذوعن هباشتملاب تامكحملا صوصنلا

 .[هنم].ناعتسملا هللاو ءانركذ ام ىلع

 سلخ



 :ةياور يفو.«هعم هلثمو نآرقلا تيتوأ ينإ الآ» :روهشملا حيحصلا ثيدحلا يف

 . ١ هللا مرح ام لثم هللا لوسر مرح ام نإ الأ»

 «نالطبلا رهاظ لطاب -مهنم هنأ معزي لدتسملاو -مهدنع لالدتسالا اذهف

 مهرقأ هللا نإ :لوقي فيكف قيس امك ةرتاوتملا ةنسلا يف عقو دق هافن يذلا درلا نآل

 !؟اله

 نم لثمك الإ ؛ةمدقتملا ثيداحألا فالخ ىلع ةيآلا هذهب لدتسي نم لثم امو

 اوناك نيذلا نجلا يف ىلاعت هلوقب مانصألاو ليثامتلا عنص زاوج ىلع لدتسي

 نامجو لیٹا و بيرام ْنِم ءاَقَياَم هَل َنوُلَمْعَي# :مالسلا هيلع ناميلسل نيللذم

 ىتلا ةحيحصلا ثيداحألا فالخ ىلع اهب لدتسي 4 تاّيساَر روُدَقَو ٍباَوُخاَك

 . ةو هثيدحب نمؤي ملسم كلذ لعفي امو ريواصتلاو ليثامتلا مرحت

 ””فهكلا ةيآب لالدتسالا يهو ىلوألا ةهبشلا نع مالكلا يهتني اذهبو

 .اهنم عرفت ام نعو اهنع باوجلاو

 :ةيناثلا ةهبشلا نع باوجلا

 ؛مويلا دهاشم وه امك هدجسم يف اا يبنلا رق نأ يهو ةيناثلا ةهبشلا امأو

 .هيف نفدي مل امارح كلذ ناك ولو

 .[هنم].(.ةفّرعم ريغ ةيعجرملا ةراشإلا !أطحخ ص) مدقت امك حيحص ثيدح )١(

 .[هنم]. ١ ةيآلا بس ةروس (۲)

 .[هنم].(١18١ ص) رظناو (۳)

 Yo | ا ا



 دهع يف كلذك نكي مل هنإف «مويلا دهاشملا وه ناك نإو اذه نأ :باوجلاو

 يتلا يف هترجح يف هونفد ةا يبنلا تام امل مهنإف «مهنع هللا يضر ةباحصلا

 جرخي ة0 يبنلا ناك «باب هيف رادج امهنيب لصفي ناكو ؛هدجسم بناجب تناك

 كلذ اولعف امنإ ؛ةرجحلا يف ةو هوئفد امنيح مهنع هللا يضر ةباحصلاو «مهنيب

 ةشئاع ثيدح يف هنايب قبس امك ءًادجسم هربق ذاختا نم مهدعب دحأ نكمتي ال يك

 ”١57(. ص) هريغو

 رمأ كلملا دبع نب ديلولا نأ كلذ مهنابسح يف نكي ملام مهدعب عقو نكلو

 هيلإ ةو هللا لوسر جاوزأ رجح ةفاضإو يوبنلا دجسملا مدهب نينامثو نامث ةنس

 ."'دجسملا ىف كلذب ربقلا راصف ةشئاع ةرجح ةيوبنلا ةرجحلا هيف لخدأف

 .مهضعب مهوت مل ًافالخ كاذنيح ةباحصلا نم دحأ ةنيدملا يف نكي ملو

 « يكنملا مراصلا» يف يداهلا دبع نبا دمحم ظفاحلا ةمالعلا لاق

 :(1535ص)

 دعب ؛كلملا دبع نب ديلولا ةفالخ يف دجسملا يف ةرجحلا تلخدأ امنإو»

 للا دبع نب رباج اتوم مهرخآ ناكو «ةنيدملاب اوناك نيذلا ةباحصلا ةماع توم

 تس ةنس ىلوت ديلولاو ءنيعبسو نامث ةنس يفوت هنإف كلملا دبع ةفالخ يف يفوتو

 اميف هيف ةرجحلا لاخدإو دجسملا ءانب ناكف «نيعستو تس ةنس يفوتو «نينامثو

 . كلذ نيب

 )١( رێک نبا خيراتو (۲۲۲۲۳/۰) ريرج نبا خيرات )۷٤۷٥ /9(.]منه[.

 )( ةتباث ةياور يف درت مل اهنأل كلذ اهيف عقو يتلا ةنسلا يداهلا دبع نبا ظفاحلا مسي مل امنإو :تلق =

 سس
 يا



 ةبش نبا ةياورو «مهتم وهو يدقاولا ةياور نم وه ريرج نبا نع هانلقن امو «نيثدحملا ةقيرط ىلع

 الف رهاظ وه امك لوهجم نع مهو «ليهاجم ىلع اهرادم يداهلا دبع نبا ظفاحلا مالك يف ةيثآلا

 دجسملا ىلإ ةرجحلا لاخدإ نأ ىلع نيخرؤملا قافتا ىلع ةدمعلا امنإو كلذ نم ءىش ىف ةجح

 يف اوناك نيذلا ةباحصلا توم دعب ناك كلذ نأ تابثإ ىف فاك ردقلا اذهو ديلولا ةيالو ىف ناك

 نع ١( /۲۱۸) هتخيشم يف يزارلا هللا دبع وبأ هاور ام هيلع ركعي نکل ظفاحلا هنيب امبسح ةنيدملا

 وه مث هفرعا مل اذه يزيجلا نكل «.ص يبنلا باحصأ نم ةنيدملاب تام نم رحخآ وهو نيعستو

 لضعم وهف هلوق نم يرهزلا نع (۸۷ /؟) ٠ ةباصإلا» يف رجح نب ظفاحلا هلثم ركذ دقو لضعم

 مزجو  ةيردنكسإلاب تام هنأ دواد يبأ نبا معزو كلذ لبق ليقو» :هلوقب هبقع مث لسرم وأ اضيأ

 .ملعأ هللاف ۸۸ ةنس تام هنأ «بيرقتلا» يف

 ةيلمع دهع يف ناك ةباحصلا نم ادحأ نأ ىلع ةجحلا هب موقت صن انيدل سيل هنأ لوقلا ةصالخو

 كلذ نأ (1715 /5) « ملسم حرش) يف ءاج امف ليلدلا هيلعف كلذ فالخ ىعدا نمف «هذه رييغتلا

 ىلع ةجح موقت ال اهلثمبو ةلسرملا وأ ةلضعملا ةياورلا كلت هدنتسم لعل ةباحصلا دهع يف ناك

 . (ةباحصلا) ال كاذنيح ةباحصلا نم دحاو دوجو تبثت امنإ تحص ول اهنإف ىوعدلا نم صخأ اهنآ

 :ملع ريغب ةلأسملا هذه يف بتك نم ضعب لوث امأو

 تراصف «هنم نكي مل ام دجسملا يف لمخدأو هنع هللا يضر نامثع هعسو ذنم ص يبنلا دجسمف»

 .« كلذ فلسلا نم دحأ ركني مل دجسملاب ةطاحم ةثالثلا روبقلا

 مل ءاملعلا نم ادحأ نإف -مهتاءارتفا نم اهنإ :لوقأ نآ ديرآ الو -!اهل دودح ال يتلا مهتالاهج نمف

 يف ناك كلذ نأ ىلع اوقفتا لب «هنع هللا يضر نامثع دهع يف ناك ةئالثلا روبقلا لاخدإ نإ لقي

 ال امب نوفرهي مهنكلو نرق فصن وحنب نامثع دعب يأ قبس امك كلملا دبع نب ديلولا دهع

 .لوفرعي
 فيرشلا يوبنلا دجسملا عسو امل هنإف هيلإ اوبسن ام فالخ لعف هنع هللا يضر نامثع نآل كلذ

 ملو تارجحلا ةهج نم دجسملا عسوي ملف اهيلإ راشملا ثيداحألا ةفلاخم يف عوقولا نم زرتحا

 نأ ىلإ اذه راشأ لب اعيمج مهنع هللا يضر باطخلا نب رمع هفلس هعنص ام نيع اذهو هبف اهلخدي

 هنع كلذ يتأيس امك ةمدقتملا ثيداحألا يف روكذملا روذحملا هيف اهيلإ راشملا ةهجلا نم عيسوتلا

 .« كلذ فلسلا نم دحأ ركدي ملو» :مهلوق امأو ابيرق

 عقي نأ نكمي ءيش يفن تابثإ ءالقعلا ىلع ءايشألا بعصأ نم نإف !؟كلذب مكاردأ امو :لوقنف

 = «ىرج ام لكب ةطاحإلاو ماتلا ءارقتسالا مزلتسي كلذ نأل ءاملعلا دنع فورعم وه امك ملعي ملو

ry 



 نأ هيلإ راشملا ضعبلا اذه لثمل ىنأو ءاهنع هيفن دارملا رمألا اهب قلعتي يتلا ةثداحلا لوح ليق امو

 ةلاهجلا كلت يف اوعقو امل ةلأسملا هذهل بتكلا ضعب اوعجار مهن ولو اوعاطتسا ول كلذ اولعفي

 يف ريثك نبا ظفاحلا لاق دقف هملعب اوطيحي ملام اوركنب ال نأ ىلع مهلمحي ام اودج ولو ةحضافلا

 :دجسملا يف يوبنلا ربقلا لاخدإ ةصق قاس نأ دعب (4 جا/0) هخيرات

 ربقلا ذختي نأ يش هنأك دجسملا يف ةشئاع ةرجح لاخدإ ركنأ بيسملا نب ديعس نأ يكحيو»

 .( ادجسم

 نظلا نكل ايعرش امكح اهيلع ينبن ال اننأل اهتحص مدع وأ ةياورلا هذه ةحص اريثك ينمهي ال انأو

 راكنإلا دشأ كلذ اوركنآ مهنأ رييغتلا كلذ اوكردأ نيذلا ءاملعلا نم هريغو بيسملا نب ديعسب

 زربأ كاذ الولف» :لوقت يتلا ةشئاع ةياور اهنم ةصاخو ةنيب ةافانم ةمدقتملا ثيداحألا كلت هتافانمل

 فسألا عم -عقو دق مهنع هللا يضر ةباحصلا يشحن امف ؛ ادجسم ذختي نأ يشحن هنأ ريغ هربق

 -دجسملا يف تام نيح ص هونفد اونوكي نأ نيب قراف ال ذإ دجسملا يف ربقلا لاخدإب -ديدشلا

 روذحملاف هعيسوتب دجسملا يف هربق لاخدإ نم مهدعب نيذلا هلعف ام نيبو -كلذ نع مهاشاحو

 نأ نظلا اذه ديؤيو ةيميت نبا مالسإلا خيشو «يقارعلا ظفاحلا نع مدقت امك لاح لك ىلع لصاح

 هلضفو هملعب فرتعي نمب قئاللا لهف «قبس امك يناثلا ثيدحلا ةاور دحأ بيسملا نب ديعس

 هيلإ بسني نأ مآ هتاور دحأ وه يذلا ثيدحلا فلاخ نم ىلع ركنأ هنأ هب نظي نأ قحلا يف هنأرجو

 !« كلذ فلسلا نم دحأ ركني مل» اولاق نيح مهيلإ راشملا ءالؤه معز امك كلذ هراكنإ مدع

 لاخدإ نأل «فلسلا عيمج يف -نوملعي اوناك ول -ًارهاظ انعط نمضتي اذه مهلوق نأ ةقيقحلاو

 لاحملا نمو اهيناعمبو ةمدقتملا ثيداحألا كلتب ملع نم لك دنع رهاظ ركنم دجسملا ىلإ ربقلا

 ناك اذإو ءانيقي كلذ ملعب مهضعب لقألا ىلع وآ «مهف «كلذب مهلهج فلسلا عيمج ىلإ بسنن نأ

 ظفحي مل خيراتلا نأل صن ىلع هيف فقن مل ولو «كلذ اوركنأ مهنأب لوقلا نم دب الف كلذك رمألا

 .ًارفغ مهللا ؟كلذ اوركني مل مهنإ :لاقي فيكف «عقو ام لك انل

 :قباسلا مهلوق ىلع ًافطع مهلوق مهتلاهج نمو
 نمل دجسملا نمض ربقلاو مهريغو ةباحصلا نم قشمد نوملسملا هلخد ةيمأ ينب دجسم اذكولا

 .2 كلذ دحأ رکنی

 ناك ةيمأ ينب دجسم يف نآلا هنودهاشي ام لك نأ نومهوتيل مهنإ !بيرغ بيجع ءالؤه قطنم نإ

 ريغ كلذ لوقي ال الك ؟لقاع اذهب لوقي لهف «كلملا دبع نب ديلولا لوألا هتشنم دهع يف ًادوجوم

 ينب دجسم يف ًارهاظ ًاربق ري مل نيعباتلاو ةباحصلا نم ادحأ نأو مهلوق نالطبب عطقن نحنو !ءالؤه

 تايلمعلا ءانثأ يف مهنأ دقاو نب مقرأ نب ديز نع تاياورلا ضعب هيف ءاج ام ةياغ لب ؛هريغ وأ ةيمأ

 ۳۲۸ ا م .



 ةئيدم « ةنيدملا رابخأ باتك١ يف يريمنلا ةبش نب رمعديز وبأ ركذ دقو

 ًابئات ناك امل زيزعلا دبع نب رمع نأ هنع اوثدح نمع هخايشأ نع ل لوسرلا

 امهيلع ايركز نب ىيحي سأر طفسلا يفو (ةفقلاك ءاعو) طفس هيف قودنص اهيف ةراغم اودجو
 اولعجا :لاقو ناكملا ىلإ درف ديلولا هب رمأف مالسلا هيلع ىيحي سأر اذه :هيلع بوتكم مالسلا

 نسحلا وبأ هاور.سأرلا طفسب كبسم دومع هيلع لعجف ةدمعألا نم اريغم هقوف يذلا دومعلا

 هدانسإو ٠١( /4 ق ۲ ج) « هخيرات» يف ركاسع نبا هقيرط نمو (۳۳) « ماشلا لئاضف يف يعبرلا

 عمو.« كورتم» يبهذلا لاقو ةعرز وبأو متاح وبأ هيذك يناسغلا ماشه نب ميهاربإ هيف «ًادج فيعض

 نبو يعبرلا هجرخأ امل يناثلا نرقلا رخاوأ ىتح ربق ةروص دجسملا يف نكي مل هنأ عطقن اننإف اذه

 هديب راشأو مث هنأ ينغلب :لاق ؟ايركز نب ىبحي سآر كغلب نيأ لس هنأ ملسم نب ديلولا نع ركاسع

 ديلولا دهع يف ربق كانه نكي مل هنأ ىلع لدي اذهف ؛يقرشلا نكرلا نم عبارلا طفسملا دومعلا ىلإ
 .ةئامو نيعستو عبرأ ةنس يفوت دقو ملسم نب

 نوخرؤملا فلتخا كلذلو «هتابثإ نأ نكمي الف مالسلا هيلع ىيحي سأر وه سأرلا كلذ نوك امأو

 يف سيل بلح دجسم يف نوفدم مالسلا هيلع ىيحي سأر نأ ىلع مهروهمجو اريثك افالتخا

 يف هرشن هل ثحب يف خابطلا بغار دمحم ةمالعلا ةزاجإلا يف انخيش هققح امك قشمد دجسم
 سأرو ىيحي سأرا» ناونع تحت 4١-١587( ص ١ ج) قشمدب يبرعلا يملعلا عمجملا ةلجم

 .ءاش نم هعجاريلف « ايركؤ

 اذه يف ميركلا سأرلا ناكأ اندنع ءاوسو كاذ وأ اذه توبث ةيعرشلا ةهجولا نم انمهي ال نحنو

 يف فاك امهيف ربقلا ةروص دوجوف نيدجسملا نم لك يف هدوجو مدع اًتقيت ول لب كاذ وأ دجسملا

 ام يتأيسو «فورعم وه امك نطابلا ال رهاظلا لع ىنبت امنإ ةرهطملا ةعيرشلا ماكحأ نأل .ةفلاخملا

 وه امك ءدجسملا ةلبق يف ريقلا ناك اذإ ةفلاخملا نوكت ام دشأو «ءاملعلا ضعب مالك نم اذهل دهشي

 !اهئاملع نم كلذل ركتم الو بلح دجسم يف لاحلا

 ةلاسرلا وفلؤم معز امك ةروصقم نمض دجسملا يف ربقلا نأ ةفلاخملا عفر يف يدجي ال هنأ ملعاو

 ؛ىلاعت هللا الإ هب دصقي ال امب ةصاخلا نم مههابشأو ةماعلا نم دوصقمو رهاظ لاح لك ىلع هنأل

 يتأيس امك روذحملا ببس وه ربقلا روهظف ىلاعتو كرابت هللا نود نم هب ةئاغتسالاو هيلإ هجوتلا نم

 .هللا همحر يوونلا نع

 ذنم يومألا دجسملا نمض ناك مالسلا هيلع ىيحي ربق نأ مهيلإ انرشأ نم لوق نأ مالكلا ةصالخو

 .[هنم].!قالتخا ضحم الإ وه نإ مهنم دحأ كلذ ركني مل مهريغو ةباحصلا قشمد لخد



 ةشوقنملا ةراجحلاب هائبو دجسملا مده نيعستو ىدحإ ةئس يف ةنيدملا ىلع ديلولل

 دجسملا يف اهلخدأف ةا يبنلا جاوزأ تارجح مدهو «بهذلا ءامو جاسلاب

 .« هيف ربقلا لخدأو

 مل نيح يوبنلا دجسملا ىلإ لخدأ امنإ فيرشلا ربقلا نأ هاندروأ امم انل نيبتي

 اومر يذلا مهضرغ فالخ ىلع ناك كلذ نإو ةباحصلا نم دحأ ةنيدملا يف نكي

 نأ ةقيقحلا هذه فرع نأ دعب ملسمل زوجي الف ءب هترجح يف هوئفد نيح هيلإ
 ةباحصلا مهف امو ةحيحصلا ثيداحألل فلاخم هنأل ءةباحصلا دعب عقو امب جتحي

 اعسو نيح نامثعو رمع عينصل اضيأ فلاخم وهو «هنايب قيس امك اهنم ةمئألاو

 .هيف ربقلا الخدي ملو ؛دجسملا

 ارطضم ناك نئلو «هنع هللا افع كلملا دبع نب ديلولا هلعف ام أطخب عطقن اذهلو

 نأ نود ىرخألا تاهجلا نم هعسوي نأ هتعاطتساب ناك هنإف ءدجسملا عيسوت ىلإ

 نيح أطخلا نم عوتلا اذه ىلإ باطخلا نب رمع راشأ دقو ةفيرشلا ةرجحلل ضرعتي

 ةرجحلل ضرعتي ملو ىرخألا تاهجلا نم دجسملا عيسوتب هنع هللا يضر وه ماق

 نم بقرتي يذلا روذحملا ىلإ هنع هللا يضر راشأف ("١ اهيلإ ليبس ال هنإ» لاق لب

 .دجسملا ىلإ اهمضو اهمده ءارج

 «نيدشارلا ءافلخلا ةنسو ةمدقتملا ثيداحألال ةحيرصلا ةفلاخملا هذه عمو

 يطويسلا لاقو ء(۲ ٤۷۸/ /۸) ركاسع نبال « قشمد خيراتا»و (؟5/١) « دعس نبا تاقبط» رظنا )١(

 ءافو»و رمع كردي مل رضنلا ابأ املاس نأ الإ حيحص هدنسو :(7 /۲۷۲ /۳) « ريبكلا عماجلا» يف

 دمحم ةمالعلل « ةيربلا ريخ ربق دنع ةيموصعملا تادهاشملا»و ("57 )١/ يدوهمسلل « ءافولا

 « نابايلا دالب ىلإ ناطلسلا ةياده»ةلاسر فلؤم وهو ٤١( ص) ىلاعت هللا همحر ىموصعلا ناطلس

 نيح ةعوبطم ةيده هنم اهتلوانت ينثأ عم !انناوخإ ضعبل امنإو هل تسيل اهنأ ةرتاكدلا دحأ ىعدا يتلا

 .[هتم].ه ۱۳۹۸ ةنس ىلوألا يتجح يف ةكم يف هرز

 سس
 يا



 ام ًائيش رمألل اوطاتحا فيرشلا دجسملا يف يوبنلا ربقلا اولخدأ امل نيفلاخملا نإف

 )٠٤/٥(: « ملسم حرش» يف يوونلا لاق مهنكمأ ام ةفلاخملا ليلقت اولواحف

 ولم هللا لوسر دجسم يف ةدايزلا ىلإ نوعباتلاو '''ةباحصلا تجاتحا املو»

 ؛هيف نينمؤملا تاهمأ تويب تلخد نأ ىلإ ةدايزلا تدتماو «نوملسملا رثك نيح
 رمعو ركب يبأ هيبحاصو ةو هللا لوسر نفدم اهنع هللا يضر ةشئاع ةرجح اهنمو

 يف رهظي الثل هلوح ةريدتسم ةعفترم اناطيح ربقلا ىلع اونب امهنع هللا يضر

 ينكر نم نيرادج اونب مث ءروذحملا ىلإ يدؤيو ؛ماوعلا هيلإ يلصيف '' دجسملا

 .[هنم].هبنتف (.ةفّرعم ريغ ةيعجرملا ةراشإلا !أطخ ص) مدقت امك تبثي ال ةباحصلا ىلإ اذه وزع (1)

 ال باوبألاو ديدحلاو ذفاونلا ءارو نم ولو دجسملا يف ربقلا روهظ نأ ىلع حضاو ليلد اذه يف (۲)

 «بلحو قشمد يف ةيمأ ينب دجسم يف مالسلا هيلع ىيحي ربق يف عقاولا وه امك ءروذحملا ليزي

 طئاح نيب نوكي ىتح «ربقلا ىلإ هتلبق يذلا دجسملا يف زوجت ال ةالصلا نأ ىلع دمحأ صن اذهلو

 نودو لمادلا نم دجسملا ةلبق يف ربقلا ناك اذإ فيكف يتأيس امك رخآ لئاح ةربقملا نيبو دجسملا

 :مهضعب لوق نأ ملعت كلذ نمو ؟لئاح رادج

 يف ةالص اهنإ لاقي ال ةيمأ ينب دجسمو ص يبنلا دجسمك ربق هب يذلا دجسملا يف ةالصلا نإ»

 ( هيف ةالصلا نم عناملا امف دجسملا نع هسفنب لقتسم ةروصقم نمض ربقلاف ةنابجلا

 روهظ وهو امئاق لازي ال يومألا دجسملل ةبسنلاب عناملا نآل هقفو ملع نع ردصي مل لوق اذهف
 نم هب ةثاغتسالاو هبو هدنع ءاعدلاو ربقلل سانلا دصق كلذ ىلع ليلدلاو ةروصقملا ءارو نم ربقلا

 روبقلا ىلع دجاسملا ءانب نع ىهن امنإ ميكحلا عراشلاو هللا هاضري ال امم كلذ ريغو هللا نود

 هذه ةميق امف هنايب يتأيس امك ربقلا اذه دنع عقت يتلا رومألا هذه لشمل ًاعنمو ةعيرذلل ًادس

 ! ؟ربقلا دنع اهريغو تاركنملا هذه عوقو عم ذئنيح ةروصقملا

 يذلا ركنملا نم رحآ عون يه امنإ فرخزملا لكشلا اذه ىلع ةروصقملا هذهب ربقلا ةطاحإ نإ لب
 وه امم ءاعرش زوجي ال امب ربقلا بحاص ميظعتو ءص هلوسرو هللا ةيصعم ىلع سانلا لمحي

 .هضعب ىلإ ةراشإلا تقبسو «فورعم دهاشم

 لعلو دصق نودبو ًادصق ةالصلا دنع ربقلا نولبقتسي سانلا نأ عناملا تابثإ يف يفكي الأ مث

 = نيلصملا نيب لصاف دوجول لابقتسالا اذه نم اضيأ عنام ال :نولوقي مهلاثمأو مهيلإ راشملا كئلوأ

۹ 2 



 .« ريقلا لابقتسا نم دحأ نكمتي ال ىتح ءايقتلا ىتح امهوفرحو نييلامشلا رقلا

 « بكا وكلا» يف امك يبطرقلا نع هوحن « حتفلا» يف بجر نبا ظفاحلا لقنو

 :(۲ /9 ق) « رهابلا باوجلا» يف ةيميت نبا ركذو )37/56/١(

 ةنايص رخآ طئاح اهيلع ىنبو ءاهباب دس دجسملا ىلإ تلخدأ امل ةرجحلا نأ»

 .( ًاتثو هربقو ًاديع هتيب لخستي نأ او هل

 دق نكي مل نإ -نورق ذنم هيلع ينب دق ءانبلا اذه نأ هل فسؤي اممو :تلق

 ةيساحتلا ذفاونلاب فيرشلا ربقلا طيحأو ةيلاعلا ءارضخلا ةبقلا كلت -ليزأ

 . و هسفن ربقلا بحاص هاضري ال امم كلذ ريغو فجسلاو فراخزلاو

 اوطاحأ امل عنملا يف ايفاك عناملا اذه ناك ول لوقتف ةيساحنلا هتكبشو ربقلا ذفاون وهو الآ ربقلاو

 نم امهب نوعنمي نيرادج ونب لب «كلذب اوفتكي ملو ريدتسم عفترم رادجب فيرشلا يوبنلا ربقلا
 هركتأ :ءاطعل تلق :لاق هنأ جيرج نبا نع حص دقو !ريدتسملا رادجلا ءارو ناك ولو.ربقلا لابقتسا

 قازرلا دبع هجرخآ كلذ نع ىهني ناك معن :لاق ؟ربق ىلإ دجسم يف وأ ؟روبقلا طسو يف يلصت نأ

 دجسملا رادج ربتعي مل (حابر يبأ نب ءاطع) ليلجلا يعباتلا اذه ناك اذإف.(4 )١/ ٠54 « هفنصم» يف

 يف ربقلاو ةكبشلاو ذفاونلا ًالصاف ربتعي لهف.دجسملا جراخ وهو ربقلا نيبو ىلصملا نيب ًالصاف

 !؟دجسملا

 ليصفت يتأيسو انيلع هورتفا امل افالخ هيف ةالصلا يف ةهارك الف «ميركلا يوبنلا دجسملا امأو

 .ىلاعت هللا ءاش نإ « عباسلا لصفلا» يف هيف لوقلا

 ةقباسلا مهتملكب نوفرتعي نيبتاكلا كئلوأ نأ ىلع ماركلا ءارقلا هبنأ نأ ينتوفي نأ ديرأ ال ينأ ىلع

 يتلا ةلعلا ءافتنال ةهوركم ةالص اهنأ ةروصقمب طاحم ريغ رق هيف يذلا دجسملا يف ةالصلا نأ يف

 سانلل اورهجي نأ مهل لهف مهمعزب ةيمأ ينب دجسم يف ةالصلا نع ةهاركلا اوفن اهلجأ نم

 ًانلع ةقباسلا ثيداحألا ةضراعم نم برهتلا هب لوقلا ىلإ مهرطضا ءيش وه مآ ؟اذه مهفارتعاب

 .[هنم].!؟ءالقعلا ىلع ىفخت ال ةياغل هب لمعلا ىلإ سانلا نوعدي ال اوناك نإو

 1 ا



 لوسر ىلع مالسلاب تفرشتو ميركلا يوبنلا دجسملا ترز نيح تيأر دق لب

 هءاروو ًاريغص ًابارحم يلامشلا ربقلا طئاح لفسأ يف تيأر ه 154 ةنس او هللا

 ةالصلل صاخ ناكملا اذه نأ ىلإ ةراشإ ءاليلق دجسملا ضرأ نع ةعفترم ةدس

 دهع يف ىتح ةمئاق ةينثولا ةرهاظلا هذه تلض فيك ذئنيح تبجعف ربقلا ءارو

 !ديحوتلا ةلود

 ةدشل «هيف ةالصلل ناكملا كلذ ينأي ًادحأ رأ مل يننأب فارتعالا عم اذه لوقأ

 عرشلا فلاخي امب اوتأي نأ نم سانلا عنم ىلع نيلكوملا سرحلا لبق نم ةبقارملا

 الو يفكي ال اذه نكلو ءةيدوعسلا ةلودلا هيلع ركشت امم اذهف فيرشلا ربقلا دنع

 )٠١8 « اهعدبو زئانجلا ماكحأ» يباتك يف تاوئس ثالث ذنم تلق تنك دقو يفشي

 :(يلصأ نم

 هنيب لصفلاب كلذو «قباسلا هدهع ىلإ يوبنلا دجسملاب عوجرلا بجاولاف»

 ىلإ لخادلا نأ ثيحب بونجلا ىلإ لامشلا نم دتمي طئاحب يوبنلا ربقلا نيبو
 بجاولا نم اذه نأ دقتعا ةو هسمؤم ىضرت ال ةفلاحم يأ هيف ىري ال دجسملا

 اهنأ انعمس دقو اقح ديحوتلا ةيماح نوكت نأ ديرت تناك اذإ ةيدوعسلا ةلودلا ىلع

 ةهجلا نم ةدايزلا لعجتو اذه انحارتقا ىنبتت اهلعلف اددجم دجسملا عيسوتب ترمأ

 حارتقالا ذغن اذإ دجسملا ةعس هبيصيس يذلا صقنلا كلذب دستو اهريغو ةيبرغلا

 .« ؟اهنم كلذب ىلوأ نمو اهدي ىلع كلذ هللا ققحي نأ وجرأ

 دهع يف هيلع ناك ام ىلإ هعاجرإ نود ابيرقت نيتتس ذئم عسو دجسملا نكلو

 .ناعتسملا هللاو ةباحصلا

 ۳ ا



 :ةثلاثلا ةهبشلا نع باوحلا

 يف درو دقو فيخلا دجسم يف ىلص # يبنلا نأ يهو ةئلاثلا ةهبشلا امأو

 !ًايبن نيعبس ربق هيف نأ ثيدحلا

 :باوجلاف

 يف ركذ ام نإ :لوقن اننكلو دجسملا اذه يف او هتالص يف كشن ال اننإ

 :نيهجو نم هيف ةجح ال ايبن نوعبس هيف نفد هنأ نم ةهبشلا

 ينع نمم دحأ هوري مل هنأل ءهيلإ راشملا ثيدحلا ةحص ملسنال اننأ :لوألا

 ةمئألا نم هحيحصتب قثوي نمم دحأ هححص الو حيحصلا ثيدحلا نيودتب

 يوري نم هدانسإ يف نإف :هحيحصت ىلع دعاسي يثيدحلا دقنلا الو نيمدقتملا

 .هب درفت ام ةحصل نئمطي ال بلقلا لعجي امم كلذو بئارغلا

 ان دمحأ نب نادبع انثدح» :(؟ 7١/ 5 /) « ريبكلا همجعم» يف يناربطلا لاق

 دهاجم نع روصنم نع ناهمط نب ميهاربإ ان لالدلا مامه وبأ ان ناذاش نب ىسيع

 .(ًايبن نيعبس ربق فيخلا دجسم يف :ظفلب اعوفرم رمع نبا نع

 :ظفلب (۲۹۸ /۳) ٩ عمجملا» يمثيهلا هدروأو

 .« تاقث هلاجرو رازبلا هاور» :لاقو ء٤ ايبن نوعبس رق ...»

 .تيأر امك اضيأ يناربطلا هجرخأ دقف جيرختلا يف هنم روصق اذهو

 امك يزاوهألا وهو دمحأ نب نادبع ريغ اضيأ تاقث يناربطلا لاجرو :تلق

 ريغ وهو ةمجرت هل دجأ ملو ١15( ص) ٠ ريغصلا مجعملا يف يناربطلا ركذ

 (175ص) « ريغصلا» يف اضيأ يناربطلا خويش نم وهو يزورملا دمحم نب نادبع

 هنن



 « ظافحلا ةركذت»و )١١/ ١15( « دادغب خيرات يف ةمجرت هل ظفاح ةقث وهو هريغو

 هيف لاق .ناذاش نب ىسيع لثم بئارغلا يوري نم دانسإلا اذه لاجر يف نکل

 .« برغيلا :« تاقثلا» يف نابح نبا

 ثيدحلا فيعض)» :يلصوملا رامع نباهيفلاق ءنامهط نب ميهاربإو

 .(ثيدحلا برطضم

 ثيدح ىف نأ ىلع لدي وهف رامع نبا ىلع ًادودرم ناك نإو هقالطإ ىلع اذهو

 ٠١(: /۲) «نيعباتلا عابتأ تاقث» يف نابح نبا لوق هديؤيو ءًائيش نامهط نبا

 ثيداحأ ىور دقو ءافعضلا ىف لخدمو «تاقثلا ىف لخدم هل هبتشم هرمأ»

 نإ هركذنس نالضعم ءايشأب تاقثلا نع درفت دقو «تابثألا ثيداحأ هبشت ةميقتسم

 ءىش لك كلذكو كلذ هناحبس هللا ىضق نإ ةلقنلا نيب لصفلا باتك يف هللا ءاش

 .« تاقثلا ىف لخدم هل نمم هرمأ یف انفقوت

 هخيشو « برغي ةقث» :( بيرقتلا» ىف رجح نبا ظفاحلا هيف لاق كلذلو

 هتخيشم يف رخآ اثيدح نامهط نبا هل ىور دقو «ةقث -رمتعملا نبا وهو - روصنم
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 ."”ناذاش نبا بئارغ نم وأ هبئارغ نم ثيدحلاف

 .[هنم].قشمدب ةيرهاظلا ةبتكملا يف طوطخم )١(
 بتكملا ةروصم ١77 ص)  هدئاوز» يف ثيدحلل رازبلا دانسإ ىلع تفقو دقف عبوت دق هتيأر مث (1)

 هب نامهط نب ميهاربإ انث دمحم انث يقورعلا رمتسملا نع ميهاربإ انثدح :لوقي وه اذإف (يمالسإلا

 .« ادانسإ اذه نم نسحأب رمع نبا نع هملعن الو روصنم نع ميهاربإ هب درفت رازبلا لاقو
O gf TTذو  



 لدب « ربُق» :لاقفامهدحأ ىلع فرحت ثيدحلا نوكي نأ ىشخأ انأو

 يف يناربطلا جرخأ دقف ثيدحلا يف روهشملا وه يناثلا ظفللا اذه نآل :««ىلص»

 سابع نبا نع «ريبج نب ديعس نع تاقث هلاجر دانسإب ۱٥١۱) /۳) « ريبكلا»

 هنعو ''(هدئاوز )7/1١9/1١- « طسوألا» يف يناربطلا هاور كلذكو

 نم سداسلا نم ثلاثلا» يف صلخملاو (۲ )۲٤۹/ « ةراتخملا» يف يسدقملا

 (؟ /۲۲۲ /۲) « دئاوفلا» يف لدعلا نابيش نب دمحم وبأو )۷١/ ١( « تايصلخملا
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 ىف ةدهعلاف.« بيرقتلا» ىف امك برغي قودص -فاقلاب-ىقورعلا اهب سأب ال ةعباتم هذهو

 وه :تلق» :«رازبلا دئاوز» ىف لاقف هدانسإ رهاظ ىلع مثيلا ىرجو «نامهط نبا ىلع ثيدحلا

 هذه لثم نأل كلذ ةبارغلا نم انركذ امل قدأ « تاقث هلاجرو» قباسلا هلوق لعلو.« حيحص دانسإ
 مهتقثو ةاورلا ةلادع نأل ةعانصلا هذه سرام نم ىلع ىفخي ال امك ةحصلا يضتقت ال ةملكلا

 حيرصتلا نع اضرعم ةملكلا هذه ىلإ أجلي ال ملاعلا نإ لب «ةريثكلا ةحصلا طورش نم دحاو طرش

 مل لقألا ىلع وأ فتحصب لوقلا نم عنمت ةلع هلاجر ةقث عم دنسلا يف نأ ملعي هنأل الإ ءةحصلاب

 اهنع لفغ املاط ةمهم ةلأسم هذهو دتحصب حرصي مل كلذلف هيف ىرخألا طورشلا ققحت ملعي

 هقف ىلع ةنملا مامت» يباتك ةمدقم يف اهيلع تهين كلذلو مهريغو فيرشلا ملعلا اذه يف نوئدتبمل

 .(قباس ديسلل ةنسل

 نيدلقملا نيرصاعملا ضعب حيحصت ىلع تججتحال يدنع ًاباوص سيل امب ًاجتحم تنك ولو اذه
 ةخسنلا يف كلذ عقو « ريغصلا عماجلا» يف فعضلاب هيلإ زمرلاب هفعض يطويسلا نأب ثيدحلل

 يف ةيطخ ةخسن يفو يوانملا حرش اهيلع يتلا ةخسنلا يفو ءرصمب قالوب ةعبطمب ةعوبطمل
 يف اهتركذ بابسأل (ريغصلا عماجلا) زومرب قثأ ال نكلو اهريغو (ماع ؟775) ةيرهاظلا ةيتكمل

 عماجلا فيعضوالو « هتادايزو ربغلا عماجلا حيحص» يباتك هتمدقم يف مث افنآ ةروكذملا ةمدقمل

 لب مهدنع قيقحت ال مهنأل مهيلع دراو فيعضتلاف «كلذ نم مغرلا ىلع نكلو «« هتادايزو ريغصل

 فيعضتلاف هيلعو زومرلا كلتب نودتعي مهنأ نظلا بلاغف مهفارتعاب ءيش لك يف نودلقم مه
 .[هنم].اوفصنأ نإ مهيلع ةجح روكذمل

 مرحلا ةبتكم يف ةلماك ةخسن هنمو ةيرهاظلا ةبتكملا يف ظوفحم رحخآلاو لوألا صقان طوطخم

 .[هنم].يكمل

 ہا



 )١1١57/5(: يرذنملا لاقو

 ثيدحلا نسح يف كش الو « نسح هدانسإو طسوألا يف يناربطلا هاورلا

 (« ةكم رابخأ» يف يقرزألا هاور سابع نبا نع ىرخأ ًاقيرط هل تدجو دقف «يدنع

 ريبكلا يباتك يف هتنيب امك «هب داهشتس الل حلصي هدانسإو هيلع افوقوم هنع (" © ص)

 .(دعب زجني ملو) ) عادولا ةجحلا

 ال نم ينثدح :لاق قاحسإ نب دمحم قيرط نم (۳۸ ص) يقرزألا هاور مث

 ثيدحلا اذه يف فورعملا وه اذهف.افوقوم هب سابع نب هللا دبع نع مهتأ

 .ملعأ هللاو

 حص نإف هتحصل بلقلا نتمطي ال فيعض ثيدحلا نأ لوقلا ةلمجو

 :وهو ىتآلا هجولا نم هنع باوجلاف

 دقع دقو «فيخلا دجسم ىف ةرهاظ روبقلا نأ هيف سيل ثيدحلا نأ :ىناثلا

 ملف «فيخلا دجسم فصو يف لوصف ةدع 5٠١( -105) ةكم خيرات يف يقرزألا

 ءرهاظلا ىلع اهماكحأ ىنبت امنإ ةعيرشلا نأ مولعملا نمو «ةزراب ًاروبق هيف نأ ركذي
 نأل «ةتبلا هيف ةالصلا ىف روظحم الف :ةرهاظ روبق روكذملا دجسملا ىف سيل اذإف

 يف رطخي مل هفعض تفرع يذلا ربخلا اذه الول لب دحأ اهفرعي الو ةسردنم روبقلا

 ةداع عقت يتلا ةدسفملا كلت هيف عقي ال كلذلو !ًاربق نيعبس هضرأ يف نأ دحأ لاب

 .ةفرشملاو ةرهاظلا روبقلا ىلع ةينبملا دجاسملا يف
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 :ةعبارلا ةهبشلا نع باوجلا

 رجحلا يف هريغو مالسلا هيلع ليعامسإ ربق نأ بتكلا ضعب يف ركذ ام امو

 :باوجلاف هيف ىرحتي دجسم لضفأ وهو مارحلا دجسملا نم

 .'' ةالص فلآ ةئامب هيف ةالصلاو دجاسملا لضفأ مارحلا دجسملا نأ كش ال

 امهيلع ليعامسإ هنبا عم ميهاربإ هدعاوق عفر ذنم هيف ةيلصأ ةليضفلا هذه نكلو

 نفد هنأ حص ول هيف مالسلا هيلع ليعامسإ نفدب هيلع ةليضفلا هذه ًارطت ملو مالسلا
 فلسلا نم دحأ هلقي مل امب ءاجو اديعب الالض لض دقف كلذ فالخ معز نمو ءهيف

 .هب ةجحلا موقت ثيدح هب ءاج الو «مهنع هللا يضر حلاصلا

 الأ نكلو ؛كلذ فلاخي ال هيف ليعامسإ نفدو «تركذ اميف كش ال :ليق نإف

 ؟ربق هيف يذلا دجسملا يف ةالصلا ةيهارك مدع ىلع لقألا ىلع اذه لدي

 :هوجو نم نايبلا كاهو الك مث الك :باوجلاف

 نم هريغ وأ مالسلا هيلع ليعامسإ نأ عوفرم ثيدح يف تبثي مل هنأ :لوألا

 بتك نم باتك يف كلذ نم ءيش دري ملوء«مارحلا دجسملا يف اونفد ماركلا ءايبنآلا

 نم اهريغو ةثالثلا يناربطلا مجاعمو ءدمحأ دنسمو ءةتسلا بتكلاك ةدمتعملا ةنسلا

 اعوضوم لب افيعض ثيدحلا نوك تامالع مظعأ نم كلذو ءةفورعملا نيواودلا

 ."نيققحملا ضعب دنع

 .[هنم].(59١١و 01/1) «ليلغلا ءاورإ» يف كلذ يف ةدراولا ثيداحألا ضعب تجرح دقو ()

 ثيدحلا تيأر اذإ :لئاقلا لوق نسحأ ام :«لاق» يزوجلا نبا نع « بيردتلا» يف يطويسلا لقن (؟)

 هتضقانم ىنعمو :لاق.عوضوم هنأ ملعاف لوصآلا ضقاني وأ لوقنملا فلاخي وأ لوقعلا نيابي

 .7 ةروهشملا بتكلاو ديناسملا نم مالسإلا نيواود نم اجراخ نوكي نأ لوصألل

 .[هنم]. (ةيناثلا ةعبطلا نم ۸١ ص) « ثيثحلا ثعابلا» يف اذك

YA 
 يا



 تافوقوم تايهاو ديناسأب «تالضعم راثآ نم كلذ يف يورام ةياغو

 نإو اهيلإ تفتلي الف (5١؟١و 9١57و ”9 ص) ( ةكم رابخأ» یف ىقرزألا اهجرخأ

 .'تاملسملا قاسم ةعدتبملا ضعب اهقاس

 « ىنكلا» يف مكاحلا ةياور نم « عماجلا» يف يطويسلا دروأ ام كلذ وحنو

 .( رجحلا يف ليعامسإ ربق نإ»

 الو ةرهاظ ريغ مارحلا دجسملا يف اهدوجو موعزملا روبقلا نأ :يناثلا هجولا

 ضرأ نطب يف اهدوجو نم ررض الف «ىلاعت هللا نود نم دصقت ال كلذلو «ةزراب

 )١( « روبقملا ءايحإ رظنا ))٤۷-٤۸(.

 زاوج ىلع ةيهاولا راثآلا هذهب جتحا نيرخأتملا نيرسفملا ضعب نأ ةنسلاب لهجلا بئاجع نمو

 ال (!) هيلإ هتدابع رثأ نم ام رثآ لوصو وأ تيملا حورب راهظتسالا دصقب ةربقملا يف ةالصلا

 مومعل فلاخم وهف «زاوجلا نم همعز ام ىلع اهيف ليلد ال هنأ عم اذهو هوحن هجوتلاو هل ميظعتلل

 يوانملا در اذهلو روبقلا ىلع ةينبملا دجاسملا نم اههباش امو ةربقملا يف ةالصلا نع ةيهانلا ةلدألا

 :هلوقب هيلإ راشملا رسفملا جاجتحا

 نأ ةيشخ نيملسملا روبق دارملاو اقلطم روبقلا ىلع دجاسملا ءانب (!) ةهارك نيخيشلا ربخ نكل»

 دبعي ًانثو يربق لعجت ال مهللا :ربخ ةنيرقل روبقملا اهيف دبعي “
 مالسلا لبس» يف يناعنصلا لاقو « )١14 /۲ ١( :ًاضيأ هيلع ًابقعتم

 ىلع ليلد الو ,ةقلطم يهنلا ثيداحأ مث هل ميظعت هب كربتلا دصق :لاقي (هل ميظعتل ال) :هلوق»

 نومظعي نيذلا «ناثوألا ةدبعب هبشتلا نع دعبلاو ةعيرذلل دس ةلعلا نأ رهاظلاو ركذ امب ليلعتلا

 نع يلاخلا ريذبتلاو ثبعلا نم كلذ يف لاملا قافنإ يف املو ءرضت الو عفنت ال يتلا تادامجلا

 نم روبقلا ىلع ىنبي ام دسافمو هلعاف نوعلملا اهيلع جرسلا داقيإل ببس هنألو «ةيلكلاب عفنلا

 رصحت ال بابقلاو دهاشملا (

 !أطخ ص) قبس اميف هفعض تنيب يذلا سابع نبا ثيدح ىلإ ريشي « هلعاف نوعلملا» هلوقو :تلق

 .[هنم].هينتف (.ةفّرعم ريغ ةيعجرملا ةراشإلا

 ا



 ىلع دجاسملا ذاختا زاوج ىلع راثآلا هذهب لال دتسالا ذئنيح حصي الف دجسملا

 خيشلا باجأ اذهبو نيتروصلا نيب قرفلا روهظل ءضرألا هجو ىلع ةعفترم روبق

 ىكح نأ دعب )507/١( « حيتافملا ةاقرم» يف لاقف ىلاعت هللا همحر يراقلا ىلع

 :قيلعتلا يف هيلإ ترشأ يذلا رسفملا لوق

 «بازيملا تحت رجحلا يف مالسلا هيلع ليعامسإ ربق ةروص نأ هريغ ركذوا»

 :يراقلا لاق.«ايبن نيعبس ربق مزمزو دوسألا رجحلا نيب ميطحلا يف نأو

 حلصي الف «:ةسردنم هريغو مالسلا هيلع ليعامسإ ربق ةروص نأ هيفو»

 هانركذ ام ىلإ ةراشإلا هيفو «تيرح هيقفو ؛ريرحن ملاع باوج اذهو «لالدتسالا

 نم ضرألا نطب ىف ام نأو :«ةرهاظلا روبقلاب ةلأسملا هذه ىف ةربعلا نأ وهو ءافنآ

 اذه لثم نع هزنت ةعيرشلا لب ءرهاظلا ثيح نم يعرش مكح هب طبتري الف روبقلا

 لاق امك ءايحألا ةربقم اهلك ضرألا نأ ةدهاشملاو ةرورضلاب ملعن اننأل مكحلا

 مكتاومأل اهنطب» :يبعشلا لاق .كاَناَوْمَأَو ءايْحَأ.اًناَمِك َضْرَأْلا لَعْجَت #1 :ىلاعت
 .« مكئايحأل اهرهظو

 ؟داعدمهع نمروبقلا نيأف بحرلا ألمت انروبق يذه حاص

 داسجألا هذه نماالإ ٍضرألا ميدأ نظأام أ طولا ففخ

 دابعلا تافر ىلع ًالايتخا ال اديور ءاوهلا ىف تعطتسا نإ رس

 بترتي الف هناكم فورعم ريغ ًارهاظ نكي مل اذإ ربقلا نأ حضاولا نيبلا نمو

 .[هنم].تاقث هلاجرو هنع (۱۲۹/۱) یبالودلا هاور )١(

E ہا 



 دنع عقت امنإ تايكرشلاو تايئثولا ىرت ثيح دهاشم وه امك ةدسفم كلذ ءارو نم

 تناك ولو «ةسردنملا رويقلا دنع ال !ةروزم تناك ولو ىتح «ةفرشملا رويقلا

 ائيب امك ةعيرشلا هب تءاج ام اذهو «نيعونلا نيب قيرفتلا ىضتقت ةمكحلاف «ةيقيقح

 :ةسماخلا ةهبشلا نع باوجلا

 دوسأ نأ يسفنل تحمس امل ةمكحملا ثيداحألا كلت در ىف اهيلع أكتا نيرصاعملا

 :نيهجو نم اهيلع مالكلاو اهنالطب نايبو اهنع باوجلا ليبس يف تاحفصلا

 هب ةجحلا موقت دانسإ هل سيل هنأل ؛هلصأ نم موعزملا ءانبلا توبث در :لوألا

 نبا هدروأ امنإو مهريغو « ديناسملا»و « نئسلا»و « حاحصلا» باحصأ هوري ملو

 :لاقف السرم (۲۳ -۲۱ )٤/ ( باعيتسالا» نم ريصب ىبأ ةمجرت ىف ربلا دبع

 نع رمعم اهاور دقو هريغو قاحسإ نبا اهركذ ةبيجع يزاغملا يف ةصق هلو»

 ماع ةيضقلا ةصق يف باهش نبا نع رمعم نع قازرلا دبع ركذ.باهش نبا

 :لاق ءةيبيدحلا

 ملسم وهو شيرق نم لجر ريصب وبأ هءاجف و هللا لوسر عجر مث

 : ةو هللا لوسرل الاقف :نيلجر هبلط يف شيرق تلسرأف

 ىلإ لاب يبنلا هعفدف ءًاملسم كءاج نم لك انيلإ درت نأ انل تلعج يذلا دهعلا

 ريصب وبأ لاقف «مهل رمت نم نولكأي اولزنف «ةفيلحلا اذ اغلب ىتح اجرخف نيلجرلا
 لجأ :لاقو ءرخآلا هلتساف !نالف اي ًاديج اذه كفيس ىرأل ىنإ هللاو :نيلجرلا دحأل



 هنكمأف «هيلإ رظنأ ينرأ ريصب وبأ هل لاقف «تبرج مث هب تبرج دقل «ديجل هنإ هللاو
 هل لاقف هدعب دجسملا لخدف ةنيدملا ىتأ ىتح رخألا رفو ءدرب ىتح هبرضف «هنم

 هللاو لتق :لاق او يبنلا ىلإ ىهتنا املف « ارعذ اذه ىأر دقل» :هآر نيح لاب يبنلا

 دق :كتمذ هللا ىفو هللاو دق هللا لوسر اي لاقف ريصب وبأ ءاجف.لوتقمل ينإو يبحاص

 هعم ناك ول برح رعسم همأ ليو» : #6: يبنلا لاقف مهتم هللا يناجنأف مهيلإ ينتددر

 :لاق رحبلا فيس ىتأ ىتح جرخف مهيلإ هدريس هنأ ملع كلذ عمس املق.« دحأ

 نب ىسوم ركذو...ريصب يبأب قحلف ورمع نب ليهس نب لدنج وبأ مهنم تلفناو
 هللا لوسر بتكو... :لاق هقايس لمكأو ًاظافلأ متأب ريصب يبأ يف ربخلا اذه ةبقع

 باتك مدقف نيملسملا نم امهعم نمو هيلع امدقيل ريصب يبأو لدنج يبأ ىلإ
 ةو هللا لوسر باتكو تامف تومي ريصب وبأو لدنج يبأ ىلع ا هللا لوسر

 .«ًادجسم هربق ىلع ىنبو هيلع ىلصو هناكم لدنج وبأ هنفدف هؤرقي هديب

 رابتعا ىلع ةلسرم يهف يرهزلا ىلع اهرادم ةصقلا هذه نأ ىرت تنأف :تلق

 ام فيكو ةلضعم يهف الإو هنع هللا يضر كلام نب سنأ نم عمس ءريغص يعبات هنا

 ىلع ىنيو» :هلوق وهو اهنم دهاشلا عضوم نأ ىلع ةجح اهب موقت الف رمآلا ناك

 نم الو يرهزلا لسرم نم هنأ ةصقلل ربلا دبع نبا قايس نم رهظي ال « ًادجسم هربق
 نبا هب حرص امك ةبقع نب ىسوم ةياور نم وه لب هنع رمعم نع قازرلا دبع ةياور

 هلوق ينعأ ةدايزلا هذهف ةباحصلا نم ادحأ عمسي مل ةبقع نباو هزواجي مل ربلا دبع
 ."ةاضعم « ادجسم هربق ىلع ىنبو)

 اهاندروأ ىتلا ةصقلا (4  ص) قاس هنإف « روبقملا ءايحإ» فلؤم انه هلعف امب ئراقلا اهيأ رتغت الو )١(

 اذه ةبقع نب ىسوم ركذو» همالك نم فذح فلؤملا نأ ريغ ربلا دبع نبا قيرط نم ىلعألا يف
 ةياور امهنأك اتراص ىتح ةبقع نب ىسوم ةياورب يرهزلا نع قازرلا دبع ةياور لصوو « ربخلا
 - نع قازرلا دبع ةياور نم ىه ربقلا ىلع دجسملا ءانب ةصقلا نأ هقايس ىف رظانلل ادبو ةدحاو

EY 
 يا



 )701١/0- « ةحيحص) يف يراخبلا اهاور ةصقلا نآل ةركنم يدنع يه لب

 نع قازرلا دبع قيرط نم ةلوصوم )٤/ ۳۲۸-۴۳١( « هدنسم» يف دمحأو ۱

 هذه نود اهب ناورمو ةمرخم نب روسملا نع ريبزلا نب ةورع ينربخأ :لاق رمعم

 يف امك السرم يرهزلا نع «ةريسلا» يف قاحسإ نبا اهدروأ كلذكو ةدايزلا

 7757-0975 /5) دمحأ هلصوو (۳۳۹ -۳۳۱ /۳) ماشه نبال « ةريسلا رصتخملا

 اهيف سيلو متأو رمعم ةياور لثم هب ةورع نع يرهزلا نع قاحسإ نبا قيرط نم
 رمعم قيرط نم (۲۸۵ -۲۷۱ /۳) هخيرات يف ريرج نبا هاور كلذكو «ةدايزلا هذه

 اهنأ ىلع هلك كلذ لدف «ةدايزلا هذه نود هب يرهزلا نع امهريغو قاحسإ نباو
 .قفوملا وه ىلاعت هللاو.اهل تاقثلا ةياور مدعو ءاهلاضعإل ؛ةركنم ةدايز

 يف ءةحيرصلا ثيداحألا هب درت نأ زجي مل حص ول كلذ نأ :يناشلا هجولا

 :نيرمأل روبقلا ىلع دجاسملا ءانب ميرحت

 .هرقأو كلذ يلع علطا ةا: يبنلا نأ ةصقلا يف سيل هنأ :الوأ

 هنأ ىلع كلذ لمحي نأ بجيف هرقأو كلذب ملع ثب يبنلا نأ انضرف ول هنأ :ايناث

 امك هتايح رخآ يف كلذ مرح إو يبنلا نأ يف ةحيرص ثيداحألا نأل ميرحتلا لبق

 دنع هتحص ضرف ىلع مدقتملا صنلا لجأ نم رخأتملا صنلا كرتي نأ زوجي الف قبس

 .ىوهلا عابتإ نم انيمحي نأ ىلاعت هللا لأسن ىفخي ال نيب اذهو ضراعتلا

 !دانسإ نودب ةبقع نب ىسوم ةياور نم يه امنإو يرهزلا

 نع هنع نيدانسإب هاور ٩ )8/ 74 ١( ركاسع نبا خیرات يف ةبقع نب ىسوم ةياور ىلع تفقو مث
 ةفلاخم لقأ -حص ول - ظفللا اذهو « ادجسم هربق دنع لعجو» :ظفلب الضعمو السرم باهش نبا

 وه لدنج ابأ نأ اضيأ هيف سیلو امهنيب ام ناتشو هدنع لب ربقلا ىلع ناك ءانبلا نأ يف ًاصن سيل هنأل

 .[هنم].لمأتف دجسملا ىنب يذلا

 مود



 :ةسداسلا ةهبشلا نع باوحلا

 دقو «روبقملاب ناعتفالا ةيشخ يهو «ةلعل ناك امنإ عنملا نأب معزلا يهو

 !!عنملا لازف «تلاز

 ءايحإ» فلؤم الإ ةهبشلا هذهب لوقلا ىلإ بهذ ءاملعلا نم ادحأ ملعأ ال

 قافتاو ةمدقتملا ثيداحألا كلت در ىف هتدمع اهلعجو اهب كسمت هنإف « روبقملا

 1١8-١9(: ص) هصن ام لاقف اهيلع ةمألا

 :نيتلعب هليلعت ىلع اوقفتاف روبقلا ىلع دجاسملا ءانب نع يهنلا امآو»

 عيمجلا لب نيرثكألا لوق وهو امهيناثو ' 'دجسملا سيجنت ىلإ يدؤي نأ امهادحإ

 هنأل «ربقلاب ةنتفلاو لالضلا ىلإ يدؤي دق كلذ نأ ةقباسلا ةلعلا ىلع صن نم ىتح

 ةدملا لوط عم نمؤي ال حالصلاو ريخلاب روهشم يلو ربق ناكو دجسملاب عقو اذإ

 اذإ :هيلإ ةالصلا دصق ىلإ ميظعتلا طرف ىلإ مهب يدؤيو هيف ةلهجلا داقتعا ديزي نأ

 .2« كارشإلاو رفكلا ىلإ كلذ مهب يدؤيف ءدجسملا ةلبق يف ناك

 مامإلا مهنم ءاملعلا ضعب نع ةروكذملا ةلعلا يف لوقنلا نم ًائيش قاس مث

 لاق مث (.ةفّرعم ريغ ةيعجرملا ةراشإلا !اطخ ص) كلذ يف هصن مدقت دقو يعفاشلا

 :(١5-؟١ ص) هيلإ راشملا فلؤملا

 مهتأشنو :نينمؤملا سوفن يف ناميإلا خوسرب تفتنا دق ةروكذملا ةلعلاف»

 درفنملا هناحبس هنأو «ىلاعت هللا عم كيرشلا يفن داقتعاو «صلاخلا ديحوتلا ىلع

 وهو ءاهيلع بترتملا مكحلا يفتي ةلعلا ءافتنابو (!)فيرصتلاو داجيإلاو قلخلاب

 نأ ءايبنألا روبق صوصخب كلذ ةلدأ نمو نآلا اهنايبل لاجم ال هوجو نم ةلطاب ةلعلا هذهو :تلق )١(

 .[هنم].!؟ مهب ضرألا سجدت فيكف ص هللا لوسر نع حص امك ىلبت ال مهداسجأ

 ا ۳٤٤



 !« نيحلاصلاو ءايلوألا روبق ىلع بابقلاو دجاسملا ذاختا ةهارك

 !شقنا مث شرعلا تبثأ :لاقي نأ :باوجلاو :تلق

 دق اهنأ تبثأ مث ءيهنلا ةلعاهدحو يه ةروكذملا ةيشخلا نأ ًالوأ تبثأ

 .داتقلا طرخ كلذ نودو :تفتتا

 نم معن طقف ةروكذملا ةيشخلا يه ةلعلا نأ ىلع اقلطم ليلد ال نإف لوألا امأ

 اضيأ نكمملا نم نأل «لطابف اهب اهلوصح امأو ةلعلا ضعب اهنا :لاقي نأ نكمملا

 هيقفلا مالك يف مدقت امك «ىراصنلاب هبشتلاك ةلوقعم ىرخأ رومأ اهيلإ فاضي نأ

 هيف ةدئاف ال اميف لاملا فرص يف فارسإلاكو «يناعنصلا ققحملاو ؛يمتيهلا

 .دقانلا ثحابلل ودبي دق امم كلذ ريغو ءًاعرش

 وهف.خلإ...نينمؤملا سوفت يف ناميإلا خوسرب تفتنا ةلعلا نأ همعزامأو

 :هوجو نم هنايبو ًاضيأ لطاب معز

 درفنملا وه هللا نأب ناميإلا نأ وهو ءلطاب لصأ ىلع ينب معزلا نأ :لوألا

 سیلو :ىلاعتو كرابت هللا دنع يجنملا ناميإلا قيقحت يف فاك داجيإلاو قلخلاب

 هب نمؤي ناك «ةيبوبرلا ديحوتب ءاملعلا دنع فورعملا وهو ديحوتلا اذه نإف كلذك

 ْنَم ْمُهَتلَآَس نيكو :ىلاعت لاق امك ا هللا لوسر مهيلإ ثعب نيذلا نوكرشملا
 ها َنْوُقلَرَمَقْلاَو َسْمّشلا َرْخَسَو صْرألاَو توال اح

 ةيهولألا ديحوتب اورفك مهنآل ئيش ديحوتلا اذه مهعفني ملف كلذ عمو

 مهنع هللا هاكح اميف مهلوقب ءراكنإلا دشأ ب يبنلا ىلع هوركنأو ةدابعلاو

 .[هنم].7 6 ةيآلا نامقل ةروس )١(



E 

 . 4 ٌباَجَع ٌءْيَتَلاَذَه َنِإ اًَدِحاَو اإ َةمَأْلا َلَعَجَأل

 كرتو هللا ريغب ةثاغتسالا كرت هوركنأ يذلا ديحوتلا اذه تايضتقم نمو

 نمف «تادابعلا نم ىلاعت هللاب صاخ وه امم كلذ ريغو ؛هللا ريغل حبذلاو ءاعدلا

 هل دهش نإو ادن هل لعجو ءهب كرشأ دقف ىلاعتو كرابت هللا ريغل كلذ نم ًائيش لعج

 ديحوتو ةيبوبرلا ديحوت نيب عمجلا وه امنإ يجنملا ناميإلاف :ةيبوبرلا ديحوتب
 .عضوملا اذه ريغ يف لصفم اذهو كلذب هللا دارفإو «ةيهولآلا

 نينمؤملا نم ريثك سوفن يف خسار ريغ حيحصلا ناميإلا نأ ملعن اذه نيبت اذإف
 نأ انه يبسحف ةلثمآلا برض يف ميركلا ئراقلاب دعبأ نأ ديرأ الو «ةيبوبرلا ديحوتب

 همالك نم رطسأ دعب لاق هنإف هيلع درلا ددص يف نحن يذلا فلؤملا هركذ ام لقنأ

 :(۲۲ ۲١- ص) قباسلا

 هرهاظ امب مهقح يف نوقطنيو «ءايلوألاب نوفلحي (ةماعلا ينعي) مهارنو»

 ماوعلا ةلهج نم ريثكف...كش الو بير الب ةقيقح رفكلا وه لب حارصلا رفكلا

 هللا يضر يناليجلا رداقلا دبع انالوم قح يف حارص رفك وه امب قطني برغملاب

 نب مالسلا دبع انالوم ربكألا بطقلا نع لوقي نم برغملاب اندنع نإف...هنع

 لزان رطملاو لاق نم مهنمو !ايندلاو نيدلا قلخ يذلا هنأ هنع هللا يضر شيشم

 .«...!رفك اذهف !كدابعب فطلأ مالسلا دبع انالوم اي :ةدشب

 يف كرشلاب حيرصتلا هيف اذه نأل «نيكرشملا رفك نم دشأ رفكلا اذهف :تلق

 كرشلا امأو !مهسفنأ نيكرشملا نم عقو هنأ ملعن ال امم وهو ءًاضيأ ةيبوبرلا ديحوت

 لاح اذه ناك اذإف -مهماوع لوقأ الو -ةمألا هذه لاّيج يف رثكأ وهف ةيهولألا يف

 .[هنم].4 ةيآلا ص ةروس )١(

 نك



 :لجرلا اذه لوقي فيكف مويلا لبقو مويلا نيملسملا

 !؟«..نينمؤملا سوفن يف ناميإلا خوسرب ةلعلا تفتنا دقو»

 اوناك مهنأ كش الف «مهنع هللا يضر ةباحصلا « نينمؤملا» ب ديري ناك اذإو

 نكلو ا هللا لوسر هب مهءاج يذلا ديحوتلا ةقيقحب نيملاع ءاقح نينمؤم

 ةبسنلاب -تيث ولو -ةلعلا ءافتتا نم مزلي الف ةيدبأ ةماع ةعيرش ةيمالسإلا ةعيرشلا

 قدصأ عقاولاو «ةمئاق لازت ال ةلعلا نآل «مهدعب نمل ةبسنلاب مكحلا يفتني نأ مهيلإ

 .كلذ ىلع دهاش

 ذاختا نم رذح لي يبنلا نأ ثيداحألا نم قبس امم تملع :يناشلا هجولا

 يتلا ةلعلا تلاز ىتمف هتوم ضرم يف لب «هتايح رخآ يف روبقلا ىلع دجاسملا

 نأ نيملسملا عيمج هيلع امل ضقن اذهف لب هتافو بقع تلاز :ليق نإ ؟اهركذ

 نأ -همالك نم قبس ام ىلع ءانب -مزلتسي كلذب لوقلا نأل إو هنرق سانلا ريخ

 دعب خسر امنإو مهنع هللا يضر ةباحصلا سوفن يف دعب خسر دق نكي مل ناميولا

 هب لوقي ًادحأ روصتأ ال امم اذهو مكحلا يقبو ةلعلا لزت مل كلذلو !ة© هتافو

 امنإ ةو وهو كلذ فيكو :انلق لا هتافو لبق تلاز :ليق نإو.هنالطب حوضول

 :هليؤيو ؟هتايح نم سفن رخآ يف كلذ نع ىهن

 مايق ىلإ مكحلا رارمتساب ةمدقتملا ثيداحألا ضعب يف نأ :ثلاثلا هجولا

 )١7(. ثيدحلاك ةعاسلا

 نأ ةيشخ قلل هترجح يف هونفد امنإ مهنع هللا يضر ةباحصلا نأ :عبارلا هجولا

 اذكو]1(٤)ثيدحلا يف اهنع هللا يضر ةشئاع نع مدقت امك ادجسم هربق ذختي

 ةباحصلا ىلع ةبصنم تناك اهنإ :لاقي نأ امإ ةيشخ هذهف ؛[[١ مقر ثيدحلا

 مسد



 ىلوأ مهدعب نم ىلع ةيشخلاف انلق لوألاب ليق نإف «مهدعب نم ىلع وأ «مهسفنآ
 هللا يضر ةباحصلا نأ ىلع عطاق ليلد وهف اندنع باوصلا وهو «يناثلاب ليق نإو

 اميف الو :مهرصع يفال «مكحلا لاوز مزلتسملا ةلعلا لاوز نوريال اوناك مهنع

 :هديؤيو.نيب لالض مهيأر فالخب معزلاف ؛مهدعب

 امم هوحنو مكحلا اذه ىلع فلسلا نم رمتسا لمعلا نأ :سماخلا هجولا

 ةلعلا نأ ولف لالضلاو ةنتفلا يف عوقولا ةيشخ يهو ةقباسلا ةلعلا ءاقب مزلتسي

 ىفخي ال نيب اذهو ءاهلولعم ىلع لمعلا رمتسا امل ةيفتنم تناك اهيلإ راشملا

 :انركذ ام ىلع ةلثمألا ضعب كيلإو هلل دمحلاو

 ةيوستب رمأي نافع نب نامثع تيأر :لاق ةنسح نب ليبحرش نب هللا دبع نع - ١
 . يوسف هب رمأف !نامثع تنب ورمع مأ ربق اذه هل ليقف روبقلا

 :بلاط يبأ نب يلع يل لاق :لاق يدسألا جايهلا يبأ نع -؟

 هتسمط الإ ًالاثمت عدت ال نأ ؟ لپ هللا لوسر هيلع ينثعب ام ىلع كثعبأ الأ

 ."هتیوس الإ ًافرشم اريقالو

 )١( فنصملا» یف ةبيش ىبأ نبا اور ( )٤/۱۳۸( (؟ /؟ 3701 /55) ( هخيرات) ىف ةعرز وبأو )#(

 ملو (۸۱۸۲ /7 /۳) « لیدعتلاو حرجلا» يف متاح يبأ نبا هدروأ دقو اذه هللا دبع نع حيحص دنسب

 .[هنم].ًاليدعت الو ًاحرج هيف ركذي

 يف ةمات ةخسن هنم دجويو «ةيرهاظلا ةبتكملا يف هتادلجم ضعب ظوفحم لوألا ناميق ناطوطخم (#)

 .[هنم].قشمدب يبرعلا يملعلا عمجملا يف ةروصم ةخسن هنم رخآلاو.اهريغ

 (107/5-105) يذمرتلاو (586 )١/ يئاسنلاو 2١( /۳) دواد وبأو )5١/9( ملس م هاور ()

 ۷٤١ 21١55 مقر) دمحأو )١158/١1( يسلايطلاو (” /5) يقهيبلاو
 ۱۲۳۸و ۱۱۷۷و ۱۱۷1و ٩۱۱۷و ٩۸۸و 5048و 10۷ مقر) دمحأو يسلايطلا دنع قرط هلو

 :(۲۹ ص) « ریغصلا» يف يناربطلاو 0١۳۹ /4) ةبيش يبأ نباو )۸۳و

EA 
 يا



 يرامغلا خيشلا هيلإ بهذ ام لاطبإ ىلع ةحضاو ةجح ثيدحلا اذه ناك املو
 :نيقيرط نم هنم ىصقتلا لواح ًاقباس هيلإ راشملا هباتك ىف

 .هبهذم عم قفتي ىتح «هليوأت :لوألا

 ٥۷(: ص) لاقف هتوبث يف كيكشتلا :رخآلاو

 ىلع لومحم وه وأ ؛هسفن يف تباث ريغ نوكي نأ امإ :نيرمأ دحأ نم دب الفلا

 .( دب الو هرهاظ ريغ

 امك « حيحصلا١ يف اهضعب ةريثك اقرط هل نأل هيف كش الف هتوبث امأ :تلق

 حيحصتلا يف ةيملعلا دعاوقلا نومزتلي ال ءاوهألا باحصأ نكلو قبس

 <" ثيدحلا اذهك احيحص هسفن يف ناك ولو هوفعض مهيلع ناك ام لب .فيعضتلاو

 ضعب كلذل يتأيسو ءًافيعض هسفن يف ناك ولو هوشم وأ هوححص مهل ناك امو

 .ناعتسملا هللاو ىرخألا ةلثمألا

 ىتح «نيربش وأ ًاربش ربقلا عفر ةيعورشم نم ةنسلا يف تبث ام نيبو ثيدحلا اذه نيب ةفلاخم الو»

 خيشلا لاق هفالخب ليق نإو ءاتبلا نم هيلع عفر ام ةيوست هب دارملا نأل ناهي نأ نع ناصيف زيمتي

 ىتح هيلع ينب يذلا وه (ًافرشم ًاربق)» :ثيدحلا حرش يف ۳۷١( /؟) « ةاقرملا» يف ئراقلا يلع

 الإ) ءأطوي الو فرعيل ةراجحلاب (!) ةموسحم وأ ءابصحلاو لمرلاب هيلع ملعأ يذلا نود عفترا

 مدهلا بحتسيو كلذ قوف هركيو ريش ردق ربقلا عفري نأ بحتسي :ءاملعلا لاق :راهزألا يف (هتيوس

 ةيوستلا نم ثيدحلا ظفل يأ ظفللا ىلإ برقأ اذهو ءاظيلغت ضرألا ىلإ ليق فالح هردق يفو

 .[هنم].( ةاقرملا» نع القن )١154/5( © يذوحألا ةفحت» يف اذكر

 فيعضتب هيف حرصف ۳٠١ ص) ١ بايترالا فشكا هباتك يف ةعيشلا ةالغ ضعب لعف كلذكو )١(

 يمهجلا يرثوكلا هتحص نم زمغ كلذكو تاقث مهلكو هلاجر يف نعطو ملسم قيرط نم ثيدحلا

 در ىلع نوعباتتي مهيهاذم فالتخا ىلع ءاوهألا لهأ ىرت اذكهو ١59( ص) « هتالاقم» يف

 .[هنم].!نالذخلا نم ىلاعت هللاب ذوعنو .مهتاوهأل اعابتإ هبشلا ىهوأب حيحصلا ثيدحلا
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 :هلوق اهاوقأ ةيهاو اهوجو هل ركذ دقف هليوأت امأو

 ربقلا ةيوست ةهارك ىلع نوقفتم ةمئألا نأل قافتالاب رهاظلا كورتم بخ هنإ»

 .« ريش ردق هعفر بابحتسا ىلعو

 ثيداحألا فرصي فيك ديلقتلا مرحيو داهتجالا يعدي نمم بجعلا :ثلق

 سكع يضتقي حيحصلا داهتجالا امنيب ؛همعزب ةمئألا لاوقأ عم قفتت ىتح اهلوأتيو

 ينبملا ربقلاب صاخ هنأل ءروكذملا قافتالا يفانب ال ثيدحلا نأ ىلع امامت كلذ

 يف وه امنإ ةمئألا قافتاو راهزألا نع قبس امك ضرألاب ىوسي ذئتيحف هيلع

 ثيدحلا هينعي ال اذهف ًاليلق عفريف تيملا نفد نيح ىعاري نأ يغبني يذلا لصآلا

 .ةيشاحلا يف ًابيرق هلقن مدقت اميف همحر ئراقلا هدافأ امك

 هتيوست دري ملا :اولاق مهنأ ةيعفاشلا نع ثيدحلا ليوأت يف يرامغلا لقن مث

 .( ثيداحألا نيب ًاعمج هحيطست دارأ امنإو ءضرألاب

 بوجوب لوقي ال هنأل هل ال يرامغلا ىلع ليلد وهفاذه ملس ول :تلق

 وأ ةبق هيلع ءانبلا بابحتسابو «دح نودب هعقر بابحتساب لوقي لب هحيطست

 !ًادجسم

 :ثيدحلا نع ريخألا باوجلا يف يرامغلا لاق مث

 يف اهنوسدقي اوناك يتلا نيكرشملا روبق دارأ هنأ اندنع حيحصلا وهو»

 ركذ ليلدب مهنع هللا يضر ةباحصلا اهحتتفا يتلا رافكلا دالب يفو ةيلهاجلا

 .«اهعم ليثامتلا

 ناك امنإ هنع هللا يضر يلع ثعب نأ دمحأ دنع ثيدحلا قرط ضعب يف :تلق

 نأ نم هاعدا ام لطبي اذهف ءاهيف لا هللا لوسر ناك نيح ةنيدملا يحاون ضعب ىلإ



 .رافكلا دالب ىلإ ناك لاسرإلا

 ةيوست ىلإ جايهلا ابأ يلع ثعب وه امنإ ثيدحلا نم دهاشلا عضوم نإ مث
 هللا يضر نامثع اذكو ًايلع نأ ىلع حضاو ليلد هيفف ةطرشلا سيئر ناكو «روبقلا

 امل افالخ لب هتافو دعب مكحلا اذه ناملعي اناك مدقتملا رثألا يف امهنع

 .يرامغلا همعز

 متقلطنا اذإ :لاقف توملا هرضح نيح ىسوم وبأ ىصوأ :لاق ةدرب يبأ نع -“

 لوحي ائيش يدحل يفاولعجت الو ءرمجم ينعبتي الو يشملا اوعرسأف يتزانجب

 . ونقلب هللا لوسر نم معن :لاق ؟ائيش اهيف تعمس وأ اولاق '''”ةقراخ وأ ةقلاس

دجسم ىنبي نأ هركي ناك :سنأ نع - ٤
 ."'روبقلا نيب 

عجي نأ هركي ناك هنأ ميهأربإ نع 4
 . دجسم ربقلا ىلع ل

 ةنس تام ريغص يعبات وهو «مامإلا ةقثلا يعخنلا ديزي نبا وه اذه ميهاربإو

 نم مهكردأ نمم وأ نيعباتلا رابك ضعب نم كش الب مكحلا اذه ىقلت دقف «(4)

 هدعب هرارمتساو مكحلا اذه ءاقب نوري اوناك مهنأ ىلع عطاق ليلد هيفف ؛ةباحصلا

 يتلا :(ةقراخلا)و ءاهتوص عفرت يتلا :(ةقلاسلا)و «ةبيصملا دنع اهرعش قلحت يتلا يه (ةقلاحلا) )١(

 .[هنم].ةيبصملا دنع اهبايث قرخت

 .[هنم]. يوق هدانسإو (۳۹۷ )٤/ دمحأ هجرخأ (۲)

 حتف» يف امك مرثالا نبا ركب وبأ هاورو «نيخيشلا لاجر تاقث هلاجرو ۱۸١( /؟) ةبيش يبأ نبا هاور (۳)

 .[هنم].(بكاوكلا نم ١/۸١ /56) بجر نبال « يرابلا

 .[هنم].هنع حيحص دنسب (175 /5) ةبيش يبأ نبا هاور (5)

 ۳01 | ا ا



 !؟خسن ىتمف ب

 :لاق ديوس نب رورعملا نع - 5

 سانلاو عجرو هجح ىضق املف  (شْيرف ٍناليإلإلو "4 فَلا باح أب

 كله اذكه :لاقف ياو هللا لوسر هيف یلص دجسم :لاقف ؟اذه ام :لاقف ؛نوردبتي

 لصيلف ءةالصلا اهيف مكنم هل تضرع نم !ًاعيب مهئايبنأ راثآ اوذختا باتكلا لهآ

 .”7(لصي الف ةالصلا هيف مكنم هل ضرعي مل نمو

 :لاق عفان نع -ا/

 اهب رمأف اهتحت عيوب يتلا ةرجشلا نوتأي اسان نأ باطخلا نب رمع غلب»

 ها “علمت

 )١( ةيآلا ليفلا ةروس ١.]منه[.

 .[هنم].١ ةيآلا شيرق ةروس (۲)

 .[هنم].نيخيشلا طرش ىلع حيحص هدنسو ۸٤/ ١( /۲) ةبيش يبأ نبا هاور (۳)

 لعلف رمعو عفان نيب عطقنم هنكل مهلك تاقث هلاجرو (۲ /۷۳ /؟) اضيأ ةبيش يبأ نبا هاور :تلق -(4)

 .امهنع هللا يضر رمع نب هللا دبع امهنيب ةطساولا

 ىرخأ قيرط نم ؛ داهجلا هحيحص» هيف يراخبلا هجرخأ ام هلك كلذ دعبي :تلقف تكردتسا مث
 :امهنع هللا يضر رمع نبا لاق :لاق عفان نع
 ( هللا نم ةمحر تناك ءاهتحت انعياب يتلا ةرجشلا ىلع نانثا عمتجا امف «لبقملا ماعلا نم انعجرلا

 رمع «نم اهعطق نكمي ناكملا ةفورعم قبت مل ةرجشلا نأ ىلع صن وهف. مهيلع اهءافخ ينعي :تلق

 ام افعض اهديزي اممو اهسفن اهيف رهاظلا عاطقنالا هيلع لادلا عطقلا ةياور فعض ىلع كلذ لدف

 ثيأر دقل» :لاق هيبأ نع بيسملا نب ديعس نع ( هحيحص) نم ( يزاغملا» يف يراخبلا ىور

 .« اهفرعأ ملف دعب اهتيتأ مث ةرجشلا

 :لاق نمحرلا دبع نب قراط قيرط نمو



 ءاهتأت الو روطلا عد :لاقف ؟روطلا يتآ :رمع نبا تلأس لاق ةعزق نع -

 .دجاسم ةثالث ىلإ الإ لاحرلا دشت ال :لاقو

 اذك) هيلع هللا ىلص يبنلا رق دنع تناك ةجرف ىلإ يجي الجر ىأر هنأ

 نع ىبأ نم هتعمس ثيدحب كثدحأ الأ :لاقف هاعدف ءوعديف اهيف لخديف (لصألا

 يلعاولصو اروبق مكتويب الو اديع يربق اوذختت ال» :لاق ؟ةلآ# هللا لوسر يدج

 لوسر عياب ثيح ةرجشلا هذه :اولاق دجسملا اذه ام :تلق ءنولصي موقب تررمف اجاح تقلطنا»

 عياب نميف ناك هنأ يبأ ينثدح :لاقف كحضف«بيسملا نب ديعس تيتأف ناوضرلا ةعيب ص هللا

 :ةياور يفو.اهيلع ردقن ملف اهانيسن لبقملا ماعلا نم انجرح املف ةرجشلا تحت ص هللا لوسر

 !ملعأ متنأف متلأ اهومتملعو اهوملعي مل ص دمحم باحصأ نإ :ديعس لاقف انيلع تيمعف

 اهفعض نم دكأتلا دعب ثحبلا نم هيف نحن اميف دهاشك ةعطقنملا ةياورلا هذه انرسح انك نئلو :لوقأ

 نبا ثيدحو اذه بيسملا ثيدح وهو هيف نحن امل اليلد حلصي امم اهنم ىوقأ وه ام انبسك دقف

 :هايإ هح رش یف ظفاحلا لاق دقف :رمع

 ميظعت نمأ امل تيقب ولف «ريخلا نم اهتحت عقو امل ناتتفا اهب لصحي ال نأ كلذ يف ةمكحلاو «

 نآلا هارن امك رض وأ عقن ةوق اهل نأ داقتعا ىلإ رمألا مهب ىضفأ امبر ىتح اهل لاهجلا ضعب

 اهؤافخ ناك يأ « هللا نم ةمحر تناك» :هلوقب رمع نبا راشأ كلذ ىلإو اهنود وه اميف ادهاشم

 .» ىلاعت هللا نم ةمحر كلذ دعب مهيلع

 يقرش نينس رشع نم رثكأ نم اهتيأر تنك ةرجش ظفاحلا اهيلإ راشأ يتلا راجشألا كلت نمو :تلق

 (ه 1519/1) ةيضاملا ةنسلا مسوم يف اهتيأر مث «ةريثك قرح اهيلعو اهروس جراخ دحأ ءادهش ةربقم

 نم هريغو رجشلا نم اهريغ رش نم نيملسملا ىمحو هلل همحلاو.اهلصأ نم تلصأتسا دق

 .[هنم].ىلاعث هللا نود نم دبعت ىتلا تيغاوطلا

 حيحص هدانسإو 27١5 ص) (ةكم رايخأ» يف يقرزألاو (” /۸۳ /؟١ اضيأ ةبيش يبأ نبا هاور )١(

۳ ۳ SS asreseeseseseosasmn teres annem setttetentntssstestesmtent nse terete 

 يرافغلا ةرصب يبأ نع هلثم (7 ١« /77) | دیح وتلا يف هدنم نباو ىلعي وبأو (8/5) دمحأ یورو
 ثيداحألا ةسلس» يف هتجرخ اضيأ حيحص وهو

 ةحيحصلا
 .[هنم].(١4۷) مقر «ليلغلا ءاورإ" يفو ةئلاثلا ةقاملا رخاوآ «



 .'« متنك امثيح ينغلبت مكميلستو مكتالص نإف
 ( رجح نبا يلع ثيدح» يف ةميزخ نباو اضيأ ةبيش يبأ نبا هجرخأ ام هيوقيو

 يبأ نب ليهس نع نيقيرط نم (۱/۲۱۷ )٤/ ركاسع نباو ٤۸( مقر ٤/ ج)

 نب نسح نب نسح ينبصحف :لاق حسمو همزتلاف ل يبنلا ربق ىأر هنأ ليهس

 اوذختت الو ًاديع يربق اوذختت ال» : هللا لوسر لاق :لاقف بلاط يبأ نب يلع

 . ٩ [ينغلبت مكتالص نإف متنک امثيح يلع اولصو] «رباقم مكتويب

 الو ًاروبق مكتويب اولعجت ال» : اب هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع ١-

 .*'( متنك امثيح '' ”ينغلبت مكتالص ناف «يلع اولصو ًاديع يربق اولعجت

 ليعامسإو (7 /987 ق) ( هدنسم) يف ىلعي وبأ هنعو (۲/۸۳/۲) اضيأ ةبيش يبأ نسبا هجرخأ )١(

 هاورو يمالسإلا بتكملا عبط نم ٠١ ثيدحلا « ص يبنلا ىلع ةالصلا لضف» باتك يف يضاقلا

 ١(. /۲) «حضوملا» يف يطخلاو ىلعي يبأ قيرط نم ٤ ٠١( /1) « ةراتخملا» يف ءايضلا

 لاق امك روتسم رمع نب يلع وهو مهدحأ نأ الإ مهنع هللا يضر تيبلا لهأب لسلسم هدنسو

 .[هنم].«بيرقتلا» يف ظفاحلا

 ىف فاقوألا ةبتكمو «ةيرهاظلا ةيتكملا ىف اهيلاغو تاطوطخم اهلك هلبق ةروكذملا رداصملاو اذه (؟)

 ۰ .[هنم].بلح
 يف متاح يب نبا هدروأ اذه ليهسو (1555 ٩ )۳/ ٥۷۷/ هفنصم يف اضيأ قازرلا دبع هجرحأو :تلق (*)

 اذهل يوارلا وهو نالجع نب دمحم امهدحأ نييوار هنع هل ركذو ١/ ۲٤( /؟) « ليدعتلاو حرجلا»

 ثلاث وار هلو ًاليدعت الو ًاحرج هيف ركذي ملو يروثلا نايفس رخآلاو :ةبيش يبأ نبا دنع هنع ثيدحلا
 يف اهدجت ال ةزيزع ةدئاف هلهو ةيلع نب ليعامسإ وهو ةميزخ نبا دنع هنع اذهل يوارلا ليعامسإ وهو

 .[هنم].ملعأ هللاو.لوهجم ريغ فورعم وهف تاقثلا نم ةثالث هنع ىور دقف لاجرلا بتك

 ةالص عمسي ال مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ يف حيرص مدقت امم هريغو ثيدحلا اذه «ينغلبت» هلوق (4)

 عمسي صهنأ معزي نم لاح فيكف هيلع بذك دقف اهعمسي صيبنلا نأ معز نمف هيلع نيلصملا
 .[هنم]! ؟اهريغ

 «(۱۵۹۷ /6) « هدئسم) يف ىلعي وبأ هاورو نسح دنسب (75717/5؟) دمحأو )۲۰٤۲( دواد وبأ هاور (6)

 هيف دنسب بلاط يبأ نب يلع نب نسحلا ثيدح نم (؟ةيطخلا ةخسنلا وأ) بتكلا ةروصم
 .[هنم].رظن

Tot ا 



 مالغ اي هعزنا» :لاقف نمحرلا دبع ربق ىلع '' ًاطاطسف رمع نبا ىأرو ١-

 ."'( هلمع هلظي امنإف

 .””اطاطسف هربق ىلع اوبرضي ال نأ ىصوأ هنأ ةريره يبأ نع -7

 ديعس يبأ نع هلثم (۲ ۹٩/ /۷) ركاسع نباو ةبيش يبأ نبا یورو - ١

 .”يردخلا

 .ةثدحم روبقلا ىلع ىتلا طيطاسفلا هذه :لاق بعك نب دمحم نع -

 الف تم ام اذإ :هيف تام يذلا هضرم يف لاق هنأ بيسملا نب ديعس -۵

n002 : 75  
 .'"”طاطسف يربق ىلع اوبرضت

 يلع نب دمحم يصوآ :لاق نيسح نب يلع نب هللا دبع يلوم ملاس نع -5

 ." ضرألا ىلع يربق اوعفرت ال :لاق رفعج وبأ

 :لاق ليبح رش نب ورمع نع - ١١7

 هركو» :(0 5/8 ريسفت ١/۸۷ ق) « يراردلا بكاوكلا» يفو « ناسللا» يف رعش نم ثيب طاطفسلا )١(

 .[هنم].(طاطسف ربقلا ىلع برضي نأ دمحأ

 .[هنم].(48/5) ًاقيلعت يراخبلا هاور (؟)

 « ءاملعلا اياصو» ىف ىعبرلاو ء١٠ /4 ةبيش ىبأ نباو )٤۱۸/۳/ ١۲۹( قازرلا دبع هاور (۳)

 0 .[دنم].حيحص هدانسإو (۳۳۸ )٤/ دعس نباو ۷
 .[هنم].حيحص اهب وهف ركاسع نبا دنع یرخآ قرط هل نکل .فيعض هدانسإو (4)
 ال١ :ةعرز وبأو متاح وبأ لاق «تارفلا نبا وهو ةبلع ريغ تاقث هلاجرو ًاضبأ ةبيش يبأ نبا هاور (5)

 .[منم].(1١/554.5514) ( ليدعتلاو حرجلا « يف امك هفرعأ

 .[هنم].(47١ /6) دعس نبا هاور (5)

 يف يبهذلا لاق امك لوهجم وهف اذه ملاس ريغ تاقث هلاجرو ١70( 175 /1) يبالودلا هاور (۷)

 .[هنم1.(8١١ص) « لاوقأالا ةصالخ» يف يعيشلا يلحلاو « نازيملا»

foo ا 



 .« كلذ نوهركي نيرجاهملا تيأر ينإف - ربقلا ينعي - يثدج اوعفرت ال»

 ةلمجلا يف يهنلا ىلع ةقفتم يهف اهتالالد تفلتخا نإو راثآلا هذه نأ ملعاو

 لالضلاو ةنتفلا يف عوقولا هنم ىشخي اميظعت روبقلا ميظعت نع ئبني ام لك نع

 نم رثكأ اهعفرو اهيلع مايخلا برضو روبقلا ىلع بابقلاو دجاسملا ءانب لثم

 راثآب كربتلا لثمو ءاهب حمستلاو "'اهيلإ فالتخالاو رفسلاو :عورشملا ثيدحلا

 .كلذ وحنو ءايبنألا

 ةباحصلا نم مهانيمس نيذلا فلسلا دنع ةعورشم ريغ اهلك رومألا هذهف
 دجاسملا ءانب نع يهتلا ةلع ءاقب نوري اعيمج اوناك مهنأ ىلع لدي كلذو ؛مهريغو

 «ىتوملاب ناتتفالاو لالضإلا ةيشخ يهو الآ عرشي مل امب اهميظعتو روبقلا ىلع

 لوقلا ىلع مهرارمتسا ليلدب قبس اميف هللا همحر يعفاشلا مامإلا اهيلع صن امك

 اذهو ىفخي ال امك رخآلا ءاقب مزلتسي مهدحأ ءاقب نإف ةلعلا هذهب لولعملا مكحلاب

 نيذلا امأ ءًارهاظ روبقلا ىلع دجاسملا ءانب ةيهارك ىلع مهنم صن نمل ةبسنلاب
 انلمجأ امم هوحنو هيلع ةميخلا برضو ربقلا عفر لثم كلذ ريغ نع يهنلاب اوحرص
 :نيهجول كلذو ىلوأ باب نم روكذملا مكحلا ءاقبب نولوقي مهف اغنآ هيلع مالكلا

 مايخلا برضو روبقلا عفر نم ًامرج دشأ روبقلا ىلع دجاسملا ءانب نأ :لوألا

 .روكذملا برضلاو عفرلا نود ءءانبلا ىلع نعللا نم درو امل ءاهيلع

 دحأ نع تبث اذإف ؛ملعلاو مهفلا فلسلا كئلوأ يف ضورفملا نأ :يناثلا

 .[هنم].حيحص دنسب )١١8/5( دعس نبا هاور )١(

 يربق لعجت ال مهللا» صهلوق نم دافتسم اذهو ءاهترايزل ددرتلا راثكإ :يأ اهيلإ فالتمخالا (؟)

 .[هنم]. «ًاديع

Yo 1 ا 



 ءمهدحأ نع يهنلا اذه لقني ملو «عراشلا هنع ىهن ام نود وه ءيش نع يهنلا مهنم

 امع هيهن نأل هيلإ يهنلا غولب مدع ضرف ولو ىتح ءًاضيأ هنع ىهني هنأب عطقن نحنف
 .ىفخي ال امك «ىلوأ باب نم هنع يهنلا مزلتسي اذه نود وه

 هتفلاخمل «لطاب هلك هيلع ينب امو ةروكذملا ةلعلا ءافتناب لوقلا نأ تبثف

 هللاو :ةحيحصلا ثيداحألل هتمداصم عم :مهنع هللا يضر حلاصلا فلسلا جهن

 .ناعتسملا
 (٠٠٠-۷٤ص) "دجاسلا ريذحت"

 سي





 كلذب لصنت ىتلا لئاسملاو
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 ديحوتلا ةوعد ةمئأ باب[76١]

 ةيعرش ةرايز روبقلا ةرايز نوزيجي

 ةمئأ دنع عورشم روبقلا ةرايز نأ "تانيبلا تايآلا" يف يسولآلا لقن]

 :[الئاق ىنابلألا قلعف ,ةيفنحلا

 ميق نبا هذيملتو «ةيميت نبا مالسإلا خيش مهنمو ةمئأآلا رئاس كلذكو

 بسن نمف «مهريغو «باهولا دبع نب دمحم ديحوتلا ةوعد مامإو «ةيزوجلا

 ضعب اهب نرتقي يتلا ةرايزلا نوركني مه امنإو ملظو ىدتعا دقف ةرايزلل مهراكنإ
 دشك كلذ وحنو ؛هب فلحلاو هل رذنلاو :رويقملاب ةثاغتسالاك ةيعرشلا تافلاخملا

 ىلع مالكلا ليصفت دجتو.ةيعدبلا ةرايزلاب ةرايزلا هذه نومسيو «هيلإ لحرلا

 00 اهعدبو زئانجلا ماكحأ " يف ثيداحألا نم اهيف ءاج امو ةيعرشلا ةرايزلا

 .(۷١٠ص)" تاومألا عامس مدع يف تانيبلا تايآلا قيقحت"

 روبقلل ءاسنلا ةرايز مكح يف لوقلا قيقحتو

 :[مامإلا لاق]

 اماهدنع لوقيال نأ ةطيرش ةرخآلا ركذتو اهب ظاعتالل روبقلا ةرايز عرشتو-

 وأ :ىلاعت هللا نود نم هب ةثاغتسالاو روبقملا ءاعدك ىلاعتو هناجبس برلا بضغي

 .ثيداحأ هيفو «كلذ وحنو ءةنجلاب هل عطقلاو هتيكزت

 ينإ» : ولو هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر بيصحلا نب ةديرب نع :لوألا

 مكدزتلو] ء[ةرخآلا مكركذت اهنإف] ءاهوروزف «رويقلا ةرايز نع مكتيهن تنك
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 ملسم هجرخأ «[ارجه اولوقت الو «رزیلف روزي نأ دارأ نمف]:[اريخ اهترايز

 (۷۷ )٤/ يقهيبلا ةقيرط نمو (۷۲۰۱۳۱/۲) دواد وبأو ( 27/5. /هل)

 00816 ۰۰۰۰ /0) دمحأو 59859/58658545 /۱) يئاسنلاو

 ةيناثلا يئاسنللو اهوحنب ىلوألا دواد يبألو هل ةيناثلاو ىلوألا ةدايزلاو

 ١٠١(: /65) (عومجملا) يف هللا همحر يوونلا لاق.ةثلاثلاو

 ةيلهاجلا نم مهدهع برقل الوأ يهنلا ناكو«لطابلا مالكلا :رجهلاو

 مالسإلا دعاوق ترقتسا املف «لطابلا ةيلهاجلا مالكب نوملكتي اوناك امبرف

 الو» :هلوقب ة7جطاتحاو «ةرايزلا مهل حيبأ هملاعم ترهتشاو ؛هماكحأ تدهمتو

 .«ارجه اولوقت

 تيملا ءاعد نم ةرايزلا دنع مهريغو ةماعلا هلعفيام نأ يفخي الو :تلق

 نأ ءاملعلا ىلعفءلطابلا لوقلاو رجهلا ربكأ نم وهل .هقحب هللا لاؤسو هب ةثاغتسالاو

 لاق دقو.اهنم ةياغلاو ةعورشملا ةرايزلا مهومهفيو كلذ يف هللا مكح مهل اونيبي

 :اهنم ةمكحلاو ةرايزلا يف ثيداحأ بقع ١77( /7) (مالسلا لبس) يف يناعنصلا

 اذإف«...- رابتعالل اهنأو ءاهيف ةمكحلا نايبو روبقلا ةرايز ةيعورشم ىلع لاد لكلا)

 .(اعرش ةدارم نكت مل هذه نم تلخ

 ةرايز نع مكتيهن ينإ» : ةي هللا لوسر لاق :اق يردخلا ديعس يبأ نع :يناثلا

 هجرخأ .([برلا طخسي ام اولوقت الو].ةربع اهيف نإفءاهوروزف روبقلا
 :لاق مث(۷۷ /4)يقهيبلا هنعو(7176-7 1/5 )١/ مكاحلاو (174851 /؟)دمحأ

 ًاضيأ رازبلا هاورو .الاق امك وهو يبهذلا هقفاوو:(ملسم طرش ىلع حيحص)

 هلاجر هدنسإو) :لاقو (28/7)(يمثيهلا عمجم)يف امك هل ةدايزلاو

 .(حيحصلا لاجر
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 يف هب سأب ال اهدانسإو ءىرخأ قيرط نم اهوحنب دمحأ دنع يهو :تلق
 يناريطلا هجرخأ .رازبلا ظفلب ورمع نب هللا دبع ثيدح نم دهاش اهلو «تاعباتملا

 .نوقثوم هلاجرو ۱۸١( ص) (ريغصلا مجعملا) يف

 ةرايز نع مكتهن تنك : ةا هلا لوسر لاق :لاق كلام نب سنأ نع :ثلاثلا

 اولوقت الوءةرخآلا ركذتو «نيعلا عمدتو «بلقلا قرت اهنإف اهوروزف الأ روبقلا

 دمحأو (700/0:81/7/1) هاور مث ءنسح دنسب (۳۷۹/۱) مكاحلا هجرخأ .(ارجه

 يبأ نع بابلا يفو.فعض هيفو ؛هوحنب هنع ىرخأ قيرط نم( /)

 .ينأيسو «هنع هللا يضر ةريره

 :هوجول «روبقلا ةرايز بابحتسا يف لاجرلاك ءاسنلاو -

 نأ :هنايبوءءاسنلا هيف لخديف «روبقلا اوروزف..» ةا هلوق مومع :لوألا

 الماش ناك يهنلا نأ كش الف.رمألا لوأ يف روبقلا ةرايز نع ىهن امل ةا يبنلا

 ناك هنأ اموهفم ناك «روبقلا ةرايز نع مكتيهن تنك» :لاق املف ءاعم ءاسنلاو لاجرلل

 اذإف :نيسنجلا يهن نم رمألا لوأ يف ناك امع مهربخي هنأ ةرورض نيسنجلا ينعي

 :هلوق وهو ثيدحلا نم ةيناثلا ةلمجلا يف باطخلا نأ امازل ناك «كلذك رمألا ناك

 لاعفألا ةيقب يف باطخلا نأ هديؤيو.اضيأ نيسنجلا هب دارأ امنإ «اهوروزف»

 موحل نع مكتيهنو) :ًافنآ مدقتملا ةديرب ثيدح يف ملسم ةدايز يف ةروكذملا

 ءاقس يف الإ ذيبنلا نع مكتيهنو ؛مكل ادب ام اوكسمأف ثالث قوف يحاضألا

 هذه عيمج يف باطخلاف :لوقأ .«ًاركسم اوبرشت الو اهلك ةيقسالا يف اوبرشاف

 :تنك» :لوألا باطخلا يف نأشلا وه امك ءاعطق نيسنجلا ىلإ هجوم لاعفألا

 ماظن لتخا«لاجرلاب صاخ «اهوروزف» :هلوق يف باطخلا نأب ليق اذإف «(مكتيهن
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 :ةيثآلا هوجولا ادييأت هديزيو«ةكلج .داضلاب قطن نم حصفأ

 :روبقلا ةرايز تعرش اهلجأ نم يتلا ةلعلا يف لاجرلا نهتكراشم :يناشلا

 .«ةرخآلا ركذتو نيعلا عمدتو بلقلا قرت اهنإف»

 امهتظفح نيثيدح يف «روبقلا ةرايز يف نهل صخر دق ةا: يبنلا نأ :ثلاثلا

 :اهنع هللا يضر ةشئاع نينمؤملا مآ انل

 تلقفءرباقملا نم موي تاذ تلبقأ ةشئاع نأ) :ةكيلم يبأ نب هللا دبع نع ١-

 رمأ مث :معن :تلاق؟روبقلا ةرايز نع ىهن هللا لوسر ناك سيلأ :اهل

 هجرخأ.(روبقلا ةرايز يف صخر ااو هللا لوسر نأ) اهنع ةياور يفو.(اهترايزب

 يبأ نع ملسم نب ماطسب قيرط نم )۷۸/٤( يقهيبلا هنعو )۳۷١/١( مكاحلا

 هجام نبال ىرخالا ةياورلاو «ةكيلم يبأ نب هللا دبع نع ديمح نب ديزي حايتلا

 .(ءاله /1)

 يف يريصوبلا لاقو :(حيحص) يبهذلا لاقو«مكاحلا هنع تكس :تلق

 ظفاحلا لاقو .الاق امك وهو.(تاقث هلاجر حيحص هدانسإ) )١/48(: (دئاوزلا)

 (رويقلا) يف ايندلا يبأ نبا هاور) :(518/5) (ءايحإلا جيرخت) يف يقارعلا

 .”"'(ديج دانسإب مكاحلاو

 )١( (ننسلا بيذهت) يف لاقف !ءيش الب ىرحألاو «بيجع ئشب ميقلا نبا هلعأ دقو :تلق )٤/ ١ ٠٠(:

 نم اهريغ لوأت ام تلوأت ةشئاعف .حص ولو ملسم نب ماطسب ةياور نم يهف يقهيبلا ةياور امأو)

 داتسالاو هل ميقلا نبا زمغل هجو الف ملعأ فالح نودب ةقث ماطسبو :تلق !(ءاسنلا لود =
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 ينع مكثدحأ الأ :اموي لاق هنأ بلطملا نب ةمرخم نب سيق نب دمحم نع -؟

 نعو ينع مكثدحأ الأ :ةشئاع تلاق :لاق ءهتدلو يتلا همأ ديري هنأ اننظف ؟يمأ نعو

 «يدنع اهيف اا يبنلا ناك يتلا يتليل تناك امل) :تلاق :ىلب :انلق ؟ واهلا لوسر

 ىلع هرازإ فرط طسبو ؛هيلجر دنع امهعضوف «هيلعن علخو «هءادر عضوف بلقنا

 ءاديور هءادر ذخأف «تدقر دق هنأ رهظ امثير الإ ثبلي ملف ءعجطضاف «هشارف

 يف يعرد تلعجف«اديور هفاجأ مث ءجرخف ء[اديور] بابلا حتفو ءاديور لعتناو

 ماقف «عيقبلا ءاج ىتح هرثإ ىلع تقلطنا مث« ''يرازإ تعنقتو :ترمتخاو يسأر

 عرسأو «تفرحناف فرحنا مثءتارم ثالث هيدي عفر مث «مايقلا لاطأف

 نأ الإ سيلف ءتلخدف ءهتقبسف ءترضحأف رضحأف.تلورهف لورهف.تعرسأف

 نبا هللا دبع نع جيرج نبا قيرط نم ۱٥۷( /۲) يذمرتلا هجرخأ ام هلعي الو.هيف ةهبش ال جيحص

 (اليم رشع انثا ةكم نيبو هنيب ناكم) (يشبحلا(ب ركب يبأ نب نمحرلا دبع يفوت :لاق ةكيلم يبآ

 انكو :تلاقف ركب ىبأ نب نمحرلا دبع ريق تتأ ةشئاع تمدق املف ءاهيف نفدف ةكم ىلإ لمحف

 مل عامتجا لوطل اكلامو ينأك اتقرفت املف اعدصتي نل :ليق ىتح رهدلا نم ةبقح ةميذج ينامدنك

 اذكو (كترز ام كتدهش ولو «ثم ثيح الإ تنفد ام كترضح ول هللاو :تلاق مث اعم ةليل تبن

 :لاقو (عمجملا) يف هدروأف يمثيهلا هكردتساو ١5٠(( /5) (فنصملا) يف ةبيش يبأ نبا هجرخأ

 جارخال كاردتسالا يف مهوف ««(حيحصلا لاجر هلاجرو ريبكلا يف يناربطلا هاور) :(60 )

 عمو «ثيدحلا ةلع يهف .هنعنع دقو سلدم حيرج نبا نكل نيخيشلا لاجر هلاجرو «هل يذمرتلا

 انركذ امل ركنم وه لب لاق اذك.(هيفام عم ظوفحملا) هنأ )٤6/ ۳٤۹( ميقلا نبا ىعدا دقف كلذ

 نم ةرهاظ ةفلاخملا هجوو «ةكيلم يبأ نبا نع تبث ةقث وهو ديمح نب ديزي ةياورل فلاخم هنالو

 ولف «هتافو اهدوهش مدع وه امنإ ةرايزلا ببس نأ يف حيرص هناف (كترز ام كتدهش ولو) هلوق

 «روبقلا ةرايزب رمأ صيبنلا نال تراز اهنأ يف حيرص ديمح نبا ثيدح امنيب «تراز ام تدهش
 ةشئاع لوأت نم هركذ ام امأو.ىلاعت هللا همحر ميقلا نبا هيلإ بهذ ام فالخ ظوفحملا وه هثيدحف

 .يتالا اهثيدح ةداهشب ىوقأ صهنم فيقوتب تراز اهنأ وهو رخالا لامتحالا نكلو «لمتحم وهف

 .هسفنب يدع اذهلف يرازإ تسبل ىنعمب «ةيدعتلا ءاب ريغب )١(

 نا ا



 اي] ئش ال :تلق :تلاق؟ةيبار ايشح '”شئاع اي كلام ؛لاقف لخدف «تعجضأ

 هللا لوسر اي :تلق :تلاق «ريبخلا فيطللا ينربخيل وأ ينربختل :لاق ء[هللا لوسر

 :تلق ؟يمامأ تيأر يذلا داوسلا تنأف :لاق ء[ربخلا] هتربخأف ؛يمأو تنأ يبأب

 كيلع هللا فيحي نأ تننظأ :لاق مث «يتعجوأ ”'ةزهل يردص يف ينزهلف «معن

 يناتأ ليربج ناف لاق معن :[لاق] هللا هملعي سانلا متكي امهم :تلاق ؟!هلوسرو

 «كيلع لخديل نكي ملو «كنم هتيفخأف ءهتبجأف «كنم هافخأف - ينادانف تيأر نيح

 تيشخو .كظقوأ نأ تهركف «تدقر دق نأ تننظو كبايث تعضو دقو

 :تلاق ءمهل رفغتستف عيقبلا لهأ يتأت نأ كرمأي كبر نإ :لاقف- يشحوتست نأ

 نم رايدلا لهأ ىلع مالسلا :يلوق :لاق؟هللا لوسراي مهل لوقأ فيك :تلق

 ءاش نإ انإو «نيرخأتسملاو انم نيمدقتسملا هللا محريو «نيملسملاو نينمؤملا

 25/5 )١/ يئاسنلاو هل قايسلاو ١5( /5) ملسم هجرخأ .(نوقحالل مكي هللا

 ةفلاثلاو ىلوألا الإ هل تادايزلاو (5/١55)دمحأو ( 1-1١1١

 .يئاسلل اهنإف

 .تامخرملا لك يف نايراج ناهجو امهو ءاهمضو نيشلإ حتف (شئاع) يف زوجي )١(

 عرسملل ضرعي يذلا جيهتلاو وبرلا وهو اشحلا كيلع عقو هانعم ةمجعملا ناكسإو ةلمهملا حتفب ()

 .نطبلا ةعفترم يأ (ةيبار) :لوقو.هرتاوتو سفنلا عافترا نم هيشم يف
 .ردصلا يف فكلا عمجب برضلا :زهللا 0

 رهاظ وهو ءاسنلل ةرايزلا زاوج ىلع (718/5) (صبخلتلا) يف ظفاحلا هب لدتسا ثيدحلاو ()

 قئيدملا يف تناك امنإ ةصقلا هذه نال ؛لاجرلا عم نهتلمش ةصخرلا نأ ديؤي وهو «هيلع ةلالدلا
 مزجن نحنو «ةكم يف رمالا لوأ يف ناك امنإ يهنلاو «ةنيدملا يف ةشئاعب ىنب صهنأ مولعم وه امل

 : ةو هلوق نم كلذو «هل دهشي حيحصلا جاتنتسالا نال «كلذ ديؤي اخيرات فرعن ال انك نإو اذهب

 = يذلا يكملا دهعلا نود «يندملا دهعلا يف عرشي نأ يهنلا اذه لثم يف لقعي ال ذإ (مكتيهن تنك)



 هللا يضر سنأ ثيدح يف ربقلا دنع اهآر يتلا ةأرملا قلي يبنلا رارقإ :عبارلا

 (..يربصاو هللا يقتا :اهل لاقف «يکبت يهو ربق دنع ةأرماب ا هللا لوسر رم) :هنع

 اذه نم ةرايزلا نع يهنلاو «ةديقعلاو ديحوتلاب قلعتي اميف وه امنإ ماكحالا نم هيف عرش ام رثكأ ناك
 يثيدح «هيف اوناك سانلا نال يكملا دهعلا بساني امنإ هعيرشتو «عئارذلا دس باب نم هنال ليبقلا

 «كرشلا ىلإ ةعيرذ نوكت ال يكل ةرايزلإ نع صمهاهنف ءابيرق كرشلاب مهدهعو «مالسالاب دهع
 نأ امأو ةرايزلا مهل نذأ كرشلا عاونأ نم هيفاني ام اوفرعو «مهبولق يف ديحوتلا رقتسا اذإ ىتح

 نع ادج ديعب وهف ةنيدملا يف اهنع مهاهني مث «ةرايزلا يف مهتداع ىلع يكملا دهعلا ةليط مهعدي
 ةشئاعل هنذأف كلذك ناك اذإف «ةكم يف هعيرشت ناك امنإ يهنلا نأي انمزج اذهلو «عيرشتلا ةمكح

 هحرش نم رآ ملو «سفنلا يف حدقنا ىش هناف هلمأتف ءانركذ ام ىلع حضاو ليلد ةنيدملا يف ةرايزلاب

 ةلاسر بحاص لالدتسا امأو.يسفن نمف تأطخأ نإو هللا نمف تبصأ ناف «هجولا اذه ىلع

 ىلع اهنع هللا يضر ةمطاف هتنبا صلوسرلا رقأ دقو) :( 365 ص) هلوقب كلذ ىلع (ةيعرش ةيصو)

 ئش يف هل لصأ ال روكذملا رارقالا نال ءلطاب لالدتسا وهف .(هنع هللا يضر ةزمح اهمع ربق ةرايز

 طقف ةرايز وه امنإ اهنع هللا يضر اهنع يورملا نإف ءفلوملأ نم امهو الإ ةنظأ امو قنسلا بتك نم

 دواد نب ناميلس ةياور نم هنإف ءاهنع كلذ تبثي الف كلذ عمو ءالصأ موعزملا رارقالل ركذ يف سيل

 ملسو هيلع هللا يلص يبتلا تدب ةمطاف نأ هيبأ نع نيسحلا نب ىلع هيبأ نع دمحم نب رفعج نع

 نمو (۳۷۷ )١/ مكاحلا هجرخأ اذكه.هدنع يكبتو يلصتف ةعمج لك ةزمح اهمع ربق روزت تناك

 نب رفعج نع هيبأ نع دواد نب ناميلس نع لبق دقو «لاق اذك) :لاقو )۷۸/٤( يقهيبلا هقيرط

 نع هتاور) :مكاحلا لاقو.(عطقنم وهف «هيف هيبأ نع نيسحلا نب ىلع ركذ نود هيبأ نع دمحم

 هنظأ انأو :تلق.(فيعض ناميلسو ءادج ركنم اذه :تلق) :هلوقب يبهذلا هدرو !(تاقث مهرخآ

 لاقو (يغبني امك طقف همهفأ ال خبش) متاح وبأ لاق «يندملا ءارفلا سيق نب دواد نب ناميلس
 رتغت الف ءروكذملا يدزالا لوق ىكحو «(هاقعضلا) يف يبهذلا هدروأ اذهلو (هيف ملكت) :يدزالا

 يه امك يناكوشلا هيلع هعبات نإو ١177(« ص) (صيخلتلا) يف رثالا اذه ىلع ظفاحلا توكسب

 هلعجف «(ىلع نع نيسحلا نب ىلع) لوالا دنع عقو هنأ ىلع !!(40 )٤/ (راطوالا لين) يف هتداع

 وأ «مكاحلا دنع امك ءامهنع هللا يضر نيسحلا هنبا ةياور نم وه امنإو هنع هللا يضر يلع دنسم نم

 وهو (صيخلتلا) يف ام لعلف «ةقلعملا يقهيبلا ةياور يف امك هيبأ نع دمحم نب رفعج ةياور نم

 (مالسلا لبس) يف يناعنصلا دنع هلك اذه طقسو.(هيبأ نع) نع فرحم (يلع نع) هلوق

 ثيدح وهو :تلق) :لاق مث...ةمطاف نأ نيسحلا نب يلع ثيدح نم مكاحلل هازعف (101/7)

 نب يلع ثيدح نم وه امنإ ثيدحلاو !(دمحم تنب ةمطاف كردي مل نيسحلا نب يلع نإف «لسرم
 .هنايب قبس ام ىلع هيبأ نع نيسحلا
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 هل مجرتو «(۲۲ ص) )١9( ةلأسملا يف همامتب ىضم دقو «هريغو يراخبلا هاور

 ركني مل 8 جهنأ هنم ةلالدلا عضومو) :(حتفلا) يف ظفاحلا لاق ؛(روبقلا ةرايز باب)

 :(7/5 /9) (ةدمعلا) يف ينيعلا لاقو.(ةجح هريرقتو «ربقلا دنع اهدوعق ةأرملا ىلع

 ناك ءاوسو :ةأرما وأ الجر رئازلا ناك ءاوس ءاقلطم روبقلا ةرايز زاوج هيفو)

 .(كلذ يف لصفلا مدعل ءارفاك وأ املسم روزملا

 مدعل)هلوق بقع لاقف ثيدحلا ىلع همالك رخآ يف اضيأ ظفاحلا هوحن ركذو

 :(كلذ يف لاصفتسالا

 زوجت ال :يواحلا بحاص لاقو ءروهمجلا عطق زاوجلابو :يوونلا لاق)

 .(ىهتنا.5''طلغ وهو رفاكلا رق ةرايز

 نكلو «ثيدحلا نم ردابتملا وه ةأرملا ةرايز زاوج نم ثيدحلا هيلع لد امو

 ام انركذت اذإ ءرهاظلا وه اذهو «يهنلا لبق عقت مل ةصقلا تناك اذإ كلذ متي امنإ

 هب تءاج يندم وهو سنأ اهاور ةصقلا نأو.ةكم يف ناك يهنلا نأ نايب نم هاتفلسأ

 ةصقلا نوكتف«نينس رشع نبا سنأو «ةنيدملا مدق نيح ةا يبنلا ىلإ ميلس مآ همأ

 يف ميقلا نبا لوق امأو «زاوجلا ىلع اهب لالدتسالا متف.يهنلا دعب اهنأ تبثف؛ةيندم

 نمو «هنع ىهن ام كرتو هب رمأ ام لعف :هللا ىوقتو) :( 0٠ /4) (ننسلا بيذهت)

 ةرايزلا نع ءاسنلا يهنب ملع ةأرملا دنع ناك ول حيحصف.(ةرايزلا نع يهنلا اهتلمج

 امأ (ةرايزلا نع يهنلا اهتلمج نمو) :هلوق تبثي دئنيحف «خسني ملو رمتسا هنأو

 لازي ال يهنلا ناك ول هنأ هديؤيوءحيحص ريغ لالدتسا وهف انيدل فورعم ريغ اذهو

 اهرمأب فتكي ملو ءاهل كلذ نيبو ةحارص ةرايزلا نع هللا لوسر اهاهنل ارمتسم

 .ةينآلا ةلأسملا يف هيلع ليلدلاو :تلق )١(

55 A. اا 



 .ىلاعت هللا ءاش نإ رهاظ اذهو «ةماع ةروصب هللا ىوقتب

 دق كلذ نال ءاهيلع ددرتلاو روبقلا ةرايز نم راثكإلا نهل زوجي ال نكل -

 سلاجم روبقلا ذاختاو جربتلاو حايصلا لثم نم «ةعيرشلا ةفلاخم ىلإ نهب يضفي

 دالبلا :ضعب يف مويلا دهاشم وه امك ؛غرافلا مالكلا يف تقولا عييضتو ءةهزنلل

 لوسر نعل) :روهشملا ثيدحلاب -هللا ءاش نإ -دارملا وهاذهو ءةيمالسالا

 :ةباحصلا نم ةعامج نع يور دقو.(روبقلا تاراوز (هللا نعل :ظفل يفو) ةا هللا

 .سابع نبا هللا دبعو«تباث نب ناسح «ةريره وبأ

 هيبأ نع ةملس يبأ نب رمع قيرط نم وهف «ةريره يبأ ثيدح امأ-١
 (۷۸۹ نابح نباو )٤۷۸/۱( هجام نباو (ةفحت -57١/؟) يذمرتلا هجرخأ.هنع

 ظفللاو «(۳۴۷ /۲) دمحأو (هبيترت -۱۷۱/۱) يسلايطلاو (۷۸ )٤/ يقهيبلاو

 :يذمرتلا لاقو «يقهيبلاو يسلايطلل رخآلا

 صخري نأ لبق ناك اذه نأ ملعلا لهآ ضعب ىأر دقو «حیحص نسح ثيدح)

 :مهضعب لاقوءءاسنلاو لاجرلا هتصخر يف لخد صخر املف.روبقلا ةرايز يف يبنلا

 .(نهعزج ةرثكو نهربص ةلقل ءاسنلا يف روبقلا ةرايز هرك امنإ

 امالك ةملس يبأ نب رمع يف نأ ريغ «مهلك تاقث ثيدحلا دانسإ لاجرو :تلق

 دهاوشلا نم هل امل حيحص اذه هثيدح نكل:نسحلا ةبترم نع هب لزني ال هثيدح لعل

 ۴ .ةيتآلا
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 نع نامهب نب نمحرلا دبع قيرط نم وهف «تباث نب ناسح ثيدح امأو -؟
 هجام نباو )١5١/5( ةبيش يبأ نبا هجرخأ.هب هيبأ نع ثباث نب نمحرلا دبع

 يف يريصوبلا لاقو (؟147 /؟)دمحأو يقهيبلاو 270/4 )١/ مكاحلاو ( ٤۷۸/۱

 مسد



 .(تاقث هلاجر «حیحص هدانسإ) :(۲ /۹۸ ق) (دئاوزلا)

 نافورعم امهو«يلجعلاو نابح نبا ريغ هقثوي مل اذه نامهب نباو «لاقاذک

 يف ظفاحلا لاق اذلو «(هفرعن ال) :هيف ينيدملا نبا لاقو «قيثوتلا يف لهاستلاب

 هلبق يذلا دهاشلا نكل ءاعباتم هل دجأ ملو«ةعباتملا دنع ينعي (لوبقم) :(بيرقتلا)

 .لوبقم ثيدحلافءةعباتملا مكح يف هدعبو

 هنأ الإ لوألا ظفللاب هنع حلاص يبأ قيرط نم وهف«سابع نبا ثيدح امأو -7

 ةبيش يبأ نباهجرخأ.(تاراوز)ةياور يفو(روبقلا تارئاز) :لاق

 يقهيبلاو مكاحلاو(۷۸۸)نابح نباو ةعبرألا ننسلا باح صأو(٠4١/5)

 0 يقر )د محأ وءامهل ىرخألا ةياورلاو يسلايطلاو

 بلاط يبأ تنب ئىناه مآ ىلوم اذه حلاص وبأوءنسح ثيدح) :يذمرتلا لاقو

 .(ماذاب :لاقيو:ناذاب همساو

 ةلسلس) يف هثيدح تدروأ دقو :مهضعب همهتا لب فيعض وهو :تلق

 هلاح يف ةمئألا لاوقأ ضعب تركذو ؛هيف اهب درفت ةدايزل (ةفيعضلا ثيداحألا

 .(۲۲۳) عجاريف

 «تاراوز» ظفلب وه امنإ هيف ظوفحملا نأ ثيدحلا جيرخت نم نيبت دقف
 ةياور يف سابع نبا ثيدح اذكو هيلع ناسحو ةريره يبأ ثيدح قافتال

 يف رضي ال امكءرضت الف ةداهشلل حلصت مل نإ يهف فعض نم هيف ام ىلع «نيرثكألا

 ناك اذإ و ءرهاظ وه امك سابع نبا ثيدح نم ىرخألا ةياورلا روكذملا قافتالا

 .ةرايزلا نرثكي يتاللا ءاسنلا نعل ىلع لدي امنإ «تاراوز» ظفللا اذهف كلذك رمألا

 ام ثيدحلا اذهب ضراعي نأ ذئتيح زوجي الف «نعللا نهلمشي الف نهريغ فالخب
 كلتو صاخ هنال ؛ءءاسنلل ةرايزلا بابحتسا ىلع ةلادلا ثيداحألا نم قبس

 نسم
 يا



 ام وحن ىلإوءخسنلا ىوعد نم ىلوأ عمجلا اذهف:هلحم يف امهنم لكب لمعيف.ةماع

 امنإ ثيدحلا يف روكذملا نعللا) :يبطرقلا لاقف ؛ءاملعلا نم ةعامج بهذ انركذ

 يضفي ام ببسلا لعلو ءةغلابملا نم ةغيصلا هيضتقت امل ةرايزلا نم تارثكملل وه

 :لاقي دقو كلذ وحنو حايصلا نم أشنيامو.جربتلاو جوزلا قح عييضت نم كلذ هيلإ

 لاجرلا هيلإ جاتحي توملا ركذت نالءنهل نذإلا نم عنام الف كلذ عيمج نمأ اذإ

 .(ءاستلاو

 يغبني يذلا وه مالكلا اذهو) :(45 /٤)(راطوالا لين) يف يناكوشلا لاق
 .(رهاظلا يف ةضراعتملا بابلا ثيداحأ نيب عمجلا يف هدامتعا

 :ناثيدح هيفو. طقف ةربعلل مالسإلا ريغ ىلع تام نم ربق ةرايز زوجيو -

 «هلوح نم ىكبأو :ىكيف .همأ ربق قلع يبنلا راز) :لاق ةريره يبأ نع :لوألا

 اهربق روزأ نأ يف هتنذأتساو «يل نذؤي ملف ءاهل رفغتسأ نأ يف يبر تنذأتسا :لاقف

 رظن اهيف ةلدأب زاوجلل لدتسا هنكلو «(مالسلا لبس) :يف اضيأ يناعنصلا بهذ عمجلا اذه ىلإو )١(

 صيبنلا تنب ةمطاف نأ) امهنع هللا يضر يلع نب نيسحلا ثيدح :الوأ ءاهيلع هبنأ نأ تببحأف

 يقهيبلا هنعو (۳۷۷ )١/ مكاحلا هجرخأ. (يكبتو يلصتف ةعمج لك ةزمح اهمع ربق ورزت تناك

 !يناعنصلا هعبتو ١( 58/0) (صيخلتلا) يف ظفاحلا هيلع تكسو «عطقنم وهو) لاقو (۷۸/)

 سيلو.ىرخأ ةلع نم ملاس هنأ مهوب دق عاطقنالاب هلالعإ يلع يقهيبلا راصتقاو نيذه توكسو

 نيدلولا ربق راز نم) :السرم (ناميالا بعش) يف يقهيبلا ثيدح :ايناث.ابيرق هنايب قبس امك كلذك

 وه لب ادج فيعض وهو .اضيأ يناعنصلا هيلع تكس.(اراب بتكو هل رفغ ةعمج لك يف امهدحأ وأ

 نب دمحم وه امنإ هعفر يذلا نال لضعم وه لب«يناعنصلا ركذ امك طقف لسرم وه سيلو .عوضوم

 وهو ايندلا ىبأ نبا هاور) )5١48/5(2: (ءايحالا جيرخت) يف يقارعلإ لاق ءايعبات سيلو نامعنلا

 ىبأ نع هدنسب يلجبلا ءالعلا نب ىيحي نع هاقلت وهو :تلق.(لوهجم نامعنلا نب دمحم «لضعم

 متاح ىبأ نبا لاقو ءدمحأو عيكو هبذك ييحيو )١99( ريغصلا يف يناربطلا هجرخآ ةريره

 .(عوضوم هنأك ءادج اركنم ثيدحلا) :هيبأ نع )7١9/5(
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 دواد وبأو ٠١( /۳) ملسم هجرخأ.(توملا ركذت اهنإف روبقلا اوروزف :يل نذأف

 يواحطلاو (51/56/1()495/1)هجام نباو )587/١1( يئاسنلاو (77/5)

 )44١/5(. دمحأو (1/5 )٤/ يقهيبلا هنعو (519/0-717/5 /۱) مكاحلاو )۳/ ١85(

 :ةياور يفوءرغس يف] قولي يبنلا عم انك) :لاق هنع هللا يضر ةديرب نع :يناثلا

 لبقأ مث :نيتعكر ىلصف ؛بكار فلآ نم بيرق هعم نحنو انب لزنف.[حتفلا ةوزغ يف

 :لوقي «مألاو بآلاب هادقفءباطخلا نب رمع هيلإ ماقف «نافرذت هانيعو ههجوب انيلع
 نذأي ملفءيمأل رافغتسالا يف لجو زع يبر تلأس ينإ :لاق ؟كلام هلل لوسراي

 ينإو :[يل نذأف اهترايز يف يبر تنذأتساو]:رانلا نم اهل ةمحر يانيع تعمدف«يل

 دمحأ هجرخأ.(اريخ اهترايز مكدزتلو ءاهوروزف روبقلا ةرايز نع مكتيهن تنك

 اهدانسإو امهل ىرخألا ةياورلاو (179 /4) ةبيش يبأ نباو 0322: 07859 /5)

 يقهيبلاو )۷۹١( نابح نبا اذكو )7707/5/١( مكاحلاو «حیحص ةبيش يبأ نبا دنع

 ةدايزلاو «هركذ قبس نمل اهيف ىرخألا ةياورلاو :اهل ىلوألا ةدايزلاو )

 امك وهو :يبهذلا هقفاوو (نيخيشلا طرش ىلع حيحص) :لاقو مكاحلل ىرخألا

 طقف ةرايزلاب نذإلا هنم هريغو ملسم ىورو:هححصو ارصتخم يذمرتلا هاورو :الاق

 . لوألا ثيدحلا(۱۷۸ص ۸١١)ةلأسملا يف مدقت امك

 :نائيش روبقلا ةرايز نم دوصقملاو

 ران ىلإ امإو ةنج ىلإ امإ مهلآم نأو ءىتوملاو توملا ركذب رئازلا عافتنا-١

 دعب مهروبقو «ةايحلا يف نيكرشملا ةرايز زاوج هيف) :لوالا ةريره ىبأ ثيدح حرش يف يوونلا لاق ١(

 لاق «رافكلل رافغتسالا نع يهنلا هيفو.ىلوأ ةايحلا يفف «ةافولا دعب مهترايز تزاج اذإ هنال «ةافولا

 :صيهلوق هديؤيو ءاهربق ةدهاشمب ىركذلاو ةظعوملا ةوق دصق هنأ اهربق صهترايز ببس :ضايع

 .(توملا مكركذت اهنإف روبقلا اوروزف

Y4 
 يا



 .ثيداحألا نم قبس ام هيلع لدي امك «ةرايزلا نم لوألا ضرغلا وهو

 اذهو«هل رافغتسالاو ءاعدلاو«هيلع مالسلاب هيلإ ناسحإلاو تيملا عفن- 7

 :ثيداحأ هيفو «ملسملاب صاخ

 «عيقبلا ىلإ جرخي ناك ةو يبنلا نأ) :اهنع هللا يضر ةشئاع نع :لوالا

 دمحأ هجرخأ.(مهل وعدأ نأ ترمأ ينإ :لاقف ؟كلذ نع ةشئاع هتلأسف «مهل وعديف

 قيرط نم هريغو ملسم دنع هانعمو.نيخشلا طرش ىلع حيحص دنسب 0 ١07(

 )١١9(. ةلأسملا يف همامتب ىضم دقو ءالوطم ىرخأ

 لوسر نم اهتليل ناك املك ةا هللا لوسر ناك) :تلاق اضيأ اهنع :يناثلا

 انإو :نينمؤم موق راد [لهأ] مكيلع مالسلا :لوقيف ليللا رخآ نم جرخي زا هللا

 لهأل رفغا مهللا «نوقحال مكب هللا ءاش نإ انإو :نولجؤم ادغ ندعوت امو مكايإو

 (085) ينسلا نباو (۲۸۷ /۱) يئاسنلاو ۳ /۳) ملسم هجرخأ .(دقرغلا عيقب

 هل ةدايزلاو) ةرفغملاب ءاعدلا هدنع سيلو ۱۸١( /5) دمحأو (۷۹ )٤/ يقهيبلاو

 .ينسلا نبالو

 لوقأ فيك) :تلاق ابيرق هيلإ راشملا ليوطلا اهثيدح يفاضيأ اهنع :ثلاثلا

 «نيملسملاو نينمؤملا نم رايدلا لهآ ىلع مالسلا :يلوق :لاق ؟هللا لوسر اي مهل

 هجرخأ .(نوقحالل مكب هللا ءاش نإ انإو نيرخأتسملاو انم نيمدقتسملا هللا محريو

 .هريغو ملسم

 ءرباقملا يلإ اوجرخ اذإ مهملعي زكا هللا لوسر ناك) :لاق ةديرب نع :عبارلا

 نإ انإو «نيملسملاو نينمؤملا نم رايدلا لهآ مكيلع مالسلا :لوقي مهلئاق ناكف

 مكلو انل هللا لآسأ ء[عيت مكل نحنو طرف انل متنأ] ءنوقحالل [مكب] هللا ءاش
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 يبأ نبا اذكو :(559/1) هجام نباو يئاسنلاو ٠١( /۳) ملسم هجرخأ.(ةيفاعلا

 ٥۹:۳٥۳ /0) دمحأو يقهيبلاو (087) يف ينسلا نباو (178/4) (ةبيش

 اهجرخأ «ةيناثلا ةدايزلاو.املسمو هجام نبا اشاح اعيمج مهل ناتدايزلاو ,2

 هدانسإو) ناملس ثيدح نمو «حيحص هدانسإو يلع ثيدح نم ةبيش يبأ نبا

 .امهيلع فوقوم امهالكو (نسح

 مالسلا :لاقف ةربقملا ىتأ ةقيلوهللا لوسر نأ) :ةريره يبأ نع :سماخلا

 ءانئاوخإ انيأر دق انآ تددو ءنوقح ال مكب هللا ءاش نإ انإو «نينمؤم موق راد مكيلع

 نوتأي نيذلا انناوخأو «يباحصأ متنأ [لب] لاق.هللا لوسر اي كناوخإ انسل وأ :اولاق

 اي كتمأ نم دعب تأي مل نم فرعت فيك اولاقف [ضوحلا ىلع مهطرف انآو] دعب

 مهد ليخ يرهظ نيب ؛ةلجحم "رغ ليخ هل الجر نأ ول متيأرأ لاقف :هللا لوسر

 ًارغ [ةمايقلا موي]نوتأي مهنأف :لاق.هللا لوسر اي ىلب اولاق ؟هليخ فرعي الأ "مهب

 لاجر نداذيل الأ.ضوحلا ىلع مهطرفانأو ء[اثالث اهلوقي].ءوضولا نم نيلجحم

 :لاقيف.[مله الأ] مله الأ :مهيدانأ :لاضلا ريعبلا داذي امك يضوح نع [مكنم]

 اقحس «[الأ] :لوقأف ء[مهباقعأ ىلع نوعجري اولازي ملو] ؛كدعب اولدب دق مهنإ

 00 /۱) يئاسنلاو (49-20 /۱) كلامو 150-١01( /1) ملسم هجر .(اقحس

 اهلك تادايزلاو (200:408/5) دمحأو (۷۸ /٤)يقهیبلاو 08٠١( /؟)هجام نباو

 يئاستللو ؛ةسداسلا عم ىلوألا ةثالثلا كلاملو؛هجام نبال اهنإف نيتريخألا الإ هل

 .ةثلاثلاو ىلوألا

 .ضيب اهمئاوق يتلا باودلا نم

 .دوسالا وهو مهدأ عمج (مهد) ديكأت وهو «جاودزالل رهشالا وهو يناثلا نوكسب وأ نيتمضب ()

 ۲۷ ۴ ا



 ىلع قيلعتلا يف هظفل تركذ دقو :ةيصاصخلا نب ريشب نع بابلا يفو

 يف هيلع هيبنتلا يتأي امك فعض هيفو «سايع نبا نعو ٠١( ص) :(8) ةلأسملا

 ظفاحلا هئيب امك فعض اهيفو ؛هريغو رمع نعو «ةلأسم دعب ةيتآلا ةلأسملا ةمتاخ

 ٠١(. /۳) (عمجملا) يف يمثيهلا

 ثيداحألا لب ءةنسلا يف هل لصأ ال اممف ءاهترايز دنع نآرقلا ةءارق امأو-

 اهلعفل ةعورشم تناك ولذإ ءاهتيعورشم مدعب رعشت ةقباسلا ةلأسملا يف ةروكذملا

 يهو-اهنع هللا يضر ةشئاع هتلأس دقو اميس ال ؛هباحصأ اهملعو لج هللا لوسر

 ملو.ءاعدلاو مالسلا اهملعف ؟روبقلا تراز اذإ لوقت امع- ةلجهيلإ سانلا بحأ نم

 متكامل ةعورشم تناك ةءارقلا نأ ولفءنآرقلا نم اهريغ وأ ةحتافلا أرقت نأ اهملعي

 ملع يف ررقت امك زوجي ال ةجاحلا تقو نع نايبلا ريخأتو فيك ءاهنع كلذ

 لقني مل ذإفءانيلإ لقنل كلذ نم ائيش مهملع وهنأ ولوءنامتكلاب فيكف «لوصألا
 ال) : ولاي هلوق ةيعورشملا مدع يوقي اممو.عقي مل هنأ ىلع لد تباثلا دنسلاب

 (ةرقبلا ةروس هيف أرقي يذلا تيبلا نم رفي ناطيشلا نإف«رباقم مكتويب اولعجت

 ۰۲۸٤۰۳۳۷ /۲) دمحأو هححصو (57 )٤/ يذمرتلاو (188/؟) ملسم هجرخأ

 .ةريره يبأ ثيدح نم ۸

 امك (بعشلا) يف يقهيبلا هاور.سمهلدلا نب لاصلصلا ثيدح نم دهاش هلو

 .(ريغصلا عماجلا) يف

 ىلع ضح كلذلف ءاعرش ةءارقلل اعضوم تسيل روبقلا نأ ىلإ ةا: راشأ دقف
 يف راشأ امك ءاهيف أرقي ال يتلا رباقملاك اهلعج نع يهنو تويبلا يف نآرقلا ةءارق

 يفاولص) :هلوق وهو ءاضيأ ةالصلب اعضوم تسيل اهنأ ىلإ رخآلا ثيدحلا

 سس



 -وهو «رمع نبا نع هريغو (۱۸۷ /۲) ملسم هجرخأ «اروبق اهوذختت الو ؛مكتويب

 هب راشأف (رياقملا يف ةالصلا ةيهارك باب)ب :هلوقب هل مجرتو «هوحنب يراخبلا دنع

 ةريره يبأ ثيدح كلذكف«رباقملا يف ةالصلا ةهارك ديقي رمع نبا ثيدح نأ ىلإ

 فلسلا روهمج بهذم ناك كلذلو. قرف الوءرباقملا يف نآرقلا ةءارق ةهارك ديفي

 دمحأ مامإلا لوق وهو «روبقلا دنع ةءارقلل ةهارك " مهريغو كلامو ةفينح يبأك

 دقو «هح رش يف ظفاحلا هديأو «يراخبلا هب لدتسا ام ىلع ثيدحلاب ءاملعلا نم ةعامج لدتسا دقو )١(

 (۷ هرقف ١78 مقر) ةيثالا ةلأسملا يف همالك تركذ

 ص) (ميحجلا باحصأ ةفلاخم ميقتسملا طارصلا ءاضتقا) يف ةيميت نبا مالسالا خيش مهنع هركذ (7)

 هلثع ناك كلذ نال كلذو «مالك ةلأسملا هذه يف هسفن يعفاشلا نع ظفحي الو) :لاقو ۸

 لاقو. (هنولعفي اوناك ام نيعباتلاو «ةباحصلا نأ ملعف كلذ لعفي ادحأ تلمع ام :كلام لاقو «ةعدب

 ىلع ةءارقلا فالخب «ةعدب هتوم دعب تيملا ىلع ةءارقلاو) (07 ص) (ةيلمعلا تارايتخالا) يف

 ١١( ص) مدقت امك فيعض نيساي ةءارق ثيدح نكل :تلق.*نيساي(ب بحتست اهنإف رضتحملا
 هسفن ةيميت نبا مالك نم مولعم وه امك فيعضلا ثيدحلاب تبثي الو «يعرش مكح بابحتسالاو
 :لالخلا لاق ١(: ص) ميقلا نبال (حورلا باتك) يف ءاج امأو .اهريغو هتانصم ضعب يف

 عم تنك :لاق -اقودص ناكو -دادحلا ىسوم نبا يلع انث :قازولا دمحأ نب نسحلا ينربعتأو

 أرقي ريرض لجر سلج تيملا نفد املف «ةزانج يف يرهوجلا ةمادق نب دمحمو لينج نب دمحأ
 نب دمحم لاق «رباقملا نم تجرح املف !ةعدب ريقلا دنع ةءارقلا نإ اذه اي :دمحأ هل لاقف «ربقلا دنع

 ؟ائيش هنع تبتك :لاق «ةقث :لاق ؟يبلحلا رشبم يف لوقت ام هللا دبع ابأ اي :لبنح نب دمحال ةمادق

 وهو جالحلا :لصالا) «جالجللا نب ءالعلا نب نمحرلا دبع نع رشبم ينربخأف :لاق «معن :لاق

 رمع نبا تعمس :لاقوءاهتمت اخو ةرقبلا ةحتافب هسأر دنع أرقي نأ نفد اذإ يصوأ هنأ هيبأ نع (أطخ

 :هوجو نم هنع باوجلاف.«أرقي :لجرلل لقو عجراف :دمحأ هل لاقف.كلذب يصوي

 دجأ مل قارولا دمحأ نب نسحلا لالحلا خيش نال ءرظن دمحأ نع ةصقلا هذه توبث يف نإ :لوالا

 لبق نإو «هفرعأ مل دادحلا ىسوم نب يلع هخيش كلذكو «لاجرلا بتك نم نالا يدنع اميف ةمجرت

 .هلاح تفرع دقو ءاذه قراولا وه لئاقلا نأ رهاظلا نإف ءاقودص ناك هنأ دنسلا اذه يف

 هنع نيتياورلا نيب عمجلا نم جتنيو «هنع دواد وبأ هاور امم صخأ هنإف هنع كلذ تبث نإ هنإ «يناثلا

 .نفدلا دنع الإ ربقلا دنع ةءارقلا ةهارك هيهذم نأ
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 دبع نال كلذو دمحأ نع هتوبث ضرف ولو «رمع نبا نع حصي ال رثالا اذهب دنسلا نأ :ثلاثلا

 هتمجرت يف يبهذلا لوق كلذب رعشي امك «نيلوهجملا يف دودعم جالجللا نب ءالعلا نبا نمحرلا

 امأو (؟ /۳۹۹ /۱۳) ركاسع نبا هاور ةقيرط نمو «(اذه رشبم ىوس هنع يور ام) :(تازيملا) نم

 هيلع جرعي مل كلذلو «قيثوتلا يف لهاستلا نم هب رهشا امل هب دتعي ال اممف هايإ نايح نبا قيثوت
 امك ثيدحلا نيلف الإو ةعباتملا دنع ينعي (لوبقم) :مجرتملا يف لاق نيح (بيرقتلا) يف ظفاحلا

 ائيدح هل جرخأ امل نيسحتلا يف هلهاست عم يذمرتلا نأ انركذ ام ديؤي اممو «ةمدقملا يف هيلع صن

 !هنسحي ملو هيلع تكس هريغ هدنع هل سیلو )١18/7( رخآ

 هيف ةجح الف صيبنلا ىلإ هعفري مل فوقوم وهف ؛رمع نبا نع لك هدنس تبث ول هنأ :عبارلا
 تناك :لاق يبعشلا نع لالحلا ركذو) ١5(: ص) اضيأ ميقلا نبا هركذ ام رثالا اذه لثمو.الصأ

 نع كلذ توبث نم كش يف نحنف.(نآرقلا نوؤرقي هربق ىلإ اوفلتخا تيملا مهل تام اذإ راصنالا

 :ظفلب ٠١( ص) (رودصلا حرش) يف هدروأ دق يطويسلا تيأر دقف :ةصاخ ظفللا اذهب يبعشلا

 يف هدروأ (يزورملاو ةبيش يبأ نبا هاور) :لاق.(ةرقبلا ةروس تيملا دنع نوؤرقي راصنالا تناك)

 ةبيش ىبأ نبال (فنصملا) يف هتيأر مث .(هدنع أرقي امو .توملا ضرم يف ناسنالا لوقي ام باب)

 وهو ادلاجم هدنس يف نأ نيبتف." (رضح اذإ ضيرملا دنع لاقي ام باب) :هلوقب هل مجرتو (74 /5)

 رثالا نأ اذهب رهظف. (هرمع رخآ يف ريغت دقو «يوقلاب سيل) :(بيرقتلا) يف ظفاحلا لاق ديعس نبا

 رم نم) ثيدح امأو .دانسالا فيعض كلذ ىلع وه مث ءراضتحالا دنع لب ربقلا دنع ةءارقلا يف سبل

 ددعب رجالا نم يطعأ تأومالل هرجأ بهو مث ةرم رشع ىدحإ (دحأ هللا وه لق) أر قف رباقملاب

 ق) (روبقلا ىلع ةءارقلا) يف لالحلا دمحم وبأ هاور .عوضوم لطاب ثيدح وهف.(تاومالا

 يهو هئابآ نع اضرلا يلع نع هيبأ نع رماع نب دمحأ نب هللا دبع ةخسن نع يمليدلاو ۱

 (نازيملا) يف يبهذلا لاق امك «هيبأ عضو وأ اذه هللا دبع عضو نع كفنت ال ةلطاب ةعوضوم ةخسن

 اذه هل ركذو (ةعوضوملا ثيداحألا ليذ) يف يطويسلا مث (ناسللا) يف رجح نبا ظفاحلا هعبتو

 لهذ مث.(ةعوضوملا ةعيشلا ثيداحألا نع «ةعوفرملا ةعيرشلا هيزنت) يف قارع نبا هعبتو ثيدحلا

 يدنقرمسلا دمحم يبآ ةياورب 737١١( ص) (رودصلا حرش) يف ثيدحلا دروأف كلذ نع يطويسلا

 ءال اذه نكلو «هفعض ىلإ كلذ لبق راشأ دق معن !هيلع تكسو (دحأ هللا وه لق لئاضف )١ يف

 توكسلا زوجي ال امك هفيعضت ىلع راصتقالا يزجي الف هفارتعاب عوضوم «ثيدحلا نإف يفكي

 يف يعفارلل هازع هنإف (87”7-؟) (ءافخلا فشك) يف ينولجعلا ليعامسإ خيشلا عنص امك دنع

 ةنسلأ ىلع ثيداحألا نم رهتشا امع) فشكلل رركذملا هباتك عضو هنأ عم !هيلع تكسو هخيرات

 = امم ثيدحلا نأ هب هدنع ملع ال نم مهوي دق ثيدحلا نع صاصتخالا لهأ توكس نإ مث !(سانلا
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 ؟ربقلا دنع ةءارقلا نع لكس دمحأ تعمس) ١98(: ص) هلئاسم يف دواد وبأ لاقف

 .(ال :لاقف

 :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدحل ءامهل ءاعدلا يف ديلا عفر زوجيو -

 :تلاق !بهذ نيأ رظنتل هرثأ يف ةريرب تلسرأف ءةليل تاذ كج هللا لوسر جرح )

 تعجرف «فرصنا مثءهيدي عفر مث عيقبلا ىندأ يف فقوف«دقرغلا عيقب وحن كلسف
 ؟ةليللا تجرخ نيأ هللا لوسراي :تلقفءهتلأس تحبصأ املف «ينتربخأف «ةريرب يلإ

 يف وهو :«(47 /5) دمحأ هجرخأ.(مهيلع يلصأل عيقبلا لهأ ىلإ تتعب :لاق

 عفر هيف سيل نكل «هوحنب (۲۸۷ )١/ يئاسنلا هنعو (؟5-10؟1١/4) (ًأطوملا)

 اهنع هللا يضر ةشئاعل ىرخأ ةصق يف نيديلا عفر تبث دقو. نسح هدانسإو :نيديلا
 )١١9(. ةلأسملا يف تمدقت

 ةالصلا نع ةو هيهنل :ةبعكلا لب ءاهل ءاعدلا نيح روبقلا لبقتسي ال هنكلو -

 دقو ءاهمكح هلف فورعم وه امك اهبلو ةالصلا خم ءاعدلاو ؛ينأيس امك روبقلا ىلإ

 هجرخأ .«مكل بجتسأ ينوعدا مكبر لاقو» أرق مث ءةدابعلا وه ءاعدلا) : ةا لاق

 )7١5( مقر (درفملا بدألا) يف يراخبلاو )٠١/ ٠١١( (دهزلا) يف كرابملا نبا

 هجام نباو (۱۷۸۰۲۲۳ )٤/ يذمرتلاو (نوعلا حرشب - ٥٥۱ /۱) دواد وبأو

 يف هدنم نباو )٤۹۱/۱( مكاحلاو )١17945( نايح نباو (479-478/50)

 :مكاحلا لاقو (17107:5191:71077؟1الا5//7)دمحأو ١/59( ق)(ديحوتلا)

 دقف ءثيدحلا اذهل عقو ام اذهو .نولوقي امك لامعالا لئاضف يف هب لمعلا وأ هب جاجتحالل حلصي

 يقارم) ىلع يواطهطلا خيشلا وهو روبقلا دنع ةءارقلل ثيدحلا اذهب جتحا دق ةيفنحلا ضعب تيأر
 مث هيلإ هازع هريغ دجأ مل ينإف ءامهو ةنظأو ءينطق رادلا ىلإ اذه هازع دقو ١١7(! ص) (حالفلا

 اذهو «(نتسلا) هباتك هب داري اقلطم ينطق رادلا ىلإ وزعلا نأ ملعلا اذهب نيلغتشملا دنع فورعملا نإ

 .ملعأ هللاو .هيف هرأ مل ثيدحلا

 يا



 نسح ثيدح) :يذمرتلا لاقو ءالاق امكوهو ىبهذلا هقفاوو (داتسإلا حيحص)

 .(حيحص

 يفو."ريغصلا عماجلا" يف امك بزاع نب ةءاربلا ثيدح نم ىلعيوبأ هاورو

 يذمرتلا هجرخأ.(ةدابعلا خم ءاعدلا» :ظفلب اعوفرم كلام نب سنأ نع بابلا

 .(ةعيهل نبا ثيدح نم الإ هفرعن ال هجولا اذه نم بيرغ ثيدح) :لاقو (575)

 دحأ ةياور نم ناك ام الإ هب دهشتسيف ؛:هظفح ءوسل فيعض وهو :تلق

 ثيدح ليلدب حيحص هانعم نكل ءاهنم اذه سيلو «ذئنيح هب جتحيف هنع ةلدابعلا

 :هحرش ىف ىبيطلا لاق.نامعنلا

 ءرصحلا ىلع لديل [ةدابعلا وه] ماللاب فرعملا ربخلاو لصفلا ريمضب ىتأ)

 وهف ةدابعلا مظعا نم وه ىنعملا :هريغ لاقو.ءاعدلا ريغ تسيل ةدابعلا نأو

 ىلإ ههجوب لبقي هلعاف نأ ىلع هتلالدل كلذو «ربكالا هنكر يأ (ةفرع جحلا)ربخك

 عضخيل ةدايع هامسو:ةدابع رومأملا لعفو ؛هب رومأم هنأل «هاوس امع اضرعم «هللا

 هركذ .(ةنكسمو عوضخو لذ ةدابعلا ذإ«هراقتفاو هتنكسمو هتلذ رهظيو ىعادلا

 .(ضيفلا) يف يوانملا

 يتلا ةهجلا ريغ ىلإ هب هج وتي فيكف ةدابعلا مظعأ نم ءاعدلا ناك اذإف :تلق

 ال)نأ نيققحملا ءاملعلا دنع ررقملا نم ناك كلذلو«ةالصلا يف اهلابقتساب رمأ

 هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق.(ةالصلاب لبقتسي ام الإ ءاعدلاب لبقتسي

 ۱۷١(: ص) (ميحجلا باحصأ ةفلاخم «ميقتسملا طارصلا ءاضتقا) يف ىلاعت

 هنإف اهريغو قرشملا ةهج ىلإ ةالصلا نع يهن امل لجرلا نأ ىرت الأ «هيلإ يلصي

 م



 لابقتسا هئاعد تقو ىرحتي نم سائلا نمو.ءاعدلا تقو اهلابقتسا ىرحتي نأ ىهني

 اذهو «هريغ وأ قرشملا يف تناك ءاوس«حلاصلا لجرلا اهيف نوكي يتلا ةهجلا

 اهيف يتلا ةهجلا رابدتسا نم عنتمي سانلا ضعب نأ امك «حضاو رشو ؛نيب لالض

 لکو! لج هللا لوسر ربقو هللا تيب اهيف يتلا ةهجلا ربدتسي وهو؛نيحلاصلا ضعي

 .(ىراصنلا نيد عراضت يتلا عدبلا نم ءايشألا هذه

 عورشملا نأ كلام باحصأو دمحأ مامإلا نع روطسب كلذ لبق ركذو

 بهذم وهو.هيلع مالسلا دعب 8# يبنلا ربق دنع ىتح ءاعدلاب ةلبقلا لابقتسا

 )37١/6(: (عومجملا) يف يوونلا لاقف ءاضيأ ةيعفاشلا

 ءاهقفلا نم ناكو -ينارفعزلا قوزرم نب دمحم نسحلا وبأ مامإلا لاقو

 ىلعو) :لاق.(هلبقي الو :هديب ربقلا ملتسي الو) :(زئانجلا) يف هباتك يف - نيققحملا

 نم نآلا ماوعلا هلعفي يذلا اهليبقتو روبقلا مالتساو :لاق.(ةنسلا تضم اذه

 دصق نمف) :لاق (هلعاف ىهنيو ؛هلعف بنجت يغبني ءاعرش ةركنملا تاعدتيملا

 :هعضوم نع لوحت ءاعدلا دارأ اذإو:ههجو لبق نم هيلع ملس تيم ىلع مالسلا

 ةدعاقلا) يف مالسإلا خيش لاقفءاضيأ ةفينح يبأ بهذم وهو.(ةلبقلا لبقتساو

 ١١١(: ص)(ةليسولاو لسوتلا يف «ةليلجلا

 نم مهريغو دمحأو يعفاشلاو ةفينح يبأو كلام :ةعبرألا ةمئألا بهذمو)

 لبقتسي هنإف هسفنل وعدي نأ دارأو اء يبنلا ىلع ملس اذإ لجرلا نأ مالسإلا ةمئأ

 :دمحأو يعفاشلاو كلام ةثالثلا لاقف هيلع مالسلا تقو يفاوفلتخاو ءةلبقلا

 ةرجحلا لبقتسيال :ةفينح وبأ لاقو ؛ههجو ءاقلت نم هيلع ملسيو ةرجحلا لبقتسي

 :ليق :نالوق هبهذم يف مث «مهقافتاب ءاعدلا تقو اهلبقتسي ال امك مالسلا تقو

 يف امأو.مالسلا تقو يف مهعازن اذهف.هراسي نع اهلعجي ليقو «ةرجحلا ربدتسي
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 فالتخالا ببسو.(ةرجحلا ال ءةلبقلا لبقتسي امنإ هنأ يف اوعزانتي ملف ءاعدلا تقو

 ناكو ءدجسملا نع ةجراخ تناك امل ةمركملا ةرجحلا نأ لبق نم وه امنإ روكذملا

 ربدتسيو ةا ه هجو لبقتسي نأ ادحأ نكمي نكي مل هيلع نوملسي ةباحصلا

 ملسملاف«ةباحصلا دعب دجسملا يف اهلوخد دعب انكمم كلذ راص امك« ''ةلبقلا

 تناك ؛ةرجحلا اولبقتسا نإو ؛هراسي نع ةرجحلا تراص ةلبقلا لبقتسا نإ مهنم

 (رهايلا باوجلا) يف مالسإلا خيش لاق «مهفلخ نم برغلا ةهجو مهنيمي نع ةلبقلا
 :ىنعملا اذه ركذ نأ دعب ١5( ص)

 «حجرأ نيرثكألا لوقف برغلا نوربدتسيو هنولبقتتسي اوناك نإف ذئتيحو)

 يبأ لوقف مهراسي نع ةرجحلا نولعجيو ذئنيح ةلبقلا نولبقتسي اوناك نإو

 .(حجرأ ةفينح

 اوناك مهنأ يف تبي ملف «ةقلعم ةلأسملا هللا همحر خيشلا كرت دقل :تلق

 ؛كلذ يف مهنع ةتباث ةياور دوجو مدعل كلذ نأكو ربقلا نولبقتسي وأ ءاهنولبقتسي

 اوناك ةلاحلا هذه يف مهنأ تملع دقف«هنولبقتسي اوناك مهنأ ضرف ول نكلو

 نيرثكألا نأ قبسو«مهنامز يف كلذ ناكمإ مدعل «ةلبقلا ال برغلا نوربدتسي

 رابدتسا مزلتسي اذهو «هيلع مالسلا دنع اضيأ واب ههجو لابقتساب نولوقي

 ىلع دئاز رمأ اذهف «فلس امك ةباحصلا دهع يف عقي مل هنأ عطقن يذلا رمألا.ةلبقلا

 هفرعأ ال امم كلذ؟دوجو نم هل لهف «هتايثإل .ليلد نم هل دب الو:ةرجحلا لابقتسا

 يف وأ ةا لوسرلا ربق صوصخ يف ءاوس ءاذهل ضرعت ءاملعلا نم ادحأ تيأرالو

 بتكملا عبطو يقيقحتب ٠١١ مقر) (صيينلا ىلع ةالصلا لضف) يف يضاقلا ليعامسا هاور ام امأو )١(

 (هيلع ملسي مث ةلبقلا ربدتسيو هربق ىلع هدي «عضيف صيبنلا يتأي ناك هنأ) رمع نبا نع (يمالسالا

 .هيلع قيلعتلا يف هنيب امك ركنم فيعضف
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 :لاق سابع نبا ثيدحي كلذ ىلع مهضعب لدتسا ؛معن.ةماع روبقلا

 مكيلع مالسلا :لاقف :ههجوب مهيلع لبقأف «ةنيدملا روبقب عا هللا لوسر رم)

 يذمرتلا هجرخأ .(رثألا ىلع نحنو انفاس متنأ «مكلو انل هللا رفغي ءروبقلا لهأ اي

 لاقو يناربطلا قيرط نم(97١1/١ /9۸)(ةراتخملا) يف ءايضلاو(15/5)

 .(بيرغ نسح) :يذمرتلا

 نبا لاقو .(يوقلاب سيل) :يئاسنلا لاق نايبظ يبأ نب سوباق هدنس يف :تلق

 هثيدحل يذمرتلا نيسحت لعلو «هب جتحي الف ؛هيبأ نع هتياور نم اذهو :تلق

 ىضم دقو ةحيحصلا ثيداحألا ىف تباث هانعم نإفءهلهاوش رابتعاب وه امنإ اذه

 اذه درفتل ركنم (ههجوب مهيلع لبقأف) :هلوق نأ الإ ءاهنم بيط مسق ركذ ابيرق

 .هب فيعضلا

 :(5 ٠۷ /۲) (حيتافملا ةاقرم) يف يراقلا يلع خيشلا لاق دقف ءاذه تفرع اذإ

 هجول ههجو نوكي نأ تيملا ىلع مالسلا لاح يف بحتسملا نأ ىلع ةلالد هيف)

 امل افالخ :نيملسملا ةماع لمع هيلعو ءاضيأ ءاعدلا ىف كلذك رمتسي نأو تيملا

 نم ملع امك ةلبقلا لبقتسي ءاعدلا ةلاح يف هنأ اندنع ةنسلا نأ نم رجح نبا هلاق

 .(ءاعدلا قلطم ىف رخأ ثيداحأ

 كا هلابقإ الإ ثيدحلا ىف سيل ذإ ءرهاظ رظن لالدتسالا اذه ىفو :تلق

 ىلإ جاتحي وهو رخآ ئشف «ىتوملا هوجو ىلع لابقإلا امأو ءروبقلا ىلع ههجوب

 .هفرعأ ال امم وهو ءاذه ريغ رخآ صن

 روبقلاب راملا نأ ىلع احضاو اليلد ناكل هدنس تبث ول ثيدحلا نأ قحلاف

 ۳۸۲ ا



 اميسحو :لابقتسالا ناك امفيك ءاهل ءاعدلاو اهيلع مالسلا نيح ههجوب اهلبقتسي

 حلصي الف هنايب قبس امك فيعض دنسلاو امأ «ىتوملا هوجول دصق نود قفتي

 .الصأ هب لالدتسالل

 دنع ةرجحلا لابقتسا ةيعورشم مدع نم كلام مامإلا نع '''مدقت ام يفاني الو

 لابقتسا نع يسابعلا روصنملا هلأس امل اكلام نأ اهيف ءاج يتلا ةياكحلا ءاعدلا

 ءةلطاب ةياكح اهنأل مدآ كيبأ ةليسوو كتليسو وه :لاقو :«كلذب هرمأ :ةرجحلا

 هنع لوقنملا تباثلا فالخ يه مث «فورعم دانسإ اهل سيلو ؛كلام ىلع ةبوذكم

 .هريغو يضاقلا قاحسإ يف ليعامسإ هركذ امك هباحصأ بتك يف تاقثلا ديناسأب

 نوعدي ةرجحلا يلبقتسم مايقلا نوليطي ماوقأ نع لئس هنأ هنع اوركذ ام اهلثمو

 نوعباتلاو ةباحصلا اهلعفي مل يتلا عدبلا نمف هنأ ركذو «كلذ كلام ركنأف مهسفنال

 .(اهلوأ حلصأ ام الإ ةمالا هذه رخآ حلصي ال) لاقو ,ناسحإب مهل

 رمأ كلذك «رانلاب هرشبي لب :هل وعدي الو «هيلع ملسي الف رفاكلا ربق راز اذإ -

 ة6 يبنلا ىلإ يبارعأ ءاج) :لاق صاقو يبأ نب دعس ثيدح يف ةو هللا لوسر

 نأكف «رانلا يف :لاق ؟وه نيأف «ناكو «ناكو :محرلا لصي ناك يبأ نإ :لاقف

 ربقب تررم امثيح) :لاق ؟كوبأ نيأف !هللا لوسراي :لاقف «كلذ نم دجو يبارعألا

 اهلا لوسر ينفلك دقل :لاقف :دعب يبارعألا ملسأف :لاق .(رانلاب هرشيف رفاك

 (ريبكلا مجعملا) يف يناربطلا هجرخأ .(رانلاب هترشب الإ رفاك ريقب تررم اما!ابعت

 يسدقملا ءايضلاو (284) مقر (ةليللاو مويلا لمع) يف ينسلا نباو (/31/)

 )١١1/١- يمثيهلا لاقو «حيحص دنسب (77 )١/ (ةراتخملا ثيداحألا) يف

 ."رئانجلا ماكحأ" خيشلا باتك يف يآ ()

 .(57 ٠۳- ص) ةيميت نبال (ةليلج ةدعاق) رظنا ()
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 .(حيحصلا لاجر هلاجرو ءريبكلا يف يناربطلاو رازبلا هاور) ۸

 دنسم نم هلعج هنكل هجولا اذه نم )51/5/١-/51/1( هجام نبا هجرخأ دقو

 :حيحص هدانسإ) :(؟ /۹۸ ق) (دئاوزلا) يف يريصوبلا لاقوءرمع نبا هللا دبع

 .(تاقث هلاجر

 ثيداحألا ةلسلس) يف هتنيب امك دعس دنسم نم هنأ ظوفحملاوءذاش هنكل :تلق

 )١18(. (ةحيحصلا

 انروبقب متررم اذإ) :ظفلب اعوفرم ةريره يبأ ثيدح نم دهاش ثيدحللو

 يف ينسلا نبا هاور.(رانلا لهأ نم مهنأ مهوريخأف «ةيلهاجلا لهأ نم مكروبقو

 دمحم نع ظفحلا ئيس وهو نامي نب ىيحي هيف دنسب (0817 مقر) (ةليللاو مويلا)
 نيعلا حتفب (ورمع نبا) هنا رهاظلا نكل .هنع ةملس يبأ نع هفرعأ ملو ءرمع نب

 .ثيدحلا نسح وهو.واولا فرح عباطلا نم طقس ءءارلا دعب واو مث ميملا نوكسو

 (عانقلا فاشك) يف امك ةلبانحلا بهذم وه ةلأسملا هذه يفانركذامو

 .مهبتك نم هريغو( ١1١5 /؟)

 :لاق ةيلظنحلا نب ريشب ثيدحل «هيلعن يف نيملسملا روبق نيب يشمي الو -

 ذإ يشمي وه امنيبف...نيملسملا روبق ىلع ىتآ... اهلا لوسر يشامأ امنيب)

 بحاص اي :لاقف«نالعن هيلع روبقلا نيب يشمي لجرب وه اذإف «ةرظن هنم تناح

 ىمرف«هيلعن علخ اا٣ هللا لوسر لجرلا فرع املف ءرظنف «كيتيتبس قلأ نيتيتبسلا
 .'84(0) ةلأسملا يف همامتب ىضم دقو«مهريغو نئسلا باحصأ هجرخأ(امهب

 لاعنلاب روبقلا نيب يشملا ةهارك ىلع لدي ثيدحلاو) 3١(: -۳) (حتفلا) يف ظفاحلا لاق )١(

 = ناك رمع نبا نأب بقعتم هنإف ءاليخلا نم امهيف امل امهنع يهنلا نوكي نأ هبشي يباطخلا لوق

 ۸۴ ا



 مل هنأل«روبقلا ىلع دورولاو نيحايرلا نم اهوحنو سآلا عضو عرشي الو-

 هللا يضر رمع نبا لاق دقو" هيلإ انوقبسل اريخ ناك ولو «فلسلا لعف نم نكي

 نع ةنابإلا)يف ةطب نبا هار. (ةنسح سانلا اهآر نإو«ةلالض ةعدب لك) :امهنع

 امهيف ري مل ام هيلعن يف يلصي صيبنلا ناك دقف ءرذق هيلعن يف ناك هنأ ىلع روكذملا لجرلا يهن

 !هللا ىلع لوقتلا نم هنأو .هنالطبب (۱۳۷ )٥/ مزح نبا مزج لب ديعب لامتحالا اذهو :تلق.(ىذأ

 ةلأسملا يف يتالا ربقلا ىلع سولجلا نع يهنلاك وهف «ىتوملا مارتحا باب نم يهنلا نأ برقالاو

 لكلا ذإ ءرعش اهيلع يتلا لاعنلا نم امهريغو نيتيتبسلا نيلعنلا نيب قرف الف هيلعو «(5 ةرقف ٠

 يف ميقلا نبا كلذ حرش دقو ءاهمارتحال اهتافانمو روبقلا نيب اهيف يشملا يف ةدحاو ةباثم يف

 «ديج هدانسإ ريشب ثيدح) :لاق هنأ دمحأ مأمالا نع لقنو ©7405 -7 5 /4) (ننسلا بيذهت»)

 يف دواد وبأ لاقف ,ثيدحلا اذهب لمعي ناك دمحأ مامالا نأ تبث دقو.(ةلع نم الإ هيلإ بهذأ

 ناك ام هللا همحرف. (هيلعن علخ رباقملا نم برقف ةزانجلا عبت اذإ دمحأ تيأر) :( ١08 ص) هلئاسم

 .ةنسلل هعبتأ

 :هلوقو نيربقلا ىلع لخنلا ةديرج يقش صيبنلا عضو يف سابع نبا ثيدح انركذ ام ضراعي الو )١(

 صاخ هنإف.(5١) (دواد يبأ حيحص) يف هتج رخ دقو هيلع قفتم.(اسبيي مل ام امهنع ففخي هلعل)

 هئاعدو صيبنلا رثأب كربتلا نم هنإ) :ثيدحلا ىلع اقيلعت )۲۷/١( (ننسلا ملاعم) يف ىلاعت

 باذعلا فيفخت نم ةلأسملا هب تعقو امل ادح امهيف ةوادنلا ءاقب ةدم لعج هنأكو ءامهنع فيفختلاب

 نم ريثك يف ةماعلاو «سبايلا يف سيل ىنعم بطرلا ديرجلا يف نأ لجأ نم كلذ سيلو ءامهنع

 كلذ نم هوطاعت امل سيلو ءاذه ىلإ اوبهذ مهارأو «مهاتوم روبق يف صوحلا سرغت نادلبلا

 «يباطحلا قدصو) :اذه بقع )١/ ٠١١( يذمرتلا ىلع هقليعت يف ركاش دمحأ خيشلا لاق.(هجو

 ءرصم دالب يف اصوصخ «هيف اولغو «هل لصأ ال يذلا لمعلا اذه ىلع ارارصإ ةماعلا دادزا دقو

 ىلع سانلا اهعضيف «مهنيب اهنوداهتيو ءروبقلا ىلع روهزلا نوعضي اوراص ىتح «ىراصنلل اديلقت

 يف ةيمسرلاب ةهيبش ةداع تراص ىتحو ءايحالل ةلماجمو مهل ةيحت مهفراعمو مهبراقأ روبق
 روبق ىلإ اوبهذ ابروأ دالب نم ةدلب اولزن اذإ نيملسملا نم ءاربكلا دجتف ةيلودلا تالماجملا

 عضي مهضعبو ءروهزلا اهيلع اوعضوو (لوهجملا يدنجلا) هنومسي نم ربق ىلإ وأ اهئامظع
 مهيلع كلذ ركني الو ,مهلبق نم ننسل اعابتاو «جنرفالل اديلقت اهيف ةوادن ال يتلا ةيعانصلا روهزلا

 = رثكأ نأ تملع دقلو «مهاتوم روبق يف كلذ نوعضي مهسفنأ مهارت لب «ةماعلا هابشأ ءاملعلا



 روبقلا ىلع عضوي يذلا ناحيرلاو صوخلا ىلع اهعير فوقوم ةيريخ افاقوأ ىمست يتلا فاقوالا

 لهآ ىلع بجيو ءةنسلاو باتكلا نم اهل دنس الو «نيدلا يف اهل لصأ ال تاركنمو عدب هذه لكو

 ىلع ديرجلا عضو نوك ديؤيو :تلق..(اوعاطتسا ام تاداعلا هذه اولطب نأو اهرركني نأ ملعلا

 :رومأ اهقش ةوادن لجأ نم نكي مل فيفختلا نأو «هب صاح ربقلا

 ينإ) :صلاق ةيفو ۲۳١- ۲١( /۸) (ملسم حيحص) يف ليوطلا هنع هللا يضر رباج ثيدح -أ

 يف حيرص اذهف.(نيبطر ناتصغلا ماد ام امهنع دري نأ يتعافشب تببحأف «نابذعي نيربقب تررم
 هذه رباج ةصق تناك ءاوسو «ةوادنلا ببسب ال هئاعدو صهتعافش ببسب وه امنإ باذعلا عفر نأ

 يف ظفاحلا هحجر امك اهريغ وأ هريغو ىبعلا هحجر امك ةمدقتملا سابع نبا ةصق نيع ىه

 حيحصلا رظنلا نالف ءرخالا لامتحالا ىلع امأو ءرهاظف لوألا لامتحالا ىلع امأ «(حتفلا)
 اببس ةوادنلا نوك نالو ءامهنيب دوجوملا هباشتلل نيتصقلا ىف ةدحاو ةلعلا نوكت نأ ىضتقي

 فخأ ناكل كلذك رمالا ناك ولو ءالقع الو اعرش فرعي ال امم تيملا نع باذعلا فيفختل
 نم اهيف عرزي ام ةرثكل نانجلاب نوكت ام هبشأ رباقم يف نونفدي نيذلا رافكلا مه امنإ اباذع سانلا

 ءاملعلا ضعب نأ قبس ام ىلإ فاضي !ءاتش نافيص ةرضخم لظت يتلا راجشالاو تاتابنلا

 تبهذ اذإف :اولاق ءىلاعث هللا حبست اهنوك فيفختلا يف ةوادنلا ريثأت ببس نآ اوركذ دق يطويسلاك

 نم نإو) :ىلاعتو كرابت هلوق مومعل فلاخم ليلعتلا اذه نإف !هحيبست «عطقنا سبيو دوعلا نم

 .(مهحيبست نوهقفت ال نكلو «هدمحب حبسي الإ ئش
 يه تسيل ىرحالاب وأ ؛ةوادنلا يف سيل رسلا نأ ىلإ ريشي ام هسفن سابع نبا ثيدح يف -ب

 نم نإف ءالوط ينعي (نينثا هقشف بيسعب اعد مث) هلوق كلذو «باذعلا فيفخت يف ببسلا

 امم لقأ فيفختلا ةدم نوكتف ةعرسب هسبيو قشلا نم ةوادنلا باهذل ببس هقش نأ مولعملا

 ىلع هفصن وأ اييسع ربق لك لع عضولو قش نودب صهاقبال ةلعلا يه تناك ولف «قشي ملول
 ةدم ىلع ةمالع اهنأ نيعتو «ببسلا يه تسيل ةوادنلا نأ ىلع لد لعفي ملاذإف «لقالا

 كلذبو «رباج ثيدح يف هب حرصم وه امك صهيبن ةعافشل ةباجتسا هب هللا نذأ يذلا فيفختلا

 امنإف اذه لمأتف.اهددعتو ةعقاولا يف امهفالتخا لمتحا نإو «ببسلا نييعت يف ناثيدحلا قفتي

 نمف اباوص ناك نإف «ءاملعلا نم هيلإ راشآ وأ هيلع صن نم دجأ ملو «يسفن يف حدقنا ئش وه
 .هيضري ال ام لك نم هرفغتساو «يم وهف أطخ ناك نإو ىلاعت هللا

 اوعضولو .هاضتقمب اولمعلو حلاصلا فلسلا كلذ مهفل «تاذلاب ةدوصقم ةوادنلا تناك ول -ج

 هلقن مث مهنع كلذ رهشال اولعف ولو ءاهترايز دنع روبقلا ىلع كلذ وحنو سالاو ديرجلا

 ىلع لد لقني ملذإف «هلقن يعاودلا يعدتستو ءرظنلا تفلت يتلا رومالا نم هنال ءانيلإ تاقثلا

 = نالطب مهف ذشيح لهس ءاذه نيبت اذإو .دارملا تبثف «ةعدب هللا ىلإ هب برقتلا نآو «عقي مل هنأ
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 ففخ اذإف) :هعمسي مل نمع (رودصلا حرش) يف يطويسلا هلقن ىذلا ليزهلا سايقلا كلذ

 سرغ يف لصأ ثيدحلا اذهو :لاق ؟نآرقلا نموملا ةءارقب فيكق ةديرجلا حيبستب امهنع

 ؟(جوعاو لظلا ميقتسي لهو) «(شقنا مث شرعلا تبثأ) :هل لاقيف :تلق (روبقلا دنع راجشالا

 عضو نأ ىلع مدقت ام لدف.انم ريخلا ىلع صرحأ مهنال فلسلا هيلإ ردابل احيحص سايقلا

 ةوادن يف نكي مل نيربقلا نع باذعلا فيفخت يف رسلا نأو ءصهب صاح ربقلا ىلع ديرجلا
 صهلاقتنا دعب ىرخآ ةرم هعوقو نكمي ال امم اذهو ءامهل هئاعدو صهتعافش يف لب بيسعلا

 هتايصوصمخ نم ربقلا باذع ىلع عالطالا نال .صهدعب نم هريغل الو ىلعالا قيفرلا ىلإ
 نآرقلا صن يف ءاج امك لوسرلا الإ هيلع علطي ال يذلا بيغلا نم وهو «مالسلاو ةالصلا هيلع

 ام انيب ام ىفاني ال هنأ ملعاو (لوسر نم ىضترا نم الإ ادحأ هبيغ ىلع رهظي الف بيغلا ملاع)

 ةملس نب دامح قيرط نم ركاسع نبا جرخأو) )172١(: (رودصلا حرش) يف يطويسلا هدروأ

 ربق ىلع رم صهللا لوسر نأ ثدحي ناك هنع هللا يضر يملسالا ةزرب ابأ نأ ةداتق نع

 ناكو.ةبطر تماد ام هنع هفري نأ ىسع :لاقو «ربقلا يف اهسرغف ةديرج ذخأف «بذعي هبحاصو

 (نامرك) نيب ةزافم يف تامف :لاق.نيتديرج يعم يربق يف اوعضف تم اذإ :يصوي ةزرب وبأ

 امنیف ديف اههبيصن ال عض وم اذهو نيديرج هربق يف عضت نأ انيصوي ناك :اولاقف ««سموق)و

 «نيتديرج اوذخأف ءافعس مهعم اوباصأف «(ناتسجس) لبق نم بكر مهيلع علط ذإ كلذك مه

 هربق يف لعجت نأ ةديرب ىصوأ :لاق قروم نع دعس نبا جرمخأو .هربق يف هعم امهوعضوف
 امهتوبثب ميلستلا ضرف ىلع -نيرثالا نيذه يف سيل هنأ «ةافانملا مدع هجوو :تلق.(ناتديرج

 هب فلسلا لمع مدع ةتيعدب انيعدا يذلا ءروبقلا ةرايز دنع ديرجلا عضو ةيعورشم -اعم

 اهلبق يتلاك تناك نإو ءىرخأ ةيضق يهو هربق يف تيملا عم نيتديرجلا لعج امهيف ام ةياغو
 ال كلذ ىلع لدي ال ةباحصلا نم هريغك ةزرب وبأ هاور يذلا ثيدحلا نال ةيعورشملا مدع يف

 ال رثالا نأ ىلع هربق يف نيتديرج عضوب ىصوأ وهو «ةدحاو ةديرج عضو هيف ثيدحلاو اميس

 نبا هجرخأ هقيرط نمو (۱۸۲ ۱۸۳ /1) (دادغب) خيرات يف بيطخلا هجرخآ دقف هدانسإ حصي

 نب هاشلا نع يملسالا ةزرب يبأ نب ديبع نب ةلضن ةمجرت رخآ يف (قشمد خيرات) يف ركاسع

 يدهبعلا ةبلعث نب زذنملا نب رضنلا انأبنأ :لاق يثيللا حلاص نب ناميلس حلاص وبأ انث :لاق رامع

 رضنلاو هاشلا ةلاهج :ىلوالا :ناتلع هلو ءفيعض دانسإ اذهف :تلق.هب ةملس نب دامح نع

 وه مث «ةزرب يبأ نع ةياور هل اوركذي مل مهنإف ةداتق ةنعنع :ىرخالاو.ةمجرت امهل دجأ مل ينإف

 .اذه هدانسإ لثم يف هتنعنع نم ىشخيف سيلدتلاب روكذم
 = نب نافع انربخآ ٤(: ص ١ قال ج) (تاقبطلا) يف دعس نبا لاق «هنع ةتباث يهف «ةديرب ةيصو امأو
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 دانسإب افوقوم )١/7١/١( (ةنسلا) يف يئاكلاللاو (۲ ١١١/ /۲) (ةنايدلا لوصأ

 امنإو.امهو الإ هارأ امو ءاعوفرم ١( /77/5) (مالكلا مذ) يف يورهلاو «حيحص

 (771-108/ص) "زئانجلا ماكحأ "

 :[مامإلا لاق]

 :يتأيام روبقلا دنع مرحي

 نب قازرلا دبع لاق ءامالسالا يف رقعال» : ةا هلوقل ءرحنلاو حبذلا ١-

 دبع لوقو ۷١( /۲) دواد وبأ هجرخأ.«ةاش وأ ةرقب ربقلا دنع نورقعي وناك» :مامه

 (۱۹۷ /۴)دمحأو (4//51) يقهيبلاو )11۹١( هفنصم يف وهو هل قازرلا

 .نيخيشلا طرش ىلع حيحص هدانسإو

 دنع ينعي - كانه حبذلا امأو) :(۱۸۲ ص) «ءاضتقالا» يف مالسإلا خيش لاقو

 يف دمحأ لاق «ثيدحلا اذهل مهريغو انباحصأ هركذ ًاقلطم هنع يهنمف - روبقلا

 يملسالا ةديرب ىصوأ :قروم لاق :لاق لوحالا مصاع انربخأ :لاق ءةملس نب دامح انث :لاق ملسم

 اذهو.رامح قلاوج يف الإ دجوت ملف ناسارخ ىندأب تام نأ ناكف.ناتديرج هربق يف عضوت نأ

 لمح ةديرب ناكو) :هحرش يف ظفاحلا لاق.اموزجم (107 /۳) يراخبلا هقلعو «حيحص دنس

 يراخبلا فرصت نم رهظيو :ديشر نبا لاق ءنيلجرلا كنيذب اصاخ هري ملو .همومع ىلع ثيدحلا
 هيلإ بهذ ام نأ كش الو :تلق.(هلمع هلظي امنإ :رمع نبا لوقب هبقع كلذلف ءامهب صاخ كلذ نأ

 هيلع لدي ال ثيدحلاو ىأر هنال هيف ةجح ال ةديرب يأرو «هنايب قبس امل باوصلا وه يراخبلا
 ىده ىدهلا ريخ)و .قبس امك هيلع لب «ربقلا يف ةديرجلا عضي مل صيبنلا نإف ءاماع ناك ول ىتح

 .(دمحم

 دا ع
 يا



 تيملا مهل تام اذإ اوناك.مالسالا يف رقع ال : لاب يبنلا لاق :-يزورملا ةياور

 .كلذ نع اب يبنلا ىهنف «هربق ىلع ًاروزج اورحت

 .همحل لكأ هللا دبع وبأ هركو

 دنع قدصتلا يف اننامز لهأ نم ريثك هلعفي ام اذه ىنعم يفو :انباحصأ لاق

 .(هوحن وأ زبخب ريقلا

 ربقلا دنع رقعلاو حبذلا امأو» ( ۰ /0) «عومجملا» يف يوونلا لاقو

 .«حيحص نسح :لاقو يذمرتلاو دواد وبأ هاور ءاذه سنأ ثيدحل مومذمف

 هلعفي امك ربقلا بحاصل ناك ذإ امأو ىلاعت هلل كانه حبذلا ناك اذإ اذهو :تلق

 اذه ذإ هللا ريغل حبذ نأب كلذك هنأ لاحلاو يأ «قسفل هنإو هيلع هللا مسا ركذي مل

 يف امك هب هللا ريغل لهأ اقسف وأ# :هلوقب ىلاعت هللا هركذ امك انه قسفلا اذه

 نم (نوعلم :ةياور ىفو) هللا نعل :لاقو. ممتيهل اهيقفلل (١ا/1/١) «(رجاوزلا»

 نبا نع نسح دنسب (۲۹۱۷ ۰۲۹۱۰ ۰۲۸۱۷ مقر) دمحأ هجرخأ .«هللا ريغل حبذ

 هوحن يلع نع ۸٤( /5) ملسمو «سابع

 .اهنم جراخلا بارتلا ىلع ةدايز اهعفر -؟

 .هوحنو سلِكلاب اهيلط -۳

 .اهيلع ةباتكلا - ٤

 .اهيلع ءانبلا - ۵

 .اهيلع دوعقلا -5



 :ثيداحأ كلذ ىفو

 صصجي نأ ع هللا لوسر ىهن» :لاق هنع هللا يضر رباج نع :لوألا

 ملسم هجرخأ.«[هيلع بتكي وأ ]ء[هيلع دازي وأ ]:هيلع ىنبي نأو«هيلع دعقي نأوءربقلا

 يذمرتلاو (785-585:5882 /۱) يئاسنلاو (971/؟)دوادوبأو (

 ۰۲۹۵ /*) دمحأو ٤( /5) يقهيبلاو (۳۷۰ )١/ مكاحلاو «هححصو )١56/5(

 .ىلوألا ىقهيبللو ءىئاسنلاو دواد ىبأل ناتدايزلاو :(3244 ۳۹ ۲

 .ىبهذلا هقفاوو اهدانسإ ححصو مكاحلاو يذمرتلا دنع ةيناثلاو

 ىسوم نب ناميلس نيب عاطقنالاب هريغو )75١/4( يرذنملا اهلعأو

 قيرط نم مكاحلا اهجرخأ دقق الإو «هريغو دواد يبأ قيرطل رظنلاب اذه نكل.رباجو

 ءامهسيلدت ةهبش كلذب لازف ءرباج نم اذهو ريبزلا يبأ نم هعامسب هدنع جيرج

 :(595/0) يوونلا لاقو ءانركذ نم دنع ىلوألا ةياورلا تءاج هجولا اذه نمو

 بارتلا ىلع ربقلا دازيال نأ بحتسي هنأ ىلع اهب لدتسا مث.«حيحص اهدانسإو)

 هنأ هانعم :انباحصأ لاق «سأب الف داز نإف :يعفاشلا لاق» :لاقو هنم جرخأ يذلا

 .(هورکمب سيل

 نبا هلاق ام قحلاف «ميرحتلا هيف لصألا نإف يهنلا رهاظ فالخ اذهو :تلق

 :(۴۳ /0) (ىلحملا) يف مزح

 مدهيو ئش هبارت ىلع دازي نأ الو ء.صصجبي نأ الو ءربقلا ىنبي نأ لحي الو»

 .«كلذ لك

 ١58(: ص) «لئاسملا» يف دواد وبأ لاقف ءدمحأ مامإلا لوق رهاظ وهو

54 5 
 يا



 ضرألاب ىوسي نأ الإ «هربغ بارت نم ربقلا ىلع دازي ال :لاق دمحأ تحمس

 .(كاذ ذإ صخر هنأكف «فرعي الف

 دمحم مامإلا لاقو !طقف ةهاركلا هنع (5 58 /۲) «فاصنإلا» يف ركذ نكل

 :(55 ص) اراثآلا» يف

 ىتح ربقلا اوعفرا :لاقي ناك :لاق ميهاربإ نع دامح نع ةفينح وبأ انربخألا

 هيلع بتكي وأ ءًاملع وأ ًادجسم هدنع لعجي وأ ءنيطي وأ ء.صصجي نأ هركنو

 لوق وهو ءاسأب هيلع ءاملا شرب ىرن الو «ربقلا هلخدي وأ هب یہی نأ ٌرُجآلا هركيو
 .«ةفينح يبأ

 ةلأسملا يف مدقتملا صنلل قفاوم وهف «ربش وحن نوكي كلذو «هنم جراخلا بارتلا

(۷). 

 ىف لاق هب ىلطلا دارملاو ءسلكلا وهو «صجلا» نم وهف صيصجتلا امأو

 .«صجلاب هالط :ءائبلاو مالم :ءانإلا صصجو) :«سوماقلا)

 «نيمدقتملا ضعب لاق امك ةنيز عون هنأ لجأ نم صيصجتلا نع يهنلا لعلو

 :نالوق هيف ءاملعلل ؟ربقلا نييطت مكح امف هيلعو

 هدنع ةهاركلاو «هنع افنآ هتلقن اميف دمحم مامإلا هيلع صن ءةهاركلا :لوألا

 «فاصنإلا» يف امك ةلبانحلا نم صفح وبأ لاق ةهاركلابو.تقلطأ اذإ ميرحتلل

)04/۲( 

 يف هب مزج و .دمحأ مامإلا نع )١( دواد وبأ هاكح هب سب ال هنأ :رخآلاو

 مسد



 :هبقع يوونلا لاق :يعفاشلا مامإلا نع ١155( /۲) يذمرتلا هاكحو .(«فاصنإلا)

 ملو ؛هيلع صن امك هيف ةهارك ال هنأ حيحصلاف .هل باحصألا روهمج ضرعتي ملو»

 .«يهن هيف دري

 نيطتلا نم دوصقملا ناك نإ :يتآب ام وحن ىلع ليصفتلا باوصلا لعلو :تلق
 الو حايرلا هفسنت ال نأو ءعرشلا هب حمس ام ردق اعوفرم هئاقبو ربقلا ىلع ةظفاحملا

 هجو وه اذه لعلو «:ةعورشم ةياغ ققحي هنأل كش نودب زئاج وهف ءراطمألا هرثعبت

 هيف ةدئاف ال امم اهوحنو ةنيزلا دوصقملا ناك نإو «بحتسي هنأ ةلياتحلا نم لاق نم

 مالك رهاظ وهو ءاهميرحت ثيدحلا رهاظف «ةباتكلا امأو «ثدحم هنأل زوجي الف

 :(0؟0//9) يوونلا لاقو !طقف ةهاركلاب ةلبانحلاو ةيعفاشلا حرصو ءدمحم مامإلا

 ترج امك هسأر دنع حول يف ربقلا ىلع بوتكملا ناك ءاوسو :انباحصأ لاق»

 .«ثيدحلا مومعل هوركم هلكف «هريغ يف مأ ءسانلا ضعب ةداع

 فرعتلل لب ءةفرخزلا هجو ىلع ال تيملا مسا ةباتك ءاملعلا ضعب ىنثتساو

 :يناكوشلا لاق...نوعظم نب نامثع ربق ىلع رجحلا لا: يبنلا عضو ىلع ًاسايق

 صنلا ةلباقم يف سايق هنأ ال ءروهمجلا هب لاق دقو سايقلاب صيصختلا نم وهو»

 .«سايقلا اذه ةحص يف نأشلا نكلو ««راهنلا ءوض» يف لاق امك

 هديعب هقالطإ ىلع سايقلا اذه ةحصب لوقلا نأ ملعأ هللاو هارأ يذلاو

 لوسر عضو اهلجأ نم يتلا ةياغلا ققحي ال رجحلا ناك اذإ امب هدييقت باوصلاو

 ةرثكو ًالثم روبقلا ةرثك ببسب كلذو «هيلع فرعتلا يهو الأ ءرجحلا ةا هلا

 .ةروكذملا ةياغلا هب ققحنت ام ردقب مسالا ةباتك زوجي ذئنيحف !ةفرعملا راجحألا

 ةمئأ نإف «هيلع لمعلا سيل» :ثيدحلا بقع مكاحلا لوقامأو .ملعأ هللاو

۳4 
 يا



 فلخلا هب ذخأ لمع وهو «مهروبق ىلع بوتكم برغلا ىلإ قرشلا نم نيملسملا

 .«فلسلا نع

 وه امنإو «كلذ لعف ًايباحص ملعن الو ًالئاط تلق ام» :هلوقب يبهذلا هدر دقف

 .«يهنلا مهغلبي ملو -مهدعب نمف نيعباتلا ضعب هثدحأ عش

 ىلع ىنبي نأ ىهن ةا يبنلا نأ» يردخلا وهو ديعس يبأ نع :يناشلا

 الإ :حيحصلا لاجر ًاعيمج هلاجر دنسب(٤۳۷- ٤۷۳ /١)هجام نبا هجرخأ.«ربقلا

 هنأ الإ «تاقث هلاجر» :(؟ /۹۷ق) «دئاوزلا» يف يريصوبلا لاق دقف «عطقنم هنأ

 .اديعس يبأ نم عمسي مل ةرميخم نب مساقلا «عطقنم

 هداتسإ :دئاوزلا يفو» :هجام نبا ةيشاح يف يدنسلا لوقف :تلق

 يبن ىهن» :ظفلب ىلعي وبأ هاورو ؟وه نمم يردأ ال ٌمْهَو «تاقث هلاجرو«حیحص

 يف يمثيهلا لاق «اهيلع ىلصي وأ ءاهيلع دعقي وأ ءرويقلا ىلع ىنبي نأ ةا هللا

 .«تاقث هلاجرو» 5١(: /7”) «دئاوزلا عمجملا

 كثعبأ الأ :بلاط يبأ نب ىلع يل لاق» :لاق يدسألا جايهلا يبأ نع :ثلاثلا

 الإ [تيب يفل [ةروص :ةياور] الاثمت عدتال نأ ؛ ويم هللا لوسر هيلع ينثعب ام ىلع

 017١ /۲) دواد وبأو )5١/7( ملسم هجرخأ.(هتيوس الإ افرشم ًاربق الو ؛هتسمط

 (۳۹۹ /۱) مكاحلاو ءهنسح(157١-55 /۲) يذمرتلاو (58/51) يئاسنلاو

 نم ۷٤١ ٠١54( مقر)دمحأو ١54( مقر) يف يسلايطلاو (” )٤/ يقهيبلاو

 يبأ قيرط نم (۲۹ ص) (ريغصلا مجعملا» يف يناربطلاو «هنع لئاو يبأ قيرط

 ۰٦٥۷۰٦9۸ مقر) دمحأو (95مقر)يسلايطلا دنسم يف هلو.هنع قاحسإ

 .هنع هللا يضر يلع نع نارخآ ناقيرط 645

qy | 



 ةنسلا نأ هيف» :ثيدحلا اذه حرش يف (7 /5) ىلاعت هللا همحر يناكوشلا لاق

 ؛لضاف ريغ ناك نمو الضاف ناك نم نيب قرف ريغ نم ًاريبك ًاعفر عفري ال ربقلا نأ

 كلذب حرص دقو مرحم هيف نوذأملا ردقلا ىلع ةدايز رويقلا عفر نأ رهاظلاو

 تحت لخادلا روبقلا عفر نمو :لاق ءكلامو يعفاشلا ةعامجو «دمحأ باحصأ

 ذاختا نم وه اضيأو ؛روبقلا ىلع ةرومعملا دهاشملاو ببقلا ًايلوأ ال وخد ثيدحلا

 دييشت نع اشن دق مكو.يتأيس امك كلذ لعاف لج يبنلا نعل دقو ءدجاسم روبقلا

 داقتعاك اهل ةلهجلا داقتعا اهنم ؛مالسإلا اهل يكبي دسافم نم اهنيسحتو روبقلا ةينبأ

 ءررضلا عفدو عفتلا بلج ىلع ةرداق اهنأ اوئظف كلذ مظعو ءمانصألل رافكلا

 ام اهنم اولأسو «بلاطملا حاجنل اجلمو :جئاوحلا ءاضق بلطل ادصقم اهولعجف

 مل مهنأ ةلمجلابو.اوثاغتساو اوحسمتو لاحرلا اهيلإ اودشو «مهبر نم دابعلا هلأسي

 «نوعجار هيلإ انإو هلل انإف !هولعف الإ مانصألاب هلعفت ةيلهاجلا تناك امم ائيش اوعدي

 نيدلل ةيمح راغيو هلل بضغي نم دجن ال عيظفلا رفكلاو عينشلا ركنملا اذه عمو

 نم انيلإ دراوت دقو أكلم الو ًاريزو الو ًاريمأ الو ءًاملعتم الو ًاملاع ال «فينحلا

 هيلع تهجوت اذإ مهرثكأ وأ نييروبقلا ءالؤه نم ًاريثك نأ هعم كشيال ام رابخألا
 كخيشب فلحا :كلذ دعب هل ليق اذإف ءًارجاف هللاب فلح همصخ ةهج نم نيمي

 ةلدالا نيبأ نم اذهو !قحلاب فرتعاو يبأو ًاكلتو مثعلت !ينالفلا يلولا كدقتعمو

 ثلاث وأ «نينثا يناث ىلاعت هنإ :لاق نم كرش قوف غلب دق مهكرش نأ ىلع ةلادلا

 يأو ءرفكلا نم دشأ مالسالل ءزر يأ نيملسملا كولم ايو نيدلا ءاملع ايف .ةثالث

 نوملسملا اهب باصي ةبيصم ىأو «هللا ريغ ةدابع نم هيلع رضأ نيدلا اذهل.ءالب
 !؟ًابجاو كرشلا اذه راكنإ نكي مل نإ هراكنإ بجي ركنم يأو «ةبيصملا هذه لدعت

 يدانت نمل ةايح ال نكلو ايح تيدان ول تعمسأ دقل

 را ٤ ۳۹



 دامر يف خفنت تنأ نكلو تءاضأ اهب تخفن اران ولو

 حرش» اهامسأ بابلا اذه يف ةعفان ةفيطل ةلاسر ىلاعت هللا همحر يناكوشللو

 .(075-55 )١/ (ةيرينملا ةعومجملا١ يف ةعوبطم «روبقلا عفر ميرحت يف رودصلا

 «مورلا ضرأ ىلإ ديبع نب ةلاضف عم انجرخ» :لاق يفش نب ةمامث نع :عبارلا

 كلذ ىلعو مورلا ضرأ انوزغ :ةياور يفو) «بردلا ىلع ةيواعمل ًالماع ناكو

 هيلع ىلصف !'(سدور) [ب] انل مع نبا بيصأف ؛(يراصنالا ديبع نب ةلاضف شيجلا

 يفو) ؛هنع اوفخأ :لاق هترفح هيلع انیوس املف «هاراو ىتح هترفح ىلع ماقو «ةلاضف

 ةيوستب انرمأي ناك هللا لوسر نإف ””(هنعاوففخ :ىرخالا ةياورلا

 ةبيش يبأ نباوءنسح هدانسإو نيتياورلاب (18/5) دمحأ هجرخأ.«روبقلا

 .ىرخالا ةياورلاب( ۱۳۸-۱۳۰ /9)

 يقهيبلاو )١/ ۲٨۵( يئاسنلاو ۷١( /؟)دواد وبأو )1١/7( ملسم هاورو

 دمحأل ةياور وهو «هنم رصخأ هوحن ةمامث نع ىرخأ قيرط نم (۳-۲ /5)

 :هدنع اهظفلو (؟١/5)

 .«ضرألاب مكروبق اووس :لوقي جهلا لوسر تعمس»

 .ظفحلا ىس وهو ةعيهل نبا هدنس يفو

 لصأ الف «سراودلا روبقلا ريمخ» :ظفلي ةنسلالا ىلع روهشملا ثيدحلا امأو

 لب «سردي نأ يغبني ال ربقلا نأل ؛ركنم هرهاظب وهو ؛ةنسلا بتك نم ئش يف هل
 [هنم].ايكرت برغ بونج طسوتملا ضيبالا رحبلا يف ةفورعم ةريزج )١(

 [هنم]. فلالاب كلتو ديدشتلاب تيدع هذه نأ الإ ءاهلبق يتلا ةياورلا ىنعمب يه (؟)

 موو لي م م ممم



 الو ناصيف فرعيل «قبس امك ربش ردق ضرألا نع ًاعوفرم ًارهاظ لظي نأ يغبني

 .رجهي الو رازيو «ناهی

 ضرألاب اهتيوست «روبقلا ةيوستب انرمأي ناك» ةلاضف ثيدح نم رهاظلا نإ مث
 ربش ردق عفرلا ةنسلا نأ ليلدب ءًاعطق دارم ريغ رهاظلا اذهو ءًاقالطإ عفرت ال ثيحب

 يأ (اوففخ» ةلاضف لوق هسفن ثيدحلا نم اذه ديؤيوءأقباس هيلإ ةراشإلا ترم امك

 «ةاقرملا» رظنا ءاملعلا هرسف اذهبو ؛ةيلكلاب هنع بارتلا ةلازإب رمأي ملف «بارتلا

(Y/Y) 

 ىلع مكدحأ سلجي نأل» :لاق ةا هللا لوسر نأ ةريره يبأ نع :سماخلا

 ىلع (أطي :ةياور يفو) سلجي نأ نم هل ريخ هدلج ىلإ صلختف هبايث قرحتف ةرمج
 هجام نباو (۲۸۷ /۱) يئاسنلاو ۷١( /۲) دواد وبأو (17 /۳) ملسم هجرخأ.(ربق

 ٤٤٤۳۸۹۳۱۱ ٤(« /۲)دمحأو (۷۹ )٤/ يقهيبلاو 485/0584 /1)

 0٥١۸(. /۲) هيتياور ىدحإ ىرخألا ةياورلاو

 نأل» : واهلا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر رماع نب ةبقع نع :سداسلا

 يشمأ نأ نم يلإ بحأ ''”يلجرب يلعن فصخأ وأ «فيس وأ ةرمج ىلع يشمأ

 هجرخأ.«قوسلا طسو وأ يتجاح تيضق روبقلا طسوأ يلابأ امو ؛ملسم ربق ىلع

 يريصوبلا لاق امك حيحص دانسإب )١/ ٤ ٤١( هجام نباو ١776( /5) ةبيش يبأ نبا

 .ديج هنإ :(بيغرتلا» يف يرذنملا لاقو ء(١ /۹۸ ق) «دئاوزلا» يف

 .[هنم].نكمأ نإ ديدش بعص رمأ كلذو يأ (۱)
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 ةثالثلا ننسلا باحصأو (57/) ملسم هجرخأ.«اهيلع اوسلجت الو «روبقلا ىلإ

 ثيداحألا» يف يسدقملا ءايضلا هجرخأ سابع نبا ثيدح نم دهاش هلو «مهريغو

 يف مث ( 8 يبنلا ةالص ةفص جيرختا» يف هدانسإ ىلع تملكت دقو «ةراتخملا

 5١(. ص) «دجاسلا ريذحت)

 ربق ىلع أطولاو سولجلا ميرحت ىلع ليلد ةثالثلا ثيداحألا هذه يفو

 نكل «هريغو (01/ /4) يناكوشلا هلقن ام ىلع ءاملعلا روهمج بهذم وهو «ملسملا

 يف يعفاشلا مامالا صن وهو ءطقف ةهاركلا مهنع ينالقسعلاو يوونلا ىكح

 :لاقو ةهاركلا ىلع (45 ص) «راثآلا» يف دمحم مامالا صن كلذكو (١)«مألا»

 .«ةفينح يبأ لوق وهو»

 باوصلا ىلإ برقأ اذهو «ميرحتلل يهف تقلطأ اذإ امهدنع ةهاركلاو :تلق

 ثيدح هيلع صني يذلا هنأل ميرحتلاب لوقلا قحلاو .بسحف ةهاركلاب لوقلا نم

 ءةيعفاشلا نم ةعامج لاق اذهبو ؛ديدشلا بيهرتلا نم امهيف امل ؛ةبقعو ةريره يبأ
 نبا هيقفلا لامو ء(١٠۲ )١/ «مالسلا لبس» يف يناعنصلا بهذ هيلإو «يوونلا مهنم

 ديعولا نم هيلإ انرشأ امل ؛ةريبك هنأ ىلإ )١/ ١47( «رجاوزلا» يف ىمتيهلا رجح

 .ديعبب باوصلا نع كلذ سيلو «ديدشلا

 دجي ال نأ الإ هيلع ءاكتالاو سولجلاو ربقلا أطو هركأو) :(555/1) هللا همحر يعفاشلا لاق ١(

 هللا ءاش نإ هعسي نأ لئنيح وجرأف :ةرورض عضوم كلذف هأطي نآب الإ هتيم ربق ىلإ لوبسلا لجرلا

 سيلو ! طوغتلل هيلع سولجلا نع يهن امنإو هيلع سولجلاب سأب ال :انباحصأ ضعب لاقو «ىلاعت
 يعفاشلا ناكو.(بذملا ريغل اقلطم هنع يهن دقف بهذملل هنع يهن ناك نإو «لاق امك اندنع اذه

 يف كش الو ,روكذملا ليوأتلاب (أطوملا) يف حرص هنإف هللا همحر كلام مامالإ ىلإ ريشي هللا همحر

 .[هنم].(۱۷ ٤ /۳) ظفاحلا هلقن اميف يوونلا هنيب امك هنالطب
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 :ًافنآ مدقتملا ثيدحلل روبقلا ىلإ ةالصلا -۷

 رهاظل ربقلا ىلإ ةالصلا ميرحت ىلع ليلد هيفو «..روبقلا ىلإ اولصتال»

 يأ» :ثيدحلل ًاحراش «ريدقلا ضيف» يف يوانملا لاقف «يووتلا رايتخا وهو «يهنلا

 ىنعي- عمجف «دوبعملا ةبترم نم هنأل «غلابلا ميظعتلا نم هيف امل ءاهيلإ نيلبقتسم
 يف لاق مث «غيلبلا ميظعتلاو ؛ميظعتلاب فافختسالا نع يهنلا نيب-همامتب ثيدحلا

 دقف ةعقبلا كلت يف ةالصلاب كربتلا ناسنإ دصق نإف ؛هوركم كلذ نإف» :رخآ عضوم

 لاق اذك :يوونلا لاق ؛هيزنتلا ةهارك دارملاو «هللا هب نذأي ملام نيدلا يف عدتبا

 نع يهنلا ثيدحلا نم ذخؤيو.دعبي مل ثيدحلا رهاظل هميرحتب ليق ولو ءانباحصأ

 .(ميرحت ةهارك هوركم وهف :ةريقملا يف ةالصلا

 ميظعت لابقتسالاب دصقي مل اذإ وه امنإ روكذملا ميرحتلا نأ ملعي نأ يغبتيو

 هحرش يف ۳۷١( /۲) «ةاقرملا» يف يراقلا يلع خيشلا لاق كرش وهف الإو ءروبقلا

 هبشتلاف «مظعملا رفكل هبحاصلو ربقلل ةقيقح ميظعتلا اذه ناك ولو» :ثيدحلا اذهل

 ةزانجلا :هنم ىلوأ لب هانعم يفو ؛ميرحت ةهارك نوكي نأ يغبتيو «هوركم هب

 مث ةبعكلا دنع ةزانجلا نوعضي ثيح «ةكم لهأ هب يلتبا امم وهو «ةعوضوملا

 .«اهيلإ نولبقتسي
 :ثيداحأ هيفو ؛لابقتسا نودب ولو اهدنع ةالصلا -۸

 : وهلا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نع :لوالا

 الإ ةعبرألا ننسلا باحصأ هجرخأ.«مامحلاو ةربقملا الإ دجسم اهلك ضرألا»

 هقفاوو مكاحلا لاق امك نيخيشلا طرش ىلع حيحص دنسب مهريغو يئاسنلا

 ةملاس ىرخأ قيرط نم ءاج دقف هب ملس ولو «ئشب سيلو ؛لاسرإلاب لعأو «يبهذلا
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 رمثلا» يف كلذ يف لوقلا تلصف دقو «ملسم طرش ىلع يهو لاسرإلا نم

 .(ةالصلا» نم سداسلا ثحبملا ىف «باطتسملا

 يف لاق.«روبقلا نيب ةالصلا نع ىهن ة5 يبنلا نأ» :سنأ نع :يناثلا

 .«حيحصلا لاجر هلاجرو رازبلا هاور» (؟ا//؟) «عمجملا»

 (طسوألا) يف يناربطلاو ١( /۲۳۵) (ةمجعملا يف يبارعألا نبا هاورو :تلق

 ىلع)» :اودازو (؟ /۷۹) «ةراتخملا ثيداحآلا» ىف ىسدقملا ءايضلاو )١/ ۲۸١(

 .«زئانجلا

 «مكتالص نم مكتويب يف اولعجا» :لاق 6 يبنلا نع رمع نبا نع :ثلاثلا

 دمحأو (۱۸۷ /۲) ملسمو )١/ 57١( يراخبلا هجرخأ.«ًاروبق اهوذختت الو

 ,(١5غ6 501 280١١ مقر)

 نإ «رباقم مكتويب اولعجت ال١ : اب هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع :عبارلا

 مجرت دقو.ملسم هجرخأ.«ةرقبلا ةروس هيف ًارقت يذلا تيبلا نم رفني ناطيشلا

 .«رباقملا يف ةالصلا ةيهارك باب» :هلوقب ثلاثلا ثيدحلل يراخبلا

 يف هلوق نم طبنتسا» :هرصتخم ام لاقف هحرش يف ظفاحلا كلذ هجو نيبو

 اهيف ةالصلا نوكتف «ةدابعلل لحمب تسيل روبقلا نأ»آروبق اهوذختت ال١ :ثيدحلا

 لاد ثيدحلا :لاقف ةمجرتلا هذه يف فنصملا يليعامسإلا عزان دقو ؛ةهوركم

 هاور امك رباقملا ظفاب درو دق :تلق :رباقملا يف ال ربقلا يف ةالصلا ةهارك ىلع

 هلوأت :نيتلا نبا لاقو رباقم مكتويب اولعجت ال« ظفلب ةريره يبأ ثيدح نم ملسم

 ىلإ بدنلا هيف امنإ هنأ ىلع ةعامج هلوأتو :رباقملا يف ةالصلا ةهارك ىلع يراخبلا

 ال نيذلا ىتوملاك اونوكت ال :لاق هنأك ءنولصي ال ىتوملا ذإ «تويبلا يف ةالصلا

 ا



 هنم عئملا وأ رباقملا يف ةالصلا زاوج امأف :لاق ءروبقلا يهو مهتويب يف نولصي

 قيرطب هنم ذخؤي ال هنأ دارأ نإ :تلق «كلذ هنم ذخؤي ام ثيدحلا يف سيلف

 لقن دقو «هطابنتسا هجو انمدق دقف ءالف ًاقلطم كلذ يفن دارأ نإو «ملسمف قوطنملا

 تسيل ةريقملا نأ ىلع ثيدحلا اذهب اولدتسا مهنأ ملعلا لهأ رثكأ نع رذنملا نبا

 .يباطخلاو «ةئسلا حرش» يف يوغبلا لاق اذكو.ةالصلل عضومب

 ًاعضوم تسيل ةربقملا نأ ىلع لدي ثيدحلا نأ حجرألا وهاذهو :تلق

 لدي :يليعامسإلا لوقو ؛ةلالدلا يف حرصأ وهف ةريره يبأ ظفلب اميس ال ءةالصلل

 يبأ ثيدحل ةحيرصلا هتفلاخم عم «رباقملا يف ال ربقلا يف ةالصلا ةهارك ىلع

 ةنكمم ريغ ربقلا يف ةالصلا نآل ؛هيلع رمع نبا ثيدح لمح نسحي الف «ةريره
 حيحص» حارش نم وه) :نيتلا نبا لوقو !؟هيلع عراشلا مالك لمحي فيكف :ٌةداع

 صن دري مل هنأل .حيحصب سيل.«نولصي ال ىتوملا» (دحاولا دبع همساو «يراخبلا

 «صنب الإ اهيف تبلا يغبني ال يتلا ةيبيغلا رومألا نم وهو «كلذ يفنب عرشلا يف

 ةالصلا هيلع ىسوم ةالص وهو «هب لوقلا قالطإ لطبي ام ءاج دق لب «دوقفم كلذو

 يف ملسم هاور ام ىلع هب يرسأ ةلين ةا: هللا لوسر هآر امك هربق يف مالسلاو

 ةليللا كلت يف هب نيدتقم مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا ةالص كلذكو ؛(هحيحص)

 مهروبق يف ءايحأ ءايبنألا» :لاق هنأ ةليهنع تبث لب «حيحصلا» يف تبث امك

 .(نولصي

 «ةحيحصلا ثيداحألا» يف هتجرخ دقو «ديج دانسإب ىلعي وبأ هجرخأ

 يف ةريره يبأ ثيدح يف كلذو ءانركذ امم معأ وه ام ةا هنع ءاج دق لب.(675)

 سمشلا هل تلثم دق سلجيف «سلجا هل لاقيف» :ربقلا يف نمؤملل نيكلملا لاؤس

 اذامو ؟هيف لوقت ام مكيف ناك يذلا اذه كتيأرأ :هل لاقيف .بورغلل تنذآ دقو

 ا ع لس
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 .«لعفتس كنإ :نالوقيف ءيلصأ ىتح ينوعد :لوقيف ؟هيلع دهشت

 :لاقو (۳۷۹-۳۸۰ /۱) مكاحلاو (۷۸۱) (هحيحص) يف نابح نبا هجرخأ

 دمحم هيف نال ءطقف نسح وه امنإو !يبهذلا هقفاوو «ملسم طرش ىلع حيحص

 .ةعباتم وأ انورقم هل ىور امنإو ملسم هب جتحي ملو ورمع نب

 لوقلا كلذب لطبف «هربق يف يلصي اضيأ نمؤملا نأ يف حيرص ثيدحلا اذهف
 تسيل ةربقملا نأ رمع نبا ثيدحب دارملا نأ حجرتو ؛نولصي ال ىتوملا نأب

 .ملعأ هللاو ءةالصلل ًاعضوم

 ميرحتلل يهو «ةربقملا يف ةالصلا ةهارك ىلع هعم ركذ امو ثيدحلا لد دقو

 يهنلا نآل اهيف ةالصلا نالطب ىلإ ءاملعلا ضعب بهذو ءاهضعب يف يهنلا رهاظل

 «ةيميت نبا مالسإلا خيش هراتخاو «مزح نبا لوق وهو ءهنع يهنملا داسف ىلع لدي
 نع (؟51-5/8/ /4) مزح نبا ىورو ۱١١(« /۲) «راطوالا لين» يف يناكوشلاو

 :مزح نبا لاق مث.«أدبأ داعأ ربق ىلإ وأ ةربقم يف ىلص نم» :لاق هنأ دمحأ مامإلا

 ملو نايفسو يعازوألاو ةفينح وبأ ربقلا ىلعو ةربقملا يفو ربقلا ىلإ ةالصلإ هركو»

 ربق ىلع ىلص هللا لوسر نأب هيدلقم ضعب هل جتحاو !ًاسأب كلذب كلام ري

 موقلا ءالؤه نوكي نأ هب كيهان بجع اذهو» :مزح نبا لاق !ءادوسلا ةنيكسملا

 نم ىلع ةزانجلا ةالص ىلصن نأ نوزيجي الف ؛هيف ءاج اميف ربخلا اذه نوفلاخي
 لك :لاق.ةتباثلا ننسلل ةفلاخم :ةراشإ الو هنم رثأ هيف سيل ام نوحيبتسي مث :نفد

 يف ىلصت اهنإف ةزانجلا ةالص الإ انركذ ثيح ةالصلا لحت الف «قح راثالا هذه

 ىهن ام مرحن مهلا لوسر لعف امك هبحاص نفد دق يذلا ربقلا ىلعو ؛ةربقملا

 هلعفو «قح هيهنو هرمأف لعف ام لثم !لعفت نأ ىلاعت هللا ىلإ برقتلا نم دعو «هنع

 صنال هنأل ؛رظن ةزانجلا ةالص يف هلاق اميفو :تلق.7لطابف كلذ ادعامو ءقح



 كلذ ساق هنأ اناقل سايقلاب نيلئاقلا نم مزح نبا ناك ولو ةربقملا يف اهزاوج ىلع

 يف ةزانجلا ةالصو ءهلصأ نم سايقلا نالطبب لوقي هنكلو :ربقلا ىلع ةالصلا ىلع

 قبس امك دجسملا يفو ىلصملا يف اهتالصب الإ تأت مل يتلا ةنسلا فالخ ةربقملا

 ةياور يف امك روبقلا نيب اهيلع ةالصلا نع حيرصلا يهنلا ءاج دق لب .هلحم يف هنايب

 .هنم يناثلا ثيدحلا وهو ءلصفلا اذه يف روكذملا سنأ ثيدح يف

 مامأ ربقلا ناك ءاوس اهنم ناكم لك لمشت ةربقملا يف ةالصلا ةهارك نإ مث

 يف ررقملا نمو «قلطم يهنلا نأل ؛هراسي نع وأ ؛هنيمي نع وأ هفلخ وأ يلصملا

 ئش انه دري ملو ؛هديقي ام ينأي ىتح هقالطإ ىلع ىرجي قلطملا نأ لوصألا ملع
 خيش لاقف «يتأي امك مهريغو ةيفنحلا ءاهقف ضعب انركذ امب حرص دقو «كلذ نم

 يف ةالصلا حصت الو» :(55 ص) «ةيملعلا تارابتخالا» يف ةيميت نبا مالسالا

 نم ةفئاط ركذو كرشلا ةعيرذل دس وه امنإ كلذ نع يهنلاو ءاهيلإ الو ةربقملا

 امنإو «ةربقملا مسا هلوانتي ال هنأل ؛ةالصلا نم عنمي ال نيربقلاو ربقلا نأ انباحصأ

 لب ؛قرفلا اذه هباحصأ ةماعو دمحأ مالك يف سيلو «ًادعاصف روبق ةثالث ةربقملا

 ءروبقلا نم دحاو ربق دنع ةالصلا عنم بجوي مهلالدتساو مهليلعتو مهمالك مومع

 ام لكو :انباحصأ لاقو.ربق عمج هنآ ال :هيف ربق ام لك ةربقملاو «باوصلا وهو

 نوكي عنملا نأ نيعي اذهف «هيف ىلصي ال روبقلا لوح امم ةربقملا مسا يف لخد

 زوجت ال هنأ :هريغو يدمآلا ركذو ءهيلإ فاضملا هئانفو درفنملا ربقلا ةمرحل ًالوانتم

 ةربقملا نيبو طئاحلا نيب نوكي ىتح ربقلا ىلإ هتلبق يذلا دجسملا يأ هيف ةالصلا

 .(دمحأ صوصنم اذه» :مهضعب ركذو.رخآ لئاح

 امنإ ةربقملا يف ةالصلا نع يهنلا ةلع نآب حيرصتلا هللا همحر خيشلا مالك يفو

 يه امنإ ةلعلا نأ رخآلا لوقلاو «كلذ يف ءاملعلا يلوق دحأ اذهو «ةعيرذلا دس يه

 I مك
 ہا



 يف نيدباع نبا رظن دقو «ةيفنحلا بهذم يف نال وق امهو !ةربقملا ضرأ ةساجن

 ءمهدنع ةرهطم ةلاحتسالا نأل كلذو ءامهنم يناثلا يف (05؟ )١/ «ةيشاحلا»

 وه لوألا لوقلا نأ اندنع كش الو !؟ةحيحص ةلعلا هذه نوكت فيكف

 «هريغ دنع هلجت ال امب هل لدتساو ؛هبتك يف مالسإلا خيش كلذ نيب دقو« حيحصلا

 يف ىشم هيلعو :(578197١*).«ميقتسملا طارصلا ءاضتقا) :هباتك الثم عجارف

 يقارم» ىلع هتيشاح يف يواطحطلا هيلإ راشأو «ةفينحلا بتك نم «ةيناخلا»

 ثيلثتب» )۲١۸/١(: «ةربقملا يف ةالصلا هركتو) :حراشلا لوق دنع لاقف «حالفل

 «ىراصنلاو دوهيلا ىلع هللا ةنعل : لاق «ىراصنلاو دوهيلاب هبشت هنأل «ءابل

 فقاو وهام تحت وأ هفلخ وأ هقوف تناك ءاوسو ؛دجاسم مهئايبنأ روبق اوذخت

 وأ ةشوبنم ًاقلطم اهيف ةالصلا هركت الف مالسلا مهيلع ءايبنالا رباقم ىنثتسيو «هيلع

 !«مهروبق يف ءايحأ مهنأل ؛ةلبقلا ةهج يف ربقلا نوكي ال نأ دعب ءال

 اهركذ يتلا ةلعلا ضقاني وهو فيك «نالطبلا رهاظ لطاب ءانثتسالا اذهو :تلق

 ثيداحألاو ءانثتسالا اذه لثم حصي فيكو ءاهيلع هب لدتسا يذلا ثيدحلاو

 نأ حص مث ؛دجاسم مهئايبنأ روبق ذاخت ال باتكلا لهأ نعل يف ةضيفتسم

 مهريغو «ةرشابم ءايبنألا روبق ذاختا ىلع بصنم يهنلاف كلذ نع اناهن هلا يبنلا

 عم ىشمتي امنإ ءانثتسالا اذه لثم نأ قحلاو ؟!مهؤانثتسا لقعي فيكف «مهب قحلي

 هيلع لاق امك مهنآل ؛ةرهاط كش الب ءايبنالا روبقو ؛ةساجنلا ةلعلا نأ يناثلا لوقلا

 ةلطاب ةلعلا هذه نكلو ؛«ءايبنألا داسجأ لكأت نأ ضرألا ىلع مرح هللا نإ :مالسلا

 .'"'لطاب وهف لطاب ىلع ينب امو

 رمثلا» يباتك يف روكذملا ءانثتسالا يف هصقانتو يواطحطلا طخ يف لوقلا تلصف دقو )١(
 باطتسملا

 ةنسلا همت ىف
 .[هنم].باتكلاو

 اعمل



 .اهيلع دجاسملا ءاني -4

 :ثيداحأ هيفو

 قفط واهلا لوسرب لزن امل» :الاق اعم سابع نب هللا دبعو ةشئاع نع :لوالا

 -:كلذك وهو :لاقف «ههجو نع اهفشك اهب متغا اذإف ؛ههجو ىلع هل ةصيمخ حرطي

 ام [لثم] رذحيءدجاسم مهئايبنأ روبق اوذختا ىراصنلاو دوهيلا ىلع هللا ةنعل»

 .ااوعنص

 يئاسنلاو (7/5) ملسمو ١17/8.585( 5.577 /1) يراخبلا هجرخأ

 /١18/1١5.5)دمحأو 8١( /5) ىقهيبلاو )557/١””( ىمرادلاو 2 /۱)

 .امهريغو يمرادلاو ملسمل ةدايزلاور 4

 يذلا هضرم يف لاب هللا لوسر لاق :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع :يناثلا

 الولف :تلاق.(دجاسم مهئايبنأ روبق اوذختا ىراصنلاو دوهيلا هللا نعل) :هنم مقي مل

 2198105 /۳) يراخبلا هج رخ .ادجسم ذختپ نأ يشخ هنأ ريغ هربق زربأ كاذ

 هلئعهلو.(5/١8.١500.15)دمحأو (۳۹۹ /۲) ةناوع وبآو ۸

 .اهنع رخآ قیرط )۲٥۲۰۱۹/۲(

 :ةياور يفو) دوهيلا هللا لتاق» : هزاع هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع :ثلاثلا

 يراخبلا هجرخأ.«دجاسم مهئايبنأ روبق اوذختا (ىراصنلاو دوهيلا هللا نعل

 )٤/ 8١( يقهيبلاو ١( /۲) دواد وبأو 5٠١( /؟) ةناوع وبأو ملسمو (؟5؟/1)

 ةناوع يبأو ملسملو هل ةيناثلا ةياورلاو (581:5768376557:6518/5) دمحأو

 .ةريره يبأ نع ىرخأ قيرط نم يهو

 اوذختا ًاموق هللا نعلءًانثو يربق لعجت ال مهللا» : لا6 يبنلا نع هنع :عبارلا
| 

 ہا



 «تاقبطلا» يف دعس نباو (555/7) دمحأ هجرخأ.«دجاسم مهئايبنأ روبق

 «يمثيهلا لوق امأو «حيحص داتسإب ۴١١( /۷) «ةيلحلا) يف ميعن وبأو (”57/5)

 هيفو ليئارسإ يبأ نب قاحسإ هيفو ؛ىلعي وبأ هاورال (YT) «دئاوزلا عمجملا يف

 .«تاقث هلاجر ةيقبو «نآرقلا يف هفقول مالك

 :هوجو نم رظن هيقف

 سيلو «دمحأ دنسم» يف سيل هنأ مهوأف وزعلا يف ىلعي يبأ ىلع رصتقا هنإ ١-

 يف ررقم وه امك هحرجي ال نآرقلا يف هفقوو ؛ةقث روكذملا قاحسإ نأ -؟

 .حلطصملا

 .هيف كشال حيحص ثيدحلاف «هقيرط ريغ نم دمحأ دنع وهف «هب درفتي مل هنأ -۴

 .حيحص دنسب )١/ 180-١187( «أطوملا» يف كلام هجرخأ.لسرم دهاش هلو

 .يردخلا ديعس يبأ نع ًالوصوم يورو

 :لوقي سمخب تومي نأ لبق ةا يبنلا تعمس :لاق بدنج نع :سماخلا

 نإف «ليلخ مكنم يل نوكي نأ هللا ىلإ ًاربآ ينإ [وءءاقدصأو ةوخأ مكيف يل ناك دق]

 يتمأ نم اذختم تنك ولو ءاليلخ ميهاربإ ذختا امك ءاليلخ ينذختا دق ىلاعت هللا

 مهئايبنأ روبق نوذختي وناك مكلبق ناك نم نإو الأ ءاليلخ ركب ابأ تذختال ءاليلخ
 .”كلذ نع مكاهنأ ينإ ءدجاسم روبقلا اوذختت الف الأ ءدجاسم مهيحلاصو

 (5/5١١؟) يناكوشلا هبسنو ؛ةتسلا رئاس نود (517/5-58) ملسم هجرخأ

 ملسمل الإ «رئاخذلا» يف هبسني ملو هل «ىربكلا نئسلا» ينعي هلعلف ءأضيأ يئاسنلل

 .هل ةدايزلاو (5 ٠١ /۲) ؟هحيحص» يف ةناوع هجرخأ معن «هدحو

 اعل

 5 0 | ا ا اا



 روبقلا ذختي نمو «ءايحأ مهو ةعاسلا هكردت نم سانلا رارش نم نإ)»

 نينسح يف نيدانسإب (41757.51414.5157.585 5 مقر) دمحأ هجرخأ .(دجاسم

 هدانسإ) :ةيميت نبا لاقو ء(هحيحص) ىف نابح نباو ةبيش ىبأ نبا هاورو.هنع

 ىف يناربطلا هاور» :(۲۷ /۲) لاقف (دنسملا) ىف هنوك نع ىمثيهلا لهذو.«ديج

 .(نسح هدائسإو) ريبكلا«

 هئاسن ضعب ركاذت ةا يبنلا ضرم ناك امل» :تلاق ةشئاع نع :عباسلا

 ضرأ اتتأ دق ةبيبح مأو ةملس مآ تناك دقو -(ةيرام) اهل لاقي ةشبحلا ضرأب ةسينك

 ناك اذإ كئلوأ نإ» : ع ىبنلا لاقف :تلاق.اهريواصتو اهنسح نم نركذف -ةشبحلا

 ءروصلا كلت هيف اوروص مث ءًادجسم هربق ىلع اوئب [تامف] حلاصلا لجرلا مهيف

 .«[ةمايقلا موي] هللا دنع قلخلا رارش كئلوأ

 يئاسنلاو ٦١-1۷( /۲) ملسمو (5176477/1) يراخبلا هجرخأ

 ءامهل قايسلاو( ١ /4) ىقهيبلاو (5 400-01١ /۲) ةناوع وبأ اذكو )1/ ٠١(

 .امهريغو نيخيشلل ناتدايزلاو ٠ ١5(« /5) ةبيش ىبأ نباو( 0١ /5) دمحأو

 ىف اهتدروأ«ةباحصلا نم نيرخآ ةعامج نع ىرخأ ثيداحأ بابلا ىفو

 ذاختا نأ ىلع ةعطاق ةلالد لدت ىهو «دجاسم روبقلا ذاختا نم دجاسلا ريذحت»

 يف يمتيهلا هيقفلا لاق كلذلو «نيذختملا نعل نم اهيف امل مارح دجاسم روبقلا

 :( 1١١-١5١ /1) (رجاوزلا»

 ثيداحألا ضعب قاس مث ؛(دجاسم روبقلا ذاختا :نوعستلاو ةثلاثلا ةريبكلا»

 مالك يف عقو رئابكلا نم هذه دعوا :لاق مث انطرش ىلع سيل امم اهريغو ةمدقتملا

 يا



 هنآل «حضاو ههجوو «ثيداحألا هذه نم هركذ امم كلذ ذخأ هنأكو ةيعفاشلا ضعب

 دنع قلخلا رش هئاحلص روبقب كلذ لعف نم لعجو «هئايبنآ روبقب كلذ لعف نم نعل

 هتمأ رذحي يأ ««اوعنص ام رذحي) ةياور يف امك انل ريذحت هيفف «ةمايقلا موي هللا

 ضعب لاق..اونعل امك اونعليف ءكئلوأ عنصك اوعنصي نأ نم كلذ مهل هلوقب

 ءهلوسرو هلل ةداحملا نيع اهب ًاكربتم ربقلا دنع ةالصلا لجرلا دصق :ةلبانحلا

 بابسأو تامرحملا مظعأ نإف ءًاعامجإ مث اهنع يهنلل هللا هب نذأي امل نيد عادتباو

 ةهاركلاب لوقلاو ءاهيلع اهؤانب وأ ءدجاسم اهذاختاو ءاهدنع ةالصلا كرشلا

 نعل ةا يبنلا نع رتاوت لعف زيوجت ءاملعلاب نظي ال ذإ «كلذ ريغ ىلع لومحم

 نم رضأ يه ذإ روبقلا ىلع يتلا بابقلا مدهو اهمدهل ةردابملا بجتو «هلعاف

 الو ءربق ىلع جارس وأ ليدنق لك ةلازإ بجتو «ةفرشملا روبقلا مدهب لا رمآو

 .«ىهتنا.هرذنو هفقو حصي

 :رومأ ةدع لمشي ةمدقتملا ثيداحألا يف روكذملا ذاختالاو اذه

 .اهل ًالبقتسم روبقلا ىلإ ةالصلا :لوألا

 .روبقلا ىلع دوجسلا :ىناثلا

 .اهيلع دجاسملا ءانب :ثلاثلا

 صنلا ءاج دقف ؛هيف امهلوخد عم نارخآلاو ذاختالا نم رهاظ يناثلا ىنعملاو

 لاوقأ تدروأو كلذ يف لوقلا تلصفو «ةمدقتملا ثيداحألا ضعب يف امهيلع

 «دجاسم روبقلا ذاختا نم دجاسلا ريذحت» صاخلا انباتك ىف اهب ًادهشتسم ءاملعلا

 ةفلاخملا نم هيف امو «فيرشلا دجسملا يف يوبنلا ربقلا لاخدإ خيرات هيف تركذو

 اعل



 لوقلا طسب ءاش نمف ءةصاخ هيف هركت ال كلذ عم ةالصلا نأو ءةمدقتملا ثيداحألل

 .هيلإ عجريلف هلك كلذ يف

 ءاهدنع دبعتلل :ةفورعم مساومو «ةنيعم تاقوأ يف دصقت ءًاديع اهذاختا- ٠

 اوذختت ال» : ولو هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدحل ؛اهريغل وأ

 مكتالص نإف :يلع اولصف متنك امثيحو أروبق مكتويب اولعجت الو ءًاديع يربق
 ىلع وهو «نسح دانسإب (۳۹۷ /۲) دمحأو (۴۱۹ /۱) دواد وبأ هجرخأ .«ينغلبت

 .دهاوشو قرط نم هل امم حيحص وهو «ملسم طرش

 (۲۸۳ /5) «ةيلحلا) يف ميعن يبأ دنع ؛ةريره يبأ نع ىرخأ قيرط هلف

 نب نسحلا نب نسحلا ينآر» :لاق ليهس نع يوق دانسإب لسرم دهاش هلو

 ىلإ مله :لاقف «ىشعتي ةمطاف تيب يف وهو ينادانف ءربقلا دنع بلاط يبأ نب يلع

 ىلع تملس :تلقف ؟ربقلا دنع كتيأر يلام :لاقف.هديرأ ال :تلقف «ءاشعلا

 ال» :لاق اب هللا لوسر نإ :لاق مث»ملسف دجسملا تلخد اذإ» :لاقف كل: يبنلا

 ينغلبت مكتالص نإف «يلع اولصو ءأروبق مكتويب اوذختت الو ءًاديع يربق اوذختت
 سلدنالاب نمو متنأ ام ««دجاسم مهئايبنأ روبق اوذختا دوهيلا هللا نعل «متنک امثيح

 خيشلا دنع وهو «ةيميت نبال !ءاضتقالا» يف امك روصنم نب ديعس هاور.ءاوسالإ

 نود( ٠ مقر) ة6 يبنلا ىلع ةالصلا لضف» يف يضاقلا قاحسا نب ليعامسا

 ىلع ًارصتقم ١5١( /4) ةبيش يبأ نبا هاور اذكو «...دوهيلا هللا نعل :هلوق

 .طقف هنم عوفرملا

 .ًاعوفرم هدج نع هبيأ نع نيسحلا نب يلع قيرط نم اذه وحنب رخآ دهاش هلو

 .[هنم].هنم بلطيف ءانقيقحتب يمالسالا بتكملا ةرم لوال هرشنب ماق )0

 يا



 (948-19) (دجاسلا ريذحت» رظنا.هريغو ۲١( مقر) يضاقلا ليعامسإ هجرخأ

 مالسالا خيش لاق.اديع نيحلاصلاو ءايبنالا روبق ذاختا ميرحت ىلع ليلد ثيدحلاو

 ةو يبنلا ربق نأ ةلالدلا هجوو» ٠٠١١ -٠١١(: ص) «ءاضتقالا» يف ةيميت نبا

 ًائاك يهنلاب ىلوأ هريغ ربقف ءاديع هذاختا نع ىهن دقو ضرألا هجو ىلع ربق لضفأ

 نع اهولطعت ال يأ ًاروبق مكتويب اوذخدت الو :ة07هلوقب كلذ نرق مثءناك نم

 يف ةدابعلا يرحتب رمأف روبقلا ةلزنمب نوكتف «ةءارقلاو ءاعدلاو اهيف ةالصلا

 ىراصنلا نم نوكرشملا هلعفي ام سكع «روبقلا دنع اهيرحت نع ىهنو «تويبلا
 .مهب هبشت نمو

 ىهن ؛مهنع هللا يضر نيسحلا نب يلع هتيب لهآ نم نيعباتلا لضفأ اذهف :لاق

 نم هعمس يذلا ثيدحلاب لدتساو اع هربق دنع ءاعدلا ىرحتي نأ لجرلا كلذ

 دصقي نأ هدصق نأ نيبتف هريغ نم هانعمب ملعأ وهو «يلع هدج نع نيسحلا هيبأ
 نم كلذ نأ ىأرو ءدجسملا لوخد ريغ دنع هوحنو هيلع مالسلل ربقلا لجرلا

 هرك هتيب لهآ خيش نسح نب نسح همع نبا كلذكو .ًاديع هذاختا هوحنو ءاعدلا

 نيذلا تيبلا لهأو ةنيدملا لهأ نم اهجرخم نأ فيك ةنسلا هذه رظناف ءًاديع هذاختا

 نم جوحأ كلذ ىلإ مهنأل ؛رادلا برقو بسنلا برق لا: هلا لوسر نم مهل
 .طيضأ هل اوناكف مهريغ

 هنايتإو هيف عامتجالا دصقي يذلا ناكملا وهف ناكملل ًامسا لعج اذإ ديعلاو

 اهلعج ةفرعو ةفلدزمو ىنمو مارحلا دجسملا نأ امك ةدابعلا ريغل وأ هدنع ةدابعلل

 ناكو ؛كسنلاو ركذلاو ءاعدلل اهنوباتنيو اهيف نوعمتجي «سانلل ًةباثم ًاديع هلا
 هلك كلذ هللا احم مالسالا ءاج املف ءاهدنع عامتجالل اهنوباتني ةنكمأ نيكرشملل

 .(نيحلاصلاو ءايبنالا روبق هيف لخدي ةنكمالا نم عونلا اذهو



 :(۱۸۱ ۱۷١- ص) خيشلا لاق مث

 لخد املك«ةنيدملا لهأل ملعلا لهأ نم هريغو هنع هللا يضر كلام هرك اذهلو»

 نوكي امنإو :لاق «هيبحاصو اب يبنلا ربق ىلع ملسيف ئيجي نأ دجسملا مهدحأ

 يف مهضعب صخرو«كلذ وحتنو ًارفس دارأ وأ ءرفس نم مدق اذإ مهدحأل كلذ

 مالسلاو ةالصلل امئاد هدصق امأو ءاهوحنو ةالصلل دجسملا لخد اذإ هيلع مالسلا

 اذإ انل عرش دق هنأ عم..ًاديع هذاختا نم عون كلذ نأل ؛هب صخر ًادحأ تملع امف

 امك '''« هتاكربو هللا ةمحرو يبنلا اهيأ كيلع مالسلا» :لوقن نأ دجسملا انلخد

 ربقلا دنع كلذ لعق نوكي نأ هريغو كلام فاخف :لاق.انتالص رخآ يف كلذ لوقن

 نورجاهملا ناك دقف ؛ةعدب كلذ نإف اضيأو ًاديع ربقلا ذاختا نم ًاعون ةعاس لك

 ىلإ نوئيجي مهنع هللا يضر يلعو نامثعو رمعو ركب يبأ دهع ىلع راصنآلاو

 امو كلذ نم ههركي ةا: يبنلا ناك امب مهنع هللا يضر مهملعل موي لك دجسملا
 دهشتلا يفو ؛هنم جورخلاو دجسملا لوخد نيح هيلع نوملسي مهنإو ؛هنع مهاهن
 رخآ حلصي نل :كلام لاق ام نسحأ امو «هتايح يف كلذك هيلع نوملسي اوناك امك

 مهئايبنأ دوهعب ممألا كسمت فعض املك نكلو ءاهلوأ حاصأ ام الإ ةمألا هذه

 تهرك اذهل هريغو كرشلاو عدبلا نم هوثدحأ امب كلذ اوضوع «مهناميإ صقنو
 :لاق ءهيلإ اولصي نأ سانلا اوعنم ًءانب هونبو «هليبقتو ربقلا مالتسا ةمآلا

 جورخلاو دجسملا ىلإ لوخدلا بادآ يف ةدراولا ثيداحألا نم عيش يف ةغيصلا هذه رآ مل :تلق )١(

 هجرخأ ثيدحلا «...صيبنلا ىلع ملسيلف دجسملا مكدحأ لخد اذإ» :هلوق قلطم نم اهذخأو «هنم

 ال هدعب ىفخي ال اممف «(454 مقر) (هنللس» يف دواد وبأو (5 ١5 /۱) (هحيحص)ا يف ةناوع وبأ

 مهللا هللا لوسر ىلع مالسلا» :ظفلب اهنع هللا يضر ةمطاف تيدح يف ةغيصلا تءاج دقو اميس

 لزن» رظناو.هريغو (4 -۸۲) ليعامسإ يضاقلا هجرخأ « دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع لص

 .[هنم].(يمالسالا بتكملا عضو يقيقحتب ٠۳ مقر) «بيطلا ملكلا»و.(۷۲) « راربألا

 ع
 يا



 نأ دارأ مث هيبحاصو يبنلا ىلع ملس نم رمأ هنأ هريغو دمحأ نع انركذ دقو

 كلامك نيمدقتملا ءاملعلا نم كلذ ركنأ كلذكو «ةلبقلا لبقتسيف فرصتي نأ وعدي

 امو «يزوجلا نبا جرفلا يبأو ليقع نب ءافولا يبأ لثم نيرخأتملا نمو «هريغو

 ئش دصق بحتسا هنأ فورعم مامإ نعالو يعبات نع الو يباحص نعال ظفحأ

 نع الو. يبنلا نعال ًائيش كلذ يف دحأ ىور الو «هدنع ءاعدلل روبقلا نم

 هتاقوأو ءاعدلا يف سانلا فنص دقو «نيفورعملا ةمئألا نم دحأ نع الو هباحصأ

 نم ئش اهدنع ءاعدلا لضف يف مهنم دحأ ركذ امف «راثآلا هيف اوركذو هتنكمأو

 اهدنع ءاعدلا نوكي نأ هذه ةلاحلاو زوجي فيكف :ملعأ اميف ًادحاو ًافرح روبقلا

 دقو :لاق ؟!هبرمأت الو هنع ىهنتو هفرعت الو هركنت فلسلاو :لضفأو بوجأ

 عمتجا امبرو ءدصقتو كلذل باتنت نأ هلضفو اهدنع ءاعدلا ةباجتسا داقتعا بجوأ

 ام يبنلا هنع ىهن يذلا وه هنيعب اذهو.ةئيعم مساوم يف ةريثك تاعامتجا اهدنع

 موي يف اهدنع عمتجي روبقلا ضعب نإ ىتح :لاق.؛ ًاديع يربق اوذخدت ال» :هلوقب

 ءاهريغ وأ ةجحلا يذ وأ نابعش وأ بجر وأ مرحملا يف امإ اهيلإ رفاسيو «ةئسلا نم

 يف اهضعبو «ةفرع موي يف اهضعبو :؛ءاروشاع موي يف اهدنع عمتجي اهضعيو

 دصقت ةئسلا نم موي اهل نوكي ثيحب ءرخآ تقو يف اهضعبو.نابعش نم فصنلا
 ءةنسلا نم ةمولعم مايأ يف ىنمو ةفلدزمو ةفرع دصقت امك ءهيف اهدنع عمتجيو «هيف

 تاعامتجالا هذهب مامتهالا ناك امبر لب «نيديعلا موي رصملا ىلصم دصقي امكو

 وأءنيعم تقو يف راصمالا نم هيلإ رفاسي ام اهنمو ءدشأو مهأ ايندلاو نيدلا يف

 كلذل مارحلا هللا تيب دصقي امك:كانه ةدابعلاو هدنع ءاعدلا دصقل نيعم ريغ تقو

 :لاق.هنع يهنلا يف افالخ نيملسملا نيب ملعأ ال رفسلا اذهو

 اذه ةلمجلا يفو «عوبسألا نم نيعم موي يف هدنع عامتجالا دصقي ام اهنمو



 ال :هلوقب او هللا لوسر هنع ىهن يذلا هنيعب وه روبقلا هذه دنع لحمي يذلا

 ةنسلا دوعب دئاع نيعم تقو يف نيعملا ناكملا دصق دايتعا نإف «اديع يربق اوذختت

 وه اذهوءهلجو كلذ قد نع ىهني مث ؛ديعلا ىنعم هنيعب وه عوبسألا وأ رهشلا وأ

 اذه يف سانلا طرفأ دقو :(دمحأ ينعي) لاق.هراكنإ دمحأ مامإلا نع مدقت يذلا

 :خيشلا لاق مث.نيسحلا ربق دنع لعفي ام ركذو .اورثكأو ًادج

 دنع قارعلاب لعفي امو ءاهريغو ةسيفن ربق دنع رصمب لعفيام اذه يف لخديو

 ناميلا نب ةفيذحو نيسحلا ربقو :هنع هللا يضر يلع ربق هنإ :لاقي يذلا ربقلا

 مالسإلا دالب رثكأ يف ةريثك روبق ىلإ يماطسبلا ديزي يبأ ربق دنع لعفي امو...و...و

 :لاق.اهرصح نكميال

 تقو يف اهدنع ماعلا عامتجالاو «نيعم تقو يف روبقلا هذه دصق دايتعاو

 كلذ يف ملعلا لهأ نيملسملا نيب ملعأ الو «مدقت امك ًاديع اهذاختا وه نيعم

 يذلا نيباتكلا لهأب هبشتلا نم اذه نإف ةدسافلا تاداعلا ةرثكب رتغي الو ءافالخ

 ءاعدلا لضف داقتعا وه امنإ كلذ لصأو «ةمألا هذه يف نئاك هنأ هاب يبنلا انربخأ

 ناك اذإف ؛هلك كلذ ىحمن ال بولقلا يف داقتعالا اذه مقي مل ولف الإو ءاهدنع

 ةنتف كلذ ناكو :ىلوأو اهدنع ةالصلاك ًامارح ناك دسافملا هذه رجي اهدصق

 .«ناميإلا بابل ًاقالغإو «كرشلا بابل ًاحتفو «قلخلل

 ةنيدملا يف مويلا دهاشم وه ام ًايلوأ ًالوخد كلذ يف لخدي اممو :تلق
 ءاعدلاو هيلع مالسلل : ةو يبنلا ربق ةبوتكم ةالص لك ربد سانلا دصق نم «ةرونملا

 مسوم يفاميس الو «مهب دجسملا جضيل ىتح «هيدل مهتاوصأ نوعفريو «هبو هدنع

 نم رثكأ هيلع نوظفاحيل مهنإ لب !ةالصلا ننس نم كلذ نأكل ىتح جحلا
 دحأ الو ءرمألا ةالو نم عمسمو ىآرم نم عقي كلذ لكو نئسلا ىلع مهتظفاحم

 ب 51١
 يا



 دجسم يفو «هلهآو نيدلا ةبرغ ىلع اًنَسَأَوو «نوعجار هيلإ انإو هلل انإف ءركني مهنم

 فلاخي امع مارحلا دجسملا دعب دجاسملا دعبأ نوكي نأ يغبني يذلا ةا: يبنلا

 .مالسلاو ةالصلا هيلع هتعيرش

 صخر ملعلا لهأ ضعب نأ ةيميت نبا مالسالا خيش مالك يف قبس دقو ءاذه

 كلذ نأكو ءاهوحنو ةالصلل دجسملا لخد اذإ هيلع مالسلل فيرشلا ربقلا نايتإ يف

 ةالصلل ًامئاد هدصق امأو» :كلذ بقع هلوق ليلدب راركتلاو راثكإلا مدع ديفي

 .(هيف صخر ًادحأ تملع امف مالسلاو

 هارن يذلا وه ملعلا لهآ ضعب نع خيشلا هلقن يذلا صيخرتلا اذهو :تلق

 مالسلل فيرشلا ربقلا نايتإ ةنيدملاب نمل زوجيفءروكذملا ديقلا طرشب هيلع دمتعنو

 هيلع مالسلاو ءرهاظ وه امك ًاديع هذاختا نم سيل كلذ نآل ؛ًانايحأ هيلع

 زاب هيهنل ًاقلطم ةيعورشملا يفن زوجي الف ءةماعلا ةلدألاب عورشم هيبحاص ىلعو

 هيلع جرخي الو ءانركذ يذلا طرشلا ةظحالمب عمجلا ناكمإل ًاديع هربق ذاختا نع

 مزلتسي ال ئشلاب ملعلا مدع نأل :كلذ لعفي ناك فلسلا نم ًادحأ نأ ملعن ال اننأ

 ةماعلا ةلدآلا هتيعورشم تابثإل يفكي اذه لثم يفف «ءاملعلا لوقي امك همدعب ملعلا

 يف ركذ دق مالسإلا خيش نأ ىلع.هيف نحن اميف اهضراعي ام تبغي ال هنأ مادام

 ىلع ملسي رمع نبا ناك :لاق هنأ عفان نع (رانملا عبط ٠١ ص) «ةليلجلا ةدعاقلا»

 مالسلا قلي يبنلا ىلع مالسلا :لوقيف ربقلا ىلإ ئيجي رثكأ وأ ةرم ةئام هتيأر «ربقلا

 كلذ لعفي ناك هنأ هرهاظ نإف ؛فرصني مث ءيبأ ىلع مالسلا ءركي يبأ ىلع

 ىلع رثآلا اذه لمح دعبي امم ؛«ةرم ةئام» هلوق نأل ؛رفسلا ال ةماقإلا ةلاح يف

 .رفسلا ةلاح



 :اهيلإ رفسلا

 :ثيداحأ هيفو

 ةثالث ىلإ الإ لاحرلا دشت ال» :لاق 340: يبنلا نع ةريره يبأ نع :لوألا

 .«ىصقألا دجسمو لا لوسرلا دجسمو «مارحلا دجسملا :دجاسم

 ءةبعكلا دجسم :دجاسم ةثالث ىلإ رفاسي امنإلا :ظفلب هنع ةياور يفو

 رخآلا ظفللاب ملسمو ؛لوألا ظفللاب يراخبلا هجرخأ.«ءايليإ دجسمو «يدجسمو

 .مهريغو نئسلا باحصأ لوالا قيرطلا نم هجرخأو «هنع ناث قيرط نم

 تجرخ دقو 0770 )١/ يمرادلاو )20١/5( دمحأ دنع ثلاث قيرط هلو

 .(باطتسملا رمثلا» يف ًاطوسبم ثيدحلا

 دشت ال» :لوقي ةا هللا لوسر تعمس لاق يردخلا ديعس يبأ نع :يناثلا

 دجسملاو ءاذه يدجسم :دجاسم ةثالث ىلإ الإ لاحرلا (اودشت ال :ظفل يفو)

 .(ىصقالا دجسملاو «مارحلا

 قباسلا ردصملا يف اهتدروأ قرط ةعبرأ هنع هلو ءامهريغو ناخيشلا هجرخأ

 .ملسمل رخآلا ظفللاو

 :نانثا هنعو .بشوح نب رهش اهيوري :ةعبارلا قيرطلاو

 :لاقف ؛روطلا ديرن نحنو ديعس ابأ انيقل» :لاق هنع ميلس يبأ نب ثيل :امهدحأ

 .ثيدحلا «...الإ يطملا لمعت ال» :لوقي ةو هللا لوسر تعمس

 تركذو يردخلا ديعس ابأ تعمس» :لاق هنع مارهب نب ديمحلا دبع :رخآلاو

 ىلإ هلاحر دشت نأ يطملل يغبني ال» :ةقيايهللا لوسر لاق :لاقف ءروطلا ةالص هدنع

 ی ٤٠٤



 دمحأ امهجرخأ.ثيدحلا.«مارحلا اجسملا ريغ ةالصلا هيف ىغتيي دج

(IT. 7) 

 يهف (ةالصلا هيف يغتبي دجسم يلإ» ةدايزلا هذهب درفت دقو« فيعض رهشو

 ثيل قيرط يف الو ىتح «ديعس يبأ نع ىرخألا قرطلا يف اهدورو مدعل ةركنم

 نم رثكأ اهل اهبلاغو ةينامث يهو «ىرخألا ثيداحألا يف درت مل كلذكو ءرهش نع

 يف ةدايزلا هذه دورو مدعف «باطتسملا رمثلا» يف اهلك اهتقس دقو ءدحاو قيرط

 ةدايزلا ةراكن ىلع ليلد ربكأل اهجراخم ددعتو اهترثك ىلع ثيداحألا هذه نم ئش

 هيف نإف ءديمحلا دبع هنع يوارلا وأ بشوح نب رهش ماهوأ نم يهف ءاهنالطبو

 :(بيرقتلا» نم رهش ةمجرت يف ظفاحلا لاقو ؛هظفح لبق نم فعضلا ضعب

 .(ماهوالا ريثك قودصاا

 نيأ نم :لاقف ياج وهو ةريره ابأ يقل هنأ يرافغلا ةرصب يبأ نع :ثلاثلا

 ينإ «بهذت مل كتكردأ ول ينإ امآ :لاق «هيف تيلص «روطلا نم تلبقأ :لاق ؟تلبقأ

 دجسملا :دجاسم ةثالث ىلإ الإ لاحرلا دشت ال» :لوقي ةا هللا لوسر تعمس

 دمحأو )١118( يسلايطلا هجرخأ.«ىصقألا دجسملاو اذه يدجسمو «مارحلا

 لوالا دانسإ «نارخآ ناقيرط دمحأ دنع هلو.حيحص هدانسإو «هل قايسلاو (۷ /0

 .حيحص رخآلاو ءنسح امهنم

 دحأ نأ الإ ءثلاثلا قيرطلا نم هححصو يذمرتلاو يئاسنلاو كلام هجرخأو

 :لاق ثيح هنتم يفو.ةرصب يبأ نب ةرصب دنسم نم هلعجف هدنس يف أطخأ ةاورلا

 .«يطملا لمعتال»

 امأ :لاقف ءرمع نبا تلأسف روطلا ىلإ جورخلا تدرأ» :لاق ةعزق نع :عبارلا



 مارحلا دجسملا :دجاسم ةثالث ىلإ الإ لاحرلا دشت ال» :لاق ب يبنلا نأ تملع

 هجرخأ.(هتأت الف روطلا كنع عدو ؛«ىصقألا دجسملاو ءو يبنلا دجسمو

 «حيحصلا لاجر هلاجر حيحص دانسإب 7١0( 4 ص) «ةكم رابخأ يف» يقرزالا

 ريبكلا يف يناربطلا هاور» :لاقو ٤( /5) «عمجملا» يف يمثيهلا هنم عوفرملا دروأو

 .«تاقث هلاجرو طسوألاو

 لثم ؛ةكرابملا عضاوملا نم عضوم يلإ رفسلا ميرحت ثيداحألا هذه يفو
 امك يهنلا دارملاف ؛(دشت ال) يفنلا ظفلب تناك نإو يهو «نيحلاصلاو ءاببنالا رباقم

 &جحلا يف لادج الو قوسف الو ثفر الف# :ىلاعت هلوق نزو ىلع ءظفاحلا لاق

 دصقي نأ ميقتسي ال :لاق هنأك«يهنلا حيرص نم غلبأ وه :يبيطلا لاق امك وهو

 .(هب تصتخا امب اهصاصتخال عاقبلا هذه الإ ةرايزلاب

 ثيدحلا يف ملسمل ةياور يهنلا ىنعمب انه يفنلا نوكل دهشي اممو :تلق

 :ظفاحلا لاق مث.«اودشت ال» :يناثلا

 لاحرلا دشت ال ريدقتلاو ءغرفم ءانثتسالا ء««(دجاسم ةثالث ىلإ الإ» :هلوق»

 غرفملا يف هنم ىنثتسملا نال ءاهريغ عضوم لك ىلإ رفسلا عنم همزالو «عضوم ىلإ
 وهو «صوصخملا انه مومعلاب دارملا نوكي نأ نكمي نكلو «ماعلا معأب ردقم
 .(دحسملا

 ثيدح يف مدقت امل ؛لوآلا ريدقتلا باوصلاو «فيعض لامتحالا اذهو :تلق

 :ظفاحلا لاق مث «هنايب ىتأيو ءروطلا ىلإ رفسلا راكنإ نم رمع نباو ةرصب يبأ

 دجاسم اهنوكل اهريغ ىلع اهتيزمو دجاسملا هذه ةليضف ثيدحلا اذه يفو»

 :ةفلاسلا ممألا ةلبق ناك يناثلاو «مهجح هيلإو «سانلا ةلبق ؛لوألا نألو ؛ءايبنألا

 ع يس



 ( :لاق).ىوقتلا ىلع سسأ ثلاثلاو

 ًءايحأ نيحلاصلا ةرايز ىلإ باهذلاك اهريغ ىلإ لاحرلا دش ىف فلتخاو

 وبأ خيشلا لاقف ءاهيف ةالصلاو ءاهب كربتلا دصقل ؛ةلضافلا عضاوملا ىلإو ءاتاومأو

 راشأو ««ثيدحلا رهاظب المع اهريغ ىلإ لاحرلا دش مرحي» :"'ينيوجلا دمحم

 باحصأ هاور ام هيلع لديو ءةفئاطو ضايع لاق هبو «هرايتخا ىلإ نيسح ىضاقلا

 :هل لاقو «روطلا ىلإ هجورخ ةريره يبأ ىلع يرافغلا ةرصب يبأ راكنإ نم نئسلا

 ىري هنأ ىلع لدف «ثیدحلا اذهب لدتساو .««تجرخ ام جرخت نأ لبق كتكردأ ول»

 هريغو نيمرحلا مامإ دنع حيحصلاو «ةريره وبأ هقفاوو :همومع ىلع ثيدحلا لمح

 :ةبوجأب ثيدحلا نع اوباجأو «مرحي ال هنأ ةيعفاشلا نم

 دجاسملا هذه ىلإ لاحرلا دش ىه امنإ ةماتلا ةليضفلا نأ دارملا نأ اهنم - ١

 يغبتي ال» :ظفلب اهركذ ينأيس دمحال ةياور يف عقو دقو «زئاج هنإف اهريغ فالخب

 .ميرحتلا ريغ يف رهاظ ظفل وهو «لمعت نأ يطملل

 نم دجسم يف ةالصلا هسفن ىلع رذن نمب صوصخم يهنلا نأ اهنمو - ؟

 .لاطب نبا هلاق فب ءاقولا بجي ال هنإف ءةثالثلا ريغ دجاسملا رئاس

 نم دجسم ىلإ لاحرلا دشت ال هنأو ءطقف دجاسملا مكح دارملا نأ اهنمو -“

 وأ حلاص ةرايزل دجاسملا ريغ دصق امأو ءةثالثلا هذه ريغ هيف ةالصلل دجاسملا

 ام هديؤيو «يهتلا يف لخدي الف «ةهزن وأ ةراجت وأ ملع بلط وأ ءبحاص وأ بيرق

 هدئع تركذو -ديعس ابأ تعمس :لاق بشوح نب رهش قيرط نم دمحأ ىور

 رمل .[هم].(۳۸٤) ةنس تام.بدالاو هقفلاو ريسفتلا يف امامإ ناك هللا دبع نب كلملا دبع نيمرحلا مامإ دلاوو ةيعفاشلا خيش فسوي نب هللا دبع وه )١(



 ىلإ هلاحر دشت نأ يطملل يغبني ال» : هلو هللا لوسر لاق :لاقف -روطلا يف ةالصلا

 .(يدجسمو «ىصقالا دجسملاو«مارحلا دجسملا ريغ ةالصلا هيف ىغتبت دجسم

 .«فعضلا ضعب هيف ناك نإو «ثيدحلا نسح رهشو

 نسح هنأ رهش يف هلوق يف ىلاعت هللا همحر ظفاحلا لهاست دقل :تلق

 نأ مولعملا نمو «قبس امك !ماهوألا ريثك» :(بيرقتلا» يف هيف لاق هنأ عم .ثيدحلا

 حرش» يف هسفن ظفاحلا هررق امك «هب جتحي ال فيعض هثيدحف كلذك ناك نم

 وهو امأ :ةفلاخملا مدع دنع كلذك نوكي امنإف ثيدحلا نسح هنأ به مث (ةبخنلا

 هوور نيذلا نيرخآلاو ءديعس يبأ نع ثيدحلا اوور نيذلا ةاورلا عيمج فلاخ دق

 هذه عم ثيدحلا نسح نوكي فيكف «هنايب مدقت امك ةباحصلا نم هريغ نع

 فضأ .بير وأ كش يأ نود ؛ةلاحلا هذه لثم يف ثيدحلا ركتم وه لب ؟!ةفلاخملا

 اهركذ دقف ؛هسفن رهش نع تبغي مل امم «دجسم ىلإ» ثيدحلا يف هلوق نأ كلذ ىلإ

 حجرأ هنع ةياورلا هذهو «ميلس يبأ نب ثيل هنع اهركذي ملو ديمحلا دبع هنع

 .تفرع امك تاقثلا تاياورل اهتقفاومل

 ةدايزلا هذه ركذ نالطب ىلع رخآ ًاليلد هيف دجي هثيدح يف لمأتملا نإف اضيأو

 ءروطلا ىلإ هباهذل رهش ىلع ثيدحلاب جتحا يردخلا ديعس ابأ نأ :هلوق وهو «هيف
 «ةلضافلا عضاوملا رئاس نود دجاسملاب همكح صخت يتلا ةدايزلا هذه هيف ناك ولف

 امنإو ءادجسم سيل روطلا نأل ءهيلع هب جتحي نأ هنع هللا يضر ديعس يبأل زاج امل

 تناك ول ثيدحلا هلمشي الف ؛هيلع ىسوم ىلاعت هللا ملك يذلا سدقملا لبجلا وه

 نأ لقعي ال ءًامهو هذه ةلاحلاو هب ديعس يبأ لالدتسا ناكلو «هيف ةتباث ةدايزلا

 لصأ ال اهنأو «ةدايزلا هذه نالطب دكؤي اذه لكف :هعم ناك نمو رهش هنع تكسي

 دجاسملاب ثيدحلا صصخي ليلد ال هنأ مدقت امم تيثف اهلا لوسر نع اهل

EA ا 
 يا



 ؛هعم ركذ نمو ينيوجلا دمحم وبأ هيلإ بهذ يذلا همومع ىلع ءاقبلا بجاولاف

 .قحلا وهو

 :لوقأف «يناثلاو لوألا مهباوج ىلع باوجلا انيلع يقب

 :نيهجو نم طقاس باوجلا اذه نإ ١-

 هنأل ثيدحلا يف ثباث ريغ «..يغبنيال» هباوجتحا يذلا ظفللا نأ :لوالا

 .هنايب قبس امك فيعض وهو رهش هب درفت

 وه سكعلا لب ؛ميرحتلا ريغ يف رهاظ هنأ ملسن الف «تباث ظفل هنأ به :يناثلا

 :اهضعبب ئزتجأ «ةرشك ةنسلاو باتكلا نم كلذ ىلع ةلدآلاو «باوصلا

 كنود نم ذختت نأ انل يغبني ناك ام كناحبس اولاق# :ىلاعت هلوق-أ

 .(18 :ناقرفلا)# ءايلوأ

 دواد وبأ هاور.«رانلا برالإ رانلاب بذعي نأ يغبتي ال : ةا هلوق-ب

 .ةريره يبأ ثيدح نم (۲۲۲ /۲) يمرادلاو ؛دوعسم نبا ثيدح نم (۲۹۷۵)

 .ملسم هاور.«اناعل نوكي نأ قيدصل يغبني ال) -ج

 .ملسم هاور.(..دمحم لآل يغبنت ال ةقدصلا نإ) -د

 .يراخبلا هاور.«ىتم نب سنوي نم ريخ هنإ :لوقي نأ دبعل يغبني ال» -ه

 ال مهو ؛ةهاركلا ىلع لدي وهف «ميرحتلا ريغ يف رهاظ هنأ به :ثلاثلا

 الو مرحي ال هنأ انباحصأ دنع حيحصلا» :يوونلل «ملسم حرشا يفف ءاهب نولوقي

 .لاح لك ىلع مهيلع ةجح ثيدحلاف !.«هركي

 «صيصختلا ىلع ليلد ال هنأل ؛رابتعالا طقاس هلبق يذلاك باوجلا اذه نإ-؟



 ثيدحلا اوور نيذلا ةباحصلا مهفب ديأت دقو اميس ال مومعلا ىلع ءاقبلا بجاولاف

 هب ًاعيمج اولدتسا دقف -هنع حص نإ ديعس يبأو ءرمع نباو «ةريره يبأو ؛ةرصب يبأ

 لاق كلذلو «مهريغ نم هنم دارملاب ىردأ مهو ءروطلا ىلإ رفسلا نم عنملا ىلع

 :(506 1١ /۲) «مالسلا لبس» يف يناعنصلا

 اولوأتو «ضهني ال امب اولدتساو ؛مرحم ريغ كلذ نأ ىلإ روهمجلا بهذو»

 ام فالخ ىلع ضهني نأ دعب الإ ليوأتلا يغبني الو «ةديعب ليوأتب بابلا ثيداحأ

 )١/ ۴٠١(: «مالعلا حتف» هبقع داز «ليلدلا هولوأ

 سيل اهتليضفو ةيوبنلا ةرايزلا ىلع ثحلا يف ةدراولا ثيداحألاو ءليلد الو»

 ئش حلصي ال «تاعوضوم وأ فاعض اهلك اهنأ عم ءاهيلإ لحرلا دشب رمألا اهيف

 رفسلا ةلأسم نيبو ةرايزلا ةلأسم نيب قرفلل سانلا رثكأ نطفتي ملو «لالدتسالل اهنم
 .«هيلإ وعدي ليلد الب حضاولا هقوطنم نع بابلا ثيدح اوفرصف ءاهيلإ

 خيش هنعو انع هللا افع يكبسلا خيشلا مهتا اهيلإ راشملا ةلفغللو :تلق

 نم ناك هنأ عم ءلحر دش نودب ولو يوبنلا ربقلا ةرايز ركتي هنأب ةيميت نبا مالسالا

 هبتك نم باتك ام ريغ يف كلذ دروأ دقو ءاهبادآو اهلضفل نيركاذلاو ءاهب نيلئاقلا

 نب دمحم ظفاحلا ةمالعلا يكبسلا ةمهت درو ؛ةقيقحلا هذه نايب ىلوت دقو '''ةبيطلا

 هيف لقن :(يكبسلا ىلع درلا يف ىكنملا مراصلا» هامسأ ريبك فلؤم يف يداهلا دبع

 هيف دروأو.اهيلإ رفسلا نودب ةرايزلا زاوج يف ةريثكلا صوصنلا ةيميت نبا نع

 فعض نم اهيفام نيبو ءًالصفم اهيلع ملكتو ءاهلضف يف ةدراولا ثيداحألا

 ملع بلاط لكب يرح«ةيخيراتو ةيثيدحو ةيهقف ؛ةريثك ىرخأ دئاوف هيفو «عضوو

 .[هنم]. «ىربكلا لئاسرلا ةعومجمل نم ( ١) ١ جحلا كسانم ' هباتك لثم )١(

20 
 يا



 .اهيلع عالطالا ىلإ ىعسي نأ

 ؛همومع ىلع ثيدحلا نأ ىلإ بهذ نم لوق ةحصب مكحي ميلسلا رظنلا نإ مث
 نأب ملعلا عم ؛ةثالثلا دجاسملا ريغ دجسم ىلإ رفسلا نم عنمي هقوطتمب ناك اذإ هنأل

 ىلإ عاقبلا بحأ» : ةو لاقو ءدجسملا ريغ يف اهنم لضفأ دجسم يأ يف ةدابعلا

 ىوقتلا ىلع سسأ يذلا دجسملا وه دجسملا كلذ ناك ولو ىتح «دجاسملا هللا

 «(ةرمعك ءابق دجسم يف ةالص» : هللا لوسر هيف لاق يذلا ءابق دجسم وهو الأ

 ىلوأ نطاوملا نم اهريغ ىلإ رفسلا نم ثيدحلا عنمي نألف كلذك رمألا ناك اذإ

 نم «حلاص وأ يبن ربق ىلع ينب دجسم وه امنإ دوصقملا ناك اذإ اميس ال «ىرحأو

 حمسي نأ لقعي لهف «كلذ لعف نم نعل تملع دقو «هدنع دبعتلاو هيف ةالصلا لجأ

 ؟!ءابق دجسم ىلإ رفسلا نم عنميو كلذ لثم ىلإ رفسلاب ميكحلا عراشلا

 ميرحت نم هربغو يعفاشلا ينيوجلا دمحم وبأ هيلإ بهذ ام نإ :ةصالخلاو

 ؛هيلإ ريصملا بجي يذلا وه :ةلضافلا عضاوملا نم ةثالثلا دجاسملا ريغ ىلإ رفسلا

 مهقمعتو «مهفلا يف مهلالقتساب نيفورعملا نيققحملا ءاملعلا رابك هراتخا مرج الف

 هللا مهمحر ميقلا نباو ةيميت نبا مالسإلا يخيش لاثمآ هلوسرو هللا نع هقفلا يف

 ءالؤه نمو «ةماهلا ةلأسملا هذه يف ةعفانلا ةريثكلاو ثوحبلا مهل نإف ؛ىلاعت

 «ةغلابلا ةجحلا» يف لاق ام كلذ يف همالك نمو «يولهدلا هللا يلو خيشلا لضافالا

4/۷0): 

 ءاهب نوكربتيو اهنوروزي مهمعزب ةمظعم عضاوم نودصقي ةيلهاجلا لهآ ناک»

 رئاعشلا ريغ قحلي الئل ءداسفلا ةا دَسَف «ىفخي ال ام داسفلاو فيرحتلا نم هيفو

 ةدابع لحمو ؛ربقلا نأ يدنع قحلاو «هللا ريغ ةدابعل ةعيرذ ريصي الثلو ءرئاعشلاب



 .«يهنلا يف ءاوس كلذ لك روطلاو ءايلوألا نم يلو

 رفسلا ىهنلا ىف لخدي ال هنأ ثحبلا اذه ةمتاخ ىف هيلع هيبنتلا نسحي اممو

 ال تناك ثيح ةجاحلا كلت بلطل وه امنإ رفسلا نإف ؛ملعلا بلطو ةراجتلل

 لاق امك دوصقملا وه هنإف هللا يف خألا ةرايزل رفسلا كلذكو ؛ناكملا صوصخل

 ٦ /۲) «يواتفلا» يف ةيميت نبا مالسالا خيش

 .اهدنع جرسلا داقيإ -

 :رومأ ةدع كلذ ىلع ليلدلاو

 ةعدب لك» : ةا لاق دقوءحلاصلا فلسلا اهفرعي ال ةثدحم ةعدب هنوك :الوأ

 (هحيحص) ىف هميزخ نباو ىئاسنلا هاور.«رانلا ىف ةلالض لكو «ةلالض

 ةلأسملا يف مدقت امك صنلاب هنع يهنم وهو لاملل ةعاضإ هيف نأ :ايناث

 ٦٤(. ص )٤۲

 (رجاوزلا» ىف هيقفلا رجح نبا لاق ءرانلا دابع سوجملاب اهبشت هيف نأ :اشلاث

 ١

 الو ميقم هب عفتني مل ثيح «لق نإو ربقلا ىلع جارسلا ةمرحب انباحصأ حرص

 نأ اذه ىف دعبي الف «ءسوجملاب هبشتلاو «لاملا ةعاضإو فارسإلاب هوللعو «رئاز

 .«ةريبك نوكي
 ليلد هنأ عم ؛لوألا انليلد ليلعتلا نم ركذ ام ىلإ ةفاضإلاب دروي ملو :تلق

 نودصقيامنإ روبقلا ىلع جرسلا نودقوي نيذلا نأل ؛ةلدالا ىوقأ هلعل لب ءدراو

 ءرئازلا وأ ميقملا ىلع ةرانإلا نودصقي الو ءاومعز - ىلاعت هللا ىلإ برقتلا كلذب

۲ 
 ہا



 كلذ لجأ نم ناكف !راهنلا ةعبار يف ةعلاط سمشلاو اهايإ مهداقيإ ليلدب

 .ةلالض ةعدب

 نئسلا باحصأ هاور يذلا روهشملا ثيدحلاب لدتست مل اذاملف :ليق نإف

 اهيلع نيذختملاو ءروبقلا تارئاز هللا نعل» :سابع نبا نع مهريغو

 .«جرسلاو دجاسملا

 «ةجح هب موقت ال ءدانسإلا فيعض هترهش عم ثيدحلا اذه نأ :هيلع يباوجو

 لعف امك «هتلع نع اوتكسو بابلا اذه يف هودروأف نيفنصملا نم ريثك لهاست نإو

 هب رتغاو ء؛داعملا داز» يف ميقلا نبا ةمالعلا هلبق نمو ؛(رجاوزلا» يف رجح نبا

 ءمهتارضاحمو مهلئاسرو مهبتك يف هب اوجتحاف ثيدحلا لهأو نييقلسلا ريهامج

 ةلع تنيبو «هباتك ىلع هتقلع تنك اميف كلذ لجأ نم ميقلا نبا تدقتنا تنك دقو

 ثيأر مث ء(۲۲۳ مقر) «ةفيعضلا ثيداحألا ةلسلس» يف مث كانه الصفم ثيدحلا

 دنس يف نأ يليبشإلا قحلا دبع نع لقت (7 47 /4) «نئسلا بيذهت» يف ميقلا نبا

 دمحلاف «ميقلا نبا هرقأو ءًادج فيعض مهدنع وهو يبلكلا بحاص ماذاب ثيدحلا

 .هقيفوت ىلع هلل

 ةريره يبأ ثيدح نم نادهاش اهل ةحيحصف ثيدحلا نم ىلوألا ةلمجلا امأو

 ۱۸٦١۱۸١(. ص )١١9 ةلأسملا يف امهتدروأ تباث نب ناسحو

 اذه يف تركذ دقو «ىنعملا ةرتاوتم اضيأ ةحيحص يهف ةيناثلا ةلمجلا امأو

 .اهل دهشت ةحيحص ثيداحأ ةعبس ةعباسلا ةلأسملا يف لصفلا

 .اهماظع رسک - ١

E | 



 هجرخأ.(ًايح هرسك لثم ءًاتيم نمؤملا مظع رسك نإ : ا: هلوق هيلع ليلدلاو

 )٠١8/5( «لكشملا» يف يواحطلاو (597 /۱) هجام نباو (59 /۲) دواد وبأ

 ص) («ىقتنملا» يف دوراجلا نباو (دراوم الالك مقر) اهحيحصا) يف نابح نباو

 ٠١8 28/50 دمحأو (08/4) ىقهيبلاو (751/) (هننس» ىف ىنطق رادلاو ١

 يف بيطخلاو 245 /۷) «ةيلحلا» يف ميعن وبأو «هل ظفللاو ٤ ٠٠١ ٤((

 .اهنع ةرمع نع قرط نم ( ١17١:1١01 /۱۲) «دادغب خيرات»

 «عومجملا» يف يوونلا هاوقو ءملسم طرش ىلع حيحص هقرط ضعبو :تلق

 ۳۸١(. /۲) (ةاقرملا» ىف امك «نسح هدنس» :ناطقلا نبا لاقو )0/ 7٠١(:

 .اهنع هللا يضر ةشئاع نع نارخآ ناقيرط هلو

 ٠٠١(: /5) دمحأ دنع :لوألا

 .(751/) ىنطق رادلا دنع :رخآلاو

 :هرخآ يف دازو '''هجام نبا هجرخأ ءةملس مأ ثيدح نم دهاش هلو

 .(مث

 هقرط ضعب ىف لوألا ثيدحلا ىف ىنطق رادلا دنع ىهو «فيعض هدانسإ نكل

 ىرخأ ةياور يف نإف ؛ثيدحلا يف ةجردم اهنأ رهاظلا نكل .لوالا هجولا نم

 "الا ىف

 .«مثالا يف ينعيلا :ظفلب هل

 ضعب ريسفت نم يه لب ثيدحلا نم تسيل ةذايزلا هذه نأ يف رهاظ اذهف

 ماكحألا يف ادج ميظع باتك «مامإلا»و «ريدقلا ضيفا يف امك هيلع درو ملسمل «مامإلا» يف هازعو )١(

 .[هنم]« ادلجم رشع ةسمخ ىف ءاجل هضييبتو هفينصت لمك ولو" :ىبهذلا لاق «ديعلا قيقد نبال

 ا ٤٣٤



 :ظفلب دمحأل ةياور هديؤيو ءةاورلا

 .ادواد لوق هنظأ قازرلا دبع لاق.مثالا يف هنأ نوري :لاق»

 اذه نأ رهاظلا نمو .هيف قازرلا دبع خيش وهو «سيق نب دواد ينعي :تلق

 يفًاصاخ ًاباب هل دقعو يواحطلا مزج هبو ؛ثيدحلا نم دارملا وه مسفتلا

 .ءاش نم هعجاريلف «(هلکشم)»

 ولو «هقارحإو «هتاذ فالتإو «تيملا فارطأ نم ىش عطق مرحيو» :ةلبانحلا

 .(هب ىصوأ

 مزج لب بهاذملا رئاس يف كلذ وحنو :2171/57) «عانقلا فاشك» يفاذك

 :لاق ؛رئابكلا نم هنأب ١75( /۱) «رجاوزلا» يف هيقفلا رجح نبا

 .«يحلا مظع رسكك هنأ ثيدحلا نم تملع املا

 نإو» 17١(: /۲) «فاشكلا» يف امك اولاق ىتح كلذ يف ةلباتحلا تغلابو

 وأ تناك ةملسم ؛لمحلا لجأ نم اهنطب قش مرح هتايح ىجري نمب لماح تتام

 نأ رهاظلاو بلاغلا نأل ءةموهوم ةايح ءاقبال «ةنقيتم ةمرح كته نم هيف امل «ةيمذ

 تور امي دواد يبأ ةياور يف كلذ ىلع دمحأ جتحاو ء«شيعي ال دلولا

 )0 ص) «لئاسملا» يف دواد يبأ صنو ثيدحلا ركذ مث :.تلق.(...ةشئاع

 :لاق ؟اهنع قشيأ اهنطب يف كرحتي دلولاو تومت ةأرملا نع لئس دمحأ تعمس»

 :لاقف اضر ديشر دمحم ديسلا هيلع قلعو.«ايح هرسكك تيملا مظع رسك ءال

 نم ةبارغ هيف اقلطم تومي همأ نطب يف يحلا نينجلا كرت ىلع هب لالدتسالاو»

 اذإ نينجلا نأ :امهيناثو.تيملل مظع رسك هيف سيل نطبلا قش نأ :امهدحأ :نيهجو
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 انههف ءارارم عقو امك شيعي دق هنإف هقشب همأ نطب نم جرخأو ءقلخلا مات ناك

 رسكك نطبلا قش نأ ىلع ءانب همأ ةمارك ظفح عم «هتايح طفحو «هذاقنإ ضراعتي

 ةناهإ دعي ال ببسلا اذه لثمب نطبلا قش نأ ىلع «حجرأ لوألا نأ كش الو .مظعلا

 نطبلا قش بجوي نم لوق باوصلاف .مهلك سانلا فرع يف رهاظ وه امك تيملل

 يف لاقو.«مهضعب اذهب حرص دقو ؛هجورخ دعب هتايح بيبطلا حجر اذإ هجارخإو

 نأ دعب هتايح نقيتل يقابلل قش ًايح هضعب جرخ نإو :(۱۷۸ /1) «ليبسلا رانم»

 ةيعفاشلا دنع حصألا وه ىلاعت هللا همحر ديسلا هراتخا امو :تلق.ةمهوتم تناك

 نبا بهذم وهو ءاهقفلا رثكأو ةفينح يبأ لوقل هازعو )١/ ۳١١( يوونلا لاق امك

 .ىلاعت هللا ءاش نإ قحلا وهو )17/0-١171( مزح

 :ثيدحلا نم دافتسيو

 ناك كلذلو ءرسكلل هماظع ضيرعت نم هيفامل ملسملا ربق شبن ةمرح ١-

 مامإلا لاق ءاهيف نفدلا رثكي ةريقم يف هل رفحي نأ نم جرحتي فلسلا ضعب

 :(؟ 45 )١/ (مآلا» يف يعفاشلا

 نآل !عيقبلاب نفدأ نأ بحأ ام :لاق هيبأ نع ةورع نب ماشه نع كلام انربخأ»

 يف نوكأ نأ بحأ الف «ملاظ امإ «نيلجر دحأ وه امنإ «يلآ بحأ هريغ يف نفدأ

 تيم ماظع تجرخأ نإو :لاق «هماظع يف شبني نأ بحأ الف حلاص امإو «هراوج

 :هرصتخم ام (" ٠ /5) «عومجملا) يف يوونلا لاقو .«نفدتف داعت نأ تبيحأ

 بابسألاب زوجيوءباحصألا قافتاب يعرش ببس ريغل ربقلا شبن زوجي الو»
 ىلب اذإ ريقلا شبن زوجي هنأ :هرصتخمو ١٠١9(: ةلأسملا ىف) قبس ام وحنك ةيعرشلا

 ءاهؤانبو ضرألا كلت عرز زوجيو :هيف هريغ نفد زوجي لئتيحو بارت راصو تيملا

 تيملل قبي مل اذإ هلك اذهو ءباحصألا قافتاب اهيف فرصتلاو عافتنالا هوجو رئاسو
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 لهأ لوق هيف دمتعيو.ضرألاو دالبلا فالتخاب كلذ فلتخيو ؛هريغو مظع نم رثأ

 :(اهب ةريخلا

 سرد نم ةيمالسإلا تاموكحلا ضعب هبكترت ام ميرحت ملعت هنمو :تلق

 ةالابم يأ نود «ينارمعلا ميظنتلا لجأ نم اهشبنو ةيمالسإلا رباقملا ضعب

 نم نمهوتي الو.كلذ وحنو اهماظع رسكو اهئطو نع يهنلاب مامتها وأ ءاهتمرحب

 نم سيل هنإف الك «تافلاخملا هذه لثم رربي هيلإ راشملا ميظنتلا نأ ءدحأ

 ىلع ءادتعالا اهلثمب زوجي ال يتلا تايلامكلا نم يه امنإو ؛تايرورضلا

 .مهاتوم اوذؤي نأ نود «مهرومأ اومظني نأ ءايحألا ىلعف ؛تاومألا

 راجحألا مرتحت تاموكحلا هذه ىرت نأءرظنلا تفلت يتلا بئاجعلا نمو

 ول هنإف ؛مهسفنأ تاومألل اهمارتحا نم رثكأ ىتوملا ضعب ىلع ةمئاقلا ةيئبألاو
 اهوحنو سئانكلا وأ بابقلا نم ةينبألا هذه ضعب موعزملا ميظنتلا قيرط يف فقو

 اهنوريتعي مهنأل ؛اهيلع ءاقبإ ميظنتلا ةطراخ اهلجأ نم تلدعو ءاهلاح ىلع اهتكرت
 لب !ليدعتلا كلذ مهدنع قحتست الف مهسفنأ ىتوملا روبق امأو !ةميدقلا راثآلا نم

 جراخ روبقلا لعج ىلإ -انملع اميف ىعستل تاموكحلا كلت ضعب نإ
 اهنأل ؛يرظن يف ىرخأ ةفلاخم هذهو -ةميدقلا روبقلا يف نفدلا نم عنملاوءةدلبلا

 نأ سانلا ةماع ىلع لهسلا نم سيل هنأل ؛روبقلا ةرايز ةنس نيملسملا ىلع توفت

 ءاعدلاو اهترايزب موقيو ءاهيلإ لوصولا نم نكمتي ىتح ةليوطلا تافاسملا عطقي
 ابوروأل ىمعألا ديلقتلا وه امنإ - دقتعأ اميف - تافلاخملا هذه ىلع لماحلاو !اهل

 «ةرخآلاب ناميإلا رهاظم نم رهظم لك ىلع يضقت نأ ديرت يتلا ؛ةرفاكلا ةيداملا

 كلذ ناك ولو .نومعزي امك ةيحصلا دعاوقلا ةاعارم وه سيلو ءاهب ركذي ام لكو

 عيب لثم اهررض يف لقاع كشيال يتلا بابسألا ةبراحم ىلإ اوردابل احيحص

 مهمامتها مدعف «هئامسأو هلاكشأ فالتخا ىلع روجفلاو قسفلاو ءاهبرشو رومخلا
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 ةرخآلاب ركذي ام لك ةلازإ ىلإ مهيعسو «ةرهاظلا دسافملا هذه ىلع ءاضقلاب

 امو ؛نوئلعيو نومعزي ام فالخ دصقلا نأ ىلع ليلد ربكأ مهنيعأ نع اهداعبإو

 .ربكأ مهرودص هنكت

 :هلوق يف نمؤملا ىلإ مظعلا ةفاضإل «نينمؤملا ريغ ماظعل ةمرح ال هنأ -؟

 ىنعملا اذه ىلإ راشأ دقو «كلذك سيل رفاكلا مظع نأ دافأف ««نمؤملا مظع»

 :هلوقب «حتفلا» يف ظفاحلا

 .”(هتايح ىف تناك امك ةيقاب هتوم دعب نمؤملا ةمرح نأ هنم دافتسيلا

 بالطلا نم ريثك ةنسلأ ىلع ددرتي يذلا لاؤسلا نع باوجلا فرعي كلذ نمو

 ةيبطلا تايرحتلا ءارجإو اهصحفل ماظعلا رسك زوجي له :وهو «بطلا ثايلك يف

 ام هديؤيو ءاهريغ يف زوجيو «نمؤملا ماظع يف كلذ زوجي ال :باوجلاو ؟اهيف

 :ةيلاتلا ةلأسملا يف يتأي

 موهفم هيلع لدامك اهل ةمرح ال هنآل ؛رافكلا روبق شبن زوجيو -89

 مدق)» :لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ ثيدح هل دهشيو «قباسلا ثيدحلا

 ماقأف ءفوع نب ورمع وثب :مهل لاقي يح يف ةئيدملا ىلعأ لزنف ةئيدملا ا يبنلا

 رظنأ ينأك فويسلا يدلقتم اوؤاجف راجنلا ينب ىلإ لسرأ مث ءةليل ةرشع عبرأ مهيف

 ىتأ ىتح «هلوح راجنلا ينب نم المو «هفدر ركب وبأو هتلحار ىلع قيل: يبنلا ىلإ
 ضبارم يف يلصيو «ةالصلا هتكردأ ثيح يلصي نأ بحي ناك «بويأ يبأ ءانفب

 راجنلا ينب اي :لاقف «راجنلا ىنب نم ألم ىلإ لسرأف ؛دجسملا ءانبب رمأ ناكو ؛منغلا

 هيف ناكف :لاق هللا ىلإ الإ هنمث بلطن ال هللاو ال :اولاق ءاذه مكطئاحب ينونماث

 .[هنم] )001/01 ةيفلا» يف ه ىكذ(١)
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 مث ؛تشينف نيكرشملا روبقب كلو يبنلا رمأف ءلخنو برخو :نيكرشملا روبق

 لوقي وهو مهعم اب يبنلاو ءنوزجتري مهو رخصلا نولقتي اولعجو ءةراجحلا

 :نبللا لقني وهو]

 [رهطأو انبر ربأ اذه ريخ لامح ال '”لامحلا اذه

 .ةرجاهملاو راصنألل رفغاف ةرخالا ريخ الإ ريخ ال مهللا

 :اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح نم ةياور يفو

 .(ةرجاهملاو راصنألا محراف ةرخآلا رجأ رجألا نإ مهللا

 نم يراخبلاو «هل قايسلاو ءسنأ ثيدح نم امهريغو ناخيشلا هجرخأ

 .«باطتسملا رمثلا»

 :«حتفلا» يف ظفاحلا لاق

 شيل زاوجو «عيبلاو ةبهلاب ةكولمملا ةريقملا يف فرصتلا زاوج ثيدحلا يفو»

 اهشبن دعب نيكرشملا رباقم يف ةالصلا زاوجو ءةمرتحم نكت مل اذإ ةسرادلا روبقلا

 .«اهنكامأ يف دجاسملا ءانب زاوجو اهيف ام جارخإو

 .(854-84ص) زئانجلا ماكحأ صيخلت» يف اًصخلم هرظئاو( ۲١۹-١٠ ص)«زئانجلا ماكحأ»

 دمحأو كاذ نم لضفأ ةرخآلا يف اذه نأ يأ ءرمتلا ريخ نم لمحي يذلاو ءلمحلا نم رسكلاب (1)

 وأ لمح ردصم نوكي نأ زوجيو ««ميملا حتفب» لّمح وأ (ميملا رسكب» ليَح عمج هنأك «ةبقاع

 .[هنم ]. (ةياهنلا) يف امك «لماح

۹ 0 



 روبقلا ةرايز عدب باب ]١15[

 :"'روبقلا ةرايز عدب :[مامإلا لاق]

 سأر ىلع اهترايزو «قرفلا هنومسيو موي ثلاث توملا دعب روبقلا ةرايز ١-

 مهنمو «تاعلطلا اهنومسيو «نيعبرالا يف مث ءرشع سماخلا يف مث :عوبسأ

 «نامزلا رخآ عدب نع فشكلا يف نايبلا رونا.نيتريخألا ىلع رصتقي نم
 ٥۳ - os) ص)

 .عوضوم هيف دراولا ثيدحلاو .ةعمج لك نيوبألا ربق ةرايز -؟

 اروسكم هرطاخ يقب ةعمجلا ةليل هترايز ىلإ جرخي مل اذإ تيملا نإ مهلوق -۴
 لخدملا).دلبلا روس نم اوجرخ اذإ مهاري هنأ نومعزيو يتوملا نيب
 .( ااا

 ماقملا ةرايزل ىحضلا ىلإ تبسلا سلغ يومألا عماجلا ءاسنلا دصق - ٤

 !هل ىوني امل اتبس نيعبرأ لمعلا اذه ىلع بأدلا نأ مهمعزو يويحيلا

 )۲١١(. «(دجاسملا حالصإلا

 !ةجاحلا ءاضق معزب ةعمج نيعبرأ يبرع نبا خيشلا ربق دصق - ٥

 00906 )١/ «لخدملا7 .ءاروشاع موي روبقلا ةرايز -

 )٤۲۹( (سيلبا سيبلت .اهدنع رانلا داقياو نابعش نم فصنلا ةليل اهترايز -۷

 )١/ P1) «لخدملا»

 «نئسلا».ناضمرو نابعشو بجرو نيديعلا يموي يف رباقملا ىلإ مهباهذ ۸

 .(١٠غ)

 .يلمع نم لئاسملا ميقرت )١(

 ا سپ
Eہا  



 «نئسلا» )١5(. «عادبإلا» 2 «لخدملا».ديعلا موي اهترايز -4

0/1 

 .سيمخلا و نينثالا موي اهترايز ٠١-

 مث!نونذأتسي مهنأك بابلا دنع عوشخلا ةياغب اليلق نيرئازلا ضعب فوقو ١-

 .(492 «عادبإلا» نولخدي

 .(هنم).سلجي مث يلصملاك هيدي ًاعضاو ربقلا مامأ فوقولا -5

 .ربقلا ةرايزل مميتلا ١-

 ةرم يسركلا ةيآو ةحتافلا ةعكر لك يف أرقي ةرايزلا دنع نيتعكر ةالص - ٤

 .(7!تيملل اهباوث لعجيو ءأثالث صالخإلا ةروسو

 ۲١۸(. /۸) «رانملا ريسفتا .ىتوملل ةحتافلا ةءارق -5

 ."رياقملا ىلع (سي) ةءارق -

 ...ةرم ةرشع ىدحإ [دحأ هللا وه لق] ةءارق - ١١

 اذه بذعتال نأ! كه دمحم ةمرحب كلأسأ ينإ مهللا :هلوقب ءاعدلا -۸

 .””تيملا

 ًارقي نتيعكر يلصيو ًاضوتيف أدبي نأ ةرايزلا يف ةنسلاو) :هلوقب 07/١( ص) (ةعرشلا حرش) يف هركذ )١(

 دنع ةالصلا دصق ميرحت اهيف لب اذه نم ءيش ةنسلا يف سيلو !(خلا...ةعكر لك يف

 .[هنم]...روبقلا

 ال «تانسح اهيف ام ددعب مهل ناكو مهنع هللا ففخ (سي) ةروس أرقف رباقملا لخد نم» :ثيدحو (؟)

 يف دزي مل 1١( ص) (رودصلا حرشلا يف هدروأ امل يطويسلاو «ةنسلا بتك نم ئش يف لص

 هدنس ىلع تفقو مث !(«سنأ نع هدنسب لالخلا بحاص زيزعلا دبع هجرخأ) :هلوق ىلع هجيرخت

 .[هنم].(١0۲۹) (ةفيعضلا ثيداحألا» يف هتققح امك كلاه دانسإ وه اذإف

 = نمؤم رق راز نم :ربخلا يفو» :لاقف (۲۲۹ ص) «نيملسملا لافطأ لاوحأ» يف يوكربلا هدروأ (*)



 «مالسلا» ىلع «مكيلع» ميدقتب «مالسلا مكيلع» :ظفلب اهيلع مالسل -۹

 . بابلا يف ةدراولا ثيداحألا عيمج يف امك كلذ سكع ةنسلاو)

 :لقءاوثعبي نل نأ اورفك نيذلا معز# :باتكلا لهآ رباقم ىلع ةءارقلا ١-

 ."'ةيآلا شعبتل يبرو ىلب

 «لخدملا».ةرمقملا يلايللا يف رباقملا يف يساركلاو ربانملا ىلع ظعولا ١-

58/0 ). 

 .” 'روبقلا نيب ليلهتلاب حايصلا -7

 .!اجاح روبقلا ضعب روزي نم ةيمست -7

 لطاب ثيدح اذهو !«روصلا يف خفني موي ىلإ باذعلا هنع هللا عفر خلا...كلأسأ ينا مهللا :لاقو

 دحأل هوزع نود هلقن هللا همحر يوکرېلا زاجتسا فيك يردأ الو ةنسلا بتك نم ئش يف هل لصأ ال

 يف كلذ ررق امك هدنع ًاميرحت هوركملاو مرحملاو عدتبملا لسوتلا نم هيف ام عم نيثدحملا نم
 .[هنم ]1.0767 ص) ةروكذملا هتلاسر

 تيقل :لاق ميلس نب رباج ثيدح 790١(: ص) (ةعرشلا» حراش مهنمو ةعدبلا هذهب لئاقلا ةهبشو )١(

 وبأ هجرخأ .ثيدحلا !..تيملا ةيحت مالسلا كيلع :لاقف «مالسلا كيلع تلقف...صهللا لوسر

 يبهذلا ةقفاوو هححصو )١1877/5( مكاحلاو (قالوب عبط ١7١ /۲) يذمرتلاو )١74/7( دواد

 :يباطخلا لاق.الاق امك وهو

 يف ينعي -تاومالا ةيحت يف مهنم ةداعلا هب ترج ام ىلإ ةراشإ هنم لوقلا كلذ لاق امنإو)

 :رعاشلا لوقك مهراعشأ يف روكذم وهو ءاعدلا ىلع تيملا مسا نومدقي اوناك ذإ --ةيلهاجلا

 امحرتي نأ ءاش ام هتمحرو مصاع نب سبق هللا مالس كيلع

 يف ئراقلا يلعو «بيذهتلا» يف ميقلا نبا هديأو.تاومألاو ءايحألا ةيحت يف فلتخت ال ةنسلاف

 .[هنم].امهعجارف (۷۹٤و 5٠5 /۲) «ةاقرملا»

 ةلأسملا) عجارف هفالخ اهيف لب ءةنسلا يف هل لصأ الو (208 ص) «ةعرشلا حرش) يف هبحتسا (7)

 0 ٥۵

 عمجف.ربق ىلع امئاق سمشلا عولط ليبق موي لك حابص فقي ةرم ريغ مهدحأ نم كلذ تيأر دقل (*)

 .[هنم]!!ةعدبو مرحم نيب

 = الإ اجاح دهاشملاو روبقلا راز نم يمسي نم رزعبو» )1۸١(: «تارايتخالا» يف مالسإلا خيش لاق (6)

 ترسل



 !مهروزي نم ةطساوب مالسلا مهيلع ءايبنألا ىلإ مالسلا لاسرإ -€

 نهكراشو (قشمدب) ةيحلاصلا يف تارازمل ةعمجلا موي ءاسنلا فارصنا -5

 )۲۳١(. (دجاسملا حالصإ) .مهتاقبط ىلع لاجرلا كلذ يف

 راثآلاو ؛مالسلا هيلع ليلخلا ةراغم لثم ماشلاب يتلا ءايبنألا راثآ ةرايز -5

 )١59(. «صالخإلا ريسفت» .ةوبرلا يبرغ يف نويساق لبجب يتلا ةثالثلا

 !لوهجملا ديهشلا وأ لوهجملا يدنجلا ربق ةرايز -۷

 تاومأ ىلإ نآرقلا ةءارقو ةالصلاك تادابعلا باوث ءادهإ -۸

 ١۷۴(. ص) ۱١۷ ةلأسملا ىلع قيلعتلا عجار).نيملسملا

 )۳۲١۱۱۱(« ةليلجلا ةدعاقلا». ةع هيلا لامعألا باوث ءادهإ -8

 (۳۸۷ -*85) «يواحطلا ةديقع حرش :(0 5) (ةيملعلا تارايتخالا“

 .)۳ اد ۲۷۰£ لد ع لل 9 /8) «رانملا ريسفت»

 «مالسإلا خيش ىواتف».تيملل هيدهيو نآرقلا أرقي نمل ةرجأ ءاطعإ ٠-

(0£(. 

 نيحلاصلاو ءايبنألا روبق دنع باجتسب ءاعدلا نإ :لئاقلا لوق ١-

 .(ىواتفلا)

 )٥١(. (ةيملعلا تارايتخالا).ةباجالا ءاجر هدنع ءاعدلل ربقلا دصق -*؟

 «لخدملا» :(585 هنم).'''مهريغو نيحلاصلاو ءايبنألا روبق ةيشغت -۴۳

 .(40-41) «عادبإلا» ۷ /8)

 هناف كسانم هل لعج وأ اجح كلذ ةرايز ىمس نمو «نيلاضلاو رافكلا جحك ديقب اجاح ىمسي نأ

 .[هنم].«تيبلا جح صئاصخ نم وه ام كلذ يف لعفي نأ دحأل سيلو لضم لاض

 .[هنم].ميرحت ةهارك ينعي.هوركم كلذ نأ (۸۳۹ )١/ نيدباع نبا ةيشاح يفو )١(
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 نوقزري هتكربب مهنأ ةيرق يف ناك اذإ حلاصلا ربقلا نأ مهضعب داقتعا ٤-

 ةريفخ ةسيفن ةديسلا :نولوقي امك ءدلبلا رفح هنإ :نولوقيو ءنورصنيو

 دادغب ءارفخ نالفو نالفو قشمد ريفخ نالسر خيشلاو ءةرهاقلا

 .(857) (يئانخالا ىلع درلا».اهريغو

 تاصاصتخاك تاصاصتخا ءايلوألا ةحرضأ نم ريثك يف مهداقتعا ٥-

 ضرم نم يفشي نم مهنمو «نويعلا ضرم يف عفتي نم مهنمف «ءابطالا
 .(555) «عادبإلا)..ىمحلا

 «يركبلا ىلع درلا» «برجملا قايرتلا فورعم ريق :مهضعب لوق -5

 YY) يم

 وأ يب ثغتساف ةجاح هللا ىلإ كل تناك اذإ :هديرمل خويشلا ضعب لوق -۷

 .(هنم).يربق دنع ثغتسا :لاق

 .ىذأب باصي كلذ

 رداقلا دبع خيشلا ةهج لبقتساو يسركلا ةيآأرق نم :مهضعب لوق -9

 هربق ىلإ ةوطخ ةميلست لك عم وطخي تارم عبس هيلع ملسو يناليجلا

 .0 09 )٤/ ىواتفلا)!هتجاح تيضق

 اهدعب حوزت يذلا اهجوز نع ةافوتملا ةجوزلا ربق ىلع ءاملا شر - ٠

 .(5564) «عادبإلا» !ةريغلا ةرارح ئفطي كلذ نأ نيمعاز

 ١- ءايبنألا روبق ةرايز ىلإ رفسلا والصالحين.١الفتاوى« )١/ 2118:1715

  :))" 0 4(ىربكلا لئاسرلا ةعومجم» ) »)۳۹١۲«يركبلا ىلع درلا»

 (عاديإلا» (؟؟) )1١٠١-0٠١١(( (يئانخالا ىلع درلا)» )50:177:

 تلال



 ١١(. /١؟8 ةلأسملا عجارو) 649

 هيلع ليلخلا ربق دنع صقرلاو ريمازملاو قاوبألاو لبطلاب برضلا -7
 )١٤١/٤(. «لخدملا» .هللا ىلإ ابرقت مالسلا

 ٤/ ١٤١(. هنم).ءانبلا لخاد نم مالسلا هيلع ليلخلا ةرايز - ۳

 ٤ - هنم).اهيف نكسلاو روبقلا يف رودلا ءانب ١/ 81١؟507-5(.

 .(۲۷۳ ء۷۲۷۲ /* هنم) .اهيلع بشخلا نم ًاحاولأ وأ ماخرلا لعج -5

 .(۲۷۲ /۳ هنم).ربقلا ىلع نيزباردلا لعج - 5

 )١/ ١١5:1١4(. «ةيدمحملا ةقيرطلا حرش» .ربقلا نييزت - ۷

 «رانملا ريسفت».تيملا ىلع هنم ةءارقلاو ةربقملا ىلإ فحصملا لمح - ۸

 .(7717/ /ةدمحأ نع)

 «ىواتفلا».كانه نآرقلا ةءارق دصقي نمل روبقلا دنع فحاصملا لعج - ٩۹

 )٥۳(. «تارايتخالا) ( 1375 /1)

 )١5(. «ةماش يبآل ثعابلا».هدمعو ربقلا ناطيح قيلخت -

 بحاص نأ نيمعاز حيرضلا لخاد اهؤاقلإو ىواكشلا ضئارع ميدقت ١-

 )١5(. «ةليلجلا ةدعاقلا» ء(4۸) «عادبإلا» اهيف لصقي حيرضلا

 .مهتجاح اوضقيو مهوركذيل ءايلوألا روبق ذفاون ىلع قرخلا طبر -

 .(١٠٠)«عادبإلا».اهب مهقلعتو مهتيباوت ءايلوألا راوز قد - 0

 ٤ - لخدملا).كربتلا دصقب ريقلا ىلع بايثلاو ليدانملا ءاقلإ ١/ 759(.

 !لبحتل هيلع اهجرفب اهكاكتحاو روبقلا دحأ ىلع ةوسنلا ضعب ءاطتما - ٥١

 9غ /5) (ماصتعالا» ,(١ا/5) (ءاضتقالا».هليبقتو ربقلا مالتسا - 0

 لافطأ يف ىوكربلا) )١/ 2١45 ميقلا نبال «نافهللا ةثاغإ) ٠



 )4٠(. «عادبإلا» ء(١۷) «ثعابلا» ء(٤١۲) «نيملسملا

 )۷١(. «ثعابلا».ربقلا رادجب رهظلاو نطبلا قاصلإ - ۷

 دوع نم ربقلا رواجي امب وأ«ربقلاب هندب نم ئش وأ هندب قاصلإ -۸
 )٤/ ٠١(. (ىواتفلا) .هوحنو

 .(۱۹۸ ۱۹٤- /۱) «ةثاغإلا».اهيلع دودخلا رفعت - ۹

 «ىربكلا لئاسرلا ةعومجم».نيحلاصلاو ءايبثالا روبقب فاوطلا -69

 .(90) «عادبإلا» ۳۷۲ /5)

 ةفرع موي نظلا هب نسحي نم ضعب ربق دصق وهو ؛ريقلا دنع فيرعتلا ١-
 )/١54(. (ءاضتقالا).تافرع يف امك هربق دنع ميظعلا عامتجالاو

 «نايبلا رون» :(0) «تارايتخالا) ١85(« هنم).هدنع ةيحضتلاو حبذلا -

.(Y( 

 تشو حلاصلا لجرلا اهيف نوكي يتلا ةهجلا لابقتسا يرحت -۳

 .(555) «يركبلا ىلع درلا» )١/5( «ءاضتقالا» .ءاعدلا

 .(هنم) نيحلاصلا ضعب اهيف يتلا ةهجلا رابدتسا نم عانتمالا -4

 ةدعاقلا» '''ةباجالا ءاجر مهدنع ءاعدلل نيحلاصلاو ءايبنالا روبق دصق ٥-

 ىلع درلا» )۲۷-٥۷( «يركبلا ىلع درلا» )١۲٠۰١۷-١۲۷( «ةليلجلا

 عجارو.(دوهيلاو ىراصنلا ةداع هنإ» :لاقو )۲٤٤/١( «ءايحإلا» يف يلازغلا كلذ ركنآ دقو )١(

 .[هنم].(90١ ص 1؟4) ةلأسملا

 دنع ءاعدلا دصقي ناك هنآ :ىعفاشلا نع ةلوقنملا ةياكحلاو» :اهريغو )١/ ۲٠۸( «ةثاغإلا» ىف لاق (؟)

 :(018811 ۳٠١ //4) ىواتفلا يف مالسإلا خيش لاقو. (رهاظلا بذكلا نم ةفينح يبأ ريق
 ربق هنأ لاقي يذلا عضوملا دنع قشمد عماج يفرش يلبق ءاعدلاو ةالصلا يرحت كلذ نم برقيو»

 سأر هتحت ىذلا بشخلا لاثملا دنع وأ .نايفس يبأ نب ةيواعم ربق هنآ ءاملعلا هيلع يذلاو دوه

 ."ايركز نب يبحي

 ہا
al 



 ۲٠۲- -۲۰۱۱) «ةثاغإلا) (50) «ةيملعلا تارايتخالا» (؟ 5) «يئانخألا

(Y۷ 

 ١١۹(. ءاضتقالا ۱١١ يئانخالا ىلع درلا).اهدنع ةالصلل اهدصق -5

 ٠۲١- ةليلجلا ةدعاقلا ۷٠ يركبلا ىلع درلا).اهيلإ ةالصلل اهدصق -۷

 ٤/ ۳۲١(. ةقيرطلا ىلع يمداخلا 194-١98 /١ةثاغالا ء٦

 ۱۸٠١٠١(. ؛ءاضتقالا).حبذلاو مايصلاو ةءارقلاو ركذلل اهدصق -۸

 نتسلا ۲۱۷ ۲۰۱-۲۰۲ /۱ ةثاغإلا).روبقملاب ىلاعت هللا ىلإ لسوتلا -۹

 هل

 ١١٤(. ةيميت نبال صالخإلا ةروس ريسفت).هللا ىلع هب ماسقإلا -

 هللا لأسأ وأ هللا عدا :نيحلاصلاو ءايبنألا نم بئاغلا وأ تيملل لاقي نأ ١-

 .(917يركبلا ىلع درلاء9١٠١ 2٠١ 8هل روبقلا ةرايزء١؟ 5 ةدعاقلا) ىلاعت

 ىلع ينرصنا وأ ينثغأ نالف يديس اي :مهلوقك مهنم تيملاب ةثاغتسالا -7

 ق5 9٠-3851 يركبلا ىلع درلا ١١٤ 19/15 ةدعاقلا) يودع

 ٤ نئسلا 4؟١7(.

 ١١۸(. ننسلا) !يلاعت هللا نود رومألا يف فرصتي تيملا نأ داقتعا -

 ٤ - ءاضتقالا).هدنع ةرواجملاو ربقلا دنع فوكعلا ۱۸۳ ١٠١(.

 لخدملا) !ىرقهقلا ىلع اهنومظعي يتلا رباقملا ةرايز نم جورخلا ٥-

 .(594نئسلا ”

 اهب نم روبق ةرايز صوصخل ندملا ىلإ نيدفاولا نيشوردملا ضعب لوق -5
 ناكس عيمجل ةحتافلا :مهدالب ىلإ ةيوألا ةدارإ دنع تاومألاو ءايلوألا نم

 ريشيو مهيلإ هجوتيو مهيمسيو ؛نالف يديسو نالف يديس ةدلبلا هذه

 .(59 هنم) !ههجو حسميو

 عمد



 كله يبنلا فرش يف ةدايز ةحتافلا هللا يلو اي كيلع مالسلا :مهلوق -۷

 !ثاوغألاو باتكلا ةلمحو داتوألاو باجنألاو باطقألا ةعبرألاو

 ءايلوأ رئاسو نوكلاب نيكردملاو فيرعتلا باحصأو ةلسلسلا باحصأو

 ههجو حسميو ةحتافلا أرقيو «مويق اي يح اي ًاعمج ةفاك مومعلا ىلع هللا
 .(هنم) !هرهظب فرصنيو هيديب

 رفس ١7١ صالخإلا ةروس ريسفت ٠۳ ءاضتقالا).هيلع ءانبلاو ربقلا عفر -۸

 ةيدمحملا ةقيرطلا حرش 5” يناكوشلل رودصلا حرش.ها/ ةداعسلا

/ 1011 ). 

 ةيدمحملا ةقيرطلا ىلع يمداخلا).ءائب هربق ىلع ىنبي نأب ةيصوتلا -4

7/5 

 ةقيرطلا ىلع ىمداخلا ؛:197-١/198 ةثاغالا) .روبقلا صيصجت ٠-

20 

 يبهذلا 91/7 /" لخدملا).ربقلا ىلع هتوم خيراتو تيملا مسا شقن ١-

 ةقيرطلا ىلع يمداخلا )١/ ۱۹۸ ١913(( ةثاغإلا كردتسملا صيخلت يف

 ١- ١(. ةرقف ٠۲۸ ةلأسملا ء١4 عادبإلا ٤/ ۲٢

 صالخإلا ةروس ريسفت).راثآلاو روبقلا ىلع دهاشملاو دجاسملا ءانب -۲

 .(49 عادبإلا ٠۲١۳ يركبلا ىلع درلا ٠١۸ « ءاضتقالا ء۲

 21857 /؟ىواتفلا ٩ عادبإلا).اهدنعو اهيلع ةالصلاب دجاسم رباقملا ذاختا - 87

 .(٩و 8 ةرقف ۱۲۸ ةلأسملا عجار :57 ءاضتقالا 4/1١"

 دجاسملا حالصإ).هيلع دجسم ءانب وأ هءدجسملا يف تيملا نفد -4

 .(۹ةرقف ۱۲۸ ةلأسملا ١

 ٥- ءاضتقالا) !ةبعكلا رابدتسا عم ةالصلا يف ربقلا لابقتسا ۲٠۸(.

oooا  ETA 
 يا



 ۸٩-٩٠ عادبإلا ١/ ٠-١9-4191 ةثاغإلاء١ 58 هنم).ًادیع روبقلا ذاختا -

 ١١۸(. ةلأسملا نم ١٠ةرقفلا عجارو

 ۲۷۸۰۲۷۳ /۴ لڅخدملا).هنوروزیف هوتأيل ربقلا ىلع ليدنق قيلعت -۷

 ةلأسملا ء۸۸ عادبإلا «575/5 ةيدمحملا ةقيرطلا 195-١98: ةثاغالا

 .(ل) (ةرقف افنآ اهيلإ راشملا

 -۲۳۲ حالصالا).ةرجش وأ لبج وأ ربق جارسإل عمشلاو تيزلا رذن -

 ١15١(. ءاضتقالاو ۳

 اوجرخ وأ دجسملا اولخد املك يوبتلا ربقلا ةرايز ةنيدملا لهأ دصق -4

 يفافشلا ء۸-۲١۲١۹۲۱۷١٠١٠١٠ ٤١٠١١ يئانخأالا ىلع درلا) .هنم

 ةمدقتملا ةلأسملاء(۷۹ /۲) ضايع يضاقلل ىفطصملا قوقح

 .( *ةرقف

 .ةمالعلا ١۷١( مقر ةعدبلا رظنا).ة#هربق ةرايزل رفسلا -

 .بجر رهش يف ا: هترايز ١-

 نع ًاديعب هيف مايقلاو دجسملا لوخد دنع فيرشلا ربقلا ةهج ىلإ هجوتلا -۲

 رظنا) (۲)!ةالصلا يف هنأك هراسي ىلع هنيمي اعضاو عوشخلا ةياغب ربقلا

 ١95(. ةعدبلا

 درلا).ةيالا[مهسفنأ اوملظ ذإ مهنأ ولو] ةيآ ةءارقو رافغتسالا ةا هلاؤس - ۴

 .(58 نئسلا 2715138 154 يئانخالا ىلع

 ٤ - عدبلا رظنا. ۇلام هب لسوتلا 5١7-95٠١

 هركيو «كلذ نولعفي اوناك مهنأ اهردصو ةمالا هذه لوأ نع ينغلبي مل» :لاقف كلذ كلام هرك دقو )١(

 .[هنم]. ضايع ىضاقلا هلقن اذك.«هدارأ وأ رفس نم ءاج نمل الإ

 .[هنم].ءابرغلا نم اميس كلذ لعفي نم ةرثكل يرعش فقف ٠۸ ةنس كلذ تيأر دقو ()

wa | 
۹ 



 .ىلاعت هللا ىلع هب ماسقإلا ٥-

 .ىلاعت هللا نود نم هب ةثاغتسالا - ٦

 ةبرتلا نم بيرقلا ريبكلا ليدنقلا يفاهيمرو مهروعش مهعطق - ۷
 *۷١(. ثعابلا ١155« عادتبالا راضم يف عادبإلا).ةيوبنلا

 ١١١(. عادبإلا 1۹ ننسلا 77/١ لخدملا).فيرشلا ربقلاب حسمتلا -۸

 .(امهتم).هليبقت -4

 2377/١ لخدملا 2١٠١١١ /؟ىربكلا لئاسرلا ةعومجم) هب فاوطلا -

 ١۷١(. ثعابلا ٦۹ نئسلا ١55 عادبإلا

 ١- ربقلا رادجب رهظلاو نطبلا قاصلإ الشريف)الإبداع”١5ءالباعث ۷١(.

 كلذب مهدحأ فلحو فيرشلا ربقلا ةرجح كابش ىلع ديلا عضو -

 !هللا لوسر اي ةعافشلا :تلقو هكابش ىلع كدي تعضو يذلا قحو :هلوقب

 ةدعاقلا) .ةرجحلا «اابقتسم هسفنل ءاعدلل يوبنلا ربقلا دنع مايقلا ةلاطإ - ۳

 لئاسرلا ةعومجم ۲۸۲ ۲۳۲۰٠۲١ يركبلا ىلع درلا ٠٠١ ةليلجلا

 91١(. /؟ ىربكلا

 ربقلا نيب ةفيرشلا ةضورلا يف يناحيصلا رمتلا لكأب هللا ىلإ مهبرقت -

 ١55(. عادبإلا 7٠١ ثعابلا).ربنملاو

 ةعومجم).دئاصق داشنإو ةمتخ ةءارقل 3407 يبنلا ربق دنع عامتجالا -6

 .(۳۹۸/۲ ىربكلا لئاسرلا

 ءايبنالا نم هريغ وأ ةا يبنلا ربق نع فشكلاب ءاقستسالا -

 .(؟9 يركبلا ىلع درلا) .”'نيحلاصلاو

 .[هنم].«فيرشلا ربقلاب فاطي نأ زوجي الو» :لاق هنأ حالصلا نبا نع لقنو )١(

 ىلإ اوكشف ًاديدش ًأطحق ةنيدملا لهأ طحق :لاق هللا دبع نب سوأ ءازوجلا وبأ ىور امامأو :تلق(؟)

 = ءامسلا نيبو هنيب نوكي ال ىتح ءامسلا ىلإ ةوك هنم اولعجاف صيبنلا رق اورظنأ :تلاقف ةشئاع

 لا
 يا



 .ة8)يبنلا ىلإ جئاوحلا اهيف عاقرلا لاسرإ - ٠٠7

 دنع هناسلب هبونذ ةرفغمو هجئاوح ركذي ال نأ يغبني هنا :مهضعب لوق -

 ."!هحلاصمو هجئا وحب هنم ملعأ هنأل ؛و پەرىق ةرايز

 هتفرعمو هتمأل هتدهاشم یف هتايحو ةا هتوم نيب قرفال :هلوق -48
e 14هإ هاا  

 .(1١11-8١١1ص)«زئانجلا ماكحأ صيخلت» يف اًصخلم هرظناو ء(٠١۳-۳۲ 4)«زئانجلا ماكحأ»

 يمسف محشلا نم تقتفت ىتح لبإلا تنمسو «بشعلا تبن ىتح ًارطم انرطمف اولعفف :لاق فقس
 ني دمحم وهو نامعنلا وبأ هيفو (5 5 -57 /١))هننس يف يمرادلا هجرخأ «حصي الف١قتفلا ماع

 لهآ نم هريغو يليقعلا لاق امك هرمع رخآ يف طلتخا ناك دقو مراعب فورعملا لضفلا

 اهنع هللا يضر ةشئاع نع يور امو« :(58 ص) يركبلا ىلع درلا يف مالسالا خيش لاقو .ثيدحلا

 نيبي اممو :لاق.هدانسإ تبثي الو حيحصب سيلف ؛رطملا لزنيل ءامسلا ىلإ هربق نم ةوكلا حتف نم

 «صيبنلا دهع ىلع ناك امك ايقاب هضعب ناك لب ةوك تيبلل نكي مل ةشئاع ةايح ةدم يف هنأ اذه بذك

 نأ اهنع نيحيحصلا يف تبث امك هيف لزنت سمشلا تناكو فوشكم هضعبو فوقسم هضعب

 .ةدعب ءيفلا رهظب مل اهترجح يف سمشلاو رصعلا يلصي ناك صيبلا

 )١( جاحلا نبال ؛لخدملا باتك» نم اهتلقن دق اهدعب نيتللاو ةعدبلا هذه نأ هل فسؤي اممو )1/ 2509

  4وحنلا اذه نم هلو !ةعيرشلا يف اهيلع صوصنملا رومألا نم اهنأك اهب املسم اهدروأ ثيح

 صاخلا باتكلا يف اهنم ًاريبك ًامسق ركذنسو ههنم اهنأ ىلع هيبنتلا نود اهضعب قبس ةريثك ةلثمأ

 صيصنتلا يف ميظع ردصم اذه هباتك نأ فرع امل كلذ نم بجعت دقو «ىلاعت هللا ءاش نإ عدبلاب

 اذإ كنكلو ؛كلذ ىلع لدع دهاش باتكلا هب تمتخ يذلا لصفلا اذهو عدبلا تادرفم ىلع

 لوزي اهتالبعزخو ةيفوصلا بهاذمب ربك دح ىلإ ارثأتمو هريغل ادلقم هملع يف ناك هنأ تملع

 اذه بحاصالا هيلع درو در الإ دحأ نم انم ام» :كلام لوق ةحص ىلع ًانيقي دادزتو بجعلا كنع

 ةو (ربقلا .

 ملعي خيشلا وأ لوسرلا نأ نظب نم مهنمو» ۳١(« ص) «يركبلا ىلع درلا» يف مالسالا خيش لاق (؟)

 هللا ردقي ام ىلع ردقيو هجئاوح ءاضقو اهنارفغ ىلع ردقي هنأو اهركذي مل نإو هجئاوحو هبونذ

 ةاضقو نيتفمو «مهب ىدتقي خویش مهنعو مهنم اذه تعمسو مهتيأر دق ءالؤهو هللا ملعي ام ملعيو

 .هللاب الإ ةوق الو لوح الو «ناعتسملا هللاو»!نيسردمو
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 ؟ىتوملا ىلع مالسلا ةيفيكو

 ؟روبقلل ءاسنلا ةدايز يف لصفلا لوقلا وه ام !خيش اي :لاؤس

 .لصفلا لوقلا وه اذه «لاجرلا قئاقش نه :خيشلا

 ؟مهسفنأ لاجرلل ةيعرشلا ةرايزلا يهامف :ةلخادم

 .لاتقلا نينمؤملا هللا ىفكو

 نالفو نالف اذه :لوقيو نيعم ربق دنع فقي نم ينعي مكح ام :ةلخادم

 كيلع مالسلا..نالف انديس اي كيلع مالسلا لوقيو «سانلا نم ةعومجم عم نوكيو

 ...كيلع مالسلا..نالف انديس اي

 .دراو سيل اذه ءال :خيشلا

 5/١١ 5:١”*:0١(« "ةيدملا تاءاقل"

 يهنلا يف ءيش حصي له باب 1۱۷۰ ]

 ؟لاجرلل اليل روبقلا ةرايز نع

 ؟لاجرلل ًاليل روبقلا ةرايزل نع يهنلا يف ءيش حصي له :لاؤس

 ءاش تقو يأ يف راهن ًاليل زوجي روبقلا ةرايز «ءيش يأ حصيال ءال :خيشلا

 مساوملا ضعبب سانلا ضعب لعفي امك ءةرايزلل تقو صيصخت نود «رئازلا

 عيقبلل هترايز تعبث دق مالسلا هيلع لوسرلاو ءةنسلا يف هل لصأ ال اذه ءدايعألاو

 .ةرايزلا تناك ليللا يف وأ راهنلا يف قرف الف ءًاليل

 (07 1:19:49 /۱۲) "رونلاو ىدهلا"
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 ؟هب صاخ اليل ةريقملل او لوسرلا ةرايز له باب[! 3]

 ؟مالسلاو ةالصلا هيلع هب صاخ ًاليل ةربقملا ةا لوسرلا ةرايز له :لاؤس

 .هب ًاصاخ سيل ال :خيشلا

 )٠٠١:1٠:٥٦/۲( "رونلاو ىدهلا"

 :ناقيرط هل انخيش ثيدحلا اذه وه (روبقلا تارئاز هللا نعل» :ثيدح :لاؤس

 يف ًاعزنم عزن ملعلا لهآ ضعب «فعض امهيف سابع نبا نعو ةريره يبأ نع قيرط
 .اروبقلا تاراوز هللا نعل» :ثيدحب .هحيحصت ىلإ ثيدحلا ىتبم «مالكلا ىنبم

 ؟كلذ فيك :خيشلا

 ؟لاق ام كلأرقأ :ةلخادم

 .لضفت :خيشلا

 ىنعمب يه «روبقلا تاراوز ااو هللا لوسر نعلا :ةياور نأ عم :لوقي :ةلخادم

 ىف ىلحملا لالجلا هلاق امك تاراوُز ةمجعملا يازلا مضب تاراوز نأل ؛تارئاز

 حرش ةاورلا حيقنت» بحاصو يوانملاو يدنسلا هرقأو «يطويسلاو جاهنملا حرش

 ءراوز عمج ؛تاراوُز نم يازلا مض ةنسلألا ىلع روهشملا :ءالؤه لاق ؛«ةاكشملا

 نعللا عوقو يضتقي الف «ةغلابملل تاراوُز :ليقو ءًاسايق رئازو ءًاعامس ة از عمج

 .ًاردان الإ ةرايزلا عوقو ىلع

 دواد يبأ ةياور يف ءاج مث نمو ءروبقلا عيمجب ةلباقملا لباق امنإ هنأب عزونو

 ريثك هنظ امك ةغلابملل ال «تارئاز :ىنعمب ىهف طبضلا اذه ىلعف ءةغلابم الب تارئاز
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 ىلع ةلادلا ةغيصلا نأ امك ءاهمضب ال يازلا حتفب ةغلابملا ةغيصف «ملعلا ةبلط نم

 كلذو ؛(45:تلصف)4ِيبَْلِل مالَظِب كبَر امو :لجو زع هلوقك حتفلاب بسنلا

 :هتيفلأ يف كلام نبا لاق «فيرصتلا لهآ دنع مولعم

 ليدب لعاف نع ةرسكب لوعف وأ لاعفم وأ لاعف لاعف

 :بسدلا ىف لاقو

 «بسنلل ةغيصلا نأ ىلع روبقلا ةرايز تاوذ روبقلا تاراوز ىنعم لوقيف

 .هرخآ ىلإ..ًاقلطم روبقلا ةرايز نم ءاسنلا عنم ىلع ناتياورلا تقفتاف

 :نيتيحان نم يل ودبي يذلا باوجلا :خيشلا

 يف حيحصلاو روهشملا ينعي سيل ةنسلألا ىلع روهشملا هلوق :ىلوألا

 ؛ثيدحلا لهأ نع ثيدحلا ةياور نم تبثتلا وه انه يغبني يذلاف كلذلو «ةياورلا

 اذه (تاراوز) ةنسلألا ىلع روهشملا هنوك (تاراوُز) وه مأ (تاراور) وه له

 ةنسلألا ىلع ةروهشم لاق امل (تاراوُز) ةياورلا تناك ول ينظ يفو ءةجح سيل

 ام نايب ىف ةنسحلا دصاقملا» باتك لثم نم ةسبتقم ةنسلالا ىلع روهشملا ةملكو

 اهيلع ىنبي ةيملع ةميق هل سيل ةنسلألا ىلع راهتشالا اذه «(«ةنسلألا ىلع رهتشا

 .يل ادب اميف (دحاو) مقر باوجلا اذه.يعرش مكح

 (تاراوّر)و (تاراوُر)و (تارئاز) نيتياورلا نم لك نأ تبث هنأ به :ةيناثلا

 .لوقن ام ينعن نحنو ءًامامت ةروهشملا ةياورلا ىنعمب «دحاو ىنعمب

 يقتلت اهلك تاياورلا نأ به ءدنسلا ةفيعض اهنكل (تارئاّر) ةروهشملا ةياورلا
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 صنلا اذه :لوقن لكنيح ءروبقلا تارئاز ىنعمب اهنأ ىلع قيقحتلاو صيحمتلا دعب
 يف اهيلإ نكون نحن يتلا ةدعاقلاو «روبقلل ءاسنلا ةرايزل ًاموحم ًاصن نوكي كش الب

 رضاحلا مدق «حيبمو رظاح ضراعت اذإ هنأ وه «هعفدو ضراعتلا اذه لثم نم ريثك

 اهبلق ىلع انلمحيو ةدعاقلا اذه قيبطت نم عنميام دجوي انه نكل «حيبملا ىلع
 وه روبقلا ةرايزل ءاسنلا ىلع ميرحتلا اذه وأ يهنلا اذه نأ لوقنل «بقع ىلع ًاسأر

 صخر مث ءروبقلا ةرايز نع مهاهن ءمالسإلا لوأ يف ناك يذلا ماعلا ميرحتلا وخأ

 .«اهوروزف الأ ءروبقلا ةرايز نع مكتيهن تنك» :لاقف ءاهب مهل

 ميرحتل ثيدحلا اذهب نوجتحي نيذلل لوقن اننأ ًارارم انم كش الو متعمسو

 «روبقلا ةرايز نع مكتيهن تنك» :مالسلا هيلع هلوق :لوقن نحن ءءاسنلل روبقلا ةرايز

 ال ؛يثنآلاو ركذلا نيسنجلل ثيدحلا اذه يف هجوم باطخلا نأ بير الو كش ال

 رمأ اذه «روبقلا ةرايز نع لاجرلا رشعم مكتيهن تنك :لوقي نأ ًادبأ دحأ عيطتسي

 .هؤطخ رهاظ نئاب

 ىلإ لقتتن ًادبأ لدجلا لبقت ال يتلا تاملسملا نم وهو كلذك رمألا اذإ

 .يهنلا يف كانه بطاخملا نيع وه بطاخملا «اهوروزف الأ» :ةيناثلا ةوطخلا

 رشعم اهوروزف الأ «روبقلا ةرايز نع ءاسنلاو لاجرلا رشعم مكتيهن تنك

 .ءاسنلاو لاجرلا

 ءازجأ نم ءزج اذهف ماعلا يهنلا عم نرتقم روبقلا تارئاز هللا نعل :ًاذإ

 .ماعلا يهنلا

 .دحاو مقر باوجلا اذه

 هيلإ نوبهذي ام فالخ ىلع هب دهشتسن يذلا ثيدحلا :نينثا مقر باوجلاو



 لوسرلا نآو ءاهدنع تايبلا يف مالسلا هيلع لوسرلا ةبون يف ةشئاع ةديسلا ةصق نم

 «قفرب بابلا حتفو «ًالالسنا اهشارف نم لسناف ءاهبناجب ًامئان ناك مالسلا هيلع

 وهف «ليللا اذه يف بهذيس نيأ اهسفن اهتثدح ءرشبو ةريغ ةأرماك يهف «جرخو
 فقو كانهو :عيقبلا ىلإ لصو ىتح «هفلخ يشمت يهو مالسلا هيلع يشمي

 عرسأو «تربدأف :تلاق ء«ربدأ مث «عيقبلا لهأل وعدي مالسلا هيلع لوسرلا

 اهفلخ لخد ام ناعرسو ءاهشارف ىلع تدتماو ةرجحلا تلخد ىتح «تعرسأف

 امل ناسنإلا ؛دهنتت اهدجوف «قيرطلا يف همامأ ًالايخ ىأر هنأك مالسلا هيلع لوسرلا

 كلام !ةشئاع اي» :لاق...ءاوهلا ضوعي جاتحي ام دب ال ةيعيبط ريغ ةضكر ضكري

 كيلع هللا فيحي نأ تننظأ :لاق !هللا لوسر اي ءيش ال :تلاق ؟ةيبار ًايثح

 بهذت نأ كرمأيو ؛مالسلا كئرقي كبر نإ :لاقو ءًافنآ يناتأ ليربج نإ ؟هلوسرو

 .(مهل رفغتستو عيقبلا ىلإ

 :لاق ؟لوقأ اذام ءروبقلا ترز انأ اذإ !هللا لوسر اي :تلاقف :ةصرف اهتلبتها انه

 .فورعملا ءاعدلا رخآ ىلإ ٠...نيتمؤم موق راد مكيلع مالسلا :يلوق»

 ةرايز نع يهنلاو ؛ةرونملا ةنيدملا يف ًامتح تناك ةثداحلا هذه نأ ظحالأ انأف

 لوأ يف نوكي اذه امنإو ؛ةرونملا ةنيدملا تقو ىلإ رخأتي نأ لقعيال روبقلا

 روبقلا نآل ؛نوملعت امك «روبقلا ةرايز نع مهاهن ؛ةعيرذلا دس باب نم مالسإلا

 نم لجو زع هللا ريغ ةدابع يف مهلاثمأو حون موق عوقول ًاببس تناك اهترايزو
 .نيروبقملا

 ةرايز نع مكتيهن تنك :مالسلا هيلع هلوق نأ لوقن ميلسلا رظنلا اذه يفف

 نكل «نينس نم هللا ءاش ام يهنلا اذه رمتسي دقف «يكملا دهعلا يف ناك «روبقلا

 .روبقلا روزت نأ ةشئاع ةديسلل لوسرلا نذإ دعب ام ىلإ رمتسي نأ ًالوقعم سيل
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 ةافو دعب ةصخرلا هذهب تعتمت ةشئاع ةديسلا :ىرخأ ةهج نمو ؛ةهج نم اذه

 هللا نعل» :يهنلا اذه نأب ىعداو ءام فلكتم فلكت ولف مالسلا هيلع لوسرلا

 هيلع هنذإ هنأ ضارتفا ىلع يهتتتس ةشئاع ةديسلا تناكل دعب ناك «روبقلا تاراوز

 نكل «روبقلا -تاراوز وأ- تارئاز هللا نعل» :هلوق لبق ناك ةرايزلاب اهل مالسلا

 ءاهباهل مالسلا هيلع لوسرلا صخر يتلا ةصخرلا هذهب عتمتلا ىلع اهرارمتسا

 ءاسنلل ماعلا يهنلا نمز يف ناك وه ءاسنلاب صاخلا يهنلا نأ ىلع ليلد حضوأ

 .لاجرلاو

 «حيحصلا ثيدحلا يف ءاج امك لاجرلا قئاقش ءاسنلا نإ :لاقي ًاريخأو اذه

 ءاستلا ءروبقلا ةرايز نم لاجرلا اهيتجي يتلا ةحلصملاو ةدئافلا نأ ينعي كلذو

 صخر كلذك «يهنلا دعب ةرايزلاب لاجرلل صخر امكف ءاهليصحت ىلإ ةجاحب اضيأ

 .يهنلا دعب ءاسنلل

 هللا نعلا :ةياور ةحصب انميلست عم ثيدحلا اذه يف ةلالد يأ كانه سيل :ًاذإ

 «تاروُزاا :تباثلا ثيدحلا يف ةحيحصلا ةياورلا نأب ًالدج ميلستلاو «...تارئاز

 .نذإلا تقو هالت يهنلا تقوو «يهنلا تقو يف ناك اذه هنأل

 .يدنع ام اذه

 )5/1١55”:07:08( "رونلاو ىدهلا'"

 روبقلل ءاسنلا ةرايز مكح باب[ ]

 ؟ديعلا يف ةصاخو رباقملل ءاسنلا ةرايز مكح ام :لاؤس

 طرشلاب رباقملا ةرايز ةيعرش يف لاجرلاو ءاسنلا نيب اندنع قرف ال :خيشلا

 ةرايزلا مسقي هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيش «ءاسنلا نع ًالضف لاجرلل فورعملا



 رئازلا اهدصقي يتلا يه :ةيعرشلا ةرايزلا «ةيعدب ةرايزو ةيعرش ةرايز :نيمسق ىلإ

 نم ةربقملا ىلإ باهذلا امأ ءالإ سيل مهتومب رابتعالاو مهيلع مالسلا ءاقلإ دصقل

 سولجلا نع ًالضف كانه نآرقلا تاقوأ نآرقلا ةءارقو ربقلا ىلإ سولجلا لجأ

 ال زوجي ال ًاعبط اذهف كلذ وحنو ىهقم هنأك كانه ربقلا ذاختاو ىساركلا ىلع

 عرشت امك ةيعرشلا ةرايزلا ؛ةيعدبو ةيعرش نامسق ةرايزلاف ءءاسنلل الو لاجرلل

 ءءاسنلل ًاضيأ عرشت ال لاجرلل عرشت ال امك ةيعدبلا ةرايزلا ءءاسنلل عرشت لاجرلل

 رباقملا لاجرلا وأ ءاسنلا نم راز نمف ةيعرشلا وه ةرايزلا يف ةيعرشلا يف طانملا

 ةرايزلا يه هذهف ؛وه ديفتسي هلعل تيملا ىلع مالسلا يقليو وه ربتعي طقف لجأل

 . "الف الإو ةيعرشلا

 "روللاو ىدهلا" )٥٤۲/ 1۷:٠١:٤١(

 (روبقلا تاراوز هللا نعل» : ةو هلوق ىنعم باب! 1

 ؟اذه شيأ «روبقلا تاراوز هللا نعل» :اولوقيب يف بيط :لاؤس

 .حيحص ثيدح :خيشلا

 ؟تافلاخملا ينعي «تاراوز هيف دوصقملا اذه ًاعبط «حيحص ثيدح :يقلملا

 .روبقلا ىلع ددرتلا نرثكي يتآللا نهو ؛كلذ نم رثكأ هيف دوصقملا ال :خيشلا

 .هويا: يقلمل 1

 .ةربعلا هيف دوصقملا نوكيب ام راثكإلا اذه نأل ؛روبقلا ةرايز نرثكبو :خيشلا

 .لجرلل كلذ مكحب ديعلا يف ءاسنلل روبقلا ةرايز صيصخت مكح قحليف اذه ىلعو )١(



 .سابللا يف تامشتحم اوناك ولو ؛هويأ :يقلملا

 .اوناك ولو :خيشلا

 (00 1:79:54 /51909)"رونلاو ىدهلا"

 ؟ظاعتالل روبقلل ءاسنلا ةرايز زوجي له باب[ 76]

 ؟طقف ظاعتالل تناك اذإ روبقلا ةرايز ءاسنلل زوجي له :لاؤس

 تابجحتم نكي نأ ماع طرش وهو رخآلا طرشلاو طرشاذه «معن :خيشلا

 ندعي مث «تاومآلاب ةربعلا نركذيو مالسلا نيقلي ءيعرشلا بابلجلاب تايبلجتم

 ةرايز نع يهنلا نأل كلذ ؛لاجرلا نيبو ءاسنلا نيب هذه ةلاحلاو قرف الف :نهجاردأ

 ديحوتلا نكمت امل مث ؛ءاسنلاو لاجرلا لمشي ًاماع ًايهن ناك مالسإلا لوأ يف روبقلا

 عمج دقو «ًءاسنو الاجر ةماع نذإلا مهءاج ًءاسنو ًالاجر نيملسملا ءالؤه نم

 يهنلا نأ ىلإ راشأ :يأ ءدحاو ثيدح يف نيرمألا نيذه ىلإ ةراشإلا ا: يبنلا

 ًاهجوم ناك نذإلا نأ ىلإ ًاضيأ راشأو لاجرلاو ءاسدلل ًاماع ًاهيجوت ًاهجوم ناك

 تنكا :ملسم حيحص يف امك مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق كلذ ؛لاجرلاو ءاسنلل

 الأ» :لاجرو ءاسن ةماع نيملسملل ؟نمل باطخلا ؛«روبقلا ةرايز نع مكتيهن

 دكؤيو «ًالاجرو ءاسن :يأ «لبق نم اوهن نيذلا كئلوأل ؟نمل باطخلا ««اهوروزف

 :اهنع يهنلا دعب ةرايزلاب نذإلا مالسلا هيلع لوسرلا اهب للع يتلا ةلعلا كلذ

 ًاببس اوطاعتي نأ ىلإ ةجاحب لاجرلا نأ امك :ًاذإ (ةرخآلا مكركذت اهنإف اهوروزف»

 لثم نذختي نأب ىلوأ نكي مل نإ كلذ يف لاجر لاك ءاسنلاف «ةرخآلا ركذتل ًايعرش

 .ةرخآلاب نهركذي يذلا ببسلا اذه

 نيظفلب يورم ثيدحلاف «روبقلا تارئاز هللا نعل» :فورعملا ثيدحلا امأ

 عمد



 :ظفلب وهف ءرخآلا ظفللا امأ هفيعض وهو ء(تارئاز» :اذه وه لوألا ظفللا :نينث

 ةياغلا قيقحتل نوكي ال ةداع راثكإلا اذهو «ةرايزلا نرثكي يتاللا :يأ «(تاراوژ»

 هارن امك راثكإلا اذه «ةرخآلا ركذت نيسنجلل ةرايزلاب تاب يبنلا نذأ اهلجأ نم يتلا

 نسلجي ؛كلذ وحنو نابعش فصنو دايعألاك تابسانملا نم ريثك يف ًادهاشم نحن

 ىتش اذه مهوسلج يف نوثدحتي ءىهقم ناكملا كلذ نذختيو ربقلا لوح

 يفاني ال اذه ىنعملاو ««روبقلا تاراوز» :ظفلب حصي ثيدحلا :ًاذإف :ثيداحألا

 يهف ةرخآلا ركذت اهب داري يتلا ةرايزلا نأ نيبيو هصصخي امنإو ماعلا نذإلا

 .تلأس ام باوج اذه «هنع يهنم اذهف ةغلابملاو راثكإلا نكل ؛:ةعورشم

 ؟راثكإلل ّدَح يف :بيط :ةلخادم

 .معن.يف ام ال :خيشلا

 نوكت نأ :امه :ناطرش ءاسنلا ةرايزل :تلق تنأ :ًالثم انخيش :ةلخادم

 عم اهجوز وأ اهدلاو ربق ةرايزل بهذت ةأرما نكل «ةربعلاو ةظعلل ةيناثلاو ةببلجتم

 ةربقم دوجو عم زوجي اذه لهف ءاذهل لحرلا دشت يهو «مهتيب برق ةربقم دوجو
 ؟مهتيب دنع

 اهيبأ ةرايزب اهصيصخت نكل ءزوجي زوجي ةيضق وه «ربصا كيدهي هللا :خيشلا

 رعشي وهف صصخم نود هنأ عم صيصختلا اذه ذئتيح رباقملا ةرايز نود اهبيرق وأ

 ةفطاعلا ثعابب يه :اهيف لاقيام نسحأ امنإو «ةرخآلا ركذتل تسيل هذه ةرايزلا نأ

 لاحرلا نودشي نيذلا ءالؤهل لوقن نحن كلذلو «نيدلاو ملعلا ثعابب سيلو «طقف

 لوقلا اذه ناك ءاوس «نيحلاصو ءايلوأ روبق اهنإ لاقي يتلا روبقلا ضعب ةرايز ىلإ

 ةياغلا قيقحت وه دوصقملا ناك نإ ؟ةرايزلا هذه اذامل «حيحص ريغ وأ ًاحيحص

 :مهل لوقتف مالسلا هيلع لوسرلا ثيدح نم اهيلإ انرشأ نأو قبس يتلا ةمكحلاو

 ۵و ا ا ا
 3 ہا



 يف اهاريو ناسنإلا ليختي نأ يفكي يتلا روبقلا هذهب ةظعلاو مكمامأ ةربقملا يهاه

 ةصاخ يبن وأ يلو ربق ةرايز نم ريثكب رثكأ روبقلا هذه نم ةظعلا عزف موقيل مانملا

 الإ نوكي نأ يغبني ال ًاعوضخ نوعضخي ذئنیحف «ةهبأ هيلعو ًائيزمو ًافرخزم ناك اذإ
 ال مهن ليلد ربكأ روبقلا هذه ىلإ لاحرلا دش نإ :لوقن نحن اذهلف ءلجو زع هلل
 .حيحصلا ثيدحلا يف ةروكذملا ةياغلا قيقحت اهب نودصقي

 (0 0:2:1٥ /5 )و( 0:20:1 £ /507)"روتلاو ىدهلا"

 صيصخت مکح[٦۱۷]

 ديعلا موي ءايحألل وأ «تاومألل ءايحألا ةرايز

 لعفي امك ديعلا موي تارايز ةيضق لوح لأسي ًاضيأ.كبف هللا كراب :يقلملا
 دري مل ءيش اذه نأ ةجحب ةرايزلا هذه عنتما ضعبلاف ءاهصيصختو سانلا نم ريثك

 ؟اذه لوقلا وه امف ءاذك وأ ةنسلا يف

 ؛ضعبلا كاذ نم انلعجي نأ هللا لأسنو «ضعبلا اذه يف هللا كراب :لوقن :خيشلا

 ودبي :هل تلق ؛ثيدحلا اذه يفانناوخإ ضعب عم انك مويلاو ًادبأو ًامئاد لوقت اننأل

 نم نأ لوقتف ميدق نم ركذت تناك يتلا ةديدجلا ةوعدلا عمست مل كنأ نالف اي كل

 ةديدجلا ةوعدلا عمست ملأ «تاومألل ءايحألا ةرايز وه نامزلا اذه يف ةيشافلا عدبلا

 ءةعدب ديعلا موي ءايحألل ءايحألا ةرايز نأ يهو ةميدق ةوعد اهلصأ يف يه يتلا

 يأ هبتنا ام هنأ تظحال ينكل ءسولجلا لوأ ىفوأ يبأل تلق كلذ لجأ نمو

 .ارئاز كتئج ام ءادئاع كتتج ام :تلق انأ.معن

 .عدبلا نم وه «ةعدب ديعلا يف تاومألل ءايحألا ةرايزف

 قراف عم سايقلا اذه :ةلخادم

 0إ | ا ا



 .ًاسايق سيل اذه :خيشلا

 ءايحألا انه امأ «ةرايزلا هذه نم ديفتسي الو تيملا رعشي ال كانه هنأل :يقلملا

 .باحتو ساوتو ةلص يهف ءايحألل

 .كترايزب اوسحي لجأ نم تاومألا روزتب امل تنأ ينعي :خيشلا

 .حرفو ديع موي اذه انه نكل ؛ءاعدلا لجأ نم نكل وم :يقلملا

 ديعلا موي تاومأآلا روزت امل ءىفوأ وبأ اي رصتخم يلاؤس انآ ال :خيشلا

 .كب اوسحي ناش نم مهروزتب

 .مهل ءاعدلل..ال :يقلملا

 ناش نم مهروزتب امل ديعلا مايأ ريغو .ديعلا مايأ ريغو هاه :خبشلا

 ؟كب اوسحي

 .رابتعالاو ءاعدلل :يقلملا

 ؟كباوسحي ناش نم «كيلع ىضري هللا كلأسا مع :خيشلا

 .ال :يقلملا

 ريغ يف مهروزت تنأ يللا ةياغلا لجأ نم مهروزت ال اذامل ًاذإف «بيط :خيشلا

 هذه لجأ نم ديعلا موي يف مهروزت ال اذاملف ةنسح ةياغ اهنأ مادام ؛ديعلا

 .ةنسحلا ةياغلا

 بهذي ديعلا رورسو ديعلا ةجهب عم ىفانتت اهنآل انه ةنسح ةياغ :يقلملا

 .تاومألا ىلإ

 .سايقلا وه اذه :خيشلا

to 
 ہا



 .هههه :ةلخادم

 يذلا ءيفسلفلا لب «يقطنملا ليلعتلا اذه لجأ نم سيل تاومألل ءايحآلا ةرايز

 ول :وه باوجلا نكل كتفسلف ىلع ىضقيف كنم رثكأ فسلفتم دحاو ءىجي امبر

 .ةفسلف هيف.باوجلا اذهب كيأر وش «هيلإ انوقبسل ًاربخ ناك

 .ديج..ديج :ىقلملا

 ءايحألا ةرايز :لوقن امل نآلا نحن «هيلإ انوقبسل ًاريخ ناك ول ءبيط :خيشلا

 ةرايز هنأ ميركلا نآرقلا نع ًالضف ءةنسلا يف صن اندنع يفام ةعدب تاومألل

 ديلا لك يف لاقي لوقلا اذهو ءاذه نم ءيش اندنع يفام ءةعدب تاومألل ءايحألا

 هيلع لوسرلا اهيف لوقي ةعدب لك «ةفلؤملا فولآلاب ديدشلا فسألا عم يهو

 ءةعدب هذه هنأ لوسرلا نع ةعدب يأ يف صن دجوي ال ء(ةلالض ةعدب لك» :مالسلا

 دعب ةثداحلا رومألا نم ةفلؤملا فولألا ةيعدب ىلع نوعمجم ءاملعلاف كلذ عم

 وأ ءاهتيعدبب صن اندنع يف امو ةعدب هذه لوقنب فيك بيط «مالسلا هيلع لوسرلا

 ةريثك ةنسلاو باتكلا نم ةلدأ اهيلع لدت ىتلا ةرصتخملا ةلمجلا هذهب ءاهراكنإب

 ٍقِقاَشُي ْنَمَو# :ىلاعت هلوق كلذ ىلع ةلدألا نمو «هيلإ انوقبسل ًاريخ ناك ول :يهو
 مّتهَج ِهِلْضْنَو لوك ا لون َننِمْؤلا ليس َرْبَ عني ىدا لت ام لعب نم َلوُسّولا
 اوحوري سانلا هنإ ؛نيئمؤملا ليبس ريغ اذه ًاذإ ١٠١(« :ءاسنلا)#اًريِصَم ْتَءاَسَو

 امو اذه صخلنب نحن ًاذإ :نينمؤملا ليبس نم اذه نكي مل ديعلا موي روبقلا اوروزي

 انوقبسل ًاريخ ناك ول :انلوقب ةثدحم يأ نع سانلا دعبن يكل ةملكب ةلدأ نم ههباش

 هصصخ امل ماعلا أدبملا اذه نكل «كش الو ريخ ماع ًادبمك روبقلا ةرايز نآلاف.هيلإ



 يف ةعدب راص ىرخألا ةئسلا مايأ يف هوقلطأو ءدب الو ديعلا مويب يفلخلا فرعلا

 ةرايز ًاذإف «هيلإ انوقبسل اريح ناك ول :ةكرابملا ةبيطلا ةملكلا كلتب اهاتعفدو «نيدلا

 ةرايز :لوقن كلذك «ةلدألا ىلإ ةجاح الو «عرش اهنأ اهيف لصألا تاومألل ءايحألا

 نيلفاغلا سانلا ركذي نم يتأي امنيحف ءاذه يف فالخ يفام عرش ءايحألل ءايحألا

 «ناسحإب مالسلا هيلع هوعبتا نيذلا فلسلا يده نعو «مالسلا هيلع هيده نع

 ال :تاومألل ديعلا يف ءايحألا ةرايزك ءايحألل ديعلا يف ءايحألا ةرايز :مهل لوقيو

 كاذ ىلع ليلدلاب كركذن اذه ىلع ليلدلا تبلط نإ :ًاقالطإ اذهو اذه نيب قرف

 هلل دمحلاو نحن ؛ةعدب تاومألل ديعلا يف ءايحألا ةرايز :وهو ءهيلع انقفتا يذلا

 ةرايز هنأ ىلع نوقفتم هللا ءاش نإ كرابملا بيطلا ليلقلا عمجلاه ءنآلا نظأ اميف

 يذلا قطنملا كاذ نم نيقلطنم ًامامت اهب نيعئتقمو ءةعدب تاومألل ديعلا يف ءايحألا

 نوبولغم نحن اننأل ؛هنع ضرعن نأو ءهب لخن نأ يغبتي ام قطنملا اذه أفنآ هانصخل

 اننأ يهو ءاهراكنإ ىلع انعمتجا يتلا ةداعلا كلت هبشت ةداع نوداتعمو ءانرمأ ىلع

 ةرايز نأب امامت نيعناق نيمزاج لوقنف .ديعلا ةبسانمب نيملسملا روزن نأ اندتعا
 يأف ءًاقالطإ قرف الو تاومألل ديعلا يف ءايحألا ةرايزك ءايحألل ديعلا يف ءايحألا

 ‹«عورشم رمأ ديعلا يف ءايحألل ءايحألا ةرايز ءاهيف وش يأ اي :ىقب لوقي هدب ناسنإ
 اذه هيإ ءمهراز ام هرخآ ىلإ نيتنس وأ ةنس هل راصو ماحرألا ةرايزل :مويلا ليق امكو

 مايقلا نع نولساكتيف نولكاوتي مهنأل ةرايزلا هذه داسف ىلع هبنيل يفكي هدحو

 ركذتو «بولقلا ققرت يتلا تاومألل ءايحألا ةرايز بجاوب ناك ًءاوس ؛مهبجاوب
 هاه :لوقيب ء«هلصوي هدب محر هل دحاو نامك ءديعلا موي الإ اهولعفيب ام ةرخآلا

 ةعورشم لصألا يف ةرايزلا هنأل ءلضفأ ديعلا يف ةرايزلا «ديعلا يجيل [ىتم]

 ةعدبلا هب تبثي ام لكف ؛هيلإ انوقبسل اريح ناك ول :ال :ةلضاف همايأ نامك ديعلاو



 نأ همزلي ىلوألا ةعدبلا ىلع ضرتعي نم لكو ؛ىرخألا ةعدبلا هب تبثي ؛ىلوألا
 نأ همزليو بجي ىرخألا ةعدبلا يف كشي نم لكو :ىرخألا ةعدبلا ىلع ضرتعي

 نأ لجو زع هللا لأسنو ءًاضقانتم ًاضقانتم هركف ناك الإو «ىلوألا ةعدبلا يف كشي

 .ليبسلا ءاوس انيدهي

 (0د :£¶ /0()9۳۱ 1:: ۲:۲1 /9۳۰) "رولاو ىدهلا"

 ديعلا موي روبقلا ةرايز مكح باب[ ۱۷۷]

 ؟ديعلا موي روبقلا ةرايز مكح ام :لوقي :لاؤس

 نم له «ةعمجلا ديع موي اهترايز مكحك ديعلا موي روبقلا ةرايز مكح :خيشلا

 نأ رمألا يفام لك ءال :باوجلا ؟ةعمجلا موي روبقلا ةرايز بحتسي هنأب :لئاق

 دعاوقلا نم نأل كلذ ؛اهنيعب ةعدبلا يهو ٌةنس اهومهوتو ًةداع اوداتعا سانلا

 ام ةلدآلا هذه نأ ةنسلاو باتكلا ةلدأ مومع نم ملعلا بلاط اهديفتسي يتلا ةيعرشلا

 ليلدب الإ اهصيصخت زوجي الو اهقالطإ ىلع اهؤارجإ بجو ًاقلطم اهنم ناك
 ىلعو «هديقي ام ءاج اذإ الإ صوصنلا نم ًاقلطم ءاج ام دييقت زوجي الو صصخم

 اذه كف زوجي الف ددعب وأ ةيفيكب وأ ةفصل ديقم صن ءاج اذإ :كلذ نم سكعلا

 روبقلا ةرايزب رمألا ةلدأ تناك املو :صوصنلل ةفلاخمم اذه لك ؛هقالطإو هنع ديقلا

 نع مكتيهن تنكاا :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق نم روهشملا ثيدحلا لثمك ٌةقلطم

 «اهوروزف الآ» :مالسلا هيلع هلوق «ةرخآلا مكركذت اهنإف اهوروزف الأ روبقلا ةرايز

 هدييقت زوجي الو هقالطإ ىلع هؤارجإ يغبنيف قلطم ًاضيأ هريغ يفو ثيدحلا اذه يف
 ناك كلذك رمألا ناك اذإف «ةيفيكب الو ةفصب ال عرشلا يف هب هدبيقت ثأي مل نمزب

 «يعرش صن ريغب قلطملا دبيقت باب نم نوكي روبقلا ةرايزب نيديعلا صيصخت

FT J 0 | ا ا اا fاملا  



 راكنإ يف لخدي نأ كلذ لعفي نم ىلع ىشخيو ميكحلا عراشلا ىلع ءادتعا اذهو

 ّلاَم ٍنيّدلا َنِم ْمُه اوُعَرَش ُءاَكَرش مه مَ :هلوقب نيكرشملا ىلع ىلاعتو كرابت انبر

 .ًةصاخ ديعلا موي روبقلا ةرايز زوجي ال :ًاذإف 0١ :ىروشلا) هللا هب ندا

 ٠۰٠۱:۱۷:٤۷( /۳۹۹) "روللاو ىدهلا"

 ديعلا يف روبقلا ةرايز صيصخت مكح باب[ ]١7

 نايب ءاجرلاف ءةعدب ديعلا موي ًاضعب مهضعب سانلا ةرايز نأ انعمس :لاؤس
 ؟دايعألا يف سانلا هب موقي امو ناوخإلا ةرايزب قلعتي امم قبس امف مكحلا

 ءرركت ام ليصفت ىلإ ةجاحب نآلا انسلو ًاراركتو ًارارم انلق نحن :خيشلا

 ينعي هنآل؛رومألا تاثدحم نم ديعلا موي تاومألل ءايحألا ةرايز :زاجيإب لوقنف

 مكتيهن تنك» :حيحصلا ثيدحلا يف لاق ميكحلا عراشلا ؛عراشلا هقلطأ ام دبيقت

 ماعرمأ.اهوروزف الأ :هلوقف (ةرخآلا مكركذت اهنإف ءاهوروزف الأ روبقلا ةرايز نع

 ةفيظو نم سيل هقالطإ وأ صنلا دييقت نأل ؛صاخ ناكمب وأ نمزب هدييقت زوجي ال
 :هل لاقف ميركلا هلوسر فلك يذلا نيملاعلا بر ةفيظو نم وه امنإو:سانلا

 صن نم ناك امف .(:: :لحنلا»4ْمِهْيَلِإ َلَّرُن اَم ساتل مِل َرْكَذلا كَل الراو

 .الفال امو «هصصخ صصخم وهو ماع صن نم ناك امو «هنیب ديقم وهو قلطم

 موي نيب قرف ال ءةنسلا مايأ لك يف ًاقلطم.«اهوروزف الأ) :لاق امنيحف

 راهن وأءًارهظ وأ كاسم وأ ًاحابص :دحاو موي يف نمز نيب قرف الو ءمويو

 .خلإ...ًاليل وأ

 ةرايز كلذك ء[ةعدب] ديعلا موي تاومألل ءايحألا ةرايز نأ امك :لوقن كلذك

 .تاومألل ءايحألا ةرايزك...ديعلا موي ءايحألل ءايحآلا

 يا



 تفاهت ببسب ديدشلا فسألا عم يغلأ ام وه ديعلا موي ةعورشملا ةرايزلا

 مهيلع بجاولاو ءاهيف نوقرفتي يتلا دجاسملا يف ديعلا ةالص ةماقإ ىلع سانلا

 ةنسلا هذه تلطع«لاحلا ةعيبطب نوفراعتيو «ديعلا ةالص نولصيو «نوقتلي كانهف

 .هتايح ةليط الإ: يبنلا اهيلع بظاو يتلا

 :ةلألا# يبنلا لوق ًاعيمج ملعن اننإف ءاهل هبتنت نأ بجي ًادج ةمهم ةظحالم انهو

 .«مارحلا دجسملا الإ دجاسملا نم هاوس امم ةالص فلاب اذه يدجسم يف ةالص)

 ديعو رطفلا ديع ةالص ىلصي ناك ام ةالص فلأب هدجسم ىف ةالصلا نأ عمف

 عمجي ديرب هنأل ؟اذامل «یلصملا يف وهو دجسملا اذه جراخ الإ ىحضألا

 عست دحاو ناكم يف اهلوح يتلا ىرقلا نم «ناكم لك نم ةنيدملا يف نيملسملا

 ةنس ىلع فرعتلا :الوأ نع سانلا داعتبا عمو «نمزلا عم تايلصملا اذه

 هيلع لوسرلا ةنسب ملعلا نم مهدنع يقب امع مهداعتباو مالسلا هيلع لوسرلا

 يف ديعلا ةالص اوميقي نأب اوعنق ءاهب لمعلا نعو ءاهقيبطت نع مهداعتبا مالسلا

 .سمخلا تاولصلاو ءةعمجلا ةالصب نولعفي امك :دجاسملا

 يف ديعلا ةالص يلصي ل هتايح ةليط مالسلا هيلع لوسرلا رمتساف ةئسلا امأ

 .ىلصملا يف اهيلصي ًامئاد امنإو ؛ةدحاو ٌةرم ولو دجسملا

 هذه ىلإ نوؤيفي دالبلا هذه لثم يف نيملسملا ضعب أدب نينس عضب ذنم نآلا

 .ىلصملا ىف ديعلا ةالص ةنس «ةنسلا

 ام لدب سانلا اهيف ىلصي ةديدع تايلصم كانه نأب نآلا نوعمست مكنأ دب الف
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 هذه لعلو ءدحاو ءيش مهيلع ىقب نكلو دجاسملا يف ديعلا ةالص اولصي

 ىلإ ديعلا ةالص يف دجاسملا نم سانلا جورخ نم :اهيلإ ترشأ يتلا ؛ةرهاظلا

 ناكم يف نوملسملا عمتجي موي يتأيس هنأ ىلإ ةراشب ةرهاظلا هذه لعل تايلصملا

 راطقأ عيمج نم نوملسملا لعفي امك ءدحاو ىلصم يف دحاولا دلبلا يف دحاو

 ةفرعو ةفلدزمو ىنم نم اهلوح امو ةكم يهو ةدحاو ةدلب يف نوعمتجي ءايندلا

 يف سانلا رثك اهيفو «نييالملا نودعي مهنأ عم ءاهنع ليدب مهل سيل ءكلذ وحنو

 لعل ؛دحاو ىلصم يف ضرأ يف اوعمتجي نأ ادبأ اوزجعي نلف ةدحاولا ةدلبلا

 نإ دعب اميف مهنأ الإ ريخ صيصب وه تايلصملا ىلإ دجاسملا نم نآلا مهجورخ
 («ةعامجلا ىلع هللا دي» :مالسلا هيلع هلوق ىنعم ةقيقح نومهفي امنيح هللا ءاش

 نمو «ةعورشملا هلئاسوب مالسلا هيلع لوسرلا مهعمج يتلا ةعامجلا يه اهنآو

 يف ةديدعلا تايلصملا الو لب دجاسملا سيلو دحاولا ىلصملا :لئاسولا كلت

 .ةدحاولا ةدلبلا

 .ةنسلل ةفلاخم يه كلت وأ هذه ةرايزلا ءنذإف

 ىلإ ةرثاكتملا مهريهامجب سائلا دفي نأ وه ديعلا موي ةعورشم نوكت ةرايزلا

 رثكأ نوفراعتيسو نوروازتيس كانه سانلا نأ كش الو ءىلصملا يف ديعلا ةالص

 روزي بلاغلا يف .ديعلا يف ًاضعب مهضعب روزي امنيح هنأل «ةيديلقتلا ةرايزلا هذه نم
 هذه اوصصخف «ةنسلا ءانثأ يف ةرايزلا مهل تحيبأ ام نكل «نوفرعي نم ضعب

 يش يف ةنسلا نم سيل تاومألل ءايحآلا ةرايز :انلقو كلذب ديعلا موي يف ةرايزلا

 .ءايحألل ءايحألا ةرايز كلذكو «عدبلا نم وه لب

 )١( عماجلا حيحص )رقم۱۸٤۸(.

OA 
 ہا



 يف تسيل تاومألل ءايحألا نم ءاوس ةرايزلا نوكت نأ بجي ؟اذه ىنعم امو

 نأ بجي امنإو «ةرم ةنسلا يف تسيل ءايحألل ءايحألا ةرايز كلذكو «ةرم ةنسلا

 ةدوملا قيقحت ءايحألل ءايحألا ةرايز قيقحت ةرايزلا هذه يف نأل ءرمتسي

 ىَنَأَو رد ْنِم ْمُكاَنْقَلَخ الإ :نيملاعلا بر لاق امك نيملسملا نيب فراعتلاو

 .(17 :تارجحلا)#اوُفَراَعَتِل َلئاَبَقَو اًبوُعُش ْمُكاَمْلَعجَو

 نم يتلا ةياغلا قيقحتل رمتست نأ ًاضيأ بجيف تاومألل ءايحألا ةرايز امأ

 مالسلا هيلع هلوق يهو الأ انع ىهن ناك نأ دعب روبقلا ةرايزب ةت لوسرلا رمأ اهلجأ

 .«ةرخآلا مكركذت اهنإف ؛اهوروزف الأ»

 (00 180:04 ر/هالا/) "رونلاو ىدهلا"

 ىلقن ليلد كانه له باب[ 73

 ؟روبقلا ةرايزب ديعلا صيصخت زاوج مدع ىلع

 ةرايز صيصخت زوجي ال :اولوقتب اوئنا :لوقيي ًالاؤس ينلأسيب دحاو :لاؤس

 .ديعلا مويب روبقلا

 .معن يأ :خيشلا

 .مك ر ضحي له ءاذه يف ديفي يلقن ليلد [كانه له] :لاق..لئاسلا :يقلملا

 ؟يلقن ليلد :خيشلا

 .معت :يقلملا

 ..هعنم يف ينعي لخدي هنأ ثيح نم :خيشلا

 .اذكه هويأ : يقلمل ١

 .اهومهفيب سانلا لك ام ةيعرشلا ةلدألا :خيشلا

 كن ۹ یا



 .هويأ :ىقلملا

 «نوُمَلعَتال ْمُتنك ْنِإِرْكّذلا َلْهَ اوُلَأْساَقل :ىلاعت لاق كلذل معن يأ :خيشلا

 ام ةمئألاو فلسلاو ةباحصلاو -مالسلا هيلع-لوسرلا نإ يلقنلا ليلدلا (5* :لحنلا)

 لكو «ةلالض ةعدب لك» :لوقي لوسرلاو ؛مهدنع ةدوجوم «ةرهاظلا هذه تناك

 .ليلد وه اذه.« رائلا ىف ةلالض

 .وه اذه.هويأ :يقلملا

 .معن يأ :خيشلا

 0 115115 75/90 رونلاو ىدهلا"

 ؟يلمعلا رفكلا نم دعي نويروبقلا هيف عقي ام له باب 1

 يف نيلاغملا نم مويلا ةيفوص بلاغ هلمحي ام ربتعي له خيشلا ةليضف :لاؤس

 ؛عرشلل ةفلاخم ةدساف لاوحأو ةيكرش رهاظم نم نيحلاصلاو نيروبقملاو روبقلا

 ؟ىلمعلا رفكلا نم اذه ريثعي له

 .يداقتعا رفك نوكي دق «طقف اذه سيل :خيشلا

 نوكي دق وه ةرهمجلا هيلع ىرن امل ينعي ماع لكشب دصقلا هنأ ينعي :يقلملا

 مكنأ اذه يف ينعي ًاعرستم نوكأ نأ ىشخأف «ملعأ هللاو ينعي نورت مكلعل امك

 .ًايداقتعا رمألا اذه هيف نوكي ضعبلا نأ نورت

 .نآلا هتلق يذلا اذهو :خيشلا

 نمم ينعي انتيرشعو انلهأ نم هيلع ىرن امل ماع لكشب هنأ دصقلاف :يقلملا

 .اندلب لهأ نم انلوح

 ا ا
ENہا  



 .نيحلاصلاو نيروبقملاب ةثاغتسا وأ ليبقت وأ فاوط نم هنوتأي امل :يقلملا

 نم نوكي دقو اذه نم نوكي دق ءةماع ةدعاق يطعأ نأ عيطتسأ ام :خيشلا

 ًابيرغ نوكي دق اعيش لوقأ انأو ءًايامع ًارفك نوكي دقو ءًایداقتعا ًارفك نوكي دق ءاذه

 ةديقع انفرع اذإ الإ ؛ةضفارلاب مهنومسي موق ةعيشلا ريفكتب لوقلا ىلع أرجتأ ال انأ

 ؟شيأ ب هامس امي هتديقع نع نلعأ ينيمخلا ًالثم «مهنم دحاو لك

 .«ةيمالسإلا ةموكحلا» :ةلخادم

 شم نأ نكل «ينعي كش الب ٌرْمُك اذه هيإ «ةيمالسإلا ةموكحلا» :خيشلا

 لك روصتأ يرورض

 لمحي ناك نم :لوقأف «هذه ةركفلا سفن لمحي وه يعيش ملاع لك :خيشلا

 يقيقحلا نآرقلا عبر وه انيديأ نيب يذلا نآرقلا اذه هنأ دقتعي ناك نم ءةركفلا هذه

 ةعيشلا :لوقأ نكل ءاذه لوقي نم رفك يف كش ال ؛ةمطاف فحصم يف وه يللا

 ميمعتل يفاك ريغ اذه !اذكو اذك لوقي يفاكلا مهباتك هنأل وأ «مهنم ريثك هنآل ؛رافك

 اذه نم نيعنام نييبس يف انه هنأل ؛ةضفارلا ىلعو ةعيشلا ىلع رفكلا ةظفل قالطإ

 ةديقعلا هذه لمحي يعيش ملاع لك :لوقن نأ عيطتسن ال اننأ :لوألا :قالطإلا

 دوقفم اذهو اذهف.ةجحلا ةماقإ وهو :يناثلا طرشلا ققحتي نأ يغبني :ًايناث.ةرفكملا

 امإ مهتديقع فرعن نأ يغبنيف «ةيهانتم ةقدب امأ .نولاض ءالؤه :لوقن نأ ًاذإ انيفكي

 .مهملق نم وأ مهناسل نم

 .خيشلا ةليضف ًاريخ هللا مكازج :يقلملا

 ٠٠١:۲۷:٥١( اله ؟) "رونلاو ىدهلا "

FT 



 ةالصلاب ريقلا لابقتسا ةمرح باب | 71

 .(اهيلإ اولصت الو روبقلا ىلع اوسلجت ال» ثا هللا لوسر لاق
 .حيحص ثيدح :[مامإلا لاق]

 :[ًالئاق «اهيلإ اولصت ال» :هلوق ىلع قلعو]

 عمجف «دوبعملا ةبترم نم هنآل ؛غلابلا ميظعتلا نم هيف امل.اهيلإ نيلبقتسم يأ

 .يوانملل «ضيفلا» يف اذك.غيلبلا ميظعتلاو ميظعتلاب فافختساالا نع يهنلا نيب

 ةالصلا يف كربتلا ناسنإ دصق نإف هوركم كلذ نإف :رخآ عضوم يف لاق مث

 .هيزنتلا ةهارك دارملاو هللا هب نذأي مل ام نيدلا يف عدتبا دقف ؛ةعقبلا كلت يف

 :يوونلا لاق

 ثيدحلا نم ذخؤيو دعب مل -هرهاظل-هميرحتب ليق ولو.انباحصأ لاق اذك
 .ها.ميرحت ةهارك ةهوركم يهف ؛ةربقملا يف ةالصلا نع يهنلا

 )۲٤٦/۱(: «مألا» يفو

 «یوسم ريغ وهو هيلع ىلصي وأ «ىَّوَسُي نأو ءدجسم ربقلا ىلع ىنبي نأ هركأو

 :لاق.هيلإ ىلصي وأ

 :لاق وهلا لوسر نأ :كلام انريخأ ءاسأ دقو :هأزجأ ؛هيلإ ىلص نإو

 .(دجاسم مهءايبنأ روبق اوذختا ؛ىراصنلاو دوهيلا هللا لتاق»

 :لاق

 نمدحأ مظعي نأ -ملعأ ىلاعت هللاو-هرك هنأو :راثآلاو ةنّشلل اذه هركأو

f 5 
 ہا



 نم ىلع لالضلاو ةئتفلا كلذ يف نموت ملو دجسم هربق-ذختي :ينعي-نيملسملا

 .ىهتنا .دعب نم يتأي

 يف ءاج ؛ًادج حيحص ثيدح ًالَصعُم كلام نع هركذ يذلا ثيدحلاو

 وبأو «سابع نباو ءةشئاع :مهنم ؛ةباحصلا نم عمج نع امهريغو «نيحيحصلا»

 .ديز نب ةماسأو «حارجلا نب ةديبع وبأو «تباث نب ديزو «ةريره

 يبأو ؛دوعسم نباو «يلجبلا هللا دبع نب بدنجو ءًاضيأ ةشئاع :بابلا يفو

 .ًالسرم راسي نب ءاطعو «يردخلا ديعس

 ام هيف تنيبو «دايجلا تاقيلعتلا» يف مهظافلأ تقسو مهثيداحأ تجرخ دقو

 ولغلا يفاوعقوف ؛نيملسملا رثكأ اهنع لفغ يتلا ةمهملا لئاسملا نم اهنم دافتسي

 دقو «نيدلاو عرشلا دودح نع ًاجراخ ًاميظعت مهميظعتو «نيحلاصلاو ءايلوألا يف

 ١١١(: ص) ارئابكلا فارتقا نع رجاوزلا» يف هيقفلا يمتيهلا رجح نبا لاق

 هلل ةاداحملا نبع اهب ًاكربتم ربقلا دنع ةالصلا لجرلا دصَق :ةلبانحلا ضعب لاق

 مظعأ نإف ؛ًاعامجإ مث ءاهنع يهنلل ؛هللا هب نذأي مل نيد عادبإو ؛هلوسرلو
 اهؤانب وأ .دجاسم اهذاختاو ءاهدنع ةالصلا كرشلا بابسأو تامرحملا

 ٍلعف ٌريوجت ءاملعلاب ُّنَّظُي ال ذإ ؛كلذ ريغ ىلع لومحم ةهاركلاب لوقلاو.اهيلع
 ىلع يتلا بابقلا مدهو ءاهمدهل ةردابملا بجيو هِلِعاف ُْنْعَل 8/7 يبنلا نع رتاوت
 ؛لب هللا لوسر ةيصعم ىلع تسسأ اهنأل ؛رارضلا دجسم نم رضأ يه ذإ ءروبقلا

 وأ ليدنق لك ةلازإ بجتو ءةفرشملا روبقلا مدهب ةا رمأو .كلذ نع ىهن هنأل
 .(رجاوزلا» يف ام ىهتنا.هرذنو هفقو حصي الو ءربق ىلع جارس

 هنأو «مرحم هدنعو ربقلا ىلإ ةالصلا دصق نأ يلبنحلاو يوانملا مالك دافأف

 عمم



 - خياشملا ضعب ىتح-سانلا نم ًاريثك ىرت كلذ عمو «هللا هب نذأي مل عيرشت

 مهل ليق اذإو ءاهب كربتلاو ءاهدنع ةالصلل نيحلاصلاو ءايلوألا تاماقم نودصقي

 اوقدص نئلو !ةميلس اندئاقعو «ةبيط انتاينو «تاينلاب لامعألا امنإ :اولاق ؛كلذ ىف

 ىنب امنإ هنأل ؛ميكحلا عراشلا دنع ةذخاؤملا نم مهيجنمب وه امف ؛كلذ يف

 .رئارسلا ىلوتي هللاو ءرهاوظلا ىلع ماكحألا

 اي تئشو هللا ءاش ام :هلوقب هبطاخ نم ىلع هللا لوسر رکنأ دقلو

 !هللا لوسر

 :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف

 .(هدحو هللا ءاش ام :لق !؟ًادن هلل ينتلعج»

 عم ًاكيرش هلعجي نأ دصق ام لجرلا كلذ نأ ملعي هللا لوسر ناك دقلو

 ًاكيرش هلعجي فيكف ؛كرشلا نم ًارارف الإ يدب نمآ ام-هنع هللا ىضر-وهو «هللا

 ؛ةرم ُهَمَّوَقُي ىتح هناسل نم هعمس ام هيلع ركنأ امنإو ؛هنم كلذ ملعي ای ناک !؟ هلل

 .لالضلاو كرشلا مهوب امب ىرخأ ةرم ملكتي الف

 نورربي مث ءلالضو كرش اهرهاظ «ةركنم ًالامعأ نوتأي سانلا ءالؤه لامف

 امب مهؤازج كلذ ؛نورعشي ال وأ نورعشي ثيح نم كرشلا اهّلَخاَدو «مهدئاقع

 .ًايرهظ مهءارو مالسلاو ةالصلا هيلع هثيداحأ اولعجو ءاوبسك

 .(1159/1-144) "ةالصلا ةفص لصأ"

a 
 ہا



 :[لاق هنأ لِي يبنلا نع يور]

 .«هلهأ ريغ هيلو اذإ هيلع اوكبا نكلو .هلهأ هيلو اذإ نيدلا ىلع اوكبت ال2

 .(فيعض)

 :[مامإلا لاق]

 ورمع نب كلملا دبع قيرط نم )٤/ 2١9( مكاحلاو (577 /0) دمحأ هجرخأ

 «بويأ وبأ وه اذإف هيلع لبقأف !؟عنصت ام يردتأ :لاقف «ربقلا ىلع ههجو ًاعضاو

 حسمتلا زاوج ىلع ثيدحلا اذهب لالدتسالا نيرخأتملا دنع عاش دقو «هركذف

 ىلع ةلالدلا يف ًاحيرص سيل هنأ عم اذهو ءربقلا ىلع ههجو بويأ يبأ عضول ربقلاب

 تملع امك فيعض كلذب هيلإ دنسلاف -لاهجلا لعفي امك -كربتلل ناك هحسمت نأ

 روبقلاب حسمتلا :هريغو ىوونلاك ءاملعلا نم نوققحملا ركنأ دقو «هيف ةجح الف

 " انياتك لئاسر نم ةسماخلا ةلاسرلا ىهو " دجاسم روبقلا ذاختا نم دجاسلا

 ةعوبطم يهو " ةباحصلاو نيدشارلا ءافلخلا ةرصن معز نم ىلإ ةباصإلا ديدست

 ,(ةه هد ؛-ه دا /١)"ةفيعضلا"

 36 00 عمد



 يفشي انضعب ةقيرو انضرأ ةبرت هللا هللا :ثيدح يف له باب [1]

 ؟روبقلاب حسمتلا زاوج ىلع ليلد «انبر نذإب انميقس

 انميقس يفشي انضعب ةقيرو انضرأ ةبرث هللا هللاا :يراخبلا يف ثيدح :لئاسلا

 ..حمستلا زاوج [ ىلع هب] لدتسي ةيفوصلا ضعب «انبر نذإب

 اذه يف روكذملا حمستلا نآل ؛لالدتسالا اذه نالطب حوضو عم اذه :خيشلا

 ءاعدلابو قيرلاب ءافشتسالا هتبسانمو ءاًدج ةقيض هترئاد نورت امك ثيدحلا

 روبقب حمستلا نم اذه نيأف «عبصإلاب وأ ماهبإلاب قلعتي يذلا طيسبلا بارتلابو
 :اًبيرق تلق دقو لوقأ انأو مالسلا هيلع لوسرلا نع دراو ركذ ةءارق مدعو تاومآلا

 ول..عمسنو عمست امك هدويق هلو .صاخ ثيدح اذهو ؛ماع ثيدح كانه ناك ول

 زوجي ال ةماعلا ةروصلاب قبطي ملو ةصاخ ةروص ىلع قبطو ماع ثيدح كانه ناك

 ثيدحلا اوقلت نيذلاو .ثيدحلاب ثدحت يذلا نأل ؛ةماعلا ةروصلا يف هقبطن نأ انل

 ماعلا صنلا يف لخدت يتلا ةروصلاب هوقبطي مل ةرشابم مالسلا هيلع لوسرلا نع

 : و هلوقف مالكلا اذه نم دارملا حضتيل نآلا هركذأ اًلْثم كلذ ىلع تبرضو

 ةالص نم ىكزآ ةثالثلا ةالصو هدحو هتالص نم ىكزأ لجرلا عم لجرلا ةالص»

 ةعامج رهظلا لبق ةيلبقلا ةنسلا ةعامج ىلص ولف «ثيدحلا رخآ ىلإ «نيلجرلا

 اذه لاق يذلا نآل ؟اذامل «هجاجتحا هيلع اًدودرم ناك ثيدحلا اذهب جتحاو

 مل اًيرط اًضغ مالسلا هيلع لوسرلا مف نم ثيدحلا اذه اوعمس نيذلاو «ثيدحلا

 فيكف «بتاورلا نئسلا يف ةعامجلا هيف اولخدأ ثيح ماعلا ىنعملا اذهب هوقبطي

 ماعلا ثيدحلاب لالدتسالا درن نحنو ماع عوضوم ىلع صاخ ثيدحب لدتسي

 يذلا هقفلا نم اذهو ؟لوألا دهعلا يف هيلع لمعلا رجي مل صاخ عوضوم ىلع

 اا ٤



 دق ملعلا نم اًباب مهل حتفي هنأل ؛ذجاونلاب هيلع اوضعي نأ ملعلا بالط ىلع يغبني

 .ديلقتلاو دومجلا لهآ نم اوناك اذإ ةصاخ ءاملعلا رابك هل هبنتيال

 616 1:1 "-رتألا- ةدج ىواتف)

 روبقلا دنع نآرقلا ةءارق مكح باب[ ]۱۸٤

 :[ ب يبنلا نع يور]

 ةيآ لك ددعب هل رفغ «سيا هدنع وأ امهدنع أرقف «ةعمج لك هيدلاو ربق راز نمل

 .«فرح وأ

 .(عوضوم)

 :[ مامإلا لاق]

 ةنسلا يف سيلو «روبقلا دنع نآرقلا ةءارق بابحتسا ىلع لدي ثيدحلاو

 وه امنإ روبقلا ةرايز دنع عورشملا نأ ىلع لدت يه لب :كلذل دهشي ام ةحيحصلا

 يضر حلاصلا فلسلا لمع ىرج كلذ ىلعو «طقف ةرخآلا ركذتو مهيلع مالسلا

 ءاملعلا نم ةعامج هب حرص امك ةهوركم ةعدب اهدنع نآرقلا ةءارقف «مهنع هللا

 " ءايحإلا حرش " يف امك ةياور يف دمحأو «كلامو «ةفينح وبأ مهنم «نيمدقتملا

 يف دمحأو نسحلا نب دمحم لاقو «ةنس هب درت مل هنآل :لاق ۲۸١( / ؟) يديبزلل

 نفدلا تقو هربق ىلع أرقي نأ ىص وأ هنأ رمع نبا نع ىورامل هرکتال :ةياور

 .اهمتاوخو ةرقبلا ةروس حتاوفب

 ىلع الإ لدي الف حصولو «هيلإ هدئس حصي ال رمع نبا نع رثآلا اذه :تلق
 .رهاظ وه امك ًاقلطم ال نفدلا دنع ةءارقلا
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 لك " نإف ءةنسح سانلا اهآر نإو «ةعدبلاو كايإو ءةنسلاب ملسملا اهيأ كيلعف

 . ةو لاق امك " ةلالض ةعدب

 "الضعيفة")178-1١755/1١(.

 ربقلا ىلع ةءارقلا مكح باب[٠1۸]

 :[هلوق يلازغلا نع تانيبلا تايآلا يف يسولآلا لقن]

 هركت :[ةفينح ابأ ينعي] مامإلا لاق ؛فالخ تاذ ربقلا ىلع ةءارقلا ةلأسم نإ

 . ةا هنع هدنع ءيش اهيف حصي ملو «ةفيج اهلهأ نأل

 :[ًالئاق ينابلألا قلعف]

 .هيلع ليلد ال امم هنإف لوألا فالخب «دمتعملا وه يناثلا ليلعتلا اذهو :تلق

 .(1؟١ص)" تاومألا عامس مدع يف تانيبلا تايآلا قيقحت"

 روبقلا ىلع راجشأ ةعارز مكح باب [187]

 ءربقلا ىلع ةرجش نوعرزي انخيش اي سانلا ضعب انخیش اي عوضوملا :لاؤس
 له ءاذه يف مكيأر امف ,ةرجشلا هذه نوقسي مهنأ ةجحب ربقلا اذه ىلع نوددرتيو

 ترثك ىتح «لعفلا اذه نلعفي ًاضيأ ءاسن نوكي نكممو ةرجشلا هذه عطقن

 ؟رباقملا ىلع هكاوفلاو نيتلاو نوتيزلا راجشأ

 هنأ اهمهأ :ةديدع تاهج نم ًايمالسإ سيل كش ال بولسأ اذه «معن :خيشلا

 دالب ىلإ رفاس نمف كلذلو ءروبقلا ةرايز نم نوجعزني نيذلا رافكلا بولسأ

 ةريثكلا راجشألاب ةعورزم ءءانغلا قئادحلاب نوكت ام هبشأ رباقملا دجي رفكلا

 ركذب جعزني ال ةقطنملا كلت نمراملا رم اذإ ىتح «كلذ وحنو روهزلاو دورولاو

 يا



 ةالصلا هيلع يبنلا كلذب أبنت امك مهلبق نم نئس نوكلسي نآلا نوملسملاف «توملا

 «عارذب ًاعارذو ريشي ًاربش مكلبق نم ننس نعبتتلا :حيحصلا ثيدحلا يف مالسلاو

 وه ةرهاظلا هذهف ؛ثيدحلا رخآ ىلإ..«هومتاخدل بض رحج اولخد ول ىتح

 .رافكلل ديلقت

 فسألا عم اذه اندلبو ةيمالسإلا دالبلا ضعب هب يلتبا ام ديلقتلا مامت نمو

 ءايحألا نيب ةلصلا نوعطقي كلذبو ؛دلبلا جراخ رباقملا جارخإ وهو اهنم

 يذلا ملسملا نأ ةداع نكمملا نم سيل هنأل ؛روبقلا ةرايز نولطعي :يأ «تاومآلاو

 نل هللاو ال ءهابأ ىري نأ لجأ نم دلبلا جراخ جرخيو لحرلا دشي هنأ هوبأ تام

 ءايحألا نيب ةلصلا عطقل فده اذه «هتخأ نعالو همأ نعالو هيبأ نع لأسي

 كانه نأ ولف كلذلو أفنآ اهركذ قبس يتلا ةيعرشلا ةياغلا قيقحت قيرطب تاومآلاو

 نم لوقن الو -ةيوناث :مهضعب لوقي امك-اهنأ عم ةلأسملا هذهف ًاقح ةيمالسإ ةلود

 وأ ةنيدملا وأ دلبلا ططخملا عضت فوس كلذ عم نكل «ةيوناث اهنكل ءروشقلا باب

 نيملسملا نيب ةلصلا اوعطقي اليكل ءاهلخاد يف الإ اهيف روبقلا نوكت ال ةمصاعلا

 .«ةرخآلا مكركذت اهنإف اهوروزف الآ» :مالسلا هيلع هلوق نيبو

 ىلع رم ة##لوسرلا نأب نيملسملا ضعب لدتسي :ينعي انخيش اي.. :ةلخادم

 اذهب نولدتسيف «ربقلا ىلع هعضوف ءصنلا ركذأ ام اذك وأ ًابطر ًانصغ ذخأف ربق

 ثيدحلا اذه ناك اذإ يردأ امف «هريغ وأ رجش اوعضي نأ مهل زوجي مهنأ ثيدحلا

 ..نوكي

 ثيدحلا لدي ال نكلو «حيحص ثيدح وه كش الب ثيدحلا اذه :خيشلا

 نوعرزيو روهزلاو دورولا نوعضي نيذلا ءالؤه اهيلإ دنتسي يتلا ةياغلا ىلع

a 



 تاومألا كئلوأ نع باذعلا ففخت اهنأ معزب مهروبق وأ مهرباقم ىلع راجشألا

 باذعلا ففخي حيبستلا اذهبو «لجو زع هللا حبسي رضخألا رجشلا اذه نأ ببسي

 هل لصأ ال يذلا ليلعتلا اذه ىلع لديال حيحصلا ثيدحلا اذه «روبقلا لهآ نع

 بطرلا نصغلا اذه نأ ىلع لدي هنع تلأس يذلا ثيدحلا لب ءألوأ عرشلا يف

 نأ حصي ىتح باذعلا فيفختل ًاببس نكي مل مالسلا هيلع لوسرلا هعضو يذلا

 اذه ةباطر نأ ىلع لدي امنإو «نيملسملا رباقم يف قبطيو ًاماظن ببسلا اذه ذختي

 ؛نيروبقملا كقلوأ نع باذعلا فيفخت نمزل ًاديدحتو ةمالع ناك امنإ نصغلا

 لعل» :لاق «نيربقلا ىلع نينصغلا عضو نم لعف امع لثس امل ا يبنلا نأل كلذ

 نم ةياور كانهو «ملسمو يراخبلا ثيدح اذه :«نيبطر امادام امهنع ففخي نأ هللا

 ناب :باجأ لتس امل ةا يبنلا نأ هنع هللا يضر يراصنألا هللا دبع نب رباج ثيدح

 ام ًاذإ ءًابطر نصغلا مادام باذعلا ففخي نأ مالسلا هيلع هتعافش لبق لجو زع هللا

 هذه ةباطرلا :ًاذإ «لوسرلا ءاعد :يأ لوسرلا ةعافش ؟فيفختلا يف ببسلا وه

 يف حيرص اذه «ففخم باذعلاف نيبطر امادام ءةمالع يه امنإ ءببسلا يه تسيل

 يف صوصنملا اذه دكؤت ةميلس ةيرظن ةيطابنتسا ءايشآ كانه نكل «ثيدحلا

 فيفختل ًاببس ربقلا ىلع رضخألا نصغلا عضو درجم ناك ول :كلذ لوأ «ثيدحلا

 ملذإو باذعلل ًافيفخت ةليسولا هذه ذاختا ىلع لوألا فلسلا ىرجل باذعلا

 ةباطر وه فيفختلا ببس نأ يفلخلا مهفلا كلذ اومهفي مل مهنأ ليلد اذهف ءاولعفي

 باذعلا فيفختل ًايعرش ًاببس نوكي كلذ نأ ول :ناث ءيشو ؛ءيش اذه نصغلا

 باذعلا مهنع ففخي ًاذإف ءانغ قئادح مهرباقم تحبصأ نيذلا رافكلل ًائينهف

 انير :ًاريخأو ًاثلاثو «ةنسلا يف اهل لصأ ال يتلا ةقلتخملا ةعدتبملا ةلعلا هذه ببسب
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 نوقف ال نِكَلَو هدْفَحب حبس بالا ءْيَم نم إو :لوقي لجو زع

 ہا
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 لازي ال ناك ءاوس هسفن تيملا لب «تیملا لوح ءيش لك «(44 :ءارسإلا)# ْمُهَحِيِبْسَت

 اذهو اذه لك ءًاميمر مظعلا راص وأ «مظعلا يقبو محللا باذ وأ «مظع ىلع ًامحل

 ٩«< :ءارسإلا) ومحب سي الإ ءيت نم اَول :ىلاعت هلوق مومع يف لخاد ءاذهو

 رجحلا نيب ءرجحلا نيبو رجشلا نيب قرف ال «سبايلا نيبو رضخألا نيب قرف ال :ًاذإ

 الإ هنولوقي يذلا اذه نإ :كلذل ؛ةميركلا ةيآلا مومع يف لخاد هلك ءردملا نيبو

 .قالتخا

 )0:44:۳ /00۳)و (0 1:51 757 ”رونلاو ىدهلا"

 مارحلا هللا تيبل 5 الإ جح ال باب [117]

 كرشلا نمف روبقلا ىلإ جحلا امأ

 :[ هلم يبنلا نع يور]

 تراز كلذك تنأو تم نإ كنإف :هملعتو نآرقلا سانلا ملع :ةريره ابأ ايلا

 نإو كلذ اوهرك نإو يتنس سانلا مّلعو «قيتعلا تيبلا رازي امك كربق ةكئالملا

 نيد ىف ثدحت الف ةنجلا لخدت ىتح نيع ةفرط طارصلا ىلع فقوت ال نأ تببحأ

 .« كيأرب اثدح هللا

 :[مامإلا لاق]

 نم سلجم" يف ةملسملا نب جرفلا وبأو )٤/ ۳۸١( بيطخلا هجرخأ

 مامهوبأ ينثدح «يناميلا حلاص نب هللا دبع قيرط نم (؟/١١) "يلامألا

 ةريره يبأ نع سوواط نع ملسم نب سيق نع «ةريغملا نبا ناميلس نع «يشرقلا



 :لاقو (؟15 /۱)" تاعوضوملا " يف يزوجلا نبا هركذ هجولا اذه نمو ءًاعوفرم

 .(فيحصت وهو ببحم لصألا) بيجم نب دمحم :مامهويأو «حصب ال

 " يف يطويسلا هبقعتو «ثيدحلا بهاذ :متاح وبأ لاقو «باذك :ىيحي لاق

 نب هللا دبع انثدح :ميعن وبأ لاق رخآ قيرط هل تلق :هلوقب (۲۲۲ /۱) " ءيلآللا

 ةمادق نب دمحم نع بيبش نب ميحرلا دبع نب دمحم انثدح رفعج نب دمحم

 .ًاعوفرم ةريره يبأ نع حلاص يبأ نع شمعألا نع ريرج نع يصيصملا

 تجح كلذك تنأو توملا كاتأ نإف» :لاق هنأ الإ هوحن هركذف :تلق

 .( مارحلا هللا تيب ىلإ نونمؤملا جحي امك كربق ىلإ ةكئالملا

 هيف امل لوألا نم يدنع ةراكن دشأ ظفللا اذهب وهو «يطويسلا هيلع تكسو

 قالطإ هيف دري ملو عرشلا يف هل لصأ ال عدتبم ريبعت هنإف ربقلا ىلإ جحلا ركذ نم

 ءروبقلا ىلإ جحلا قلطي امنإو مارحلا هللا تيب ىلإ الإ رازي امم ءيش ىلإ جحلا

 اهدنع تايبلاو اهيلإ لاحرلا دش لثم روبقلا ميظعت يف نولاغي نيذلا ةعدتبملا

 ىتح جحلا رئاعش نموه امم كلذوحنو اهيدل عرضتلاو ءاعدلاو ءاهلوح فاوطلاو

 خيش هركذ ام ىلع!" روبقلاو دهاشملا جح كسانم " هامس ًاباتك مهضعب فلآ دقل

 ديحوتلا ةحئار مش ملسم كشيال ريبك لالض اذهو «هبتك يف ةيميت نبا مالسإلا

 هذهب مالسلا هيلع قطني نأ نذإ لقعي فيكف « ةا هيلإ ءيش هركأ هنوك يف صلاخلا
 !؟" مارحلا هللا تيب ىلإ نونمؤملا جحي امك كربق ىلإ ةكئالملا تجح " :ةملكلا

 نم هللا حبقف اذه نم فرح هنم ردص ام ةا يبنلا نأ دهشي بلقلا نإ مهللا

 .هعضو

 /۱)"ةغيعضلا" ٤۳١ -1"1(.

۷۲ 
 ہا



 كلذ لثم يف لهجلاب رذعي لهو روبقلاب فاوطلا مكح باب! 1
 ةرتفلا لهآ مكحو ؟ةجحك يفكي قاثيملا ذخأ لهو

 ؟روبقلاب فاوطلا مكح ام... :لاؤسلا

 ام يبنلا ناك اذإ ءبير الو كلذ يف كش ال كرش روبقلا يف فاوطلا :خيشلا

 صن اذهو «اهيلإ اولصت الو روبقلا ىلع اوسلجت ال» :ملسم حيحص يف امك لاق دق

 وأ مارحلا هللا تيب يه امنإ ملسملا ةلبق نأل ؛ةلبق ربقلا ذاختا زوجي ال هنأ حيرص

 هلل يه ةدابع لقن هنأ كلذ ىنعمف ربقلا لوح فئاطلا فاط اذإف ءةفرشملا ةبعكلا

 وأ ءايلوالا وأ ءايبنألا نم هنأب دقتعي يذلا روبقملا كاذ ىلإ هل كيرش ال هدحو

 نأل ؛هللا الإ هلإ ال قحب لالخإ وه باكترالا اذه لثم نأ كش الو ؛نيحلاصلا

 زع انبرف ؛ىلاعتو كرابت هللا الإ دوجولا يف قحب دوبعم ال :ةبيطلا ةملكلا هذه ىنعم

 ةدابع يأف (ه :ةنيبلا)4َنيَّذلا هَل َنيِصِلْخ هلا اودع الِإاوُرِمُأ امو :لوقي لجو

 دقتعأ اميف نوملعت مكنأل ةدابعلا ديحوت يف هللاب كرش وهف لجو زع هللا ريغل هجوت
 نيملاعلا بر موپ..ةمايقلا موي يجني يذلا ديحوتلا اومسق نيققحملا ءاملعلا نأ

 :ًاقح ادحوم نكي مل اهنم دحاوب ملسملا لخآ اذإف ماسقأ ةثالث ىلإ مسقني

 .ةيبوبرلا ديحوت :لوألا مسقلا

 .ةدابعلا ديحوت :يأ «ةيهولألا ديحوت :يناثلا مسقلاو

 .تافصلاو ءامسألا ديحوت :ثلاثلا مسقلاو

 زع هريغ ىلإ هدابع اهب لجو زع هللا دبعت يتلا تادابعلا نم ةدابع هجو نمف

 ناك امل © يبنلا نأ ميركلا نآرقلا يف دجن كلذلو ؛ًاهلإ هعم هذختا دقف لجو

 لبق ادل :ةبيطلا ةملكلاب هل كيرش ال هدحو هللا ةدابع ىلإ هموق نم نيكرشملا وعدي
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 َلَعَجأ# :اولاق مهنأ مهنع ىكح ًاضيأو مه :تافاصلا)€ نور کتش هلا الإ لإ ال مک

 نوركني اونوكي مل نوكرشملا (٠:ص)4ٌباَجْع ٌءْيَكَل اَذَه نإ اجار اإ َةَحيآلا

 كلذب نوفرتعي اوناك امنإو ةيقلاخلا ديحوتو ةيبوبرلا ديحوت وهو لوألا ديحوتلا
 اَذَم َنِإاَدِحاَو اإ هَل ّلَعَجَأل :اولاق كلذل ةدابعلا ديحوت اوركنأ امنإو ًامامت

 :هلل الإ اوحبذي ال نأب مهرمأ امنيح للي يبنلا ىلع او ركنأف (ه :ص)# باع ٌدْيَتَل
 ةمالع كلذ اولعجو هيلع كلذ اوركنأ..هلل الإ اورذني ال نأو :هللاب الإ اوفلحي ال نأو

 لوقف ةدابعلا يف لجو زع هللا ديحوتو ةيهولألل مهكرشو مهرفك ىلع مهنم
 باذع نم هيجني كش الب اذه هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال :ناك ملسم يأ ملسملا

 نأ اودهشي ىتح سانلا لتاقأ نأ ترمأ :مالسلا هيلع لاق امك لتقلا وهو الأ ايندلا

 مهلاومأو مهئامد ينم اومصع دقق اهاولاق اذإف هللا لوسر ًادمحم نأو هللا الإ هلإ ال

 ال نكل توملا نم هسفنب اجن هللا الإ هلإ ال :لاق نمف «هللا ىلع مهباسحو اهقحب الإ

 اهقح لوأو ةملكلا هذه قحب ماق اذإ الإ رانلا يف دولخلا نم لجو زع هللا مامأ وجني

 .هل كيرش ال هدحو لجو زع هللا ةدابع وه

 لجو زع هللا اهلعج ةدابعب همظع ام نأ اذه ىنعمف روبقلا لوح ًاذإ فاط نم

 الو كش ال كرش وهو روبقم ةدابع ىلإ هلل هتدابع نم لاضلا اذه اهلقنف هل ةدابع

 .هيف بير

 ؟رخآ ءيش كانه له :خيشلا

 [؟اذه لثم ىلع دحلا ماقي ىتم] :ةلخادم

 لمعلا اذهب اذه نأل ؛هيلع دحلا ةماقإ داري امنيح لاؤسلا اذه «معن :خيشلا

 ناسنإلا اذه كاذنيح دترملا ىلع لتقلا :يأ ؛دحلا ميقي نم كانه ناك اذإف ءدتري

 امنإ ؛هتديقع نع ناهرب هلمع نأل ؛دقتعت ال وأ دقتعت :لأسي ال «باتتسیف هب ىتؤي

 ة ا



 عوضخو ةدابع طقف هللا تيبل وه فاوطلا اذه نأ ءةجحلا هيلع ماقت نأ دعب باتتسي

 اذامل لأسي ال اذهف هل ريمأ وأ هل خيشل دجس ًناسنإ نأ ولف «قرف ال دوجسلاك هل

 هنكل ميظعتلا ىلع لدي هلمع نل ؛ ؛ميظعتلا قحتسي ب اذه نأ دقتعت لهو «دجست تنأ

 تنك ولا :مومعلا ىلع امك لاق مالسلا هيلع لوسرلاف «لتق الإو بات نإف باتتسي

 "”«اهيلع هقح مظعل اهجوزل دجست نأ ةجوزلا ترمأل دحأل دجسي نأ ًادحأ ًارمآ

 نحن نكل ؟دجست تنأ اذامل :لأسي نأ ةجاح نم سيل ميظعتلا اذه دعب دوجسلاف

 يتلا ةليسولا سفتب همظعت نمل هللا عم كارشإ دوجسلا اذه نأ همهفن نأ ةجاحب

 .لتقلا هللا حمس ال كمامأ امإو عدترت نأ امإف «كبر اهب مظعت

 يبنلا نمز يف ماشلا ىتأ هنع هللا يضر ًاذاعم نأ ريخألا ثيدحلا اذه ببسو

 هرصب عقوو ةنيدملا ىلإ ءاج امل مث ءا هنع باغ ام باغو مالسلا ةالصلا هيلع

 !هللا لوسر اب :لاق !ذاعم ايهم :هل لاقف ؛هل دجسي نأ دارأ ةو يبنلا ىلع

 تنأ كتيأ رف مهئاملعو مهيسيسل نودجسي ىراصنلا تدجوف ماشلا تينأ ينإ

 أ ًارمآ تنك ول :مالسلا هيلع لاقف «مهنم دوجسلاب قحأ

 ةارابت الإ دوجسلا حلصيال نكلا (اهيلع هقح مظعل اهجوزل دجست نأ ةجوزلا

 .ىلاعتو

 نام هلأسن نأ نب ةجاح ال هلا تيب ريغب فاط وأ هللا ريغل دجس نم ءاوس فا

 ام مهقي ال هنأل ؛دقتعأ ام ءال :كل لوقيس ؟ةدابعلا قحتسي اذه نأ دقتعتأ .. ينعت

 نم مسق يف كارشإ اذه نأ همهفنو هيلع ةجحلا ميقن نحن نكل «ةدابعلا يه

 كلذو باجتسا نإف ؛ةيهولألا وأ ةدابعلا :ىناثلاو «ةيبوبرلا انلق :لوألا....ديحوتلا
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 .نيملسملا رباقم يف نفدي الو ًارفك لتق الإو تمعنو اهبف يغبن ام

 ؟رومألا هذه لثم ةديقعلا رومأ يف لهاجلا رذعي له :ةلخادم

 ىلإ جاتحي لاؤسلاو «دقتعأ اميف طيرش نم رثكأ اهيف انل ًاضيأ هذه :خيشلا

 ناك اذإف «هيف شيعي يذلا عمتجملا فالتخاب لهاجلا فلتخي :دهاشلاف ....ليصفت

 اذإو ؛ديحوتلا هل نيبيو هيلع ةجحلا ميقي نم يفام نأل ؛رذعي وهف ًايلهاج ًاعمتجم
 ةريثك هوجو ًاعبط اذهو اذه نيبو «رذعي الف ًادحوم ًاضحم ًايمالسإ ًاعمتجم ناك

 ةجح هغلبت مل هنأ هنم هللا ملع نمف ءرودصلا يفام ملعي يذلا وه لجو زعانبرو

 َنييَذَعُم اتك اَمَو# :ىلاعتو كرابت هلوقل هللا دنع روذعم اذهف هب ًالهاج ناك اميف هلل

 نم ةمألا هذه نم لجر نمام» :ِةكلي هلوقلو ٠١( :ءارسإلا) الو ْسَر َتَحْبَب ىَّنَح

 :ينعي ؛يب عمسي ''"(رانلا لخد الإ يب نمؤي ال مث يب عمسي ينارصن وأ يدوهي

 .ًادبأ رانلا يف دلاخ وهف نمؤي ال كلذ عم وه مث اهتقيقح ىلع يتوعدب عمسي

 يف ًادج ريبك رثأ هل ةئيبلاو طيحملا :ةلأسملا هذه يف لوقلا لمجم وه اذه

 ىلإ ملسملا رفاسي نأ مالسلا ةالصلا هيلع ىهن كلذلو ؛هداسفإ وأ ناسنإلا ميوقت

 .مهرشاعيو مهنكاسيو رفكلا دالب

 ْنِم مَآ يب ْنِم كبَر دخ ذو :كيف هللا كراب خيش اي نولئاقلا بهذ :ةلخادم

 (17؟ :فارعألا)# ىل اولا ْمُكُبَرِب تسلا مهنا ىلع ْمُهَدَهْضأَو مهيد ْمِحِروُهُظ

 دهعلا لجو رع هللا ذخأ دقو هلهجب ناسنإلا رذعي ال هنأ ىلإ اذه يف نولئاقلا بهذ

 ؟اًريخ هللا كازج خيش اي ليلدلا اذه يف مكيأر امف..روهظ نم هيلع

 :ةقباسلا ةيآلا ىنعم امنإو دج ليزه لالدتسا كيف هللا كراب اذه :خيشلا

 )١( ةحيحصلا ةلسلسلا )۷/ ١/ عه 57-561١ (,



 ليطعت :هانعم لالدتسالا اذه (16 :ءارسإلا)4اًلوُسَر ّتَعْبَت ىَّمَح َنيبَّذَعُم اتك اَمَو#

 نولوقي امك حاورألا ملاع يف عقو ام ناك ولف «بتكلا لازنإو لسرلا ثعب ةمكح
 َتَعْبَت ىَّنَح يدعم امو :لجو زع انبر لقي مل ناك ةجحلا ةماقإل يفكب

 «بتكلا لازنإو لسرلا لاسرإل ىوصق ةجاح كانه نكي ملو ٠١( :ءارسإلا)#اُلوسَر

 اَمّو# :ًافنآ اهتركذ يتلا ةيآلا نورسفي ةلزتعملا نأل ؛يلازتعا ئطاخ لالدتسا اذهو

 نع ًاعبط فارحنا اذهو «لقعلا :يأ 1١( :ءارسإلا»4اًّلوُسَر ّثَعْبَت ىَّنَح َنيَّذَعُم نك

 :مهتجحب نولدي ةمايقلا موي سانجأ ةعبرأ نأ حضوت ةنسلا نآل ؛ةنسلا

 هركذأ ال عبارلاو :...خيشلاو «نونجملاو ءفيلكتلا نس غلبي مل يذلا لفطلا

 هللا لسري..سانلا باسح ريغ ًاباسح ةمايقلا موي نوبساحي ءالؤه مهملا..نآلا

 لخد هاصع نمو «ةنجلا لخد لوسرلا اذه عاطأ نمف ًالوسر مهيلإ ىلاعتو كرابت

 فلسلا نم ريسافتلا بتك يف ءاج امو ثيدحلا اذهو ةقباسلا ةيآلا كلذلف «رانلا

 .ًافنآ اهتركذ يتلا ةيآلاب لالدتسالا لطبت

 نم لجر نم اما :ججحلا نم وهو ًافنآ ًاضيأ هتركذ يذلا ثيدحلا نع ًالضف

 تناك ولف «لخد الإ يب نمؤي ال مث يب عمسي ينارصن وأ يدوهي نم ةمآلا هذه

 ةقباسلا ةجحلا نأل ؛ًادبأ ىنعم ثيدحلا اذهل نكي مل ةحيحص ةقباسلا ةجحلا

 هب لوقيال اذهو ءاقالطإ هب عمسي مل نم نيبو لوسرلا نع عمس نم نيب يوست
 .ًادبأ ملاع

 ؟يب حمس ىنعم :ةلخادم

 هلئامشو هفاصوأبو ءاهتقيقح ىلعو يتوعدب عمس..ًافنآ هتحرش :خيشلا

 .معن ؛مكدنع ةرتفلا هذه يف تاليجست ضعب انل ًاضيأ اذهو ءةفورعملا
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 ؟[مهمكح ام] خيش اي ةرتفلا لهآ :ةلخادم

 «مهنييعت يغبنيف مهصوصخب ةعامج ةرثفلا لهاب دوصقملا ناك اذإ :خيشلا

 مهغلبت مل ماوقأ مه امنإو مهصوصخب ةعامج سيل ةرتفلا لهأب دوصقملا ناك اذإو
 يف ةرتفلا لهأب دوصقملا وهام !ىرت ايف «باوجلا قبس دقف لوسرو يبن ةوعد

 ؟كلاؤس

 يبن ةلاسر مهتغلب ام نيذلا مه :لوقي :ةلخادم

 ٠١(. :ءارسإلا) ال وسر ّتَحْبَت ىتَح ندعم انک امو :ثحبلا قبس :خيشلا

 6000:08:3١ /ب۲) "رونلا ةلحر

 نم ىكعلا نمحرلاد يعوبأ هللادبع نب دمحأ ةمجرت ىف ىملعملا ركذ]

 :[ًالئاق مامإلا قلعف...تيصو ةرهش هل ناك لجرلا نأ «ليكدتلا»

 مالسإلا اهاضري ال ةينثو هذهو :هلوح نورودي هربق راوز ناك كلذلو

 .(177 /1)" ليكدتلا ىلع قيلعتلا"

 ءاعدلا نيح روبقلا ابقتست دال باب[ ۱۹۰ ]

 :[مامإلا لاق]

 ىلإ ةالصلا نع ةيهيهنل ؛ةبعكلا لب ءاهل ءاعدلا نيح روبقلا (لبقتست) ال

 دقو ءاهمكح هلف فورعم وه امك اهبلو ةالصلا خم ءاعدلاو ؛يتأيس امك روبقلا

 مكل بجتسأ ينوعدا مكبر لاقو# :أرق مث ؛«ةدابعلا وه ءاعدلا» : إم لاق



 مقر (درفملا بدالا يف يراخبلاو )١5١/٠١( « دهزلا» يف كرابملا نيا هجرخأ

 نباو (۱۷۸۰۲۲۳ /4) يذمرتلاو (نوعلا حرشب -001/1) دواد وبأ و (71)

 يف هدنم نباو )٤۹۱/۱( مكاحلاو (؟147) نابح نباو ٤۲۸ -٤۲۹( /۲) هجام

 :مكاحلا لاقو (4//171/710/151/7:51/0) دمحأو ١/54( ق) «ديحوتلا»

 نسح ثيدح» :يذمرتلا لاقو ءالاق امك وهو «يبهذلا هقفاوو «داتسإلا حيحصلا

 .(حيحص

 «اريغصلا عماجلا» يف امك بزاع نب ةءاربلا ثيدح نم ىلعيوبأ هاورو

 هجرخأ ء(ةدابعلا خم ءاعدلا» :ظفلب ًاعوفرم كلام نب سنأ نع بابلا يفو

 ثيدح نم الإ هفرعن ال :هجولا اذه نم بيرغ ثيدح» :لاقو (5؟75) يذمرتلا

 .(ةعيهل نبا

 دحأ ةياور نم ناك ام الإ هب دهشتسيف «هظفح ءوسل فيعض وهو :تلق

 ثيدح ليلدب حيحص هانعم نكل ءاهنم اذه سيلو «ذتنيح هب جتحيف هنع ةلدابعلا

 :هح رش ىف ىبيطلا لاق ؛نامعنلا

 ءرصحلا ىلع لديل «ةدابعلا وه» ماللاب فرعملا ريخلاو لصفلا ريمضب ىتآ#

 .ءاعدلا ريغ تسيل ةدابعلا نأو

 هنكر يأ «ةفرع جحلا» ربخك وهف ةدايعلا مظعأ نم وه ىنعملا» :هريغ لاقو

 هنأل ؛هاوس امع ًاضرغُم ؛هللا ىلإ ههجوب لبقي هلعاف نأ ىلع هتلالدل كلذو ءربكألا

 «هتلذ رهظيو «يعادلا عضخيل ةدابع هامسو«ةدابع رومأملا لعفو هي رومأم

 .«ضيفلا» يف يوانملا هركذ(ةنكسمو عوضخو لذ ةدابعلا ذِإ ؛هراقتفاو «هتنکسمو

 يتلا ةهجلا ريغ ىلإ هب هجوتي فيكف «ةدابعلا مظعأ نم ءاعدلا ناك اذإف :تلق

 مك



 ال»نآ نيققحملا ءاملعلا دنع ررقملا نم ناك كلذلو«ةالصلا يف اهلابقتساب رمأ

 .(ةالصلاب لبقتسي ام الإ ءاعدلاب لبقتسي

 ميقتسملا طارصلا ءاضتقا» يف ىلاعت هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 ۱۷١(: ص) «ميحجلا باحصأ ةفلاخم

 نأ بحتسي امالإ لبقتسي نأ يعادلل بحتسي ال هنأ رمتسم لصأ اذهو»

 هنإف اهريغو قرشملا ةهج ىلإ ةالصلا نع يهن امل لجرلا نأ ىرت الأ ءهيلإ يلصي

 هئاعد تقو ىرحتي نم سانلا نمو ءاعدلا تقو اهلابقتسا ىرحتي نأ ىهني

 :هريغ وأ قرشملا يف تناك ءاوس«حلاصلا لجرلا اهيف نوكي يتلا ةهجلا لابقتسا

 يتلا ةهجلا رابدتسا نم عنتمي سائلا ضعب نأ امك «حضاو رشو «نيب لالض اذهو

 لوسر ربقو هللا تيب اهيف يتلا ةهجلا ربدتسي وهو«نيحلاصلا ضعب اهيف
 .«ىراصنلا نيد عراضت يتلا عدبلا نم ءايشالا هذه لكو! وهلا

 عورشملا نأ كلام باحصأو دمحأ مامإلا نع روطسب كلذ لبق ركذو

 بهذم وهو هيلع مالسلا دعب 98 يبنلا ربق دنع ىتح ءاعدلاب ةلبقلا لابقتسا

 1١"0: /5) «عومجملا» يف يوونلا لاقف ءًاضيأ ةيعفاشلا

 ءاهقفلا نم ناكو -ينارفعزلا قوزرم نب دمحم نسحلا وبأ مامإلا لاقو

 ىلعو» :لاق ء«هلبقي الو :هديب ربقلا ملتسي الو» :«زئانجلا» يف هباتك يف - نيققحملا

 نم نآلا ماوعلا هلعفي يذلا اهليبقتو روبقلا مالتساو» :لاق.«ةنسلا تضم اذه

 دصق نمفا :لاق «هلعاف ىهنيو ؛هلعف بنجت يغبني ءًاعرش ةركنملا تاعدتبملا

 هعضوم نع لوحت ءاعدلا دارأ اذإوءههجو لبق نم هيلع ملس تيم ىلع مالسلا

 ةدعاقلا» يف مالسالا خيش لاقفءأضيأ ةفينح يبأ بهذم وهو ««ةلبقلا لبقتساو

 ہا
 ۸ 7 ب



 :(١؟5 ص) « ةليسولاو لسوتلا يف ةليلجلا

 نم مهريغو دمحأو يعفاشلاو ةفينح يبأو كلام :ةعبرألا ةمئألا بهذمولا

 لبقتسي هنإف هسفنل وعدي نأ دارأو «ة43ج يبنلا ىلع ملس اذإ لجرلا نأ مالسالا ةمئأ

 :دمحأو يعفاشلاو كلام ةثالثلا لاقف «هيلع مالسلا تقو يفاوفلتخاو ءةلبقلا

 ةرجحلا لبقتسي ال :ةفينح وبأ لاقو ؛ههجو ءاقلت نم هيلع ملسيو ةرجحلا لبقتسي

 :ليق :نالوق هبهذم يف مث «مهقافتاب ءاعدلا تقو اهلبقتسي ال امك مالسلا تقو

 .مالسلا تقو يف مهعازن اذهف هراسي نع اهلعجي ليقو ؛ةرجحلا ربدتسي

 ؛ةرجحلا ال ءةلبقلا لبقتسي امنإ هنأ يف اوعزانتي ملف ءاعدلا تقو يفامأو

 ةجراخ تناك امل ةمركملا ةرجحلا نأ لبق نم وه امنإ روكذملا فالتخالا ببسو

 لبقتسي نأ ًادحأ نكمي نكي مل هيلع نوملسي ةباحصلا ناكو ءدجسملا نع

 دعب دجسملا يف اهلوخد دعب ًانكمم كلذ راص امك ء(١)ةلبقلا ربدتسيو ةا: ههجو

 اوليقتسا نإو ؛هراسي نع ةرجحلا تراص ةلبقلا ليقتسا نإ مهنم ملسملاف «ةباحصلا

 يف مالسالا خيش لاق «مهفلخ نم برغلا ةهجو مهنيمي نع ةلبقلا تناك :ةرجحلا

 :ىنعملا اذه ركذ نأ دعب ١( 5 ص) «رهابلا باوجلا»

 «حجرأ نيرثكألا لوقف برغلا نوربدتسيو هنولبقتتسي اوناك نإف لئتيحولا

 يبأ لوقف مهراسي نع ةرجحلا نولعجيو ذئتيح ةلبقلا نولبقتسي اوناك نإو
 .١حجرأ ةفينح

 عبطو يقيقحتب ٠١١ مقر) « صيبنلا ىلع ةالصلا لضف» يف يضاقلا ليعامسا هاور ام امأو )١(-

 مث ةلبقلا ربدتسيو هربق ىلع هدي «عضيف صيبنلا يتأي ناك هنأ « رمع نبا نع (يمالسالا بتكملا

 .[هنم].هيلع قيلعتلا يف هتنيب امك ركنم فيعضف ؛ هيلع ملسي



 اوناك مهنأ يف تبي ملف ؛ةقلعم ةلأسملا هللا همحر خيشلا كرت دقل :تلق

 كلذ يف مهنع ةتباث ةياور دوجو مدعل كلذ نأكو ءربقلا نولبقتسي وأ ءاهنولبقتسي

 اوناك ةلاحلا هذه يف مهنأ تملع دقف ؛هنولبقتسي اوناك مهنأ ضرف ول نكلو

 نيرثكالا نأ قبسو «مهنامز يف كلذ ناكمإ مدعل «ةلبقلا ال برغلا نوربدتسي

 :ةلبقلا رابدتسا مزلتسي اذهو «هيلع مالسلا دنع اضيأ ة7جههجو لابقتساب نولوقي

 ىلع دئاز رمأ اذهف :فلس امك ةباحصلا دهع يف عقي مل هنأ عطقن يذلا رمآلا

 .هفرعأ ال امم كلذ ؟دوجو نم هل لهف «هتايثإل ليلد نم هل دب الو «ةرجحلا لابقتسا

 :لاق سابع نبا ثيدحيب كلذ ىلع مهضعب لدتسا ؛معن.ةماع روبقلا

 مكيلع مالسلا :لاقف :ههجوب مهيلع لبقأف «ةنيدملا روبقب وا هللا لوسر رم)

 يذمرتلا هجرخأ.«رثألا ىلع نحنو انفلس متنأ ءمكلو انل هللا رفغي روبقلا لهأ اي

 لاقو ىناريطلا قيرط نم ١/١95( /0) «ةراتخملا» ىف ءايضلاو )١557/5(

 .«بيرغ نسح» :يذمرتلا

 نبا لاقو.«يوقلاب سيل» :يئاسنلا لاق نايبظ يبأ نب سوباق هدنس يف :تلق

 .(هل لصأ ال امب هيبأ نع درفني ,ظفحلا ئدر» :نابح

 هثيدحل يذمرتلا نيسحت لعلو «هب جتحي الف «هيبأ نع هتياور نم اذهو :تلق

 ىضم دقو ةحيحصلا ثيداحألا ىف تباث هانعم نإف :هدهاوش رابتعاب وه امنإ اذه

 اذه درفتل ركنم «ههجوب مهيلع لبقأف» :هلوق نأ الإ ءاهنم بيط مسق ركذ ًابيرق

 .هب فيعضلا

 :(5//507)/حيتافملا ةاقرم) يف يراقلا يلع خيشلا لاق دقفءاذه تفرع اذإ

 ههجو نوكي نأ تيملا ىلع مالسلا لاح يف بحتسملا نأ ىلع ةلالد هيف»

EA 
 يا



 «نيملسملا ةماع لمع هيلعو ءًاضيأ ءاعدلا يف كلذك رمتسي نأو «تيملا هجول

 امك ةلبقلا لبقتسي ءاعدلا ةلاح يف هنأ اندنع ةنسلا نأ نم رجح نبا هلاق امل ًافالخ

 .«ءاعدلا قلطم يف رخأ ثيداحأ نم ملع

 واج هلابقإ الإ ثيدحلا يف سيل ذإ ءرهاظ رظن لالدتسالا اذه يفو :تلق

 ىلإ جاتحي وهو رخآ ئشف «ىتوملا هوجو ىلع لابقالا امأو ءروبقلا ىلع ههجوب
 .هفرعأ ال امم وهو ءاذه ريغ رخآ صن

 روبقلاب راملا نأ ىلع ًاحضاو ًاليلد ناكل هدنس تبث ول ثيدحلا نأ قحلاف

 اميسحو «لابقتسالا ناك امفيك ءاهل ءاعدلاو اهيلع مالسلا نيح ههجوب اهلبقتسي

 حلصي الف هنايب قبس امك فيعض دنسلاو امأ «ىتوملا هوجول دصق نود قفتي

 .ًالصأ هب لالدتسالل

 دنع ةرجحلا لابقتسا ةيعورشم مدع نم كلام مامإلا نع مدقت ام يفاني الو

 لابقتسا نع يسابعلا روصنملا هلأس امل ًاكلام نأ اهيف ءاج يتلا ةياكحلا ءاعدلا

 «ةلطاب ةياكح اهنأل ؛مدآ كيبأ ةليسوو كتليسو وه :لاقو «كلذب هرمأ «ةرجحلا

 هنع لوقنملا تباثلا فالخ يه مث «فورعم دانسإ اهل سيلو «كلام ىلع ةبوذكم

 .هريغو يضاقلا قاحسإ نب ليعامسإ هركذ امك هباحصأ بتك يف تاقثلا ديناسأب

 نوعدي ةرجحلا يلبقتسم مايقلا نوليطي ماوقأ نع لئس هنأ هنع اوركذ ام اهلثمو

 ةباحصلا اهلعفي مل يتلا عدبلا نمف هنأ ركذو «كلذ كلام ركنأف :مهسفنأل

 ."'”(اهلوأ حلصأ امالإ ةمالا هذه رخآ حلصي ال» :لاقو «ناسحإب مهل نوعباتلاو

 (1745-161ص)"'زئانجلا ماكحأ"

 [هنم].(07-57 ص) ةيميت نبال «ةليلج ةدعاق» رظنا )١(

 عمد



 ًاكربت هدنع ءاعدلل ريقلا دصق مكح باب[ 3

 :[مامإلا لاق]

 تاينثولاو تايكرشلا نم وه لب ؛عرشي ال هب ًاكربت هدنع ءاعدلل ربقلا (دصق)

 .هبتك يف ةيميت نبا مالسإلا خيش هحرش امك «نيملسملا نم ريثك اهب يلتبا يتلا
 .(1١؟8ص)" تاومألا عامس مدع يف تانيبلا تايآلا قيقحت "

 هنم باب[ ۱۹۲|

 :[مامإلا لاق]

 " :(؟9/7/1) هصن [ام]" مساق نبا ىلع يروجابلا ةيشاح " يف [ءاج]

 باتعألا كلذكو هقوف لعجي يذلا توباتلا هلثمو ؛همالتساو ربقلا ليبقت هركيو

 هب دصق نإ الإ " :لاقف ىنب امل هديب ًابّرخم ىنثتسا مث." ءايلوألا ةرايزل لوخدلا دنع
 0 هركي الف مهب كربتلا

 ىلإ لصوملا كربتلا اذه لثم نم الإ هلك ءالبلا لهو :[ينابلألا لئاقلا] تلق

 .؟كرشلا

 .(179١ص)" تاومألا عامس مدع يف ثانيبلا ثايآلا قيقحت"

 :[مامإلا لاق]

 «ةالصلاب ليقتسي ام الإ ءاعدلاب لبقتسي ال١ هنأ عرشلا يف ررقت امل ؛زوجي ال كلذ

 الف لالهلا ىأر اذإ» :لاق يلع نع )١١/ ۸/ ١١( ةبيش يبأ نبا ىور ام نسحأ امو

 ا ٤۸٤



 :سابع نبا نعو.(هللا كبرو يبر :لوقي نأ مكدحأ نم يفكي امنإ :هسأر هيلإ عفري

 .(...ركأ هللا» :لوقيو ضرتعي نكلو «؛لالهلل بصتتي نأ هرك هنأ

 .(19 ص) "بيطلا ملكلا قيفحت"

 ؟ءاعدلاو مالسلاب ربقلا دصقت عرشي له باب[ ]:١4

 سانلا ضعب ظحالملا مرحلا يف نولصي نيذلا سانلا ضعبل ةبسنلاب :لاؤس

 انأ :لوقي يذلا..ربقلا هاجتاب هجني كلذ دعب مث «ميلستلا دعب مهناكم يف نوفقي

 مالسلا ءانثأ يف روبقلا لابقتسا زوجي ال مالسإلا يف زوجي ال اذه... :خيشلا

 وأ مالسلا هيلع يبنلا ربق ىلإ هجوتي نأ ديعب نم دصقتي نأ امأ ءرسيتي ام الإ ءاعدلاو

 .ءيش يف مالسإلا نم سيل اذهف حلاصلا وأ يلولا

 ٠۳:۳۹( :۰۰ /۱) "ةنيدملا تاءاقل"

 عورشم ريغ ربقلا دنع لاملا عضو باب[ ]۱۹٠

 :(015/5؟)«ةيدنلا ةضورلا» ىف نسح قيدص لاق]

 لهآ يف هفرص زاج ؛دحأ هب عفتني ال دهشم وأ دجسم يف الام عضو نموا

 .«نيملسملا حلاصمو تاجاحلا

 :[ًالئاق مامإلا قلعف]

 ناكملا وهو ؛هيلع فراعتملا ىنعملا [دهشملاب يأ] هب فلؤملا ديري سيل"

 .«عورشم ريغ اذه نإف ؛نيحلاصلا دحأ هيف نفذ يذلا

 .(515/5؟)(ةيضرلا تاقيلعتلا»

 ۸ 0 | ا ا اا



 ؟هنيعب هترايزو ربقلا ميلعت زوجي له باب[ ]١

 هترايزل هيلإ باهذلاو نيعم ربق فيرعت زوجي له :روبقلا ةرايزل ةبسنلاب :لاؤس

 باهذلاو هريق فيرعت زوجي له عيقبلا يف نفد قيدص :ينعي «قيدص ربق ًاصيصخ

 تام نم هيلإ نفدأو ؛يخأ ربق هب اوملعو» :لاق لوسرلا نأل ؛زوجي :خيشلا

 (0 "8:57 /۸۰) "رونلاو ىدهلا"

 هيلع ةباتكلاو ةرورضلل ربقلا ىلع ءانبلا مكح باب[ 73
 هل ةمالعك ريقلا ىلع عضوي يذلا رجحلا ناك اذإ هنأ هدافم ًالاؤس مامإلا لتس]

 ةلاحلا هذه يف زوجي لهف ءروبقلا ىلع يشمي نم ةرثكو نيرئازلا ةرثك ببسب عبضي

 [؟ضرغلاب موقي ربقلا ىلع ريغص ءانب ةماقإ

 ءربقلا ىلع ءانبلا ميرحت وه لصألا ينعي «يعرشلا مكحلا تفرع :خيشلا

 الإ» :لوقي ريزنخلا محلك ةمرحملا موحللا مرح امدعب لوقي لجو زع هللا اذإ نكل

 ءانفيك ىلع شم نكل «تاروظحملا حيبت تارورضلا اهانعمف :«هيلإ متررطضا ام

 ربقلا ىلإ ةفاضإلاب فرصتت ردقت هذه ةدعاقلا دودح يف اهردقب ردقت ةرورضلا

 ًاذإف...ةفرخزلاو نييزتلاو ىنبلاب لغتشن دعقن امأ ؛هتتاهإ مدعو ةتنايص ضرغب

 .مزلاف تفرع

 بارتلا لجأل دهاشك هانعضو رجح انبج تيملا انفد امدنع :ةلخادم

 دهاشلا انعضوو ضرألا سفن ىلع نوطاب ةبص انيبص ائيجأ ول ةريغلاو ءاوهلاو

 .ةباتك نودب

EAT 
 ہا



 .هوركم اذه ةرجح ةرجح لمعي امأ :ةلخادم

 .معن :خيشلا

 ةباتكلل ةبسنلاب اوركذ ةديرجلا ىف ىوتف [تأرق] ابيرقت نيتتس لبق... :ةلخادم

 نآلا لاق ؛(ىخأ رق ...» :ثيدح نم كلذ اوفشتساو كلذ زاوج دهاشلا ىلع

 ؟مكيأر امف هبحاص نمل اذه ربقلا ةفرعم لئاسو نم وأ ملعتلا لئاسو نم ةباتكلا

 سيل ناك اذإ لوقأ انأف ءاهردقب ردقت ةرورضلا قباسلا باوجلاب فرعي ييأر-

 كانه دجوي ال ناك اذإ ةرورضلا مكحب زوجيف ةباتكلاب الإ ربقلا ميلعتل ةليسو كانه

 نوكت نكمم يتلا هذه ةربقملا لخدأ «لثم كل برضأ حار نآلا انآ :ىرخأ ةليسو

 مسا اهيلع بوتكم دهاش لكو ةريثك دهاوش دجتس دلبلا اذه يف ةربقم عسوأ

 بوتكم شم ةجاحلا دودح ىف ةفقاو ىه ام تاباتكلا دجتس ًالوأ ربقلا بحاص

 ؟هل ةجاحب نحن اذه خلإو ةحتافلاو هللا همحر هتافو ةنس بوتكم مسالا طقف

 .ال :ةلخادم

 .دويقلا هذه اوطعأ ام ىوتفلا هذه اوطعأ نيذلا :خيشلا

 نيدهاش انعضو همحري هللا تزعوبأ لثم اذإ ةدحاو يناث «ةدحاو هذه

 .ال الو ةمالع راص دوسأ كيه طخ انيطخو

 .معن :ةلخادم

 .هباتكلا شيإ ناش نم بيط :خيشلا

 «تاروظحملا حيبت تارورضلا نأ افنآ هانلق يذلا مالكلا ديدحتل لاثم اذه

Ty 1 



 اذإ ءيهنلا ةباتكلا نع دعتبن ةباتكلا نع يهن يف ماد ام ءاهردقب ردقت ؟شيأ نكل

 كلاكشإ وش لاكشإ كدنع اله «ليدب كلتبج انآ ياهو اهنع ليدب يف ناك

 ؟طخلا لوح

 الإ اهفرعي ال اهارأ ىتلا ةمالعلا هذه هنأ طخلا ىلع لاكشإلا :ةلخادم

 .اهعضاو

 .دوصقملا اذهو :خيشلا

 .براقألا ضعب ًالثم نكل :ةلخادم

 هباحصأ نأ سيلأ اهنع يهنم يهو تحييبأ يتلا ةباتكلاب دوصقملا وش :خيشلا

 .ريقلا نوفرعي

 هذه اوفرعيب ام ربقلا اوروزي اوجي مهدب الثم براقأ ًالثم يف نکل معن :ةلخادم

 .ةمالعلا

 .براقألا نم اوفرعي «براقألا نم اوفرعي :خيشلا

 ١١:1۱۷:٠١٦( /10/5) "روللاو ىدهلا"

 اهب ةيانعلاو ةباحصلا روبق ءايحإ مكح باب [۱۹۸]

 تراز هلي يبنلا ةافو دعب اهنع هللا يضر ةشئاع نأ تلق انخيش :لاؤس

 ؟اذه ىف صن كانه له «روبقلا

 قيدصلا ركب يبأ نبا نمحرلا دبع نأ يذمرتلا ننس يف ءاج «معن يأ :خيشلا

 .ةنيدملا نع ًاديعب تام ءاهاخأ

 :تلاقو رعشلا نم نيتيب تركذ ةبسانملا هذهب نظأو ءهريق تراز

EAN ع 
 يا



 اهيخأ ربق تراز اهنأ مهملا «نيولح نيتيب مه ؟نيتيبلا مكنم ركذي نم

 .نمحرلا دبع

 .يذمرتلا ننس يف اذه رثألا ينعي :ةلخادم

 كانه نآل ؛نييقشمدلا نحن انل ةبسنلاب ةدئاف رثألا اذه يفو معن يأ :خيشلا

 بوتكم هب نونعيو «نمحرلا دبع دجسمب ىمسي دجسم دادغي عراش فصتنم يف

 انأو ؛لخادلاب ربق هيفو ءقيدصلا ركب يبأ نب نمحرلا دبع دجسم :كانه ةحول
 ىتأ يذلا ام !ةعامج اي :مهل لوقن نأ ديرن كانه تيلص ام يرمع لاحلا ةعيبطب

 هتخأ تبهذو :ةنيدملا نم بيرق تام وهو ؛قشمد يف انه ركب يبأ نب نمحرلا دبعب

 يف ةشئاع تناك فيك ءركذيو نزحي يذلا رعشلا اذه تلاقو «هترازو ةشئاع ةديسلا

 .امهنيب قرفف هنم ةاجن ال يذلا توملا ءاج مث ءرورسو ءانه

 ةمئاقلا ءارآلاو راكفألا نم ريثك لاطبإب ةحيحصلا تاياورلا دعاست اذكهو

 .ناطلس نم اهب هللا لزنأ ام يتلا ديلاقتلا ىلع

 دبع خألا نيبو ينيب قباس دعوم ىلع نظأ نيتليل ذئم ينءاج ةبسانملا هذهبو
 «فاقوألاب ةقالع هل ةعماجلاب لاق شيإ ركذأ ام سدنهم يف لاق ءرمع حاتفلا

 روبق ءايحإل عورشم كانه هنأ متعمس ةبسانم لجأل دعوم ديري ناك ءمهملا
 كيأر فرعي نأ ديري وهف «مالكلا اذه نم هرخآ ىلإ...و ءاهب ةيانعلاو ةباحصلا

 .عوضوملاب

 سدنهمو سدنهملا اذهو حاتفلا دبع «ةثالثلا مه اوؤاج «ءاقللا لصح ؛مهملا

 ءايبنألا ضعبو «ةباحصلا تاماقم ديدجتل اهب نوعرذتي يتلا ةركفلا لقن وهف ءرخآ
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 ...عشويو هريغو بيعش لثم ءانه روبق مهل نأ نومعزي نيذلا

 هذه نم ؛سانلا ريكذتو مهاركذ ديلختو ءاقبإ هنم ضرغلا اذه نأ [اوركذو]

 .ًاقالطإ اهل ةميق ال يتلا ةيداملا ةفسلفلا

 يأر عمسي ةرم لوأل سدنهملا اذه نآل «يداقتعا يف ةديفم ةسلج تناكو

 باوجلا تملتسا انأو «لاؤسلا لأس وه هنأل «تاماقم ةلأسم يف حيحصلا عرشلا

 يخأ اي :هل انلقو هدحاو لاؤس ىلع ءاشعلا ناذأ ىلإ برغملا ةالص دعب نم

 ...عوضوملا هل انصخل..عرشلا

 روبقلا ذاختا نم دجاسلا ريذحت» :هل عجرمك نيردصملا هل تركذانأو

 .«اهعديو زئانجلا ماكحأو)» ءادجاسم

 اذه نأ «عاشتو نآلا عاذت يتلا ةمغنلا هذه !يخأ اي :هل تلقف «معن يأ :خيشلا

 .اهل ةقيقح ال مهو ًالوأ هذه.هرخآ ىلإو..نيحلاصلا ءالؤه لامعأب ريكذتلا لجآل

 ول مهولا كلذل ركذت ةميق ال ام ديحوتلاب ةقلعتملا دسافملا ىلع بترتي :ًايناث

 .لسافملا هذه هاجت ءةقيفح ناك

 ثيدحلا رمألا لوأ يف ىهن لوسرلا نأ فيكو «عيرشتلا ةمكح هل تركذو

 مهيلع بجي هنأو «هدابع ىلع هللا قح ةقرعم نم سانلا نكمت امل نذأ مث «قياسلا

 .«ةرخآلا مكركذت اهنإف اهوروزف الأ» :مهل لاقف ًاقالطإ ًائيش هب اوك رشي الأ

 الإو هلل دمحلاف همامتب باوجلا ذخأ خألا ناك اذإ :تلق ةسلجلا ةياهن يفو

 .ةلئسألا ضعب كانه ناك اذإ اميف رظنن هللا ءاش نإ ىرخأ ةسلجب دعاوتن

 ,((45/155:*209:5) "رونلاو ىدهلا"

 ا ء4
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 مالكلا با وبأ عامج

 ةلضافلا نطاوملاو روبقلل لاحرلا دش مكح لوح
 اهَدّصَقَتو نيحلاصلاو ءايبنألا راثآ عبتت مكحو
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 نيحلاصلاو ءايبنألا راثآ عبتت ةيعدب باي[ ]

 :[جحلا عدب نم مامإلا ركذ]

 عضاوملا لثم «كلذ ةعيرشلا بحتست ملو ءاهدصقب ريخلا وجري ةعقب دصقاا

 مدقلا دجسمو ءسدقملا تيب ةرخص يف لاقي امك #4 يبنلا رثأ اهيف نإ :لاقي يتلا

 .« نيحلاصلاو ءايبنألا دهاشم كلذكو ءقشمد ىلبق

 :[ًالئاق ةيشاحلا يف قلع مث]

 «ناكم ىلإ نوردتبي هتجح يف سانلا ىأر هنا هنع هللا يضر رمع نع حص دقو

 باحصأ كله اذكه» :لاقف ءو هللا لوسر هيف ىلص دجسم لاقف ءاذه ام :اولاقف

 الف الإو لصيلف ةالصلا اهيف مكنم هل تضرع نم ًاعيب مهئايبنأ راثآ اوذختا «باتكلا

 «ءايحإلا» يف امب كلذ لباق مث (4۷ ص) «دجاسلا ريذحت» انباتك رظنا .«لصي

 .ًابجع رت (يبلحلا عبط 75 /)

 .(١١11-9١1ص)'"' 37 ىبنلا ةجح"'

 ؟ءايبنألا راثآ عبتت مكح باب[]

 نوردابتي اًسانأ ىأر هنأ هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع نع رثأ كانه :ةلخادم

 هنع مهاهنف ؛هيف ىلص اء هللا لوسرو :اولاقف ناكملا اذه نع لأسف «ناكم ىلإ

 نب هللا دبع عم ضقانتلا هجو وه امف «ضميلف اوكردت ملو اولصف متكردأ ام» :لاقف

 ؟نيلوقلا نيب قفون فيكف «هلاعفأ عيمج يف 5# يبنلا عباتي ناكو ... رمع

 لا دبع هنبا نم هقفأ ناك هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نأ كش ال :خيشلا

 باطخلا نب رمعف ءةباحصلا نم ريثك نم دبعأ ودبي اميف ناك هللا دبع هنبا ناك نإو
 هس
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 هذه نم نطوم يف ةالصلا هتكردأ ام :لاق ءاهيلإ ترشأ تنأ يتلا ةصقلا يف

 كلهآ امنإف ءاولعفت الف ال نمو «لصيلف ةا: يبنلا اهيف ىلص دق ناك يتلا نطاوملا

 راثآ عبتت نع سانلا ىهن هنع هللا يضر وهف «مهئايبنآ راثآ مهعابتا مكلبق ناك نم

 لإ لوسرلا هنع ىهن يذلا ولغلا نم عون يف اوعقي نأ ةيشخ مالسلا هيلع لوسرلا
 يف مهولغ مكلبق نم نيذلا كلهآ امنإف «نيدلا يف ولغلاو مكايإ» :هلوق لثم يف

 يف اوعقي نأ دعب نم نوتأي نيذلا سانلا ةصاخ سانلا ىلع يشخ رمعف ”(مهنيد

 .راثآلا عبتت نع مهاهنف ولغلا اذه نم ءيش

 هبح نم اذهو «مالسلا هيلع لوسرلا راثآ عتتي ناك وهف هللا دبع رمع نبا امأ

 ناكف ءةباحصلا نم هريغ الو رمع هدلاو هاري ال اًولغ عبتتلا يف يلاغي ناك هيبنل

 باوصلاف «رمع نب هللا دبع هنبا فقوم نم ةعيرذلا دس باب ىلإ برقأ رمع فقوم
 ام سيلو ذئموي سانلا رمع هب حصن ام وه :سانلا رئاس هيلع نوكي نأ يغبني يذلا
 فقي ىتح هقفلا قيقد هيقف ناسنإ ىلإ جاتحي اذه نأل ؛رمع نب هللا دبع هنبا هيلع ناك

 عفدت دق يتلا ةبحملا هذه «مالسلا هيلع لوسرلا ةبحم يف يلاغي الو دودحلا دنع

 هيلع ىسيع يف ىراصنلا تلعف امك مهبوبحم يف اولاغي نأ ىلإ نيبحملا ضعب
 راثآ عبتت زوجي الف «ةلأسملا هذه يف باوصلا وه رمع هلعف امف مالسلاو ةالصلا

 الإ لاحرلا دشت ال١ :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق كلذ ةلدأ نم نأكو ءايبنألا

 ملف «ىصقألا دجسملاو مارحلا دجسملاو ءاذه يدجسم :دجاسم ةثالث ىلإ

 هذه الإ ءايبنألا راثآ نم اًئيش ملسملا عبتتي نأ ىلع مالسلا هيلع لوسرلا ضحي

 .ةثالثلا دجاسملا

 05:08:17 "-رثألا ةدج ىواتف"

 )١( ةحيحصلا ةلسلسلا )۳/ ۲۷۸(.
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 كرشلل ةليسو اهدنع ةالصلل ءايبنألا راثآ دّصَقَت باب1۲1

 :[مامإلا لاق]

 :لاقف مزح نبا غلاب

 اذإ رخآ دجسم ىلع ًارارض وأ ةاهابم ثدحأ دجسم يف ةالصلا ئزجت الو»

 بجاولاو هدصق يف مهيلع جرح الو «لوآلا دجسملا ءادن نوعمسي هلهأ ناك

 لهجلا لهأ اهدصقي وأ نابهرلاك سانلا هيف درفنيل ثدحأ دجسم لك مدهو «همده

 .(مالسلا مهيلع ءايبنألا نم يبنل راثآ اهدنع تسيلو ءاهلضفن ًابلط

 هذهو ءاهدنع ةالصلل ءايبنألا راثآ دصق زاوج ىلإ ةراشإ ريخألا همالك يفو

 ال هنأل ؛اهدصق نم عنملا اندنع حجرتي يذلاو ءًاميدق ءاملعلا اهيف فلتخا ةلأسم

 ؛هنع يهنم وهو ولغلا ىلإ يدؤي دق هنآلو «هزاوج ىلع ةنسلاو باتكلا نم ليلد

 :ةيواعم وبأ انث :(هننس) يف روصنم نب ديعس ىور دقف «هنع هللا يضر رمع يهنلو

 :لاق هنع هللا يضر رمع نع ديوس نب رورعملا نع شمعألا انث

 كبر لعف فيك رت ملأ# :رجفلا يف انب ًارقف اهجح ةجح يف هعم انجرخ

 نم عجر املف ءةيناثلا يف (١:شيرق)# شيرق فاليإلا#و ١( :ليفلا»# ليفلا باحصأب
 هللا لوسر ىلص دجسم :اولاق ؟اذه ام :لاقف دجسملا اوردتبا سائلا ىأر هتجح

 نم ءًاعيب مهئايبنأ راثآ اوذختا مكلبق باتكلا لهأ كله اذكه :لاقف ؛هيف 7

 اذهو «ضميلف ةالصلا هل ضرعت مل نمو :لصيلف هيف ةالصلا مكنم هل تضرع

 .ةتسلا طرش ىلع حيحص دانسإ

 امنإ باتكلا لهآ نأ نيبو ءًاديع يبنلا ىلصم ذاختا هنع هللا يضر هرك دقف

 نوهركي اوناك دقف ءةنيدملا لهأ نم هريغو كلام بهذم اذهو ءاذه لثمب اوكله
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 .ًادحأو ءابق ادع ام ةئيدملا ىف ىتلا راثآلا كلتو دجاسملا كلت نايتإ

 .«ميقتسملا طارصلا ءاضتقا» يف هعجار ماقملا اذه يف لوقلا ليصفتو

 او هللا لوسر اهيف ىلص يتلا عضاوملا يف وه امنإ عنملا نم هانحجر امو

 اهدنع ءاعدلاو ةالصلل اهدصقي مالسلاو ةالصلا هيلع ناك يتلا نكامألا امأو ءًاقافتا

 هب نرتقي مل ذإ عنملا كلذ نإ مث «مالسلا هيلع هب ًءادتقا ةنس كلذ لجأ نم اهدصقف

 ال١ :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ًاعطق عونمم وهف كلذ هب نرتقا اذإ امأو «لحر دش

 .ثيدحلا ٠...دجاسم ةثالث ىلإ الإ لاحرلا دشت

 ٤۷۱-٤۷۲(. /۱)" باطتسملا رمثلا"

 نيحاصلاو ءايبنألا راثآ عبتت :كرشلا لئاسو نم باب! ]١

 عمتجا» :لوقي ااو هللا لوسر تعمس :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع

 اهل لاقي ةنيدمب ةطوغلاب ينتيلاي» : ةو يبنلا لاقف يرمأ يف نورواشتي رافكلا
 نأ هللا لاسأف «هاخأ مدآ نبا لق ثيح ءايينألا ثاغتسم عضوملا ينآ ىتح «قشمد

 ةكم لابج ضعب تئا دمحم اي لاقف ليربج هاتأف ءنوملاظ مهنإف يموق كلهي

 ركب وبأو هي يبنلا جرخف :لاق «كموق نم كلقعم اهنإف ءاهتاراغ ضعب ىلإو أف
 ركب وبأ لعجف «باودلا ريثك ًاراغ ادجوف «لبجلا ايتأ ىتح هعم هنع هللا يضر

 اهاسنتال مهللا لوقي ةا يبنلاو ؛بقثلاو ؛روغثلا دسو «هءادر قزمي هنع هللا يضر

 .(ركب يبأل

 :[مامإلا لاق]

 «ىتش هوجو نم ضيفتسم روهشم ا يبنلا ةرجه ثيدحو...ركنم ثيدح

 يتنأيل ةطوغلاب نوكي نأ لاو ةينمت نم ثيدحلا اذه يف ام امهنم ءيش يف سيلو

 ر ٤۹1
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 هيده نم نكي مل نأ ةّئسلا ىلع علطم لك ملع دقف او هللا لوسر ىلع عوضوم

 نب رمع قورافلا هنع ىهن امم اذه لب ءاهدنع ءاعدلاو ءايبنآلا راثآ عبتت مالسلا هيلع

 :صصق ثالث كلذ ىف هنع درو دقو «هربغو هنع هللا ىضر باطخلا

 :ىلوألا ةصقلا

 ىلإ ةكم نم باطخلا نبا رمع نينمؤملا ريمأ عم تجرخ :لاق ديوس نبا نع
 نيأ» :لاقف ًابهذم نوبهذي سانلا ىأر مث :ةادغلا انب ىلص انحبصأ املف ءةنيدملا

 مهتايبنأ راثآ نوعبتي ءاذه لثمب مكلبق ناك نم كله امنإ» :لاقف.«هيف نولصي

 ال نمو «لصيلف دجاسملا هذه يف ةالصلا هتكردأ نم ءًاعيبو سئانك اهنوذختيف

 .«اهدمعتي الو ضمیلف

 يهنلاو عدبلا» يف يبطرقلا حاضو نباو ؛(هنتس) يف روصنم نب ديعس هاور

 .نيخيشلا طرش ىلع حيحص دانسإب (5؟5و 4١ ص) «اهنع

 :ةيناثلا ةصقلا

 :ص حاضو نبا هاور).رمع اهعطقف.ةرجشلا نوتأي اوناك سانلا نأ :عفان نع

 لهآ ىتفم سنوي نب ىسيع هخيش نع یورو «تاقث هدانسإ لاجرو :5" -7

 مهيلع فاخف تحت نولصيف نوبهذي اوناك سانلا نأل اهعطق» :سوطرط

 .«دجاسم روبقلا ذاختا نم دجاسلا ريذحت» يباتك يل عجارو.«ةئتفلا

 :ةثلاثلا ةصقلا

 دلاخ ةدلخ وبأ هاور اميف «لايناد ربق ةيمعت نم هنع هللا يضر هدهع يف عقو ام
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 تيب يف اندجو «رتست انحتف املا :لاق ةيلاعلا وبأ انثدح :هرصتخم ام لاق «رانيد نب

 انرفح :لاق ؟لجرلاب متعنص امف :تلق «تيم لجر هيلع ًاريرس نازمرهلا لام

 ىلع هيمعنل اهلك روبقلا ائيوسو هانفد ليللا ناك املف «ةقرفتم ًاربق رشع ةثالث راهتلاب

 :لاق ؟لجرلا نوئظت تنك نم :تلاق ؟هنم نوجري امو :تلق «هنوشبني ال سانلا

 رخ هوجو ىلع هربغ هاورو ؛هيزاغم يف قاحسإ نبا هاور) «لايناد :هل لاقي لجر

 .(رمع رمأب ناك نفدلا نأ اهضعب يفو

 ًالجر ىأر هنأ اهنع هللا يضر نيسحلا نب يلع نع درو ام بابلا اذه نمو

 الأ» :لاقف هاهنف ءوعديف اهيف لخديف ةو ىبنلا ربق دنع تناك ةجرف ىلإ ءىجي

 .«متنك امنيأ ينغلبي مكميلست نإف ءًاروبق مكتويب الو ءًاديع يربق

 ؛هدئسم ىف ىلعي وبأ هاورو «ةراتخملا ثيداحألا» ىف ىسدقملا ءايضلا هاور)

 .(تاقث هلاجر ةيقبو ءروتسم تيبلا لهأ نم لجر هدانسإ ىفو

 ءاعدلاو ةالصلل مهراثآ عبتتو ءايبنألا روبق دصق نع يهنلا راثآلا هذه يفف

 .ىلاعت هللاب كرشلا ىلإ يدؤملا مهيف ولغلا ةيشخو ةعيرذلل ًادس كلذو ءاهدنع

 خيش لاق لب «مهنع هللا يضر حلاصلا فلسلا لعف نم كلذ نكي ملاذلو

 هصخلم ام «ميحجلا باحصأ ةفلاخم ميقتسملا طارصلا ءاضتقا» يف مالسإلا

 ۱۸٦۹-۱۸۷(: ص )

 نع لقني ملو نيرفاسمو ًاراّمعو ًاجاجح ةكم ىلإ ةنيدملا نم نوبهذي راصنألاو
 ناك ول اذه نأ مولعمو واب يبنلا تايلصم يف ةالصلا ىّرحت هنأ مهنم دحأ

EAA 
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 للاب كرشلا ىلإ ةعيرذ كلذو «دجاسم اهذاختا ىلإ ةعيرذ اهيف ةالصلا يّرحت نإف

 ءاهبورغ دنعو سمشلا عولط دنع ةالصلا نع يهنلاب ةداملا هذه مسح دق عراشلاو

 .دجاسم روبقلا ذاختا نع يهنلابو

 ًادس نامزلا اذهو ناكملا اذه يف ةعورشملا ةالصلا نع ىهن دق ناك اذإف

 وأ هيف مهمايق قفتا ناكم يف ءاعدلاو ةالصلا دصق بحتسي فيكف ةعيرذلل

 دصق بحتسال اذه غاس ولو.؟هيف ةالصلل هودصق نوكي نأ ريغ نم هيف مهتالص
 نأ لاقي يتلا نكامألا دصقو «هيف ةالصلاو روث لبج دصقو «هيف ةالصلاو ءارح لبج

 ماقم امهنأ لاقي نيذللا قشمدب نويساق لبجب نيذللا نيماقملاك اهيف اوماق ءايبنألا

 عقبلا نم كلذ لاثمأو :ليياق مد ةراغم هنإ لاقي يذلا ماقملاو «مالسلا هيلع ميهاربإ

 هنإف ءروبقلا دسافم هيلإ تضفأ ام ىلإ يضفي كلذ مث.اهريغو ماشلاو زاجحلاب يتلا

 فرعت ال مامن وأ «هلئاق فرعي ال ربخب ءيلو وأ يبن ربق وأ يبن ماقم اذه نأ :لاقي

 كرش ؛ىلاعت هللا نود نم دبعي ًانثو ريصيف ًادجسم هذاختا كلذ ىلع بترتي مث

 نيب نرقي امك «بذكلاو كرشلا نيب هباتك يف نرقي هناحبس هللاو «كفإ ىلع ينبم

 ةداهش تلدع» :حيحصلا ثيدحلا يف #4 يبنلا لاق اذهلو.صالخإلاو قدصلا

 .« (نيترم) هللاب كارشإلاب روزلا

 ريغ هلل ءافنح ؛روزلا لوق اوبتتجاو «ناثوألا نم سجرلا اوبنتجاف# :أرق مث

 ." 4 نيكر شم
 :لاق مث (7١5-١5”ص)روكذملا باثكلا يف لوقلا اذه لشم لاق مث

 .[هنم].7 ٠ ةيآلا جحلا ةروس )١(
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 سدقملا تيب لئاضف يف تافنصم سانلا نم ةفئاط فنص دقو :(۲۰۸٠۲-۹ص)

 باتكلا لهآ نع ةلوقنملا راثآلا نم اهيف اوركذو ؛ماشلاب يتلا عاقبلا نم هريغو

 هنع لّقني نم لثمأو «مهنيد هيلع اونبي نأ نيملسملل لحي ال ام مهنع ذخأ نمعو

 نم ًاريثك هنعاوذخأ دق نويماشلا ناكو.رابحألا بعك تايليئارسإلا كلت

 ولبنل انك نإو «بعك نم لثمأ باتكلا لهآ نع نيثدحملا ءالؤه ىف انيأر امو

 :لاق هنأ ة07يبنلا نع حيحصلا يف تبث دقو .ًانايحأ بذكلا هيلع

 مكوثدحي نأ امإف :مهوبذكت الو مهوقدصت الف باتكلا لهأ مكثدح اذإ»

 .(هويذكتف قحب مكوثدحي نأ امإو .هوقدصتف لطاب

 ال يتلا ةموصعملا ةمألا هذه عم ةظوفحملا ةعيرشلا هذه نأ بجعلا نمو

 ءاطعك ثيدحب ا يبنلا نع نيعباتلا نايعأ ضعب ثدح اذإ «ةلالض ىلع عمتجت

 مهدحأ نيب سيلو مهليسارم يف ملعلا لهأ فقوت «نيدلا ةمئأ رباكأو نيملسملا

 رابحألا بعك هلقني امب فيكف «ًالثم ةثالث وأ نالجر وأ لجرالإ + يبنلا نيبو

 اهبتك يتلا بتكلا ضعب نع لقني نأ هتياغ لب ةقث دعب ةقث نع كلذ دنسي مل وهو

 ليلدب الإ هبذكي الو كلذ قدصي ال نأ بجاولا لب ؟لقنلا اذه درجمب ًائيش قدصي
 بذك وه امم تايليئارسإلا هذه يفو ءو يبنلا انرمأ اذكهو «هبذك ىلع لدي

 يبنلا باحصأ نأ مولعمو ءهللا الإ هملعي ال ام انتعيرش يف خوسنم وأ ءايبنألا ىلع

 يبنلا توم دعب دالبلا اوحتف دق ناسحإب مهل نيعباتلاو نيلوألا نيقباسلا نم هيي

 سا ا اة ا
 ہا



 عبتأو نيدلاب ملعأ اوناك مهو ءراصمالا هذه ريغو ءرصمو قارعلاو ماشلاب اونكسو

 مل عاقبلا هذه نم ناك امف «هيلع اوناك اميف مهفلاخي نأ دحأل سيلو مهدعب نمم هل

 نأ انل نكي مل «كلذ وحن وأ ءاعد وأ ةالصب هصيصخت اودصقي مل وأ هومظعي

 كلذ لعف نيدلاو لضفلا لهآ نم مهدعب ءاج نم ضعب ناك نإو.كلذ يف مهفلاخن

 ام هنع لقن دحأ نم امو :مهليبس فلاخ نم ليبس عابتأ نم ىلوأ مهليبس عابتا نآل
 اذه ليبس فلاخ هنا لضفأو ملعأ وه نمم هريغ نع لقن دقو الإ مهليبس فلاخي

 يف تبث دقو.اهليصفتل عضوملا اذه عستي ال ةعماج ةلمج هذهو «فلاخملا

 ملو «نيتعكر هيف ىلص ءارسإلا ةليل سدقملا تيب ىتأ امل» ةا: يبنلا نأ حيحصلا

 .«راز الو هريغ ناكمب لصي

 .(55- 4/8 ص)'" ماشلا لئاضف ثيداحأ جيرخت"

 ريغل مرحي لاحرلا دش له بابا ؟ قرضا

 ؟ماع كلذ نأ مأ طقف دجاسملا نم ةثالثلا دجاسملا

 ماع وأ دجاسملا يف دصقي :خيش اي اذه لاحرلا دشت :[ © هلوق] :لاؤس

 هذه ىلإ الإ دشت ال :ينعي دجاسم ةثالث ىلإ الإ لاحرلا دشت ال.رافسألا لكل..لكل

 ؟دجاسملا نيب نم

 صنلا نأ حيحصلا نكل ؛ميدقلا ذنم ةيفالخ كافخي ال امك ةلأسم هذه :خيشلا

 ليضفت دصقل عضاوملا نم عضوملا ىلإ لاحرلا دشت ال صاخ ىنثتسملاو ماع

 ةلأسملا هذه تجلاع تنك يننأ ركذأو ءةثالثلا دجاسملا هذه الإ ناكملا كلذ

 لاوقأ كانه تركذو دجاسم روبقلا ذاختا نم دجاسلا ريذحت :باتك يف تاذلاب

 حيحص ربخب ًافنآ هتركذ يذلا لوقلا اذه تمعدو ثيدحلا ليوأت يف ءاملعلا



 ةريره ابأ يقل هنع هللا يضر يرافغلا ةرصب ابأ نأ دمحأ مامإلا دنسم يف دانسإلا

 تيهذ امل تملع ول :لاق ءروطلا نم :لاق ؟نيأ نم هلأس املف ءرفس نم ًامداق

 نم دجسم ىلإ يطملا لمعت ال رخآ ظفل يف ثيدحلا ركذو اب هللا لوسر تعمس

 .ةثالثلا دجاسملا الإ دجاسملا

 يبنلا نم هعمس يذلا ثيدحلا يوار يباحصلا نأ ةياورلا هذه نم اندفتساف

 اذه ضراعي نم دجوي ال هنأ ىلإ ةفاضإلاب اذه ؛همومع ىلع ثيدحلا نأ مهني لو

 .ماعلا مهفلا

 )۱1:44:55 /۲۳¥)و (0 61ه /۷۲۳)"رونلاو ىدهلا"

 ةلضافلا نطاوملا لمشي «لاحّرلا دشت ال» :ثيدح بابا ]٤

 ةرصب وبأ يقل :لاق هنأ ماشه نب ثراحلا نب نمحرلا دبع نب رمع نع

 تيلص روطلا نم :لاق ؟تلبقأ نيأ نم :لاقف روطلا نم ءاج وهو ةريره ابأ يرافغلا
 واب هللا لوسر تعمس ىنإ ؛تلحر ام هيلإ لحرت نأ لبق كتكردأ ول امأ :لاق هيف

 اذه يدجسمو مارحلا دجسملا دجاسم ةثالث ىلإ الإ لاحرلا دشتال :لوقي

 .ىصقالا دجسملاو

 .(حيحص)

 :[مامإلا لاق]

 وأ اهتاذل دصقت يتلا نطاوملا نم اهريغو دجاسملا لمشي ماع ثيدحلا

 هرفس ةريره ىبأ ىلع ركنأ دق هنع هللا يضر ةرصب ابأ نأ ىرت الأ ءاهيف ىعدي لضفل

 هيلع ىسوم هيف هللا ملك لبج وه امنإو «هيف ىلصي اًدجسم وه سیلو روطلا ىلإ



 دبع نع هلثم تبث دقو هيلإ رفسلا ةرصب وبأ ركنأ كلذ عمو كرابم لبج وهف مالسلا

 .عضوملا اذه ريغ يف هتنيب امك هنع هللا يضر رمع نب هللا

 .(537/5١)'"ليلغلا ءاورإ"

 نيحلاصلاو ءايبنألا روبق ةرايزل لاحرلا دش ةيعدب باب[6١٠]

 «نيحلاصلاو ءايبنألا روبق ةرايزل رفسلا»

 :[ًالئاق ةيشاحلا يف قلع مث]

 نبأ مهنمو ءاملعلا قافتاب ةعورشم يهف رفس اهعم سيل يتلا ةرايزلا امأو

 .ضرغم وأ لهاج وهف اهراكناب همهتي نم لکو ؛ةيميت
 .(8١٠١ص)" وي يبنلا ةجح"

 ؟روبقلا ىلإ لاحرلا دش يف يعرشلا مكحلا وه ام باب! ١3

 ؟روبقلا ىلإ لاحرلا دش يف يعرشلا مكحلا وه ام :لاؤس

 دجاسملا نم دجسم ىلإ لاحرلا دش نع ىهن ةو يبنلا ناك (اذإ)... :خيشلا

 نم ةيزم الو هل ةليضف ال يذلا روبقلا نم ربق ىلإ رفسلا نع ىهني ىلوأ باب نمف ؛ةثالثلا
 اذإف مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق مومعل عاقبلا ريخ يه يتلا دجاسملاب هل هبش ال هنأ ثيح

 نآللف ةثالثلا دجاسملا ىوس ام الإ «عاقيلا ريخ يهو دجاسملا ىلإ لاحرلا دش نع ىهن

 :لوقن نأ عيطتسن انهو ؛ىلوأ باب نم اذه ربق وأ رازم يأ ىلإ لاحرلا دش نع ىهني

 .رمأ نم دحأل كلذ دعب سيلو رثألا ةحص عم رظنلا ةحص يقلي

 (00 1:54 1:145/5) "رونلاو ىدهلا "
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 روبقلا ىلإ لاحرلا دش مكح باب 1

 ةلضافلا نطاوملا ىلإو
 :[ 22 لوسر لاق]

 اذه يدجسمو مارحلا دجسملا :دجاسم ةثالث ىلإ يطملا دابكأ برضت امنإ

 .(ىصقألا دجسملاو

 :[مامإلا لاق]

 ةريره ابأ ىقل ةرصب نب ليمج ةرصبابأ نأ :يربقملا ديعس يبأ نب ديعس نع»
 لوسر تعمس ينإ ؛هتات مل هيتأت نأ لبق كتيقل ول لاقف روطلا نم لبقم وهو

 «هركذف :لوقي هللا

 ال " ظفلب ةريره يبأ نع قرط نم امهريغو " نيحيحصلا " يف ثيدحلاو
 انه هتجرخ امنإو 45١(« مقر) " ليلغلا ءاورإ " يف اهتجرخ دقو " لاحرلا دشت

 ىلإ هرفس امهنع هللا يضر ةريره يبأ ىلع ةرصب يبأ راكنإ اهيف يتلا ةدايزلا هذهل
 نأ تببحأ قيرطلا هذه ىلع تفقو املف :كانه اهتدروأ ىرخأ قرط اهلو ؛روطلا

 ثيدحلا يوار نأ يهو ءةماه ةدئاف ةدايزلا هذه يفو.مث ينتتاف دقو ءانه اهديقأ

 يهنلا نأ ةا يبتلا نم مهف دق هنع هللا يضر ةرصب وبأ ليلجلا يباحصلا وهو

 هيلع هللا ملك لبج وهو روطلاك ةلضافلا نطاوملا نم ةثالثلا دجاسملا ريغ لمشي

 نأ لبق كتيقل ول " :لاقو «هيلإ هرفس ةريره يبأ ىلع ركنأ كلذلو اميلكت ىسوم
 " :نيرخأتملا ضعب لوقي امك هل لقي ملو ةريره وبأ كلذ ىلع هرقأو " هنأت مل هينأت

 لب !" ةثالثلا هذهل الإ هيف ةالصلل دجسمل رفاست ال :ىنعملاو ءغرفم ءانثتسالا

 اهتكرب ءاغتبا اهتاذل دصقت يتلا ةلضافلا عضاوملا نم عضوم ىلإ رفاسي ال :دارملا

 .دجاسم ةثالث ىلإ الإ اهيف ةدابعلا لضفو

Foe eee OV f gms 
 ےہ ہا



 رمع نبا نع هلثم تيثو :نيروكذملا نيباحصلا مهف هيلع لدي يذلا وهاذهو

 هراتخا يذلا وهو " اهعدبو زئانجلا ماكحأ " يباتك يف هتنيب امك هنع هللا يضر

 :اولاقف ءنيسح يضاقلاو ينيوجلا مامإلاو «ضايع يضاقلاك ءاملعلا نم ةعامج

 عضاوملاو نيحلاصلا روبقك ةثالثلا دجاسملا ريغل لحرلا دش مرحب"

 ." ضيفلا " يف يوانملا هركذ."ةلضافلا

 لضف هل ناك نإو ةلهجلا ضعب نظي امك هدحو ةيميت نبا يأر وه سيلف
 هللا هازجف «ليثم هل فرعي ال امب فلسلا لاوقأو ةنسلاب هل راصتتنالاو «هيلإ ةوعدلا

 .ءازجلا ريخ ائع

 نأو مهتدابع يف فلسلا اوعبتيو مهدشر ىلإ اودوعي نأ نيلفاغلل نآ لهف
 .؟مهيف سيل امب ءايربألا ماهتا نع اوهتني

 .(591/5-35948)"ةحبحصلا"

 مارحلا دجسملا ريغ ةكمب يتلا دجاسملا دصق ةيعدب باب |! 1

 :[جحلا عدب نم :مامإلا ركذ]

 دجسملاک «مارحلا دجسملا ريغ ءاهلوح امو «ةكمب يتلا دجاسملا دصق)

 نم كلذ وحنو ؛دلوملا دجسمو :«سيبق يبأ حفس يفامو ءافصلا تحت يذلا

 .( 20 ىبنلا راثآ ىلع تيئب ىتلا دجاسملا

 « صالخإلا ةروس ريسفتاو (۳۸۹ -۳۸۸ /۲) ( ىربكلا لئاسرلا ةعومجملا

 .(۱۷۹) ةيميت نبال

 .(115١-18ص)" وللي يبنلا ةجح"
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 ةكم لوح يتلا عاقبلاو لابجلا دصق ةيعدب باب 1

 :[جحلا عدب نم مامإلا ركذ]

 دنع يذلا لبجلاو ءارح لبج لثم ءةكم لوح يتلا عاقبلاو لابجلا دصق»

 .«كلذ وحنو ءءادفلا هيف ناك هنإ :لاقي يذلا «ىنم

 .(۲۸۹ /7)(«ىربكلا لئاسرلا ةعومجم»

 .(111"-7١1١1ص)"" 0: يبنلا ةجح"

 ةشئاع دجسم يف ةالصلا دصق ةيعدب باب |! 1

 :[جحلا عدب نم مامإلا ركذ]

 .( (ميعنتلا)ب ةشئاع دجاسم يف ةالصلا دصق»

 .(۳۵۸ -۳۵۷ /؟)(« ىربكلا لئاسرلا ةعومجم»

 .(17١ص) " 0: يبنلا ةجح"

 ةنيدملاب يتلا تارازملاو دجاسملا نم ءيش دصق ةيعدب باب[؟1١]

 ءابق دحسمو يوبنلا دجسملا ريغ

 :[ةيوبنلا ةنيدملا ةرايز عدب نم مامإلا ركذ]

 دجسم دعب اهلوح امو ةنيدملاب يتلا تارازملاو دجاسملا نم ءيش دصق»

 1 .«ءابق دجسم الإ 97 يبنلا

 )١۷۳-۱۷۷(. ( صالخإلا ةروس ريسفت»

 (545١ص)" وكلب يبنلا ةجح



 :[لاق مث ةثالثلا دجاسملا لضف ىلع مامإلا مّلكت]

 لوأ نم ىوقتلا ىلع سسأ دجسمل# :ىلاعت هلوق نم دارملا وهو ءابق دجسم مث

 (١1/ةبوتلا)# نيرهطملا بحي هللاو اورهطتي نأ نوبحي لاجر هيف هيف موقت نأ قحأ موي

 كرابت هللا نإ) :لاقف ءابق دجسم يف مالسلاو ةالصلا هيلع مهاتأ» تلزنامل هنإف

 روهطلا اذه امف «مكدجسم ةصق يف روهطلا يف ءانثلا مكيلع نسحأ دق ىلاعتو

 نم ناريج انل ناك هنأ الإ ًائيش ملعن ام هللا لوسر اي هللاو :اولاق ؟هب نورهطت يذلا

 كاذ وهو :لاق]اولسغ امك انلسغف طئاغلا نم مهرابدأ نولسغي اوناكو ؛دوهيلا

 ...([هب ميكلعف

 -دجسملا اذه يتأي ىتح جرخ نم : إم لاق دقف ميظع رجأ هيف ةالصللو

 ...(ةرمع رجأك هل ناك :رخآلا ظفللا ىفو) ةرمع لدعك

 .«[نيتعكر هيف يلصيف] ًايشامو ًابكار [تبس لک] ءابق ينأي ةا, ناک» كلذلو

 :ظفاحلا لاق

 ضعب صيصخت زاوج ىلع ةلالد -هقرط فالتخا ىلع -ثيدحلا اذه يفو»

 دش نع يهنلا نأ هيفو «كلذ ىلع ةموادملاو ؛ةحلاصلا لامعألا ضعبب مايألا

 دجسم ينأي ناك ةكجيبنلا نوكل ؛ميرحتلا ىلع سيل ةثالثلا دجاسملا ريغل لاحرلا

 .«تبسلاب كلذ صيصخت

 الل



 ًادوصقم نكي مل تبسلا موي مالسلاو ةالصلا هيلع هباهذف اذه ىلعف :تلق

 ةليضفلا يف ءاوس اهلك مايألاف هيلعو ءروكذملا دقفتلا ةحلصمل ةاعارم لب «تاذلاب

 «ةاقرملا» يف يراقلا هركذ امف ءصيصختلا دصق دوجو مدعل ءابق ةرايز يف

 «ةنس تبسلا موي ةرايزلا» :نأ يبيطلا نع (448/1)

 يعفاشلا ةماش وبأ مامإلا وهو كلذ ركذ نم ىلع تفقو مث.طق ''"يغبني امك سيل

 نم هلإ انبهذ ام قفاوي ام هيف ركذ دقو «ثداوحلاو عدبلا راكنإ ىلع ثعابلا» هباتك يف

 :07 5 ص) هللا همحر لاق هلك كلذ يف همالك كيلإو صيصختلا زاوج مدع

 عيمج نوكي لب ؛عرشلا اهب اهصخي مل تاقوأب تادابعلا صيصخت يغبني ال و»

 هلضف ام الإ ءلضف ضعب ىلع اهضعبل سيل نامزألا عيمج يف ةلسرم ربلا عاونأ
 ةدابعلا كلت ةليضفلا كلتب صتخا ؛كلذ ناك نإف «ةدابعلا نم عونب هصخخو عرشلا

 يف ةرمعلاو «ليللا فوج يف ةالصلاو ءءاروشاعو ةفرع موي موصك ءاهريغ نود

 يذ رشعك ربلا لامعأ عيمج هيف ًالضفم عرشلا هلعج ام نامزألا نمو «ناضمر

 لمعلا نم لضفأ اهيف لمعلا يآ ءرهش فلآ نم ريخ يه يتلا ردقلا ةليلو ؛ةجحلا

 لصح ربلا لامعأ نم لمع يأ نوكي كلذ لثمف ءردقلا ةليل اهيف سيل رهش فلآ يف

 بصنم هل سيل فلكملا نأ لصاحلاف ءرخآ نمز يف هربظن ىلع لضفلا هل ناك اهيف

 .( ةا يبنلا ةدابع ةفص تناك هذهو «عراشلا ىلإ كلذ لب :صيصختلا

 ةو هلا لوسر ناك" :تلاق اهنأ ةشئاع نع «نيحيحصلا» ثيدح قاس مث

 :لاق ةمقلع ثيدحو «موصي ال :لوقن ىتح رطفيو ءرطفي ال :لوقن ىتح موصي

 يآ «تبس لك» :ثيدحلا يف هلوق نم دارملا نأ ىلإ بهذ هنأ ءاملعلا ضعب نع تأرق يننأ ركذأو ١١(

 الو هرضحتسأ ال امب ةغللا نم كلذل جتحا دقو ؛هسفن تبسلا موي دارملا سيل هنأو ؛عوبسأ لك
 يف ذعتيح ةلالد الف كلذ حص اذإف «بتكيلف هدجو نمف «كلذ تأرق باتك يأ يف نآلا ركذأ

 .[هنم]. صيصختلا ىلع ثيدحلا
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 :تلاق ؟ًائيش مايألا نم صخي هللا لوسر ناك له :اهنع هللا يضر ةشئاعل تلق

 :لاق مث.«ةميد هلمع ناك ال

 دعب لضفلا هيف دقتعي دجاسملا نم ءيش ىتؤي الو :ةملس نب دمحم لاق"

 نم ًافوخ هيف ىتؤيف هنيعب ًاموي هل دعي نأ هركو :لاق «ءابق دجسم الإ ةثالثلا دجاسملا

 الو هذخؤت ةضيرف وأ ؛دمتعي ًاديع كلذ لعجيف نامز سانلاب لوطي نأو ؛ةعدبلا

 .ةعدب هيف ئجت مل ام نيح لك ىتؤي نأ سأب

 هنأ اذه ىنعم نكلو «تبس لك ءابق يتأي ناك ا: يبنلا نأ حص دقو :تلق

 هريظنو ةعمجلاب هنع ربعي امك عوبسألا نع تبسلاب ربعو ؛عوبسأ لك يف هروزي ناك

 يبنلا ءاقستسا يف هنع هللا يضر كلام نب سنأ ثيدح نم «نيحيحصلا» يفام

 .ملعأ هللاو.ًاتبس سمشلا انيأر ام هللاو الف :هيف لاق ةعمجلا موي لي

 ديجب سيل روكذملا صيصختلا زاوج ىلع ثيدحلاب لالدتسالا كلذكو

 ىلع مويل ًاحيجرت ال ةحلصملل ةاعارم صيصختلا هب دارملا نوكي نأ الإ ءًاضيأ

 ءاقلإ وأ سيردتلل موي صيصخت كلذ لائم فلاب يبنلا نم صن نودب رخآ

 ادوصقم سيل مويلا نأل هنم عنام ال اذهف «كلذ عامسل سانلا عمتجيل ةرضاحم

 فالخب اذهو «ةحلصملل ةقحالم ًارارم هريغ ىلإ هنم لقتني كلذلو «تاذلاب

 ءاهريغ يف اهنم لضفأ اهيف اهنأ معزب تادابعلا ضعبب مايألا ضعب صيصخت

 ةرايز ينعأ -ةرايزلاب امهموي صيصختو «ةدابعلاو مايقلاب نيديعلا ةليل صيصختك

 ةالصلا هيلع لوسرلا دلوم ةصق ةءارقب لوألا عيبر رهش صيصختو «-روبقلا
 امل كلذلو ءاهنع يهنلاو اهذبن بجي تاركنمو عدب هلاثمأو اذه لكف «مالسلاو

 :لاق صيصختلا زاوج ىلع ثيدحلاب «ملسم حرش» يف يوونلا لدتسا

 .«ثيداحألا هذه هغلبت مل هلعلو «كلذ يكلاملا ةملسم نبا هركو»

  antes tereteا ا  SSseeseesenetes seen teteeteemnesرا ۹ 0۹



 يوونلا هيلإ بهذ ام اهنم مهفي مل هنكلو هتغلب اهنأ برقألاو ديعب اذه :تلق

 ملعأ هللاو.ةلأسملا يف اندنع قحلا وه ام انيب دقو «هريغو

 :(185 /5؟) «ىواتفلا» يف مالسإلا خيش لاق :(ةدئاف)

 اوجتحاو دهاشملا ىلإ رفسلاب سأب ال هنأ ءاملعلا نم نيرخأتملا ضعب ركذ)

 ءابق نآل ؛هيف مهل ةجح الو ءًايشامو ًابكار تبس لك ءابق يتأي ناك م يبنلا نأب
 سيل كلذ نأل ؛ةمئآلا قافتاب اهيلإ رفسلا نع ىهنم ىهو «دجسم لب ءادهشم سيل

 ىلإ رفاس ول نكلو ءزجي مل هلهأ ةريود نم ءابق ىلإ رفاس ول لب «عورشم رفسب
 لهآ روبق ةرايز بحتسي امك «بحتسي اذهف ءابق ىلإ هنم بهذ مث يوبنلا دجسملا

 .«دحأ ءادهشو «عيقبلا

 :انلق اذهلو :تلق

 «قباسلا ثيدحلل هيلإ لحرلا دشي نأ زوجي ال نكلو»

 ةثالث ىلإ الإ لاحرلا دشت ال» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق وهو

 .اهنم اذه سيلو «ثيدحلا ...دجاسم

 .(هال مح ه1 /۲)" باطتسملا رمثلا"

 مالسلا هيلع ليلخلا ميهاربإ ربق دنع ةالصلا ةيعدب باب [؟ ]٠

 :[ سدقملا تيب ةرايز عدب نم مامإلا ركذ]

 «لئاسرلا ةعومجم)» «مالسلا هيلع ليلخلا ميهاربإ ربق دنع ةالصلا» -

(/0). 

 (1 4ا/-١1 55 ص)" وكلاب ىبنلا ةجح

o 
 ہا



 رضخلل موعزملا بّصنلا يف خيشلا ىوتف باب ]

 ةعدتبملا ىوعد ىلعو اكليف ةريزج ىف ًادوجوم ناك ىذلا

 رضخلا ةايح يف روبقلا ٍةَدِبَعو

 :[مامإلا لاق]

 نمو ءائسفنأ رورش نم هللاب ذوعنو «هرفغتسنو هنيعتسنو هدمحن هللا دمحلا نإ

 ال نأ ءدهشأو «هل يداه الف للضي نمو «هل لضم الف هللا هدهي نم ءانلامعلا تائيس

 .هلوسرو هدبع ًادمحم نأ دهشأو «هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ

 لوح ةزجوم ةملك بتكأ نأ ءالضفلا ةذتاسألا ضعب ىنم بغر دقف دعب امأ

 يف (اكليف) ةريزج يف هيلإ بوسنملا رثآلاو «مالسلاو ةالصلا هيلع رضخلا

 دبع نب دمحأ لضافلا خألا كلذ يف هفلأ يذلا باتكلا عبط ةبسانمب «(تيوكلا)

 .نيمآ نيملسملا اهب هللا عفن «هب اهقحلأ ىتلا ءاملعلا ةداسلا ىواتفو ؛نيصحلا زيزعلا

 :نيتنثا نيتلأسم لوح كلذ يف مالكلا ريدأ نأ تيأر دقف هيلع ءانبو

 «ةيمالسإلا دالبلا نم اهريغو تيوكلا يف موعزملا هرثأب كربتلا :ىلوألا

 .هيدل ءاعدلاو ةالصلاب دبعتلاو هترايزب ىلاعت هللا ىلإ برقتلا دصقو

 .ًايبن سيل مالسلاو ةالصلا هيلع رضخلا نأ حجر نم لوق يف رظنلا :ىرخألاو

 :لوقأف لمعلاو لوقلا يف قيفوتلا ينمهلي نأ لأسأ ىلاعت هللاو

 لاوقأ نم حيحصلا لب حجارلا ناك اذإ هنأ ميركلا ئراقلا اهيأ ملعا - ١

 لسرلا نم الخ نم ةلمج يف تام دق مالسلاو ةالصلا هيلع رضخلا نأ ءاملعلا

 داع نكمملا نم سيلف 4 ُلُشْرلا ِهِلْبَق ْنِم ْتَلَح ْدَق ٌلوُسَراَلِإ دمحم اَمَو# ءايبنألاو
 دقو ؛مويلا ىتح اًفورعم مالسلا هيلع هتاماقم نم ماقم لظي نأ ءًأدج ديعبلا نمف وأ
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 هريغو هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيش حرص كلذلو :نينسلا فالا هيلع ىضم

 انيبن ربق الإ «نيقيلاو نييعتلا ىلع ءايبنألا نم يبن ربق فرعي ال هنأ نيققحملا نم
 ىراصتلاو دوهيلا نم مهعابتأ صرح عم اذه «ميلستلاو ةالصلا لضفأ هيلع دمحم

 لاقل :كلذ نم ءيش ىلإ ةميركلا ةيآلا تراشأ امك دجاسم مهروبق ذاختا ىلع

 هللا لوسر كلذب انربخأ امكو «كاَدِجْسَم ْمُهْيَلَع َنَدِخَتَتَل ْمِهِرْمَأ لع اوُبَلَع َنيَِّلا
 كلذك رمألا ناك اذإف "كلذ ببسب اونعل مهنأو ةرتاوتم ةريثك ثيداحأ يف اب

 اهل قبي مل كلذ عمو ءناينبلا ةعوفرم لب ضرألا ىلع ةرهاظ تناك يتلا مهروبق يف

 «ىلصو رضخلا هيف ماق يتلا هتاماقم نم ماقم عيضي نأ ىلوأ مث ىلوأف «هب فرعت رثأ

 لظ هنأ ضرف نئلو ءالثم فلس نع ًافلخ ثراوتم يدام ليلد هيلع سيل يذلاو

 دعب امأو «هروهظو مالسإلا لبق ام ىلإ هب ميلستلا نكمي امم كلذف ءًافورعم هماقم

 كرشلا راثآ لك ىلع هؤاضقو ءضرألا يف هل ىلاعتو كرابت هللا نيكمتو ؛كلذ

 يف موعزملا رضخلا ماقم ناك ولف «هناطاس تحتو «هتردق يف وه امم «ةينثولاو

 ىضقل مويلا عقاولا وه امك هب كربتلل ًادوصقم وأ ًادوجوم هريغ وأ (اكليف) ةريزجلا
 .هيدل دبعتلاو هب سانلا ناتتفال ًاعنم «هرباد اوعطقو نولوألا نوملسملا هيلع

 نم «مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا اهتحت عيوب يتلا ناوضرلا ةرجش نأ ىرت الآ

 «مهدعب نم اوؤاج نيذلا ىلع مث مهسفنأ ةباحصلا ىلع تيمع دق «ماركلا هباحصأ

 لصفم وه امم هريغو «يراخبلا حيحص يف ءاج امك ؛ًايسنم ايسن اهناكم راص ىتح
 ةبسنلاب اميس الو ءةنتفلا ربادل ًاعطقو «ةعيرذلل ًادس الإ كلذ امو رخآ عضوم يف

 ةعيرشلا لوصأو ؛ةنسلاو باتكلاب مهيدل ةفرعم ال نمم ؛مهدعب نم نوتأي نيذلل

 [هنم]. «دجاسم روبقلا ذاختا نم دجاسلا ريذحت» يباتک عجار )١(

 .[هنم] (7١؟1-١9*90/ص) ادجاسلا ريذحت) :یباتک رظنا ()
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 كلذ يفو ءاهعطق يذلا وه هنع هللا يضر رمع نإ ليق دقو ءةمكحملا اهدعاوقو

 .2نامزلا اذه ريغ يف هتركذ رظن

 ةبوسنملا تاماقملا نم هريغ وأ (اكليف) ماقم نأ «رباكم عدم ىعدا ولف اضيأو

 ماقم وه هنأ اهريغو بلحو «قشمد دجسمك ةيمالسإلا دالبلا نم اهريغ يف رضخلل

 رربي يذلاب كلذ سيلف «مويلا ىتح ًافورعم يقب هنأو ةقيقح مالسلا هيلع رضخلا

 يتلا تايكرشلاو عدبلا نم ءيشل هبلط هلب «هدنع هلل دبعتلاو «هيف ةالصلل هدصق

 ةنس نم سيل دصقلا كلذ نأل «هيدل عقي امم اهضعب هللا هظفح فلؤملا فصو

 «نيلاضلا ىراصنلاو «مهيلع بوضغملا دوهيلا ننس نم وه لب ؛نيلوألا نيملسملا

 ةجح يف ىأر دقف «مهكاله بابسأ نم ناك كلذ نأ باطخلا نب رمع نع تبث دقو

 ام :لاقف ةدابعلاو ةالصلل هنودصقي ًاناكم نوردتبي ًاسانأ ةدشارلا هتفالخ يف هل

 :اولاقف ؟اذه

 هللا يضر لاقف هيف ةالصلا نودصقي مهف ةا هللا لوسر هيف ىلص دجسم

 اهيف مكنم هل تضرع نم ءأعيب مهئايبنأ راثآ اوذختا «باتكلا لهأ كله اذكه :هنع

 ."”لصي الف ةالصلا اهيف مكنم هل ضرعي مل نمو «لصيلف ةالصلا

 نم ريثك ىلع كلذ ىفخي دقو ؛هتمكحو هنع هللا يضر رمع هقف نم اذهو

 بجي هنأ ءاهقفلا دنع مولعملا نم ناك اذإ هنأ :هنايبو ؛مهريغ نع الضف ةصاخلا

 هوجولا نم هجوب زوجي ال هنأو «:ةرهاظلا هتدابعو كلَ يبنلا لاعفأ يف ةنسلا مازتلا

 هتين يف هتفلاخم دصق زوجي ال نأ ىلوأ مث ىلوأف ن ةنسلا هذه يف هتفلاخم دصق

 .[هنم] )١75( قباسلا ردصملا :رظنا (۲) .[هنم] (۱۳۷-۱۳۹ ص ) (دجاسلا ريذحت» :يباتك رظنا 0
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 . “واهب ءادتقالل ةبجوملا ةريثكلا ةلدألل فلاخم هنأل ءاهيف اهاون يتلا

 زوجي الف ,عوطتلا ةينب ىحضلا ةالص يلصي ناك هنأ الثم مولعملا نم ناك اذإف

 ام كلذكف ءامامت سكعلاب سكعلاو ءضرفلا ةينب اهيلصيف اهيف هفلاخي نأ دحأل

 ًابرقتم هل ًادصاق ناك هنأ انل رهظي ملو ءام ٍناكم يف ©: يبنلا ىلص اذإ :هيف نحن

 كلذ دصقي يذلا نأ ذئئيح كش الف ءاًقافتا كلذ هل عقو امنإو هايإ هدصقب هللا ىلإ

 لوسر ةئسل ًافلاخم نوكي هنأ -هايإ هدصقب هللا ىلإ ًابرقتم هيف ةالصلاب ناكملا

 نمو «مالسلاو ةالصلا هيلع وني ملام ىونو ءدصقي ملام دصق هنأ ةهج نم عقلا هللا

 ام اذه انرمأ يف ثدحأ نم» ةا هلوقل «هتعدب هيلع ةدودرم عدتبم وهف «كلذك ناك

 وأ هلاعفأ يف تناك ءاوس اج يبنلا ةفلاخم دصق نأ بير الو "در وهف هنم سيل

 َنيِذّلا ردّ :ىلاعت هلوق حيرص وه امك «كالهلاو ةنتفلا بابسأ مظعأ نم هاياون
 .4 ميلا ٌباَذَع ْمُهَْبيِصُي وأ هتف ْمُهَبيِصُت نأ هرم ْنَع َنوُفِلاَك

 يه يتلا لئاسملا نم ريثك يف كدعاسي روكذملا رمع هقفل نايبلا اذه ظفحاف

 فلسلا ىرج كلذ ىلع هنإف ؛ىلاعت هللا نذإب ًايدتهم نكت «عازنلا نطاوم نم
 لب «ركذ مهدنع ةروزملا تاماقملا هذهل نكي مل كلذلو «مهنع هللا يضر حلاصلا

 نم هريغ ماقم هلب ءا هسفن لوسرلا اهيف ىلص يتلا تاماقملا نودصقي اوناك الو

 .مهيلإ اهتبسن ةتباثلا تاماقملا ةردن ىلع «مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا

 هبر ةاج انمل ىسوم هللا يبن هيلع ماق يذلا لبجلا وهو ءالثم روطلا ليج اذهف

 ءاعدلاو هيف ةالصلل هدصق زوجي الف كلذ عمو [اًميِلْكَت ىَسوُم هلا َمّلَكَو] هيلع

 فلخلا ثراوتو ؛هنودصقي فلسلا نكي مل كلذلو «تادايعلا نم كلذ ريغو ؛هدنع

 .[هنم].(ماكحألاو دئاقعلا يف هسفنب ةجح ثيدحلا» يتلاسر ةمدقم رظنا )١(

 .[هنم].5 مقر ؛مارحلاو لالحلا جيرخت» يباتك يف جرخم وهو ءامهريغو ناخيشلا هجرخأ (؟)

 الا

 ہک تا



 نم هنع يهنلا تيث لب «مويلا ىتح-ملعأ اميف-دصقي ال وهف فلسلا نع كلذ

 نب ةعزق لاق دقف «هدصق زاوج مهدحأ مهوت امنيح مهنع هللا يضر ةباحصلا ضعب

 :يرصبلا ىيحي

 امأ] هتأت الو روطلا عد :لاقف ؟روطلا يتآ :هنع هللا يضر رمع نبا تلأساا

 ؟/"*( دجاسم ةثالث ىلإ الإ لاحرلا دشت ال١ :لاق [ 1407 يبنلا نأ تملع

 لق «عوفرم ثيدح وه «هنع هللا يضر رمع نبا لدتسا يذلا ثيدحلا اذهو

 ضعب يفو «' 'يرابفلا ةرصب وبأ مهنمو '' اعوفرم ةباحصلا نم عمج نع حص
 ."”روطلا نايتإ ًاضيأ ركنأ هنأ هنع ةحيحصلا قرطلا

 امك اهيف يىلص ناك يتلا لوسرلا تاماقمو قحلا ماقملا اذه نأش اذه ناك اذإف

 ماقم نع لاقي اذامف تادابعلا نم اهوحنو ةالصلا الإ اهيف لعفي ال يهو «قبس

 ؛داسفلل ةرؤب يهو :ةللضملا ةروزملا تاماقملا نم هريغو «اكليف» ةريزج

 ىرحأ اهتفأش لاصئتسابو «ىلوآ اهنع يهنلاب اهنأ كش ال ؟تاينثولاو تايكرشلاو

 نومكحي نيذلا ماكحلاو رومألا ةالو نامزلا اذه يف كلذ ىلوتي نأ بجي نكلو

 عدبلا هذه رارمتسا نع نولوؤسملا مهف ءاوناك امنيأو اوناك نم هللا لزنأ امب

 نم ءالؤه معدي مل اذإف ؛ءاملعلا نم رثكأ نيملسملا ينارهظ نيب اهئاقبو تايكرشلاو

 ًاميدقو مويلا دهاشملا وه امك حايرلا جاردأ مهدوهجو مهتاوصأ تبهذ كئلوأ

 )١( ص“ زئانجلا ماكحآ»و «(۳۳۹ -۳۳۸ ص) « دجاسلا ريذحت»رظنأ ۲۲١(.]منه[

 )( ؛زئانجلا ماكحأ» يف مهثيداحأ تجرخ دق )۲۲۲-  »)۲۲١ضورلاو» :((557)«ليلغلا ءاورإلاو

 [هنم].(1717)«ريضنلا

 ) )۳[صفحوبأ].يرافغلا :هباوص يعبطم أطخ وهو اذك

 )5( صو) (دجاسلا ريذحت» يف جرخم وهو ١5:--8( [هنم].هريغو
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 -اولعف نإ-كلذ يف مهتوسأو «« نآرقلاب عزي الام ناطلسلاب عزيل هللا نإ» :ليق

 ريسافت يف ءاج امك هلهأ ىلع هقرحو رارضلا دجسم مده يذلا ةا هللا لوسر

 اًنيِرْفَتَو اَرْفُكَو اًراَرِض اًَدِجْمَم اودا َنيِذَّلاَول :ىلاعت هلوق دنع ن ميركلا نآرقلا

 ىَتْسُحلا الإ اَنَْرَأ نإ َنْفلْسَيلَو لبق نم َُلوُسَرَو هللا َبَراَح نل اًداَصْرإَو َتيِمْؤْلا ن
 ةالصلا نع يهنلا ىلع ءاملعلا اهب لدتسا دقف «ةيآلا «َنوُيْذاَكَل ْمَثَنِإ ٌدَهْشَيهْللاَو

 هذهف ءلجو زع هللا هجو ءاغتبا ىوس ضرغل وأ ةاهابم دجاسملا ينب نميف

 ةمالسلا هللا لأسن ناطيشلا هجول الإ دصقت ال اهنأل قرحلاو مدهلاب ىلوأ تاماقملا

 !هئايلوأ نم

 ةوبن يف ءاملعلا فالتخا ىلإ هباتك لوأ يف لضافلا فلؤملا راشأ دقل -؟

 .« ًايبن سيل هنأ مهلاوقأ نم حجارلاو» لاقف مالسلاو ةالصلا هيلع رضخلا

 ًائيش ركذأ نأ تيأر دقف «نيققحملا ءاملعلا دنع ًاحوجرم لوقلا اذه ناك املو

 :لوقأف ءًاريكذتو ًاهيبنت «مهتلدأو مهلاوقأ نم

 :(رضنلا رهزلا» هتلاسر لوأ يف هللا همحر رجح نبا ظفاحلا لاق

 ةياكح ىسوم نع هربخ يف ىلاعت هللا لاق ءايبن هنوك يف درو ام باب»

 لصألاو هللا نم رمأب هلعف هنأ ةرهاظ هذهو :«يرمأ نع هتلعفامو# :هنع

 ليبساالو ءديعب وهو هركذي مل رخآ يبن ةطاسوب نوكي نأ لمتحيو «ةطاسولا مدع

 ام هب لمعي ىتح ًايحو يبن ريغ نم نوكي ال كلذ نأل ؛ماهلإ هنأب لوقلا ىلإ
 راكنإ الف «يبت هنإ :انلق نإف.قرغلل سفتألا ضيرعتو «سفنلا لتق نم ؛لمع

 .كلذ ىف

 يف ةا يبنلا ربخأ دقو «يبنلا نم ملعأ يبنلا ريغ نوكي فيك ءًاضيأو

 يا



 .!؟( رضخ اندبع ىلب :ىسومل لاق ىلاعت هللا نأ» :*'حيحصلا ثيدحلا

 عيمج يف يبن وه :يبلعثلا لاقو !؟يبن ريغل ًاعبات يبنلا نوكي فيكف اضيأو

 .لاوقألا

 نوك داقتعا ةقدنزلا نم لحت ةدقع لوأ :لوقي ءاملعلا رباكأ ضعب ناكو

 !يبنلا نم لضفأ يلولا نأ ىلإ يبن ريغ هنوكب نوعرذتي ةقدانزلا نأل ءًايبن رضخلا

 :”''ههلئاق لاق امك

 يلولا نودو لوسرلا قيوف خزرب يف ةوبنلا ماقم

 هلوق يهو «مالسلاو ةالصلا هيلع هتوبت ىلع لدت ىرخأ ةبآ كانهو :تلق

 ةثالث اهريسفت ىف ىسولآلا ةمالعلا ركذ دقف #اندنع نم ةمحر هانيتآ# :ىف ىلاعت

 :لاق مث ءاهلك اهفيعضت ىلإ راشأ «لاوقأ

 نم عضاوم يف كلذ ىلع تقلطأ دقو «ةوبنلاو يحولا اهنأ ىلع روهمجلاو»

 :روهمجلا هيلع ام روصنملاو...«سابع نبا نع متاح يبأ نبا كلذ جرخأو ءنآرقلا

 ."«نيقيلا لصحي داكي اهعومجمبو «ةريثك رابخألاو تايآلا نم هدهاوشو

 امهيلع ىسوم عم هتصق يف لمأتملا نإف «ىلاعت هللا همحر قدص دقلو :تلق

 نم دحأل كلذ سيلو بيغلا ىلع ًارهظم ناك رضخلا نأ دجي مالسلاو ةالصلا

 نم ىضترا نم الإ ًادحأ ةبيغ ىلع رهظي الف بيغلا ملاعإ# :ىلاعت هلوق ليلدب «ءايلوألا

 ملعأ وه» امهل ظفل يفو «(0۷) مقرب « يراخبلا حيحص رصتخم) يباتك يف وهو ءناخيشلا هجرخأ ()

 دلجملا عبط مت دقو همركو هنمب «هعبط مامتإ هللا رسي (١١؟) مقرب «رصتخملا» يف وهو «(كنم

 [هنم].ةيلاتلا ءازجألا عبط ىلاعت هللا رسي هنم لوألا

 [هنم]؛ةيكملا تاحوتفلا»و «صوصفلا» بحاص يبرع نبا وه :تلق )١(
 [هنم].(957-97 /6) يناعملا حور(')
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 :اهنم رسيت ام ركذأ :ةصقلا نم ةدع نطاوم يف رهاظ كلذو «لوسر

 اذهف «اربص يعم عيطتست نل كنإ# ةبحصلا هنم بلط امدنع يسومل هلوق ١-

 ملو كلذب ملع ىلع ناك هنأ ىلع حضاو ليلدل مالسلا هيلع هنم مزجلا

 ضعب يف تءاج ةدايز هديؤيو «هاشاح ؛هنم صرختلاو نظلا باب نم نكي

 :ظفلب ةيآلا هذه بقع ثيدحلا قرط

 .'«كلذ ملع دق «بيغلا ملع ملعي ًالجر ناكو»

 :مالغلا لتق هليوأت يف هلوق هلثمو -۴

 كردأ هنأ ولف هيلع افطع دق هاوبأ ناكو ءًارفاك عبط موي عبطف مالغلا امأو»

 .« ًامحر برقأو ةاكز هنم ًاريخ امهبر امهلدبي نأ اندرأف ءًارفكو ًانايغط امهقهرأ

 برقأو ةاكز هنم ًاريخ هنم تدلوف تقلعف همأ ىلع هوبأ عقوو) :ةياور يف داز

 ."امحر

 تلمحف همأ ىلع عقو هابأ نأو ءارفاك عبط مالغلا نأ مالسلا هيلع هرابخإو

 اهيلع عالطالل لاجم ال يتلا ةضحملا ةيبيغلا رومألا نم وهل «هنم ًاريخ تدلوو

 مل نإ ءًايبن ناك هنأ ىلع ةلدآلا ىوقأ نم كلذف :يحولاو ةوبنلا قيرط نم الإ

 .الوسر نكي

 ءريط ءاج «مالسلا امهيلع رضخلا ىسوم يقل امل» : ةو لوق كلذ نمو -“

 امو :لاق ؟ريطلا اذه لوقي ام يردت :ىسومل رضخلا لاقف ءاملا يف هراقنم ىقلأف

 :لوقي :لاق ؟لوقي

 .[هنم].(٤/١١۲) روقنملا ردلا(١)

 .[هنم].(94١١-18/6١) دمحأ نب هللا دبعل ةدايزلاو «ملسم هجرخآ (۲)

 يا



 ال يذلا بيغلا نم وهو «ريطلا قطنم ملع دق ءرضخلا نأ يف حيرص اذهف

 ىكح يذلا مالسلاو ةالصلا هيلع ناميلس يبنلا وحن ىلع اذه يف وهف ءرشبلا هملعي

 .(15 :لمتلا»#رَّْطلا َقِطْنَم اَنمَّلُع سالا اأ ايف :نآرقلا ىف هنع هلا

 اهاعوو ملسملا اهلمأت اذإ ةمدقتملا ةلدآلا نأ ةلأسملا هذه يف لوقلا ةصالخو

 كلذلو ءاملعلا روهمج هيلإ بهذ امك رضخلا ةوبنب لوقلا باوصلا نأ نقيت «هبلقب

 ميلك وهو «مالسلاو ةالصلا هيلع ىسوم اهل ربصي مل يتلا بئاجعلا نم لعف ام لعف

 نبا ظفاحلا اهيلإ راشأ يتلا ةقدنزلا نم ةدقعلا كلت لحن نأ عيطتسن هبو ءىلاعت هللا

 رهاظلاب داقتعالا نم ةيفوصلا نم ريثك هدقتعي امم اهوحنو «قبس اميف رجح

 ةماعلا نع ًالضف ةصاخلا نم ريثك ةديقع دسفأ ىتلا ةعيرشلاو ةقيقحلاو «نطابلاو

 نودهشي الو نولصي ال نيذلا قاسفلا نم ريثك يف ةيالولا لب حالصلا اودقتعاف

 ءايلوأ رابك نم نطابلا يف مهنآو ءرهاظلا ىوعدب مهدايعأ الو نيملسملا تاعامج

 عم ةيميت نبا مالسإلا خيش ةصق امو ءًاريبك ًاولع نوملاظلا لوقي امع هللا ىلاعت هللا

 هرصن ىتح هنامز ىف ةماركلاو ةيالولاب قشمد ىف نورهاظتي اوناك نيذلا ةيحئاطبلا

 .ديعي ئراقلا نع مهلطابو مهنطاب ىلع ىضقو «مهيلع هللا

 .(۷٠:ق)4 ديه َوْهَو َعْمّسلا ىَقلأ وأ ٌبْلَق هَل ناگ ْنَي ىَرْكِذَل كلذ يف ن6
 ملسو هبحصو هلآو دمحم ىلع هللا ىلصو

 ٤ ٠۳١۹ ةنس لوألا عيبر ٩ قشمد

 يتابلألا نيدلا رصان دمحم

 .(4؟147-١58 /۱)" ينابلألا ةايح"

 .[هتم](7 519/)(ةحيحصلا» يف جرخم وهو يطويسلاو يبهذلا شفار ةححصو " 3

  antes tereteا ا  SSseeseesenetes seen teteeteemnesرا ۹ 0١





 ملسو هلآو هيلع هللا لص يبنلا ربق ةرايز ةلأسم لوح
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 درس عم اب يبنلا ربق ةرايز ةلأسم يف لوقلا ريرحت باب[؟5١]

 بابلا اذه ىف ةعوضوملاو ةفيعضلا ثيداحألا نم ةلمج

 :[ةريسلا هقف باتك يف يطوبلا ءاطخأ ىلع همالك ضرعم يف مامإلا لاق]

 ىلع ةلادلا هوجولا درسي وهو 27١( ص) ["ةريسلا هقف" يف يطوبلا يأ ]لاق

 .ةك/,هربق ةرايز ةيعورشم

 ةرايز ىلع مهدعب نمو نيعباتلاو ةباحصلا عامجإ نم تبثي ام يناثلا هجولا»

 مالعألا ةمئألا كلذ ىور.ةفيرشلا ةضورلا ىلع اورم املك هيلع مالسلاو كَ هربق

 .(هللا همحر ةيميت نبا مهيف امب ءاملعلا ريهامجو

 نإف مالسإلا خيش ةيميت نبا ةصاخبو :مالعألا ةمئألا ىلع بذك اذه :لوقأ

 ةضورلا ىلع اورم املك فيرشلا ربقلل مهترايز نيروكذملا نع وري مل مهنم ًادحأ

 لاوقأو.كلذ ةهارك ىلع كلام مامإلا صن لب !!هيلع عامجإلا اولقني نأ نع ًالضف

 ةيميث نبال امهدحأ :نينثا نيلوق ىلع اهنم ئزتجا ؛ةريثك لوقأ امل ةدهاشلا ءاملعلا

 مهدلقي نيذلا ةيعفاشلا ةمئأ نم هرابتعاب يوونلا مامإلل رخآلاو «هيلع ىرتُمملا

 !يطوبلا روتكدلا

 :اهنم نيصن كيلإو ددصلا اذه ىف ًادج ةريثك هلاوقأف ةيميت نبا امأ ١.

 هدنع نوفقي الو ءربقلا دنع ىلإ نولخدي ةباحصلا نكي ملو» :هلوق لوألا

 رافسألا نم نومدقي اوناكو ًاراهنو ًاليل هدجسم ىلإ نولخدي مهنأ عم ءًاجراخ

 يف هيلع نوملسيو هدجسم يف نولصيف كلذ ريغو نيدشارلا ءافلخلاب عامتجالل

 امم مهدنع اذه ناك ذإ ؛ربقلا نوتأي الو هنم جورخلاو دجسملا لوخد دنعو ةالصلا

 ا ماما 0 ٣ ا dens eesees nenas ceree serete carer ا ا teeta tettet tetera مم



 يف هيلع مالسلاو ةالصلا مهل نسو مهرمأ امنإو «مهل هنسي ملو هب مهرمأي مل

 هيلع ملسيف هيتأي ناك رمع نبا نكلو «كلذ ريغو «دجاسملا مهلوخد دنعو ةالصلا

 اذهلف «ًاضيأ رمع نبا ريغ هلعف نوكي دقو ؛رفسلا نم همودق دنع هيبحاص ىلعو
 رمع نباو.مهيلع هللا ناوضر ةباحصلاب ءادتقا ًازئاج اذه ءاملعلا نم ىأر نم ىأر

 اي كيلع مالسلا هلا لوسر اي كيلع مالسلا :لوقي ءفقي الو فرصني مث ملسي ناك

 امك نولعفي ةباحصلا روهمج نكي ملو.فرصني مث «تبأ اي كيلع مالسلا ءركب ابأ

 الو .نوعجريو «هريغو جحلل نورفاسي مهريغو ءافلخلا ناك لب ءرمع نبا لعف
 دهع ىلع نك هجاوزأ كلذكو «مهل اهتس ةنس مهدنع اذه نكي ملذإ «كلذ نولعفي

 نهاصو امك اهتيب ىلإ ةدحاو لك عجرت مث ؛جحلا ىلإ نرفاسي مهدعبو ءافلخلا

 موقب هللا يتأي فوسف# :مهيف ىلاعت هللا لاق نيذلا نميلا دادمأ تناكو.كلذب

 يف داهجلل نميلا نم ًاجاوفأ نوتأي رمعو ركب يبأ دهع ىلع «هنوبحيو مهبحي

 ىلإ مهنم دحأ لخدي الو «هدجسم يف رمعو ركب يبأ فلخ نولصيو «هللا ليبس
 مالسل الو ةالصل الو ءاعدل ال ءاهنم ًاجراخ دجسملا يف فقي الو :ةرجحلا لخاد

 .( نوعباتلاو ةباحصلا مهتملع امك هتنسب نيملاع اوناكو :؛كلذ ريغل الو

 (ةيفلسلا ةعبطلا- ١" ص).(رباقملا راوز يف رهابلا باوجلا» هباتك يف اذك

 :(55 ص) يئانخألا ىلع هدر يف هلوق :يناثلا

 ءاعدلاو مالسلل ةرجحلا جراخ فوقولا لثم لاو هربقل ةرايز هنأ نظي ام امأو»

 نيرجاهملا نم نيلوألا نيقباسلا نأل .هنع نوهني لب ءةنيدملا لهأل بحتسي ال اذهف

 نولخدي اوناك-مهريغو نيدشارلا ءافلخلا -ناسحاب مهوعبتا نيذلاو راصنآلاو

 اونوكي ملو ءدجسملا رادج دنع ربقلاو ؛كلذ ريغو سمخلا تاولصلل هدجسم ىلإ

 ال هنأ اوركذ ءاملعلا نم هريغو كلام اذه ركذ دقو «هدنع نوفقي الو «هيلإ نوبهذي
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 فلسلا نأل هريغ وأ مالسلل ربقلا دنع فوقولا ةنيدملاب نيميقملل هركي لب بحتسي
 اهريغو سمخلا تاولصلل دجسملا اولخد اذإ كلذ نولعفي اونوكي مل ةباحصلا نم

 مهنإف مهنع هللا يضر يلعو نامثعو رمعو ركب يبأ نيدشارلا ءافلخلا دهع ىلع
 نولصي راصمألا نم نومدقي سانلا ناكو ؛دجسملا يف سانلاب نولصي اوناك

 وأ اوعدي وأ اوملسيو ربقلا ءاذح اوفقي نأ مهل ًابحتسم ناك ول هنأ مولعمو «مهعم

 هريغو كلام نكل.رهتشاو رهظو رثكل ولعف ولو ؛كلذ اولعفل كلذ ريغ اولعفي

 :كلام لاق :ضايع يضاقلا لاق ءرمع نبا نع لقن امل رفسلا دنع كلذ نم اوصخ

 يلصيف واب يبنلا ربق ىلع فقي نأ رفس ىلع جرخ وأ رفس نم مدق نمل سأب الو

 نم نومدقي ال ةنيدملا لهأ نم ًاسان نإف :هل ليق.رمعو ركب يبألو هل وعديو هيلع
 يفو ةعمجلا يف اوفقو امبرو «رثكأ وأ ةرم مويلا يف كلذ نولعفي هنوديري الو ءرفس

 :لاقف ؟ةعاس نوعديو نوملسي ربقلا دنع كلذ نم رثكأ وأ نيترملا وأ ةرملا مايألا

 امالإ ةمآلا هذه رخآ حلصي الو عساو هكرتو ءاندلبب هقفلا لهآ نع اذه ينغلبي مل

 «كلذ نولعفياوناك مهنأ اهردصو ةمآلا هذه لوأ نع ينغلبي ملو اهلوأ حلصأ

 .« هدارأ وأ رفس نم ءاج نمل الإ هركيو

 :(طوطخم -؟ /؟9)«جحلا كسانم « هباتك يف» يوونلا لاق -؟

 ىلع فوقولا جرخو مهدحأ لخد املك ةئيدملا لهأل هللا همحر كلام هرك)»

 نأ رفس ىلإ جرخو رفس نم مدق نمل سأب الو لاق.ءابرغلل كلذ امنإو لاق.ربقلا

 لاق امهنع هللا يضر رمعو ركب يبألو هل وعديو «هيلع يلصيف ”يبنلا ربق دنع فقي

 لهأو كلذ اودصق ءابرغلا نآل ءابرغلاو ةنيدملا لهأ نيب كلام قرف :يجابلا

 .« دبعي ًانثو يربق لعجت ال مهللا ةا: لاق دقو ءاهب نوميقم ةنيدملا

 يف ةحيرص «ةيميت نبا مالسإلا خيشو يوونلا مامإلا نم لاوقألا هذهو :تلق

 6 ° ا



 هنأو «هركذ ام ةيعورشم مدعب ةقطان يه لب «يطوبلا هلقن يذلا عامجإلا لاطبإ

 .ةياورلا نم مهيلإ هازع اميف ةصاخ ةيميت نباو «ةماع ءاملعلا ىلع بذك

 جرخي امب يلابي ال يذلا ناسنإلا اذه لثم يف درجتملا فصنملا لوقي اذامف

 .يكتشملا هللا ىلإف.هيف نم

 اب هربق ةباحصلا نم ريثك ةرايز نم تبث ام :ثلاثلا هجولا» :روتكدلا لاق مث

 .( ليج دانسإب ركاسع نبا هاور هنع هللا يضر لالب مهنم

 :رومأ هيف تلق

 هنأل ءاهيلإ ةراشإلاب ىفتكاو ركاسع نبا ةياور صن ءارقلا ىلع مهبأ هنأ :ًالوأ

 ناكف ءاهدانسإ فعض ىلع اوفقي مل ولو ءاهنالطب سانلل نيبتل اهمامتب اهقاس ول

 اميف يرجي ال روتكدلا نأ انعم ماركلا ءارقلا نقيتيل ةياورلا قوسأ نأ نم يل دبال

 ةدعاقلا ىلعو ضرغلاو ىوهلا وه امناو .ققحم يملع جهنم ىلع بتكي
 يف «قشمد خيرات» يف ركاسع نبا ظفاحلا ىورف !« ةليسولا رربت ةياغلا» ةموعزملا

 يراصنألا ءادردلا يبأ نب لالب نب ناميلس نب دمحم نب ميهاربإ ةمجرت

 ناميلس هيبأ نع ناميلس نب دمحم يبأ ينثدح :لاق هنع هدانسإب ٤ ١/75( ق٣ ج)

 يف ماشلا ىلإ لالب مودق ةصق ركذف) لاق ءادردلا يبأ نع ءادردلا مأ نع لالب نبا

 :(لاق مث رمع دهع

 ؟لالب اي ةوفجلا هذه ام هل لوقي وهو اب يبنلا همانم يف ىأر ًالالب نإ مث»

 دصقو هتاحار بكرف ًافئاخ ًالجو اًئيزح هبتناف ؟لالب اي ينروزت نأ كل نآام

 نسحلا لبقأو «هيلع ههجو غرميو هدنع يكبي لعجف ةا يبنلا ربق يتأف ءةنيدملا
 يذلا كناذأ عمسن يهتشن لالب اي :هل الاقف ءامهلبقيو امهمضي لعجف«نيسحلاو



 يذلا هفقوم فقوف ءدجسملا حطس العف لعفف ءرحسلا يف ةا لوسرل هنذؤت تنك

 هلإ ال نأ دهشأ» :لاق نأ املف ةنيدملا تجع «ربكأ هللا» :لاق نأ املف «هيف فقي ناك

 قتاوعلا جرخ ”(هللا لوسر ًادمحم نأ دهشأ» :لاق نأ املف ءاهجيجع داز «هللا الإ

 ةيكاب الو ًايكاب رثكأ موي يؤر امف ؟ و هللا لوسر ثعبأ» :اولاقف «نهرودخ نم

 .« مويلا كلذ نم ةو هللا لوسر دعب

 هوجو نم ةرهاظ اهيلع عضولا حئاولو ؛ةعوضوم ةلطاب ةياورلا هذهف :تلق

 :اهمهأ ركذأ ةديدع

 ناك ب هربق نأ انل روصي هنإف (هدنع يكبي لعجف هلي يبنلا ربق يتأف» :هلوق- ١

 ةهادب لطاب اذهو !هيتأي نأ دحأ لكل نكمي رباقملا يف يتلا روبقلا رئاسك ًارهاظ

 اهنع هللا يضر ةشئاع ةرجح يف ل يبنلا نفد خيرات فرعي نم لك دنع

 دهع يف رمألا ناك كلذك ءاهنم نذإب الأ هلخدي نأ دحأل زوجي ال يذلا اهتيبو

 نأ هللا دبع هنبا رمأ هنع هللا يضر نحط امل هنأ تبث دقف ؛هنع هللا يضر رمع

 قيضي الو كرضي ال ناك نإ كل لوقي رمع نإ :اهل لوقيو ةشئاع ىلإ بهذي

 قيضي الو ينرضب ال كلذ نأ :تلاقف يبحاص عم نفدأ نأ بحأ ينإف كيلع

 ٩۳(. /۳) مكاحلا هجرخأ .امهعم ينونفداف :لاق يلع

 يذلا تيبلا لخدأ تنك) :تلاق اهنع حيحصلا هدانسإب (7/) جرخأ مث

 يضر رمع نم ءايح يبايث ىلع دودشم انأو الإ تل خدام هللاو رمع امهعم نفد

 . (هنع هللا

 نرق رخآ ىلإ لب اهتافو دعب ام ىلإ ةشئاع تيب يف فيرشلا ربقلا رمتسا دقلو

 راصف هتعسوتل دجسملا ىلإ هومض تبيبلا اولخدأ مث مهنع هللا يضر ةباحصلا

 كلم“



 رمألا ةقيقحب هدنع ملع ال نم نظيف «مويلا دهاشملا وحنلا ىلع دجسملا يف كلذب

 هونفد امنإو كلذ نم مهاشاحو دجسملا يف ةباحصلا هتفد تام امل ا يبتلا نأ

 مهنمو لاهجلا نم ريثك هنظي امل ًافالخ ءانركذ ام كلذ دعب ثدح مث تيبلا يف

 يضر ةباحصللو ذئموي عقاولل ةفلاخم ربقلل ةروص يطعأ يذلا ءةصقلا هذه عضاو

 يف هنم ًافرط تركذو «نيققحملا نم هريغو مالسإلا خيش هحرش امك مهنع هللا

 .ءاش نم هعجاربيلف ء(دجاسم روبقلا ذاختا نم دجاسلا ريذحت)» يباتك

 ةصقلا هذه عضو ىلع رخآ ليلد اذهو :تلق.«هيلع ههجو غرميو) :هلوق ١-

 نيذلا ةلهجلا كئلوأ نم هنع هللا يضر ًالالب نأ انل روصي هنإف ءاهعضاو لهجو

 نم زوجي ال ام اهدنع نولعفيف «روبقلا وأر اذإ عرشلا دودح دنع نوفقيال

 وه امم كلذ ريغو «هليبقتو هب حمستلاو ربقلا سملتك «تاينثولاو تايكرشلا

 مهدنع ملع ال نيذلا ؛ةهقفتملا ضعب كلذ زيجي ناك نإو هلحم يف روكذم

 :مهئاوهأ ىلع ةماعلا نورياسي نمم مهبولقو مهرئاصب ريني ةنسلاو باتكلاب

 .مهتالالض نم ًاريثك مهل نورربيو

 هتيأر دقف «ةرملا هذه يف مهنم يطوبلا روتكدلا نوكي ال نأ ًاقح ينبجعأ دقلو

 :(077 ص) ا هربق ةرايز بادآ يف لوقي

 نم ريثك لعفي امك اهب حسمتت وأ ؛كيبابشلاب قصتلت وأ هيلع مجهت نأ كايإف»

 .(ةمرحم نوكت نأ كشوت ةعدب كلتف «لاهجلا

 ىلع لديامم ركذ ام مكح يف ددرتلا نم هيفام ىلع روتكدلا نم لوقلا اذهف

 هلالد لدي «رانلا يف ةلالض لكو ةلالص ةعدب لك» :ةجهلوق دعب هقفي مل هنأ

 وهو اب يبنلا ربق ىلع ههجو غرم الالب نأ دقتعي نأ نكمي ال هنأ ىلع ةحضاو



 ؛!ركنملا اذه اهيفو هذه ركاسع نبا ةياورب روتكدلا جتحي فيكف ذئنيحو «قحلا

 ام ةدحاولا ةياورلا نم ذخأي وهف «كلذ نم هنكمت يتلا لئاسولا كلمياال هنأل

 روتكدلا لوقي اذامف الإو !!هرکنیو لب يهتشي الامع ضرعيو «هب جتحيو يهتشي

 زاوج ىلع هذه ركاشع نبا ةياورب ةهقفتملاو ةعدتبملا نم هيلع جتحي دق نمل

 !؟اهاوقو اهب جتحا دق هسفن وهو «فيرشلا ربقلاب غرمتلا

 «عضولا رهاظ يلايخ يرعش مالك خلا ٠....نهرودخ نم قتاوعلا جرخ» هلوق

 ةكلومللا لوس ثعبأ ءنهلوقو ىرخألا ةداهشلا نهعامسب نهجورخ ةقالع امف الإو
 .ينأي امك ةعوضوم ةصقلا هذه نأب رجح نبا ظفاحلا مزج كلذ لجأ نم !

 .« ديج دائسإب ركاسع نبا هاور» :يطوبلا لوق :ًايناث

 :ناتذخاؤم هيف :لوقأف

 هدنع ملعال هنأل «هداهتجاو روتكدلا ملع نم سيل ديوجتلا اذه نأ :ىلوألا

 نإو ءةقباسلا تالاقملا نم ءارقلا فرع امك :مكحلا اذه لثم رادصإل هلهؤي اقلطم

 نم ىلإ هوزعي نأ هيلع بجاولا نم ناكف ؛ينأي امك هتاذ يف أطخ مكحلا اذه ناك

 يبوث سبالك طعي مل امب عبشتملا» إب هلوقل هل سيل امب عبشتي ال يكل هنع هلقن

 .هيلع قفتم روز

 هباتك يف لاق يعفاشلا يكبسلا خيشلل وه امنإ روكذملا لوقلا نأ :ةيناثلا

 نب دمحم ققحملا ظفاحلا هيلع هدر دقو « مانألا ريخ ةرايز يف ماقسلا ءافش»

 (« يكبسلا ىلع درلا يف يكنملا مراصلا» :ميظعلا هباتك يف يلبنحلا يداهلا دبع

 هيلع دامتعالا حلصي ال هداتسإ نأ هلصاح امي هيف سفتلا لاطأو 7١١-5١6( ص)

 ءاش نإ ابيرق هتلع نيبأسو .نأشلا اذه ةمئأ نم دحأ دنع هيلإ عزانتلا دنع عجري الو

 ا اميل 201210121000 ٩ oY مم



 ءيشل ال يكبسلا لوق هيلع رثآ كلذ عمو اذهب ملع ىلع روتكدلا لهف «ىلاعت هللا

 ال تنك نإف :ليق امك رمألا ؟ًاقلطم هب ملعي مل هنأ مأ ءهلثم بهذملا يعقاش هنأل الإ

 ...يردت

 امك ركاسع نبا دنع هناف «ةدوجلا نع نوكي ام دعبأ ةصقلا دانسإ نأ :ةثلاثلا

 اذهو..لالب نب ناميلس هيبأ نع ناميلس نب دمحم نب ميهاربإ ةياور نم-قبس

 :نالوهجم هيف ملظم دانسإ

 وه لب «فورعم ريغ» يداهلا دبع نبا ظفاحلا لاق «لالب نب ناميلس :لوألا

 هقثوي ملو «هلقنو ملعلا لمحب رهتشي مل ءةياورلا ليلق (لصألا اذك) لاحلا لوهجم

 يبأ نبا كلذكو «هباتك يف هتمجرت يراخبلا ركذي ملو ءانملع اميف ةمئآلا نم دحأ
 .( ءادردلا مآ نم عامس هل فرعي الو «متاح

 ؛يعبطم أطخ هلعل «لاحلا لوهجم» لصألا يف امو ؛نيعلا لوهجم وهف تلق

 هركذي مل متاح يبأ نباو يراخبلل ًاعبتو.ىلاعت هللا ةمحر فلؤملا نم ملق قبس وأ
 .«ناسللا» يف ظفاحلا الو « نازيملا» يف يبهذلا

 يداهلا دبع نبا ظفاحلا لاق «لالب نب ناميلس نب دمحم نب ميهاربإ :رخآلاو

 ؛لقنلاب فورعم ريغ لوهجم وه لب «ةلادعو طبض الو ةنامأو ةقثب فرعي مل خيش»

 ىور «ضيفلا نب دمحم ريغ هنع وري ملو «ةياورلاب روهشم الو «ةياورلاب روهشم الو

 .«ركنملا رثألا اذه هنع

 هيفا «نازيملا) يف لاقو «فرعيال» :لاقو (ءافعضلا» يف يبهذلا هدروأو

 .«يناسغلا ضيفلا نب دمحم هنع ثدح «ةلاهج

 :لاقف «هيلع دازو «ناسللا» يف رجح نبا ظفاحلا هرقأو

 جا يأ سس ل ا م عم ع سم ع ع عم عم هع عه سم
 يا



 نع ءادردلا مآ نع هدج نع هيبأ نع هتياور نم قاس مث ركاسع نبا ةمجرتاا

 اهب هناذأو ةنيدملا ىلإ هئيجم ةصق يفو «ماشلا ىلإ لالب ليحر ةصق يف ءادردلا يبأ

 .«عضولا ةنيب ةصق يهو «كلذ لجأل ءاكبلاب ةنيدملا جاجتراو

 ريثك نباو «يزملا نيظفاحلا نم لك ةصقلا هذه فعض ىلإ راشأ دقو :تلق

 هباتك نم هتمجرت يف رخآلاو «لامكلا بيذهت» هباتك يف لالب ةمجرت يفف لوألا امأ

 نم ةيعفاش مهلكو -نيروهشملا ظافحلا نم ةسمخ الؤهف ٠۲ ١ /؟) «ةيادبلا»

 عضولاب حرصم نيب ام اهتحص مدعباومزج يداهلا دبع نبا الإ-!يطوبلا ظح
 ؛همهوب عطقي يملعلا دقنلاو ءاهدانسإ دوج يذلا هدحو يكبسلا مهلباقي «فعضمو

 لك لوقي اذامف !كئلوأ نود روتكدلا ةليضف هدلق اذه عمو هاوهل هعابتاب لقي مل نإ

 ًاماكحأ ررقيو ءةريسلا يف فلؤي يذلا روتكدلا اذه يف فصنم ىوهلا نع درجتم

 .كاده مهللاف !!ديلقتلا الو عابتالا نسحي ال وهو ؛ةيعرش

 :(ناهيبتت)

 ۲۲٤( ص) يداهلا دبع نبا ظفاحلا همجرت لالب نب ناميلس نب دمحم :لوألا

 تبنجت كلذبو.«سأب هثيدحب ام» :هيف لاق هنأ هيبأ نع (7577/؟ /؟)«ليدعتلاو

 .ًاضيأ هب ةصقلا لالعإ

 ىلع اهب اجتحم لالب نع ةقباسلا ركاسع نبا ةياور يطوبلا دروأ :رخآلاو

 لئاقلا عامجإلا - يطوبلا معزب-هتفلاخم يف هللا ةمحر ةيميت نبا مالسإلا خيش

 ةيميت نبا مالسإلا خيش ىلع ةيرف يهو «مالسلا ةالصلا هيلع هربق ةرايز ةيعورشمب

 ينيزو «ًاميدق امهريغو يكبسلاو ئانخألا خيشلا اهتيار لمح ىلاعت هللا همحر

 معد | ا ا



 هللا ةمحر باهولا دبع نب دمحم ديحوتلا ةوعد ددجمل هتبراحم يف هلاثمأو نالحد

 لاقف ءنيكسملا يطوبلا مهنمو :نيرخأتملاو نيمدقتملا نم اهيلع مهعبت نمو هيلع

 05١(: ص)

 عمجأ لجو زع هللا ىلإ تابرقلا مظعأ نم لاء هربقو هدجسم ةرايز نأ ملعاو)
 الإ كلذ يف فلاخي مل.اذه انموي ىلإ رصع لك يف نيملسملا ريهامج كلذ ىلع

 .«ةعورشم ريغ ةا: هربق ةرايز نأ ىلإ بهذ دقف.هل هللا رفغ ةيميت نبا

 :لاق مث ءركاسع نبا ةيوار اهنم ةعبرأ هوجوب روكذملا عامجإلا لع لدتسا مث

 ام ريغ يف هجوألا هذه هعفد نم هللا همحر ةيميت نبا هب درفنا امل هجو ال هنأ ملعاف)

 .(عورشم ريغ اإ هربق ةرايز نأب لوقلاو « عقاد

 هللا همحر مالسإلا خيش ىلع يعدلا اذه نم ميظع ءارتفاو بذك اذهو :تلق

 ةرايزو ءةماع نيملسملا روبق ةرايز ةيعورشمب ةحرصم ةحفاط هيواتفو هبتكف «ىلاعت

 بتك نم ءيش ىلع علطا نم لك كلذ ملعي امك ؛:ةصاخ مالسلاو ةالصلا هيلع هربق

 نيرصاعملا نم وهو «"يئانخألا ىلع درلا" هباتك كلذ نمو ءاهسردو خيشلا
 يتلا ةمهتلا هذه كلذ نمو «هيلع ءارتفالاب ًانورقم ملظب هيلع اودر نيذلا خيشلل

 ضعب ىلإ عجري نأ نود «نيباذكلا نيرتفملا نم هلاثمأ نع وأ هنع يطوبلا اهفقلت
 ىلع درلا" لوأ يف هللا همحر خيشلا لاق دقف ؛رمألا ةقيقح نيبتيل خيشلا بتك

 :هيلع ةروكذملا هتيرف ركذ نأ دعب "يئانخألا

 ةرايز بابحتساب ةنوحشم هيواتفو «هبتك تفرع دق (هسفن ينعي) بيجملاو)

 هدحأ ءادهشو عيقبلا لهأ روبق ةرايز بابحتسا ركذي ءهكسانم عيمج يفو «روبقلا

 .(كلذ يف بدألاو هدجسم لخد اذإ ا يبنلا ربق ةرايز ركذيو

 ہا



 ١(: ؟ص) "رباقملا راوز يف رهابلا باوجلا" هباتك لوأ يف لاقو

 امك هربق ةرايزو هدجسم ىلإ رفسلا نأ كسانملا نم تبتك اميف تركذ دقو)

 يف ةنسلا تركذو «بحتسم حلاص لمع جحلا كسانم يف نيملسملا ةمئأ هركذي

 .(...نيلوق ىلع ةلبقلا مأ ةرجحلا لبقتسي لهف «هيلع ملسي فيكو «كلذ

 ءاش نم هعجاريلف ءيكبسلا ىلع هدر يف يداهلا دبع نيااذه حرش دقو

 هذه ىلع علطي مل له ؟هذه هتيرفو يطوبلا روتكدلا يف لئاقلا لوقي اذامف «ةدايزلا

 ةيميت نبا مالسإلا خيش ىلع دقحلاو لغلا نم هيلق يفامل اهب هماهتا ىلع رصأ

 نيذلا نإ# :ىلاعت هلوق لثمب لابم ريغ ةماع ةروصب نييفلسلاو ةصاخ ةروصب

 ام مهنم ئرما لكل ؛مكل ريخ وه لب مكل ارش هوبسحت ال مكنم ةبصع كفإلاب اوءاج

 ام ريغب تانمؤملاو نينمؤملا نوذؤي نيذلاو# :لجو زع هلوقو :#مثإلا نم بستكا

 .ًانيبم ًاثإو ًاناتہ اولمتحا دقف اوبستكا

 ليطابألاو بيذاكألا نم هب اومهتا امم مهتحاس ئربن اونمآ نيذلا نع عفادن نأ انيلع

 !ناعمتجي دقو «ملظلا ىرخأو لهجلا ةرات اهيلع عفادلا نوكي يتلا

 حضاولا نم نإف."ةيميت نبا الإ كلذ يف فلاخي مل" :هلوق لوألا عونلا نمو

 هذهو «هربق ةرايزو ةكةهدجسم ةرايز نم لك ىلإ عجري (كلذ) ةراشإلا مسا نأ

 امم اء هدجسم ةرايز نإف ؛مهيلإ راشملا هفالسأ نود يطوبلا اهب درفت ةديدج ةيرف

 امك ةصاخ هيلإ رفسلا ةيعورشمب لوقي هنإ لب اضيأ هتيعورشمب مالسإلا خيش لوقي
 نيب قرفيال هنأ يطوبلا مالك رهاظو ةصاخ اء هربق ةرايزل رفسلا نود قبس
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 هلقن قبس ام بقع هلوق كلذ ىلع ليلدلا نمو «نيقباسلا هفالسأك «نيترايزلا

 .ًافثآ هنع

 الإ لاحرلا دشت ال : ةو هللا لوسر لوق كلذ يف ةيميت نبا هدمتعا ام ةلمجو)

 ىلإ رفسلا ةيعورشم تابثإل ةيميت نبا هب لدتسا امنإ اذهو «(...دجاسم ةثالث ىلإ

 نكامألا ىلوأ نع ةيانك ثيدحلا نأب هلالدتسا يطوبلا دريف ؛ربقلا نود دجسملا

 نأ ليلدب ةثالثلا دجاسملا هذه ؛ةديعب تافاسم نم اهيلإ هجوتلل مامتهالاب

 .(!) ةرايزلاب دجاسملا هذه ريغ ىرخأ نكامأ صخي ناك لا يبنلا

 نيبو ؛لوألا ثيدحلا يف يفنملا وهو ؛رفسب ةرايزلا نيب طلخي فيك لمأتف

 ءرهاظ وه امك ءامهنيب ضراعت الف ابق ثيدح يف تبثملا وهو ءرفس نودب ةرايزلا

 دجسم ةرايز ةيعورشمب لوقي هنأل ؛ىلاعت هللا همحر مالسإلا خيش هيلإ بهذ ام وهو

 امك اهيلإ رفسلا زيجي ال هنكلو :روبقلا نم اهريغو ءادهشلاو عيقبلا روبق ةرايزو ءابق

 هدنع سيل -هللا هاده- يطوبلا امتيب ؛نيثيدحلاب لئاق وهف ؛لوألا ثيدحلا هيلع لدي

 هنأب امهنم لوألا ةلالد ليطعتب الإ -نيضراعتم اناك ول امهنيب قفويام ملعلا نم

 رمع نبا نع تبث دقف «مهريغو ةباحصلا نم فلسلا همهف ام فالخ اذهو !ةيانك

 روطلا كنع عد) :هل لاقف روطلا ىلإ باهذلا دارأ ًالجر ىهن هنأ امهنع هللا يضر

 دحاو ريغ نع هوحن تبثو :لاحرلا دش نع يهنلا ثيدحب هيلع جتحاو (هتأت الف

 ولف (5 97-1 4ص) "زئانجلا ماكحأ" يباتك يف ًاطوسبم هارت امك ةباحصلا نم

 ىلإ باهذلا نع رمع نبا يهن ماقتسا ام يطوبلا هيلإ بهذ ام ينعي ثيدحلا ناك

 .كاده مهللاف !؟رمع نبا مآ باصأ يطوبلا ىرت روطلا

 طيلاخت نم ةلأسملا هذه يف ءاج ام لك يف يطوبلا ةشقانم نآلا يضرغ سيلو

 0 0م
 ہا



 امو-ةيهقفلا ءاطخألا نايب يف هيلإ ةراشإلا تقبس يذلا وهو رخآ ًالاجم اذهل نأل

 ريذحتو ةيميت نبا مالسإلا خيش ىلع هئارتفا ىلع طقف هيبنتلا وه امنإو -اهرثكأ

 اناياون صلخيو ءاناطخ ددسي نأ لوؤسملا ىلاعت هللاو «هلثمب اورتغي نأ نم ءارقلا

 .ةنسلاو باتكلل قفاوملا حلاصلا لمعلل انقفويو

 ٥- ص) ةيشاح يف روتكدلا لاق مث ١ 07(:

 ال هربق ةرايز لضف يف اء هنع ةدراولا ثيداحألا نم ةفتاط ًاضيأ كلانه)

 ةجرد ىلإ اهعومجم يف يقترت تناك نإو يهو «نيل وأ فيعض نم اهمظعم ولخي
 قلعتي ال ىتح اهانركذ يتلا لئالدلا هذه عم اهقوسن ال نأ انرث [دقف «ةوقلا

 ًاذفنم كلذب اودجيف ءاهيف فعض وأ نيل نم هب قلعتلا مهل بيطي دق امب نوفلاخملا

 !(ذوذش نم هيف ام ىلع ةيميت نبا يأرل راصتنالل

 تأر اذإ اهنأل كلذ !ةماعن نم قمحأ :روهشملا لشملاب اذه ىنركذ دقل :لوقأ

 عنص اذكهو ءاهتقامحل دايصلا اهاريال يكل لمرلا يف اهسأر تلخدأ دايصلا

 دقنلا نم وجني نأ مهوت «ثيداحآلا كلت قوسي ال نأ هراثيإب هنإف ءروتكدلا

 فعضلا ةفورعم اهيلإ راشملا ثيداحألاف «جانب وه امو ءأطخلا نع فشكلاو

 .اهقسي مل مأ اهقاس ءاوس-ةراكتلاو

 ملو !هباتك اهب دوس املو ةيشاحلا هذه نع ىنغتسال ًاقح ةاجنلا دارأ هنأ ولو

 ةقيقحلا سانلل رهظيو «هرون متي نأ الإ ىلاعت هللا ىبأي نكلو هيلع داقتنالا باب حتفي

 هباتكبو فلؤملاب اورتغي ال ىتح ءفيرشلا ملعلا اذهب عالطضالا يغبني امو ةيلجلا

 وه امنإ لوقلا اذه ىلإ هرطضا يذلا نأ ودبيو.ليبسلا ءاوس اولضيف «ىرخأ ةرم

 ال يتلا ىوعدلا الإ هعسي ملف ؛ةوقلا نم همعز ام تابثإ نع هزجعو هلهجب هروعش

Jا ماما و 0 | ا ا اا ع  



 ىلكثلا كحضي امب اهريربت ىلإ اجل ىتح اهب يفتكي ملو لهاج يأ اهنع زجعي
 قرط عيمج فيعضت يف ةحيرصلا ةمئآلا لاوقأ نع ضرعأ هنإ لب ءطقف اذه سيلو

 مهل بصعتي يذلا ةيعفاشلا ةمئأ رابك نم ةعامج مهيفو ءاهيلإ راشملا ثيداحألا

 نم مهريغ نع ًالضف ينالقسعلا رجح نبا ظفاحلاو يوونلا مامإلاك ءةداع روتكدلا

 لهجلا نم اذه هلوق ىفام ًالصفم ؛ىلاعت هللا نذإب هنيبأس امك نيققحملا ظافحلا

 .ىوهلا عابتاو ىمعألا ديلقتلاو ءارتفالاو لهاجتلاو

 ةوقلا ةجرد ىلإ اء هربق ةرايز لضف ثيدح عافترا هاوعد يف دلق دقل ١-

 لثم فيرشلا ملعلا اذهب مهدنع ملع ال نيذلا نيدلقملا نيمدقتملا ءاهقفلا ضعب

 نم مهيلعاودر نيذلا نأ ملعي وهو «نيرخأتملا نم امهريغو يكبسلاو يئانخألا

 اذهف ءةهبش عدي ال امب ةروكذملا ىوعدلا نالطب اونيب دق ملعلا اذهب ةفرعملا لهأ

 :لوقي يئانخألا وه

 «حيحصلا ةجرد غلبي ملامم اهريغو ةحيحص ثيداحأ هربق ةرايز يف درو)

 همحر لاقف ءاهضعب اهنم انمهي هوجوب ةيميت نبا مالسإلا خيش هيلع كلذ درف

 !ىئانخألا نيبو هنيب ام هباشتل ىطوبلا ىلع دري هنأكو (87ص) هللا

 كلذ يف درو هنأ ملسن ال :هل ليق اذإف يلد هيلع ركذي مل لوق هنأ (ثلاثلا)

 ام يقبف ثيداحآلا كلت نم ًائيش ركذي مل وهو.باوجلا ىلإ جاتحا حيحص ثيدح

 .عئملاب لباقت ةدرجم ىوعد هركذ

 نيملسملا ءاملع نم دحأ هلقي مل لطاب لوق اذه :لوقن نأ (عبارلا هجولا)

 ثيدح هربق ةرايز :ظفلب تيور يتلا ثيداحألا يف سيلو :حيحصلاب نيفراعلا
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 بابرأ الو «كلذ نم ًائيش حيحصلا بابرأ جرخي ملو ءةفرعملا لهأ دنع حيحص

 نم يتلا ديناسملا لهآ الو :مهوحنو يئاسنلاو دواد يبأ نتسك «ةدمتعملا نئسلا

 يعفاشلا دنسم الو «كلام أطوم يف الو ؛هريغو دمحأ دنسمك سنجلا اذه لهأ

 يعفاشلاو كلامو ةفينح يبأك نيملسملا ةمئأ نم مامإ جتحا الو.كلذ وحنو

 ثيداحأ كلذ يف نوكي فيكف :هربق ةرايز ركذ هيف ثيدحب مهريغو دمحأو

 هلاثمأو اذهل نيأ نمو ؟ثيدحلا ءاملع الو نيدلا ةمئأ نم دحأ اهفرعي ملو ةحيحص

 ؟نأشلا اذه فرعي ال وهو ةحيحص ثيداحألا كلت نأ

 ملسن ال هل لوقنف..حيحصلا ةجرد غلبي مل امب اهريغو :هلوق (سماخلا هجولا)

 ةدرجم ىوعدالإ ركذي مل وهو «هب لالدتسالا زوجي ام كلذ نم درو هنأ
 .عنملاب لباقتف

 لب «هب لالدتسالا زوجي ام بابلا اذه يف سيل :لاقي نأ (سداسلا هجولا)

 ةمئألا مالك تركذو «ثيداحألا هذه تركذو «عضاوم يف طسب امك «ةفيعض اهلك

 ةرايز ظفلب ملكت هنأ ةباحصلا نم دحأ نع فرعأ الو لب ءًاثيدح ًاثيدح اهيلع

 "هب ملكتلا كلام هرك اذهلو «مهدنع ًافورعم ظفللا اذه نكي ملف «ةتبلا لاء هربق

 نعو لاا يبنلا نع فورعم ظفللا اذه نإف ءاقلطم (ةرايز) ظفل فالخب
 .(...هباحصأ

 خيشل مالكلا اذه ىلع دامتعالا نع يطوبلا روتكدلا فرص يذلا امف :لوقأ

 ةلضافملا حصي اال امب يطوبلا هدلقي نمم هريغو يكبسلا نم ملعأ وهو مالسإلا
 وهو لعفي اذامف «كلام نع اذه توبث ءاوهألا يوذ نم هلاثمأو يطوبلا روتكدلا ركدتسي دقو :تلق )١(

 [هنم1؟(17 /۲) "ةنودملا" ىف
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 ةمئأ نم هريغ نع ًالضف ة7هربق ةرايزب ملكتلا ةهاركب كلام لوقي امك امهنيب
 قيضل روتكدلا نأ مآ !"يباهو" هيف لاقي نأ فوخو ىوهلا الول-ينأي امك ثيدحلا

 نم هل نيقفاوملا لاوقأو «هذه ةيميت نبا رظن ةهجوب هدنع ملع ال «هعالطا ةلقو هنطع

 !رم امهالحأف كاذو اذه ناك ءاوسو «هدعبتسا امم اذهو ؛ءاملعلا

 خيشلل يداهلا دبع نب دمحم ظفاحلا دقنب عافتنالا نم هعنم يذلا ام كلذكو

 ثيداحأ هيف عبتت دقو ."يكبسلا ىلع درلا يف يكنملا مراصلا" هباتك يف يكبسلا
 نم اهيف ثيدحلا ةمئأ لاوقأو ءاهللع نيبو ًاثيدح ًاثيدح ةرايزلا يف يكبسلا

 نم دحأ بلق يف كش يأ عدي ال ًاليصفت اهيف لوقلا لصفو (١17-١٠١ص)

 هضعب يوقي ام اهيف سيل هنأو ءًاقالطإ اهنم ءيش توبث مدعو ءاهفعضب نيفصنملا
 ىرأ ينإف كلذلو ءاهظافلأ براضتو ءاهديناسأ بارطضاو اهفعض ةدشل ًاضعب
 هب ةجحلا موقتو ءاهللع نع فشكي ام رادقمب انه اهيلع مالكلا زجوأ نأ ىلع ًامازل

 ًاليحم (ةنيب نع ّيح نم ىيحيل) اهب نيرتغملاو نيدلقملا نم هلاثمأو يطوبلا ىلع

 باتكو ؛ىعوأف عمج هنإف يداهلا دبع نبا ظفاحلا باتك ىلإ ليصفتلا ءاش نمل
 ةفيعضلا ثيداحألا ةلسلس" يباتك ىلإو 2371779777 /7ج) رجح نبال صيخلتلا

 5١(. : و۷٤ و۲۵) مقر اهضعب ىلع هيف مالكلا تطسب تنك دقف "ةعوضوملاو

 :ظفلب ًاعوفرم رمع نبا نع لوألا ثيدحلا

 :(قرط هنع هلو «يتعافش هل تبجو يربق راز نم»

 يف برطضا دقو «لوهجم وهو يدبعلا لاله نب ىسوم ةياور نم :ىلوألا

 عفان نع رمع نب هللا ديبع نع :لاقو ءرمع نب هللا دبع نع :ةرم لاقف هدانسإ

 :ىقهيبلا لاق.هنع
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 هب تأي مل رمع نبا نع عفان نع ركنم وهف هللا دبع وأ هللا ديبع لاق ءاوسو)

 :يليقعلا هيف لاقو (هريغ

 :هبقع لاقو هدانسإب هقاس مث.(هيلع عباتي الو هئيدح حصي الو)

 :لاق هنأ هنع رجح نبا ظفاحلا لقن يفو.(نيل اهيف بابلا اذه يف ةياورلاو)

 (ةفيعض اهلك هقرط نأ وهو «دحاو ىنعملاو.ءيش بابلا اذه يف حصي الو)

 .ثيدحلا ىلع همالك رخآ يف ظفاحلا هب حرص امم كلذو

 عجرو فيعض هنإف - ربكملا- هللا دبع هيخأ فالخب ءةقث-رغصملا هللا ديبعو

 ةقثلا نأب حرصو ةميزخ نبا مامإلا هقفاوو «ثيدحلا اذه بحاص وه هنأ يدع نبا

 :يوونلا لاق اذلو :رجح نبا ظفاحلا لاق امك ركنملا ربخلا اذه يوريال

 .(ادج فيعض هدانسإ)

 هيبأ نع ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع نع ميهاربإ نب هللا دبع ةياور نم :ةيناثلا

 .رمع نبا نع

 .عضولاو بذكلاب مهتم يرافغلا ورمع يبأ نبا وهو ميهاربإ نب هللا دبعو

 لسوت ثيدح يوار وهو «ًادج فيعض هنإف «ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع هوحنو
 مقر "ةفيعضلا ثيداحألا" يف هتنيب امك عوضوم وهو ةكجانيبنب مالسلا هيلع مدآ
 :ًاضيأ قيرطلا هذه يف يوونلا لاق دقو (15)

 ."ًادج فيعض هدانسإ"'

 نع عفان نع رمع نب هللا ديبع نع ينهجلا ملاس نب ةملسم ةياور نم :ةثلاثلا

 نوكأ نأ ىلع ًاقح ناك يترايز الإ ةجاح هلمعت ال ًارئاز ينءاج نم» :ظفلب هنع ملاس

 املا 201210121000 ٩ oY ص



 سيل :دواد وبأ لاق «ينهجلا ملاس نب ةملسم هيف لاقيو ءلوهجم اذه ةملسمو

 نع رمع نب هللا دبع نع :ةرم لاقو.اذكه ةرم هاورف هداتسإ يف برطضا دقو.ةقثب

 .«فعضملا ربكملا يرمعلا رمع نب هللا دبع نع هتياور نم هنأ هبشألا وه اذهو. عفان

 هتعباتم نأ الإ ءىلوألا قيرطلا يف يذلا لاله نب ىسومل ًاعباتم اذه ينهجلا نوكيف

 ثيدحلا ىوقتي مل تعفن ولو ؛تفرع امك ةقث ريغ هنأل ءاملعلا اهب حرفي ال امم هل

 !فيرشلا ربقلا ةرايز هيف سيل هنأ ىلع «فيعضلا رمع نب هللا دبع امهقوف نآل اهب

 نكت الو هبنتف هتيعرش يف كش ال امم اذهو «هتایح يف هترايز ىلع هلمح نكميف

 !نيلفاغلا ءاوهألا لهأ نم

 لاق :لاق رمع نبا نع عفان نع بويأ هاور ام ىنعملا اذه يف ظوفحملا نإ مث

 :ةياور يفو) دهشأ لعفيلف ةنيدملاب تومي نأ مكنم عاطتسا نم» : ةا هللا لوسر

 نولوهجملا كئلوأ هفرحف «هظفلو ثيدحلا لصأ وه اذهف .«اهيف تام نمل (عفشأ

 !مهدنع ملع ال نم مهب رتغاو ءًاوهس وأ ًادمع ءافعضلاو

 نع ميلس يبأ نب ثيللا نع رمع يبأ ناميلس نب صفح ةياور نم :ةعبارلا

 داز يتايح يف ينراز نمک ناك يتوم دعب يربق رازف جح نما :ظفلب هنع دهاجم

 .(ينبحصو مهضعب

 كورتم يرضاغلا ئراقلا يدسألا وهو ناميلس نب صفح ءًأادج ركنم اذهو

 فيعض ميلس يبأ نب ثيلو «يقهيبلا لاق امك هب درفت دقو «عضولاو بذكلاب مهتم
 )٤۷(. مرب "ةفيعضلا" يف جرخم وهو «طلتخم

 :لاق يدج ينثدح :لبش نب نامعنلا نب دمحم نب لمحم ةيوار نم :ةسماخلا

Fe 05506 06۹ 
 ہا



 .«ينافج دقف ينرزي ملو تيبلا جح نم» :ظفلب هنع عفان نع كلام ينثدح

 هارت امك مهريغو يشكرزلاو يبهذلاو يزوجلا نبا لاق امك ءعوضوم اذهو

 «لبش نب نامعنلا هدج نم وأ دمحم نب دمحم نم ةفآلاو :(55) "ةفيعضلا" يف

 ًاضيأ هيف سيلو.ءاش نم هعجاريلف لوألا يداهلا دبع نبا حجرو «مهتم امهالكو

 .فيرشلا ربقلا ةرايز ركذ

 ينراز نم :لاق وأ «يربق راز نم» :ظفلب ًاعوفرم رمع نع :يناثلا ثيدحلا
 لجر ينثدح :يدبعلا حارجلا وبأ نوميم نب راوس هيوري .«ًاديهش وأ ًاعيفش هل تنك

 .هنع رمع لآ نم

 ضعبو «فرعب ال لوهجم اذه راوس «ملظم دانسإو «برطضم نتماذهو
 نم ًالاح أوسأ وهو مسي مل لجر هخيشو.راوس نب نوميم :لوقيف هبلقي ةاورل

 هذه يف امك «"رمع لآ نم لجر" :لوقي مهضعبف ؛هيف اوبرطضا دقو «لوهجملا

 راوس نيبو هنيب لخدي مهضعبو ."بطاح دلو نم لجر" :لوقي مهضعبو ؛ةياورل

 هركذو «ةعزق يبأ نب نوراه هيف لوقي مهضعبو ءًاضيأ لوهجم وهو ةعزق ابأ نوراه

 دانسإ اذه" :"يقهيبلا" لاقو !"ءافعضلا" يف دوراجلا نباو يجاسلاو يليقعل

 ."لوهجم

 :ظفلب ًاعوفرم سابع نبا نع :ثلاثلا :ثيدحلا

 «باذك :نيعم نبا لاق «يفوكلا لامجلا ديز نب ديسأ هتفآ .عوضوم اذهو

 .ًاقلطم ربقلا ركذ هيف سيلف كلذ عمو بذك ثيداحأب ثدحي هتعمس
 ؛يتايح يف ينراز نمک ناك يتامم يف ينراز نم" :ظفلب رخآ قيرط هنع هلو
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 .«ًاعيفش لاق وأ ًاديهش ةمايقلا موي هل تنك يربق ىلإ يهتني ىتح ينراز نمو

 الإ فرعي ال لوهجم ليمز نب ديعس نب ةلاضف هدانسإ يف ءًاضيأ عوضوم اذهو

 يف ينراز امنأكف يتوم دعب يربق راز نم» :ًاعوفرم يلع نع :عبارلا ثيدحلا

 .«ينافج دقف يربق رزي ملو جح نمو ءيتايح

 ظفاحلا همهتا «مدقتملا لبش نب نامعنلا ةياور نم هنأ هتفآ .عوضوم اذهو

 نعو «تاماطلاب تاقثلا نع ىتأي :نابح نبا لاقو «لامحلا نوراه نب ىسوم

 امك ءًاباذك ناكو ءةيطع نب لضفلا نب دمحم نع هيوري وهو.تابولقملاب تابثألا

 رباج نع هيورياذهو.بذكلا لهأ ثيدح هثيدح :دمحأ لاقو ؛نيعم نبا لاق

 تيأر ام :هللا همحر ةفيئح وبأ لاق «فعضلا ديدش كورتم ىضفار وهو «ىفعجلا

 ةجح جح نما :ظفلب ًاعوفرم دوعسم نبا نع :سماخلا ثيدحلا

 اميف هللا هلأسي مل ءسدقملا تيب يف ىلصو «ةوزغازغو «يربق رازو ؛مالسإلا

 .(هيلع ضرثفا

 ثيدح هنإ :هريغو يطويسلا لاق كلذلو ءنالطبلا رهاظ لطاب ثيدح اذهو

 )5١5(. مقرب "ةفيعضلا ثيداحألا" يف جرخم وهو «عوضوم

 :ًاعوفرم ةريره ىبأ نع :سداسلا ثيدحلا

 .«يح انأو ينراز امنأكف يتوم دعب ينراز نم»

 :متاح وبأو ءنيعم نيا لاق «يرمعلا ديزي نب دلاخ هدانسإ يف «عوضوم اذهو

 ہا
 7 هع



 ."تابثألا نع تاعوضوملا يوري" :نابح نبا لاقو ."باذك"

 :نيقيرطب ناظفل هنع هلو «سنأ نع :عباسلا ثيدحلا

 .(ةمايقلا موي ًاعيفشو ًاديهش هل تنك ًابستحم ينراز نم«» :ظفلب لوألا

 ."ثيدحلا ركنم" :متاح وبأ لاق «يبعكلا ديزي نب ناميلس هداتسإ يقو

 .سنأ نم عمسي مل اذه يبعكلا نأل «عطقنم وه مث

 ."رذع هل سيلف ينرزي مل مث ةعس هل يتمأ نم دحأ نم ام :ظفلب رخآلاو

 :يهذلا لاق «يدهملا نب ناعم هدنس ف «عوضوم اذهو

 ."اهعضو نم هللا حبق ءاهتيأر ةبوذكم ةخسن هب تقصلأ «فرعي داكي الو"

 .ًاضيأ ربقلا ركذ هيف سيلو «ضعب قوف اهضعب تاملظ هيلإ هدانسإو :تلق

 :ًاعوفرم هللا دبع نب ريكب نع لجر نع :نماثلا ثيدحلا

 .(ةمايقلا موي يتعافش هل تبجو ًارئاز ةنيدملا ىتأ نما

 لجرلا هيفو ؛لضعم وأ لسرم هدانسإو :يداهلا دبع نبا لاق امك لطاب اذهو

 .ربقلا ركذ هيف سيلو «مهبملا

 ىتلا اهقرط كلتو «ىطوبلا روتكدلا اهيلإ راشأ ىتلا ثيداحألا ىه هذه :تلق

 ةسارد يأ يرجي نأ نود !ةوقلا ةجرد ىلإ اهعومجمب يقتري ثيدحلا نأ معز

 نيبو هئيب كلذ لوحيف ءاهنوتم رفانتو اهفعض ةدش ملعيل -اهعيطتسي ناك ول- اهلوح

 ديلقتلا نسحي ال لهف ءةساردلا كلت عيطتسي ال ناك اذإ نكلو.روكذملا معزلا

 س م



 عيمج نم ثيدحلا فيعضتب حرص يذلا مالسإلا خيش دلقي نأ لدب وهف ؟ًاضيأ

 ًادج فعض يذلا يوونلا مامإلا دلقي نأ لدب وأ «يئانخالا دلقي «تبأر امك هقرط

 ًافالخ ثيدحلا ىوق يذلا يكبسلا دلق -هقرط رهشأ امهو- نيمدقتملا هيقيرط

 هنأب اومزج نيذلا -ًانمزو ًاملع -هيلع نيمدقتملا نم ثيدحلا ىلع ملكت نم لكل

 هقرط تادرفم ىلعاوملكت نمم امهريغو يقهيبلاو ةميزخ نباك ركنم ثيدح

 هقرط عيمج فعضب حرص يذلا يليقعلاك مهركذ قبس نمم اهلك اهوفعضو
 نأ ولف «يداهلا دبع نباو ةيميت نبا نع ًالضف «ءيطويسلاو يبهذلاو ينالقسعلاو

 ةرثكو ملعلا اذهب مهصاصتخال ءال ؤه دلقل لقألا ىلع ديلقتلا نسحي ناك روتكدلا

 نم هل امف ًارون هل هللا لعجي مل نمو» :ميظعلا هللا قدص نكلو «مهمدقتو مهددع

 .(رون

 ثيدح يأ نأ (ًائيش قحلا نم ينغي ال نظلا نإو) نظي روتكدلا نأ يداقتعاو

 حلطصم ملع يف ررقم وه امل فلاخم لهج اذهو !اهب ىوقت هقرط ترثك

 ثيدحلا ركذ نأ دعب (71/-7ص) "ةمدقملا" يف حالصلا نبا لاق «ثيدحلا

 .ًاطخلا ريثك لفغم هيف سيل هجو نم رثكأ نم ءاج يذلا وهو هريغل نسحلا

 تيور اهنوك عم اهفعضب ًاموكحم ثيداحأ دجن انإ :لوقي مهفلا ثحابلا لعل)

 الهف .هوحنو «سأرلا نم نانذألا» :ثيدح لثم ةديدع هوجو نم ةريثك ديناسأب

 يف متلق امك ًاضعب دضعي كلذ ضعب نأل «نسحلا عون نم هلاثمأو كلذ متلعج

 لوزي ثيدحلا يف فعض لك سيل هنأ كلذ باوجو ؟ًافئآ قبس ام ىلع نسحلا

 ًاتشان هفعض نوكي نأب «كلذ هليزي فنص هنمف «توافتي كلذ لب «هوجو نم هئیجمب

 ءاج دق هاور ام انيأر اذإف «ةنايدلاو قدصلا لهآ نم هنوك عم «هيوار ظفح فعض نم

 هفعض ناك اذإ كلذكو ؛هطبض هيف لتخي ملو «هظفح دق امم هنآ انفرع رخآ هجو نم
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 هيف ذإ ظفاح مامإ هلسري يذلا لسرملا يفامك «كلذ وحنب لاسرإلا ثيح نم

 ةوقل كلذ وحنب لوزي ال فعض كلذ نمو.رخآ هجو نم هتياورب لوزي ليلق فعض

 نوك نم أشني يذلا فعضلاك كلذو ؛هريج نع رباجلا اذه دعاقتو «فعضلا

 كردت اهليصافت ةلمج هذهو.ًاذاش ثيدحلا نوك وأ :بذكلاب ًامهتم ءيوارلا

 .(ةزيزعلا سئافتلا نم هنإف كلذ ملعاف ثحبلاو ةرشابملاب

 نيلغتشملا نم ريثك اهنع لفغي يتلا ةزيزعلا سئافنلا نمل هنإ هللاو يأ :لوقأ

 يف نحن يذلا اذهك ءًاقلطم هب مهل ةفرعم ال نمم مهريغ نع ًالضف «ملعلا اذهب

 ريثك نبا ظفاحلا صخل امل هنإف كلذلو ؛هلهج راثآ نم ريذحتلاو «هيلع درلا ددص

 خيشلا هيلع قلع.هيلع هرقأو ( 57 ص) '"هرصتخم" يف اذه حالصلا نبا مالك

 :هلوقب هللا همحر ركاش دمحأ

 ثيدحلا نأ مهقالطإ يف نيرخأتملا ءاملعلا نم ريثك أطخ نيبتي كلذبو)

 «حيحصلا وأ نسحلا ةجرد ىلإ ىقترا ةفيعض ةددعتم قرط نم ءاج اذإ فيعضلا

 قرط نم ءاج مث ءبذكلاب هماهتا وأ يوارلا قسفل ثيدحلا فعض ناك اذإ هنإف

 يف نيحورجملا وأ بذكلاب نيمهتملا درفت نأل ءًافعض دادزا عونلا اذه نم ىرخأ

 مهتياور فعض ديؤيو «مهثيدحب ةقثلا عفري ؛مهريغ هيوري ال ثيحب مهتلادع

 .(حضاو اذهو

 دجي مل ةرايزلا ثيدحل ةمدقتملا قرطلا كلت يف رظنلا ئراقلا نعمأ اذإ :تلق

 ىوقتي يتلا قرطلا يف حالصلا نبا اهركذ يتلا تافصلا كلت نم ةفص يأ اهيف

 هنأ انملع ءقدصلا لهأ نم وه لقألا ىلع دحاو وار ًالثم اهيف سيلف ءاهب ثيدحلا

 .هرصتخم :اهباوص لعلو 5



 وأ ؛ديدشلا فعضلاب نيفورعملا وأ «بذكلاب نيمهتملا نم مه لب ءظفحلا فيعض
 يف ةراكنلاو بارطضالا نم ثيدحلا ةمالس مدع عم نيمهبملا وأ «نيلوهجملا نم

 !! ظفاح مامإ اهلسرأ ةلسرم ةدحاو قيرط اهيف سيل هنأ امك «نتملا

 عم اهفعضب ءاملعلا مزج دق «ةفيعضلا ثيداحألا نم ًاريثك دجن كلذ لجأ نم

 نم نانذألا» :ثيدحب ًالثم كلذل حالصلا نبا برض دقو «ةريثك ًاقرط اهل نأ

 .دانسإلا ةيوق ًاقيرط هل تدجو يننأ اهمهأ هوجو نم رظن يدنع هيفو ء«سأرلا
 "ةحيحصلا ثيداحألا ةلسلس"و )١7( "دواد يبأ حيحص" يف هتجرخ كلذلو

 .ءاش نم هعجاريلف ؛عوبطم اذهو (؟) مقرب

 ًاثيدح نيعبرأ يتمأ ىلع ظفح نم» :ثيدحب ليثمتلا يدنع ىلوألاف .كلذلو

 حتف" يف يواخسلا ظفاحلا لعف امك «ةمايقلا موي هل ًاعيفش هل تنك ةنسلا نم

 :ةبقع لاقو )١/ ۷١( "ثيغملا

 ."هقرط ةرثك عم هفعض ىلع ظافحلا قافتا يوونلا لقن دقف"

 نم ةفيعضلا ثيداحألا نم ريثك ةيوقت ىلإ يدؤي ةماهلا ةدعاقلا هذهب لهجلاو

 :ثيدح ًالثم اذهف ؛ةلاضلا قرفلا ضعبب قاحتلالا ىلإ يدؤي دقو لب ءاهقرط لجأ

 نب هللا دبعو ؛ديعس يبأ ثيدح نم يور دقف «هولتقاف يربنم ىلع ةيواعم متيأر اذإ)

 ةلمج يف دودعم وهف كلذ عمو «مهريغو «فيثح نب لهسو ؛رباجو «دوعسم

 هل ارفك دقف يبأ نم «رشبلا ريخ ىلع» :ثيدح هلثمو.'''ةعوضوملا ثيداحألا

 نإ عجارف ءرصحت داكت ال ًادج ةريثك عونلا اذه نم ةلثمألاو ." ًاضيأ ةريثك قرط

 دئاوفلا"و (۸۲) قارع نبال ؛"ةعيرشلا هيزتت"و )470/١(« يطويسلل "ةعونصملا ىلآللا" رظنا ()
 [هنم].اهريغو /١١9( مقر) يناكوشلل "ةعومجملا

 [هنم].(0 /1) "ةعيرشلا هيزنت" ()



 ء۳۴۳٠ :00) :اهنم ريثكلا ءيشلا اهيفف ”ةفيعضلا ثيداحألا ةلسلس" يباتك تئش

 yV FY 50١و gOAO gOAY ره وا ل501 غول ا“
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 روتكدلا دنع نوكت نأ ىغبني ةعوضوملا ثيداحألا نم ةلثمألا هذهف :لوقأ

 ؟# ركدم نم
 60 97-17ص)"ىوبلا ثيدحلا نع عافد"

 ب يبنلا ريق ةرايز زاوج باب[ 3

 ةرايزلا دصقب هيلإ لحرلا دش نود

 :[ وچ هللا لوسر لاق]

 رمت نأ كلعلو [أ] ءاذه يماع دعب يناقلت ال نأ ىسع كنإ !ذاعم ايد

 .( يربقو [أ اذه] يدجسمب

 :[مامإلا لاق]

 نب ناوفص انثدح ناميلا وبأ عفان نب مكحلا انثدح ۲۴١(: /0) دمحأ هجرخأ

 يبنلا هثعب امل ًاذاعم نأ ءينوكسلا ديمح نب مصاع نع دعس نب دشار نع ورمع

 يشمي ةا هللا لوسرو بكار ذاعمو ؛هيصوي ة8 يبنلا هعم نميلا ىلإ جرخ ةا

 .هركذف :لاق غرف املف «هتلحار تحت

 الد : لام يبنلا لاقف واب هلا لوسر قارفل ًاعشج لبج نب ذاعم ىكبف :داز و

 .«ناطيشلا نم ءاكبلا نإ وأ ؛ءاكبلل !ذاعم اي كبت
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 " ةريسلا هقف " هباتك رخآ يف يطوبلا روتكدلا هب لدتسا ثيدحلا اذه :(هيبنت)

 ال انك نإو نحنو !اهركني ةيميت نبا نأ معز يتلا اء هربق ةرايز ةيعرش ىلع

 ءارتفاو لطاب معزلا اذه نأب ءارقلا هبنن انكلو ءرهاظ هنإف «لالدتسالا اذه يف هفلاخن

 نايب يف عسوتو لب ءاهتيعرشب حيرصتلاب ةحفاط هبتك نإف هللا همحر ةيميت نبا ىلع

 لاحرلا دشت ال١ :ثيدحب ينعملا ءاهيلإ رفسلاب اهدصق ةيميت نبا ركني امنإو ءاهبادآ

 نم هيف لوقلا تطسبو كلذ تنيب تنك امك ؛ثيدحلا («...دجاسم ةثالث ىلإ الإ

 ."يوبنلا ثيدحلا نع عافد" :ىمسملا يطوبلا ىلع يدر يف هسفن ةيميت نبا لاوقأ

 باوجلا !؟هباتك نم ةريخألا ةعبطلا ىتح ةيرفلا هذه ىلع روتكدلا رارصإ ىنعم امف

 .ءابلألا ءارقلا دنع

 ,( زك /ه) "ةحيحصلا"

 يوبنلا ربقلا ةرايز عدب باب[ 3

 :[يوبتلا ريقلا ةرايز عدب نم مامإلا ركذ]

 . فلاب هلم هربق دصق -

 . ةو يبنلا ىلإ راوزلاو جاجحلا عم ضتارعلا لاسرا -

 . هدجسم يف يوبنلا ربقلا ءاقبإ -

 .دجسم يف ةالصلا لبق او هربق ةرايز -

 هيلإ لصو اذاف .ثيدحلا «...دجاسم ةثالث ىلإ الإ لاحرلا دشت ال» :صهلوقل دجسملا دصق ةنسلاو )١(

 [هنم].صهرق راز ةيحتلا ىلصو

 يف تاونس ذنم هتنيب امك نيدشارلا ءافلخلا دهع يف ناك امك رادجب دجسملا نع هلصف بجاولاو (؟)

 [هنم].(دجاسم روبقلا ذاختا نم دجاسلا ريذحت)

 ہا
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 لعفي امك هراسي ىلع هنيمي ًاعضاو عوشخلا ةياغب ربقلا مامأ مهضعب فوقو -

 .ةالصلا يف

 .(6 ١ )(ةيملعلا تارايتخالا».ةباجإلا ءاجر هدنع ءاعدلل ربقلا دصق -

 .ءاعدلا يف هللا ىلإ لااا هب لسوتلا -

 ركذي ال نأ» :بدآلا نم نأ ٠١۹( /۱)«لخدملا» يف" جاحلا نبا لوق -

 هجئاوحب هنم ملعأ هنأل ”هريق ةرايز دنع هناسلب هبونذ ةرفغمو هجئاوح

 !!«هحلاصمو

 هتدهاشم يف هتايحو مالسلا هيلع هتوم نيب قرف ال١ :(5154 )١/ ًاضيأ هلوق -

 !!(مهرطاوخو مهتارسحتو مهتاينو مهلاوحأب هتفرعمو هتمآل

 :هلوقب كلذب ضعبلا فلحو كج هربق ةرجح كابش ىلع ًاكربت ديلا مهعضو -

 .«هوحنو دوع نم ربقلا رواجي ام وأ همالتسا وأ ربقلا قت -

 €۳ /؟)«ماصتعالا»و (175)«ءاضتقالا»و )٠٠١/٤"( ( ةيميت نبا ىواتف»

 يف يوكربلاو )7١( ةماش يبأل(ثعابلا»و ١95( /١)(ناقهللا ةثاغإلاو ٠١

 ال فرخم هسفن يف هناف «عدبلا ةفرعمل ًاسح ًاعجرم روكذملا هباتك نوكو هلضف عم لجرلا اذهو )١(

 [هنم].ةديقعلاو ديحوتلا يف هيلع دمتعي

 املا 33 ل . صك



 30و «عادبإلا)و )۲١٤( «نيملسملا لافطا»

 . رق هاجت ةالصلا دصق» -

 )١۲١- ۱١١( «ةليلجلا ةدعاقلا»و )۷١( ةيميت نب ال (يركبلا ىلع درلا»

 «ةيدمحملا ةقيرطلا» ىلع ىمداحلاو (195١-9:5/17١«ةئاغإلا»و

(YY 

 ١١٠١(. -۹۸۳) «ءاضتقالا» «ركذلاو ةوالتلل هلوحو ربقلا دنع سولجلا» -

 )١85(. ةالص لك ريد هيلع مالسلل يوبنلا ربقلا دصق -

 وأ ءدجسملا اولخد املك ؛يوبنلا ربقلا ةرايز ةنيدملا لهأ دصق» -

 .(هئماوجرخ

 يفاقشلا»و(؟18١5 ١۲١۷١٠١١ و ۱٥۰-٠١١۱ ص) ( يئانخالا ىلع درلا»

 ةداع هنإ) :(554 )١/ لاقو روكذملا ليبقتلا ركنأ نيح ىلاعت هللا همحر يلازخلا نسحأ دقو )١(

 [هنم] ؟ربتعم نم لهف.«دوهيلاو ىراصنلا

 يف ًاذاتسأ )1١8481- ١188( ةرونملا ةنيدملا يف اهتيضق يتلا «ثالثلا تاونسلا يف تيأر دقل (0)

 كلذ لك نع هيف نولوؤسملاو «يوبثلا دجسملا يف لعفت ًادج ةريثك ًاعدب «ةيمالسإلا ةعماجلا

 .ًامامت ةيروس يف اندنع نأشلا وه امك «نوتكاس

 هاجت ةالصلا نودصقتي جاجحلا نم ًاربثك نإف :ةعدبلا هذهك .حيرص كرش وه ام عدبلا هذه نمو

 يف نوري مهنأ كلذ ىلع مهعجشو !ةهاركلا تقو يف رصعلا ةالصلا دعب ىتح «فيرشلا ربقلا

 نم نوتأي امو لاهجلا :هلاح ناسلب يداني كارتألا راثآ نم ًاريغص ًابارحم هنولبقتسي يذلا ربقلا رادج

 اندعوف !بارحملا سيلو «ناكملا كلذ نم داجسلا عفر هتحرتقا ام طسبأ نم ناكو «تافلاخملا

 ناميإلا فعض نم «ىكتشملا هللا ىلإف نلو لعفي مل كلذ عيطتسي يذلا لوؤسملا نكلو ءآريخ
 ام ليلقو هللا ءاش نم الإ هلهأ ىلع لاملا بح ةبلغل ديحوتلا ىتح هيف دخي مل يذلا ىوهلا ةبلغو
 [هنم].« لاملا يمآل ةنتف» :لوقي اذإ ملسو هيلع ىلص هللا لوسر قدصو «وه

 ساک 0 0
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 .(١/5557)«لخدملا)»و (/9 /۲) ضايع يضاقلل « ىفطصملا قوقح

 مايقلاو ءهنم جورخلا وأ دجسملا لوخد دنع فيرشلا ربقلا ةهج ىلإ هجوتلا -

 .عوشخلا ةياغب هنم أديعب

 !يوبثلا ربقلا ةبق نم رضخألا ناهدلا عطق نم رطملا عم طقسي امب مهكربت -

 .«ربقلاو ربنملا نيب ةفيرشلا ةضورلا يف يناحيصلا رمتلا لكأب مهبرقت» -

 «ىربكلا لئاسرلا ةعومجم)»و 7١( ص) «عدبلا راكنإ ىلع ثعابلا»

 وة 9

 .«ةيوبنلا ةبرتلا نم بيرقلا ريبكلا ليدنقلا يف اهيمرو مه روعش نم مهعطقا

 .«ناقباسلا ناردصملا)

 .(۱ ۱۳۹-٤۲ ص ) "' لاب يبنلا ةجح

 9 لوسرلا ربق ةرايز يف ولغلا روص نم باب[۲۱۸]

 « ينافج دقف ينرزي ملو تيبلا جح نم»

 :[مامإلا لاق]

 هيلعو ؛ًارفك نكي مل نإ رئابكلا نم ا: يبنلا ءافج نأ هعضو ىلع لدي اممو
 ةبجاو ةرايزلا نأ مزلتسي كلذو «ريبك بنذل ًابكترم نوكي ةا هترايز كرت نمف

 تابرقلا نم تناك نإو ا هترايز نآل كلذ :ملسم هلوقي ال امماذهو ؛جحلاك

o0 ا 



 ًايفاجم اهكرات نوكي فيكف «تابحتسملا دودح ءاملعلا دنع زواجتت ال اهنإف

 !؟هنع ًاضرعمو ة6 يبنلل

 .(119 /1)" ةفيعضلا"

 هنم باب[ ۲۱۹|

 :[ هلم يبنلا نع يور]

 .يتايح يف ينراز نمک ناك يتوم دعب يربق رازف جح نم»

 :[ مامإلا لاق]

 اهلك اهقاس دقو ةا هربق ةرايز يف ىرخأ ثيداحأ تءاج دق هنأ ملعاو

 امك اهدوجأ اذهو «ضعب نم يه وأ اهضعبو ةيهاو اهلكو " ءافشلا " يف يكبسلا

 نبا ظفاحلا كلذ نايب ىلوت دقو «هركذ ينآلا هباتك يف ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 يص فتب 1 : لإ : يف ي ب تب ["ىكتملا مراصلا " باتك] ًافثآ هيلإ راشملا باتكلا ىف ىداهلا دبع

 .ءاش نم هيلإ عجريلف هريغ دنع هارت ال قيقحتو
 ةرايز ثيداحأو" :(017/ ص) " ةليلجلا ةدعاقلا " يف ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو

 حاحصلا لهأوري مل اذهلو «نيدلا يف اهتم ءيش ىلع دمتعي ال ةفيعض اهلك اء هربق

 «نيملسملا نيدل فلاخم رهاظ هبذك اذه نإف :لاق مث ثيدحلا اذه ركذ مث

 نم ناك نإ اميسال ؛هباحصأ نم ناك هب انمؤم ناكو هتايح يف هراز نم نإف

 يباحصأ اوبست ال» :لاق هنأ ةا هنع تبث دقو ءهعم نيدهاجملا هيلإ نيرجاهملا



 (هفيصن الو مهدحأ دم غلب ام ًابهذ دحأ لثم مكدحأ قفنأ ول هديب يسفن يذلاوف

 لامعأب ةباحصلا لثم نوكي ال ةباحصلا دعب نم دحاولاو «نيحيحصلا يف هاجرخ

 فيكف ةا هيلع ةالصلاو ءسمخلا تاولصلاو داهجلاو جحلاك ةبجاو اهب رومأم

 رفسلا عرش الو لب (ةّئاجهربق ةرايز ينعي) نيملسملا قافتاب بجاوب سيل لمعب

 ." بحتسم وهف هيف ةالصلل هدجسم ىلإ رفسلا امأو ؛هنع يهنم وه لب «هيلإ

 نم هوحن ىحن نمو ةيميت نبا مالسإلا خيش نأ سانلا نم ريثك نظي :«هيبنت)
 نبا ىلع ةيرف لوأ تسيلو ءارتفاو بذك اذهو ةا هربق ةرايز نم عنمي نييفلسلا

 هنأ ملعي ةيميت نبا بتك ىلع عالطا هل نم لکو ؛مهيلعو «یلاعت هللا همحر ةيميت

 تافلاخملا نم ءيش اهب نرتقي مل اذإ اهبابحتساو ع هربق ةرايز ةيعورشمب لوقي

 ىلإ الإ لحرلا دشت ال» : اب هلوق مومعل اهيلإ رفسلاو لحرلا دش لثم «عدبلاو
 نظي امك طقف دجاسملا وه سيل ثيدحلا اذه يف هنم ىنثتسملاو «دجاسم ةثالث

 ريغ وأ اربق وأ ادجسم ناك ءاوس هيف هللا ىلإ برقتلل دصقي ناكم لك وه لب نوريثك
 ةرصب يبأ نب ةرصب تيقلف :(هل ثيدح يف) لاق ةريرهوبأ هاور ام ليلدب ؛كلذ

 جرخت نأ لبق كتكردأول :لاقف ءروطلا نم :تلقف ؟تلبقأ نيأ نم :لاقف يرافغلا

 ةثالث ىلإ الإ يطملا لمعت ال» :لوقي اهلا لوسر تعمس !تجرخ ام هيلإ

 ماكحأ " يف جرخم وهو «حيحص دنسب هريغو دمحأ هجرخأ ثيدحلا «دجاسم

 ۲۲١(. ص ) " زئانجلا

 مل هنأ هديؤيو «همومع ىلع ثيدحلا اومهف ةباحصلا نأ ىلع حيرص ليلد اذهف
 «ةلأسملا هذه يف ةيميت نبا فلس مُهَف ءام ربق ةرايزل لحرلا دش هنأ مهنم دحأ نع لقني

 :لاق نم هللا محرو ؛مهنع هللا يضر حلاصلا فلسلا يف نعطي امنإف هيف نعط نمف

 .فلخ نم عادتبا يف رش لكو فلس نم عابتا يف ريخ لكو
 ,.( 1 ؟ه- 198 ل "7/1١ ةفيعضلا"
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 هنم باب[ 551

 :[لاق هنأ 8 ينلا نع يور]

 .لطاب.«يتايح يف ينراز امنأكف ءيتوم دعب ينراز نم"

 :[لاق مث هنالطب مامإلا للع مث]

 ةيروس يف سردت يتلا ةينيدلا ةيبرتلا بتك ضعب يف ءاج ام نأ ملعت قبس اممو

 نكسلا نباو ينطقرادلا هاور ثيدحلا اذه نأ : 8 يبنلا ربق ةرايز :ناونع تحت

 يملع ثحب نع ردصي مل «لوبقلا ةجرد غلبت ةفلتخم تاياورب مهريغو يناربطلاو

 يف هراز نم ةلزنمب ولاء هربق راز نم لعج يذلا ؛هنتم يف قيقد رظن الو «هدانسإ يف

 اوبست ال» :هلوقب ةجهنع ثدحت ام اهلئاضف نم يتلا ؛هتبحص فرش لانو ؛هتايح

 دم غلب ام ابهذ دحأ لبج لثم مكدحأ قفنأول «هديب دمحم سفن يذلا وف يباحصأ

 .!«(هقيصن الو مهدحأ

 يف عساشلا نوبلا اذه مهنع هللا يضر ةباحصلا ءالؤه نيبو هنيب ناك نمف

 ةرايز درجمب ؛مهنم دحاو لئثم ةا هلعجي نأ لقعي فيك «توافتلاو لضفلا

 !؟تابحتسملا نم نوكت نأودعت ال يهو ءو هربق

 .(4۹۸۹ /۳)" ةفيعضلا"
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 بسني ام نالطب نایب بابب 3
 ةو يبنلا ربق دنع هتالص نم ديز نب ةماسأ ىلإ

 هللا دبع نب هللا ديبع نع ناسيك نب حلاص نع ثدحي قاحسإ نب دمحم نع
 مكحلا نب ناورم جرخف هللا لوسر ربق دنع يلصي ديز نب ةماسأ تيأر :لاق

 ةماسأ فرصناف «ربدأ مث ًاحيبق الوق هل لاقف هبحأ ينإ :لاقف ؟هربق ىلإ يلصت :لاقف

 ضغبي هللا نإ) :لوقي يلي هللا لوسر تعمس ينإو ينتيذآ كنإ ناورم اي :لاقف

 .شحفتم شحاف كنإو «شحفتملا شحافلا

 :[مامإلا لاق]

 ربق دنع يلصي :هلوقو ءةفيعض ةصقلاو ءطقف عوفرملا هريغل حيحص

 .لطاب ركنم ام يبنلا

 :[ًالئاق قلع مث]

 «هيقف ملع بلاط ىلع هنالطب ىفخي ال ام ةصقلا يف َّنإف ؛دانسإلا فعض عمو

 دنع ةالصلا نم ؛تايكرشلا نع مهدعبو «ةباحصلا لضفب فراع ىلع الو لب

 ول اذه «مويلا ماوعلا ةلهج لوقت امك «ةللاَّيبنلا بحب كلذ ىلع جاجتحالاو «ربقلا

 هللا يضر ةشئاع تيب يف وهو «فيرشلا ربقلا ىلإ ةالصلا ذئموي نكمملا نم َناك

 .اهنع

 (7؟557 /۲)"نامظلا دراوم حیحص''
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 هلام يبنلا ربق ةرايز باي 7

 ؟روبقلا يقاب ةرايز مكح اهمكح
 نيملسملا رباقم ةيقب لثم مالسلاو ةالصلا هيلع هربق ةرايز له.. :لاؤس

 يه مأ ءانل ٌةربع نوكتف ةرخآلاب انركذت روبقلا ةرايز نأب اندشرأو انملع ثيح

 ؟ىرخأ ةيصوصخ

 روبق رئاسك ةعورشم لاا يبنلا ربق ةرايزف ءانهاه ةيصوصخ ال :خيشلا

 ال يتلا ةلأسملا هذه نيب اًقرف كانه نأب ركذتي نم ركذن نأ يغبني نكلو «نيملسملا

 ةالصلا هيلع لوسرلا ربق ةرايز يهو الأ نازنع اهيف حطتني الو نانثا اهيف فلتخي

 رفسلاو لاحرلا دشو ءيش اذه نكل...نيب فالخ نود ةعورشم يهف مالسلاو

 رمأ اذه :نيحلاصلاو ءايلوألاو ءايبنآلا روبق نع اضف كلب يبنلا ريق ةرايزل ةّصاخ

 ةثالث ىلإ الإ لاحرلا دشت ال» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل مالسإلا يف زوجي ال

 ديري نمف كلذلو (ىصقألا دجسملاو «مارحلا دجسملاو ءاذه يدجسم :دجاسم

 ةالصلا ةليضف باستكاب رفسلا يوني نأ هيلعف ةيعرش ةّرايز ةو يبنلا ربق روزي نأ

 ةالص فلأب اذه يدجسم يف ةالص) :لاق ثيح مالسلاو ةالصلا هيلع هدجسم يف

 لائيل دجسملا هرفسب دصقي نأ هيلع «مارحلا دجسملا الإ دجاسملا نم هاوس امم

 ؛مالسلا هيلع هربق رازو كانه ىلإ لصو اذإ لاحلا ةعيبطبو «ةغلابلا ةليضفلا هذه

 نأ نيب قرفلا نكل هيف فالخ ال زئاج هلك اذه ءدحأ ءادهش راز «عيقبلا رازو

 لوسرلا ربق ةرايزل ةينلا لعجي وأ دجسملا يف ةالصلل لحرلا دش يف ةينلا صلخي

 ىلإ الإ لاحرلا دشت ال» :حيحصلا ثيدحلا كاذل ةفلاخم اذه يفو ؛مالسلا هيلع

 .(دجاسم ةثالث

 ٥۹:٤۲:۰۰( // ه) "تارامإلا يواتف"
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 ب يبنلا ريق ةرايز عرشت له باب 7]

 تارابعب يتأب اًنايحأ ءءالبنلا مالعأ ربس يف يبهذلا ظفاحلل ةبسنلاب :لئاسلا

 ال .برقلا مظعأ نم لاب يبنلا ةرايز نإ : 9م يبتلا ةرايز يف هلوقك «هنم برغتست

 ؟ ..ريسلا ىف اهتأرق نيأ ركذأ

 ؟بارغتسالا هجو نيأ نم :خيشلا

 .برقلا مظعأ نم او يبنلا ةرايز :ينعي :ةلخادم

 .ةدئاف نودب ةرابعلا تدعأ :خيشلا

 ءأطخ اهيف ام ةرابعلا :ىنعي..رابك نم فورعم ىنعي ىبهذلا ظفاحلا :ةلخادم

 ؟أطخ اهيف ام نأ ىرت له :ينعي

 .كمالك تدعأ :خيشلا

 نم هنأ فورعم ىبهذلا ظفاحلا :ىنعي ءاًريخ هللا كازج ىب قفرأ :ةلخادم

 اهنأك ةرابعلا هذه :ىنعي «هللا ءاش نإ كش ال فلسلا ءاملع نم :ىنعي :نييفلسلا

 ؟انأ اهتمهف ام وأ :ةبيرغ

 ءارو ام فاشكتسال نآلا كعم انآ لخدألف «كلاكشتسا تمهف ام انآ :خيشلا

 ؟كلذ ريغ مآ ,تاذلاب ليضفتلا مسا وه بارغتسالا له ءةمكآلا

 اندنع ةلوبقم نوكت ةرابعب يبهذلا نع ٌةباين ربعن نأ اندرأ ولف !ليمج :خيشلا

 ؟لوقن اذام «نييفلسلا رشعم نحن

 هلم يبنلا ربق ةرايز عرشت ال :ةلخادم

 2۷° ا



 ؟اذامل :خيشلا

 ل يبنلا ريق ةرايز عرشت ال هنأل :ةلخادم

 ىلإ لحرلا دش زوجي :لئاق لاق ول ءدصقت ام ىلإ لصن دق نآلا.. :خيشلا

 .ضارتعا هيف :ةلخادم

 ؟ضارتعا كانه ءلوسرلا ربق ةرايز زوجي :لئاق لاق ول !بيط :خيشلا

 .ضارتعا هيف :ةلخادم

 ؟يل :خيشلا

 لمعت الا :ةريره يبأ ثيدح ثيدحلا مومعل..ءاذه عرش ام هنأل :ةلخادم

 ىلإو ءاذه يدجسم ىلإو «مارحلا دجسملا ىلإ :دجاسم ةثالث ىلإ الإ يطملا

 عرشي ال :ينعيف...يوارلا بسح ةريره وبأ كش «سدقملا تيب وأ ءايليإ دجسم

 .همهفأ يذلا اذه

 زوجي له :وه سيل «كلاكشتسا ىلع ءآنب يلاؤس ناك !تيتوأ انه نم :خيشلا

 له :انلأسو انلق نأ دعب ناك امنإو مالسلا هيلع لوسرلا ربق ةرايزل لحرلا دش

 انفرصت مث ءاّقح باوجلا ناك ؟مالسلا هيلع لوسرلا دجسم ىلإ لحرلا دش زوجي
 ؛لوسرلا ريق ةرايز زوجي له :انلقف «ةرايزلا انعضوو دجسملا انعفرو ةرابعلا يف

 نيب انعم قرفت كنأ كش الف ؟لوسرلا ربق ةرايزل لحرلا دش زوجي له :لقن ملو

 زوجي له :ةيناثلا ةرابعلا «لوسرلا ربق ةرايز زوجي له :ىلوألا ةرابعلاف «نيترابعلا

 يذلا يناثلا لاؤسلا ىلع بصني كباوج ناك تنأف ؟لوسرلا ربق ةرايزل لحرلا دش

 لحرلا دش زوجي له :لاؤسلا ناك ول امل حاصي كباوج «كيلإ هتهجو تنكام
 الا

 ہت



 لاؤسلا نكي مل نكل «باوص اذهو ةريره يبأ ثيدح تركذف ؟لوسرلا ربق ةرايزل
 ؟قرفلا نآلا حضاو ؟لوسرلا ربق ةرايز زوجي له :لاؤسلا ناك ءاذكه

 .حضاو :ةلخادم

 ؟لوسرلا ربق ةرايز زوجي له :لاؤسلا دوعي !بيط :خيشلا

 .زوجي معن :ةلخادم

 .لاكشإ ال :اًذإف :خيشلا

 (00 2:94:01 /7) "-رئألا ةدج ىواتف)

 مالسإلا خيشل راصتنالا باب! ؟ ]

 يبنلا ريق ةرايز دصقب لاحرلا دش ةمرحب هلوق يف
 هنأ ثلاثلا دلجملا يف حتفلا يف هللا همحر رجح نبا لقن !راصتخاب :لاؤس

 لاحرلا دش عنم هنأ ةيميت نبا مالسإلا خيش نع تركذ ينلا لئاسملا عشبأ نم :لاق

 نبا نأ كلذ نم مهفيف ءفرصتب همالك ىهتنا مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ربق ىلإ

 ..لاوقأو ثيداحأب اذه هلوق ىلع دمتعي رجح
 نبا نأ :تمهف يتلا ةبسنلا نع نآلا تمهف...كمالك نم مهفيف :ةلخادم

 هيلع يبنلا ربق ىلإ لاحرلا دش زاوجب ىريو !بيط ثيداحأ ىلع دمتعي رجح
 .مالسلاو ةالصلا

 ؟ثيداحألا يه ام :خيشلا

 ؟نآلا اذه نم مهفي ام :يردأ ام :ةلخادم

 .ال :خيشلا

o00 ۹ را SSeeeeeseneses senses tetet emme seretan 



 ؟ههفي اذام الإو :ةلخادم

 نأ بجي هنأل ؛ثيداحأ كانه نأ ينعي الو لوقلا اذه بارغتساب مهفي :خيشلا

 ةرات ءاهلك ةحيرص ثيداحأب تبنت ال ةيعرشلا ماكحألا نأ انناهذأ يف رضحتسن

 تيأرو سايقو طابنتسا كانه ناك اذإف !بيط «سايقلاب ةراتو طابنتساب ًةراتو اذكه

 لوقلا اذه نأ روصنت نأ يرورضلا نم سيل تنأ هتبرغتساو ام لوق ىلإ بهذ اًناسنإ

 له :كلاؤسف :نآلاو !بيط «سايقلاب نوكي نأ نكمم ؛ثيدح هيلع دجوي
 ام لأست نأ ديرت تنأ مأ ءال مآ لا لوسرلا ربق ىلإ لحرلا دش زيجت ثيداحألا

 ىلإ لحرلا دش زوجي ال هنأ ةيميت نبا لوقل رجح نبا ظفاحلا بارغتسا نم كفقوم
 ؟ واب يبنلا ريق

 .خيش اي معن :ةلخادم

 ؟وهو :خيشلا

 ظفاحلا بارغتسا :ةلخادم

 ؟اذامل .برغتسملا وه رجح نبا لوق «برختسملا وه هلوق :لوقأ انآ :خيشلا

 يفو ءاهركذو «دجاسم ةثالث ىلإ الإ لاحرلا دشت ال) : ةا يبنلا لوق ملعي هنأل

 مل يوبنلا دجسملا :نآلاف «دجاسم ةثالث ىلإ الإ لاحرلا اودشت ال» :ملسمل ةياور

 مالسلا هيلع هنفد لبق هيف لحرلا دش ناك لهف ؟ةقيقحلا هذه فرعت هيف ربقلا نكي

 ال» : ةا لوسرلا لاق امدنع :هتلق ام ديعأ ؟ال مآ اًعورشم ثيدحلا اذه لاق امدعبو

 ؟اًيح ناك مأ اتیم ناك «دجاسم ةثالث ىلإ الإ لاحرلا دشت

 .اًيح :ةلخادم

 ؟دجسملا يف هربق ناك :خيشلا

Fo 
 ہا اسس



 .ال :ةلخادم

 ؟اًعورشم دجسملا ىلإ لحرلا دش ناك :خيشلا

 .معت :ةلخادم

 ءنامزب مالسلا هيلع هتوم دعب دجسملا يف ربقلا حبصأ امدنع :معن :خيشلا

 ؟قباسلا مكحلا ريغت له ءدجسملا يف ربقلا نآلا حبصأ «ةعسوتلا اورجأ امدعبو

 .ريغت ام ال :ةلخادم

 نأ :هريغ وأ ةيميت نبا لوقي كلذلو ءوه امك قباسلا مكحلا يقب :اَذإ :خيشلا

 هيلع هدجسم ىلإ لحرلا دشل ةينلا صلخي نأ بجيف ةنيدملا ىلإ رفاسي يذلا
 ماقملا وأ ناكملا كلذ ىلإ لصو اذإف ؛ةالص فلآب هيف ةالصلا نآل كلذ ؛مالسل

 وأ ءايلوألا روبق نم ربق يأ روزي امك مالسلا هيلع لوسرلا ربق روزي نأ نكمأف

 هيلع هربق ةرايزل لحرلا دشي نأ ىونف ةينلا سكع اذإ امنيب ءنيحلاصلا وأ ءايبنأل

 مكحلاف «يعرشلا مكحلا بلق :اًيناثو ءاًقالطإ هيف ثيدح ال اًّلوأ اذه مالسل

 دشو عوضوملا سكع وه فيكف دجسملا ىلإ الإ لاحرلا دشت ال :لاق يعرشلا

 ؟حضاو ءربقلا ىلإ لحرل

 .معن :ةلخادم

 امنإ» : إو هلوق نوملعت مكنظأو «برغتسملا وه رجح نبا لوق :اًدإف :خيشلا

 نإ) :هيف يذلا ءارقفلا ثيدح يفو "«ىون ام ئرما لكل امنإو «تاينلاب لامعألا

 مث اركنم نع يهنو فورعمب رمأو ةقدص ةديمحتو ةقدص ةحيبست لك يف مكل

 .(00*”مقر) ملسمو (١مقر) يراخبلا )١(

 0 ما



 اندحأ يتآيأ !هللا لوسر اي :اولاق :ةقدص مكدحأ عضب يفولا :هلوقب ثيدحلا متخ

 :اولاق ؟رزو هيلع نوكي مارح يف اهعضو اذإ سيلأ :لاق ؟رجأ اهيلع هلو هتوهش

 ىتأ نمم لك "”(رجأ اهيلع هل نوكي لالح يف اهعضو اذإ كلذكف :لاق «معن

 فلتخي دحاولا لمعلا «ةينلاب فالتخالاو نكل ؛هتوهش ىضق مارحلا وأ لالحلا

 دعب هل مث ءرجأف هللا ىقتا اذهف يوبنلا دجسملا ىلإ لحرلا دش نمف ةينلا فالتخاب

 نم كلذك سيلو...ءابقو دحأو قيدصلا ركب يبأ ربقو لوسرلا ربق روزي نأ كلذ

 اذه ءرمعو ركب يبأ ربق ةرايزو لوسرلا ربق ةرايزل لحرلا دشف مكحلا سكع
 .هللا ءاش نإ حضاو

 .حضاو :ةلخادم

 06 00 ٠ب)'"رونلا ةلحر"

 تاهبش ضعب در باب[ ۲۲]
 و0 يبنلا ربق ىلإ لاحرلا دشل نيزيجملا

 نوجتحي م يبنلا ربق ةرايزل رفسلا دصق زاوجب نولوقي نيذلا ضعب :لاؤس

 ول ؟يوني اذامف ةنيدملا ىلإ رفاسي نأ ديريو ةكم يف ًاميقم ًاصخش نأ ول :نولوقي ةجحب
 يف ةالصلا نم لضفأ مارحلا دجسملا يف ةالصلاف يوبنلا دجسملا ةرايز يوني هنآ :انلق

 هنين نوكت ىتح فيرشلا ربقلا ةرايز يوني هنأ دب ال ًاذإ نحدف :نولوقيف ,يوبنلا دجسملا

 ؟كلذ ىلع درلا عمسن نأ بحن انكف «ىنعم اهل نوكت دق تيبلل :ينعي

 دجسم يف ةالصلا نم لضفأ لوسرلا ربق ةرايز له «حضاو درلا :خيشلا

 ؟لوسرلا

 27191907 مقر) ملسم قرد

 ہا
 ا



 نأ نم هل رربم ال ًاذإف :فلأ ةئامب اهيف ةالصلاو ةكم ىف شيعي وه ناك اذإف

 لجأ نم لحرلا دشي نأ نم هل رربم ال ًاذإف يوبنلا دجسملا يف ةالصلل ًالحر دشي

 ..مالسلا هيلع لوسرلا ربق ةرايز

 661 )0۷:۳٤/۸۰: "رونلاو ىدهلا"

 ؟ةالص لك دعب لم يبنلا ريق ةرايز زوجت له باب 53

 ربق روزي نأ ةيوبنلا ةنيدملا ىلإ رفاس نمل زوجي له هدافم ًالاؤس مامإلا لئس]
 [؟ةالص لك دعب هاي يبنلا

 «ةنيدملا لهأ تركذف تينث مث ةنيدملا ىلإ رفاس نم تركذ تنأ ًاوفع :لئاسلا

 ؟كلذكأ

 لعفي نأ زوجي هنكل ءال لوقنف ىلص املك لوقت ام ينعت تنك اذِإ - :خيشلا

 وه امك ةالص لك ربد اوددرتي نأ مهل زوجي ال ةنيدملا لهأ كلذكو ًانايحأ كلذ

 ةتباث ثيداحأ تءاج دقو ًاديع مالسلا هيلع هربق نوذختي كلذب مهنأل ؛مويلا عقاولا

 ناكس نم ناك ًءاوس ًانايحأ كلذ لعف نم نكل ءًاديع هربق ذاختا نع يهنلا يف

 .رركي الو ًانايحأ كلذ لعفيف اهيلإ نيدفاولا نم وأ ةنيدملا

 .[كلذ لعفي رمع نبا نكي ملأ] :ةلخادم

 مالسلا هيلع لوسرلا ربق ىلإ ءاج رفس نم باغ ًالثم اذإ ناك ًامئاد شم :خيشلا

 ةعدتبملا لعفي امك هنديد كلذ لعجي نأ امأ «هيبأ ىلعو ركب يبأ ىلعو هيلع ملسو

 .كلذ لثم نم هاشاحف «نامزلا اذه يف

 ٠٠:٠٤:٠١( /ة19/) "رونلاو ىدهلا "

 0 3 ا 20111 ا ا 6



 اب يبنلا ىلع مالسلا نيب قرفلا باب!

 اهجراخ نمو ةرونملا ةنيدملا نم

 نم او هللا لوسر ىلع مالسلا نيب قرفلا ام :لوقيف لئاسلا لأسي :ةلخادم

 نيبو «ثيدحلا صنب مالسلا نوغلبي ةكئالملا نأب اًملع ةرونملا ةنيدملا ريغ رخآ دلب

 .مالسلاو ةالصلا هيلع هربق مامأ صخشلا فوقو

 اهنم اًئيش تركذ ءاذه دكؤت ثيداحأ تءاج دقو «قرف ال هنأ ةقيقحلا :خيشلا

 لهأ ضعب نع ءاج دجاسم روبقلا ذاختا نم دجاسلا ريذحت :يباتك يف اًميدق

 اذهب هسولج ببس نع هلأسف 0: يبنلا ربق بناجب اًسلاج الجر ىأر هنأ تيبلا
 ةالص نأب :هباجأف اب يبنلا ىلع يلصي هنإ :لاقف ب يبنلا ربق نم برقلا

 انيبن تايصوصخ نم نأل كلذ ؛ءاوس سلدنألا يف ناك نمو انه تنأ يلصملا

 هناوخإ نم هلبق نم ىلع ىلاعتو كرابت هللا هلضف اممو «هيلع همالسو هللا تاولص

 يتمأ نع ينوغلبي نيحايس ةكتئالم هلل نإ» :لاق امك هنأ لسرلاو ءايبنألا نم

 نيب قرف الو «مالسلا يتمأ نع ينوغلبي ءاهلك ايندلا يف نيفاوط :نيحايس ''”«مالسلا

 يف كانهو انه يلصي نم نيبو هربق دنعو هدجسم يف 0 يبنلا ىلع يلصي نم

 نوموقي هيلإ ةو هيلع ةالصلا غيلبتب نيفظوملا ةكئالملا نأل ؛اهلك دالبلا يصاقأ

 .مايق ريخ كلذب

 امنيح ةرم لوأ يف :هركذأ نأ ديفملا نم لعل ءيشب ينركذي ةقيقحلا يف اذهو

 تئج املف ؛ةرم لوأل جحلا ةضيرف يدؤأ نأو ةيدوعسلا ىلإ رفاسأ نأ يل بتك

 :لاق «ةنيدملا لوخد يفرمألا نآ ىأر لوئسملا طباضلا هيلع عقويو زاوجلا ذخآل

 .(؟ 17 مقر) عماجلا حيحص )١(



 يمالس ئرقأ ةمالسلاب كانه ىلإ تلصو اذإ :لاق ءلضفت :هل تلق ءاَئيش كنم ديرأ

 دالبلا تريغت فسألا عم ءنآلا وه امم ريخ ذئموي عضولا ناك ءا هللا لوسر ىلإ

 وهام ىلع دهاشلا وه كلدأ الأ :هل تلقف «حيبق ربغم ضرألا هجوف اهيلع نمو

 ىلإ رثكأ وأ ببسب لصأ ال دق ناسنإ انآ :تلق «لضفت :لاق :هيصوت امم كل ريخ

 «لضفت :لاق كل ريخ وه ام ىلع كلدأ الفأ :نآلاف ءركذتأ الف لصأ دقو ءةنيدملا

 :ثيدحلا اذه هل تركذو ءرصبلا فرط نم عرسأب نآلا لصي نآلا هيلع لص :تلق

 بر نم نوفظوم ءالؤهف «مالسلا يتمأ نع ينوغلبي نيحايس ةكئالم هلل نإ)

 .هتمأ مالس هيلع همالسو هللا تاولص انيبن غيلبتل طقف نيملاعلا

 يلع ىلص نمو ؛هتغلبأ ايتان يلع ىلص نم» :ثيدحب اًضيأ هيبنتلا نسحيو
 اًجيرخت هتجرخ تنك دقف «هل لصأ ال عوضوم ثيدح اذه (هتعمس ينم اًبيرق

 ةعوضوملاو ةفيعضلا ثيداحألا ةلسلس" نم ركذأ امك لوألا ءزجلا يف اًيملع

 ."ةمألا يف ئيسلا اهرثأو

 (ه5 8:٠١": / ه) "تارامإلا ىواتف"
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 تايوتحملا سرهف سرمو )مم
 sss كرشلا نم هداضي امو ديحوتلا باتك

 مزاول نايبو «هيلإ ةوعدلا ةيمهأو «هماسقأو .هفيرعت :ديحوتلا ىلع مالكلا باوبأ عامج

 ۷ هيف عوقولا ةروطخو «هعاونأو ,هفيرعت :كرشلا ىلع مالكلاو نيتداهشلاب قطنلا تايضتقمو

 9.....ةاعدلا دنع ةيولوألا ةحيحصلا ةديقعلاو ديحوتلا ىلإ ةوعدلا ءاطعإ ةيمهأ بابا 1

 TAs هنم باپ[ ]٩

 نا اهتايولوأ ىلوأ ديحوتلا لعجت نأ تايعادلا ضعبل خيشلا ةحيصن باب[ "1

 ۷٣ةداضي امو ديحوتلا ماسقأ نايبو ديحوتلا ةوعد وه لسرلاو ءايبنألا ةوعد لصأ باب[

 Oss رانلا يف دولخلا نم يجني هنأو ديحوتلا لضف بابا 1

 Oss رانلا يف دلخي ال دحوملا باب11

 01 ةديقعلا تحص ام ىتم رانلل ًابجوم نكي مل مّظع نإو بنذلا باب 31

 OY هنودب ةحلاصلا لامعألا عفنت ال هنأ نايبو ديحوتلا ةيمهأ باب1۸ ]

 813 ديحوتلا لضف يف اهمهف ءاسي دق ثيداحأب ةماعلا ثدحي ال باب 1

 Of هنم باپ[ ]

 Oss كرشلاو ديحوتلا ماسقأ باب 1

 OQ كرشلاو ديح وتلا ماسقأ نايب باب 1

 TEs رفكلاو كرشلاو ديحوتلا ماسقأ باب 71



 ال لل ل م همة هم ممم ةيبوبرلا ديح وت ىف ةديقعلا رصح نم ىلع درلا باب[ 471

 ىعد يذلا ديحوتلا نايبو «باهولا دبع نب دمحم مامأللا ةوعد نع عافذلا بابا 68]

 VO sese كرشلا رطخخو ديحوتلا ماسقأ ىلع هيبنتلا عم «هيلإ

 AE sss كرشلا مهيلع أرط مث ديح وتلا ىلع سانلا ناك باب ]

 AEs فصلا قرفت ديح وتلا ىلإ ةوعدلا نأ لوقي نم ىلع درلا باب[ ]

 AV n هلل ةيدوبعلا صالخإ باب[ ۹1]

 AY esses عابتالا ديحوت بابا 1

 0 هنم باب[ ۳]

 Yess نيتداهشلا ىنعم باب[ 1

 Ys نيثداهشلا تايضتقم نایب باب[ ]

 A ss اهتايضتشم نايبو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش ىنعم باب[ ۹]

 YT ل هه هم مم مم مم هم ممم هم هعمل ةينادحولاب هلل ةداهشلا مزاول باب[ ۷]

 TE ss ديحوتلا ةداهش رضتحملا نيقلت باب[ ۹۸]

 VTE ss اهتايضتقم نايبو هلوسرو هللا دبع اًدمحم نأ ةداهش ىنعم باب[ 1]

 YY esses ب دمحم ةلاس رب ناميإلا مزاول باب[ 31

 قحب دوبعم الب وأ هللا الإ د وبعم الب ؛هللا الإ هلإ ال ريسفت نيب قرف كانه له باب[ 1

 WV esses ؟هللا الإ "دوجولا ىف"

 ١١9 ؟مهم ؛هللا الإ دوجولا يف قحب دوبعم ال :انلوق يف «دوجولا يف» ديق له باب. 1

 Pe «ةنجلا لحد هللا الإ هلإ ال :لاق نم» : و هلوق ىنعم باب[ 1

 ٠١۷ ؟ةنجلا لخدي هنأو هللا الإ هلإ ال لاق نميف ةدراولا ثيداحألا تخسن له باب[ 31

 ا
 يا



 نك sees ؟الوأ راثلا لخدي نم «هللا هلإ ال» :لوقي نمم كانه له باب[ ]٠١5

 TQ esses ديح وتلا ةوعد ددجم باهولا دبع دمحم باب[ ] ٠١

 FQ ةديقعلا يف ام مهأ كرشلا نم ةمالسلا باي[ 7

 TAs رئابكلا ربكأ هنأ نايبو كرشلا نم ريذحتلا باب[ 7 ١٠

 VEN كرشلا رطخ نايب بابا ١3

 VE كرشلاو رفكلا رطح مظع بابا ]١

 VEE جحلاك تادابعلا ىلع كلذ رثأو .هللاب كرشلا ةروطخ نايب بابآ 3

 VEO esses رفكلا وه كرشلا باب[ ]1

 VEO sese كرش رفك لك بابآ 1

 o ؟قرف كرشلاو رفكلا نيب له باب[ ]١١

 ON sens كرشلاو رفكلا نيب قرفلا لوح ةملك باب[ ]٠٠١

 ةلأسمل ضرعتلاو ءلوصألا نود عورفلا يف روفغمأطخلا :ةلوقم أطخ نايب بابآ ١١3

 Os كرشلا وأ رفكلا نيب قيرفتلا

 VI esses هللاب كرشلا يفن ناكرأ باب[ ١73

 NT sese كرشملا فيرعت باب[ ]١ ١

 NTO sess رغصألاو ربكألا كرشلا نيب ةقرفتلا طباوض بابا 73

 O 2 ممل لم م همم همم همم همم هوم همم همم م م مم مق ةعاطلا كرش باب[ 1

 ل مالسلا هيلع ليعامسإ نيد رّيغو مانصألا دبع نم لوأ باب[ ]

 Wess ليثامتلا ةعانص زّوج نمل ةهبش در بابا 3

 ا ءايرلا نم بيهرتلا باب[ ١



 نم ىلع درلاو «یلاعت هبضغ بجوي هئاعدو ىلاعت هتدابع نع رايكتسالا بابب 1

 WV esses هللا عم بدأ ءوس هللا ءاعد نأ ىعدا

 VY esses همّرح نم ىلع درلاو «هللا لاؤس بابا 1

 نور ا باتكلا لهأ ىلع كرشملا ظفل قالطإ زاوج بابا 3

 اا م م م ع ممم م هم مم مم مم ؟تاكرشم تايباتكلا له بابا 1

 VV sss (ةيبوبرلا ديحوت)

 VY ese ةيبوبرلا ديح وت يف ةديقعلا رصح نم ىلع درلا بابا 1

 AY cesses ؟ةنيقحلا ىلع ناك لهو مدآ ينب ةيرذ نم قاثيملا ذخأ ركذ باب 7

 AY esses هنم بابا ١1

 ارا ل ل م هم مل م مق همة هم همم همم همم همم همم همم هم همم مم م م م هنم باب[ 1

 AQ ل  ل مل ل همم هم م هم مم ممم هم مم م قاثيملاب فوي مل نم مکُح بابا 3

 o لمع ممم ممم ممم هم همم داتوألاو باطقألا ةديقع ةلالض بابإ 1

 AY ل مل هلم هم همم همم ممم همم مم ممم همم همم همم همم هللا قلخ نم باوج بابا 1

 AF ss ةيبوبرلا ك رشب سبلت نمم لالضلا لهآ ضعب ركذ بابآ 1

 ل روبقلا ماكحأ عماج

 دجاسملا يف ةالصلا مكحو ءدجاسم روبقلا ذاختا مكح لوح مالكلا باوبأ عامج

 144 0 عمهم ممل لئاسم نم كلذب لصتي امو ءروبقلا ىلع ةينبملا

 Vn دجاسم روبقلا ذاختا نع يهنلا ثيداحأ باب 13

 804 يي منهم ممم هم ممم همهم هموم هم دجاسم روبقلا ذاختا ىنعم بابإا 1

 FQ se :روكذملا ذاختالا ىنعم يف ءاملعلا لاوقأ

0 1 
 ہا



 YA esses دجاسم روبقلا ذاختا مكح باب[ 1

 TYA esses روبقلا ىلع دجاسملا ءانب ميرحت ةمكح باب[ ]

 YEP sss روبقلا ىلع ةينبملا دجاسملا يف ةالصلا مكح باب[ 31

 YOY a.s يوبتلا دجسملا الإ دجاسملا عيمج لمشي قباسلا مكحلا نأ يف باب[ ] 5 ١

 TOV sss كرشلل ةاضفم روبقلا ىلع دجاسملا ءانب باب[ ] ٤١

 ل ees روبقلا ىلع ةينبملا دجاسملا يف ةالصلا ةمرح باب[ ]4 ١

 74 ممم مهم معلم ؟ةلطاب روبق اهيف يتلا دجاسملا يف ةالصلا له باب[ ]١45

 815 esses ءايبلألا روبق ىلع ةينبملا دجاسملا يف ةالصلا مكح بابآ 1

 PVE sss روبق ىلع ةينبملا دجاسملا يف ةالصلا مكح باب[ ] ١١

 دجسم يف ةالصلا ةمرح كلذ نم مزلي لهو هدجاسم روبقلا ذاختا ةمرح باب[ ١

 AY ل ل ل ل هلم ل م هم مع همم همم مم م مق هم همم م ممم همم م مق !؟والاع لوسرلا

 YAT esses دجاسم روبقلا ذاختا ةمرح بابآ 1

 PAV ss اهيلع جرسلا داقيإو دجاسم روبقلا ذاختا مكح باب[ 1

 ۲۸۹ ..؟دجاسم روبقلا ذاختا ثيدح يف "اوعنص ام ردح" ةرابع لئاق وه نم باب[ ]

 ۲۹۰ ؟ادجسم هربق ىلع ذس ال ىتح لايناد يبنلا ربق عضوم ةباحصلا ىّمع له بابآ ٠۱1

 اذإ اميف روبق اهيف يتلا دجاسملا يف ةالصلا ةمرح صيصخت ةحص ىدم بابآ 1

 ا ؟ و يبنلا دجسم يف ةالصلا مكحو «ريقلا لبقتسي يلصملا ناك

 TAP sese ؟ربق هيف دجسم يف ةزانجلا ةالص زوجت له باب[ ]

 846 essen هنم باي[ 1]

 ۲۹۵ روبق هيف سيل ةالصلل صصخم ناكم يف ةربقملا لخاد ةزانجلا ةالص مكح باب[ ] ٠١

 مز 0 لل



 لا ؟هريغ اًدجسم دجي مل نمل ربق هيف دجسم يف ةالصلا زوجت له باب! 7

FAA sese ]هنم باب ١617[ 

YA sss ]هيف يذلا ربقلا شين دجسم يف ةالصلا مكح باب 1 

oY es ؟دجسملا مأ ريقلا لازي لهف دجسملا يف ربقلا دجو اذإ بابا ٠ [ 

PY es ربق اهيف دجسملا ىلإ ةفاضم ةف رغ يف ةالصلا مكح با 71 

  3نم ةيجراخلا هتحاس يف ربق هيف دجسم يف ةالصلا مكح بابا

  1ل ةربقملا راوجب ينبملا دجسملا يف ةالصلا مكح باب!

  1كلذ فلاخ نم ةشقانمو كرشلا ةعيرذل اًدس ةريقملا يف ةالصلا ةمرح بابا .. 75017

NV wees دجاسم روبقلا ذاختا مكح لوح اهباوجو تاهبش باب 3 

 لئاسملاو عرشي ال امو روبقلا دنع عرشي امو روبقلا ةرايز مكح لوح مالكلا باوبأ عامج

 نك كلذب لصتت ىتلا

 PV ل ةيعرش ةرايز روبقلا ةرايز نوزيجي ديحوتلا ةوعد ةمكأ باب[ ]١١6

 ءاسنلا ةرايز مكح يف لوقلا قيقحتو روبقلا ةرايز ماكحأ نم ةلمج ركذ باب 3

TAA wees ]روبقلا دنع مرحي ام باب ١177[ 

e ل م ا م همة مة ممن مم مومن ممم همم مم هم همة مة موقق روبقلا ةرايز عدب بابا ١[ 

CEY ل ؟ىتوملا ىلع مالسلا ةيفيكو «روبقلل ةيعرشلا ةرايزلا دح بابا 3 

EY es ؟لاجرلل ًاليل روبقلا ةرايز نع يهنلا يف ءيش حصي له بابا 1 

  3؟هب صاخ ًاليل ةريقملل ةا لوسرلا ةرايز له بابا  ssقا

EY sss روبقلل ءاسنلا ةرايز ميرحتب لوقلا ىلع درلا بابا 31 



 عال لل لل نومة م ممم همم ممم ممم مم ممم ممم ممم روبقلل ءاسنلا ةرايز مكح باب[ ١71

 CEA esses «روبقلا تاراوز هللا نعل» :44 هلوق ىنعم باب[ 1

 CEQ ؟ظاعتالل رويقلل ءاسنلا ةرايز زوجي له باب[ ۱۷ ]٠

 EON es ديعلا موي ءايحألل وأ «تاومألل ءايحألا ةرايز صيصخت مكح[ 3

 GOO n ديعلا موي روبقلا ةرايز مكح باب[ ۷]

 EO ديعلا يف روبقلا ةرايز صيصخت مكح بابا ]

 ٤0۹ .....؟روبقلا ةرايزي ديعلا صيصخت زاوج مدع ىلع ىلقن ليلد كانه له بابآا 7

 عالق esses ؟يلمعلا رفكلا نم دعي نويروبقلا هيف عقي ام له باب[ ]

 EW esses ةالصلاب ربقلا لابقتسا ةمرح باب[ 1]

 ETO 0 ل م ع همم هلع م هم همم مم هم مم همم هم كرشلا نم روبقلاب حسمتلا باب[ 1

 «انبر نذإب انميقس يفشي انضعب ةقيرو انضرأ ةبرت هللا هللا» :ثيدح يف له باب[ 1

 ET ؟روبقلاب حسمتلا زاوج ىلع ليلد

 EW ss روبقلا دنع نآرقلا ةءارق مكح باب[ 1

 EWA لل م ممل ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم هموم ربقلا ىلع ةءارقلا مكح باب[ ]١185

 EWA ees روبقلا ىلع راجشأ ةعارز مكح بابا 3

 الا sss كرشلا نمف روبقلا ىلإ جحلا امأ مارحلا هللا تيبل الإ حح ال باب[ 17

 قاثيملا ذخأ لهو كلذ لثم يف لهجلاب رذعي لهو روبقلاب فاوطلا مكح باب[ ]

 EVP ns ةرتفلا لهأ مكحو ؟ةجحك يفكي

 تي مالسإلا اهاضري ال ةينثو روبقلا لوح فاوطلا باب[ 1

 EVA sess ءاعدلا نيح روبقلا لبقتست ال بابا ]

  teeta tettet teteraا ا  dens eesees nenas ceree serete carerیا ۷۳



 EAE esses ًاكربت هدنع ءاعدلل ربقلا دصق مكح باب ]

 EAE ل م مف همم هوم ممم هم ممم ممم مم مم ممم ممم مم ممم مم ممم هم همم موف هنم باب |! 31

 EAE ses ءاعدلاب روبقلا لابقتسا مكح بابآ 1

 ع esses ؟ءاعدلاو مالسلاب ربقلا دصقت عرشي له بابا 1

 CAO sess عورشم ريغ ربقلا دنع لاملا عضو باب[ ]۱۹١

 لا ؟هنيعب هترايزو ربقلا ميلعت زوجي له بابا 31

 EAT esses هيلع ةباتكلاو ةرورضلل ربقلا ىلع ءانبلا مكح بابا[ 31

 EAN لل مهنة ممم ممم ممم مق اهب ةيانعلاو ةباحصلا روبق ءايحإ مكح باب[ ]١94

 راثآ عبتت مكحو ةلضافلا نطاوملاو روبقلل لاحرلا دش مكح لوح مالكلا باوبأ عامج

 AV sss اهَدصَقَكو نيحلاصلاو ءايبنألا

 EAP sss نيحلاصلا و ءايبنألا راثآ عبتت ةيعدب بابا 1]

 EAT ل ل ل هلم ل همم هوم مع م مم مم م م مم ؟ءايبنألا راثآ عبتت مكح باب[ ]

 EQ ل ملم مم كرشلل ةليسو اهدنع ةالصلل ءايبنألا راثآ دّصَقَت بابآ 1 ١

 ET نيحاصلاو ءايبنألا راثآ عبتت :كرشلا لئاسو نم باب[ 1

 كلذ نأ مآ طقف دجاسملا نم ةثالثلا دجاسملا ريغل مرحي لاحرلا دش له باب[ 7 1

 OV esses ؟ماع

 OY ss ةلضافلا نطاوملا لمشي «لاحّرلا دشت ال» :ثيدح باب[ ] ١

 O ss نيحلاصلاو ءايبنألا روبق ةرايزل لاحرلا دش ةيعدب باب 1

 O ss ؟روبقلا ىلإ لاحرلا دش يف يعرشلا مكحلا وه ام باب[ 3 7١

 OE ةلضافلا نطاوملا ىلإو روبقلا ىلإ لاح رلا دش مكح باب[ ؟ 1



 OO ss مارحلا دجسملا ريغ ةكمب يتلا دجاسملا دصق ةيعدب باب[ ]۸ ۲١

 OTs ةكم لوح يتلا عاقبلاو لابجلا دصق ةيعدب باب[ ] ١

 Osea ةشئاع دجسم ىف ةالصلا دصق ةيعدب باب[ ]۲١

 دجسملا ريغ ةنيدملاب ىتلا تارازملاو دجاسملا نم ءىش دصق ةيعدب باب1 ]

 Os ءايق دجسمو ىوبلا

 OV ل ل هتليضف عم ءابق دجسم ىلإ لحرلا دش زوجي ال بابا ]

 018 n مالسلا هيلع ليلخلا ميهاربإ ربق دنع ةالصلا ةيعدب باب[ 1

 ةريزج يف ًادوجوم ناك يذلا رضخلل موعزملا ٍبّصْنلا يف خيشلا ىوتف باب[ ]

 نا رضخلا ةايح يف روبقلا ٍةَدبَعو ةعدتبملا ىوعد ىلعو اكليف

 01 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا ربق ةرايز ةلأسم لوح مالكلا باوبأ عامج

 ثيداحألا نم ةلمج درس عم ل يبنلا ربق ةرايز ةلأسم يف لوقلا ريرحت باب[ ]١5 ١

 OY ل م هع عل هم همم هم مم هم همم هم هعمل بالا اذه يف ةعوضوملاو ةفيعضلا

 .OV ss ةرايزلا دصقب هيلإ لحرلا دش نود اب يبنلا ربق ةرايز زاوج باب[ 7١7

 OCA essen يوبنلا ربقلا ةرايز عدب باب[ ۷]

 661 es راب لوسرلا ربق ةرايز يف ولغلا روص نم باب[ 1

 نا ses هنم باب[ ]١ ١

 8085 ssn هنم باب[ ]١١١

 ه5 .... وللي يبنلا ريق دنع هتالص نم ديز نب ةماسأ ىلإ بسني ام نالطب نایب باب[ 1

 OO sn ؟روبقلا يقاب ةرايز مكح اهمكح ا يبنلا ربق ةرايز باب[ 1

 OOV ss اپ يبنلا رق ةرايز عرشت له باب1

 هوو ا



 ]٩ 4يبنلا ربق ةرايز دصقب لاحرلا دش ةمرحب هلوق يف مالسإلا خيشل راصتنالا باب[ 55

OY ]ل ر ىبنلا ربق ىلإ لاحرلا دشل نيزيجملا تاهبش ضعب در باہ [ 

 O es ؟ةالص لك دعب ا يبنلا ربق ةرايز زوجت له باب[ 1

 0715 .... اهجراخ نمو ةرونملا ةنيدملا نم ا يبنلا ىلع مالسلا نيب قرفلا باب[ 1

 OV eens تايوتحملا سرهف

 مالك
 ہا



 ةمالعلا ةعوسوم

 ينابلالا نيدلا رصان دمحم
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 ةمجرثلاو ثارتلا قيقحتو ةيمالسإلا

 نابلألا نيدلا رصان دمحم
 نم رثكأ ىلع يوتحت ةعوسوم»

 «دلاخلا هثارنو ىنابلألا ةمالعلا لوح ةساردو ًالمع (5:)

 لوألا لمعلا

 ةديقعلا يف ينابلألا ةمالعلا ثارت عماج ةلسلس

 ةلأسم يفلأ براقي ام ىلع يونحت»

 «ةيانعب ىنابلألا ةمالعلا ثارت نم ةجرختسم ةيدقع ةدئافو

 قفز

 (كرشلا نم هداضي امو ديحوتلا باتك)

 يناثلا ءزجلا

 نامعن لآ ملاس نب دمحم نب يداش





 لسوتلا ماكحأ

  tettt seetteا eeeeessessesetetes seretan teter ۷ ¥0 7-0-0-5 م





 لاوقألا بارطضا نایب باب [؟؟4]

 هيف لوقلا قيقحت بجوي امم لسوتلا مكح يف

 :[مامإلا لاق]

 «ًاريبك ًابارطضا نيدلا يف اهمكحو «لسوتلا ةلأسم يف سانلا برطضا

 داتعا دقو ؛لهاستمو لاغمو ءمّرحُمو للحم نيب ًاميظع ًافالتخا اهيف اوفلتخاو

 وأ كيبن قحب مهللا» :ًالثم مهئاعد يف اولوقي نأ ةليوط نورق ذنم نيملسملا روهمج

 مارحلا تيبلا قحب كلأسأ ينإ مهللا»و "ينع فعاو ينفاع كدنع هردقب وأ ههاجب

 مهللا) وأ "نالفو نالف لثمو ؛نيحلاصلاو ءايلوألا هاجب مهللا»و "يل رفغت نأ

 انع مهلا جرف هددم تحتو «هترضح يف نحن نم هاجبو «كدنع هللا لاجر ةماركب

 كيلإ نيلسوتم ءةعارضلا فكأ كيلإ انطسب دق انإ مهللا»و"نيمومهملا نعو
 .خلإ "..نيملسملاو مالسإلا رصنت نأ ةعافشلاو ةليسولا بحاصب

 ضعب هيف درو دق هنأو «عورشمو غئاس هنأ نوعّديو ًالسوت اذه نومسيو

 يف الغ مهضعبو ءهيلع ضحتو هب رمأت لب ؛هعرشتو هرقت يتلا ثيداحألاو تايآلا

 نم غلبت مل يتلا هتاقولخم ضعبب ىلاعت هللا ىلإ لسوتلا زاجأ ىتح اذه ةحابإ

 «مهتح رضأ ىلع ينبملا ديدحلاو ؛ءايلوألا روبقك ؛نأشلا ةعفرل اهلهؤي ام ةناكملا

 ؛ميظع وهف ميظعلا رواج ام نأ نيمعاز ءاهنم ةبيرقلا رجشلاو ةراجحلاو بارتلاو

 ىلإ ةليسو نوكي نأ حصي «ىتح هسفن ربقلا ىلإ ىدعتي ربقلا نكاسل هللا ماركإ نأو
 !هللا ريغب ةثاغتسالا نيرخأتملا ضعب زاجأ دق لب هللا

 9-١١( ص)" لسوتلا"

 ا اميل 0۹ | م



 نآرقلاو ةغللا يف لسوتلا باب [14]

 :[مامإلا لاق]

 سانلا نم ريثك مهف ءوس بابسأ نم ماه ببس ىلإ رظنلا تفلأ نأ بحأ

 مهمهف مدع وه كلذو .هنم سيل ام هيف مهلاخدإو «هيف مهعسوتو «لسوتلا ىنعمل
 ةظفل (لسوتلا) ةظفل نأ كلذ «ةيلصألا هتلالدب مهتفرعم مدعو «يوغللا هانعمل

 :اهب ىنع دقو ءرشنو رعش نم برعلا مالكو ةنسلاو نآرقلا يف تدرو «ةليصأ ةيبرع

 :لساولا) :"ةياهنلا» يف ريثألا نبا لاق ؛ةبغرب هيلإ لصوتلاو :بولطملا ىلإ برقتلا
 «هب برقتيو ءيشلا ىلإ هب لصوتي امو ؛ةطساولاو ةبرقلا :ةليسولاو «بغارلا

 ىلاعت هللا ىلإ لسو) :"سوماقلا» يف يدابأ زوريفلا لاقو (لئاسو اهعمجو

 :"سيياقملا مجعم» يف سراف نبا لاقو (لسوتك هيلإ هب برقت ًالمع لمع :ًاليسوت

 زع هللا ىلإ بغارلا :لساولاو ءبغر اذإ لسو :لاقي .بلطلاو ةبغرلا :ةليسولا)

 :ديبل لوق يف وهو «لجو

 .(ٌلساو هللا ىلإ نيد يذ لك ؛ىلب مهرمأ ٌرْذق ام نوردي ال سانلا ىرأ

 ءيشلا ىلإ لصوتلا :ةليسولا) :"تادرفملا» يف ينافصألا بغارلا لاقو

 هيلإ اوغتباو# :ىلاعت لاق «ةبغرلا ىنعمل اهنمضتل ءةليصولا نم صخأ يهو «ةبغرب

 يرحتو ؛ةدابعلاو لمعلاب هليبس ةاعارم :ىلاعت هللا ىلإ ةليسولا ةقيقحو «4ةليسولا
 .(ىلاعت هللا ىلإ بغارلا :لساولاو ؛ةبرقلاك يهو ؛ةعيرشلا مراكم

 :رعاشلا لوق هيلع دشنأو ًاضيأ ىنعملا اذه ريرج نبا ةمالعلا لقن دقو

 لئاسولاو انئيب يفاصتلا داعو انلصول اندع نوشاولا لفغاذإ

 امك ءةبرقلاو ةجردلاو «كلملا دنع ةلزنملا وه ةليسولل رخآ ىنعم كانهو اذه



 اذإ» : لي هلوق وه كلذو ءاهب ةنجلا يف ةلزنم ىلعأ ةيمست ثيدحلا يف درو

 ةالص يلع ىلص نم هنإف «يلعاولص مث ءلوقي ام لثم اولوقف نذؤملا متعمس

 الإ يغبنت ال ةنجلا يف ةلزنم اهنإف ةليسولا يل هللا اولس مث ءًارشع اهب هيلع هللا ىلص
 هل تلح ةليسولا يل لأس نمف ءوهانأ نوكأ نأ وجرأو «هللا دابع نم دبعل

 ."””ةعافشلا

 «يلصألا اهانعمب ةلصلا اقيثو ةليسولل نيريخألا نيينعملا نيذه نإ حضاوو

 .اذه انثحب يف نيدارم ريغ امهنكلو

 :نآرقلا يف ةليسولا ىنعم

 هيف فلاخي ملو ءةغللا يف فورعملا وه لسوتلا ىنعم نايب نم هتمدق ام نإ

 امهيف تدرو نيتللا نيتميركلا نيتيآلا ريسفتلا ةمئآو حلاصلا فلسلا رسف هبو ؛دحأ

 هيلإ اوغتباو هللا اوقثا اونمآ نيذلا اأ اي# :ىلاعت هلوق امهو ء(ةليسولا) ةظفل

 كنئلوأ# :هناحبس هلوقو ٠١(« :ةدئاملا»# نوحلفت مكلعل هليبس يف ادهاجو ةليسولا

 نإ هباذع نوفاخيو هتمحر نوجريو برقأ مهيأ ةليسولا مهر ىلإ نوغتبي نوعدي نيذلا
 .(ه0/ :ءارسإلا) ار وذحم ناك كبر باذع

 يف هللا همحر ريرج نبا ظفاحلا نيرسفملا مامإ لاق دقف «ىلوألا ةيآلا امأف

 «باوثلا نم دعوو «مهربخأ اميف هلوسرو هللا اوقَّدص نيذلا اهيأ اي) :اهريسفت

 هل ةعاطلاب مكاهنو ؛مكرمأ اميف هللا اوبيجأ :لوقي هللا اوقتاإ#.باقعلا نم دعوأو

 .(هيضري امب لمعلاب هيلإ ةبرقلا اوبلطاو :لوقي :«ةليسولا هيلإ اوغتباوإ# .كلذ يف

 .[هنم].يمالسإلا بتكملا ے۲۲ مجاري" ليلا اورا ياك يف رخن وهو ههه ريو نشسلا باحصأ و ماس اور



 اهيف ةليسولا ىنعم :نأ امهنع هللا يضر سابع نبا نع ريثك نبا ظفاحلا لقنو

 يدسلاو ريثك نب هللا دبعو نسحلاو لئاو يبأو دهاجم نع كلذ لثم لقنو «ةبرقلا

 لمعلاو «هتعاطب هيلإ اوبرقت يأ) :اهيف هلوق ةداتق نع لقنو «دحاو ريغو ديز نباو

 نيرسفملا نيب فالح ال ةمئألا ءالؤه هلاق يذلا اذهو) :ريثك نبا لاق مث (هيضري امب

 . (دوصقملا ليصحت ىلإ اهب لصوتي يتلا يه ةليسولاو..هيف

 هنع هللا يضر دوعسم نب هللا دبع ليلجلا يباحصلا نيب دقف ةيناثلا ةيآلا امأو

 نودبعي اوناك برعلا نم رفن يف تلزن) :لاقف اهانعم حضوت يتلا اهلوزن ةبسانم

 ."(نورعشيال مهنودبعي اوناك نيذلا سنإلاو «نوينجلا ملسأف :نجلا نم ًارفن

 نودبعي اوناك نيذلا سنإلا رمتسا يأ) : "هللا همحر رجح نبا ظفاحلا لاق

 نيذلا مهو ءاوملسأ مهنوكل ءكلذب نوضري ال نجلاو «نجلا ةدابع ىلع نجلا

 .(ةيآلا ريسفت يف دمتعملا وه اذهو ءةليسولا مهبر ىلإ نوغتبي اوراص

 كلذلو ءىلاعت هللا ىلإ هب برقتي ام ةليسولاب دارملا نأ يف ةحيرص يهو :تلق
 «ةحلاصلا لامعألا نم ىلاعت هللا ىلإ هب نوبرقتي ام نوبلطي يأ *نوغتبي# :لاق

 نأ هرهاظ «ميلس ريكفت لكل ةفلاخملا ةبيرغلا ةرهاظلا هذه ىلإ ريشت كلذك يهو

 «مهنوجريو مهنوفاخي «هللا دابع ضعب ىلإ مهئاعدو مهتدابعب سانلا ضعب هجوتي
 اوذخأو «مهتيدوبعب هللا ورقأو :مهمالسإ اونلعأ دق نيدوبعملا دايعلا ءالؤه نأ عم

 ءاهاضريو اهبحي يتلا ةحلاصلا لامعألاب «هناحبس هيلإ برقتلا يف نوقباستي

 .[هنم].(07-07 /۲) "رشک نبا ريسفت" )١(

 «نجلا ملسأف) :هل ةياور يفو (حتف ٣۲۰-۳۲٣ /۸) هوحنب يراخبلاو (يوون 740 /8) ملسم هاور (؟)

 .[هنم].(مهنيدب ءالؤه كسمتو

 .[هنم].(17-17 )1١/ "يرابلا حتف" (۳)

 ہا



 مالحأ ةيآلا هذه يف هفَسُي هناحبس وهف «هباقع نم نوفاخيو «هتمحر يف نوعمطيو
 نوقولخم مهن عم مهتدابع ىلع اورمتساو «نجلا اودبع نيذلا نيلهاجلا كئلوأ

 هللا ركتيو ارض الو ًاعفن مهسفنأل نوكلمي ال ,مهلثم ءافعضو «هناحبس هل نودباع

 هدحو كلمي يذلا وهو :ىلاعتو كرابت «هدحو هيلإ ةدابعلاب مههيجوت مدع مهيلع

 ىلع نميهملا وهو ءيش لك ريداقم هدحو هديبو :عفتلاو رضلا

 .ءيش لك
 :هللا ىلإ ةبرقملا لئاسولا يه اهدحو ةحلاصلا لامعألا

 نيتقباسلا نيتيآلاب لالدتسالا اوداتعا ملعلا يعدم ضعب نأ بيرغلا نمو

 وأ مهتمرح وأ مهقح وأ ءايبنألا تاوذب لسوتلا نم مهنم ريثك هب جهليام ىلع

 نأ ًاعرش تبثي مل هنآل «هيلع نيتيآلا لمح حصي ال ئطاخ لالدتسا وهو ؛مههاج

 فلسلا نم دحأ لالدتسالا اذه ركذي مل كلذلو «هيف بوغرم عورشم لسوتلا اذه

 ىلاعتو كرابت هللا نأ امهنم هومهف يذلا لب ءروكذملا لسوتلا اوبحتسا الو «حلاصلا

 هاضر ىلإ لصوتلاو «ةبرق كب هيلإ مدقتلاو «ةبغر لكب هيلإ برقتلاب انرمأي

 برقتلا اندرأ اذإ انيلع نأ ةريثك ىرخأ صوصن يف انملع دق هئاحبس هللا نكلو

 كلت لكي مل وهو ءاهاضريو اهبحي يتلا ةحلاصلا لامعإلاب هيلإ مدقتن نأ هيلإ
 فلتختس كاذنيح اهنأل ءانقاوذأو انلوقع ىلإ اهديدحت كرتي ملو ءانيلإ لامعألا

 عبتنو «كلذ يف هيلإ عجرن نأ هناحبس انرمأ لب «مصاخنتو برطضتسو «نيابتتو
 ناك اذهلف ؛هدحو هللا الإ لجو زع هللا يضريام ملعي ال هنآل ؛هيف هميلعتو هداشرإ

 ىلإ ةلأسم لك يف عجرن نأ هللا ىلإ ةبرقملا لئاسولا فرعن ىتح انيلع بجاولا نم
 هللا باتك ىلإ عجرن نأ كلذ ينعيو وقلي هللا لوسر هنيبو «هناحبس هللا هعرش ام
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 هللا باتك :امهب متكسمت ام اولضت نل نيرمأ مكيف تکرت» :لاق ثيح همالسو
 .27"هلوسر ةنسو

 :ًاحلاص لمعلا نوكي ىتم

 ىلإ برقي ًالوبقم ًاحلاص نوكي ىتح لمعلا نأ ةنسلاو باتكلا نم نيبت دقو

 نوكي نأ :امهلوأ «ناميظع ناماه نارمأ هيف رفوتي نأ نم دب الف :هناحبس هللا

 هللا هعرش امل ًاقفاوم نوكي نأ :امهيناثو ءلجو زع هللا هجو هب دصق دق هبحاص

 نيذه نم دحاو لتخا اذإف «هتنس ىف هلوسر هنيب وأ ؛هباتك یف ىلاعتو كرابت

 .الوبقم الو ًاحلاص لمعلا نكي مل نيطرشلا

 ًالمع لمعيلف هبر ءاقل اوجري ناك نمفإ# :ىلاعتو كرابت هلوق اذه ىلع لديو

 لمعلا نوكي نأ هناحبس رمأ دقف ٠١١( :فهكلا)4ًادحأ هير ةدابعب كرشي الو اخلاص

 .هاوس هب يغتبي ال «هلل هبحاص هب صلخي نأ رمأ مث «ةنسلل ًاقفاوم يأ ءًاحلاص

 نأ دب ال ؛لبقتملا لمعلا انكر ناذهو) :"هريسفت» يف ريثك نبا ظفاحلا لاق

 يضاقلا نع اذه لثم يورو ( هللا لوسر ةعيرش ىلع ًاباوص هلل ًاصلاخ نوكي

 .هريغو هللا همحر ضايع

 "التوسل")15-1١(

 رباج ثيدح نم دهاش هلو. نسح هدانسإو «سابع نبا ثيدح نم مكاحلاو «السرم كلام هاور ()

 .[هنم].(1751) "ةحيحصلا ثيداحألا ةلسلس'" ىف هتج رخ
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 ةيعرشلاو ةينوكلا لئاسولا باب 1

 لئاسولا ةيعورشم ةفرعم ةيفيكو

 :[مامإلا لاق]

 اهنأ ملعاف ةيغرب بولطملا ىلإ لصوملا ببسلا يه ةليسولا نأ انفرع اذإ

 .ةيعرش ةليسوو «ةينوك ةليسو «نيمسق ىلإ مسقنت

 يتلا هتقاخب دوصقملا ىلإ لصوي يعيبط ببس لك يهف ةينوكلا ةليسولا امأف

 نيب ةكرتشم يهو ءاهيلع هللا هرطف يتلا هترطفب بولطملا ىلإ يدؤيو ءاهب هللا هقلخ

 «ناسنإلا ّير ىلإ ةليسو وهف ءاملا اهتلثمأ نمو «قيرفت ريغ نم رفاكلاو نمؤملا

 ةرايسلاو ءرقلاو رحلا نم هتيامح ىلإ ةليسو سايللاو ءهعبش ىلإ ةليسو ماعطلاو

 .اذكهو «ناكم ىلإ ناكم نم هلاقتنا ىلإ ةليسو

 هعرش ام قيرط نع دوصقملا ىلإ لصوي ببس لك يهف ةيعرشلا ةليسولا امأو
 .هلوسرو هللا رمأ عبتملا نمؤملاب ةصاخ يهو «هيبن ةنسو هباتك يف هنيبو «ىلاعت هللا

 ةنجلا لوخد ىلإ ةليسو مهفو صالخإب نيتداهشلاب قطنلا اهتلثمأ نمو

 لوقو ءةئيسلا وحم ىلإ ةليسو ةئسحلا ةئيسلا عابتإو «رانلا يف دولخلا نم ةاجنلاو

 ةليسو ماحرألا ةلصو لاب يبنلا ةعافش لين ىلإ ةليسو ناذألا دعب روثأملا ءاعدلا

 .اذكهو «قزرلا ةعسو رمعلا لوطل

 دصاقملاو تاياغلا كلت ققحت لئاسو اهنأ انفرع امنإ اهلاثمأو رومألا هذهف

 ملعن مل نحنف «ساوحلا وأ ةبرجتلا وأ ملعلا قيرط نعال «هدحو عرشلا قيرط نع
 :هيلع همالسو هللا تاولص هلوق نم الإ قزرلا عسوتو رمعلا ليطت محرلا ةلص نأ

 هم ا



أ يف هل أَسْنُي نأو ءهقزر يف هل طّسْبُي نأ بحأ نم»
 20" همحر ل ِتَيْلَف هرث

 .ىرخألا ةلثمألا اذكهو

 ًامهو نومهيو ءًاريبك أطخ اهيعونب لئاسولا هذه مهف يف نوريثكلا ئطخيو

 ام فالخب رمألا نوكيو ءةنيعم ةياغ ىلإ لصوي ام ًاينوك ًاببس نونظي دقف ءًاعينش

 قحلا نوكيو «نيعم يعرش دصقم ىلإ يدؤي ام ًايعرش ًاببس نودقتعي دقو «نونظي

 .نودقتعي ام فالخب

 عراش يف راملا هاري ام «دحاو نآ يف ًانوكو ًاعرش ةلطابلا لئاسولا ةلثمأ نمف

 مهمامأ اوعضو دق سانلا ضعب دجي ذإ :نايحألا نم ريثك يف قشمد يف رصنلا

 تاقاطب هبناجب عضو دقو «ريبكلا رأفلا هبشي ريغص ناويح اهيلعو ءةربغص دضانم

 «ناويحلا بحاص اهبتك «سانلا ظوظحل تاعقوت اهيف تارابع اهيف بتك ةمومضم

 ناقيدصلا رميف ؛مهاوهو مهلهج مهل ءاش امك سانلا ضعب هيلع اهالمأ وأ

 ةعضب لجرلل ناعفديف ءانبيصنو انظح ىرنل لاعت :رخألل مهدحأ لوقيف ناميمحلا

 هظح علاطيو ءاهؤرقيف امهدحأ اهيطعيو ءام ةقاطب بحسل نيوحلا عفديف «شورق

 !اهيف موعزملا

 .هلهج ام هملعيل ًاليلد ناويحلا ذختي يذلا ناسنإلا اذه لقع غلبم ام ىرت

 ؟هردق نم هنع بيغ ام ىلع هعلطيلو

 ريخ ناويحلا نأ كش الف بيغلا ملعي ناويحلا اذه نأ ًالعف دقتعي ناك نإ هنإ

 هنع هزنتي لامو تقو ةعاضإو فخسو ثيع اذه هلعفف كلذ دقتعي ال ناك نإو «هنم

 .لطابلاب سانلا لاومأل لكأو ليلضتو ليجدت لمعلا اذه يطاعت نأ امك .ءالقعلا

 lanl. (EAD "دواد يبأ حيحص" يباتك يف جرخم وهو ل امهريغو ناخيشلا هاور 6

 يا



 ةينوك ةليسو بيغلا ةفرعمل ناويحلا اذه ىلإ سانلا ءوجل نأ كش الو

 ةليسو يهف ؛ميلسلا رظنلا اهمدهيو ؛ةبرجتلا اهضحدت ةلطاب اهنكلو «مهمعزب

 فلاخت ًاضيأ ةلطاب ةيعرشلا ةيحانلا نم يهو «لجدلاو لهجلا اهيلإ ىدأ ةيفارخ
 ءانثلا يف هناحبس هلوقل اهتفلاخم كلذ يف يفكيو «عامجإلاو ةنسلاو باتكلا

 نم ىضترا نمالإ ًادحأ هبيغ ىلع رهظي الف بيغلا ملاع# :هسفن ىلع

 .(707-؟5:نجلا)#..لوسر

 موي ًالثم جوزت وأ رفاس اذإ هنا مهضعب نظ ةموهوملا ةينوكلا بابسألا نمو

 ماه لمع يف عرش نم هنأ مهداقتعاو ؛هجاوز يف باخو هرفس يف قفخأ ءاعبرألا
 !هيف حجني ملو هلمع متي مل ةهاع وذ وأ ىمعأ ىأرف

 مهددعب مهنأ مويلا نيملسملاو برعلا نم ريثك نظ ًاضيأ بابسألا هذه نمو

 ىلع مهنأو «نيرمعتسملاو ةنياهصلا نم مهئادعأ ىلع نورصتتي طقف ريبكلا

 هذه أطخ براجتلا تتبثأ دقو ءرحبلا يف دوهيلا نومريس هيلع مه يذلا مهعضو

 .ةيحطسلا ةقيرطلا هذهب جلاعي نأ نم قمعأ رمألا نأو ءاهنالطبو نونظلا

 مهبرقت اهنونظي ًابابسأ سانلا ضعب ذاختا ةموهوملا ةيعرشلا بابسألا نمو
 لب «بضغلاو طخسلا مهل بلجتو «ةقيقحلا يف هنم مهدعبت يهو «هناحبس هللا ىلإ
 ءايلوألا نم نيروبقملا ىتوملاب مهضعب ةثاغتسا كلذ نمف «باذعلاو ةنعللاو

 هناحبس هللا الإ اهءاضق عيطتسي ال يتلا مهجئاوح مهل اوضقيل «نيحلاصلاو

 «مقعلا ةلازإو قزرلا بلجو «مقسلا ءافشو رضلا عفد مهنم مهبلطك «ىلاعتو

 «روبقلا ةراجحو ةحرضألا ديدحب نوحسمتيف «كلذ لاثمأو ودعلا ىلع رصنلاو

 ةيعرش لئاسو هذهف «مهتباغرو مهتابلط اهيف اوبتك ًاقاروأ اهيلإ نوقلي وأ اهنوزهيو
 وه يذلا ربكألا مالسإلا ساسأل ةفلاخمو ءةلطاب ةقيقحلا يف اهنكلو «مهمعزب
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 .اهعورفو اهعاونأ عيمجب هناحبس هدارفإو «هدحو ىلاعت هلل ةيدويعلا

 وأ وه سطع اذإ ام ناسنإ هب ثدحتي ربخ يف قدصلا مهضعب داقتعا كلذ نمو

 ."كلذب هثدحت دنع نيرضاحلا دحأ

 تنط اذإ ريخب مهركذي مهئابرقأ وأ مهباحصأ نم ًادحأ نأب مهداقتعا اهنمو

 يفو ليللا يف مهرفاظأ اوصق اذإ مهيلع لزني ءالب نأب مهداقتعا كلذكو « ' 'مهناذآ

 اذإ مهنأ مهداقتعا اهنمو ....ًاليل مهتويب اوسنك اذإ وأ :...”'دحألاو تبسلا مايأ

 . مهفني هنإف هيف اودقتعاو رجحب مهنظ اونسح

 دقو «لطاب ثيدح وهو " قح وهف هدنع سطعف ًاثيدح ثدح نم " :ثيدح داقتعالا اذه دنتسم لعل )١(

 امو اذهو.(١7؟ ؟ص) "ةعوضوملا ثيداحألا ىف ةعومجملا دئاوفلا" هباتك ىف ىناكوشلا هدروأ

 دئاقعلا رشن يف ىيسلا اهرثأو ؛ةعوضوملاو ةفيعضلا ثيداحألا رطخ نايبل هديج ةلثمأ هدعب

 كلذ متي الو ءاهنم ريذحتلاو اهتفرعم عاو ملسم لك ىلع بجوي امم «ةلذرتسملا تاداعلاو «ةلطابل

 ثيداحألا ةلسلس" يباتك عضو ىلإ يب ادح امم اذهو ءاهتساردو ةنسلا مولعب مامتهالاب الإ

 رشن هللا رسي «تادلجم ةثالث هنم ردص دقو "ةمألا ىف عييسلا اهرثأو ةعوضوملاو ةفيعضل

 عبط).(175) مقرب هيف ًالصفم هنالطب نايبو هيلع مالكلا دجت ثيدحلا اذهو «ةيقابلا تادلجمل

 .[هنم] (يمالسإلا بتكمل

 ريخب هللا ركذ :لقيلو يلع لصيلف مكدحأ نذأ تنط اذإ" :وه عوضوم ثيدح ةديقعلا هذه لصأ (؟)

 .[هنم].(77 ؟ص) "ةعوجملا دئاوفلا" يف يناكوشلا هدروأو " ينركذ نم

 قيعرشلا سرادملا بالط ضعبل نقلي ًارعش اهمظنف ةهقفتملا ضعب ةلطابلا ةديقعلا هذه ىقلت دقو (*)

 :هلوق اهنمو
 ةكربلا بهذت هيلي اميفو ودبت ةلكآ تبسلا موي رفاظألا صق

 .[هنم].ةكالهلا رذحاف ءاثالثلا يف نكي نإو امهولتب ودبي لضاف ملاعو

 ظفاحلا هدروا " هب هللا هعفنل رجح يف هنظ مكدحأ نسحأ ول" :ثيدح ةلاضلا ةديقعلا هذه لصأ )٤(

 ال هنأ رجح نبا نعو ءبذك هنأ ةيميت نبا نع لقنو (١١؟/؟) "ءافخلا فشك" يف ينولجعلا

 دابع مالك نم وه) :هلوق ميقلا نبا نع لقنو «حصي ال هنأ "دصاقملا" بحاص نعو ل لصأ

 .[هنم](٠55) مقر ؛قباسلا يباتك رظناو (راجحألاب مهنظ نونسحي نيذلا مانصألا



 لزنأ ام ماهوأو نونظو «تاهرتو تاقارخ لب «ةلطاب تاداقتعا اهلاثمأو هذهف

 هللا نعل :ةبوذكم ةعوضوم ثيداحأ اهلصأ نأ تيأر دقو ؛ناطلس نم اهب هللا

 .اهقفلم حبقو ءاهعضاو

 مارح وه ام اهنمو هب هللا نذأ حابم وه ام اهنم ةينوكلا لئاسولا نإف اذه ىلعو
 سانلا مهي امم اهيعونب لئاسولا هذه نم ةلثمأ قبس اميف تركذ دقو «هنع هللا ىهن

 ضعب يلي اميف ركذأو «كلذ سكعب هنأ عم دصقلا ىلإ ًالصومو ًاحابم هنونظيو «هيف

 .ةعورشملا ريغو ةعورشملا ةينوكلا لئاسولا ىلع ةلثمألا

 ضارقإلا ةمرحملا ةينوكلا لئاسولا نمو ؛ةراجإلاو ةعارزلاو ةراجتلاو ءارشلاو

 «ليثامتلاو رومخلا عيبو رسيملاو ءةقرسلاو شغلاو راكتحالاو ةنيعلا عيبو ابرلاب

 ۴۷١(. :ةرقبلا)ابرلا مرحو عيبلا هللا لحأو #9 :ىلاعت هلوق كلذ ةلدأ نمو

 لوألا لحأ ىلاعت هللا نكلو «قزرلا بسكل ينوك ببس ابرلاو عيبلا نم لكف

 .يناثلا مرحو

 :اهتيعورشمو لئاسولا ةحص فرعت فيك

 ءامهصوصن تالالد يف رظنلاو ءاهنع امهيف درو امم تبثتلاو ءةنسلاو باتكلا ىلإ

 .ةتبلا كلذل رخآ قيرط كانه سيلو

 يف ًاحابم نوكي نأ لوألا ءام ينوك ببس لامعتسا زاوجل ناطرش كانهف

 .نظلا ىلع كلذ بلغ وأ «بولطملل هقيقحت تبث دق نوكي نأ يناثلاو «عرشلا

 .ريغ سيل عرشلا يف اهتوبث الإ اهيف طرتشي الف ةيعرشلا ةليسولا امأو

 ا ماما oA ۹ را dens eesees nenas ceree serete carer ا ا teeta tettet tetera مو



 نم وه بيغلا ةفرعمل ةموعزم ةليسو قبسألا لاثملا يف ناويحلا ذاختاف

 لالضو رفك ةيعرشلا ةيحانلا نمو «رظنلاو ةبرجتلا هضحدت لطاب ةينوكلا ةيحانلا

 .هنم رذحو هنالطب هللا نيب

 ةليسوب عفنلا توبث درجمب هنأ نونظيف «رومألا هذه يف سانلا طلب ام ًاريثكو

 وأ ءًايلو مهدحأ وعدي نأ ثدحي دقف :ةعورشمو ةزئاج ةليسولا هذه نوكتام

 ىتوملا ةردق ىلع ليلد اذه نأ يعديف «هتبغر لانيو ؛هبلط ققحتيف تيمب ثيغتسي
 يف هتجح امو «مهب ةثاغتسالاو مهئاعد زاوج ىلعو :سانلا ةثاغإ ىلع ءايلوألاو

 ءايشأ ةينيدلا بتكلا ضعب يف فسألا عم انأرق دقو ؛هبلط ىلع هلوصح ريغ كلذ

 يف عقو هنإ :ًالثم هلوق مهضعب نع لقني وأ ءاهرطسم لوقي ذإ «ليبقلا اذه نم ةريثك
 ًالاح رضحف ؛همساب هادانو ؛ينالعلا حلاصلا وأ ؛ينالفلا يلولاب ثاغتساو ؛ةدش

 .دارأ ام هل ققحو «هثاغأف مونلا يف هءاج وأ

 زع هللا نم جاردتسا -هعوقو حص نإ -اذه نأ هلاثمأو نيكسملا اذه ىرد امو

 ًاقافو ًاءازج «مهب هنم ركمو «مهل هناحبس هنم ةنتفو ؛نيعدتبملاو نيكرشملل لجو

 .مهنيطايشو مهئاوهأل مهعابتاو ؛ةنسلاو باتكلا نع مهضارعإ ىلع

 ةثاغتسالا هذه «ىلاعت هللا ريغب ةثاغتسالا زيجي مالكلا كاذ لوقي يذلا اذهف

 نوكت نأ نكميو «هريغل وأ هل تعقو ةثداح ببسب «هنيعب ربكألا كرشلا يه يتلا

 نكمي امك «مدآ ينب لالضإل ةمخضمو ةفرحم وأ ءاهلصأ نم ةقلتخم ةثداحلا هذه

 ذقنملا ىلع همكح يف أطخأ هنكلو «ربخأ اميف ًاقداص اهيوارو «ةحيحص نوكت نأ

 :ثيبخ دصق نع كلذ لعف «ميجر ناطيش وه امنإو ءًاحلاص ًايلو هنظف «ثيغملاو

 ثيح نم لالضلاو رفكلا لئابح يف مهعاقيإو «سانلا ىلع رومألا سيبلت وه

 .نورعشي ال وأ نورعشي
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 ىلإ نوتأي اوناك ةيلهاجلا يف نيكرشملا نأ ىلع رابخألا ترفاضت دقو
 وه امنإ مهبيجيو مهملكي يذلا نأ نونظيف :ًاتوص نوعمسيف هنودانيو ؛منصلا

 ناطيش ريغ عقاولاو ةقيقحلا يف وه سيلو «هللا نود نم هودصق يذلا مهدوبعم

 .ةلطابلا دئاقعلا يف مهقارغإو :مهلالضإ ديري نيعل

 ةليسولا تسيل رايخألاو براجتلا نأ فرعت نأ هلك كلذ نم دوصقملاو

 كلذل ةلوبقملا ةديحولا ةليسولا لب ؛ةينيدلا لامعألا ةيعورشم ةفرعمل ةحيحصلا

 .ريغ سيلو ةنسلاو باتكلا يف لثمتملا عرشلل ماكتحالا يه

 ةقيرطب بيغلا ملاعب لاصتالا بابلا اذه يف سانلا نم ريثك هيف طلخي ام مهأو

 مهارتف «نيذوعشملاو ةرحسلاو نيمجنملاو ؛نيفارعلاو ناهكلا نايتإك «قرطلا نم

 ءمهنع ةبيغملا رومألا ضعب نع مهنوثدحي مهنأل «بيغلا ةفرعم ءالؤه يف نودقتعي

 امك هعوقو ليلدب ءًاحابم ًازئاج كلذ نونظيو ءانايحأ نوثدحي ام قفو رمألا نوكيو
 ام ةطساوب ام ةعفنم لوصح درجم نإف «نيبم لالضو «ميسج أطخ اذهو .نوربخي

 ةعفنم ىلإ يدؤي دق ًالثم رمخلا عيبف ءةطساولا هذه ةيعورشم تابثإل يفكياال

 كرابت انبر لاق كلذلو ءانايحأ بيصنايلاو رسيملا كلذكو «هتورثو هانغو هبحاص

 «سانلل عفانمو «ريبك مثإ |مهيف لق ءرسيملاو رمخلا نع كنولأسي# :امهيف ىلاعتو

 رمخلا يف نوعلمو «نامرحم امهف كلذ عمو (؟14 :ةرقبلا)#|امهعفن نم ربكأ |مهمثإو
 .”ثيدحلا يف تبث امك ةرشع

 ريذحتلاو ؛هنع يهنلا نيدلا يف تبث دق هنأل ؛مارح كلذك ناهكلا نايتإف

 لزنأامم ئربدقف لوقي امب هقدصف ءًانهاك ىتأ نم» : ل يبنلا لاق «هنم
 .[هنم].(5953) "هتدايزو ريغصلا عماجلا حيحص" رظناف «يتفانصم ضعب يف جرخم وهو )١(

 0۹۱ | ا ا



 7 ىلع

 نيعبرأ ةالص هل لبقت مل ءيش نع هلأسف ءًافارع ىتأ نم» : ا لاقو

 . 7 (ةليل

 ؟ناهكلا نوتأي الاجر انم نإ :ةك©# يبنلل يملسلا مكحلا نب ةيواعم لاقو

 2 (....مهتأت الف» : او لاقف

 تبرض ءامسلا ىف رمألا هللا ىضق اذإ» : ب هلوقب تابيغملا ضعب ىلع ةرحسلاو

 مهبولق نع عرف اذإف :”ناوفص ىلع ةلسلسلاك هلوقل ًاناعضخ اهتحنجأب ةكئالملا

 وقرتسم اهعمسيف ءريبكلا يلعلا وهو :قحلا :لاق يذلل اولاق ؟مكبر لاق اذام :اولاق

 ةاور دحأ -نايقس فصوو ءرخآ قوف دحاو اذكه عمسلا وقرتسمو «عمسلا

 هديب (0۳۷ /۳) "هريسفت) ىف ريثك نبا ظفاحلا لاق امك ةنييع نبا وهو) - ثيدحلا

 باهشلا كردأ امبرف ءضعب قوف اهضعب اهبصن «ءىنميلا هدي عباصأ نيب جّرفو

 يذلا ىلإ اهب يمري ىتح هكردت مل امبرو ؛هبحاص ىلإ اهب يمري نأ لبق عمتسملا

 هاندجوف ءاذكو اذك نوكي ءاذكو اذك موي انربخي ملأ :نولوقيف «قدص یف

 .©"ءامسلا نم تعم ىتلا ةملكلل»؟ًاقح

 .[هنم].(0۸1۸) قباسلا ردصملا رظنا .حيحص هدانسإو .دواد وبأو دمحأ هاور(١)

 .[هنم].(5١081) قباسلا ردصملا رظنأ.ملسم هاور(؟)

 .[هنم].(8557) "دواد يبأ حيحص" يف حرخم وهو «هريغو ملسم هاور(۳)

 .[هنم].سلمألا رخصلا وه(4)

 قريره يبأ نع (حتف 407 /۹) ريسفتلا باتك هنم "هحيحص" نم عضاوم ةدع يف يراخبلا هاور(4)

 عماجلا حيحص" رظناو (1؟97)."ةحيحصلا" يف جرخم وهو «ةميزخ نباو يذمرتلا هححصو

 .[هنم].(5557 /1) "ريغصلا



 ناك) :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع رخآ ثيدح يف اذه لشم دروو

 متنك ام» :ةكلَب لاقف «مجن رانتساف «هباحصأ نم رفن يف ًاسلاج ةو هللا لوسر

 تومي وأ ميظع دلوي :لوقن انك :اولاق "؟ةيلهاجلا يفاذه لم ناك اذإ نولوقت

 انير نكلو «هتايحل الو دحأ تومل اهب ىمْرُي ال اهنإف» : ةو هللا لوسر لاقف ءميظع

 نيذلا ءامسلا لهأ حبس مث «شرعلا ةلمح حبس ًارمأ ىضق اذإ ىلاعتو كرابت

 ةلمح نولي نيذلا ءامسلا لهآ ربختسي مث ءايندلا ءامسلا حيبستلا غلبي ىتح «مهنولي

 ؟مكبر لاق اذام :شرعلا ةلمحل شرعلا ةلمح نولي نيذلا لوقيف «شرعلا

 ءامسلا هذه ىلإ ريخلا يهتتپ ىتح «ءامس ءامس لك لهآ ربخيو ؛مهنوربخيف

 مهنكلو ؛قح وهف ههجو ىلع هب اوؤاج امف ءَنوَمرْيَف :عمسلا نجلا فطختو

 .""نوديزيو هيف نوفرقي

 نأو ءعقاو نجلاو سنإلا نيب لاصتالا نأ ملعن امهريغو نيثيدحلا نيذه نمف

 ىرخأ ًارابخأ نهاكلا اهيلإ فيضيف «ةقداصلا رابخألا ضعبب نهاكلا ربخي ينجلا

 ىهن دقف كلذ عمو ءاهضعب قدص ىلع نوعلطيف «سانلا ثدحيف «هدنع نم ةقفلم

 رم امك «نولوقي اميف مهقيدصت نم رذحو ؛ناهكلا ءال ؤه نايتإ نع ميكحلا عراشلا

 .ًافئآ انعم

 اهل لازي ام ميجنتلاو ةفارعلاو ةناهكلا نأ ركذن نأ انتوفي الف ةيسانملا هذهبو

 ملعلا رصع هنأ هلهأ يعدي يذلا اذه انرصع يف ىتح «سانلا نم ريثك ىلع ريبك رثأ

 اهمايأ تلو دق رحسلاو ةذوعشلاو ةناهكلا نأ نونظيو ؛ةفاقثلاو ندمتلاو ءريكفتلاو

 -91/4) يذمرتلاو 20و85 /۷) "هحيحص"'' يف ملسمو (7518/1) "هدنسم" يف دمحأ هاور (۱)

 اهنزوب (نوفذقي) مهضعب اهطبضو «بذكلا هيف نوطلخي (نوفرقي) «مهريغو ("ةفحت" -7

 .[هئم].(هنوفرحي) :ظفلب يذمرتلا اهاورو ءاهانعمو
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 انه ثدحي ام ايافخ ىلع علطيو «رظنلا نكمي يذلا نكلو ءاهناطاس ىضقناو

 ًاسوبل تسبل اهنكلو «نيريثك ىلع رطيست لازت ام اهنأ نيقيلا ملع ملعي كانهو
 راضحتسا امو ؛ليلقلا الإ اهتقيقح ىلإ نطفي ال :ةيرصع لاكشأب تّدبتو ءًاديدج
 هذه لاكشأ نم لكش الإ ةفلتخملا هعاونأب اهب لاصتالاو ءاهتبطاخمو حاورألا

 ماهوآلاب مهطبرتو «مهنيد نع مهنتفتو «سانلا للضت يتلا ةثيدحلا ةناهكلا

 .ءارب اهنم نيدلاو ملعلاو ةقيقحلاو نيدو ءًاملعو ةقيقح اهنونظيو :ليطابألاو

 زوجي ال ةيعرشلا بابسألا نم هنأ نظُي امو «ةينوكلا بابسألا نأ ةصالخلاو

 بابسألا يف بجي امك «عرشلا يف اهزاوج توبث دعب الإ اهيطاعت الو ءاهتابثإ

 .ةبرجتلاو رظنلاب اهتدئافو اهتحص تابثإ ةينوكلا

 هتحابإ يف يفكي هنإف :ةينوك ةليسو هنوك تبثام نأ هل هبنتلا بجي اممو

 يف لصألا :ءاهقفلا لوقي هلثم يفو ؛هنع يهنلا عرشلا يف نوكي ال نأ ؛هب ذخآلاو

 عراشلا نأ ءاهب ذخآلا زاوج يف يفكي الف ؛ةيعرشلا لئاسولا امأو .ةحابإلا ءايشآلا

 يعرشلا صنلا توبث نم اهيف دب ال لب نوريثكلا همهوتي امك ءاهنع هني مل ميكحلا

 هنإف ةحابإلا ىلع دئاز ءيش بابحتسالا نآل ؛اهبابحتساو اهتيعورشم مزلتسملا

 نمو ءاهنع يهنلا دورو مدع درجمب تبثت ال تابرقلاو :ىلاعت هللا ىلإ برقتي امم

 او هللا لوسر باحصأ اهدبعتي مل ةدابع لك) :فلسلا ضعب لاق انه

 يهو نيدلا يف عادتبالا نع يهنلا ثيداحأ نم دافتسم اذهو :(اهودبعتت الف

 يف لصآلا» :ىلاعت هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق انه نمو «ةفورعم

 ماه هنإف اذه ظفحاف."صنل الإ ةحابإلا تاداعلا يفو «صنل الإ عئملا تادابعلا

 .سانلا هيف فلتخا اميف قحلا راصبتسا ىلع كدعاسي ادج

 (۱۷-۲۸ ص )" لسوتلا"



 امهعاونأو عونمملا لسوتلاو عورشملا لسوتلا باب ["1]

 :[ مامإلا لاق]

 :ًاعورشم هب لسوتلا نوكي نأ بوجو امهالوأ :نيتاقتسم نيتيضق كانه نإ
 لسوتلا نوكي نأ امهيناثو «ةنسلاو باتكلا نم حيحص ليلدب الإ فرعي ال كلذو

 .بولطملا ىلإ لصوي ًاحيحص ينوك ببسب

 لاقو# :لاقف هب ةثاغتسالاو هناحبس هئاعدب انرمأ لجو زع هللا نأ ملعن نحنو

 منهج نولخديس يتدابع نع نوربكتسي نيذلا نإ .مكل بجتسا ينوعدا مكبر
 بيجأ «بيرق ينإف ينع يدابع كلأس اذإوإ# :ىلاعت لاقو.(٠6 ةيآلا :رفاغ) € نيرخاد

 .[۱۷۸ :ةرقبلا)#نودشري مهلعل يب اونمؤيلو «يل اوبيجتسيلف «ناعد اذإ عادلا ةوعد

 ةققحملا ةديفملا ةعورشملا تالسوتلا نم ًاعاونأ هنأش زعانل عرش دقو

 :ىرخألا ءاعدلا طورش ترفوت اذإ ءاهب يعادلا ةباجإب هللا لفكت يتلاو «ضرغلل

 وأ بصعت نود لسوتلا نم ةتباثلا ةيعرشلا صوصنلا هيلع لدت ميف نآلا رظننلف

 كانه نأ ةرهطملا ةنسلاو ميركلا باتكلا يف درو ام عبتت دعب انل رهظ يذلا نإ

 «نآرقلا يف اهضعب َدّرَو ءاهيلع ثحو :ىلاعت هللا اهعرش لسوتلل عاونأ ةثالث

 وأ تاوذلاب لسوتلا عاونألا هذه يف سيلو ءاهيلع ضحو #4 لوسرلا اهلمعتساو

 هلوخد مدعو هتيعورشم مدع ىلع كلذ لدف «تاماقملا وأ قوقحلا وأ تاهاجلا

 .نيتفلاسلا نيتيآلا يف ةروكذملا (ةليسولا) مومع يف

 :يهف عورشملا لسوتلا نم اهيلإ راشملا عاونألا امأ

 هتافص نم ةفص وأ ,ىنسحلا هئامسأ نم مساب ىلاعت هللا ىلإ لسسوتلا - ١

 ياام 040 م



 «ميحرلا نمحرلا تنأ كنأب كلأسأ ينإ مهللا :هئاعد يف ملسملا لوقي نأك :ايلعلا

 .ينيفاعت نأ ريبخلا فيطللا

 هلثمو.يل رفغتو ينمحرت نأ ءيش لك تعسو يتلا كتمحرب كلأسأ :لوقي وأ

 .ىلاعت هتافص نم بحلا نإف. #5; دمحمل كبحب كلأسأ ينإ مهللا :لئاقلا لوق

 هوعداف ىنسح لا ءامسألا هللو# :لجو زع هلوق لسوتلا اذه ةيعورشم ليلدو

 الو.ىنسحلا هئامسأب هيلإ نيلسوتم ىلاعت هللا اوعدا :ىنعملاو 18٠١(. :فارعألا) اس

 هناحبس ىنسحلا هءامسأ نأل ءبلطلا اذه يف ةلخاد لجو زع ايلعلا هتافص نأ كش

 .ىلاعتو كرابت هب تصح «هل تافص

 لاق# :لاق ثيح مالسلا هيلع ناميلس ءاعد نم ىلاعت هللا هركذ ام كلذ نمو

 ًاحاص لمعأ نأو يدلاو ىلعو يلع تمعنأ يتلا كتمعن ركشأ نأ ينعزوأ بر

 .(15 :لمتلا»#نيحلاصلا كدابع يف كتمحرب ينلخدأو :هاضرت

 نم مالسلا لبق هنع ةتباثلا هتيعدأ دحأ يف ل يبنلا لوق ًاضيأ ةلدألا نمو

 اريخ ةايحلا تملع ام ينيحأ قلخلا ىلع كتردقو «بيغلا كملعب مهللا» :هتالص

 ."..يل ريخ ةافولا تناك اذإ ينفوتو :يل

 دحاولا هللا اي كلأسأ ينإ مهللا) :هدهشت يف لوقي الجر عمس هلي هنأ اهنمو

 «يبونذ يل رفغت نأ دحأ ًاوفك هل نكي ملو ءدلوي ملو دلي مل يذلا ؛دمصلا دحألا

 (ميحرلا روفغلا تنأ كنإ

 ."7(هل رفغ دق هل رفغ دق» ا لاقف

 .[هنم].الاق امك وهو يبهذلا هقفاوو هححصو مكاحلاو يئاسنلا هاور(1)
 .[ هنم] . حيحص هدانسإو مهريغو دمحأو يئاسنلاو دواد وبأ هاور(۲)

 يا



 كل نأب كلأسأ ينإ مهللا) :هدهشت يف لوقي رخآ ًالجر وع يبنلا عمسو

 اي «ضرآلاو تاوامسلا عيدب اي نانملا كل كيرش ال كدحو تنأ الإ هلإ ال دمحلا

 لاقف (رانلا نم كب ذوعأو «ةنجلا كلأسأ ينإ «مويق اي يح اي ماركإلاو لالجلا اذ

 يذلاو» :لاق.ملعأ هلوسرو هللا :اولاق "؟اعد امب نوردت# :هياحصأل هلو يبنلا

 باجأ هب يعد اذإ يذلا (مظعألا :ةياور يفو) ميظعلا همساب هللا اعد دقل هديب يسفن

 . 0" يطعأ هب لكس اذإو

 نباو ؛كدبع نباو «كدبع ينإ مهللا) :لقيلف همه رثك نم» : ةا هلوق اهنمو

 وه مسا لكب كلأسأ ؛كؤاضق يف لدع «كمكح يف ضام ؛كديب يتيصان ؛كتمأ

 ترثأتسا وأ «كباتك يف هتلزنأ وأ «كقلخ نم ًادحأ هتمّلع وأ «كسفن هب تيمس «كل

 «ينزح ءالجو ءيردص رونو «يبلق عيبر نآرقلا لعجت نأ كدنع بيغلا ملع يف هب
(On ىمه باهذو) اجرف هناکم هلدبأو «هنزحو همه هللا بهذأ الإ 

 الإ هلإ ال كتزعب ذوعأ ينإ مهللا» :هلوق يهو ب هتذاعتسا يف درو ام اهنمو

 .2 "..ىتلضت نأ تنأ

 همهأ يأ -هبزح اذإ ناك» : 8# يبنلا نأ هنع هللا يضر سنأ هاور ام اهنمو

 0 ثيغتس أ كتمح رب مويق اي ىح اي :لاق رمأ -هنزحأو

 نم مساب ىلاعت هللا ىلإ لسوتلا ةيعورشم نيبت اههباش امو ثيداحألا هذهف

 .[هنم].حيحص دانسإب مهريغو دمحأو يئاسنلاو دواد وبأ هاور(١)

 يف هتنيب امك حيحص هدانسإو ءامهريغو )009/1١( مكاحلاو هل ظفللاو (۳۷۱۲) دمحأ هاور (5)

 .[هنم] "ةحيحصلا ةلسلسلا"

 . [هئم].هيلع قفتم(۳)

 .[هنم].نسح ثيدح وهو )٥۰۹/۱( مكاحلاو ("ةفحن"-771//١) يذمرتلا هاور (4)

 تيا 0۹۷ ےل



 كلذلو ؛هاضريو هناحبس هللا هبحي امم كلذ نأو ءهتافص نم هفص وأ هئامسأ

 لوسرلا مكاتآ امو] :ىلاعتو كرابت هللا لاق دقو ءو هللا لوسر هلمعتسا

 هاعد امب هناحبس هوعدن نأ انل عورشملا نم ناكف.[۸ ةيآلا :رشحلا ةروس[[هوذخف

 .اهعرتخن غيصو ءاهئشنن ةيعدأب ءاعدلا نم ةرم فلأ ريخ كلذف واب هلوسر هب

 :ملسملا لوقي نأك :يعادلا هب ماق حلاص لمعب ىلاعت هللا ىلإ لسوتلا. ؟

 ينإ مهللا :لوقي وأ..يل رفغا كلوسرل يعابتاو ءكل يتبحمو «كب يناميإب مهللا

 يعادلا ركذي نأ هنمو..ينع جرفت نأ هب يناميإو ةا دمحمل يبحب كلأسأ

 لك ىلع هاضر هراثيإو «هايإ هاوقتو «هناحبس هللا نم هفوخ هيف «ِلاب اذ ًاحلاص ًالمع
 ىجرأ نوكيل ؛هئاعد يف هبر ىلإ هب لسوتي مث ؛هنأش لج هل هتعاطو «ءيش

 .هتباجإو هلوبقل

 هتيعورشم ىلع لديو «هاضتراو ىلاعت هللا هعرش دق ليمجو ديج لسوت اذهو

 لآ)«رانلا باذع انقو انبونذ انل رفغاف انمآ اننإ انبر نولوقي نيذلا# :ىلاعت هلوق

 لآ># نيدهاشلا عم ابتكاف لوسرلا تعبتو تلزنأ |يانمآ ائبر# :هلوقو ١١( :نارمع

 رفغاف انبر انمآف مكبرب اونمآ نأ ناهيإلل يداني ًايدانم انعمس اننإ# :هلوقو (08 :نارمع

 هنإ# :هلوقو[ 144١و ۱۹۳ :نارمعلا#7راربآلا عم انفوتو انتائيس انع رفكو انبونذ انل

 «نيحارلا ريخ تنأو ءانمحراو ءانل رفغاف انمآ انبر :نولوقي يدابع نم قيرف ناك

 ىلع لدي كلذكو.تاكرابملا تاميركلا تايآلا هذه لاثمأو ٠١5( :نودمؤملا)

 ثيح هنع هللا يضر بيَصحلا نب ةديرب هاور ام لسوتلا نم عونلا اذه ةيعورشم

 هللا تنأ كنأ دهشأ ينأب كلأسأ ينإ مهللا) :لوقي الجر أب يبنلا عمس :لاق

 هل نكي ملو دلوي ملو دلي مل يذلا دمصلادحآلا«تنآ الإ هلإ ال يذلا

 يعد اذإو ءىطعأ هب لئس اذإ يذلا «مظعألا همساب هللا لأس دق» :لاقف ؛(ًادحأ ًاوفك

 س O Ag لا ا ا ا
 يا



 كلبي باجأ هب

 يضر رمع نبا هللا دبع اهيوري امك «راغلا باحصأ ةصق هتنمضت ام كلذ نمو

 مكلبق ناك نمم طهر ةثالث قلطنا» :لوقي لَ هللا لوسر تعمس :لاق امهنع هللا

 مهيلع تدسف «لبجلا نم ةرخص تردحناف ؛هولخدف «راغ ىلإ تيبملا اووأ ىتح

 مكلامعأ حلاصب هللا اوعدت نأ الإ ةرخصلا هذه نم مكيجني ال هنإ :اولاقف «راغلا

 فلل ةحلاص اهومتلمع ًالامعأ اورظنا :ضعبل مهضعب لاقف :ملسمل ةياور يفو)

 ناوبأ يل ناك مهللا :مهنم لجر لاقف.(مكنع اهجرفي هللا لعل ءاهب هللا اوعداف

 يفو) ءيش بلط يب ىأنف ءالام الو الهأ امهلبق "”ٌقّبغأ ال تنكو ناريبك ناخيش

 امهقوبغ امهل تبلحف ءامان ىتح «"امهيلع خرأ ملف ءًاموي (رجشلا :ملسمل ةياور
 يدي ىلع حدقلاو تئبلف ءالام وأ الهأ امهلبق قبغأ نأ تهركف ؛نيمئان امهتدجوف

 تلعف تنك نإ مهللا ءامهقوبغ ابرشف اظقيتساف ءرجفلا قرب ىتح امهظاقيتسا رظتنا

 ال اعيش تجرفتاف ةرخصلا هذه نم هيف نحن امانع جرفف كهجو ءاغتبا كلذ

 .جورخلا نوعيطتسي

 ؛يلإ سانلا بحأ تناك مع تثب يل تناك مهللا :رخآلا لاق : ةو يبنلا لاق

 ينتءاجف «نينسلا نم ةنَس اهب تملأ ىتح ينم تعنتماف ءاهسفن نع اهتدرأف

 اذإ ىتح ؛تلعفف ءاهسفن نيبو ينيب يلخت نأ ىلع رانيد ةئمو نيرشع اهتيطعأف

 .[هنم].حيحص هدانسإو امهريغو )١597( دواد وبأو 2700و 59/0) دمحأ هاور(١)

 نع ؛مهريغ الو الهأ نبللا برش يف امهيلع مدقأ ال تنك :هانعمو «يشعلا برشي يذلا وه :قوبغلا(؟)

 .[هنم]."بيهرتلاو بيغرتلا"

 .[هنم].اهرئاظح ىلإ ىعرملا نم ةيشاملا درأ مل :ىنعملاو «ةيشاملا تيبم عضوم :حارملا(۳)

 بيغرتلا" نع «لزني مل مأ ثيغ لزن ءاوس ءًاثيش هيف ضرألا تبنت مل يذلا طحقملا ماعلا :ةنسلا (4)

 .[هنم]."بيهرتلاو

 9۹ ۹ یا



 للا قثا هللا دبع اي :ملسمل ةياور يفو) ضفت نأ كل لحأ ال :تلاق اهيلع تردق

 كلذ تلعف تنك نإ مهللا ءاهتيطعأ يذلا بهذلا تكرتو «يلإ سانلا بحأ

 نوعيطتسي ال مهنأ ريغ ةرخصلا تجرفتاف «هيف نحن ام انع جرفاف كهجو ءاغتبا

 .اهنم جورخلا

 «لاومألا هنم ترثك ىتح «هرجأ ترمثف .ءبهذو هل يذلا كرت دحاو لجر ريغ

 تنك نإف مهللا.ًائيش هنم كرتي ملف «هقاتساف ؛هلك هذخأف كب ئزهتسأ ال ينإ

 اوجرخف ... ةرخصل | تجرفناف .هيف نحن ام انع جرفاف كهج -و ءاغتبا كلذ تلعف

COM e 5 
 8 لوشمي

 مهب دتشا امنيح ةثالثلا نينمؤملا لاجرلا ءال وه نأ ثيدحلا اذه نم حضتيو

 هللا قيرط الإ قيرط لك نم جرفلا مهيتأي نأ نم اوسئيو «رمألا مهب قاضو «بركلا
 مهل ًالامعأ اوركذتساو صالخإب هوعدو «هيلإ اوأجلف ؛هدحو ىلاعتو كرابت

 مهبر مهيلإ فرعتي نأ نيجار «ءاخرلا تاقوأ يف هللا ىلإ اهيف اوفرعت اوناك «ةحلاص

 ىلإ فرعت..» :هيف يذلا 0# يبنلا ثيدح يف درو امك :ةدشلا تاقوأ يف اهلباقم

 لسوت ؛لامعألا كلتب هناحبس هيلإ اولسوتف " ةدشلا يف كفرعي ءاخرلا ىف هللا

 .[هنم].مهريغو يئاسنلاو ملسمو هل ظفللاو ةراجإلا باتك يف يراخبلا هاور(١)

 نبال "ةنسلا جيرخت يف ةنجلا لالظ" يف هتنيب امك هريغل حيحص هدانسإو سابع نبا نع دمحأ هاور(۲)

 .[هنم].يمالسإلا بتكملا عبط YA) عجاري مصاع يبآ

 اک ا اس
 ہا



 كلذ هنم ناك ىتح امهب ةديدشلا هتفأرو ءامهيلع هفطعو ءهيدلاو هريب لوألا

 ىلإ هيدلاوب هرب لصي .ءايبنألا اشاح ءرخآ ًاناسنإ بسحأ امو ؛ديرفلا عئارلا فقوملا

 .لحلا اذه

 لاجرلا بحي ام دشأك اهبحأ يتلا همع ةنباب انزلا نم هتفعب يناثلا لسوتو

 اهنكلو ؛ةجاحلاو عوجلا ببسي ةهوركم هل تملستساو ءاهيلع ردق امدعب ءاسنلا

 .اهاطعأ يذلا لاملاو اهكرتو ؛هحراوج تعشخو «هبلق ركذتف «لجو زع هللاب هتركذ

 "قرف تناك يتلا هترجأ كرت يذلا هريجأ تح ىلع هظافحب ثلاثلا لسوتو

 «لمعلا بحاص هل اهامثف «بهذو ثيدحلل ةحيحص ةياور يف درو امك زرأ نم

 لاملا ىلإ ريجآلا جاتحا املف «قيقرلاو لبإلاو رقبلاو هاشلا اهنم تناك ىتح اهرمثو

 ءاهلك لاومألا كلت هاطعأف ءهقحب هبلاطو هءاجف ءهبحاص دنع ةديهزلا هترجأ ركذ

 ىتح هرجأ هل ٌرمث هنأ فرعو :دجلا هنم نقيت امل هنكلو «هب ئزهتسي هنظو شهدف

 هللا ِمْيأو .ًائيش اهنم كرتي ملو ءًألوهذم ًاحرف اهقاستسا «لاومألا كلت هنم تعمجت

 لثملا ققحمو «لماعلا ىلإ ناسحإلا يف ةعورلا دح غلاب اذه لمعلا بر عينص نإ

 نم لك فقوم هراشعم رشع ىلإ لصي ال امم «هماركإو هتياعر يف نكمملا ىلعألا
 «نيجاتحملاو ءارقفلا ةيامح ىوعدب رجاتيو ؛نيحداكلاو لامعلا ةرصن يعدي

 هذهب هيلإ نيلسوتم هناحبس مهبر ةثالثلا ءالؤه اعد «مهقوقح مهئاطعإو مهفاصنإو

 اهولعف امنإ مهنأ نينلعم «مرك يأ ةميركلا فقاوملاو «حالص يأ ةحلاصلا لامعألا

 هدحو ىلاعت هللا ناوضر ءاغتبا

 جرفي نأ هنأش لج هللا اوجرو الام وأ ةلجاع ةحلصم وأ ةبيرق ايند اهب اودري مل

 .[هنم]. عصآ ةثالثب هتعس ردقت لايكم ()

 اعل



 فشكو «مهءاعد هناحبس باجتساف «مهتنحم نم مهصلخيو «مهتقئاض مهنع

 ةماركلا كلتب مهمركأو تاداعلا مهل قرخف «هب مهنظ نسح دنع ناكو «مهبرك

 جرفنت مهنم دحاو اعد املك «ثالث لحارم ىلع جردتلاب ةرخصلا حازأف «ةرهاظلا

 توم يف اوناك نأ دعب ثلاثلا ةوعد رخآ عم ًامامت تجرفنا ىتح جارفنالا ضعب

 يتلا ةعئارلا ةصقلا هذه انل يوري هيلع همالسو هللا تاولص ميركلا انلوسرو.ققحم

 ةلضاف لامعأب انركذيل ىلاعتو هناحبس هللا الإ اهملعي ال «بيغلا نوطب يف تناك

 ىسأتنو «مهب يدتقنل «نيقباسلا لسرلا عابتأ نم نييلاثم نيلضاف سانأل ةيلاثم

 :لئاق نلوقي الو.ةغلابلا تاظعلاو ءةنيمثلا سوردلا مهرابخأ نم ذخأنو «مهلامعأب

 وهام ىلع ءانب انيلع قبطتت الف لاب دمحم انيبن ةثعب لبق ترج لامعألا هذه نإ
 ةياكح نإ :لوقن اننأل .انل ًاعرش سيل انلبق نم عرش نأ لوصألا ملع يف حجارلا

 ؛ليجبتلاو ميظعتلاو ؛ءانثلاو حدملا قايس يف تءاج امنإ ةثداحلا هذهل ل يبنلا

 مهلامعأب لسوتلا نم هب اوماق امل رارقإ نم رثكأ وه لب ؛كلذب ةا هنم رارقإ اذهو
 ةمدقتملا تايآلل ًايلمع ًاقيبطتو ًاحرش الإ سيل اذه نإ لب :ةروكذملا ةحلاصلا

 ءاهتاياغو اهدصاقمو ءاهتاهيجوتو اهميلاعت يف ةيوامسلا عئارشلا ىقالتت كلذبو

 ةصاخو «ةدحاو ةاكشم نم جرختو «دحاو نيعم نم عبنت يهف «كلذ يف ةبارغ الو

 ردانلا ليلقلا يف الإ فلتخت داكت ال يهف «هناحبس مهبر عم سانلا لاحب قلعتي اميف

 .هيلدبتو هرييغت هناحبس هللا ةمكح يضتقي يذلا

 :حلاصلا لجرلا ءاعدب ىلاعت هللا ىلإ لسوتلا -“

 هسفن نم ملعيو «ةريبك ةبيصم هب لحت وأ ءديدش قيض يف ملسملا نوكي نأك

 بهذيف ءهللا ىلإ يوق ببسب ذخأي نأ بجيف «ىلاعتو كرايت هللا بنج يف طيرفتلا

 بلطيف ءةنسلاو باتكلاب ملعلاو لضفلا وأ «ىوقتلاو حالصلا هيف دقتعي لجر ىلإ



 لسوتلا نم رخآ عون اذهف .همه هنع ليزيو «هبرک هنع جرفيل «هبر هل اوعدي نأ هنم
 يف هنم ةلثمأ تدرو دقو «هيلإ تدشرأو ءةرهطملا ةعيرشلا هيلع تلد ؛عورشملا

 ىلاعت هللا ناوضر ماركلا ةباحصلا لعف نم هنم جذامن تعقو امك ؛ةفيرشلا ةنسلا

 سانلا باصأ» :لاق ثيح هنع هللا يضر كلام نبا سنأ هاورام كلذ نمف «مهيلع

 يف ًامئاق]7 7/7 ربنملا ىلع[ بطخي ة4 يبنلا امنيبف ة# يبنلا دهع ىلع ةّئس

 باب نم]]7 ١/7 ودبلا لهآ نم[ يبارعأ]5/7١ لخد :ةيوار يفوآ ماق ءةعمجلا موي

 ًامئاق و هللا لوسر لبقتساف «مئاق هللا لوسرو ءاضقلا راد وحن] [ربنملا اجو ناك

 نمو[ لايعلا ]كله :ةياور يفو[ عاجو «لاملا كله !هللا لوسر اي :لاقف۷ ۲

 ءيشاوملا تكله ىرخأ يفو] [ءاشلا كلهو «عارُكلا كله :ىرخأ قيرط

 ىتحا وعدي هيدي عفرف]انثيغُي :ىرخأ يفوآ [انّيِقْسَي نأ[ انل هللا ٌعداف 1لبسلا تعطقناو

 مهيديأ سانلا عفرو] ء[انثغأ مهللا ءانثغأ مهللا ءانثغأ مهللا] :[هطبإ ضايب تيأر

 ام]هللاو ال1و]1۸ /۲ ةلبقلا لبقتسا الو «هءادر لّوح هنأ ركذي ملو]] :نوعدي هعم

 الو تيب نم عْلَس نيبو اننيب امو ایش الو] ةعزق]الو باحس نم[ءامسلا يف ىرن

 هئارو نم تعلطف لاق] [ةجاجزلا لثمل ءامسلا نإو :سنأ لاق :ةياور يفو] [راد

 ام هديب هسفن يذلاوف]ت رطمأ مث ترشتنا ءامسلا تطسوت املف «سرتلا لثم ةباحس

 ٌرطملا تيأر ىتح هربنم نع لزني مل مث :لابجلا لاثمأ باحسلا راث ىتح اهعضو

 مث «عمتجا مث ءاباحس تأشنأ حير تجاهف :ةياور يفوآ ةثل# هتيحل ىلع رداحتي

 ءاملا ضوخن انجرخف] [9١/؟ ىلصف ربنملا نع لزنو[اهيلازع ٌءامسلا تلسرأ

 ٤/۷ ٠١[ هلزنم ىلإ لصي لجرلا داك ام ىتح :ةياور يفو][انلزانم انيتأ ىتح

 ام]ىرخألا ةعمجلا ىثح هيلي يذلاو ءدغلا دعبو دغلا نمو «كلذ انموي انرطمف

 .[ًاتس سمشلا انيأر ام هللاو الف :ةياور يفو] [ةنيدملا بعاثم تلاس ىتح] [ علقت

 الح



 يف بابلا كلذ نم لجر لخد مث :ةياور يفو]هريغ وأ يبارعألا كلذ ماقو

 هللا لوسر اي :لاقف [ًامئاق هلبقتساف .بطخي مئاق او هللا لوسرو ةلبقملا ةعمجلا

 [يشاوملا تكلهو «لبسلا تعطقتو «تويبلا تمدهت :ةياور يفو]ءانبلا مدهت

 انل[هسبحيل هللا عداف ءلاملا قرغو[قيرطلا عنّمو «رفاسملا قّشب :قيرط يفو]

 سوؤر ىلع مهللا] ءانيلع الو انيلاوح مهللا :لاقف ؛هدي عفرفآ ةا يبنلا مسبتف]

 هديب ريشي]ل عج [امف]رجشلا تبانمو ةيدوألا نوطبو[ بارظلاو] [ماكإلاو لابجلا

 باحسلا ىلإ ترظنف :ةياور يقو[ ءةبوجلا لثم تجرفنا الإ باحسلا نم ةيحان ىلإ

 نع [ُتَّياجْناف :ىرخأ يفو] [ليلكإ هنأك]الامشو ًانيمي[ةئيدملا لوح عدصت

 [ةرطق :قيرط يفو[ءيش اهيف رطمي الو انيلوح ام رطمي] [بوثلا بايجنا ةنيدملا

 لاسو ؛[هتوعد ةباجإو ثا, هيبن ةمارك هللا مهيري [سمشلا يف يشمن انجرخو]
 ."دوجلاب ثدح الإ ةيحان نم دحأ ءيجي ملو ءًارهش ةانقآ[يداو] يداولا

 باطخلا نب رمع نأ ًاضيأ هنع هللا يضر كلام نب سنأ هاور ام كلذ نمو

 انإ مهللا :لاقف «بلطملا دبع نبا سابعلاب ىقستسا اوطحق اذإ ناك هنع هللا يضر

 :لاق ءانقساف انيبن معب كيلإ لسوتت انإو ءانيقستف ةو انيبنب كيلإ لسوتن انك

 ءانيبن معب كيلإ لسوتن انإو ةا انيبنب كيلإ لسوتن انك انإ :رمع لوق ىنعمو
 نآلاو «هئاعدب هللا ىلإ برقتنو ءانل وعدي نأ هنم بلطنو ثا ائيبن دصقن انك اننأ

 هجوتن اننإف ءانل وعدي نأ نكمملا نم دعي ملو ؛ىلعألا قيفرلا ىلإ ةا لقتنا دقو

 يف نولوقي اوناك مهنأ هانعم سیلو ءانل وعدي نأ هنم بلطنو «سابعلا انيبن مع ىلإ
 هاجب مهللا) : ب هتافو دعب نولوقي اوحبصأ مث «(انقسا كيبن هاجب مهللا) :مهئاعد

 «ةئسلا يف الو باتكلا يف لصأ هل سيل عدتبم ءاعد اذه لثم نأل «(انقسا سابعلا



 مالكلا يتأيس امك «مهيلع ىلاعت هللا ناوضر حلاصلا فلسلا نم دحأ هلعفي ملو

 .ىلاعت هللا ءاش نإ ًابيرق طسبلا نم ءىشب كلذ ىلع

 "هخيرات» ىف ىلاعت هللا همحر ركاسع نبا ظفاحلا هاور ام ًاضيأ كلذ نمو

 نأ) :يرئاّبخلا رماع نبا ميلس ليلجلا يعباتلا نع حيحص دنسب )١/١21/18(

 لبقأف «سانلا هادانف ؟ىشّرُجلا دوسألا نب ديزي نيأ :لاق «ربنملا ىلع ةيواعم

 :ةيواعم لاقف «هيلجر دنع دعقف ءربنملا ىلع دعصف ةيواعم هرمأف «سانلا ىطختي

 نب ديزيب مويلا كيلإ عفشتسن انإ مهللا ءانلضفأو انريخب مويلا كيلإ عفشتسن انإ مهللا

 امف :مهيديأ سائلا عفرو ؛هيدي عفرف هللا ىلإ كيدي عفرا ديزي اي ءيشرجلا دوسألا

 ىتح انتقسف «حير اهل تبهو «سرت اهنأك برغلا يف ةباحس تراث نأ كشوأ ناك

 .(مهلزانم اوغلبي ال نأ سانلا داك

 ًاثالث الإ اعد امف) :ةياور يف داز !ءاكب اي مق :ًاضيأ دوسألا نب ديزيل لاقف سانلاب

 .(هنم نوقرغي اوداك ًارطم اورطمأ ىتح

 امنإو «هنايب قبس امل إو يبنلاب لسوتي ال ًاضيأ هنع هللا يضر ةيواعم اذهف

 وعدي نأ هنم بلطيف «ىلاعت هللا همحر دوسألا ني ديزي :حلاصلا لجرلا اذهب لسوتي

 .ًاضيأ سيق نب كاحضلا ةيالو يف

 باتكلا صوصن هيلع تلد يذلا عورشملا لسوتلا أ نمت ساس :ةقباسلا ةثالثلا عاونألا ادع امب لسوتلا نالطب

 اح



 :وهو نوملسملا هيلع عمجأو «حلاصلا فلسلا لمع هيلع ىرجو ءةنسلاو

 .هتافص نم ةفص وأ ىلاعتو كرابت هللا ءامسأ نم مساب لسوتلا- ١

 .يعادلا هب ماق حلاص لمعب لسوتلا-

 .حلاص لجر ءاعدب لسوتلا-۳

 هللا نيدنو هدقتعن يذلاو «فالخ هيفف تالاسوتلا نم عاونألا هذه ادعام امأو

 دقو-ةجحلا هب موقت «ليلد هيف دري مل هنأل «عورشم الو ءزئاج ريغ هنأ هب ىلاعت
 هضعبب لاق دق هنأ عم ءةبقاعتملا ةيمالسإلا روصعلا يف نوققحملا ءاملعلا هركنأ

 هريغ زاجأو طقف هدحو كلج لوسرلاب لسوتلا دمحأ مامإلا زاجأف «ةمئألا ضعب

 يف اننأشك-انكلو :نيحلاصلاو ءايبنألا نم هريغبو هب لسوتلا يناكوشلا مامإلاك

 زاحتن الو «لاجرلل بصعتن الو راد ثيح ليلدلا عم رودن-ةيفالخلا رومألا عيمج

 اهددصب نحت يتلا لسوتلا ةيضق يف انيأر دقو هدقتعنو هارن امك قحلل الإ دحأل

 هب دتعي ًاحيحص ًاليلد هيزيجمل رن ملو ءقولخمب لسوتلا اورظح نيذلا عم قحلا
 لسوتلا هيف ةئسلا وأ باتكلا نم حيرص حيحص صنب انوتأي نآب مهبلاطن نحنو

 مهللا ؛هنوعدي ام دنسي وأ «هيلإ نوبهذي ام ديؤي ًائيش اودجي نأ تاهيهو ؛قولخمب

 .ليلق دعب اهيلع درلل ضرعنس «تالامتحاو ًاهبش الإ

 اهنم ءيش يف دجن ال ؛ةريثك يهو ميركلا نآرقلا يف ةدراولا ةيعدألا هذهف

 ضعب كاهو «تاقولخملا نم ءيشل ةناكملا وأ قحلا وأ ةمرحلا وأ هاجلاب لسوتلا

 هب وعدن ام انايإ ًاملعم هنأش لج انبر لوقي :لاثملا ليبس ىلع ةميركلا ةيعدألا

 امك ًارصإ ائيلع لمحت الو انبر ءانأطخأ وأ انيسن نإ انذخاؤت ال انير# :ًادشرمو

 اتل رفغاو انع ٌفغاو «هب انل ةقاط ال ام انّلَّمَحت الو انبر ءانلبق نم نيذلا ىلع هتلمح
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 انبرإ# :لوقيو (185 :ةرقبلا»#نيرفاكلا موقلا ىلع انرصناف ءانالوم تنأ ءانمحراو

 :لوقيو ٠٠١( :ةرقبلا»#]رانلا باذع انقو ةنسح ةرخآلا يفو ءةنسح ايندلا يف انتآ

 نم كتمحرب انجنو «نيملاظلا موقلل ةدتف انلعجت ال انبر انلكوت هللا ىلع :اولاقفإ#

 دليلا اذه لعجا بر :ميهاربإ لاق ذإو# :لوقيو (65 -46 :سنوي)# نيرفاكلا موقلا

 «يتيرذ نمو ةالصلا ميقم ينلعجا بر# :«مانصألا دبعن نأ ّينّبو ينبنجاو ًانمآ

 «باسحلا موقي موي نينمؤمللو يدلاولو يل رفغا انبر ءاعد لبقتو انبر
 يل حرشا بر :لاق# :مالسلا هيلع يسوم ناسل ىلع لوقيو (١4-7ه:ميهارسإ)

 ١٠-28( :هط)#..يلوق اوهقفي يناسل نم ةدقع للحاو ءيرمأ يل رسيو «يردص

 ناك اهباذع نإ منهج باذع انع فرصا انبر نولوقي نيذلاو# :هناحبس لوقيو

 اهضعبو «ةميركلا ةينآرقلا ةيعدألا نم كلانه ام رخآ ىلإ ٠١(... :ناقرفلا»* ..ًامارغ

 ضعب نع هناحبس هيكحي امم اهضعبو «ءادتبا هب وعدن نأ ىلاعت هللا انملعيامم

 لسوتلا كاذ اهنم ءيش يف سيل هنأ حضاوو «هئايلوأو هدابع ضعب وأ ؛هلسرو هئايبنأ

 .نوفلاخملا هيف مصاخيو «نوبصعتملا هلوح ندندي يذلا عدتبملا

 اهاضترا يتلا ةو يبنلا ةيعدأ ىلع اهنم علطنل ةقيرشلا ةنسلا ىلإ انلقتنا اذإو

 ةيعدأ يف امل ةقباطم اهارن ءاهنسحو اهلضف ىلإ اندشرأو ءاهايإ هملعو ؛هل ىلاعت هللا

 كلت ضعب كاهو «هيلإ راشملا عدتبملا لسوتلا نم اهولخ ثيح نم ةفلاسلا نآرقلا

 :ةراتخملا ةيوبنلا ةيعدألا

 اومه اذإ هياحصأ هملعي 4 يبنلا ناك يذلا روهشملا ةراختسالا ءاعد اهنمف

 كردقتسأو «كملعب كريختسأ ينإ مهللا) :وهو ءنآرقلا مهملعي ناك امك رمأب

 تنأو ؛ملعأ الو ملعتو ءردقأ الو ردقت كنإف ميظعلا كلضف نم كلأسأو «كتردقب

 ةبقاعو يشاعمو ينيد يف يل ريخ رمألا اذه نأ ملعت تنك نإ مهللا «بويغلا مالع

 الل



 نأ ملعت تنك نإو ؛هيف يل كراب مث :يل هرسيو يل هردقأف ؛هلجاو هلجاعو «يرمآ

 «ينع هفرصاف ؛هلجآو هلجاعو «يرمأ ةبقاعو يشاعمو يئيد يف يل رش رمألا اذه

 يايند يل حلصأو «يرمأ ةمصع وه يذلا «ينيد يل حلصأ مهللا) :اهنمو

 يف يل ةدايز ةايحلا لعجاو «يداعم اهيف يتلا يترخآ يل حلصأو «يشاعم اهيف يتلا

 كتردقو «بيغلا كملعب مهللا) :و (رش لك نم يل ةحار توملا لعجاو ؛ريخ لك

 (...يل ًاريخ ةافولا تملع اذإ ينفوتو ؛يل ًاريخ ةايحلا تملع ام ينيحأ قلخلا ىلع

 نم انل مسقا مهللا) :و (ىنغلاو فافعلاو ىقتلاو ىدهلا كلأسأ ينإ مهللا) :و

 :و (كتنج هب انغلبت ام كتعاط نمو «كيصاعم نيبو اننيب هب لوحت ام كتيشخ

 هذه لثمو (رانلا نم كب ذوعن دمحمو ليفارسإو ليئاكيمو ليربج بر مهللا)

 عدتبملا لسوتلا نم ءيش هيف ًاتباث ًادحاو ءاعد اهيف دجن الو «ريثك ةئسلا يف ةيعدألا

 .نوفلاخملا هلمعتسي يذلا

 ةعورشملا لسوتلا عاونأ نع نوضرعي ءالؤه ىرت كنأ ًاقح بيرغلا نمو

 اهتوبث عم سانلا مهميلعت وأ مهئاعد يف اهنم ًائيش نوملعتسي نوداكي الف «ةقباسلا
 ةيعدأ ىلإ نودمعي كلذ نم ًالدب مهارتو ءاهيلع ةمألا عامجإو ةنسلاو باتكلا يف

 هلوسر اهلمعتسي ملو «لجو زع هللا اهعرشي مل اهوعدتبا تالسوتو ءاهوعرثخا

 ةثالثلا نورقلا باحصأ نم ةمألا هذه فلس نع لقتي ملو ءا ىفطصملا

 :ىلاعتو كرابت هلوقب مهردجأ امف ءاهيف فلتخم اهنإ :اهيف لاقي ام لقأو «ةلضافلا

 .(51 :ةرقبلا)# ريخ وه يذلاب ىندأ وه يذلا نولدبتستأ#

 نب ناسح ليلجلا يعباتلا قدص دكؤت يتلا ةيملعلا دهاوشلا دحأ هذه لعلو

 نم هللا عزن الإ مهنيد يف ةعدب موق عدتبا ام) :لاق ثيح همحر يبراحملا ةيطع
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 .(ةمايقلا موي ىلإ مهيلإ اهديعي ال مث ءاهلثم مهننس

 اهراكنإ ىلإ انقبس لب ءةعدتبملا تالسوتلا كلت راكنإب نحن درفتن ملو اذه

 يبأ بهذم وهو الأ ؛ةعبتملا بهاذملا ضعب يف كلذ ررقتو «ءاملعلاو ةمئألا رابك

 بتك رهشأ نم وهو-(77 ٠ /۲) "راتخملا ردلا» يف ءاج دقف هللا همحر ةفينح

 :هصن ام-ةيفنحلا

 هيف نوذأملا ءاعدلاو ؛هب الإ هللا وعدي نأ دحأل يغبني ال :ةفينح يبأ نع)

 .(« اهب هوعداف ىنسحلا ءامسألا هللو# :ىلاعت هلوق نم ديفتسا ام هب رومأملا

 يف ريبكلا هباتك يف يرودّقلا لاقو.(١٠۲۸ )١/ "ةيدنهلا ىواتفلا» يف هوحنو

 انثدح ديلولا نب رشب لاق) :(ةهاركلا باب) يف "يخركلا حرش» ب ىمسملا هقفلا

 :لوقي نأ هركأو «هب الإ هللا وعدي نأ دحأل يغبنب ال :ةفينح وبأ لاق فسوي وبأ

 :فسوي وبأ لاق «فسوي يبأ لوق وهو «كقلخ قحب وأ ءكشرع نم رعلا دقاعمب

 قحب وأ «نالف قحب :لوقي نأ هركأو ءاذه هركأ الف ؛هللا وه هشرع نم زعلا دقعم

 ةلأسملا :يرودقلا لاق مارحلا رعشملاو مارحلا تيبلا قحبو «كلسرو كئايبنأ

 خيش هلقن.(ًاقافو زوجت الف «قلاخلا ىلع قلخلل قحال هنأل زوجت ال هقلخب

 هرك) :(3580 /؟) "ءايحإلا حرش» يف يديبزلا لاقو "ةليلجلا ةدعاقلا» يف مالسإلا

 «كلسرو كئايبنأ قحب وأ :نالف قحب كلأسأ :لجرلا لوقي نأ هابحاصو ةفينح وبأ

 «قح هللا ىلع دحأل سيل ذإ «كلذ وحنو ؛مارحلا رعشملاو مارحلا تيبلا قحب وأ

 نم زعلا دقاعمب كلأسأ ينإ مهللا :يعادلا لوقي نأ دمحمو ةفينح وبأ هرك كلذكو

 .(هيف رثألا هغلب امل فسوي وبأ هزاجأو ءكشرع

 يف يزوجلا نبا هاور «حصيال لطاب هيلإ راشملا رثألا نكل :لوقأ

 الل



 يف يعليزلا ظفاحلا هرقأو «(كش الب عوضوم ثيدح اذه) :لاقو "تاعوضوملا»

 نم زعلا دقاعمب كلأسأ) :لئاقلا لوق ناك نإو ءهب جتحي الف (۲۷۳) "ةيارلا بصن»

 ةلدأب عورشم لسوت وهف «لجو زع هللا تافص نم ةفصب لسوتلا ىلإ دوعي (كشرع

 :هللا همحر ريثالا نبا لاق.عوضوملا ثيدحلا اذه نع ينغت ؛قبس امك ىرخأ

 وأ «زعلا شرعلا اهب قحتسا يتلا لاصخلاب يأ «كشرع نم زعلا دقاعمب كلأسأ)

 نوهركي ةفينح يبأ باحصأو «كشرع زعب :هانعم ةقيقحو «هنم اهداقعنا عضاومب
 .(ءاعدلا نم ظفللا اذه

 شرعلا اهب قحتسا يتلا لاصخلا وهو «حرشلا اذه نم لوألا هجولا ىلعف

 هجولا ىلعامأو ءًازئاج نوكيف ىلاعت هللا تافص نم ةفصب ًالسوت نوكي ءزعلا

 ريغ نوكيف قولخمب لسوت وهف «شرعلا نم زعلا داقعنا عضاوم وه يذلا يناثلا
 .هتوبث مدعل لبوأتلاو ثحبلا يف ةدايز قحتسي ال ثيدحلاف لك ىلعو «زئاج

 .قبس امب يفكتف

 (7-15؟5ص)" لسوتلا"

 ةشقانمو «يك رشلا لسوتلا عاونأ ضعب نايب باب [؟7]

 هزاوج ىلع نوفلاخملا اهب لدتسي يتلا ةلدألا ضعب

 :[لاق هنأ ياو يبنلا نع يور]

 « ميظع هللا دنع يهاج نإف يهاجب اولس وت»

 :[مامإلا لاق]

 (هل لصأ ال)



 ال اممو." ةليلجلا ةدعاقلا " يف ةيميت نبا مالسإلا خيش كلذ ىلع صن دقو

 :هلوقب ىسوم ىلاعت هللا فصو دقف ؛ميظع هللا دنع هماقمو 5! جههاج نأ هيف كش

 وهف «ىسوم نم لضفأ ةو ادمحم انيبن نأ مولعملا نمو ء[اهيجو هللا دنع ناكو]

 لج ههاجب لسوتلاو ءيش اذه نكلو «ىلاعتو هناحبس هبر دنع هنم هجوأ كش الب

 . ةا ههاجب لسوتلا نأ ذإ «مهضعب لعفي امك امهنيب طلخلا قيلي الف ءرخآ ءيش

 لقعلاب هتفرعم نكمي ال رمأ اذهو «هئاعد لوبقل ىجرأ هنأ هلعفي نم هب دصقي

 لقنلا نم هيف دبالف ءاهكاردإ يف لقعلل لاجم ال يتلا ةيبيغلا رومألا نم هنأ ذإ
 ةدراولا ثيداحألا نإف ءةتبلا هيلإ ليبس ال امم اذهو «ةجحلا هب موقت يذلا حيحصل

 هيف ليلد الف حيحصلا امأ «فيعضو حيحص :نيمسق ىلإ مسقنت ةا: هب لسوتلا يف
 هنإف ةا هب ىمعألا لسوتو ءاقستسالا يف ةقللجهب مهلسوت لثم ىعدملا ىلع ةتبل

 دعي © جهئاعدب لسوتلا ناك املو ءو هتاذب الو ههاجب ال ة#جهئاعدب لسوت

 ريغ هتافو دعب ةا هب لسوتلا يلاتلاب ناك نكمم ريغ ىلعألا قيفرلا ىلإ هلاقتن

 .زئاج ريغو نكمم

 رمع نمز يف اوقستسا امل مهنع هللا يضر ةباحصلا نأ اذه ىلع كلدب اممو

 ىنعم نوملعي مهنأل الإ كلذ امو ؛ةايبهب اولسوتي ملو «سابعلا ب همعب اولسوت

 الاء هدعب اولسوت كلذلو الاء هتاعدب لسوتلا نم هانركذ ام وهو عورشملا لسوتلا

 ءاعدب لسوت نايمعلا نم ًادحأ نأ لقني مل كلذكو «عورشمو نكمم هنأل همع ءاعدب

 هجوتأو كلأسأ ىنإ مهللا " :ىمعألا لوق يف سيل رسلا نأل كلذ «ىمعألا كلذ

 هيضتقي امك هل ةا هئاعد يف ربكألا رسلا امنإو ؛" ةمحرلا يبن كيبثب كيلإ

 لبقا يأ " يف هعفشف مهللا " هثاعد يف هلوق هب رعشيو «هل ءاعدلاب هايإ كله دعو

 لوبق يف يئاعد يأ يتعافش لبقا يأ " هيف ينعفشو " يف هءاعد يأ ها هتعافش
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 ءيراقلل حضتي امك ءاعدلا لوح رودي هلك ثيدحلا عوضومف «يف هلام هئاعد

 هركنأ ذهلو «عدتبملا لسوتلاب ثيدحلل ةقالع الف ءزجوملا حرشلا اذهب ميركلا

 هريغو " راتخملا ردلا " يف امك «هللاب الإ هللا لأسي نأ هركأ :لاقف ةفينح وبأ مامإلا

 .ةيفنحلا بتك نم

 يبأب يعفاشلا مامإلا لّسوتو ۳۸١(: ص) هتالاقم يف يرثوكلا لوقامأو

 هتاطلاغم لب هتاغلابم نمف حيحص دنسب " بيطخلا خيرات " لئاوأ يف روكذم ةفينح

 نب قاحسإ نب رمع قيرط نم )1/*١77( بيطخلا هجرخأ ام ىلإ كلذب ريشي هنإف

 تيلص ةجاح يل تضرع اذإف -ارئاز ينعي -موي لك يف هربق ىلإ ءيجأو ةفينح
 ينع دعبت امف «هدنع ةجاحلا ىلاعت هللا تلأسو «هربق ىلإ تقجو نيتعكر

 ."ىضقت ىتح

 «فورعم ريغ ميهاربإ نب قاحسإ نب رمع نإف ةلطاب لب ةفيعض ةياور هذهف

 حتفب -ورمع وه نوكي نأ لمتحيو «لاجرلا بتك نم ءيش يف ركذ هل سيلو

 همجرت دقو ىسنوتلا دمحم وبأ نكسلا نب ديمح نب ميهاربإ نب قاحسإ نب -نيعلا
 هيف ركذي ملو (" 51) ةنس ًاجاح دادغب مدق يراخب هنأ ركذو )١571/17( بيطخلا

 هخيش ةافو نأ ذإ اذه وه نوكي نأ دعبيو «لاحلا لوهجم وهف ًاليدعت الو ًاحرج
 نأ دعبيف ةنس ةئاموحن امهيتافو نيبف ؛لاوقألا رثكأ ىلع (7 57) ةنس نوميم نب يلع

 .هكردأ دق نوكي

 خيش ركذ دقو ليلد اهتحص ىلع موقي ال ةفيعض ةياور يهف لاح لك ىلعو

 لاقف اهنالطب تبثأ مث ةياورلا هذه ىنعم " ميقتسملا طارصلا ءاضتقا " يف مالسإلا

 ا
 يا



 ىلع اذه نكي ملو لب ءةتبلا هدنع ءاعدلل باتني ربق دادغبب نكي مل دادغب مدق امل

 رصمو قارعلاو ماشلاو نميلاو زاجحلاب يعفاشلا ىأر دقو فور عم يعفاشلا دهع

 لضفأ نيملسملا دنعو هدنع اهباحصأ ناك نم نيعباتلاو ةباحصلاو ءايبنألا روبق نم

 (نإ) مث !؟هدنع الإ ءاعدلا خوتي مل هلاب امف ءاملعلا نم هلاثمأو ةفينح يبأ نم

 دايز نب نسحلاو رفزو دمحمو فسوي يبأ لثم هوكردأ نيذلا ةفينح يبأ باحصأ

 نع مدقت دق مث :هريغ الو ةفينح يبأ دنع ال ءاعدلا نورحتي اونوكي مل مهتقبطو

 ءاهب ةنتفلا ةيشخ نيقولخملا روبق ميظعت ةهارك نم هباتك يف تباث وه ام يعفاشلا

 نم لوقنملا نوكي نأ امإو ءهنيدو هملع لقي نم تاياكحلا هذه لثم عضي امنإو

 .فرعي ال لوهجم نع تاياكحلا هذه

 اهرهاظب لدت ةفيعض ثيداحأ يهف لسوتلا ثيداحأ نم يناثلا مسقلا امأو

 :اهئمف ءاهيلع هيبئتلاو اهنم ريذحتلا ةبسانملا هذهب نسحيف «عدتبملا لسوتلا ىلع

 دسأ تئب ةمطاف يمأل رفغا ءتومي ال يح وهو تيميو ييحي يذلا هللا "

 كنإف يلبق نم نيذلا ءايبنألاو كيبن قحب ءاهلخدم اهيلع عسوو اهتجح اهنقلو

 .فيعض ."...نيمحارلا محرأ

 " طسوألا "و ("0 01 /95) " ريبكلا " يف يناربطلا هاور

 :(1؟1 /8) " ءايلوألا ةيلح " يف ميعن وبأ هقيرط نمو «(ضايرلا - ۱0 ١10107

 نع يروثلا نايفس انثدح :لاق حالص نب حور لاق ةبغز نب دامح نب دمحأ انثدح
 نب سنأ نع )١71/7( " ءايلوألا ةيلح " يف ميعن وبأ هقيرط نمو لوحألا مصاع

 اعد...امهنع هللا يضر يلع مأ مشاه نب دسأ تنب ةمطاف تتام امل :لاق كلام

 دوسأ امالغو باطخلا نب رمعو يراصنألا بويأايأو ديز نب هماسأ

 لاقو هرکذف...لاقف هيف عجطضاف او هللا لوسر لخد «غرف املف...نورفحي

 حتا ا



 .حالص نب حور هب درفت :يناربطلا

 حالص نب حور هيفو :(4//701) " دئاوزلا عمجم " يف يمثيهلا لاق :تلق

 .حيحصلا لاجر هلاجر ةيقبو «فعض هيفو مكاحلاو نابح نبا هقثو

 سيل اذه ةبغز نأل كلذ «حيجر رظن حيحصلا لاجر هلاجر ةيقبو :هلوق يفو

 .ةقث هسفن يف هنأ ملعلا عم اذه لوقأ «يئاسنلا الإ هل وري مل لب .حيحصلا لاجر نم

 هقثو دقف «يناربطلا لاق امك هب درفت دقو حالص نب حور لاح يف رظنلا يقب

 امهلوق نم حجرأ مهلوق نم هفعض دق نكلو «يمثيهلا ركذ امك مكاحلاو نابح نبا

 .هطرشب ليدعتلا ىلع مدقم حرجلاو حرج هنأ :لوألا :نيرمأل

 ىتح نيلوهجملا قثوي ام ًاريثك هنإف قيثوتلا يف لهاستم نابح نبا نأ :رخآلاو
 دبع نبا كلذ لقن امك ؟هوبأ نم الو وه نم يردي ال هنأ هسفن وه حرصي نيذل
 ىلع ىفخي ال امك مكاحلا لهاستلا يف هلثمو «" يكنملا مراصلا " يف يداهلا

 ىتح نزو هل ماقي ال ضراعتلا دنع امهلوقف ؛لاجرلاو مجارتلا ملعب علضتملا

 نبا يف لاحلا وه امك هنايب عم فيكف «ببس هل ركذي مل امهبم حرجلا ناكولو

 هنع تيور :سنوي نبا لاقو 23٠١5« /۳) يدع نبا هفعض دقف !؟اذه حالص

 لاقو «هوفعض :الوكام نبا لاقو «ثيدحلا يف فيعض :ينطقرادلا لاقو ءريكانم

 .ةراكن هثيدح ضعب يفو :نيثيدح هل جرخ نأ دعب يدع نبا

 اونيبو «لجرلا اذه فيعضت ىلع مهتارابع تقفتا دق حرجلا ةمئأ ىرت تنأف

 الف هب جتحي ال ًاركتم نوكي ثيدحلاب درفت اذإ هلثمف «ريكانملا هتياور ببسلا نأ

 .ضرغم وأ لهاج الإ هركذ قبس نم قيثوتب اذه دعب رتغي

 نيح ملعلا فصنأ ام يرثوكلا ادهاز خيشلا نأ فصنملل نيبتي مدقت اممو



 يف قباسلا قيثوتلا ركذ ىلع رصتقا ثيح هتيوقت ًالواحم ثيدحلا اذه ىلع ملكت

 وأو رثكأ مه نمم هل افيعضت كانه نأ ىلإ ةراشإ لقأ ريشي نأ نود حالص نب حور

 .!هسفن " ىرثوكلا تالاقم " نم (۳۷۹ ص) رظنا !هقثو نمم قث

 بصعتلاو ىوهلا هيلع بلغي هملع ةعس عم هنأ لجرلا اذه رمأ بيجع نمو

 انه هارتف :ةيوشحلاب املظ مهيمري نيذلا ثيدحلا عابتأو ةنسلا راصنأ دض بهذملل

 ثيدحلا اذه مادام نابح نبا قيثوت ىلع ًادمتعم ثيدحلا اذه ةيوقت ىلإ ليمي

 !ةنسلا راصنأ هيلع ام ضراعي

 وأ هححص نابح نبا ناك نإو هدري هارثف «هل ال هيلع ثيدحلا ناك اذإف

 !هتاور قثو

 «ةسجنلا لعنلا علخ دعب هتالص يف لاب هيضُم ثيدح يف لوقي ًالثم هيلإ رظناف

 نباو مكاحلا لهاستو :لاق " امهيحيحص " يف مكاحلاو نابح نبا هجرخأ دقو

 ." هتالاقم " نم ١185( ص رظنا) !!روهشم حيحصتلا يف نابح

 لهاستب هلالعإو " دواد يبأ حيحص " يف هتنيب امك حيحص ثيدحلاو

 مهلك هلاجر لب ءامهريغ هقثوي مل نم هيف سيل هنآل ؛ثيبخ سيلدت نيروكذملا
 .ملسم لاجر

 بيصم كلذ يف وهو هايإ هفيعضتو لاعوألا ثيدح ىلع همالك يف هيلإ رظناو

 يف كردتسي مث «لوهجم ةريمع نب هللا دبع هيوار نأ ىلع كلذ يف دمتعي هارت

 كلذ يف هتقيرط نكل «تاقثلا يف نابح نبا هركذ معن :(7 ١5 ص) لوقيف قيلعتلا

 ةلاهجلا دح نع كلذ هجرخي الف ءهيف حرج ىلع علطي مل نم تاقثلا يف ركذي نأ

 ." نازيملا ناسل " يف اذه نابح نبا ذوذش رجح نبا در دقو ؛نيرخآلا دنع



 ىلع دامتعالا مدع هبهذم نم نأ يرثوكلا نع لوقتلا هذهب تبث دقف :تلق

 ثيدحلا محصي نأ هل غاس فيكف «كلذ يف امهلهاستل مكاحلاو نابح نبا قيثوت

 اميسالو «حالص نب حور هيوارل امهقيثوت درجمل هيلع مالكلا ددص يف نحن يذلا

 ةيبصعلا الول مهللا !؟هفيعضتب لاجرلاب امهنم ملعأ وه نمم امهريغ حرص دق هنأ

 قحلل الإ انبصعت مهللا لعجت الف ء«ةئيطخلا هذه لثم يف عقي مل ةيبهذملا

 .ناك امثيح

 بصعت ىلع لدت هسفن تقولا يف يهو لسوتلا يف ةفيعضلا ثيداحألا نمو

 :ينآلا ثيدحلا «يرثوكلا

 «كيلع نيلئاسلا قحب كلأسأ ينإ مهللا :لاقف ةالصلا ىلإ هتيب نم جرخ نم»

 ههجوب هيلع هللا لبقأ...ارطب الو ارشأ جرخأ مل ينإف ءاذه ياشمم قحب كلأسأو

 .« كلم فلآ هل رفغتساو

 ثيدح " يف يوغبلاو ١١( /۳) دمحأو 771١-557( /۱) هجام نبا هجرخأ

 قوزرم نب ليضف قيرط نم (87 مقر) ينسلا نباو (” /۹۳ /۹) " دعجلا نب يلع

 .هب ًاعوفرم يردخلا ديعس يبأ نع يفوعلا ةيطع نع

 هفعضو ةعامج هقثو قوزرم نب ليضف :لوألا «نيهجو نم فيعض دئس اذهو

 فيعض :متاح وبأ لاقو :(۳۹۳) " هتالاقم " ضعب يف يرثوكلا لوقو «نورخآ

 ءاطخأ هيف.يتسبلا هقثو لب ءرسفم ريغ هحرجو هاوس هفعضي ملو «ثيدحلا

 :ةفوشكم

 ىلع ىفخي اذه نظأ امو «لطاب هنإف «متاح يبأ ريغ هفعضي مل هلوق :ًالوأ



 :هصن ام هل نيقثوملا لاوقأ ىكح نأ دعب " بيذهتلا " نم هتمجرت يف نإف «هلثم

 .هثيدح بتكي اريثك مهي قودص ثيدحلا حلاص :هيبأ نع متاح يبأ نبا لاقو

 .ال :لاق ؟هب جتحي :تلق

 طرش نم وه سيل :مكاحلا نع دوعسم لاق...فيعض :يئاسنلا لاقو

 .حيحصلا

 «يطخي :تاقثلا يف نابح نبا لاق «هثيدحل هجارخإ ملسم ىلع بيع دقو

 .تاعوضوملا ةيطع نع يوريو تاقثلا ىلع ئطخي ناك :"ءافعضلا " يف لاقو

 امهنأ عم نابح نباو مكاحلاو يئاسنلا متاح يبأ عم هفعض دق هنأ ىرت تنأف

 .مدقت امك قيثوتلا يف نيلهاستملا نم

 .رسفم ريغ هحرجو :هلوق :ًايناث

 وهو «هتلقن يذلا متاح يبأ مالك سفن يف رسفم وه لب «هب ملسم ريغاذهف

 :هتمجرت يف لاقف لوقلا اذه رجح نبا ظفاحلا دمتعا دقو ًاريثك مهي :هلوق

 وه امك هب جتحي ال هنأ كش الف «ًأريثك هثيدح يف مهي ناك نمف ۰" مهي قودص"

 .حلطصملا ملع نم هلحم يف ررقم

 .يتسبلا هقثو لب :هلوق :ًاثلاث

 نبا) مساي حيرصتلا نع يرثوكلا لدع امنإو «نابح نبا وه يتسبلا :تلق

 هل ناك نابح نبا نأ تملع دقو «ًاهيومتو ًاسيلدت (يتسبلا) هتبسن ركذ ىلإ (نابح

 " ءافعضلا " يف ىرخأو )۳٠١/۷( " تاقثلا " يف هدروأ ةرمف «نالوق هيف

 وهف «هفعض ببس هيف نيب هنأل ؛لوألا نم ىلوأ اذه ىلع دامتعالاو )25١9/5(

 .ًاضيأ حلطصملا يف ررقت امك ليدعتلا ىلع مدقي رسفم حرج
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 وهو «ىفوعلا ةيطع ةياور نم هنأ :ثيدحلا فيعضت ىف يناثلا هجولا

 اذهف ءًاسلدم ًايعيش ناك اريثك ءىطخي قودص :" بيرقتلا " ىف ظفاحلا لاق

 نيذلا ةمئألا روهمج اوفلاخ دقو ءةلق مهنأ عم هقثو نم لوق ىلع مدقي رسفم حرج

 " نع اهتلقن يتلا ظفاحلا ةرابعو " بيذهتلا بيذهت " يف مهلاوقأ دجتو هوفعض

 ليطن الف ملعلا اذهب ريصبلا ىلع ىفخي ال امك لاوقآلا هذه ةصالخ يه " بيرقتلا

 .فيعض هنأب " نازيملا " يف يبهذلا مزج اذهلو ءاهركذب مالكلا

 نبا لاقف ءاهتياكح يتأي ةهبش لوزت هب نأل اتهاه هنايب نم دبالف هسيلدت امأ
 :هصن ام "ءام ذلا " يف نابح

 هتفصب رضحي يبلكلا سلاجي لعج تام املف ثيداحأ ديعس يبأ نم عمس

 اذإف نع يوريو ديعس ابأ هانكو .هظفحيف ءاذك او هللا لوسر لاق :يبلكلا لاق اذإف

 ديعس ابأ ديري هنأ نومهوتيف ديعس وبأ ىنثدح :لوقيف ؟اذه كثدح نم :هل ليق

 !يبلكلا دارأ امنإو «يردخلا

 كلت هاجت يرثوكلا خيشلا فقوم ناك ام ميركلا ئراقلا اهيأ يردت لهف

 ركذب ىفتكاو ةراشإ ىندأ اهيلإ رشي مل هنإ ؟لجرلا فيعضت يف اهيلإ راشملا لاوقألا

 نم ۳۹۲ ص رظنا) هموصخ ىلع هركتي يذلا رمألا هوقثو نيذلا ةلقلا لاوقأ

 نأ حلصي ال رمأ هفيعضت ببس نأ مه وأ هنإ لب ءاذه دنع فقو هتيلو (" هتالاقم"

 يذمرتلا هل نسح نكل «عيشتلاب حرج ةيطعو ۳۹٤(: ص) لاقف ًاحرج نوكي

 .ثيداحأ ةدع

 ہا



 نيفعضملا نأ ماهيإب نيقثوملا لاوقأ ميدقتل لاجملا حاسفإ اذه نم هدصقو

 يف ببسلا نأ عم ؛نيققحملا دنع حراج ريغ بيس وهو «هعيشت ببسب هوفعض امنإ

 دعبي مك رظناف ءرجح نبا ظفاحلا مالك يف مدقت امك ًاريثك هأطخ وه امنإ ةقيقحلا

 !قحلاو فاصنإلا نع هيحاصي بصعتلا

 «ثيدحلا نيسحت نم عناملا مايق دعب هيف ةجح الف هل يذمرتلا نيسحت امأو

 -خيشلا ىلع ىفخي ال ءيشاذهو «نيسحتلاو حيحصتلا يف لهاستم يذمرتلاو

 تقبس يذلا لاعوألا ثيدح ىلع همالك يف هسفن وه لقن دقف -هنعو انع هللا افع

 ةعوضوم ثيداحأ نم يذمرتلا نسح مك :لاق هنإ ةيحد نبا نع هيلإ ةراشإلا
 يذمرتلا حيحصت ىلع ءاملعلا دمتعي ال :لاق هنأ يبهذلا نعو !؟ةيهاو ديناسأو

 .(" ىرثوكلا تالاقم " نم ١١" ص رظنا)

 مث !!ةجح ريغ رخآ يفو ؛ةجح عضوم يف لجرلا مالك لعجي فيك رظناف
 سيلدتلا لامتحا ىقبي ال يردخلاب حيرصتلا دعبو :هلوقب سيلدتلا ةهبش نع باجأ
 .ةعباتملا عم اميسالو

 تعفدناف «يردخلا وه ثيدحلا اذه يف ديعس ابأ نأب حرص دق ةيطع نأ ينعي

 .باذكلا يبلكلا وه هنوك ةهبش

 مدقت امك حرص نابح نبا نآل «ةمئاق لازت ال ةهبشلاف «لبزه عفد اذهو :تلق

 نيذلا ناك ديعس يبأب هيتكيو يبلكلا نع ثدحي ناك امل ةيطع نأ هنع هلقن

 نأ يرثوكلا خيشلل نيأ نمف «يردخلا ديري هنأ نومهوتي هنع ثيدحلا نوعمسي

 دقف همهو نم وأ هنع يوارلا مهوت نم سيلو ةيطع نم وه امنإ يردخلاب حيرصتلا

 ىقبت كلذبو امهدر ىلإ ليبس ال نالامتحا ناذه !؟ظفحلا ءيس ناك هنأ تملع
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 .ةمئاق سيلدتلا ةهبش

 نع ةيطع درفني ملو :لبق هلوقب هرسفام يهف اهيلإ راشأ يتلا ةعباتملا امأو

 دنع ةقث وهو «ناوكذ نب مكحلا دبع ةياور يف هنع قيدصلا وبأ هعبات لب «يردخلا

 .هللع يف جرفلا وبأ هب هلعأ نإو «نابح نبا

 يف هذوذشب هفارتعا عم نابح نبا قيثوتب دادتعالا ىلإ خيشلا داع دقل :تلق

 اذإف هفرعأ ال :اذه ناوكذ نبا يف نيعم نبا لوق عم اذه «هنع لقنلا قبس امك كلذ

 ثيدحلل جرفلا يبأ لالعإف «هنع يوارلا ةلاهجل عباتملا اذهل ةميق ال نأ نيبتف

 !فصني نم دنع هيلع رابغ ال قح هب

 قوزرم نبا وأ ةيطع بارطضا وهو ثيدحلا فيعضت يف ثلاث هجو يل ادب مث

 امك ديعس يبأ ىلع ًافوقوم ىرخأو «مدقت امك اعوفرم ةرات هاور هنأ ثيح هتياور يف

 ءافوقوم هب قوزرم نبا نع )١١/ ١/١١١( " فنصملا " ىف ةبيش ىبأ نبا هاور

 " يف متاح يبأ نبا لاقو «هعفر دق هبسحأ :لاق ليضف قيرط نم يوغبلا ةياور يفو

 .هبشأ فوقوم ١184(: /؟) " للعلا

 ىرخأ اقيرط هل دجوأ نأب ثيدحلا دضع نم دشي نأ لواح خيشلا نإ مث

 «لالب نع عزاولا هيف دنسب " ةليللاو مويلا " لمع يف ينسلا نبا جرخأو :لاقف

 .قوزرم نبا الو ةيطع هيف سيلو (اذك)

 نمم وه لهو عزاولا اذه لاح ام نيبي ملف اذه ىلع خيشلا دزي ملو :تلق

 كلذ نيب هنأ ولو ؟بذكلا ةياور نم هعنمي عزاو هدنع له وأ «هب دهشتسي نأ حلصي

 ةرمب فيعض هنأل كلذ «ءاوس اهمدعو ثيدحلا اذهل هتياور نأ نينيع يذ لكل رهظل
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 اًدج ثيدحلا فيعض :متاح وبأ لاق ىتح «مهدنع فالخ الب ثيدحلا ةمئأ دنع

 .ةركنم اهنإف هثيداحأ ىلع برضا :هنبال لاقو «ءیشب سيل

 هريغ لاق اذكو !ةعوضوم ثيداحأ ىور :-هلهاست ىلع -مكاحلا لاق لب

 .يليقعلا عفان نب عزاولا وهو

 خيشلا دنع ىتح ةمارك الو هثيدحب دضتعي ال ةياورلا يف هلاح اذه ناك نمف

 :" هتالاقم " نم (۳۹ ص) كلذ يف همالك تئش نإ عمساف هسفن

 فعضلا ناك اذإ هريغل نسحلا ةبترم ىلإ ثيدحلا عفري امنإ قرطلا ددعت نإ "

 ةرثك نإف «بذكلا ةمهت ةيحان نم ال ءطقف طبضلاو ظفحلا ةهج نم ةاورلا ىف

 ." كاذ ذإ ائيش ديفت ال قرطلا

 !اذه عزاولا لاح نايب نع خيشلا تكس مل بيبللا ئراقلل نيبتي انه نمو

 نم ًافعض دشأ امهدحأو هيقيرط نم فيعض ثيدحلا اذه نأ لوقلا ةلمجو

 مهو دقف هنسح نمو «ةمئألا نم امهريغو يرذنملاو ىريصوبلا هفعض دقو ءرخآلا

 اميف يرثوكلا سيلدت نع تغشكو ءاذه لالب ثيدح ىلع تملكت دقو «لهاست وأ

 .(5705؟) ىتأيس

 :لسوتلا يف ةعوضوملا لب ةفيعضلا ثيداحألا نمو

 كديب ينتقلخ امل براي :لاق ؟هقلخأ ملو ًادمحم تفرع فيكو مدآ اي :هللا لاقف

 الإ هلإ ال ابوتكم شرعلا مئاوق ىلع تيأرف ءيسأر تعفر ءكحور نم يف تخفنو

 ؛كيلإ قلخلا بحأ الإ كمسا ىلإ فضت مل كنأ تملعف «هللا لوسر دمحم هللا

 ما 1١



 الولو ءكل ترفغ دقف هقحب ينعدا «يلإ قلخلا بحأل هنإ مدآ اي تقدص :هللا لاقف

 دب اا ام

 .عوضوم

 (7 /۳۲۴ /7) ركاسع نبا هنعو 5١15( /؟) " كردتسملا " يف مكاحلا هجرخأ

 " ةوبنلا لئالد " نم هبر ةمعنب اء هب ثدحت اميف ءاج ام باب يف يقهيبلا اذكو

 نبا ليعامسإ انثدح «يرهفلا ملسم نب هللا دبع ثراحلا يبأ قيرط نم (588/5)

 باطخلا نب رمع نع هدج نع هيبأ نع ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع انأبن «ةملسم

 :مكاحلا لاقو ءاعوفرم

 يف ملسأ نب ديز نب نمحرلا ديعل هتركذ ثيدح لوأ وهو ءداتسإلا حيحص

 .باتكلا اذه

 ملسم نب هللا دبعو «هاو نمحرلا دبعو ءعوضوم لب :هلوقب يبهذلا هبقعتف

 .وه نم يردأ ال يرهفلا
 ربخ :لاقو ثيدحلا اذهل " لادتعالا نازيم " يف هدروأ اذه يرهفلاو :تلق

 ديز نب نمحرلا دبع هب درفت :يقهيبلا لاقو " ةوبنلا لئالد " يف يقهيبلا هاور لطاب

 .فيعض وهو ملسأ نبا

 " يف رجح نبا ظفاحلا قفاوو (77* /۲) " هخيرات " يف ريثك نبا هرقأو

 :يرهفلا اذه يف هلوق هيلع دازو لطاب ربخ :هلوق ىلع " نازيملا " هلصأ " ناسللا

 .هتقبط نم هنإف هلبق يذلا وه نوكي نأ دعبتسأ ال

 مهتم :لاقف نابح نبا هركذ «دیشر نب ملسم نب هللا دبع وه هلبق يذلاو :تلق

 وهو «هثيدح بتك لحي ال ةعيهل نباو كلامو ثيل ىلع عضي «ثيدحلا عضوب

 ا ا
 يا



 .ةلومعم اهنأك ةخسن ةبده نبا نع ىور يذلا

 ىرخأ قيرط نم (؟01) " ريغصلا مجعملا " يف يناربطلا هجرخأ ثيدحلاو

 .دانسإلا اذهب الإ رمع نع يوري ال :لاق مث ديز نب نمحرلا دبع نع

 "و" طسوألا " يف يناربطلا هاور ٠٠۳(: /۸) " عمجملا " يف يمثيهلا لاقو

 .مهفرعأ مل نم هيفو " خصل |

 مكاحلا ةياورو :(54 ص) " ةليسولاو لسوتلا يف ةليلجلا ةدعاقلا " يف ةيميت نبا

 ةفرعم ىلإ لخدملا " باتك ىف لاق دق هسفن هنإف «هيلع ركنأ امم ثيدحلا اذهل

 ثيداحأ هيبأ نع ىور ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع :" ميقسلا نم حيحصلا

 .هيلع اهيف لمحلا نأ ةعنصلا لهأ نم اهلمأت نم ىلع ىفخي ال ةعوضوم

 .ًاريثك طلغي مهقافتاب فيعض ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبعو :تلق

 نبا كلذ ىلإ هقبس دقو هفعض ىلع مهقافتا هلقن يف مالسإلا خيش قدصو

 هفعض لب هل ًاقعضم الإ دجت نل كنإف «لاجرلا بتك تشتف اذإ كنإف ؛يزوجلا

 ثيدحلاب ملعلا لهأ دنع هثيدح :ىواحطلا لاقو دعس نباو ينيدملا نب يلع ًادج

 .فعضلا نم ةياهنلا يف

 نم هتياور يف كلذ رثك ىتح ملعي ال وهو رابخألا بلقي ناك :نابح نيا لاقو

 .كرتلا قحتساف «فوقوملا دانسإو ليسارملا عفر

 .ةعوضوم ثيداحأ هيبأ نع ىور :مكاحلا نع قبس ام وحن ميعن وبأ لاقو

 نمو فوقوم اهلصأ ىتلا ثيداحألا نم ثيدحلا اذه لعلو :تلق

 نأ اذه ديؤيو ةا ىبنلا ىلإ اهعفرف ديز نب نمحرلا دبع أطخأ «تايليئارسإلا
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 مدقتملا يرهفلا قيرط نم (577 ص) " ةعيرشلا " يف هجرخأ يرجآلا ركب ابأ

 يبأ ينثدح :لاق ينامثعلا ناورم يبأ قيرط نم ٤۲۲ - ٤١١( ص) هاورو

 هيبأ نع دانزلا يبأ نب نمحرلا دبع نع دلاخ نب نامثع (أطخ وهو نبا :لصألا يف)

 ينإ مهللا :لاق هنأ مالسلا هيلع مدآ ىلع لجو زع هللا بات يتلا تاملكلا نم " :لاق

 .خلإ هقحب ينعدا هيف سيلو هوحن ثيدحلا "..كيلع دمحم قحب كلأسأ

 اثيدح ايور ول امهب جتحي ال نافيعض ناورم وبأ هنباو نامثعو فوقوم اذهو

 -هذخأ دق وهو «نيعباتلا عابتأ ضعب ىلع ًافوقوم ًالوق ايور دقو فيكف ًاعوفرم

 انل ةقث ال يتلا مهبتك نع وأ «مهتملسم ريغ وأ باتكلا لهآ ةملسم نم -ملعأ هللاو

 .هبتك يف مالسإلا خيش هنيب امك ءاهب

 نم ةنيدملا لهأ نم خيش نع (؟/١١5 /۲) ركاسع نبا هاور كلذكو

 .ليهاجم هيفو هيلع افوقوم هلوق نم دوعسم نبا باحصأ

 هيلع مكح نأ مرج الف ام هنع هل لصأ ال ثيدحلا نأ :لوقلا ةلمجو

 .امهنع لقنلا مدقت امك ينالقسعلاو يبهذلا ناليلجلا ناظفاحلا نالطبلاب

 فرع مالسلا هيلع مدآ نأ يف حيرص ثيدحلا نأ هنالطب ىلع لدياممو

 ءاج دقو ءضرأللا ىلإ هطوبه لبقو ؛ةئجلا ىف كلذ ناكو ءهقلخ بقع ةا ىبنلا

 دنهلا ىلإ هلوزن دعب الإ هفرعي مل هنأ هفعض ىلع اذه نم ريخ هدانسإ ثيدح يف

 .(5 )"١ ثيدحلا رظنا !ناذآلا ىف همساب هعامسو



 لب «بذكلاب مهتي مل هنأ الإ :لاقف (۳۹۱ ص) كردتسا هنكل ديز نب نمحرلا

 .هثيدح ضعب ىقتني هلثمو ؛مهولاب

 مكاحلا نع مدقت امك ةعوضوم ثيداحأ ىور هنأ ىلإ مهولا هب غلب دقل :تلق

 ةيبصعلا الول يرثوكلا دنع ىتح هثيدح نم ىقتني نأ حلصي ال هلثمف «ميعن يبأو

 ثيدح ىلع عضولاب همكح ددص يف ( 5 ص) هلاق ام تئش نإ عمساف «ىوهلاو

 )١5(. مقرب مدقت دقو "...نمدلا ءارضخو مكايإ "

 ةعانصلا ثيح نم ديدشلا فعضلا وأ عضولاب ريخلا ىلع مكحلا رادم امنإو

 .هب ًأطخلا شحافلا وأ بذكلاب مهتملا وأ باذكلا دارفنا وه ةيثيدحلا

 شحافلا ديز ني نمحرلا دبع ىلع ثيدحلا رادم نأ قبس امم تملع دقو

 !فصنأ ول هدنع لاوحألا لقأ ىلع ًادج ًافيعض هثيدح نوكيف ءأطخلا

 يذلا وه اذهو 9١”7(: ص) ةقباسلا هترابع بقع لوقي هنأ هرمأ بيجع نمو

 لاق ثيح هنع ديمح نبا ىور اميف كلام هلبق امم ربخلا نأ ىأر ثيح مكاحلا هلعف

 .مالسلا هيلع مدآ كيبأ ةليسوو كتليسو وهو :روصنملا رفعج يبأل

 نوك نم مزلي لهف !؟كلام هلبق امم ربخلا نأ ىأر مكاحلا نأ هل نيأ نمف

 !؟ناسنإ هلوقي ال ام اذه مامإ يآ نع ءيش لك ظفحي ناك هنأ ًاظفاح ناك لجرلا

 افق دقف كلذ ىعدا نمف الإو...ىأر مكاحلا نأب حرصي لقن نم هيف دبال اذه لثمف

 .ملع هب هل سيل ام

 هدانسإ ركذي مل وهو هلبقي نأ هريغ مزلي كلذ لهف ءربخلا لبق اكلام نأ به مث

 يتلا تايليئارسإلا نم كلذ نوكي نأ زوجي الفأ اء يبنلا ىلإ هنم لصتملا

 دقف «رابحألا بعك لثم باتكلا لهأ ةملسم ضعب نع اهتياور يف ءاملعلا لهاست

 Yo“ ي م م ممم



 هسفن يرثوكلا فارتعاب ةريرهوبأو سابع نباو رمع نبا اهضعب هنع يوري ناك

 زوجي الفأ ءءالؤهل اذه زاج اذإف (" تايليئارسإلاو رابحألا بعك ةلاقم ". ۳٤ ص)

 .ىلب مث ىلب ؟كلامل كلذ

 ثيدحلل ًايوقم ًادهاش نوكي نأ زوجب ال روكذملا كلام لوق نأ تبثف

 هنإف !داتقلا طرخ هتوبث نودو فيك «كلام نع كلذ تبثول لاقي هلك اذهو

 مث يرثوكلا دنع حجارلا يف يزارلا ديمح نب دمحم وهو ديمح نبا هنع هيوري

 فيعضت نع لفاغتو «هيلع ىلهذلاو دمحأ ءانثو هايإ نيعم نبا قيثوت ىلع وه دمتعا

 يبأو يئاسنلاو متاح يبأ لثم «هايإ مهنم نيريثك بيذكت نعو لب ؛هل ةمئألا روهمج

 ناك هنأ هللاب فاح دقف شارخ نبا لثمو «بذکلا دمعتي ناك هنأ اذه حرصو ةعرز

 همهتن انك ديمح نبا انثدحي ناك ءيش لك :يدسألا دمحم نب حلاص لاقو :بذكي

 :هنم هللا ىلع أرجأ ًادحأ تيأر امو ديزت هثيداحأ تناك :رخآ عضوم يف لاقو ؛هيف

 دمحمو ىنوكذاشلا ناميلس نيلجر نم بذكلاب قذحأ ادحأ تيأر ام :ًاضيأ لاقو

 ام هانفرع امك هفرعولو «هفرعي مل هنإ :لاقف ؟هيلع ءانثلا نسحأ دق دمحأ نإف ديمح

 ىوقأ بذكلاو ءًاباذك هظفح عم ناك لجرلا نأ ىلع لدت صوصنلا هذهف

 عم رسفملا حرجلا ىلع ليدعتلا ميدقت خيشلل غاس فيكف ءاهنيبأو حرجلا بابسأ

 لهأو ةنسلا راصنأ ىلع هبصعت غلبم فرعي نم دنع كلذ ملع !؟هدقتعم فالخ هنأ

 .هئع امعو هللا هحماس مهايإ هتوادع ةدشو «ثيدحلا

 هك



 دقو ؛ةعوضوم ةلطاب ةصق كلام نع ةيورملا ةصقلا هذه نأ هانركذ امم نيبتف

 " ةليلجلا ةدعاقلا " يف مالسإلا خيش ىرخأ ةقيرط ىلع كلذ يف لوقلا ققح

 " يكنملا مراصلا " يف يداهلا دبع نباو (ىواتفلا عومجم نمض -7517/)

 .ةيافك تدروأ اميف نإف ءاهنالطب ىلع عالطالا نم ديزملا دارأ نم امهعجاريلف

 .فلاخ نم أطخو ءپ يبنلاب مدآ لسوت ثيدح عضو تبث كلذبو

 امو ؛هلبق يتلا ثيداحألا ىلعو هيلع مالكلا قيقحت يف ًاريثك تلطأ دقلو

 تاطلاغم ىلع تفقو امل «كلذل أرطضم يسفن تدجو ىنأ الول كلذ دوأ تنك

 امب هل ملع ال نم اهب رتغي التل اهنع فشكلا بجاولا نم تيأرف «يرثوكلا خيشلا

 .ماركلا ءارقلا ىلإ ةرذعمف !كلانه

 اهنأ لسوتلا يف ةفيعضلا ثيداحألا هذه اهتكرت يتلا ةئيسلا راثآلا نم نإو اذه

 نأل كلذ ؛عدتبملا لسوتلا ىلإ عورشملا لسوتلا نع ةمألا نم ًاريثك تفرص

 نم مساب ىلاعت هللا ىلإ لسوتلا بابحتسا ىلع -ملعأ اميف -نوقفتم ءاملعلا

 حلاص لمعب ىلاعت هيلإ لسوتملا لسوت ىلعو «ىلاعت هتافص نم ةفص وأ هئامسأ
 .لجو زع هيلإ همدق

 نأ ولف «هيف ًافلتخم ًارمأ هنوك نع جرخي ال هنإف عدتبملا لسوتلا يف ليق امهمو
 ال ام ىلإ كبيري ام عد» ل هلوقب ًالمعو ًاطايتحا هنع اوفرصنال اوفصنأ سانلا

 فسألا عم مهنكلو «عورشملا لسوتلا نم هيلإ انرشأ امب لمعلا ىلإ « كبيري

 يتلا ةمزاللا رومآلا نم هنأك هيف فلتخملا لسوتلاب اوكسمتو اذه نعاوضرعأ

 وعدي ًاملاع وأ ًاخيش عمست داكت ال كنإف !ضئارفلل مهتمزالم اهومزالو اهنم دبال

 كنإف كلذ نم سكعلا ىلعو «عدتبملا لسوتلا هنمض الإ هريغو ةعمجلا موي ءاعدب
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 ىنإ مهللا" :الثم لوقي نأك بحتسملا لسوتلاب لسوتي مهدحأ عمست داكتال

 عيدب اي «نانملا ءكل كيرشال كدحو «تنآ الأ هلإ ال دمحلا كل نأب كلأسأ

 هيف نأ عم "...كلأسأ ينإ مويق اي يح اي ماركإلاو لالجلا اذ اي ءضرأآلاو تاومسلا

 اميف ةو لاق امك ىطعأ هب لكس اذإو باجأ هب يعد اذإ يذلا مظعألا مسالا

 ام ؟هانعم يف امم هريغب وأ اذهب لسوتي ًادحأ ميركلا ئراقلا اهيأ تعمس لهف

 ببسلا امف «كلذك نوكيس كباوج نأ نظأو «كلذ عمسأ مل ىننإ :ًافسآ لوقأف انأ

 ةنسلاب مهلهجو «سانلا نيب ةفيعضلا ثيداحألا راشتنا راثآ نم وه كلذ ؟اذه يف

 .اوُزعتو اودتهت ًالمعو ًاملع نوملسملا اهيأ اهب مكيلعف ءةحيحصلا

 خياشم دحأل عدتبملا لسوتلا زاوج يف ةلاسر ىلع تعلطا مدقت ام عبط دعبو

 لالضلابو ؛غلابلا لهجلا ىلع لادلا ضقانتلاب ةمختم «نيروهتملا لامشلا

 زيوجت لثم !عامجإلا لب ءاملعلا ىلع ءارتفالاو ةلطابلا تاليوأتلاو ليطابألاو

 ةيهولألا ديحوتو ةيبوبرلا ديحوت نأ همعزو «مهل رذنلاو ىتوملاب ةثاغتسالا
 ثيداحألاب اهاشح هنأ امك «ملسم ملاع هب لوقي ال امم كلذ ريغو !نامزالتم

 هنإ لب ءاهنع تكس هتيلو - لئاسر نم هل ام لك يف هتداع يه امك ةيهاولاو ةفيعضلا

 ثيداحألا يفو ٤١( ص) هلوقك فعضلاب اهنم فورعم وهام ضعب ححص

 نكمي ال امم كلذ ريغو " هدابعل مهعفنأ هللا ىلإ قلخلا بحأ نإ " :ةحيحصلا

 .نآلا هيف ثحبلا

 يف ةمدقتملا ثيداحألا ىلع همالك يف عقو ام ىلع ءارقلا هبنأ نأ دصقلا امنإو

 رذح يف اونوكي يك ءاهتحص مهمهويل فوشكملا بذكلا لب سيلدتلا نم لسوتلا
 راصتتالا مهضرغ نأل ؛:نوبتكي اميف هللا نوقتي ال نيذلا نم هلاثمأ نمو هنم

 ا يس



 .مهتاهمأو مهئابآ هيلع اودجو امو مهئاوهأل
 انيب يذلا ٠..كيبن قحب..ةمطاف يمأل رفغا» هيف يذلا (77 مقر) سنأ ثيدحف

 نب حورل مكاحلاو نابح نبا قيثوتب هسكمتب حيحص هنأ وه مهوأ «هدانسإ فعض

 نيروكذملا قيثوتب ءاملعلا دادتعا مدعو يوارلا اذه فعض ادتبثأ دقو !حالص

 ىلع ىرج دقو ىوهلل هعابتاو لقنلا يف يرثوكلا ةنامأ مدع انتبثأ امك ءركذتف

 امهوم ثيدحلا قاس نأ دعب هنإف !هيلع داز لب ةلاسرلا هذه فلؤم هذه هتقيرط

 " يف يمليدلاو " ةفرعملا " يف ميعن يبأ دنع سابع نبا نع اهنم قرط اذهلو

 .ىطويسلا ظفاحلا هلاق امك نسح دانسإب " سودرفلا

 -اضيأ ىطويسلا ىلع اميرو -هنع هللا ىضر سابع نبا ىلع هنم بذك اذهف

 كيبن قحب " هلوق وهو سنأ ثيدح نم دهاشلا عضوم سابع نبا ثيدح يف سيلف

 الو ةدايزلا هذه نهوي امم كلذو " نيمحارلا محرأ كنإف يلبق نيذلا ءايبنألاو

 !ةضرغملا ةلشافلا فلؤملا ةلواحمل افالخ اهيوقي

 يف يقهيبلا جرخأو ١5(: ص) هجيرخت يف لاقف 7١0( مقر) رمع ثيدح امأو

 .ًاعوضوم ًاثيدح باتكلا اذه يف ركذي ال نأ مزتلا دقو " ةوبنلا لئالد "

 :نيهجو نم باوجلاو :تلق

 ثيدح امريغ هيف جرخأ دقف ءهب ملسم ريغ روكذملا مازتلالا نأ :لوألا

 ثيداحألا يف هذه انتالاقم عبتتي نمو ؛داقنلا ضعب كلذ ىلع صن دقو عوضوم

 دقف ثيدحلا اذه نآلا اليلد كبسحو كلذ ىلع ةلثمأ دجي ةعوضوملاو ةفيعضلا

 امف قبس امك لطاب ثيدح هنأب ينالقسعلاو يبهذلا ناظفاحلا هيلع مكح

 مسد



 هباشتملاب قلعتيو نأشلا اذه يف عجرملا امهو امهمكح نع ىضاغتي فلؤملا لاب

 .!؟مالكلا نم

 امك هيف ثيدحلا فعض دق " لئالدلا " يف هجرخأ يذلا يقهيبلا نأ :رخآلا

 وهف «فيعض لقألا ىلع وهف اعوضوم هدنع ثيدحلا نكي مل نإف «هنع هلقن قبس
 !؟احيحص هلعجي نأ مالكلا فيرحتب لواحي يذلا خيشلا ىلع ةجح

 نع اضيأ ىضاغتو «هايإ هحيحصتو ثيدحلل مكاحلا جيرخت فلؤملا لقن مث

 امك !عوضوم ثيدح هنأ هيف حرصي يذلاو «هانركذ نأ قبس يذلا هايإ يبهذلا بقعت

 هسفن مكاحلا همهتا يذلا ءملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع هيوار لاح نع ىضاغت

 !عضولاب

 يف يمثيهلا ظفاحلا لوق نعو «مهتم وه وأ هلاح فرعي ال نمم هريغ نعو

 .!مهفرعأ مل نم هيف ثيدحلا

 ىلع قلغأ دق داهتجالا باب نأ نومعزي مهنإ هلاثمأو فلؤملا اذه نم ًابجع

 .هقفلا يفالو ءًافيعضتو ًاحيحصت ثيدحلا يفال اودهتجي نأ مهل سيلف سانلا

 ؛ثيدحلا ملع وهو ءةتبلا هيف مهل ملعال اميف نودهتجي مه مث ءًاعيرفتو ًاحيجرت
 نود اودلق اودلق نإ مه مث !طئاحلا ضرع صاصتخالا يوذ مالكب نوبرضيو

 وهو -ًاثيدح مكاحلا ححص اذإ :كيلع هللاب يل لقف الإو «مهءاوهأ نيعبتم ملع

 زوجيفأ ينالقسعلاو يمثيهلاو يبهذلا لاثمأ هيلع هدرو -كلذ يف هلهاستب فورعم

 وأ لهاج الإ هب لوقي ال اذه نإ مهللا !؟مكاحلا حيحصتب قلعتلا هذه ةلاحلاو

 .كليبس نع انلضي ال ىتح ىوهلا عابتا نم انظفحاف مهللا !ضرغم

 نم دهاشلا لحم هدنع حص دق ًاكلام مامإلا نأ ١١( ص) فلؤملا معز مث

 ہا
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 وهو لاب هنع كهجو فرصت ملو :ىسابعلا ةفيلخلل لاق ثيح ثيدحلا اذه

 .؟مدآ كيبأ ةليسوو كتليسو

 همهي الف فلؤملا امأو ءكلام ىلإ ةصقلا هذه ةبسن نالطب فلس اميف انيب دقو

 ذإ هتعدبو هاوه ديؤت اهنأ ماد ام «تبثت مل وأ تتبثأ هدنع نايسو «كلذ نم ققحتلا

 .!ةليسولا غوست هدنع ةياغلا

 هللا لوسرب لسوتلا نأ 3١(: ص) حرصي هنأ هلهجو فلؤملا اذه ر وهت نمو

 هيلع تعمجأ امم...مهب ةثاغتسالاو نيحلاصلاو ءايلوألاو ءايبنآلا رئاسو واب

 يرجهلا نماثلا نرقلا يف ءاج يذلا ةيميت نبا عدتبملا اذه روهظ لبق ةمألا

 .!هتعدب عدتباو

 فرتعملا نيلوآلا ةمئألا ضعب هب حرص امم ىلاعت هللا ريغب لسوتلا راكنإ نإف

 قوثوملا بتكلا نم (۷۷ ص) كلذ يف ةفينح يبأ صن انلقن دقو «مههقفو مهلضفب

 امم كلذ وحن فسوي يبأو دمحم مامإلا هيبحاص نع اهيفو ةيفنحلا بتك نم اهب
 نإو !؟روهتملا اهيأ موعزملا عامجإلا نيأف «ةعدتبملا ءالؤهل رهظلا ةمصاق ربتعي

 ةثاغتسالا زاوج فلؤملا اذه هيلإ بسني نأ عامجإلا ىلع ءارتقالا ربكأ نم

 نم دحأ -هلل دمحلاو -اهب لقي مل يربك ةلالض هذهو ؟نيحلاصلا نم تاومألاب

 هبشي ولو انيثأي نأ هلاثمأ نم هريغو فلؤملا ىدحتن نحنو ءاهئاملعو ةمألا فلس

 قيض الولو كلذ فالخ مهعابتأ بتك يف فورعملا لب «كلذ زاوج يف مهنع صن

 .مهنع صوصنلا ضعب انلقتل لاجملا

 لقن نأب ("5 ص) فلؤملا ىفتكاف (؟ 5 مقر) يردخلا ديعس يبأ ثيدح امأو

 نع ىنغأف اهل درم ال امب هوجو نم كلذ أطخ انيب دقو ءاملعلا ضعب نع هنيسحت
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 قلعتي وه لب ؛هلهأ نم سيل هنأل يملعلا قيقحتلا اقلطم همهي ال فلؤملاو «ةداعإلا

 .!تاومألا ددم وأ رمقلا طويخك تناك ولو ماهوألاب هاوه دييأت ليبس يف

 اذهب فلؤملا لالدتسا ةهج نم ةزيجو ةملك لوقأ نأ ديرأ ةبسانملا هذهبو

 وه ىلاعت هللا ىلع نيلئاسلا قح نإ :لوقأف عدتبملا لسوتلا ىلع هلاثمأو ثيدحلا

 هللا ىلإ ام لسوت هيف سيلف هانعم يف امو ثيدحلا اذه حص ولف «مهءاعد بيجي نأ

 عورشم رمأ اذهو ءةباجإلا يهو هتافص نم ةفصب هيلإ لسوت وه لب «قولخملاب

 بقع فلؤملا اذه لوق طقسي اذهبو ءأافصنم لمأتف عازنلا لحم نع جراخ
 نم اذه لوقن اننأل «تاومآلاو ءايحألا نيلئاسلاب لسوت قلاب ىبنلاف :ثيدحلا

 تفرعو ؛«نيلئاسلا قحب ثيدحلا حص ول -لسوت امنإ -لوقن اننإف ملكلا فيرحت

 نم ةفص ًاضيأ كلذو «هدبعل هللا نم ةباثإلا وهو ءىشمملا قحبو - حيحصلا ىنعملا

 !؟تاذلاب لسوتلا وهو عدتبملا لسوتلا نيأف ىلاعت هتافص

 ةلاسرلا يف ادرو نيرخآ نيرمأ ىلإ ماركلا ءارقلا هيبنتب عيرسلا درلا اذه يهنأو

 مث ؛هانعم نايب قيس دقو ىمعألا ثيدح ١5( ص) ركذ لوألا رمألا :ةروكذملا

 هيلإ يكش هنأ فيكو ةجاحلا بحاص لجرلا عم فينح نب نامثع ةصق ركذب هعبتأ

 ءاعدب وعدي نأ فينح نبا هرمأف !هيلإ تفتلي الف نافع نب نامثع ىلع لخدي هنأ

 هذهب فلؤملا جتحا !هتجاح هل ىضقف نافع نب نامثع ىلع لخدف...ىمعألا

 .هتافو دعب #4 هب لسوتلا ىلع ةصقلا

 :نيهجو نم انباوجو

 ب هب ًاقلطم اولسوتي مل نورخآلا ةباحصلاو ؛ةفوقوم ةصق اهنأ :لوألا

 امك نكمم ريغ اذهو هئاعدب لسوتلا هانعم هب لسوتلا نأ نوملعي مهنأل :هتافو دعب

 .هنايب قبس



 ةصاخلا انتلاسر ىف كلذ نايبو «فيثح نبا نع تبثت ال ةصق اهنأ :رخآلا

 .اهيلإ ةراشإلا تقبس دقو " هماكحأو هعاونأ لسوتلا

 ينزملا ثراحلا نب لالب ءيجم ةصق ۲١( ص) ركذ :هنأ كلذ وحنو

 لوسر اي" :هايإ هتدانمو ةو ىبتلا ربق ىلإ رمع دهع ىف سائلا طحق امل ىباحصلا

 ."اوكله دق مهنإف كتمأل قستسا هللا

 «ةمئآلا ضعب مالكل ًافرحم اهتحص فلؤملا مهوأو ةتباث ريغ ةصق اضيأ هذهف

 .اهيلإ ئموملا ةلاسرلا يف كلذ ليصفتو «هلبق ءاوهألا يوذ ضعب كلذ يف ًادلقم

 ةفيعضلا" ")۹4۹-۷٦/١۱(.

 يعدبلا لسوتلا نم باب 1
 :[لاق هنأ ناب يبنلا نع يور]

 ٌهكِعَّشلا ءايربألا ءايِفَخَألا ءايفصألا هقلخ نم بحي ىلاعت هللا نإ !ةريره ابأ ايل

 اذإ نيذلا لالحلا بسك نمالإ ؛مهنوطب ةّصوخلا «مههوجو ةّئيغَملا مهشوؤر

 ؛اوباغ نإو ءاوحّكتُي مل تامعنتملا اوبطخ نإو مهل نذؤُي مل ؛ءارمألا ىلع اونذأتسا

 مل ءاوضِرَم نإو ؛مهتعلطب حرفي مل ؛اوعلط نإو ءاوَعَدُي مل ؛اورَضَح نإو ءاودقتفُي مل

 .( اودّهْشَي مل ؛اوتام نإو ءاودواعُي

 :اولاق «« ينرقلا سيوأ كاذ» :لاق ؟مهنم لجرب انل فيك !هللا لوسر اي :اولاق

 ةماقلا لدتعم «نيبكنملا نيب ام ديعب :ةبوهص وذ لهشأ» :لاق ؟ىنرقلا سيوأامو

 عضاو هدوجس عضوم ىلإ هنقذب مار :هردص ىلإ هنقذب براض ءةمدآلا ديدش مدآ

 ٍرازإب ٌرِرَتُم هل هّبْوَي ال نيرْمِط وذ «هسفن ىلع يكبي «نآرقلا ولتي «هلامش ىلع هنيمي
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 مسقأ ول ءامسلا لهآ يف فورعم ءضرألا لهأ يف لوهجم «فوص ءادرو فوص

 موي ناك اذإ هنإو الأ ءءاضيب ةعمل رسبألا هبكنم تحت نإو الآ ؛همسق ربآل ؛هللا ىلع

 لجو زع هللا هُعَّمَصُيف. عفشاف فق :سيوأل لاقيو «ةنجلا اولخدا دابعلل ليق ؛ةمايقلا

 رفختسي نأ هيلإ ايلطاف ؟هامتيقل امتنأ اذإ يلع ايو ٌرمع اي ءَرَشُمو ةعيبر ددع لثم ىف

 .هلوطب ثيدحلا «...امكل ىلاعت هللا رفغي امكل

 (ًادج ركنم)

 :[مامإلا لاق]

 يف يعفارلا هقيرط نمو «(۸۲ ۸٠١- /؟) "ةيلحلا" يف ميعن وبأ هجرخأ

 ٠٠١- /۳) «قشمد خيرات" يف ركاسع نباو :(41/1-40) " نيوزق خيرات"

 نبا دمحم انث :ينارحلا ليعامسإ نب ديلولا انث :بيبش نب ةملس قيرط نم ۲

 نبا كاحضلا نع هللا دبع نب لفون نع ديزي نب دلخم ينثدح ؛ديبع نب ميهاربإ
 :لاق ذإ هباحصأ نم ةقلح يف ثلج هللا لوسر انيب :لاق ةريره يبأ نع محازم

 انأ نوكأ نأ تعمطف :ةريره وبأ لاق."ةنجلا لهأ نم لجر ًادغ مكعم نيلصيل"

 فرصنا ىتح دجسملا يف تمقأف هِي يبتلا فلخ تيلصف تودغف «لجرلا كلذ

 ,ةعقرب دترم «ةقرخب رزتم دوسأ لجر لبقأ ذإ هدنع نحن انيبف ءوهو انآ تيقبو سانلا
 اعدف ؛يل هللا عدا هللا يبن اي :لاق مث وقلي هللا لوسر دي يف هدي عضو ىتح ءاجف

 وهأ هللا لوسر اي :تلقق ءرفذألا كسملا حير هنم دجنل انإو ةداهشلاب هل هج يبنلا

 :لاق ؟هللا يبن اي هقتعتف هيرتشت الفأ :تلق."نالف ينبل كولممل هنإ !معن" :لاق ؟وه

 نإ ةريره ابأ اي ةنجلا كولم نم هلعجي نأ ديري ىلاعت هللا ناك نإ «كلذ يل ىنآو"

 ابأ اي.مهتداسو ةنجلا كولم نم حبصأ دوسألا اذه نإو ءةداسو ًاكولم ةنجلا لهأل

 ناردقي ال نينس رشع هنابلطي اثكمف :لاق :هدعب دازو.ثيدحلا "...ةريره



 .اهركذ ىلإ انب ةجاح ال لوط اهيفو ءةصقلا رخآ ىلإ....هيلع

 ظفاحلا لاق «محازم نب كاحضلا ؛عطقنم ملظم فيعض دانسإ اذهو :تلق

 مل :متاح وبأ لاقو" :اذه كاحضلا ركذ دقو ۲٤١( ص) " هليسارم" يف يئالعلا

 يبأ نع هتاياور امأ :نابح نبا لاقو.مهنع هللا يضر ديعس ابأ الو ةريره ابأ كردي

 ."رظن هلك كلذ يفق «هنع ىور نم عيمجو سابع نباو ؛ةريره

 مجارتلا بتك نم ءيش يف ركذ مهل سيل ةثالث هيف ؛حصي ال هيلإ دنسلاو :تلق

 ملف ؛هللا دبع نب لفونو ؛ميهاربإ نب دمحمو «ليعامسإ نب ديلولا :مهو «يدنع يتلا

 !مهللا «مهدعب نم اوءاج نيذلا الو ؛نابح نبا الو متاح يبأ نبا الو يراخبلا

 ةلاهج عمو :لوقأ.بيبش نب ةملس خويش يف يزملا هركذ دقف ؛مهنم لوألا الإ

 "ىلآللا" يف لوقي نأ يطويسلا عروقي مل ءًافنآ حورشملا عاطقنالاو ءالؤه

 " هيزنتلا" يف قارع نبا نأ ًاقح بيجعلاو !" هب سأب ال هدنسو" :(551/1)

 نيب قرفلا بيبللا ئراقلا لمأتيلو !ءيشب هبقعتي ملو «كلذ ىلع هرقأ )/ ٠

 هضعب ثيدحلا اذه نم قاس دقو يبهذلا ظفاحلا لوق نيبو ءاذه هلوقو يطويسلا

 ." عوضوم هلعل ءركنم قايس اذهو " :(۲۸-۲۷ )٤/ "ريسلا" هباتك يف

 «نابح نبا ةياور نم (4 5 - ٤۳ /؟) " هتاعوضوم يف يزوجلا نبا هدروأ دقو

 نع كلام نع بويأ نب دمحم قيرط نم (۲۹۷-۲۹۸ /۲) "ءاقعضلا" يف اذهو

 :لاق رمع نبا نع عفان

 جرخيس هنإ !دمحم اي" :لاقف ليربج هيلع لزن ذإ ةبعكلا ءانفب اب يبنلا امنيب

 ةعافشلا هلسف ؛هتكردأ نإف ءرضمو ةعيبر ددع يف هللا هعفشيف ءعفشي لجر كتمأ نم



 .(...سيوأف همسا امأ :لاق ؛هتفص امو همسا ام !ليربج ١١ : چ لاق ؛كتمأل

 نع هل لصأ ال لطاب وهو :نيتقرو يف ًاليوط ًاثيدح ركذف" :نابح نبا لاق
 دمحمو.هاور كلام الو ءهب ثدح عفان الو «هدنسأ رمع نبا الو وو هللا لوسر

 ." كلام ىلع ثيدحلا عضي بويأ نب

 نم سيوأ ةصق يف ًاليوط ًاربخ اوعضو دقو" :دافأف لاق هنكلو ؛يزوجلا نبا هرقأو

 لوسر هربخأو «رمع عم هل ترج ةريسي تاملك سيوأ نع حصي امنإو ؛قيرطلا هذه ريغ

 لاطأف ««لعفاف كل رفغتسي نأ تعطتسا نإف «سيوأ مكيلع ينأي» :لاقف إب هلل

 ."هركذب ةلاطإلا يف ةدئاف ال امب سيوأ ِثيِدَح ىف (اذك) اوضرعأو صاصقلا

 5١١( -۲۰۸ ص) ركاسع نبا هلوطب هقاس دق اذه رمع نبا ثيدحو :تلق

 هقرط نم هريغ يف الو «ةمجرتلا ثيدح هيف سيلو «هسفن بويأ نب دمحم قيرط نم

 لوطلا عم-هيف نكل ءًارصقو ًالوط ءأنتمو ًادنس ركاسع نبا دنع ةفلتخملا ةريثكلا

 :ًادج امهتركنتسا ناتلمج -هيف غلابلا

 انتربخأ الإ اذه انمرح قحب كلأسن انإ" :سيوآل يلع لوق :ىلوآلا

 .(هقق-هؤم ١/ /1)" ةفيعضلا"

 لسوتلا ماسقأ باب 15 4]

 عورشملا ريغ لسوتلا مكحو عورشملا

 مكلوق امو «عورشملا لسوتلا وه ام :لوقي لأسي لئاس !خيشلا ةليضف :لاؤس

 تاذب لسوتلا ىف تدرو ىتلا ثيداحألا ةحص امو قلب ىبنلا هاجب لسوتلا ىف

 ؟اًئيمو اًيح نا يبنلا

 ہا



 ملعلا نع مكتبغرل ال هيلع نوربصت مكنأ نظأ الو ءديدج ثحب اذه :خيشلا
 «ةلئسألا ةيقب نعو هنع باوجلا نكمي امع باوجلا اوعمست نأ مكطرشل امنإو

 الف تلطأ نإف ؛عيطتسأ ام ردقب لاؤسلا اذه نع باوجلا زجوأس انأف كلذلو

 نكي مل نإ عالطالاو ةءارقلا ىلع اًئيدح ناك نمل باتك ىلإ ليحأ اًقلسو «ةذخاؤم

 «"هماكحأو هعاونأ لسوتلا" :هتيمس تنك يذلا وهو الأ «ضعبلا هيلع علطا دق

 .اًراركتو اًرارم عبط دق باتك وهو

 .ةدابع ريغو ةدابع..عورشم ريغو «عورشم :ناعون لسوتلا

 هئامسأ نم مساب ىلاعتو كرابت هللا ىلإ دبعلا لسوت وهف :عورشملا لسوتلا امأ

 امك «ملسملا هيخأ ءاعدب وأ «حلاصلا هلمعب وأ ؛ىلاعتو كرابت هتافص نم ةفصب وأ

 امنيح باطخلا نب رمع لعف امك نيحلاصلاب ءاقستسالا ريخألا مسقلا اذه يف ءاج

 كيلإ انلسوت انبدجأ اذإ انك انإ مهللا» :لاقف يقستسي جرح :ةدامرلا ماع يف اوبيصأ

 طرشلا وه اذه ؛«نوقسيف انقساف انيبن معب كيلإ لسوتن انإو ءانيقستف كيبنب

 ءاعدب وأ «حلاصلا هلمعب وأ «تافص نم ةفصب وأ هللا ءامسأ نم مساب ؛روكذملا

 . ةو يبنلا مع سايعلاك تيبلا لهأ نم ناك اذإ ةصاخبو «حلاصلا لجرلا

 عمس مكضعب نوكي ال دقو «مكركذن نأ ديفملاو نسحتسملا نم لعلو

 لمعي سيلو حلاصلا هلمعب هللا ىلإ يعادلا لسوت ةيعورشم هيف يذلا ثيدحلاب

 امنيب :لاق :هنع ىلاعت هللا يضر ورمع نب هللا دبع ثيدح وهو الأ «حلاطلا هريغ

 «لبج يف راغ ىلإ اووأف ءرطملا مهباصأ ذإ :ةالف يف نوشمي مكلبق نمم رفن ةثالث

 نم ةرخص «هيلع تقبطناف لبجلا نم ةرخص مهراغ مف ىلع تطحناف

 هللا الإ مهل ثيغم ال ةلكشم يف مهف «راغلا نم جورخلا قيرط مهيلع دس ...لبجلا
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 !ءالؤه اي :مهدحأ لاق راغلا كلذ يف نيروبقم مهسفنأ اودجو املف «ىلاعتو كرابت

 اهجرفي هللا لعل حلاص مكل لمعب هللا ىلإ اولسوت..ةحلاصلا مكلامعأي هللا اوعدا

 ناخيش ناوبأ يل ناك هنأ ملعت تنك نإ مهللا :لاقف اًيعاد مهدحأ ماقف :مكنع

 .مهيلع ىعرأ راغص ةيبص يل ناكو :يتأرماو ناريبك

 ناوبأ يل ناك..ةليصأ ةيبرع اهنأل تاملكلا هذه حرش نودب نومهفت مكنظأو

 يب ىأنف «يينب لبق يوبأب تأدبف تبلح تدرأ اذإف :مهيلع ىعرأ ناريبك ناخيش

 «بلحأ تنك امك تبلحف ءامان دق امهتدجوف تيسمأ دقو تحرأف رجش موي تاذ

 نأ هركأو امهمون نم امهظقوأ نأ هركأ امهسوؤر ىلع تمق دق مايخلل تئجو

 يبأد كلذ لزي ملف «يمدق دنع عوجلا نم نوغاضتي ةيبصلاو ءامهلبق ةيبصلا يقسأ

 ..رجفلا علط ىتح مهبأدو

 اذه لعل لوقي «هتداع يه امك امهب أدبيل هيوبأ ظقوي نأ اًرذح اًققاو يقب

 نوحيصي نوغاضتي مهو راغصلا ةيبصلاب اإ أدبأ امهجعزأ نأ ديرأ ال نكل لضفألا

 مامت نم اذهو «حايصلا ىتأ ةلهم اذكه شاع «يوبأ لبق امهب أدبأ :اَذإ ءاًعوج

 يبأد كلذ لزي ملف :لاق كلذل ءراغصلا هدالوأ ىلع نيوبألا قحل هريدقتو هليجبت

 ءاغتبا كلذ تلعف ينأ ملعت تنك نإ مهللاف :لاق ءرجفلا علط ىتح مهبأدو

 ءاليلق اًئيش ةرخصلا تحازناف ؛ءامسلا اهنم ىرن ةجرف اهنم انل جرفاف كتاضرم

 .جورخلا نوعيطتسي ال نكل

 اهتببحأ مع ةنبا يل ناك هنأ ملعت تنك نإ مهللا :لاقف «يناثلا لجرلا ماق ىتح

 :لاق «راتيد ةئامب اهيثآ ىتح تبأف اهسفن اهنم تبلطف «ءاسنلا لاجرلا بحي ام دشأك

 قتا !هللا دبع اي :تلاق اهيلجر نيب تعقو املف «رانيد ةئام اهل تعمج ىتح تبعتف

 ملعت تنك نإف ءرانيد ةئام اهل تكرتو اهنع تمقو «هقحب الإ متاخلا حتفت الو هللا

 يا



 االق اًثيش اًضيأ ةرخصلا تحازناف «ةبرك انع جرفف كتاضرم ءاغتبا كلذ تلعف ينأ

 .جورخلا نوعيطتسي ال نكلو

 ةزجعملا متت امل نكلو...نيحلاصلا هدابع ءاعدل هللا ةباجتساو هللا تايآ نوري

 ىلع اًريجأ ترجأتسا ينإ ملعت تنك نإ مهللا :لوقيل ثلاثلا لجرلا موقي ىتح دعب

 .هدنع ثبلف هقرف هيلع تضرع هلمع ىضق املف ؛زرآ نم ءيش :ينعي ءزرأ نم قرف

 نمز دعب ينءاج مث ءاهئاعرو اًرقب تعمج ىتح قرفلا اذه عرزأ لزأ ملف :لاق
 «عوج هموق باصأ وأ ةبيصم هب تملأ لجرلا نأ رهاظلاو :ةديدع نينس..ليوط

 :هل لاقو هيلإ بهذف ءزرأ نم قرف ةعرزملا بحاص لجرلا كلذ دنع هل نأ ركذتف

 !هللا دبع اي :لاق ءاهذخو بهذاف رقبلا كلت ىلإ رظنا :لاق ءيقح ينطعأ !هللا دبع اي

 كلت امنإف اهذخو بهذا :لاق ءزرأ نم قرف كدنع يل امنإ «يب ئزهتست الو هللا قتا

 كلذ تلعف يننأ ملعت تنك نإ مهللاف ءاهقاسف بهذف :قرفلا كاذ نم رقبلا

 ةرخصلا تحازناو يقب ام مهنع هللا جرفف «يقب ام انع جرفف كتاضرم ءاغتبا

 .نوشمتي اوجرخف

 هيف رفوت حلاص لمعب هللا ىلإ لسوتملا لسوت وهو تباثلا لسوتلا ليلد اذه
 لجرلا نورت مكنأو حلاص يهو ىلوألا يتملك يف امهركذ قبس ناذللا ناطرشلا

 ةبيرغلا ةأرملاب انزلا ىهتشا يناثلا لجرلاو ؛هدالوأ نم رثكأ هيبأ ةمدخب ىنعي لوألا

 لغتسا هنأ مغرلاب عمطي مل ينغلا لجرلا كاذو «ىهتناو ركذت هللاب هتركذ املف «هنع

 ىلإ هداعأ لب ؛هسفن حلاصل لاملا اذه لغتسي ملف اًريثك الام هنم عمجف قرفلا كلذ

 يفاولاق مث ؛ةليلج ةحلاص لامعأ كش الب هذهف «قرفلا وهو الأ لصألا بحاص

 «صالخإلا وه اذهو هللا ةاضرم ءاغتبا كلذ انلعف اننأ ملعت تنك نإ :مهلسوت

 ىلع ردقي ال مهب ملأ يذلا قيضلا كلذ نم مهذقنأو مهل هللا باجتسا كلذلو

 مد



 .ىلاعتو كرابت هللا الإ اذه مهبرك جيرفت

 نم ةفصب وأ «هللا ءامسأ نم مساب لسوتلا :ةعبرألا تالسوتلا هذه ريغامأ

 ىوس ام «حلاصلا لجرلا ءاعدب لسوتلا وأ «حلاصلا يعادلا لمعب وأ «هللا تافص

 هيلع لوسرلا لوق متعمس املاطو ؛رومألا تاثدحم نم اهلكف تالسوتلا نم كلذ

 ةثدحم لك نإف ؛رومألا تاثدحمو مكايإو) :هبطخ ضعب يف مالسلاو ةالصلا

 ىلإ يدؤي اهنم ناك ام عدبلا رشو «رانلا يف ةلالض لكو ءةلالض ةعدب لكو ءةعدب

 .ىلاعتو كرابت هللاب كارشإ

 وهاماهب طلتخي ام اًريثك ةعورشم ريغ ةعدتبملا تالسوتلا هذه ضعبو

 وأ كيبن هاجب..نالف قحبو نالف قحب كلأسأ ينإ مهللا :مهلوقك ؛ريكألا كرشلا

 ريثأت هل هب لّسوتملا نأ دقتعي لسيوتملا اذه نأ رعشُي لسوتلا اذه نأل ؛كلذ وحنب

 لجو زع هللا نإ..نآرقلا صن امك ءاشي ام لعفي سيل هللا نأو ءلجو رع هللا ىلع

 ءالؤه ضعب لب ٠١( :ناسنإلا»هللا ءاي نأ الإ قوما كامو :ءاشيام لعفي

 ءنيعمجأ سانلل قلاخلا ىلع اًريثأت هاجلا بحاصل نأب مهسفنأ نورعشي نيلسوتملا

 ةصاخلا ضعبو ةماعلا :يأ مهيف انشقانو اًريثك انيرج امك كلذ ىلع ليلدلاو

 تالسوتلا هذه ريغب عدتبملا لسوتلا مهيلع ركنن امنيح انيلع مهراكنإ يف نولوقي

 :لثملا سئيو اثم نوبرضي نولوقي ؛ةعبرألا

 هيلإ مدقي نأ نم دب ال هنأ ريمأ وأ ريزو وأ كلم دنع ةجاح اندحأل ناك اذإ سيلأ

 ريمألا كاذل حدم اذه له نكلو «سانلا اذكه معن :لوقن ءانتجاح يضقنل ةطساو

 يذلا باطخلا نب رمع يف كيأر ام :لوقن انكف ؟حدق وه مأ كلملا وأ ريزولا وأ

 هتلادعل اومعز يطارقميدلا مكاحلاب :هومسف لداعلا مكاحلل اثم رافكلا هب برض

 هلل مهب لثملا برضت نيذلا ءارمألا ءالؤه نم اًليبس ىدهأ رمع ناك لهف «هبعش يف



 ىلإ لسوتن اًضيأ نحنف ةطساولاب ءالؤه ىلإ لسوتن اننأ امك :نولوقتف ىلاعتو كرابت
 «ةطساوب الإ ةجاحلا نوضقي ال نيذلا ءالؤه مآ ريخ رمع مكيآر ام ءةطساولاب هللا

 مهعسي امف «ناک قيلي ال امو لجو زع هللاب قيلي ام نوفرعي ال نيهئات نيلاض نيكاسم

 الإ مهيلإ نولصي ال نيذلا ءارمألا ءالؤه نم ريخ باطخلا نب رمع :اولوقي نأ الإ

 .ةطاسولاب

 نينمؤملا ريمأب نيملاعلا بر متهبش مكنأ ول «لجو زع هللا اوقتا :ذّدنيح لوقنف

 فيكف ١١( :ىروشلا) یس ِهِلْثِمَك سيَ :لوقي هللا نآل ؛مترفكل باطخلا نب رمع

 ةمّلَظلاِب هومتهبش ىتح رفك اذه هيبشتلاو لداعلا ريمألاب هللا اوهبشت نأ متيبأ دق متنأو

 !؟نوقتت الفأ ؛ءارمألاو ماكحلا نم

 امأ ءةدابعلاب طقف سيلو ةيبوبرلا يف كرش وهو ىنعملا اذه لسوتلاب نرتقا اذإ

 كلذب ىفكو ةعدب وهف نيقولخملاب قلاخلل هيبشتلا اذه نع لسوتلا ىرعت اذإ

 ىلإ «...رومآلا تاثدحمو مكايإو» :مالسلا هيلع هلوق نم اًمنآ متعمس امك اًريذحت

 .ثيدحلا رخآ

 200:17 /57ب) "رولا ةلحر"

 قولخملاب لسوتلا مكح باب []
 نيذلا ةمئألا ضعب فلخ ةالصلا مكح ام هللا مكظفح دلاولا ةليضف :لاؤس

 .اًريخ هللا مكازجو كلذ هباش امو .يبنلا هاجب هللا لاؤسك «ةيكرش لامعأ مهنم عقت

 .سلاجملا ضعب يف ةلأسملا هذه نع انملكت :خيشلا

 ءيش يف مهعوقو درجمل عدبلا لهأ ضعب ريفكت ىلإ ةردابملا زوجي ال :اًلوأ
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 اًرفك رافكلا نأ ةعيرشلا دعاوق نم فرع امل ؛مهيلع ءاملعلا ةجح ماقت نأ لبق اهنم

 :ىلاعت هلوق يف امك «مهيلع هللا ةجح موقت نأ دعب الإ رانب مهل مكحن ال اًحاوب

 ةالصلا هيلع هلوق يف امكو ٠١( :ءارسإلا)#اَلوْسَر َّتَعْبب ىَّنَح يدعم اتك اَمَول

 هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح نم هحيحص يف ملسم مامإلا هاور امك مالسلاو

 عمسي ينارصن وأ يدوهي نم ةمألا هذه نم لجر نم ام» : إو هللا لوسر لاق :لاق

 ةجحلا هغلبت يذلا وه رانلا لخدي يذلا :اًذِإف «رانلا لخد الإ يب نمؤي ال مث «يب

 كلذلو ءةبطاق نيملسملا ءاملع اذه ىلع ءاهب نمّؤُي ال مث ءو يبنلا ةلاسرو

 ءارو ةالصلا ةحصب نولوقي مهنع فلخلا اهثرو يتلا مهدئاقع يف حلاصلا فلسلاف

 نم نورفكي الو ءاّرجاف ناك وأ ارب ناك ءاوس تيملا ىلع ةالصلابو رجافو رب لك

 اذإ ؛هيلع هللا ةجح ماقت نأ دعب الإ هللا لوسر دمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشي

 ةيكرش علب يفاوعقو دق ةيمالسإلا فئاوطلا ضعب انيآرو ةقيقحلا هذه انفرع

 دعب الإ ريفكتلا ىلإ ةردابملا زوجي الف كرشلا ريغب رسفت نأل لاجم ال ةضحم

 .ةجحلا ةماقإ

 ال نيذلا مجاعألا مهنم ةصاخبو سانلا نم ريثكل ةبسنلاب ةجحلا نأ دقتعأ انأو

 ىلإ مهؤابآ وأ مه اوده نأ قبسي مل نيذلا مهنم ةصاخبو ءةيبرعلا ةغللا نوهقفي

 دق :لاقي نأ لهسلا نم سيل ءالؤهف مهوحنو نييكيرمآلاو نييبوروألاك مالسإلا

 نأ نوملعت متنأ ءاّراهن ايل مهيلع ىلتي هللا مالك وه اذهف مهيلع هللا ةجح تميقأ

 مجاعألاب نظن فيكف «نيملاعلا بر مالك نومهفي ال نيملسملا برعلا نم اًريثك

 .الوأ اذه :مهيلع هللا ةجح تماقو نآرقلا اومهف مه امأ رافكلا

 وأ اًلالض وأ اًنطخ اهرابتعا نكمي امنإو ءاكرش تسيل عدبلا ضعب نأ :اًيناثو

 نأ ٌرِفْمَيال هللا نإ :ميركلا نآرقلا يف انبر لاق امك ميظع رمأ كرشلا نأل ؛ةعدب

 يا



 يف دراولا قباسلا لاثملاو (46:ءاسنلا»#ُءاَشَي نم َكَِد َنوُداَم ٌرِفْغَيَو هب كري

 هلاذهو ءةنسلل فلاخم أطخ كش الب اذه ءو يبنلا هاجب نولسوتي :وهو لاؤسلا

 «ةيروسلا اندالب يف اًريثك اذه عمسن انك امك قولخملاب [لسوتلا]...ليوط ثحب

 ةيضقلا لداعي مهدحأ ناكف «ةلاضلا ةعدتبملا ضعب عم تاشقانمو تالداجم انلو

 له «ريزو وأ ريمأ دنع ةجاح هل ناك اذإ ناسنإلا :لوقيف «فرحتملا جوعألا هلقعب

 انكف ءةطساو ريمألا كلذ نيبو هنيب لخدي مآ اهيضقي نأ هتجاح هنم بلطيو هيتآي

 لبقيو ةطساولل ةجاحب سيل يذلا كيأر ام نكل ؛ةطساو نم دب ال «معن :مهل لوقت

 «مهنیبو هئيب ةطساو اولخدي الأو «هجول اًهجو هوبطاخي نأ سائلا لكل هباب حتفيو

 عبتيو نيكسملا اًليلق ركفي ؟ةطساو نم دب ال يذلا ريمألا مأ كدنع لضفأ اذه له

 باطخلا نب رمعب هرّكّذُأ امنيح ةصاخ لوقي نأ هعسي ال نكل ؛ددرت ىلع هلالضل
 مهو «مالسإلا يف يطارقميد لوأ هنإ :بذكو نيرصاعملا ضعب هيلع قلطأ يذلا

 يطارقميد لوأ وه باطخلا نب رمع «ةلادعلا :نوفرعت امك ةيطارقميدلاب نونعي

 يف يطارقميد لوأ نكي ملف مهابر يذلا لوسرلا امأو ركب وبأ امأ «مهمعزب

 .هريبعت لح

 يودبلا هيتأي ناك باطخلا نب رمع نأب نيلاضلا ءالؤه رَّكَدُت امئيحف :دهاشلا

 يذلا ريمألا اذه الإو لضفأ اذه ؟ىرت اذام ءاذكو اذك يتجاح رمع اي :هل لوقيو

 اي نيكاسم اي :مهل لوقنف ءلضفأ رمع نإ :لوقي نأ الإ هعسي الف ؟لثملا هب تبرض

 لداعلا رمعب هوهبشت نأ متيبأو نيلاضلا ءارمألاب نيملاعلا بر متهبش دقل مكليو

 ِهِلْثِمَك َسْيَلإ# :لوقي هللا نأل ؛نيبم لالض يف متنكل هومتهبش مكنأ ولو «میکحلا

 هومتهبشو رمعب هوهبشت نأ متيبأو فيكف ١١( :ىروشلا»#ُريِصَبلا ٌعيِمَّسلا َوْهَو ٌءْيَق

 هيلع يبنلاب هللا ىلإ مكلسوت يف مكلالض يف اًميبنت اذه مكيفكي الأ ؛ةللضلاب

ET | 



 مهيديأ يف طقسيف ةّلزنمو اًماقم هنود نمب مكلسوت نع الضف «مالسلاو ةالصلا

 .لاقي امك

 اذه نم سيل لسوتلا نم عون كانه نكل «ربكأ كرش هنأ هيف كش ال عونلا اذه

 مهنأ ةنسلاو باتكلاب مهكسمتب نيفورعملا ضعب نع ءاج دقف ءاًقالطإ ليبقلا
 اوكسمت «تاقولخملا لك نود..ءايبنألا لك نود طقف لا يبنلاب لسوتلا اوزوج

 فلاخ يذلا يناكوشلا مامإلا مهنم مالسلا دبع نب زعلا مهنم ريرضلا ثيدحب

 لب ؛رخآ اًعيش امهليدب ضري ملو ةنسلاو باتكلا ىلإ ىمتراو ةيديزلا بهذم هبهذم

 دنع هنم اًفوقو هَ, يبنلاب لسوتلاب لاق هنأ ةنسلا مامإ دمحأ مامإلا نع يور دق

 انك نإو لسوتلا زاجأ نمم يناثلا عونلا اذه يف لوقن لهف ؛ريرضلا ثيدح رهاظ

 تاقولخملاب لسوتلا :اذإ ال :باوجلا ؟هيف اوعقو وأ كرشلا...مهنأ هب هللا نيدن ال

 :ناتلاح هل

 .هنيعب رفكلا وهف قولخملاب قلاخلا اًهبشم لسوت نم

 .للضُيالو ًاًطخيف ىمعألا ثيدح وه «ليلد هيلع اذه نأ هنم اًناظ لسوت نمو

 الو نيلاض ريغ «نيدتهم نيداه انلعجي نأ لجو زع هللا لأسن ءرفكُي فيكف

 ٠:٠٠:5۹ ٠( / ب۲۹7 (۰ ۱:۰:۲۹ /۲۹)"رونلا ةلحر"

 «ىلاعت هللا ءامسأب لس وتلا ةيعورشم باب 1

 نالف هاجو نالف قحب لسوتلا ةمرحو

 :[هدهشت يف لوقي الجر م يبنلا عمس]

 كل كيرشال كدحو «تنأ الإ هلإ ال دمحلا كل نأب كلأسأ ينإ مهللا»



 ينإ ؛مويق اي يح اي ؛ماركإلاو لالجلا اذ اي ضرألاو تاوامسلا عيدب اي ءنانملا

 .رانلا نم كي ذوعأو ةئجلا كلأسأ

 .ملعأ هلوسرو هللا :اولاق «؟اعد امب نوردت» :هباحصأل لاو يبنلا لاقف

 (مظعألا :ةياور يفو) ميظعلا همساب هللا اعد دقل هديب يسفن يذلاو) :لاق

 .«ىطعأ هب لكس اذإو باجأ هب يعد اذإ يذلا

 :[لاق مث مامإلا هححص]

 وهو «هتافصو ىنسحلا ىلاعت هللا ءامسأب ىلاعت هللا ىلإ لسوتلا ةيعورشم هيف
 الو ؛(۱۸:فارعألا) ا ُةوَعْداَف ىَنْسَحْلا ءاّمْسألا لَو :هلوق يف هب ىلاعت هلل رمأ ام

 .هانعم يف امو ثيدحلا اذهل ؛كلذ ىلع ءاملعلا قفتا دقو.مظعألا مسالا اميس

 عمست داكت ال - ةصاخلا نم ريثك مهيفو-مويلا سانلا ىرت نأ هل فسؤيام نإو

 امب نولسوتي كلذ نم سكعلا ىلع مهنإ لب ؛ىلاعت هللا ءامسأب لسوتي مهنم ًادحأ

 كلأسأ :مهلوقك ؛ةمئألا نم نيفلاسلا نع فرعي ملو ءةنس الو باتك هب تأي مل

 !نالف ةمرح وأ «نالف هاج وأ «نالف قحب

 ثيدحك- حيحص اهضعب ثيداحأب اذه مهملع ىلع كئلوأ جتحي دقو

 ىلع لديال هنكلو «-هانلق ام باوصلاف «نيرخأتملا ضعب هيف ملكت نإو «ىمعألا

 حصي ال فيعض رخآلا ضعبلاو ؛-نوققحملا ءاملعلا كلذ نيب امك-هومعز ام

 :ثيدحك ؛تاعوضوملا نم ريثك اهيفو

 :لاق هيفو ؛...مالسلاو ةالصلا هيلع مدآ بنذأ امل»

 مجعملا» ىلع يقيلعت يف كلذ تنيب امك.يل ترفغ الإ دمحم قحب كلأسأ

 Yo)]. مقر) «ةفيعضلا ةلسلسلا» و]ء(۸٤ /۲) «ريغصلا
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 يف ريصبلا ملسملا رظن تفلآ نأ تدرأ امنإو ءنآلا كلذ يف عسوتلا ديرأ الو

 نع تباثلا حيحصلا نع سائلا فرص نم نيدلا يف ثادحإلا هلعفي ام ىلإ هنيد

 :مهنع هللا يضر ةباحصلا ضعب لوق قادصم كذو ؛نيلسرملا ديس

2 2 
 ."ةنس تتيمأو الإ هعدب ثدحأ ام"

 ةفلاخم مهدحأل نوزيجي ال نيرخأتملا انءاملع رثكأ نأ هنم بجعتي اممو

 بهذملا نوفلاخي مه مث !ةنسلاو باتكلا نم حيرص ليلد هعم ناك ولو «بهذملا

 ةنسلاو باتكلا نم حيرص ليلد يأ نودب عدتبملا لسوتلا كلذل مهزيوجتب
 !ةحيحصلا

 ةفينح يبأ نع ةحيرص صوصن تءاج دق هنأل ؛بهذملا نوفلاخي مهنإ :لوقأ

 :هنع هللا يضر ةفينح وبأ لاقف ؛اوزاجأ امم عنملا يف هباحصأو ىلاعت هللا همحر

 :لوقي نأ هركأو» :دازو .فسوي وبأ لاق اذكو.«هب الإ ىلاعت هللا لأسي نأ هركأ»

 ةهاركلاو.ىنعملا اذهب ةئيلم نوتملا بتُكو .«كلسرو كئايبنأ قحب وأ «نالف قحب

 ةلأسملا» :يروُدقلا لاقو-انئاملع دنع فورعم وه امك- ميرحتلل يهف ؛تقلطأ اذإ

 .«ًاقافو زوجت الف ؛قلاخلا ىلع قلخلل قح ال هنأل ؛زوجت ال هقلخب

 مويلا ةفينح يبأ ىلإ نيبستنملا لاب امف ءانئاملع نيب اهيلع قفتم ةلأسملا نذإف

 قتسلاو باتكلل قفاوملا ؛حيحصلا بهذملا اذه بهذ نَم باقلألا ىتشب نوزيني

 ُهَلهْللا ٍلَعْي َل نول :ميظعلا هللا قدصو !؟مهنع هللا يضر حلاصلا فلسلا لمعو

 .«ر ون نم هَل ااو

 1١١19-1١71( /۳) "ةالصلا ةفص لصأ"
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 مههاجو ءايبنألا قحب لسوتلا ةمرح باب ۷
 كلذ ىف فلاخ نم ضعب ركذو

 ضعبب همازلإ ينابلألا مامإلا دارأف «ةمامإلاب ةيواحطلا ٌحراش ةدغوبأ فصو]

 ينابلألا خيشلا ملعي ينلاو هتديقع يف حراشلا اهررق يتلا ةيدقعلا لئاسملا مهأ

 :[مامإلا لاقف اهل يرثوكلا هخبش وأ ةدغ يبأ راكنإ

 انأف ةروهشملا ةسوململا ةمامإلا هذهب ًاقح ًانمؤم ةدغ وبأ ناك اذإف :تلق

 هيلإ بهذ ام قفاوي امب اهنع باجأ نإف «لئاسم عبس مامإلا اذه مالك نم هل راتخأ

 نظلا ةءاسإ نم هيلإ رذتعأو «هوجرن ام كلذف صلخم بلق نم روهشملا مامإلا اذه

 .ةارادملا نم هب هتيمر ام - فسألا عم-ديؤي امم كلذف ىرخألا تناك نإو ءهب

 :[لاق مث لئاسم تس ركذف]

 يبأ همامإل ًاعبت (۲۳۹-۲۳۹ ص) ةيواحطلا حراش بهذ :ةعباسلا ةلأسملا

 .مههاجو ءايبنألا قحب لسوتلا ةهارك ىلإ هيبحاصو ةفينح

 ءاوهأل ًاعابتا «ىلاعت هللا همحر ةفينح ابأ همامإ يرثوكلا هيف فلاخ امم اذهو

 "لسوتلا قحم" ةلاسر ىلع علطا نم كلذ ملعي امك.ةنسلا لهأب ةياكنو ةماعلا

 دانسإ هتيوقت هتلواحم ىف هاوهل هعابتاو هبصعت نم ًائيش تديب تنك دقو.اهريغو

 نم لوألا ءزجلا يف حورشم وه امك «هدنع فيعض وه نم هيف لسوتلا يف ثيدح

 .ءاش نم هعجاربلف «(؟5) مقر "ةفيعضلا ثيداحألا ةلسلس"

 اهتهجو دق ءاهنم ةريخألا الإ :ةديقعلا يف اهلك «ةماه لئاسم عبس هذهف :تلق

 بحاص هنأب هفصوو "ةيواحطلا" حراش ىلع ءانثلاب رهاظت يذلا ةدغ ىبأ ىلإ

 ىلع هدعبتسا ام اذهو-اهيف هل هتعباتمب باجأ اذإف :"ةروهشم ةسوملم ةمامإ"
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 ءاش نإ-سانلل نيبت دقف.هتيرثوك ىلع لظو ءاهيف هفلاخ نإو.هلل دمحلاف- هتيرثوك

 هب ةقثو داقتعا نع نكي مل ء(مامإلا) "ةيواحطلا" حراش ىلع هءانث نأ-ىلاعت هللا

 نأ هل غاس فيك الإو «هثيداحأ جرخمب :نعطلل ًاملس هذختيل امنإو معز امك

 هخيشل ًاعبت همعزب عبسلا تالالضلا لب ءاطخألا هذه يف حراشلا نع تكسي

 ءاهنم عاونأ ىلإ ةراشإلا تقبس يتلا ةيثيدحلا ىرخألا هئاطخأ نعو «يرثوكلا
 هدقن حص ول-رومأ يف-كانه نيلوؤسملا وأ هئاسؤر ضعب ىلإ ًايكاش يندقتتيو

 !؟ًافيك الو امك كلت هاجت ركذت داكت ال-اهيف

 .(89-50 ص)" ةيواحطلا ةديقعلا حرش قيقحن "

 ا يبنلا هاجب لسوتلا ةمرح باب [۳۸]

 بر ميظعلا هللا لأسأو» :«ريبكلا حتفلا» ةمدقم رخآ يف يناهبنلا فسوي لاق]

 :[ًالثاق مامإلا قّلعف «...ميحرلا فوؤرلا هيبن هاجب «ميركلا شرعلا

 وهو يناهبتلا لثم نم هرودص ًابيرغ سيلو ؛عورشم ريغ لسوتلا اذه :تلق

 يف كلذ وحنب حصفأ دقو «تاومألاب ةثاغتسالا وهو الأ هنم رش وه ام زيجي يذلا

 هفكي ملف «(هیبن دنعو هدنع نيلوبقملا ةرمز يف هفلؤم عم ينرشحي نأو» :ينآلا هلوق

 ىلاعت هعم نرق ىتح نيلوبقملا نم هدحو هدنع نوكي نأ هللا نم بلطي نأ نيكسملا

 .ناعتسملا هللاف «!؟ادن هلل ينتلعجأ» ماقملا اذه لثم يف لاق دقو « ب هين

 قيقحت دارأ نمف «ةمئألا نم هريغو ةيفنح وبأ مامإلا لسوتلا اذه ركنأ دقو

 لسوتلا يف ةليلج ةدعاق» ةيميت نبا مالسإلا خيش باتكب هيلعف «كلذ يف لوقلا

 انلو ءًاقيقحتو ٌةدئافو ءًاملع هرثكأو :هعوضوم يف باتك عمجأ هنإف «اةليسولاو

 ثيداحألا ةلسلسا ًالثم رظناف ءانبتك ضعب يف :كلذ لوح تاقيلعت ضعب

 ہا



 مامإلا لوق كانه اندروأ دقف (يمالسإلا بتكملا عبط ۳۲-٤١ ص ١ج) «ةفيعضلا

 .يناهبنلا لاثمأ اهب جتحي يتلا :ةيعوضوملا ةيهاولا ثيداحألا ضعبو ؛ةيفنح يبأ

 (۴۷ /1)" ريغصلا عماجلا حيحص"

 ل يبنلا هاجب لسوتلا مكح باب [7]

 ؟زوجي ال وأ زوجي له مالسلا هيلع يبنلا هاجب ةناعتسالا .هاجلا :لاؤسلا

 .ًالثم يل رفغت نأ دمحم هاجب كلأسأ !بر اي :لئاقلا لوقي نأ ينعي :خيشلا

 .معن :ةلخادم

 لسوتلاو :قولخم وهف قولخملاب قلعتي ءيش لك نأل ؛زوجي امال :خيشلا

 ىف تبث امي ناسنإلا لسوتي نکل «ءكلذ نم ربكأ هللاف ءزوجي ال قولخمب هللا ىلإ

 .ًادبأ كلذ ىلع ديزي الو عرشلا

 خياشملاو ملعلا لهآ ضعب ةصاخلا ضعب مهيفو سانلا لك سانلا دجت..

 جهلي مهدحأ تعمس له دمحم قحب «دمحم هاجب لاؤسلا مهتاوعد يف نوجهلي

 ال :باوجلا ؟هتافص نم ةفصب وأ هللا ءامسأ نم مساب هللا ىلإ لسوتلاب

 يعدي امدنع لسوتي خيش ينطعا :ريثك تعمس فيك.ال :باوجلا :خيشلا

 دلي مل يذلا دمصلا دحألا هللا تنأ كنأب كلأسأ :لوقي دجسملا يف سانلا ةماعل

 .دحأ ًاؤفك هل نكي ملو دلوی ملو

 ...دحاو نم ةرم نم رثكأ ءاعدلا اذه تعمس ةحارصب انأ :ةلخادم

 مدح



 يذلا ةدعاقلا قرخي ال اذه ءدحاو نم هتعمس كيدهي هللا يخأ اي كل :خيشلا

 .حيحص ةدعاقلا قرخي ال ال :ةلخادم

 ءالؤه لوقن «مادعإلاب ةنسلا لهأ ىلع مكحن مل نحن هللا ناحبس :خيشلا

 ةنسلا يف تباثلاو روهشملا ءيشلاب اوجهلي نأ نم ًالدب مهنأ لوقن نحن ينعي «ةلق

 اهلزنأ يتلا ةبآلا اوققحي ينعي ءةنسلا يف تباثلا ريغ روجهملا ءيشلاب اوجهلي

 اذه ١(« :ةرقبلا) ربح ٌوُه يِذَّلاِب ىذا َوُه يذلا َنوُلِْيَتسَتَأ# :دوهيلا قح يف هللا

 .لاديتسالا وه

 600 ا /۲۲۷)"رودلاو ىدهلا"

 ؟ةحلاصلا ريغلا لامعأب لسوتلا زوجي له باب [؟50]

 ءرصان خيشلل يتبحم يف ًالثم كيلإ لسوتأ ينإ مهللا :تلق ول انآ ًالثم :لاؤس

 ؟اذه زوجي ءرصان خيشلا لامعأ يف ًالثم كيلإ لسوتأ ينإ مهللا وأ

 :تلق ول نكل..ةمألا دارفأ نم درف وه رصان خيشلا نأل ؛زوجب ال ءال :خيشلا

 .معن ؛هب عوطقم هنأل ؛زوجي اذهف ب دمحمل يبحب كيلإ لسوتأ

 ةيميت نبا خيشلا لامعأب كيلإ لسوتأ ينإ مهللا :تلق ول :ةلخادم

 ؟لسوتلا اذه زوجي له ...ءةحلاصلا

 هللا لوسر لامعأب بر اي كيلإ لسوتأ :تلق ول امك ءنآلا كل لوقأ :خيشلا

 ؟اذكه

 ؟نكمم :ةلخادم

 ؟اذكه كلاؤس :لوقأ :خيشلا

Fo, 
 ہا اسس



 .معن :ةلخادم

 .نكمي ال ءال :خبشلا

 ؟ هلل ةبحملاب :ةلخادم

 .حلاص لمع اذه نآل ؛زوجيف كب قلعتت ةبحملا :خيشلا

 .هب لسوتأ انأ هلمعأ يللا ءيشلا :ةلخادم

 .معن :خيشلا

 هنطاب نكلو !بيط هرهاظ ءانأ هلامعأ ملعأ ال ةيميت نبا خيشلا امأ :ةلخادم

 .هملعأ ال

 برقتت كب قلعتي ءيشب لسونت نأ نيب قرف كانه :لوقأ نأ ديرأ ءال ال :خيشلا

 فلاخي اذه نالفل حلاص لمعب لسوتت نأ امأ «حلاص لمعب لسوت وهف هللا ىلإ هب

 وه حلاصلا لمعلا اذه (16 :رطاف)#ِهِسْفَتل ىك انف ىّكَرَت نَوَ :ىلاعت هلوق
 لامعأب تلسوت ول ءًاكيش هنم ديفتست ال تنأو «هسفنل هلمع يذلا كاذ حلاصل

 كلمعب نكل..ًائيشاذه كديفيام ايعمج نيحلاصلاو لسرلاو ءايبنألا

 لمعلاب لسوتلا وه اذه هايإ كعابتاب..هلوسرل كتبحمب..هلل كتبحمب..حلاصلا

 .نكمي ال اذهف كريغ لمع امأ حلاصلا

 ؟ولو لوسرلا ةبحمب لسوتلا زوجي لهو :ةلخادم

 .معن :خيشلا

 ؟تاومأ وأ ءايحأ ءاوس«نيحلاصلاو هللا ةبحمب لسوتي نأ زوجي لهو:ةلخادم

 «ةقد اهيف ةلأسملا نأل ًاصخش نيعت ال نكل ءزوجي نيحلاص اوناك اذإ :خيشلا

 .سأي الف ًاريخأ تلعف امك تقلطأ اذإ

 ٠٠:٤۷:۲١( 807 روللاو ىدهلا"

 1. ما



 :لئاقلا لوقب لسوتلا زوجي له باب [3]

 ؟دمحمل ًاماركإ ةمألا هذه رصنا مهللا

 نأ فرعأ انأو.دمحمل ًاماركإ ةمألا هذه رصنا مهللا مهضعب :لوقي :ةلخادم

 ؟«زئاج اذه لهف».لامعألا حلاصب نوكي دق عورشملا لسوتلا

 امنإو قولخملاب لسوتلا عون يف لخدي ال وهف دراو ريغ ناك نإو اذه :خيشلا
 ىنعملا اذهو «ىلاعتو كرابت هللا تافص نم ةفصب لسوتلا عوضوم يف لخدي وه
 ...هتحص ضرف ىلع ثيدح يف ليق يذلا وه

 هب لدتساف «(اذه ياشمم قحبو «كيلع نيلئاسلا قحب كلأسأ ينإ مهللا»

 نم وأ نيهجو نم مهيلع درلا ناكف «عدتبملا لسوتلا زاوج ىلع ةعدتبملا ضعب
 :نيتيحان

 .حصي ال فيعض ثيدحلا نأ :يلوألا

 ثيدحلا دوعيو لجو زع هللا ةباجتساب لسوت وه امنإف حص ول هنأ ىرخألاو

 نإو ةلمجلا هذه يف لاقي كلذكف هللا تافص نم ةفصب لسوت هنأ ىلإ كاذنيح

 .ةروثأم ريغ تناك

 ال ةمألا هذهل ًاماركإ ةمألا هذه رصنا مهللا دحاو لاق ول ينعي :ةلخادم

 .هيلع ركنن

 نكل ؛كلذ وحنو لإ هللا لوسرل كتبحمب انلق ول امك «هيلع ركتن ال :خيشلا

 نم «لمعلا يف ًائطبم لسوتملا ناك اذإ ديفي ال دق ىرخأ ةهج نم راكنإلا نوكي دق
 .اهيلع رابغ الف اهسفن ةرابعلا ثيح نم امأ ءرظنلا تافلإ نكمي طقف ةيحانلا هذه

 " "رونلاو ىدهلا )٤۴۷/ ٠٠:٠٠:١١(



[YY]ةلمج ركذ باب  

 اهيلع درلاو عونمملا لسوتلل نيزوجملا تاهبش نم

 :[مامإلا لاق]

 ضعب [لسوتلا عوضوم يأ] عوضوملا اذه يف نوفلاخملا دروي

 اوسبليو ؛هتحصب ةماعلا اومهويو ؛ئطاخلا مهيأر اوعديل «تاهبشلاو تاضارتعالا

 ًادر اهيلع درأو ؛ةدحاو رثإ ةدحاو تاهبشلا هذه يلي اميف ضرعأو «مهيلع رمألا

 لك عنقيو «هعم مجسنيو قباسلا لصفلا يف هتنيب ام ررقي امب هللا ءاش نإ ًاعنقم ًايملع

 «قيفوتلا هلحو ىلاعت هللابو «لطابلاب ائيلع ءارتفا لك ضحديو «فصنم صلخم

 :امهنع هللا ىضر سابعلاب رمع ءاقستسا ثيدح :ىلوألا ةهبشلا

 ثيدحب مهقحو مهتمرحو صاخشألا هاجب لسوتلا زاوج ىلع نوجتحي

 سايعلاب ىقستسا اوُطَحَق اذإ ناك هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نأ) :قياسلا سنا

 كيلإ لس وتن انإو ءانيقستف ءانيينب كيلإ لسوتت انك انإ مهللا :لاقف «بلطملا دبع نب

 .(نوقسيف :لاق.انقساف ائيبن معب

 سابعلا هاجب ناك امنإ هنع هللا يضر رمع لسوت نأ ثيدحلا اذه نم نومهفيف

 يف سابعلل هنم ركذ درجم هنأك هلسوت نأو «هناحبس هللا دنع هتناكمو «هنع هللا يضر

 دافأف «كلذ ىلع ةباحصلا هرقأ دقو ؛هلجأ نم مهيقسي نأ هلل هنم بلطو «هئاعد

 .نوعديام مهمعزب

 لوضفملاب لس وتلا زاوج نايبل ناك امنإف «هنع هللا ىضر سابعلاب هتم ًالدب هلسوتو



 .ريغ سيل لضافلا دوجو عم

 :اهمهأ ةريثك هوجو نم دودرم اذه مهريسفتو ؛ىطاخ اذه مهمهفو

 رسفي ةيعرشلا صوصنلا نأ ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةمهملا دعاوقلا نم نإ-١
 ةدراولا صوصنلا ةيقب نع لزعمب ام عوضوم يف اهنم ءيش مهفي الو ءًاضعب اهضعب

 نم تبث ام ءوض ىلع مهفي امنإ قباسلا رمع لسوت ثيدحف كلذ ىلع ءانبو.هيف

 نحنو ءاهقيقحتو اهعمج دعب لسوتلا يف ةدراولا ثيداحألاو تاياورلا

 لسوتت انإو..انيبنب كيلإ لسوتن انك) :رمع مالك يف نأ ىلع نوقفتم نوفلاخملاو
 انك) :نوكي نأ امإ ريدقتلا اذهو «ريدقت نم هل دب ال ءًافوذحم ًائيش (انيبن معب كيلإ

 :نوكي وأ «مه مهيأر ىلع (انيبن مع (هاج) ب كيلإ لسوتن انإو ءانيبن (هاج) ب لسوتن

 انيأر ىلع (انيبن مع (ءاعد) ب كيلإ لسوتن انإو ءانيبن (ءاعد) ب كيلإ لسوتن انك)

 .نحن
 .ءالجو حوضوب مالكلا مهفيل نيريدقتلا نيذه نم دحاوب ذخألا نم دب الو

 ةقيرط انل نيبتل ءةنسلا ىلإ ءوجللا نم دب ال باوص نيريدقتلا يأ فرعنلو

 . ةا يبنلاب ماركلا ةباحصلا لسوت

 وأ ءرخآ ناكم وأ «هارد يف مهنم لك عبق اوطّحقو اوبدجأ اذإ اوناك له ىرت

 كيبنب مهللا) :نيلئاق مهبر اوعد مث ءةأَي هللا لوسر مهعم نوكي نأ نود اوعمتجا

 لآل يبنلا نوتأي اوناك مأ ًالثم.(ثيغلا انقسا كيدل هتناكمو كدنع هتمرحو دمحم

 هبر وعديو :مهتبأط 1407 ققحيف مهل ىلاعت هللا وعدي نأ هنم نوبلطيو ءًالعف هتاذ

 ؟اوقسي ىتح هيلإ عرضتيو ؛هناحبس

 لمع يفو «ةفيرشلا ةيوبنلا ةنسلا يف ًاقالطإ هل دوجو الف لوألا رمألا امأ



 نا نييقُرّطلا وأ نييفلخلا نم دحأ عيطتسي الو «مهيلع ىلاعت هللا ناوضر ةباحصلا

 وا يبتلا مسا مهتيعدأ يف اوركذي نأب تناك مهلسوت ةقيرط نأ تبثي ليلدب يتأي

 بتك هب حفطتو «ةرثكب هدجن يذلا لب.نوديري ام هدنع هردقو هقحب هللا نم اوبلطيو

 امنإ ةو يبنلاب ماركلا باحصألا لسوت ةقيرط نأ نيبت ذإ «يناثلا رمألا وه ةنسلا

 هنم اوبلطيو ةا هيلإ اوبهذي نأ ةلزان فشك وأ .ةجاح ءاضق يف اوبغر اذإ تناك

 لوسرلا ءاعدب ىلاعت هللا ىلإ نولسوتي اوناك مهنأ يأ ؛هبر مهل وعدي نأ ةرشابم

 .ريغ سيل ا ميركلا

 كوؤاج مهسفنأ اوملظ ذإ مهنأ ولو# :ىلاعتو كرابت هلوق كلذ ىلإ دشريو

 .(4 :ءاسنلا)#ًايحر ًاباوت هللا اودجول لوسرلا مهل رفغتساو هللا اورفغتساف

 ءيجم هيف ركذ يذلا قباسلا سنأ ثيدح يفانعم رمام كلذ ةلثمأ نمو

 هل هضرعو «بطخي علي هللا لوسر ناك ثيح ةعمجلا موي دجسملا ىلإ يبارعألا

 هناحبس هللا وعدي نأ هنم هبلطو «مهتیشام كالهو «مهضرآ بدجو «مهلاح كنض

 مكءاج دقل# :هلوقب هبر هفصو يذلا وهو ولا هل باجتساف ؛هيف مه امم مهذقنيل

 فوؤر نينمؤملاب مكيلع صيرح متنَعام هيلع زيزع مكسفنأ نم لوسر

 محرو «هیبن ءاعد هناحبس باجتساو هبر مهل ةا اعدف «(۱۲۸ :ةبوتلا)ميحر

 .تيملا مهدلب ءايحأو «هتمحر رشنو هدابع

 وهو لا يبنلا ىلإ هريغ وأ هسفن قباسلا يبارعألا ءيجم ًاضيأ كلذ نمو

 كالهو «ناينبلا مدهتو تاقرطلا عاطقنا هل هاوكشو «ةيناثلا ةعمجلا بطخي

 ةا لعفو ءراطمألا مهنع كسميل ؛هبر مهل وعدي نأ هنم هبلطو «يشاوملا

 .ًاضيأ هنأش لج هبر هل باجتساف



 ىلإ سانلا اكش :تلاق ثيح اهنع هللا يضر ةشئاع ةديسلا هتور ام كلذ نمو

 ًاموي سانلا دعوو «ىلصملا يف هل عضوف ربنمب رمأف ءرطملا طوحق إب هللا لوسر

 ىلع دعقف «سمشلا بجاح ادب نيح قله هللا لوسر جرخف :تلاق.هيف نوجرخب
 رطملا راخفتساو «مكرايد بدج متوكش مكنإلا :لاق مث «هللا دمحو ربكف «ربنملا

 "...مكل بيجتسي نأ مكلعوو «هوعدت نأ هللا مكرمأ دقو :مكنع هنامز نابإ

 ىتح ىلاعت هللا مهئاغأف «سانلاب ىلصو «هناحبس هللا اعد ب هنا هيفو ؛ثيدحلا

 تدب ىتح زاب لوسرلا كحضف «نيعرسم مهتويب ىلإ اوقلطناو «لويسلا تلاس
 ." هلوسرو هللا دبع ينأو ءريدق ءيش لك ىلع هللا نأ دهشأ» :لاقو ؛هذجاون

 ماركلا هباحصأ نمزو قولي يبنلا نمز عقو امم اهلاثمأو ثيداحألا هذهف

 وأ كلي يبنلاب لسوتلا نأ ةرامملا وأ لادجلا لبقي ال امب نيبث مهيلع هللا ناوضر

 هب لسوتملا ىلإ لسوتملا ءيجم وه حلاصلا فلسلا هيلع ناك يذلا نيحلاصلاب

 اذه بيجتسيف ؛هبلط ققحيل «هناحبس هللا هل وعدي نأ هنم هبلطو «هل هلاح هضرعو

 .ىلاعتو هناحبس هللا مث نم بيجتسيو «هل

 سانلا ةايح يف دوهعملا وه ةليسولا ىنعم نم هانيب يذلا اذهو-؟

 ًالثم فظوم وأ سيئر وأ ريدم دنع ام ةجاح ناسنإل تناك اذإ هنإف مهلامعتساو

 لقنيو «لعفيف هتجاح هل ضرعيو «هملکیو هيلإ بهذي مث هفرعي نمع ثحبي هنإف

 لسوتلا وه اذهف.ًابلاغ هل اهيضقيف «لوؤسملا صخشلا ىلإ هتبغر طيسولا اذه
 ىلإ تلسوت ينإ :مهدحأ لاق اذإف ؛لازيامو ؛ميدقلا ذنم برعلا دنع فورعملا

 ؛لوألا اهب ثدحيل ؛هتجاح يف هملكو يناثلا ىلإ بهذ هنأ ينعي امنإف «نالف

 قحب :هل لاقو لوألا ىلإ بهذ هنأ كلذ نم دحأ مهفي الو ءاهءاضق هنم بلطيو

 .يتجاح يل ضقا كيدل هتلزئمو ؛كدنع (طيسولا) نالف
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 هتاذب لسوتلا هانعم سيل حلاصلا لجرلاب لجو زع هللا ىلإ لسوتلاف اذكهو

 اذهو :ىلاعتو هناحبس هب هتثاغتساو هعرضتو هئاعدب لسوتلا وه لب «هقحبو ههاجبو

 «انيقستف انيبني كيلإ لسوتن انم انإ مهللا) :هنع هللا يضر رمع لوق ىنعم يلاتلاب وه

 هللا انل وعدي نأ هنم بلطنو كي يبنلا ىلإ بهذن ًالثم رطملا لق ذإ انك :يأ

 .هنأش لج

 معب كيلإ لسوتن انإو) :هنع هللا يضر رمع لوق مامت هحضويو اذه دكؤيو-'

 نأ هنم انبلطو ءا يبنلا مع سابعلاب انتج انيين ةافو دعب اننإ يأ «(انقساف انيبن

 .انثيغيل هناحبس ائبر انل وعدي

 لسوتلا ىلإ اا يبنلاب لسوتلا نع هنع هللا يضر رمع لدع اذامل ىرت

 ركذي ال هنإف هماقمو هنأش ناك امهم سابعلا نأ ملعلا عم ءهنع هللا يضر سابعلاب

 ؟هماقمو اا يبنلا نأش مامأ

 ىنأف «هتافو دعب نكمم ريغ للم يبنلاب لسوتلا نأل :وهف انيأرب باوجلا امأ

 اونمؤيو «مهل وعدي نأ هنم اوبلطيو «مهلاح هل اوحرشيو كلي هيلإ اوبهذي نأ مهل
 لاح نع فلتخي لاح يف ىحضأو :ىلعألا قيفرلا ىلإ لقتنا دق وهو ؛هئاعد ىلع

 هثاعدب اوظحي نأ مهل ىنأف :ىلاعتو هناحبس هللا الإ هملعي ال امم اهفورظو ايندلا

 ىلإ خزرب مهئارو نمو# :هنأش رع هللا لاق امك هنيبو مهنيبو :مهيف هتعافشو لل

 0٠٠١(. :نونمؤملا)# نوثعبي موي

 يبنلا بحص يذلا ليصألا يبرعلا وهو «هنع هللا يضر رمع أجل كلذلو

 هقفاوو «مهفلا قح هنيد مهفو ءةفرعملا قح هفرعو «هلاوحأ رثكأ يف همزالو ةا

 هنع هللا يضر سابعلا راتخاف نكمم لسوت ىلإ أجل :ةدع عضاوم يف نآرقلا



 بلطو «ىرخأ ةيحان نم هاوقتو هنيدو هحالصلو ؛ةيحان نم ةا يبنلا نم هتبارقل

 يبنلاب لسوتلا عدي نأ رمع ريغل الو رمعل ناك امو.ايقسلاو ثيغلاب مهل وعدي نأ هنم

 امو ءًانكمم 807 يبنلاب لسوتلا ناك ول هريغ وأ سابعلاب لسوتلا ىلإ أجليو لاو
 نأل ءًادبأ كلذ ىلع رمع مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا رقي نأ لوقعملا نم ناك

 نع فارصنالاك الإ وه ام هريغب لسوتلا ىلإ كيب يبنلاب لسوتلا نع فارصنالا
 ةباحصلا نأ كلذ ءءاوسب ءاوس «هريغب ءادنقالا ىلإ ةالصلا يف و يبنلاب ءادتقالا

 ال ةفرعم هلضفو هتناكمو للاي مهيبن ردق نوفرعي اوناك مهيلع ىلاعت هللا ناوضر

 دعس نب لهس هاور يذلا ثيدحلا يف ًاحضاو كلذ ىرن امك «دحأ اهيف مهينادي

 حلصيل فوع نب ورمع يئب ىلإ بهذ هيلي هللا لوسر نأ» :هنع هللا يضر يدعاسلا

 ؟ميقأف «سانلاب يلصتأ :لاقف ءركب يبأ ىلإ نذؤملا ءاجف ؛ةالصلا تناحف «مهنيب

 ىتح صلختف ةالصلا يف سانلاو هلي هللا لوسر ءاجف ءركب وبأ ىلصف :لاق

 رثكأ املف «ةالصلا يف تفتلي ال ركب وبأ ناكو «سانلا قفصف ءفصلا يف فقو

 ثكمأ نأ و هللا لوسر هيلإ راشأف ةو هللا لوسر ىأرف «تفتلا قيغصتلا سانلا

 نم لَو هللا لوسر هب هرمأ ام ىلع لجو زع هللا دمحف ؛هيدي ركب وبأ عفرف «كناكم

 مث ىلصف ةا يبنلا مدقتو ءفصلا يف ىوتسا ىتح ركب وبأ رخأتسا مث ءكلذ

 نال ناك ام :ركب وبأ لاق» ؟كترمأ ذإ تبثت نأ كعنم ام :ركب ابأ اي» :لاقف :فرصنا

 هللا يضر ةباحصلا نأ ىرت تنأف " و هللا لوسر يدي نيب يلصي نأ ةفاحق يبأ

 هتالص يف هنع هللا يضر ركب يبأب ءادتقالا ىلع رارمتسالا اوغيستسي مل مهنع

 ىلع هسفن هعواطت مل هنع هللا يضر ركب ابأ نأ امك ةا لوسرلا رضح امدنع

 مهيبن مهميظعتل كلذ لك ؟اذامل ؛كلذب هل ل يبنلا رمأ عم هناكم يف تابثلا

 ىلاعت هللا ناوضر ةباحصلا ناك اذإف ؛هلضفو هقح مهتفرعمو «هعم مهبدأتو ثلا

 اوأدب اوناك مهنأ عم ءكلذ نكمأ امدنع لأب يبنلا ريغب ءادتقالا اوضتري مل مهيلع

 ہا
 ا



 ول «هتافو دعب ًاضيأ ني هب لسوتلا نوكرتي فيكف ؛مهنع ب هبايغ يف ةالصلا

 مؤي نأ ركب وبأ لبقي مل امكو ؟هريغب لسوتلا ىلإ نوئجليو ءًانكمم كلذ ناك

 اوعديو ؛هب سانلا لسوتي نأ ًاضيأ سابعلا لبقي ال نأ يهيدبلا نمف نيملسملا

 .ًانكمم كلذ ناك ول ةا يبنلاب لسوتلا

 يف ةكْيَم هنأ معزي نم ريكفت ةفاخس ىلع ىرخأ ةيحان نم لدي اذهو :(هيبنت)
 نع مهفارصنال لوبقم هجو ةمث ناك امل كلذك كلذ ناك ول هنأل ءانتايحك يح هربق

 الو.هلضفو هتلزنم يف ًادبأ هينادي ال نمم هريغ ءارو ةالصلا ىلإ # هءارو ةالصلا

 «يرط يح يربق يفانأ» :لاق #8 يبنلا نأ درو دق هنأب هتررق ام ىلع دحا ضرتعي

 هب لسوت اذإف ءانتايح لثم يح ة9 هنأ هنم دافتسي هنأو."هيلع تملس يلع ملس نم

 نيب كلذ يف قرف ال هنأو ءانتبغر ققحتتو ءاندوصقم لصحيف ءانل باجتساو انعمس
 :لوقأ هتافو دعب هلاح نيبو ؛هتايح يف ډا هلاح

 :نيهجو نم دودرم هنأل قبس امب دحأ ضرتعي ال

 نأ امك ءظفللا اذهب هل لصأ ال روكذملا ثيدحلا نأ هتصالخو :يثيدح لوألا

 يف درو دق هانعم نكلو ءاقالطإ ةنسلا بتك نم ءيش يف اهل دوجو ال (يرط) ةظفل

 قلخ هيف ؛ةعمجلا موي مكمايأ لضفأ نإ» : لب هلوق اهنم :ةحيحص ثيداحأ ةدع
 مكتالص نإف هيف ةالصلا يلع اورثكأف ءةقعصلا هيفو ءةخفنلا هيفو «ضبق هيفو «مدآ

 ٌتمرأ دقو ؛كيلع انتالص ضرعت فيكو !هللا لوسر اي :اولاق "يلع ةضورعم

 هلوق اهنمو "ءايبنألا داسجأ ضرألا ىلع مرح هللا نإ» :لاق «(تيلب :نولوقي :لاق)

 ىلع يب يرسأ ةليل تررم» : ةو هلوقو "تولصي مهروبق يف ءايحأ ءايبنألا» : او

 نع ينوغلبي نيحايس ةكئالم هلل نإ) :هلوقو " هربق يف يلصي ًامئاق ىسوم

 ." مالسلا يتمأ
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 لبق هتايحل ةفلاخم هتافو دعب لأي هتايح نأ هاوحفو :يهقف يناثلا باوجلا

 هناحبس هللا الإ اههنك يردي الو «بويغلا نم بيغ ةيخزربلا ةايحلا نأ كلذ ءةافولا

 عضخت الو «ةيويندلا ةايحلا نع فلتخت اهنأ مولعملاو تباثلا نم نكلو «ىلاعتو

 زربتيو كرحتيو «جوزتيو سفنتيو «برشيو لكأي ايندلا يف ناسنإلاف ءاهنيناوقل

 ءايبنألا ىتح توملا دعب ًادحأ نأ تبثي نأ عيطتسي دحأ الو «ملكتيو ضرميو

 .هتوم دعب رومألا هذه هل ضرعت إب دمحم انيبن مهتمدقم يفو «مالسلا مهيلع

 ةريثك لئاسم يف نوفلتخي اوناك مهنع هللا يضر ةباحصلا نأ اذه دكؤي اممو

 هترواشمو «هربق يف ثل هيلإ باهذلا مهنم دحأ لاب يف رطخي ملو ءو هتافو دعب
 مهلك مهنأ وهو ءادج حضاو رمآلا نإ ؟اذامل ءاهيف باوصلا نع هلاؤسو كلذ يف

 اهلاوحأ هيلع قبطنت دعت ملو ءايندلا ةايحلا نع عطقنا لإ هنأ نوملعي

 ‹«خزربلا يف ناسنإ اهايحي ةايح لمكأ «يح هتوم دعب ثل هللا لوس رف .اهسيماونو
 دحا نم ام) : للو هلوق كلذ ىلإ ريشي امم لعلو ءايندلا ةايح هبشت ال ةايح اهنكلو

 نإف لاح لك ىلعو " مالسلا هيلع درأ ىتح يحور يلع هللا در الإ يلع ملسي

 ةيخزربلا ةايحلا سايق زوجي الف كلذلو «ىلاعتو هناحبس هللا الإ اهيردي ال اهتقيقح

 امهنم ةدحاو ىطعت نأ زوجي ال امك «ةيويندلا ةايحلا ىلع ةيورخألا ةايحلا وأ

 مسالا يف الإ هباشتت الو «نيعم مكحو صاخ لكش اهنم لكل لب ءىرخألا ماكحأ

 .ىلاعتو كرابت هللا الإ اهملعي الف ةقيقحلا امأ

 لسوت ثيدح يف نيفلاخملا ىلع درلا نم هيف انك ام ىلإ هيبنتلا اذه دعب دوعنو

 يبنلاب لسوتلا نع هنع هللا يضر رمع لودعل مهليلعت نإ :لوقنف «سابعلاب رمع

 عم لوضفملاب لسوتلا زاوج نايبل هنأب هنع هللا يضر سابعلاب لسوتلا ىلإ ةو

 رمع لاب يف رطخي نأ نكمي فيك ذإ.بيجعو كحضم ليلعت وه لضافلا دوجو
 ا 8 مل



 ةقلذحلا كلت مهنع هللا يضر ماركلا ةباحصلا نم هريغ لاب يف وأ «هنع هللا يضر

 ءاقشلاو ءبركلاو كنضلا نم ةديدش ةلاح يف سانلا ىري وهو ؛ةرخأتملا ةيهقفلا

 ضرألا ولخو ءةيشاملا كالهو ءاملا حشل ًاشطعو ًاعوج نوتومي نوداكي «سؤبلاو

 كلت هرطاخ يف دري فيك «ةدامرلا ماعب ماعلا كاذ يمس ىتح ةرضخلاو عرزلا نم

 هئاعد يف ىربكلا ةليسولاب ذخألا عديف «بيصعلا فرظلا اذه يف ةيهقفلا ةفسلفلا

 «ىرغصلا ةليسولاب ذخأيو ًازئاج كلذ ناك ول إو مظعألا يبنلاب لسوتلا يهو

 هنأ سانلل نيبيل الإ ءيشل ال ؟اذامل «سابعلاب لسوتلا يهو «ىلوألاب نراقت ال يتلا

 !!لضافلا دوجو عم لوضفملاب لسوتلا مهل زوجي

 هدنع ةليسو ىوقأ ىلإ أجلي ةدش هب تّلح ذإ ناسنإلا نأ مولعملاو دهاشلا نإ

 نويلهاجلا همهفي ناك اذهو ؛ءاخرلا تاقوأل ىرخألا لئاسولا عّديو ءاهعفد يف

 نوعذيو اهنوكرتيو «رسيلا تاقوأ يف مهمانصأ نوعدّي اوناك ذإ «مهسفنأ نوكرشملا
 ءرسعلا تاقوا يف هدحو ىلاعت هللا

 هل نيصلخم هللا اوعد كّلُقلا يف اوبكر اذإ ىتح# :ىلاعتو كرابت لاق امك

 .(558 :توبكنعلا)# نوكر شي مه اذإ ربلا ىلإ مهاجن املف «نيدلا

 ىربكلا ةليسولاو «ىمظعلا ةوقلاب دجنتسي هترطفب ناسنإلا نأ اذه نم ملعتف

 دقو «رسيلاو نمألا نيح ىرغصلا لئاسولا ىلإ أجلي دقو «رقاوفلاو دئادشلا نيح

 زاوج وهو ؛هوضرتفا يذلا يهقفلا مكحلا كلذ نيبي نأ كاذنيح هلاب يف رطخي

 ؛كنلوأ ةهبش ىلع ًاباوج هلوقن رخآ رمأو.لضافلا دوجو عم لوضفملاب لسوتلا
 يهقفلا مكحلا كلذ نيبي نأ هلاب يف رطح هنع هللا يضر رمع نأ به :وهو

 السوت نيح سيق نب كاحضلاو ةيواعم لاب يف كلذ رطخ لهف ىرت «موعزملا

 نم برض اذه نأ كش ال ؟ًاضيأ يشّرُجلا دوسألا نب ديزي :ليلجلا يعباتلاب

 اق



 .هيلع نودسحي ال فلكتلاو لحمتلا

 ًاريدج ًارمأ امهنع هللا يضر سابعلاب رمع ءاقستسا ثيدح يف ظحالن اننإ- ٤

 نب سابعلاب ىقستسا ءاوطحق اذإ ناك باطخلا نب رمع نإ :هلوق وهو «هابتتالاب
 هللا يضر سابعلا ءاعدي رمع ءاقستسا راركت ىلإ ةراشإ اذه يفف «بلطملا دبع

 هب لسوتلا كرت امنإ هنأ كلذ رمع لعف نولوأتي نيذلا ىلع ةغلاب ةجح هيفف ءامهنع

 دوجو عم لوضفملاب لسوتلا زاوج نايبل ءهنع هللا يضر همعب لسوتلا ىلإ لا

 املو ةدحاوةرم كلذ رمع لعفل كلذك رمألا ناك ول :لوقن اننإف ءلضافلا

 لهأ ىلع ىلاعت هللا ءاش نإ ىفخي ال نيب اذهو «یقستسا املك هيلع رمتسا

 .فاصنإلاو ملعلا

 روكذملا رمع مالك ةحيحصلا ثيدحلا تاياور ضعب ترسف دقل-5

 «هنع هللا يضر رمع بلطل ةباجتسا هنع هللا يضر سابعلا ءاعد تلقن ذِإ هدصقو

 :لاق ثيح( 6 /7) "محتفلا) يف هللا همحر ينالقسعلا ظفاحلا هلقن ام كلذ نمف

 :ةعقاولا هذه يف سابعلا هب اعدام ةفص "باسنألا» يف راكب نب ريبزلا نيب دق)

 :لاق رمع هب ىقستسا امل سابعلا نأ هل دانسإب جرخأف كلذ هيف عقو يذلا تقولاو

 كيلإ يب موقلا هجوت دقو ؛ةبوتب الإ فشكي ملو «بنذب الإ ءالب لزني مل هنإ مهللا»

 انقساف «ةبوتلاب كيلإ انيصاونو «بونذلاب كيلإ انيديأ هذهو «كيبن نم يناكمل
 ."سانلا شاعو «ضرألا تيصخأ ىتح لابجلا لثم ءامسلا تخرأف :لاق ء(ثيغلا

 امك هتاذب ال هنع هللا يضر سابعلا ءاعدب لسوتلا :ًالوأ :ثيدحلا اذه يفو

 رمع لسوت نأ نومعزي نيذلا ىلع حضاو در اذه يفو هريغو راكب نب ريبزلا هنيب

 موقيل ةجاح ةمث ناك امل كلذك رمآلا ناك ول ذإ ؛هئاعدب ال سابعلا تاذب ناك

 .ًاديدج ًءاعد رمع دعب وعديف «سابعلا



 هذه يف هنأو «هتايح يف ا انيبنب نولسوتي اوناك مهنأب حرص رمع نأ :ًايناث

 مهلسوت :دحاو عون نم نّيلسوتلا نأ هيف كش ال اممو «سايعلا همعب لسوت ةثداحلا

 ب هب مهلسوت نأ -يتأي امم-ئراقلل نيبت ذإو «سابعلاب مهلسوتو كا لوسرلاب

 لسوت وه امنإ سابعلاب مهلسوت نأ ةجيتتلا نوكتف ولا هئاعدب ًالسوت ناك امنإ
 .دحاو عون نم نيلسوتلا نأ ةرورضب ءًاضيأ هئاعدب

 حيرص كلذ ىلع ليلدلاف ؛هئاعدب ًالسوت ناك امنإ © هب مهلسوت نأ امأ

 ذإ اوناك) :ظفلب ثيدحلا اذهل حيحصلا ىلع هجرختسم يف يليعامسإلا ةياور

 يف ناك املف :نوقسيف «مهل يقستسيف «هب اوقستسا ةا: يبنلا دهع ىلع اوطحق
 يقستسيف) :هلوقف «(۳۹۹ /۲) "حتفلا" نم هتلقن ءثيدحلا ركذف (...رمع ةرامإ

 نبال "ةياهنلا" يفف ىلاعت هللا نم ايقسلا مهل بلطي ناك لا هنأ يف حيرص (مهل

 دابعلاو دالبلا ىلع ثيغلا لازنإ يأ ايقسلا بلط نم لاعفتسا ءءاقستسالا" :ريثألا

 اذإ ًانالف تيقتساو «مضلاب ايقسلا مسالاو ,مهاقسأو ثيغلا هدابع هللا ىقس :لاقي

 ."كيقسي نأ هنم تبلط

 يف هلوق كلذكو ءهئاعدب يأ (هب اوقستسا) ةياورلا هذه يف هلوقف ءاذه نيبت اذإ

 عومجم نم مهفي نأ نكمي ال «هئاعدب يأ ؛«انيبنب كيلإ لسوتت انك) :ىلوألا ةياورلا

 :هليؤيو.اذه الإ ثيدحلا ةياور

 امل :ىلاعت هللا دنع ههاج وأ سابعلا تاذب وه امنإ رمع لسوت ناك ول :ًاثلاث

 رمع لودعف ءًاعورشم ناك ول نكمم اذه نأل «ىنعملا اذهب كلي هب لسوتلا كرت

 رمع نأ ىلع ليلد ربكأ هنع هللا يضر سابعلا ءاعدب لسوتلا ىلإ هذه نع
 ىرج اذه ىلعو ةو هتاذب لسوتلا نوري ال اوناك هعم اوناك نيذلا ةباحصلاو

 نبا كاحضلاو نايفس يبأ نب ةيواعم لسوت يف تيأر امك «مهدعب نم فلسلا لمع
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 .ءالجو ةحارصب هئاعد نايب امهيفو «ىشرجلا دوسلا نب ديزيب سيق

 .ًازئاج ناك ول آلي هتاذب لسوتلا كرت ىلع مهلك ءالؤه عمجي نأ زوجي لهف
 نإ مهللا !؟هريغو سابعلا ءاعدب لسوتلا نم لضفأ هنأ نومعزي نوفلاخملاو امّيس

 نأ ىلع ةلدآلا ربكأ نم مهنم عامجإلا اذه نإ لب ؛لوقعم الو زئاج ريغ كلذ

 ىندأ وه يذلا اولدبتسي نأ نم ىمسأ مهنإف «مهدنع عورشم ريغ روكذملا لسوتلا
 !ريخ وه يذلاب

 :هدرو ضارثعا

 كرت نع "ةجاحلا ءاضق دئاوف يف ةجاجزلا حابصم" بحاص باوج امأو

 ريرضلا لسوت ثيدح هغلبي مل رمع نإ" :(550 ص) هلوقب هج هتاذب لسوتلا رمع

 ."هب لسوتل هغلب ولو

 :هوجو نم لطاب باوج وهف

 نم اذه رمع لسوت هيلع لد ام ىلع لدي امنإ ريرضلا ثيدح نأ :لوألا

 .هنايب ىتأيو قبس امك «تاذلاب ال ءاعدلاب لسوتلا

 مهيفو ؛داهشألا سوؤر ىلع ًارهج ناك لب ءًارس نكي مل رمع لسوت نأ :يناثلا

 ىلع ثيدحلا ىفخي نأ زاج اذإف «مهريغو راصنآلاو نيرجاهملا نم ةباحصلا رابك

 !؟ةباحصلا نم رمع عم نيدوجوملا عيمج ىلع ىفخي نأ زوجي لهف «رمع

 ةنيدملا لهأب لزن املك لسوتلا اذه رركي ناك-قبس امك- رمع نأ :ثلاثلا

 سنأ ثيدح يف (ناك) ظفل كلذ ىلع لدي امك ءاقستسالل يعد املك وأ ءرطخ

 نع سابع نبا ىور كلذكو (سابعلاب ىقستسا اوطَحق اذإ ناك رمع نأ) قباسلا

 كلذ ىفخي نأ زاج اذإف ء(۹۸ /۳) "باعيتسالا" يف ربلا دبع نبا هركذ امك رمع
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 هدنعو «سايعلاب ىقستسا املك هب لهجلا ىلع رمتسي نأ زوجيفأ «ةرم لوأ هيلع

 ثيدحب ملعلا نم مهدنع ام هيلا نومدقي ال توكس مهو ءراصنألاو نورجاهملا

 ثيدحب لهجلاب مهعيمج ةباحصلا يمر نمضتيل باوجلا اذه نإ مهللا !؟ريرضلا

 ال لطاب لوألاو «تاذلاب لسوتلا زاوج ىلع هتلالدب لقألا ىلع وأ ًاقلطم ريرضلا

 لدي ريرضلا ثيدح نأ نوملعي اوناك ول ةباحصلا نإف قح يناثلاو «هنالطب ىفخي

 سابعلا ءاعدب لسوتلا ىلإ ك4 هتاذب لسوتلا نع اولدع امل موعزملا لسوتلا ىلع

 لسوتلا ىلإ ني هتاذب لسوتلا نع لدع يذلا هدحو وه سيل رمع نأ :ًاعبار
 ءاعدب لسوتلا ىلإ لدع ًاضيأ هنإف نايفس يبأ نب ةيواعم كلذ ىلع هعبات لب «ءاعدلاب

 ؛نيعباتلا ءالجأو ةباحصلا نم ةعامج هدنعو ةكللَب هب لسوتي ملو ؛دوسألا نب ديزي

 وحن لقو ؟ريرضلا ثيدحب نوملعي اونوكي مل هعم نمو ةيواعم نإ ًاضيأ لاقي لهف
 .ًاضيأ اذه ديزيب سيق نب كاحضلا لسوت يف كلذ

 نيبصعتملا نم قفوي مل نم هعبتو ءرخآ باوجب حابصملا بحاص باجأ مث
 :لاقف نيفلاخملا

 سابعلا ماركإ يف إل, يبنلاب ءادتقالا سابعلاب لسوتلاب دارأ رمع نإ"

 نم "باسنألا" يف راكب نب ريبزلا ىورف ءرمع نع ًاحيرص اذه ءاج دقو «هلالجإو

 نبا رمع ىقستسا" :لاق رمع نبا نع ملسأ نب ديز نع ءاطع نب دواد قيرط
 لاب لوسر نإ :لاقف رمع بطخف «بلطملا دبع نب سابعلاب ةدامرلا ماع باطخلا
 ولو هللا لوسرب سانلا اهيأ اودتقاف ءدلاولل دلولا ىريام سابعلل ىري ناك

 نب ديز نع دعس نب ماشه قيرط نم يرذالبلا هاورو "...هللا ىلإ ةليسو هوذختاو

 ."هب هيبأ نع ملسأ



 :ًاضيأ هوجو نم باوجلاو

 وهو ءاطع نبا دواد قيرط نم اهنإف ءةياورلا هذه ةحصب ميلستلا مدع :لوألا

 هاور هنع راكب نب ريبزلا قيرط نمو ؛"بيرقتلا" يفامك فيعض وهو «يندملا

 :تلق (كورتم دواد) :هلوقب يبهذلا هبقعتو .هنع تكسو ("* 4 /۳) مكاحلا

 دنسلا يف نإ مث «همجرت نم دجأ مل ينزملا هللاديبع نب ةدعاس هنع ياورلاو

 (هيبأ نع) :لاقف ملسأ نب ديز نع دعس نب ماشه-تيأر امك-هاور دقف «ًابارطضا

 هيف له رظننل «هقايس ىلع فقن مل اننأ الإ «دواد نم قثوأ ًاماشه نکل ءرمع نبا لدب

 :دانسإلا اذه بقع "حابصملا" يف مهلوقب رتغت الو ؟ال مأ اذه دواد قايسل ةفلاخم

 حتف" وه امنإ يرذالبلا نع هلقن اميف هتدمع نِإف ءدحاو قايسلا نأ ديفملا (هب)

 .(099/5) "محتفلا" رظنا.(هب) :لقي مل وهو "يرابلا

 هلجأ نم يذلا ببسلا ىلع لدت امنإ يهف ءةياورلا هذه تحص ول :يناثلا

 ىلع لدت نأ امأو «كاذنيح نيرضاحلا ةباحصلا نم هريغ نود سابعلاب رمع لسوت

 سابعلاب لسوتلا ىلإ- مهدنع ًازئاج ناك ول - لب هتاذب لسوتلا نع ةبغرلا زاوج
 ول هنأ -مهضعب لاق امك-ةرورضلاو ةهادبلاب ملعن اننأل ءالك مث ءالكف هتاذب يأ

 نأ نكمأ امل مهدحأب اولسوتي نأ اودارأو ءديدش طحق سانلا نم ةعامج باصأ

 نأ ولو «ىلاعتو هناحبس هللا ةمحر ىلإو «ةباجإلا ىلإ برقأ هؤاعد نمع اولدعي

 بلطي نأ دارأو ءىبن ريغ رخآو يبن همامأ ناكو «حداف هوركمب بيصأ ًاناسنإ

 دعل ىبتلا كرتو «ىبتلا ريغ نم هبلط ولو «ىبنلا نم الإ هبلط امل امهدحأ نم ءاعدلا

 نع اولدعي نأ ةباحصلا نم هعم نمو رمعب نظي فيكف «نيلهاجلا نيمثآلا نم

 وهو فيكف ءازئاج #4 هتاذب لسوتلا ناك ول «هربغب لسوتلا ىلإ ### هب لسوتلا

 اميس ال !؟نيحلاصلا نم هريغو سابعلا ءاعدب لسوتلا نم نيفلاخملا دنع لضفأ
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 ًاباوج " توعد تتش نإو " :هل و: هلوق ناك اذإف ءءاعد هملعي نأ ال «هل وعدي

 «ثيدحلا رخآ عم قفتي يذلا وه ىنعملا اذهو ءدبالو «هل ءاعدلا هنأ نيعت هبلط ىلع

 «يف هعفشف مهللا " :هرخآ يف هلوق ريسفتل ضرعتي مل يرامغلا انيأر كلذلو

 .فلس اميف هانيب امك وإ هئاعدب ناك لسوتلا نأ يف حيرص هنأل " هيف ينعفشو

 ميمعت نم عنمي ال كلذف ريرضلل اعد ةقثي يبنلا نأ انملس ول مث) :لاق مث

 .(هريغ يف ثيدحلا

 ريغ يف ثيدحلا ميمعت ركني دحأ ال هنأل :ةفوشكم ةطلاغم هذهو :تلق

 ىلإ هلاقتنا دعب ةو هنم ءاعدلا ناك امل نكلو ؛هريغل هلي هئاعد ةلاح ىف ىمعألا

 اوناكو «تابغرلاو جئاوحلا ىتش يف نيلسوتملل ةبسنلاب مولعم ريغ ىلعألا قيفرلا

 اذه ناكو «مكحلا فلتخا كلذل «هتافو دعب اب هئاعدب نولسوتي ال مهسفنأ مه

 .هيلع ةجح يرامغلا نم ميلستلا

 هعفشف مهللا " :لوقي نأ هايإ كثب هللا لوسر هملع يذلا ءاعدلا يف نأ :ًاعبار

 نأ ذإ «هقح وأ «ههاج وأ كلاب هتاذب لسوتلا ىلع هلمح ليحتسي اذهو " ىف

 «يرصب يلع درت نأ يف هئاعد لبقا يأ «يف ةا هتعافش لبقا مهللا :ىنعملا

 ءايبنألا نم هريغلو ۴ هل ةتباثلا ةعافشلاب دارملا وهو «ءاعدلا ةغل ةعافشلاو

 اذإ الإ نوكت ال ذإ ءءاعدلا نم صخأ ةعافشلا نأ نييي اذهو ءةمايقلا موي نيحلاصلاو

 دحاولا بلاطلا فالخب ءرخآلل ًاعيفش امهدحأ نوكيف ءأرمأ نابلطي نانثا كانه ناك

 يف كلملل عيفشلا مالك ةعافشلا) :"برعلا ناسل" يف لاق ؛هريغ عفشي مل يذلا

 تعفشب لاقي «بولطملا ىلإ هب عفشتي «هريغل بلاطلا عفاشلاو «هريغل اهلأسي ةجاح

 .(هيف ينعفشف «نالف ىلإ نالفب

Fy. 
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 «يتجاح يف رظني ناك ام «ًاريخ هللا كازج :هل لاقف .فينح نب نامثع يقلف «هدنع

 نكلو :هتملك ام هللاو :فينح نب نامثع لاقف «يف هتملك ىتح يلإ تفتليالو

 : لألم يبنلا هل لاقف ؛هرصب باهذ هيلإ اكشف ؛ريرض هاتأو قلل هللا لوسر تدهش

 تنا» :ِةقلاَم يبنلا لاقف «يلع قش دقو «دئاق يل سيل هنإ هللا لوسر اي :لاقف «ربصتف

 :فينح نب نامثع لاق «تاوعدلا هذهب عدا مث ءنيتعكر يلص مث أضوتف ؛ةأضيملا

 رض هب نكي مل هنأك لجرلا انيلع لخد ىتح ثيدحلا انب لاطو ءانقرفت ام هللاوف
 ديعس وبأ ديعس نب بيبش الإ مساقلا نب حور نع هاوري مل" :يناربطلا لاق.طق

 ديزي نب سنوي نع هيبأ نع بيبش نب دمحأ هنع ثدحي يذلا وهو «ةقث وهو يكملا
 نب ريمع همساو- يمطخلا رفعج يبأ نع ةبعش ثيدحلا اذه ىور دقو ؛يليآلا

 ."حيحص ثيدحلاو ؛ةبعش نع سراف نب رمع نب نامثع هب درفت ةقث وهو-ديزي

 درفت يتلا ةصقلا هذه يف نآلا ثحبلا امنإو ؛ثيدحلا ةحص يف كش ال :تلق

 ةياور يف ةصاخو «هيف ملكتم اذه بيبشو «يناربطلا لاق امك ديعس نب بيبش اهب

 امأ ءاذه ديعس نب بيبش أنبا دمحأو ليعامسإ هنع هعبات نكل «هنع بهو نبا

 نع ةاورلا يف هوركذي مل ىتح هولفغأ دقلو هركذ نم دجأ ملو ؛هفرعأ الف ليعامسا

 هنأ :هيف مهمالك صخلمف بيبش هوبأ امأو «قودص هنإف دمحأ هيخأ فالخب «هيبأ

 :ةجح وهف ةصاخ سنوي نع هنع اذه دمحأ هئبا ةياور يف الإ «فعض هظفح يف ةقث

 هل..لاقف "هلماك" يف يدع نبا هركذ برغي قودص" :"نازيملا" يف يبهذلا لاقف

 :ينيدملا نبا لاق «ريكانمب بهو نبا هنع ثدح «ةميقتسم ديزي نب سلوي نع ةخسن
 نبا لاق.دمحأ هنبا نع هتبتك دق حيحص هباتكو ءرصم ىلإ ةراجت يف فلتخي ناك

 اذإف دمعتي ال هنأ وجرأو :هظفح نم ثدح ذإ مهيو طلغي هلعل بيبش ناك :يدع

 ."دّوجي ينعي.رخآ سنوي هنأكف سنوي ثيداحأب دمحأ هتبا هنع ثدح

 ا
 يا



 ءاعد اهيف لجرلا كلذ مَّلَعُي مل ةصقلا هنع تعبث ول فينح نب نامثع نأ :ًاثلاث

 مهفي هنأل " هيف ينعفشو يف هعفش مهللا " ةلمج هنم طقسأ هنإف ؛همامتب ريرضلا

 امك ؛لجرلا كلذل ًايعاد هلت يبنلا نوكي نأ مزلتسي لوقلا اذه نأ ةيبرعلا هتقيلسب

 لاق ؟ةلمجلا هذه ركذي مل ءلجرلل ةبسنلاب ًايفنم اذه ناك املو «ىمعألل ًايعاد ناك

 هعفشف مهللا :لاق اذإ 43ج هتوم دعب دحاولا نأ مولعمو) ٠١(: 5 ص) مالسإلا خيش

 نامثع نأ عم الطاب ًامالك اذه ناك-هل ٌعدي مل ك2 يبنلا نأ عم-هيف ينعفشو يف

 هرمأي ملو ء(يف هعفشف) :لوقي نأ الو ءًائيش ا يبنلا لأسي نا هرمأي مل فينح نب
 «ةعافش لاو يبتلا نم كانه سيلو «هضعبب هرمأ امنإو «ههجو ىلع روثأملا ءاعدلاب

 هل ىنعم ال ًامالك ناكل (ىف هعفشف) :هتوم دعب لاق ولف «ةعافش هنأ نظيام الو

 هب رمأ يذلاو «هب رمأي مل ب يبنلا نع روثأملا ءاعدلاو «نامثع هبرمأي مل اذهلو

 داحآ نع لتي ام رئاسك «ةعيرش هب تبثت ال اذه لثمو هج ىبنلا نع ًاروثأم سيل

 مل ذإ تاميرحتلا وأ تاباجيالا وأ تاحابإلا وأ تادابعلا نسح يف ةباحصلا

 مل «هقفاوي الو هفلاخي #8 يبنلا نع تبثي ام ناكو هيلع ةباحصلا نم هريغ هقفاوي

 هيف غوسي امم كلذ نوكي نا هتياغ لب ءاهعابتا نيملسملا ىلع بجي ةنس هلعف نكي

 .(لوسرلاو هللا ىلإ هدر بجيف «ةمألا هيف تعزانت اممو «داهتجالا

 نبا لاخدإ لثم هيلع عبتي ملو ءةباحصلا ضعب هب درفت امم ةريثك ةلثمأ ركذ مث

 وأ فينح نب نامثع نع تبث اذإ هنأ مولعمف «كلذك كلذ يف ناك اذإو :لاق مث

 نأ ريغ نم هتوم دعب ةو يبنلاب لسوتي نأ بحتسملا عورشملا نم لعج هنأ هريغ

 اوري مل ةباحصلا رباكأو رمع نأ انملع دقف هيف ًاعفاش الو هل ًايعاد إب يبنلا نوكي

 هتايح يف ءاقستسالا يف اوناك لب ؛هتايح يف عرشي ناك امك هتامم دعب ًاعورشم اذه
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 روهشملا حيحصلا هئاعد يف رمع لاق لب ءهب اولسوتي مل تام املف نولسوتي اب

 ةدامرلا ماع يف راصنألاو نيرجاهملا نم رضحمب ملعلا لهآ قافتاب تباثلا

 بصخي ىتح ًائيمس لكأي ال :رمع فلح ىتح بدجلا مهب دتشا امل ءروهشملا

 ءانيبنب كيلإ لسوتت انبدجأ اذإ انك انإ مهللا :لاق سانلاب ىقستسا امل مث «سانلا

 عيمج هيلع هرقأ ءاعد اذهو.نوقسيف.انقساف انيبن معب كيلإ لسوتن انإو ءانيقستف

 اعدو ءةيرارقإلا تاعامجإلا رهظأ نم وهو «هترهش عم دحأ هركنب ملو ؛ةباحصلا

 هتامم دعب كاي يبنلاب مهلسوت ناك ولف :هتفالخ يف نايفس يبأ نب ةيواعم هلثمب

 ءامهوحنو دوسألا نب ديزيو سابعلا لثمب لسوتن فيك :اولاقل هتايح يف مهلسوتك
 لئاسولا لضفأ وهو «قئالخلا لضفأ وه يذلا ب يبنلاب لسوتلا نع لدعنو

 امنإ هتايح يف مهنأ ملع دقو مهنم دحأ كلذ لقي مل املف ؟هللا دنع اهمظعأو

 نأ ملع ؛هريغ ةعافشو «هريغ ءاعدب اولسوت هثامم دعبو ؛هتعافشو هئاعدب اولسوت

 .(هتاذب ال ءهب لسوتملا ءاعدب لسوتلا مهدنع عورشملا

 اهدجو ةباحصلا لئاضفب فراعلا لقاعلا اهيف لمأت اذإ ةلمج ةصقلا يفو ءاذه

 يضر نامثع دشارلا ةفيلخلا نأ يهو ءاهفعضو اهتراكن ىلع ىرخألا ةلدألا نم

 ام عم اذه قفتي فيكف !هيلإ تفتلي الو ءلجرلا كلذ ةجاح يف رظني ال ناك هنع هللا

 هنع هللا يضر هب فرع ام عمو «نامثع نم يحتست ةكئالملا نأ ٍةلكَِي يبنلا نع حص

 ءهنم كلذ عوقو دعبتسن انلعجي هلك اذه ؟مهعم هنيلو «مهب هربو «سانلاب هقفر نم

 .هاضرأو هنع هللا يضر هئامش عم ىفانتي ملظ هنآل

 ةقيقح ىلإ لصوتلا" باتك ىلع ةمزلملا هذه فص دعب انعلطا :(هيبنت)

 سسؤم" بقلب هيلع همسا ليذ يذلا ؛يعافرلا بيسن دمحم خيشلل "لسوتلا

 ةملك لوقو ةينيدلا ةحيصنلاو :ةيملعلا ةنامألا انيضتقتو ؛"اهمداخو ةيفلسلا ةوعدلا



 :لوقنف بقللا اذه يف هب ىلاعت هللا نيدنو «همهفن امك هللا مكح نيبن نأ قحلا

 هلزنأ امك قحلا مالسإلا ةوعد يه امنإ ةوعدلا نأ نيبن نأ لوقلا ةلفان نم نإ

 اهسسؤم وه هناحبس هدحو هللاف هيلي دمحم هئايبنأو هلسر متاخ ىلع ىلاعت هللا

 ءاهعيرشتو اهسيسأت يعدي نأ ناك نم ًانئاك رشبلا نم دحأل سيلو ءاهعرشمو
 يقلتلا اهيف هرود ناك امنإ هيلع همالسو هللا تاولص دمحم مركآلا يبنلا ىتحو

 ءيش يف فرصتلا هل ًاحومسم نكي ملو ؛قيقدلا لماكلا غيلبتلاو ؛نيمألا يعاولا

 هذه سيسأت امسو الع امهم ناسنإ هءاعداف اذهلو «هيحوو ىلاعت هللا عرش نم

 مل نإ اذه «غيلب حرجو ميسج أطخ ةقيقحلا يف وه امنإ ةكرابملا ةيهلإلا ةوعدلا

 .هللاب ذايعلاو ءربكأ ًاكرش نكي

 بلح يف هناوخإ عم ًاليوط ًارهد شاع لجر نم اذه عقو فيك يردن الف
 مهأو اهصئاصخ صخأ يه يتلا ةيفلسلا ةوعدلا يف ةيماشلا دالبلا نم اهريغو

 «ةيداقتعالا تايكرشلا نع ًالضف ؛ةيظفللا تاينثولاو تايكرشلا ةبراحم اهتامامتها

 .ءاوهألا تالضمو نتفلاو للزلا انبنجو «هايإو ىلاعت هللا اناده ءًاعيمج مهلزتعا مث

 هنأ بقللا كاذ نم دصق امنإ هنأب فلؤملل رذع سامتلا لواحي ًادحأ لعلو

 نيملسملا يف ناك دقو ءاهميلاعت غئاصو اهتشنم هنأ سيلو «ةيفلسلا ةوعدلا ددجم

 .هنظ يف ءالؤه نم دحاو فلؤملاو :نوددجم ًاثيدحو ًاميدق

 «نامزلا يلاتت ىلع قحلا مالسإلا ةوعدل نيددجم كانه نإ «معن :لوقنو

 ولو «مهدحأل ًاعبات نوكي نأ هبسحو ؛نيددجملا كئلوأو فلؤملا نيب ناتش نكلو

 هديدجتل ةرئاد ددحي نأ هيلع بجاولا نم ناكل مهعم هسفن رشح ىلع ال دج هانقفاو

 هنأب ءارقلا ىلإ يحوي هنإف ضافضفلا بقللا كاذ هقالطإ امأ ءرطق وأ دلبك موعزملا



 ؟اذه نم وه نيأو ءرصعلا اذه يف هلك يمالسإلا ملاعلا يف مالسإلل ددجملا

 ةيعادلا اهب فصتي نأ بجي ىتلا ةيساسألا قالخألا نم نأ كلذ ىلإ فضأ

 ةلتاق ءاودأ هذه نإف ءاعدالاو رخافتلاو روهظلا بح نع دعبلاو «عضاوتلا ملسملا

 رصنلل ًايضام ًاحالس هدقفتو «ةوعدلا ةيلهأ نم اهيلع صيرحلاو ءاهيلإ يعاسلا درجت

 .كادهو كتمصع مهللاف «هللاب ذايعلاو ءًاروثنم ًءابه هلمع لعجتو ءاهئادعأ ىلع

 اطخألا ضعب هيف اندجوف «لجع ىلع هيلإ راشملا باتكلا انحفصت دقو اذه

 نع ثيدحلا ددص يف (۲۳۷ص) يف لاق هنأ اهنمو «هلحم يف اهضعب ىلع هبئن

 نب حور همسا ًالجر ثيدحلا اذه دنس يف نإ" :هصن ام ةقباسلا ةصقلا دانسإ

 ثيداحأ يوري :سنوي نبا لاقو يدع نباو روهمجلا هفعض دقو «حالص

 امنإ "حالص نب حور يأ" لجرلا اذهو «ههجو يردن ال ضحم أطخ اذهو."ةركنم

 .ينأيس امك ثلاثلا ثيدحلا ةلع وه

 :لسوتلا ىف ةفيعضلا ثيداحألا :ةثلاثلا ةهبشلا

 جردنت اهدجن اهانلمأت اذإ ةريثك ثيداحأب عدتبملا لسوتلا وزيجم جتحي

 ىلع لدي ال هنكلو ءو هللا لوسر ىلإ ةبسنلاب تباث لوألا «نينثا نيعون تحت

 .عونلا اذه ىلع مالكلا مدقت دقو «ريرضلا ثيدحك مهيأر ديؤي الو «مهدارم

 ىلع لدي هضعبو لاو هللا لوسر ىلإ ةبسنلا تباث ريغ يناثلا عونلاو

 ام ركذب يفتكأف ؛ةريثك حصت ال يتلا ثيداحألا هذهو «لدي ال هضعبو «مهدارم

 :لوقأف ءاهنم رهتشا

 :لوألا ثيدحلا

 مهللا :لاقف ةالصلا ىلإ هتيب نم جرخ نم" :ًاعوفرم يردخلا ديعس يبأ نع
 1۸ ا



 ًارشأ جرخأ مل ينإف ءاذه ياشمم قحب كلأسأو «كيلع نيلئاسلا قحب كلأسأ ينإ

 ." ههجوب هيلع هللا لبقأ...ًارطب الو

 يف ًالصفم هجيرخت رظناو «هجام نباو «هل ظفللاو (۲۱ /۳) دمحأ هاور

 ةيطع ةياور نم هنآل فيعض هدانسإو.(١ 5 مقر) "ةفيعضلا ثيداحألا ةلسلس"

 "راكذألا" يف يوونلا لاق امك فيعض ةيطعو ؛يردخلا ديعس يبأ نع يفوعلا

 "ءافعضلا" يف لاق لب "نازيملا" يف يبهذلاو "ةليلجلا ةدعاقلا" يف ةيميت نباو

 عمجم" نم عضوم ريغ يف يمثيهلا ظفاحلاو ؛"هفعض ىلع عمجم" )8/١(:

 ءافعضلا" يف يكبلعبلا بحملا نب ركبوبأ هدروأو (7775/5) اهنم "دئاوزلا

 قودص" :هيف هلوقب رجح نبا ظفاحلا اذكو ؛يتأي امك يريصوبلاو «"نيكورتملاو

 :نارمأ وهو هفعض ببس نع هيف نابأ دقو ."ًاسلدم ًايعيش ناك ءًأريثك ءیطخی

 تاقبط" هيف هلوقك اذهو «"ًاريثك ءيطخي" :هلوقب هظفح فعض :لوألا

 ” 5١ ص) "ريبحلا صيخلت" يف هلوق هنم حرصأو "ظفحلا فيعض" :"نيسلدملا

 ."فيعض وهو يفوعلا ديعس نب ةيطع هيفو" :رخآ ًاثيدح ركذ دقو (دنهلا عبط

 دنع سيلدتلا نإف «هسيلدت عون نيبي نأ ظفاحلا ىلع ناك نكل «هسيلدت :يناثلا

 :يلي ام اهرهشأ نم ةريثك ماسقأ ىلع نيثدحملا

 ملو هرصاع نمع وأ ؛هنم هعمسي ملام هيقل نمع يوارلا يوري نأ :لوألا

 .نالف لاق وأ ءنالف نع :لوقي نأك ءهنم هعمس هنأ ًامهوم ءهقلي

 ةيمعت هب روهشملا فالخ ىلع هبقل وأ هخيش مساب يوارلا يتأي نأ :يناثلا

 فرعي الئل هسلدف ؛ةقث ريغ هخيش ناك اذإ عونلا اذه ميرحتب اوحرص دقو «هرمأل

 فرعي اذهو ؛هتينك وأ همسا قفو ىلع تاقثلا نم رخآ لجر هنأ مهوأ وأ ؛هلاح

 .خويشلا سيلدتب مهدنع
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 يباتك يف هتنيب تنك امك مرحملا عونلا اذه نم ةيطع سيلدتو :تلق

 .(؟5) "ةمألا يف ئيسلا اهرثأو ةعوضوملاو ةفيعضلا ثيداحألا"

 دنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نع يوري ناك اذه ةيطع نأ كلذ ةصالخو

 ؛يبلكلا وهو ثيدحلا يف بذكلاب «نيفورعملا نيباذكلا دحأ سلاج تام املف

 ديعس ابأ ديري هنأ هنم نوعماسلا مهوتيف ؛ديعس ابأ هانك هنع ىور اذإ ةيطع ناكف

 كلذ ىلإ مضنا اذإ فيكف ءاذه ةيطع ةلادع طقسي يدنع هدحو اذهو !يردخلا

 نم ةيطع سيلدت نأ ىلع هبني نأ هللا همحر ظفاحلل بحأ تدك اذهلو !هظفح ءوس

 :لاق ذإ "نيسلدملا تاقبط" يف لعف امك ةراشإلاب ولو «شحافلا عونلا اذه

 .قبس امك "حيبقلا سيلدتلاب روهشم"

 - رشبلل ضرعت يتلا بابسألا نم كلذ ريغ وأ-مهو وأ يسن ظفاحلا نأك مث

 :لاق.ديعس وبأ ينثدح :ةياور يف لاق ةيطع نإ :ثيدحلا اذهل هجيرخت يف لاقف

 ضعي كلذ يف هدلقو «هنع نالع نبا هلقن امك (ةيطع سيلدت كلذب نمأف)

 .نيرصاعملا

 لوألا عونلا نم سيلدتلا ناك اذإ ديفي امنإ عامسلاب حيرصتلاو :تلق

 ًاضيأ ةياورلا هذه يف هنأل «كلذ هيف ديفي الف «حيبقلا رخآلا عونلا نم ةيطع سيلدتو

 .حيبقلا سيلدتلا نيع وه اذهف (ديعس وبأ ينثدح) :لاق

 هثيدح ناكف «شحافلا هسيلدتو هظفح ءوسل فيعض ةيطع نأ قبس امم نيبتف

 ىلع ءانب وهف هدنع ملع ال نم هب رتغا يذلا هل ظفاحلا نيسحت امأو ءًافيعض اذه

 يف اهيلع تملكت رخأ للع ثيدحلا يفو.نيلفاغلا نم نكت الو هبنتف «قباسلا هوهس

 .ةدايزلا ءاش نم هيلإ عجريلف ءةداعإلل ةجاح الف ًاقباس هيلإ راشملا باتكلا

 يا



 يف ةقباسلا رجح نبا ظفاحلا ةرابع نم نيرصاعملا ضعب مهفامأو

 خيشلا تلأس دقو «هيلع نوطبغي ال مهفف اذه ةيطع قيثوت ديفت اهنأ "بيرقتلا"

 نإف ؛هنم بجعتف مهفلا اذه نع قشمد ةيرهاظ يف هب تيقتلا نيح قيدصلا نب دمحأ
 فيعض لوألاف ؛هنم كلذ لاق نم فالخب هب ةقثلا تطقس ةياورلا يف هؤطخ رثك نم

 رثك نم "ةبخنلا حرش" يف ظفاحلا لعج كلذلو «ثيدحلا نسح رخآلاو «ثيدحلا

 ةيشاح عم هعجارف ًادودرم امهنم لك ثيدح لعجو «هظفح ءاس نم نيرق هطلغ

 15١ ٠١١(. ص) هيلع يراقلا يلع خيشلا

 فعض" :"راكذألا جيرخت" يف لاق هنأ ظفاحلا نع هولقن ام ءالؤه رغ امنإو

 ."قودص وهف الإو ءهسيلدت ليقو ؛هعيشت لبق نم ءاج امنإ ةيطع

 نايب ىلع مهل ةأرج ال ملعلا اذه يف مهلهجل لقن مل نإ مهعاب رصقل مهو

 نم نمأم يف اهنأك مهتاملك نوقوسي مهنإ لب ءءاملعلا ماهوأ يف حيرصلا مهيأر

 ةرهاظ يهف الإو ؛ةلمجلا هذهك مهضرغل ةقفاوم تناك اذإ اميس ال «للزلاو أطخلا

 ةيطع فعض للعت اهنأ ذإ "بيرقتلا" نع لوقنملا ظفاحلا لوق عم ضراعتلا

 .حجارلا ىلع ًاقلطم ًاحرج سيل اذهو ؛عيشتلا :امهدحأ

 ىلإ راشأ هنإف كلذ عمو ءيتأيس امك لوزي دق حرج اذهو «سيلدتلا :يناثلاو

 امك ءًاسلدم ناك هنأب "بيرقتلا" يف مزج امنيب.(ليق) :هلوقب ببسلا اذهل هفيعضت

 تاقبط" ةلاسر يف "هسفن ظفاحلا ينعأ" هدروأ كلذلو ءًايعيش ناك هنأب مزج

 سيلدتلاب روهشم ظفحلا فيعض «فورعم يعبات" :لاقف (8١ص) "نيسلدملا

 جتحي ال هنأ ىلع قفتا نم" اهيف دروي يتلا يهو "ةعبارلا ةبترملا" يف هركذ "حيبقلا

 مسد



 ءافعضلا نع مهسيلدت ةرثكل «عامسلاب هيف اوحرص امب الإ مهثيدح نم ءيشب

 ظفاحلا نم ناصنلا ناذهف ؛ةمدقملا يف هركذ امك "ديلولا نب ةيقبك ليهاجملاو

 اذهف.ًافنآ ةروكذملا ةلمجلا يف ًاسلدم ةيطع نوك هفيعضت يف همهو ىلع ليلد هسفن

 يف هنأ وهو رخآ هجو ةمثو."بيرقتلا" ةرابع نيبو اهنيب ضراعتلا هوجو نم هجو

 هلوق وهو-"ةبخنلا حرش" نع قبس امك-هدنع حرج وه امب هفصي مل ةلمجلا هذه
 مل ىلاعت هللا همحر ظفاحلا نأ ىلع انلدي هلك اذهف "ًاريثك ءىطخي" :"بيرقتلا" يف

 يذلا روصقلا اذه يف عقوف «ثيدحلا اذهل هجيرخت نيح هظفح هدعاس دق نكي

 هباتك نم اهيلع دامتعالاب ىلوأ يهو «ىرخألا هبتك يف روطسملا همالك هب دهشي
 هعينص فالخب اهنم صخليو ؛ةرشابم لوصألا نع لقني كلت يف هنأل «"جيرختلا"

 ."جيرختلا" يف

 يرذنملاك ظافحلا نم دحاو ريغ ثيدحلا فعض يفوعلا لاح نم انركذ املو

 اذكو "ةليلجلا ةدعاقلا" يف ةيميت نبا مالسإلا خيشو يوونلاو "بيغرتلا" يف

 :ءافعضلاب لسلسم دانسإ اذه) :(0؟ /؟) "ةجاجزلا حابصم" يف لاقف «يريصوبلا

 يف ناخ قيدص لاقو.(ءافعض مهلك قفوملا نب لضفلاو قوزرم نب ليضفو ةيطع

 :هلعي يتآلا لالب ثيدحو ثيدحلا اذهل راشأ نأ دعب (١7ص) "راربألا لزن"

 .("راكذألا" يف يوونلا كلذب حرص «فيعض مهدانسإو)

 :يناثلا ثيلحلا

 ناك" :لاق هنأ هنع يور ام وه ناخ قيدص هيلإ راشأ يذلا لالب ثيدحو

 ال هللا ىلع تلكوت «هللاب تنمآ هللا مسب :لاق ةالصلا ىلإ جرخ اذإ او هللا لوسر

 مل ينإف ءاذه يجرخم قحبو :كيلع نيلئاسلا قحب مهللا .هللاب الإ ةوق الو لوح

 -ةليللاو مويلا لمع" يف ينسلا نبا هجرخأ ثيدحلا "..ًارطب الو ًارشأ جرخأ

 ا ا



 نع نمحرلا دبع نب ةملس يبأ نع يليقعلا عفان نب عزاولا قيرط نم "87 مقر
 .هنع هللا دبع نب رياج

 هعنمي عزاو هدنع نكي مل هنإف اذه عزاولا هتفآو ءًادج فيعض دنس اذهو :تلق

 يف يوونلا لاق امل كلذلو "ةفيعضلا ةلسلسلا" يف هتنيب امك «بذكلا نم

 ىلع قفتم وهو يليقعلا عفان نب عزاولا هتاور دحأ فيعض ثيدح" :"راكذألا"

 ءأدج هاو ثيدح اذه" :هجيرخت دعب ظفاحلا لاق "ثيدحلا ركتم هنأو «هفعض

 قفتم وهو «عزاولا هب درفت :لاقو هجولا اذه نم "دارفألا" يف ينطقرادلا هجرخأ

 نيعم نبا لاقف «كلذ نم دشأ هيف لوقلاو.ثيدحلا ركنم هنأو هفعض ىلع

 :مكاحلا لاقو «ثيدحلا كورتم «ةعامجو متاح وبأ لاقو ؛ةقثب سيل :يئاسنلاو

 ."ةعوضوم ثيداحأ يوري
 يف يرامغلا خيشلاو «يرثوكلا خيشلا لعف امك هب داهشتسالا زوجي الف :تلق

 .ةعدتبملا نم امهريغو (55) "ةجاجزلا حابصم"

 نيقولخملاب لسوتلا ىلع نالدي ال امهف نيفيعض نيثيدحلا نيذه نوك عمو

 وهو «هنع مالكلا مدقت يذلا عورشملا لسوتلا عاونأ دحأ ىلإ نادوعي امنإو ءًأدبأ

 نيلئاسلا قحب لسوتلا امهيف نأل ءلجو زع هتافص نم ةفصب ىلاعت هللا ىلإ لسوتلا
 هنأ كش ال ؛«؟ىلاعت هللا ىلع نيلئاسلا قح وه امف.نيلصملا ىشمم قحبو هللا ىلع

 قح كلذكو «لجو زع هتافص نم ةفص هدابع ءاعد هللا ةباجإو «مهئاعد ةباجإ

 ىلاعت هللا ةرفغمو ةنجلا هلخديو «هل هللا رفغي نأ وه دجسملا ىلإ ملسملا ىشمم

 .ىلاعتو كرابت هل تافص كلذ لك.ةنجلا هعيطي نمم هقلخ ضعب هلاخدإو ءهتمحرو

 دعب حبصيو ؛مهيلع بلقني نوعدتبملا هب جتحي يذلا ثيدحلا اذه نأ ملعت اذهبو

 .هقيفوت ىلع هلل دمحلاو «مهيلع انل ةجح ًاديج ًامهف همهف
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 :ثلاثلا ثيدحلا

 اذهب اعد ىسمأ اذإو «حبصأ اذإ لاو هللا لوسر ناك " :لاق ةمامأ يبأ نع

 يذلا كهجو رونب كلأسأ..دبع نم قحأو ءركذ نم قحأ تنأ مهللا :ءاعدلا

 ."...كيلع نيلئاسلا قحبو «كل وه قح لكبو .ءضرألاو تاوامسلا هل تقرشأ

 لاضف هيفو «ىناريطلا هاور" 0 1۷/1 )١ "دئاوزلا عمجم" يف يمثيهلا لاق

 فيعض وهو 2« ريبج نب
 ."هفعض ىلع عمجم

 ابأ عمس هنأ معزي خيش" :لاقف نابح نبا همهتا «ًادج فيعض وه لب :تلق

 «لاحب هب جاجتحالا زوجي ال" :ًاضيأ لاقو."هئثيدح هنم سيل ام هنع يوري ؛ةمامأ

 ."هل لصأ ال ثيداحأ يوري

 ."ةظوفحم ريغ اهلك هثيداحأ" :(۱۳ /؟0) "لماكلا" يف يدع نبا لاقو

 لعف امك ءًاضيأ هب داهشتسالا زوجي الف «فعضلا ديدش ثيدحلاف :تلق

 .(2656ص) "حابصملا" بحاص

 :عبارلا ثيدحلا

 هللا يضر يلع مآ مشاه نب دس تنب ةمطاف تتام امل :لاق كلام نب سنأ نع

 دوسأ ًامالغو باطخلا نب رمعو يراصنألا بويأ ابأو ديز نب ةماسأ اعد امهنع

 ييحي يذلا هللا " :لاقف هيف عجطضاف قلب هللا لوسر لخد غرف املف

 يح وهو «تيميو

 قحب اهلخدم عسوو ءاهتجح اهنقلو ,دسأ نيب ةمطاف يمأل رفغا «توميال

 يا



 ريبكلا يف يناربطلا هاور" :(9//701) "دئاوزلا عمجم" يف يمشيهلا لاق

 هلاجر ةيقبو «فعض هيفو مكاحلاو نابح نبا ةقثو ءحالص نب حور هيفو طسوألاو

 ."حيحصلا لاجر

 )١١١/۳( "ءايلوألا ةيلح" يف ميعت وبأ هاور يتاربطلا قيرط نمو :تلق

 لاق امك ءهب درفت دق هدانسإ يف يذلا حالص نب حور نأل «فيعض امهدنع هدانسإو

 لاقو «ريكانم هنع تيور :سنوي نبا لاقو «يدع نبا هفعض حورو «هسفن ميعن وبأ

 دعب يدع نبا لاقو "هوفعض" :الوكام نبا لاقو "ثيدحلا يف فيعض" ينطقرادلا

 هفيعضت ىلع اوقفتا دقف "ةركن اهضعب يف :ةريثك ثيداحأ هل" :نيثيدح هل جرخأ نأ

 .هب هدرفتل ًاركنم هثيدح ناكف

 حورل مكاحلاو نابح نبا قيثوتل ثيدحلا اذه ةيوقت ىلإ مهضعب بهذ دقو

 ىتح نزو هل ماقي ال ضراعتلا

 مالكلا تلصف دقو ءانه لاحلا يه امك هنايب عم فيكف ءًامهبم حرجلا ناك ول

 يف هيلع مالكلا ديعن الف (؟1) "ةفيعضلا ةلسلسلا" يف ثيدحلا اذه فعض ىلع

 خيشلا هيلع مكح" :اولاقف كحضي امب اوؤاج مهيلإ راشملا نكلو ءةلاجعلا هذه

 ."نيثدحملا نم ثيدحلا اذه فعض نمب هبلاطتف «فعضلاب رصان

 نم هئيجم دنع وأ «ميعن وبأ اهافن دقو ةعباتملا دنع الإ ىفخي ال امك هثيدح فعض

 !تاهيهو رخآ قيرط
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 نم هنأل «لمعلا زاوج عنمي الف فيفخ هفعضف «هفيعضت ضرف ولو" :اولاق مث

 يف ديدشب هفعض سيل يذلا فيعضلاب لمعلا نم ءاهقفلاو نوثدحملا هزوج ام باب

 ."بيهرتلاو بيغرتلا

 تباث لمع لضف نيبي وه الو «بيغرتلا نم ءىش ثيدحلا اذه ىف سيل :تلق

 ررقي نذإ وهف «زئاج ريغ وأ ًازئاج نوكي نأ نيب ًارئاد ًارمأ لقتي وه امن «عرشلا يف
 لسوتلا اذه زاوج ىلع ةلدألا نم هنودروت امنإ متنأو .حص ول ًايعرش ًامكح

 القاع روصتأ امو هب لالدتسالا مكل زجي مل هفعضب متملس اذإف «هيف فلتخملا

 .ءالقعلا عيمج هلوقي ال ام لوقي «قحلل عوضخلا نم

 حتفتسي ةو هللا لوسر ناك " :لاق ديسأ نب دلاخ نب هللا دبع نب ةيمأ نع

 ."نيرجاهملا كيلاعصب

 ىلاعت هللا نم بلطي ناك و ىبنلا نأ ديفي ثيدحلا اذه نأ نوفلاخملا ىريف

 وه- مهمعزب-اذهو ‹نيرجاهملا نم نيكاسملا ءافعضلاب هيلع حتفيو :هرصني نأ

 .هسفن هيف فلتخملا لسوتلا

 :نيهجو نم باوجلاو

 "ريبكلا مجعملا" يف يناربطلا هجرخأ دقف «ثيدحلا فعض :لوألا

 نب يسيع انثدح يبأ انثدح هيوهار نب قاحسإ نب دمحم انثدح :(۲ /۸۱ /۱)

 .هب هيمأ نع هيبأ نع يبأ ينثدح سنوي

 رمع نب هللا ديبع نب يوغبلا زيزعلا دبع نب دمحم نب هللا دبع انثدحو



 دلاخ نب ةيمأ نع قاحسإ يبأ نع نايفس نع ديعس نب ىيحي انثدح يريراوقلا
 نع ةرفص يبأ نب بلهملا نع قاحسإ يبأ نع عيبرلا نب سيق قيرط نم هاور مث.هب

 : ظفلب ًاعوفرم دلاخ نب ةيمأ

 ." نيملسملا كيلاعصب رصنتسيو حتفتسي..."

 «فيعض لسرم ثيدحلاف ؛هتبحص تبثت ملو ءاذه ةيمأ ىلع هرادم :تلق

 ثيدحلاو «ةتبحص يدنع حصت ال" TA/Y): "باعيتسالا" يف ربلا دبع نبا لاقو

 ."ةياورالو ةبحص هل تسيل يل" :(177 /1) "ةباصإلا" يف ظفاحلا لاقو "لسرم

 ءًاسلدم ناك هنإف ؛هتتعنعو قاحسا ىبأ طالتخا یهو ؛ىرخأ ةلع هيفو :تلق

 .ةنعنعلا يهو ىرخألا ةلعلا تيقبف طالتخالا لبق هنم عمس نايفس نأ الإ

 .لوآلا باوجلا وه اذهو.ةجح هب موقت ال هنأو ثيدحلا فعض كلذب تبثف

 ؛رمع ثيدح هيلع لد ام لثم ىلع الإ لدي الف حص ول ثيدحلا نأ :يناثلا

 " :"ريدقلا ضيف" يف يوانملا لاق.نيحلاصلا ءاعدب لسوتلا نم ىمعألا ثيدحو

 # حتفلا مكءاج دقف اوحتفتست نإ# :ىلاعت هلوق نم «لاتقلا حتتفي يأ " حتفتسي ناك

 .يرشخمزلا هركذ

 مهئارقف ءاعدب يأ " نيملسملا كيلاعصب " ةرصنلا بلطي يأ " رصنتسيو "

 .مهل لام ال نيذلا

 " :ظفلب ٠١( /۲) یئاسنلا هجرخأ «هثيدح نم ريسفتلا اذه ءاج دقو :تلق

 هدئسو " مهصالخإو مهتالصو ؛مهتوعدب ءاهفيعضب ةمألا هذه هللا رصني امنإ

 راصتتسالا نأ ثيدحلا نيب دقف مال /530 "يراخبلا حيحصت" يف هلصأو «حيحص

 امم “40 مسيو



 " :ظفلب ةمدقتملا عيبرلا نب سيق ةياور يف درو ثيدحلا نأ كلذ دكؤي اممو

 نوكي نيحلاصلاب راصنتسالا نأ اذهب انملع دقف "...رصنتسيو حتفتسي ناك

 نإ-ثيدحلا اذه نوكي اذهبو «حاتفتسالا اذكهو مهصالخإو مهتالصو مهئاعدب

 .هلل دمحلاو ؛عدتبملا لسوتلا ىلع ةجحو «عورشملا لسوتلا ىلع ًاليلد-حص

 :سداسلا ثيدحلا

 كلأسأ براي :لاق ةئيطخلا مدآ فرتقا امل " :ًاعوفرم باطخلا نب رمع نع

 اي :لاق ؟هقلخأ ملو ًادمحم تفرع فيكو !مدآ اي :لاقف ءيل ترفغ امل دمحم قحب

 مئاوق ىلع تيأرف ءيسأر تعفر كحور نم يف تخفنو «كديب ينتقلخ امل بر

 كمسا ىلإ فضت مل كنأ تملعف «هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال :ًابوتكم شرعلا

 ." كتقلخ ام دمحم الولو ءكل ترفغ :لاقف «كيلإ قلخلا بحأ الإ

 هللا دبع ثراحلا يبأ قيرط نم ٠٠١( /۲) "كردتسملا" يف مكاحلا هجرخأ

 ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع أبنأ :ةملسم نب ليعامسإ انثدح :يرهفلا ملسم نب
 دبعل هتركذ ثيدح لوأ وهو دانسإلا حيحص" :لاقو.رمع نع هدج نع هيبأ نع

 ."باتكلا اذه يف ملسأ نب ديز نب نمحرلا

 نب هللا دبعو ءواو نمحرلا دبعو ؛عوضوم لب :تلق" :لاقف يبهذلا هبقعتف
 هنأ هسفن "كردتسملا" يف مكاحلا ضقانت نمو :تلق "اذ نم يردأ ال يرهفلا ملسأ

 :لاق لب .هححصي ملو اذه نمحرلا دبعل رخآ ًاثيدح (*7 /) هيف دروأ

 ."!ديز نب نمحرلا دبعب اجتحي مل ناخيشلاو"

 ثيدحلا اذه هل قاسو "نازيملا" يف يبهذلا هدروأ اذه يرهفلاو :تلق

 دازو ۳٠١( /۳) "ناسللا" يف رجح نبا ظفاحلا لاق اذكو ء(لطاب ربخ) :لاقو

 :تلق (هتقبط نم هنإف هلبق يذلا وه نوكي نأ دعبتسأ ال) :اذه يرهفلا يف هلوق هيلع

 دقت



 مهتم «نابح نبا هركذ :ظفاحلا لاق ءديشُر نب ملسم نب هللا دبع وه هلبق يذلاو

 وهو «هثيدح بتك لحي ال ؛ةعيهل نباو كلامو ثيل ىلع عضي «ثيدحلا عضوب

 .(ةلومعم اهنأك ةخسن ةيده نبا نع ىور يذلا

 دمحم انث :(7907ص) "ريغصلا مجعملا" يف يناربطلا هاور ثيدحلاو :تلق

 دبع انث :يرهفلا يندملا ديعس نبا دمحأ انث :يرصملا يفدصلا ملسأ نب دواد نب

 نإف ملظم دنس اذهو.هب ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع نع يندملا ليعامسإ نب هللا

 ثيح يمثيهلا ظفاحلا كلذ ىلإ راشأ دقو ؛نوفرعيال نمحرلا دبع نود نم لك

 هيفو ريغصلاو طسوألا يف يناربطلا هاور" ٠٠۳(: /۸) "دئاوزلا عمجم" يف لاق

 ."مهفرعأ مل نم

 وه نم مهيف سيل نأ هدنع ملع ال نم مهوي «رصاق لالعإ اذهو :تلق

 ءملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع ىلع هرادم نإف كلذك سيلو «هيف نعطلاب فورعم

 كلذلو ء«هسفن مكاحلا كلذب هامر «عضولاب مهتم وهو "هب درفت هنإ" :يقهيبلا لاقو

 ثارو" لاقف «ضقانتلاو أطخلا ىلإ هوبسنو ؛هثيدحل هحيحصت هيلع ءاملعلا ركنأ

 يف هللا همحر ''"ةيميت نبا مالسإلا خيش نيعوبتملا ةمئألاو نيعباتلاو ةباحصلا ملع

 هنإف هيلع ركنأ امم ثيدحلا اذهل مكاحلا ةياورو) :(84ص) "ةليلجلا ةدعاقلا"

 :"ميقسلا نم حيحصلا ةفرعم ىلإ لخدملا" باتك يف لاق دق هسفن

 ىفخت ال ةعوضوم ثيداحأ هيبأ نع ىور ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع"
 نب نمحرلا دبعو :تلق. "هيلع اهيف لمحلا نأ ةعنصلا لهأ نم اهلمأت نم ىلع

 .[هنم].ةليلجلا ةدعاقلل هتمدقم يف بيطخلا نيدلا بحم خيشلا ةمالعلا مالك نم )١(

 "يكنملا مراصلا" يف يداهلا دبع نبا ظفاحلا ًاضيأ نابح نباو مكاحلا نع مالكلا اذه لقت (؟)

Tay | 



 ةعرز وبأو لبنح نب دمحأ هفعض «"اريثك طاغي مهقافتاب فيعض ملسأ نب ديز

 رابخألا بلقي ناك" :نايح نبا لاقو.مهربغو «ينطقرادلاو يئاسنلاو متاح وبأو

 «فوقوملا داتسإو ءليسارملا عفر نم هتياور نم كلذ رثك ىتح ملعيال وهو

 ."كرتلا قحتساف

 ةمئأ هيلع هركنأ امم اذهف هلاثمأو ثيدحلا اذه لثمل مكاحلا حيحصت امأو

 دنع ةبوذكم ةعوضوم ثيداحأ ححصي مكاحلا نإ :اولاقو ؛ثيدحلاب ملعلا

 درجم ىلع نودمتعي ال ثيدحلاب ملعلا لهأ ناك اذهلو.ثيدحلاب ةفرعملا لهأ

 .مكاحلا حيحصت

 هباتك يف ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع هسفن مكاحلا دروأ دقو :تلق

 نيذلا ءالؤهف" :هرخآ يف لاقو «يداهلا دبع نبا ةماللعلا هامس امك "ءافعضلا"

 نيذلا مهف ءةنيبب الإ تبثي ال حرجلا نأل «مهحرج يدنع رهظ دق مهركذ تمدق

 بلاطل هراتخأ يذلاو ءًاديلقت هلحتسأ ال حرجلا نإف هب ينبلاط نمل مهحرج نيبأ

 مهثيدحل يوارلاف :مهتيمس نيذلا ءالؤه نم دحاو ثيدح بتكي ال نأ نأشلا اذه

 ,0"نييذاكلا

 ثيدح نأ حوضوب هل نبتي هلبق يذلاو اذه مكاحلا مالك يف لمأت نمف :تلق

 هلاحب ملعلا دعب هيوري نم نأو «هسفن مكاحلا دنع عوضوم اذه ديز نب نمحرلا دبع

 قرف ال هنأ ىفخي الو «ليدعت ال حرج ةغيص "ًاريثك طلغي" ةملك نأ ىلع مالسإلا خيش نم صن اذه )١(

 .[هنم].قبس امك يفوعلا ةيطع اهب ظفاحلا فصو يتلا "ًأريثك ىطخي" ةملك نيبو اهنيب

 ملسمو «بدنج نب ةرمس ثيدح نم (۲۷ /۱) "هحيحص" يف نابح نباو )7/١( ملسم هجرخأ (۲)

 [هنم]."روهشم ثيدح وه" :لاقو «ةبعش نب ةريغملا ثيدح نم

 يا



 .نئيذاكلا دحأ وهف

 ىلع ينالقسعلاو يبهذلاو ةيميت نبا ظافحلا مالك قيقحتلا دنع قفتا دقو

 دبع نبا ظفاحلاك نيققحملا نم دحاو ريغ كلذ ىلع مهعبتو «ثيدحلا اذه نالطب

 ثيدحلا ححصي نأ رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نمل زوجي الف ءيتأيس امك يداهلا

 هلوق يف هرايتخا عم ؛هيلوق دحأ يف مكاحلل ًاديلقت هعضو ىلع ءالؤه قافتا دعب
 دحأ ناك لعف نإ هنأو ءاذه نمحرلا دبع ثيدح بتكي ال نأ ملعلا بلاطل رخآلا

 .قبس امك نيبذاكلا

 ىلع رصان خيشلا مكح نإ" :خياشملا ضعب لوقف اذه تفرع اذإ :(هيبنت)

 لطاب "عوضوم هنإ يبهذلا لوق هدنتسم نأل لطاب "عوضومو بذك" هنأب ثيدحلا
 دنتسمو" :اولاق مث مالعألا ظافحلا نم انركذ نم هقفاو دق يبهذلا نآل ًاقح

 ءأضيأ لطاب اذه" :تلق."مهتم هنإ هيف ليق لجر نم مكاحلا دانسإ يف ام يبهذلا

 امك همهتي ملو يبهذلا هلهج يرهفلا ملسم نب هللا دبع وهو هيلإ راشملا لجرلا نأل
 «مهسفنآ يف ضرغل هولهاجت مهنكلو مهيلع ىفخي اذه نظأ امو «هنع هلقن مدقت

 يناربطلا دنع رخآ دانسإ ثيدحلل نكل" :كلذ بقع اولوقي نأ مهل ىنستي نأ وهو

 ةثالث هيف لب :تلق «"فورعم ريغ وه نم هيف نأ هيف ام ةياغو «مهتملا اذه هيف سيل
 :هلوق يف يمثيهلا ديلقت نع اولدع اذاملف كلذ نوملعي ال اوناك اذإو ؛نوفرعي ال

 وه نم هيف" :مهلوق ىلإ ديلقتلا ءارو ىكله مهو «قبس امك "مهفرع مل نم هيفو"

 ريغ وه نم" نأ ىلع صن يمثيهلا لوق نأ كلذ يف ببسلا !؟"فورعم ريغ

 دنسلا يف ناك اذإ لاقي اذه لب «كلذ ىلع ًاصن سيلف مهلوق امأو :ةعامج "فورعم

 نم هللاب ذوعن.ءارقلا ىلع مهتاسيبلت نم ةقيقحلا يف وهف «رثكأ وأ فرعي ال صخش

 ىلع وهو ديز نب نمحرلا دبع هيف نإو" :قبس ام ىلع ًافطع اولاق مث.نالذخلا
Ta 



 فخأ نم ةملكلا هذهو «فيعض هيف لاقي نمم رجح نبا ظفاحلا دنع حجارلا

 كلذ نم ًافعض دشأ هنأ ظفاحلا ريغ دنع حجارلا نكل :لوقأ "فيعضتلا بتارم

 هسفن مكاحلا لاق اذكو.(ةعوضوم ثيداحأ هيبأ نع ىور) :ميعن وبأ هيف لاق دقف

 امنإف احرج اذإف «قيثوتلا يف مهلهاستب نيفورعملا نم ميعن وبأ اذكو وهو «قبس امك

 هفيعضت ىلع اوقفتا كلذلو ءًاقح حورجم نمحرلا دبع نا امهل رهظ نا دعب كلذ

 نب يلع ًادج هفعض لب هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيش مالك صن يف امك

 ثيدحلاب ملعلا لهآ دنع هثيدح" :يواحطلا لاقو ءامهريغو دعس نباو ينيدملا

 لمح يذلا امف ؛ميدقلا ذنم ديدشلا فعضلاب فورعم وهف "فعضلا نم ةياهنلا يف

 اذه نمحرلا ديع نأ ىلع ةرفاضتملا لاوقألا هذه نع ضارعإلا ىلع نيفلاخملا

 لوقأ !؟"فيعض" هيف ظفاحلا لوقب كسمتلا ىلإ-ًاباذك نكي مل نإ-ًادج فيعض

 هلوق بقع خاسنلا ضعب ملق وأ ظفاحلا ملق نم طقس نوكي نأ لامتحا عم اذه

 ال ةملكلا هذه يف ظفاحلل مهديلقت نإف لاح لك ىلعو "ًادج" ةظفل "فيعض"

 نع هلقن قبس امك "لطاب ربخ" هنأب ثيدحلا ىلع وه مكح نأ دعب ءًائيش مهديفي
 ؛قح بالط اوسيلو ؛ىوه عابتأ ءال وه نأ ىلع ةريثكلا ةلدألا نم اذهف !"هناسل"

 ملو «نيققحملا نم هريغو يبهذلا لوقل قفاوملا اذه ظفاحلا لوقب اوذخأل الإو

 ىلع اوسلديو «يبهذلا هب اوضراعيل :نمحرلا دبعل طقف هفيعضت ىلع اوجرعي

 ىتح ءاملعلا اهيف فلتخا يتلا ثيداحألا رهظمب هورهظيو «ثيدحلا رمأ سانلا

 دحا يف ظافحلا دحأ لوق عم مءالتي ثيدحلا لوح ديدج يأر عادتبا مهل ىنستي

 نيثدحملا دنع اذكه هلاح ناك امف) :قبس ام بقعاولاق فيك مهيلا رظناف !هتاور

 يف هب لمعي يذلا مسقلا نم وه لب «ديدشلا فيعضلا نم الو «عوضوملا نم سيلف
 !(لئاضفلا



 نمحرلا دبع نأ ىلع ينبم هنأ :لوألا :نيهجو نم طقاس مالك اذهو :لوقأ

 كلذب حيرصتلا يتأيسو ؛قبس امك ًادج فيعض وه لب كلذك سيلو طقف فيعض
 ىلع ظافحلا لب ظفاحلا مكحل ضراعم هنأ :يناثلا .داقنلا ظافحلا دحأ نع

 مهدحأ حرص دق اميس ال مهتفلاخم مهل زاج فيكف «قبس امك نالطبلاب ثيدحلا

 لاق هلعلف !"فيعضتلاو حيحصتلا ةفص هل سيل هنأ" )7١( "ثيثحلا بيقعتلا" يف

 يف لالقتسالا هل غوست ةلزنم هسفنل ىطعأ دق انه هارت تنآفالإو !ًاعضاوت كلذ

 هيف هلوقن يذلا اذه ديؤيو !داقنلاو ظافحلا كئلوأ لك ةفلاخم ىلإ ىدأ ولو ثحبلا

 ينعي) كلذ هب ري مل نم عم ثيدحلا اذه يف نحنف" :قبس ام ىلع ًافطع لاق هنا

 ءيبهذلا ظفاحلا ىلع تايتفا هيف انيلع سيلف ؛يكبسلا ظفاحلاو مكاحلاك (عضولا

 ."باوصلا ىلإ برقأ ناروكذملا ناظفاحلا هيلع ام ائيأر نكل

 امنإ مكاحلا نإف سيلدتلاو سيبلتلا نم مالكلا اذه يفام ىفخي الو :لوقأ

 كلذ يف هدلق يكبسلاو «قبس امك ثيدحلا حيحصت ىلإ "كردتسملا" يف بهذ

 :(77ص) "يكنملا مراصلا" يف هيلع هدر يف لاقف يداهلا دبع نبا ظفاحلا هنيب امك

 الو حيحص ريغ ثيدح هنأ عم هحيحصت يف مكاحلا دلق فيك هنم بجعتال ينإو)

 «عضولاب ةمئألا ضعب هيلع مكح دقو ءًادج دانسإلا فيعض ثيدح وه لب «تباث

 دبع ىلع لعتفم لب حيحصب ديز نب نمحرلا دبع ىلإ مكاحلا نم هدانسإ سيلو

 «هب جتحم ريغ ًافيعض ناكل نمحرلا دبع ىلإ ًاحيحص ناك ولو «هنيبنس امك نمحرلا
 هل فرع امك ًاشحاف ًاضقانت ضقانتو مكاحلا أطخأ دقو :هقيرط يف نمحرلا دبع نأل

 (مهتم نمحرلا دبع ركذ نأ دعب ."ءافعضلا" باتك يف لاق هنإف «عيضاوم يف كلذ

 اذه يف مكاحلل عقو ام ىلإ رظناف" :(87-/85ص) قبس اميف هنع هتلقن ام ركذو

 لوذخملا ضرتعملا اذه نإ مث ءشحافلا ضقانتلاو ميظعلا أطخلا نم عضوملا

 الل



 " لاقف ؛هيلع دمتعاو «هيف هدلقف ءضقانتو مكاحلا هيف أطخا يذلا اذه ىلإ دمع

 هل نيبت امم هنأ ليلقب كلذ لبق ركذو ؛"مكاحلا ىلع هحيحصت يف اندمتعا دق نحنو

 اذه ءاج فيك !شحافلا أطخلاو نيبلا نالذخلا اذه ىلإ هللا كمحري رظناف .هتحص

 هححصف :عوضوم ثيدح وه لب «تباث الو حيحص ريغ ثيدح ىلإ ضرتعملا
 اذه ةفرعم عم «هضقانتو هئطخ روهظ عم مكاحلا كلذ يف دلقو هيلع دمتعاو

 ."هيف روهشملا مالكلا ىلع هعالطاو هحرجو هيوار فعضب ضرتعملا

 يف مكاحلا ديلقتو «ثيدحلا اذه يف ىلاعت هللا همحر يكبسلا نأش اذه :لوقأ

 هيلإ راشملا يأر فالخ وهف هنايب قبس امك هسفن يف أطخ هنوك عم اذهو «هحيحصت

 وه-فلاخ دقف :عوضوم الو حيحص ال فيعض ثيدحلا نأب حرص يذلا ًاقباس

 ءاملعلا نم مهركذ قبس نم اوفلاخ امك يكبسلاو مكاحلا-هرصانو هدلق نمو

 طقف يبهذلا ىلع مهتاثتفا سيلف «هنالطب وأ ثيدحلا عضوب اولاق نيذلا لوحفلا

 دقل !هبحاصب ىوهلا لعفي ام لقاعلا لمأتيلف !ًاعيمج هفلاخو هقفاو نم ىلعو لب

 ىهدأ وه امب نولوقي مهب اذإو :يبهذلا ىلع تائتفالا نع مهسفنأ اوهزني نأ اودارأ

 !ءاملعلا نم انركذ نم ىلع تائتفالا نم رمأو

 دعب قباسلا مهمالك ءانثأ يف مهلوق ملعلا لهأ دنع ةفوشكملا مهتاطلاغم نمو

 اذه ىلع علطي مل يبهذلاف" :هيلع مالكلا قبس يذلا يناربطلا قيرط ىلإ اوراشأ نأ

 ."كلذ لقي مل هيلع علطا ول الإو ؛قيرطلا

 نالطبلاو عضولاب ثيدحلا ىلع مكح يبهذلا نأ ذإ «لطاب مالك اذهو :لوقأ

 هنايب قبس امك ؛هفرعي ال رخآ لجرو ديز نب نمحرلا دبع هيفو ؛مكاحلا قيرط نم

 لاجر ثالث اذه نمحرلا دبع ىلع ةوالع هيف يناربطلا قيرطو «هيبنتلا اذه لوأ يف

 ہا



 ول يبهذلا نإ) :ذئتيح لاقي نأ حصي فيكف ءًاضيأ قبس امك نوفرعي ال نورخآ
 !؟(كلذب لقي مل قيرطلا اذه ىلع علطا

 مهللا كتمحرف «بكرم لهج وأ ةفوشكم ةرباكمو ةطلاغم هذه نإ مهللا

 :نيتلع ثيدحلل نأ فلس امم ماركلا ءارقلل نيبت دقل !كادهو

 .ًادج فيعض هنأو «ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع :ىلوألا

 .نمحرلا دبع ىلإ دانسإلا ةلاهج :ةيناثلا

 هعفري ال ءرمع ىلع ًافوقوم هيوري ناك ةراتو ءىضم امك هعفري ناك ةراتف ؛هدانسإ

 نم (4؟/ص) "ةعيرشلا" باتك يف يرجآلا ركب وبأ هاور امك ءو يبنلا ىلإ

 اذه هللا دبعو «هب ديز نب نمحرلا دبع نع ميرم يبأ نب ليعامسإ نبا هللا دبع قيرط

 قيرط نم يرجآلا هاور مث ءًافوقوم الو ًاعوفرم رمع نع حصي الف ءأضيأ هفرعأ مل

 اهب هللا بات يتلا تاملكلا نم :لاق هنأ هيبأ نع دانزلا يبأ نب نمحرلا دبع نع رخآ

 عماذهو ًارصتخم هوحن ثيدحلا. .كيلع دمحم قحب كلأسأ مهللا :لاق مدآ ىلع

 دلاخ نب نامثع هيفو ءًادج فيعض دانزلا يبأ نبا ىلإ هدانسإ نإف ؛هفقوو هلاسرإ

 يتلا تايليئارسإلا نم ثيدحلا اذه لصأ نوكي نأ دعبي الف اذه ىلعو

 نع وأ .مهتملسم ريغ وأ باتكلا لهآ ةملسم ضعب نم نيملسملا ىلإ تبرست
 مالسإلا خيش هنيب امك ليدبتلاو فيرحتلا نم اهيلع أرط امل ءاهب قثوي ال يتلا مهبتك
 .ًادمع وأ أطخ ا يبنلا ىلإ ءافعضلا ءالؤه ضعب هعفر مث «هبتك يف

 الح



 :نآرقلل ثيدحلا اذه ةفلاخم

 فلاخي هنأ هنالطبو ثيدحلا اذه عضو نم ءاملعلا هيلإ بهذ ام ديؤياممو

 :هنم نيعضوم يف ميركلا نآرقلا

 لجو زع هللاو «ص هب هلسوت ببسب مدآل رفغ ىلاعت هللا نأ نمضت هنأ :لوألا

 ءاج دقو.« ميحرلا باوتلا وه هنإ هيلع باتف «تاملك هبر نم مدآ ىقلتف# :لوقي

 فلاخي امم امهنع هللا يضر سابع نبا نآرقلا نامجرت نع تاملكلا هذه ريسفت

 :لاق #تاملك هبر نم مدآ ىقلتفإل :هنع ٥( 45 /*) مكاحلا جرخأف :ثيدحلا اذه

 ؟كديب ينقلخت ملأ !بر يأ

 ينكست ملأ !بر يأ :لاق.ىلب :لاق ؟كحور نم يف خفنت ملأ :لاق.ىلب :لاق

 ثبت نإ تيأرأ :تلاق.ىلب :لاق ؟كبضغ كتمحر قبست ملأ :لاق.ىلب :لاق ؟كتنج

 هبر نم مدآ ىقلتف# :هلوق وهف :لاق.ىلب :لاق ؟ةنجلا ىلإ تنأ يعجارأ «تحلصأو

 .الاق امك وهو ؛يبهذلا هقفاوو (دانسإلا حيحص) :مكاحلا لاقو # تاملك

 :نيهجو نم عوفرملا مكح يف اذه سابع نبا لوقو :تلق

 ررقت امك عوفرملا مكح يف وهف كلذك ناك امو «ةيآلا ريسفت يف درو هنأ :يناثلا

 امهنع هللا يضر سابع نب هللا دبع نيرسفملا مامإ لوق نم ناك اذإ اميس الو «هلحم يف

 ."ليوأتلا هملعو «نيدلا يف ههقف مهللا " :هلوقب واب هللا لوسر هل اعد يذلا

 انملظ انبر :الاق# ىرخألا ةيآلا ىف ام اهنإ :تاملكلا هذه ريسفت ىف ليق دقو

 ديشر ديسلا مزج اذهبو.(نيرساخلا نم ننوكنل انمحرتو انل رفغت مل نإو ءانسفنأ
 "ا : هت" يف اضر

Vé 
 ہا



 نيب يدنع ةافانم الو .هفيعضت ىلإ )١/ ۸١( ريثك نبا راشأ نك. /)

 مدآ هلاق ام نايبل ضرعتي مل سابع نبا ثيدحف ءرخآلا ممتي مهدحأ لب «نيلوقلا

 ةافانم الف ؛كلذ نيبي لوقلا اذهو تاملكلا كلت هبر نم ىقلت نأ دعب مالسلا هيلع

 .ًالطاب ناكف «نآرقلل ثيدحلا ةفلاخم تيبثو هلل دمحلاو

 رمأ اذه نإف " كتقلخ ام دمحم الولو " :هرخآ يف هلوق :يناثلا عضوملا

 :نيرخآ دنع حيحص وأ ءاقافتا رتاوتم صنب الإ تبثت ال يتلا دئاقعلاب قلعتي ميظع

 يف هتحص ضارتفاو ءةحيحصلا ةنسلاو باتكلا يف درول ًاحيحص كلذ ناك ولو

 نحن انإ# :ىلاعتو كرابت هلوق يفاني ةجحلا هب موقت يذلا صنلا عايض عم عقاولا

 امك ؛ةنسو ًانآرق اهلك ةعيرشلا لمشي انه ركذلاو.«نوظفاحل هل انإو «ركذلا انلزن

 ةمكحلا نع انربخأ دق ىلاعتو كرابت هللا نإف ًاضيأو "ماكحإلا" يف مزح نبا هررق

 الإ سنإلاو نجلا تقلخ اموإ# :لجو زع لاقف «هتيرذو مدآ قلخ اهلجأ نم يتلا

 نع حيحص صني الإ ليقي ال اهيلع داز وأ ةمكحلا هذه فلاخ ام لكف «#نودبعيل

 " :سانلا ةنسلأ ىلع رهتشا ام هلثمو.لطابلا ثيدحلا اذه ةفلاخمك لأب موصعملا

 هقفاوو يناعنصلا هلاق امك عوضوم هنإف " كالفألا تقلخ ام كالول كالول

 نمو.(6١١ص) "ةعوضوملا ثيداحألا يف ةعومجملا دئاوفلا" يف يناكوشلا

 عوضوملا ثيدحلا اذه قرس ينايداقلا دمحأ مالغازريم يبنتملا نأ فئارطلا

 هب فرتعي ءيشاذهو !!(كالفالا تقلخ امل كالول) :هلوقب هبطاخ هللا نأ ىعداف

 "يحولا ةقيقح" مهئبنتم باتك يف هدورول ءاهريغو قشمد يف انه نوينايداقلا هعابتأ
 .(9ص)

 نيفلاخملا ضعب معزي امك طقف فيعض ثيدحلا اذه نأ ضارتفا ىلع مث

 ىلع هب لالدتسالا زوجي الف :ظافحلاو ءاملعلا نم مهركذ قبس نمل ًافالخ

ل
ا
 



 لاوحأ لقأو ء«ةعورشم ةدابع- مهلوق ىلع-نأل ءهيف فلتخملا لسوتلا ةيعورشم

 ال يتلا ةسمخلا ماكحألا نم يعرش مكح بابحتسالاو ءةبحتسم نوكت نأ ةدابعلا

 هيف ةجح الف «فيعض هدنع ثيدحلا اذإف ؛ةجحلا هب موقت حيحص صنب الإ تبثت

 .ىلاعت هللا ءاش نإ ىفخي ال نيب اذهو ءةتبلا

 :"ميظع هللا دنع يهاج نإف يهاجب اولسوت'"' :عباسلا ثيدحلا

 يهاج نإف «يهاجب هولأساف هللا متلاس اذإ" :ظفلب هيوري مهضعبو

 ."ميظع هللا دنع

 ضعب هيوري امنإو ءةتبلا ثيدحلا بتك نم ءيش يف هل لصأ ال لطاب اذه

 ةدعاقلا" يف هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيش كلذ ىلع هّبن امك ةنسلاب لاهجلا

 عيمج هاج نم مظعأ هللا دنع لاب ههاج نأ عم) :لاق ١5١( :177ص) "ةليلجلا

 دنع قولخملا هاجك سيل قلاخلا دنع قولخملا هاج نكلو «نيلسرملاو ءايبنألا

 ريغب قولخملا دنع عفشي قولخملاو ءهنذإب الإ دحأ هدنع عفشي ال هنإف قولخملا

 لاق امك هل كيرش ال ىلاعت هللاو ؛بولطملا لوصح يف هل كيرش وهف «هنذإ

 تاوامسلا يف ةرذ لاقثم نوكلمي ال هللا نود نم متمعز نيذلا اوعدا لق# :هناحبس

 ةعافشلا عفنت الو ءريهظ نم مهنم هلامو ؛كرش نم امهيف مهل امو ءضرألا يف الو
 .( 5-0 :ابس) هل نذأ نمل الإ هدنع

 ىلاعت هللا ىلإ هب لسوتن نأ ءًاميظع هبر دنع ل ههاج نوک نم نذإ مزلي الف
 رهاظم نم دوجسلاو عوكرلا نأ كلذ حضويو ءب هنع هب رمألا توبث مدعل
 نوعكريو نوموقي مهضعب لازب امو اوناك دقف «سانلا هيلع حلطصا اميف ميظعتلا

 نأ نيملسملا نيب هيلع قفتملا نمو ؛مهيدل مظعملاو مهسيئرو مهكيلمل نودجسيو

 نأ مهل زوجي لهف ىرت.مهدنع مهعفرأو «مهيدل سانلا مظعأ وه ل ًادمحم

 ہا



 انرظن دقو «عرشلا يف هدورو تبثي نأ نم «كلذ زوجي نمل دب ال هنإ :باوجلا

 ا يبنلا ىهن دقو :ىلاعتو هناحبس هل الإ نازوجي ال عوكرلاو دوجسلا نأ اندجوف

 لدف «مايقلل لِي يبنلا ةيهارك ةنسلا يف انيأر اننأ امك دحل دحأ عكري وأ دجسي نأ

 اننإ : ةو هللا لوسرل دوجسلا عنمن نيح انع لوقي نأ دحأ عيطتسي لهف ىرت

 .الك مث الك ؟هردقو واب ههاج رکنن

 ا يبنلا هاج توبث نيب مزالت ال هنأ ىلاعت هللا ءاش نإ ءالجب اذه نم رهظف

 .عرشلا يف دري مل هنأ ماد ام ههاجب لسوتلاب هميظعت نيبو

 هير ةعاطإ بجي امك هتعاطإو هعابتا انيلع بجي هنأ و ههاج نم نإو ءاذه

 مل اذإف "هب مكترمأ الإ هللا ىلإ مكبرقي ًائيش تكرت ام " :لاق هنآ لا هنع تبث دقو

 نأو كلذ يف هعابتا انيلع بجيف «ةدابع سيلف بابحتسا ٌرمأ ولو لسوتلا اذهب انرمأي
 هنم سيل ام هللا نيد يف لخدن ىتح لاجملا اهل حسفن الو ءًابناج فطاوعلا عدن

 زع لاق امك عادتباب سيلو «عابتالاب وه امنإ قداصلا بحلاف ءب هبح ىوعدب

 :رعاشلا لوق هنمو #هللا مكببحي ينوعبتاف هللا نوبحت متنك نإ لقإ# :لجو

 عيدب سايقلا يف كرمعل اذه هبح رهظت تنأو هلإلا ىصعت

 عيطم بحي نمل بحملا نإ هتعطأل ًاقداص كبح ناك ول

 :نافيعض نارثأ

 :هتافو دعب وو لوسرلاب ءاقستسالا رثأ-١

 الل



 اهيف لوقلا قيقحتو «لسوتلا يف ةفيعضلا ثيداحألا داريإ نم انغرف نأ دعبو

 هلاح نيبنل «عدتبملا لسوتلا اذهل نوزيجملا هدروي ام ًاريثك ءًارثأ درون نأ انب نسحي

 ؟ال مآ هيف نحن امب ةقالع هل لهو ءفعض وا ةحص نم

 ةبيش يبأ نبا ىورو" :هصن ام (۳۹۷ /۲) "متفلا" يف ظفاحلا لاق :لوقأف

 -رمع نزاخ ناكو-رادلا كلام نع نامسلا حلاص يبأ ةياور نم حيحص دانسإب

 اي :لاقف اب يبنلا ربق ىلإ لجر ءاجف ءرمع نمز يف طحق سانلا باصأ :لاق

 تئا :هل ليقف ؛مانملا يف ّلجرلا ينأف ءاوكله دق مهنإف «كتمأل قستسا !هللا لوسر

 وه روكذملا مانملا ىأر يذلا نأ "حوتفلا" يف فيس ىور دقو.ثيدحلا..رمع

 ."ةياحصلا دحأ ينزملا ثراحلا نب لالب

 :هوجو نم باوجلاو :تلق

 ةلادعلا فورعم ريغ رادلا كلام نأل ءةصقلا هذه ةحصب ميلستلا مدع :لوألا

 ملع يف ررقت امك حيحص دنس لك يف نايساسأ ناطرش ناذهو «طبضلاو

 هدروأ دقو «حلطصملا

 يبأ ريغ هنع ًايوار ركذي ملو (؟17/4١) "ليدعتلاو حرجلا" يف متاح يبأ نبا

 هظفح ةعس عم-هسفن متاح يبأ نبا نأ هديؤيو «لوهجم هنأب راعشإ هيفف ءاذه حلاص

 :ظفاحلا لوق اذه يفاني الو ءةلاهجلا ىلع يقبف اقيثوت هيف كحي مل-هعالطاو

 يفًاصن سيل هنإ :لوقن اننأل "...نامسلا حلاص يبأ ةياور نم حيحص دانسإب..."

 نم دانسإلا وه أدتبا امل كلذ الولو ءطقف حلاص يبأ ىلإ لب دنسلا عيمج حيحصت

 دمعت هنكلو "حيحص هدانسإو...رادلا كلام نع" :اسأر لاقلو «حلاص يبأ دنع

 كلذ نولعفي امنإ ءاملعلاو هيف رظنلا يغبني ًائيش انه اه نأ ىلإ رظنلا تغليل «كلذ

 مهسفنأل نوزيجتسي الف ؛ةاورلا ضعب ةمجرت مهرضحي ال دق مهنأ :اهنم بابسأل

 ہا



 ءهب لالدتسالا دنع اميسال هتحص ماهيإ نم هيف امل ؛هلك دتسلا فذح

 نع هلقن قبس امك رادلا كلام نع نامسلا حلاص يبأ درفت ىلإ ريشي هنأكو ءانه هللا

 .ملعأ هللاو .هتلاهج

 نأ هيلا تيهذ ام ديؤيو ؛ةعانصلا هذه سرام نماالإ هفرعيال قيقد ملعاذهو

 رادلا كلام ةياور نم ىرخأ ةصق ( 5١-57 /۲) "بيغرتلا" يف دروأ يرذنملا ظفاحلا

 «نوروهشم تاقث رادلا كلام ىلإ هتاورو :"ريبكلا" يف يناربطلا هاور) :لاق مث رمع نع

 ١76(. /) "دئاوزلا عمجم" يف يمثيهلا لاق اذكو.(هفرعأ ال رادلا كلامو

 رتغاف (؟ 4١ ص) "لصوتلا" باتك بحاص قيقحتلا اذه نع لفغ دقو

 هيف سيلف" :هلوقب هنم صلختو «حيحص ثيدحلا نأب حرصو ظفاحلا مالك رهاظب

 نب لالبب لجرلا ةيمست اهيف يتلا ةياورلا نأ ىلع دمتعاو "..لجر ءاج :ىوس

 .هلاح تفرع دقو «فيس اهيف ثراحلا

 رادلا كلام ةلاهجل هلصأ نم فيعض رثألا لب .هيف ىربك ةدئافال اذهو

 .هائيب امك

 ءاقستسالا ةالص ةماقإ بابحتسا نم عرشلا يف تبثامل ةفلاخم اهنأ :يناثلا

 ريهامج هب ذخأو «ةريثك ثيداحأ يف كلذ درو امك ءءامسلا نم ثيغلا لازنتسال

 ىف ىلاعت هلوق ىهو «رافغتسالاو ءاعدلا نم ةيآلا هتدافأ امل ةفلاخم ىه لب «ةمئآلا

 مكيلع ءامسلا لسري «ًارافغ ناك هنإ مكبر اورفغتسا :تلقفإ# :حون ةروس

 امك سابعلا ءاعدب لسوتو ىقستسا نيح باطخلا نب رمع هلعف اماذهو « ..ًاراردم

 الل



 اولصي نأ طحقلا مهباصأ املك حلاصلا فلسلا ةداع تناك اذكهو «هنايب قبس

 هنم بلطو ءا يبنلا ربق ىلإ أجتلا هنأ ًاقلطم مهنم دحأ نع لقتي ملو ءاوعديو

 لد هولعفي مل اذإف ةدحاو ةرم ولو هولعفل ًاعورشم كلذ ناك ولو ءايقسلل ءاعدلا

 .ةصقلا يف ءاج ام ةيعورشم مدع ىلع كلذ

 مل لجر ىلع اهرادم نأل ءاهيف ةجح الف ءةحيحص ةصقلا نأ به :ثلاثلا

 ًافيس نأل ءًائيش يواسي ال فيس ةياور يف ًالالب هتيمستو ءاضيأ لوهجم وهف «مسي

 نابح نبا لاق لب ؛نيثدحملا دنع هفعض ىلع قفتم-يميمتلا رمع نبا وهو-اذه

 ناك نمف."ثيدحلا عضي ناك هنإ :اولاقو «تابثألا نع تاعوضوملا يوري" :هيف

 .ةفلاخملا دنع اميس ال ؛ةمارك الو هتياور لبقت ال هنأش اذه

 ءامهريغو ريثك نباو ريرج نبا خيرات يف ًاريثك هركذ دري اذه فيس :(هيبنت)
 اوطعيال ىتح هرمأ ةقيقح نع اولفغي ال نأ خيراتلا ملعب نيلغتشملا ىلع يغبتيف

 .ةلزنملا نم قحتست ال ام تاياورلا

 ال فلات يرابخأ" "نازيملا" يف يبهذلا لاق فنخم وبأ ىيحي نب طول هلثمو

 :نيعم نب ىيحي لاقو «فيعض :ينطقرادلا لاقو.هريغو متاح وبأ هكرت «هب قثوي

 ًارابخأ ىورف «يطوبلا روتكدلا هب رتغا دقو-هنع ةياورلا رثكي يذلا "تاقبطلا"

 نم حص امو ؛حاحصلا نع لقني نأب دهعت هنأ عم هقيرط نم "ةريسلا هقف" يف ةريثك

 .لمأتف ؛ثيدحلا ءاملع لاق امك ًاضيأ ثيدحلا كورتم اذه يدقاولاو !ةريسلا

 :هنم ءاعدلا بلط نيبو لاب ىبنلا تاذب لس وتلا نيب قرفلا



 ءاعدلا بلط هيف لب ءا يبنلاب لسوتلا هيف سيل رثألا اذه نأ :عبارلا هجولا

 ءةمدقتملا ثيداحألا اهلمشت ال ىرخأ ةلأسم هذهو «هتمآ ىلاعت هللا يقستسي نأب هنم

 هنم بلطلا ينعأ «مهنع هللا يضر حلاصلا فلسلا ءاملع نم دحأ اهزاوجب لقي ملو

 :(١5-9١ص) "ةليلجلا ةدعاقلا" يف ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق «هتافو دعب ةا

 ةكئالملا اوعدي نأ سانلل اوعرش هلبق ءايبنألا نم دحأ الو لب ## يبنلا نكي مل

 لوقي الف :مهبيغم يف الو «مهتامم دعب ال مهب اوعفشتسيو «نيحلاصلاو ءايبنألاو

 ءانيدهي وأ انقزري وأ انرصني نأ انل هللا اولس هللا دنع يل اوعفشا هللا ةكئالم اي :دحأ

 :لصألا) هللا يلو اي هللا يبن اي :نيحلاصلاو ءايبنألا نم تام نمل لوقي ال كلذكو

 كيلإ وكشأ :لوقي الو...يل رفغي نأ هللا لس «يل هللا لس :يل هللا عدا (هللا لوسر

 الو ءيئملظ يذلا ًانالف كيلإ وكشأ وأ «يلع ودعلا طلست وأ يقزر صقن وأ يبونذ

 .كريجتسي نم ريجت تنأ وأ كراج انآ ءكفيض انأ «كليزن انأ :لوقي

 راجتسا هنأ ًارضحم دحا بتكي الو «روبقلا دنع اهقلعيو ةقرو دحأ بتكي الو

 لهأ هلعفي امم كلذ وحنو رضحملا كلذب لمعي نم ىلإ رضحملاب بهذيو ؛نالغب

 هلعفي امكو «مهسئانك يف ىراصنلا هلعفي امك ؛نيملسملاو باتكلا لهأ نم عدبلا

 ملعامم اذهف :مهبيغم يف وأ نيحلاصلاو ءايبنألا روبق دنع نيملسملا نم نوعدتبملا

 مل وللا يبنلا نأ نيملسملا عامجإبو رتاوتملا لقنلابو ,مالسإلا نيد نم رارطضالاب

 دحا اذه لعف الو «كلذ نم ًائيش اوعرشي مل هلبق ءايبنألا كلذكو «هتمأل اذه عرشي

 ةمئأ نم دحأ كلذ بحتسا الو «ناسحإب مهل نيعباتلاو ةا هباحصأ نم

 كسانم يفال ةمئألا نم دحأ ركذالو مهريغالو ةعبرألا ةمئألا ال «نيملسملا

 وأ هل عفشي نأ هربق دنع ةو يبنلا لأسي نأ دحأل بحتسي هنأ اهريغالو جحلا

 هباحصأ ناكو «نيدلاو ايندلا بئاصم نم هتمأب لزن ام هيلإ وكشي وأ «هتمأل وعدي



 فوخلاب ةراتو ءقزرلا صقتنب ةراتو «بدجلاب ةراتف ؛هتوم دعب ءالبلا عاونأب نولتبي

 لوسرلا ربق ىلإ يتأي مهنم دحأ نكي ملو ءيصاعملاو بونذلاب ةراتو ءودعلا ةوقو

 ةوق وأ نامزلا بدج كيلإ اوكشن :لوقيف ءايبنألا نم دحأ ربق الو ليلخلا ربقالو

 وأ مهرصني وأ مهقزري نأ كتمأل وأ انل هللا لس :لوقي الو بونذلا ةرثك وأ ءودعلا

 ةمئأ نم دحأ اهبحتسي مل يتلا ةثدحملا عدبلا نم ههبشي امو اذه لب «مهل رفغي

 تسيل ةعدب لكو «نيملسملا ةمئأ قافتاب ةبحتسم الو ةبجاو تسيلف ءنيملسملا

 .'"'نيملسملا قافتاب ةلالضو ةئيس ةعدب يهف ةبحتسم الو ةبجاو
 يعرش ليلد ماق اذإ كلذ امنإف ةنسح ةعدب اهنإ :عدبلا ضعب يف لاق نمو

 :نيملسملا نم دحأ لوقي الف بجاو الو بحتسمب سيل ام امأف :ةبحتسم اهنأ ىلع

 نم سيل امي هللا ىلإ برقت نمو ؛هللا ىلإ اهب برقتي يتلا تاتسحلا نم اهنإ

 هليبسو «ناطيشلل عبتم لاض وهف بابحتسا الو باجيإ رمأ اهب رومأملا تانسحلا
 هللا لوسر انل طخ :هنع هللا يضر دوعسم نب هللا ديع لاق امك «ناطيشلا ليبس نم

 «لبس هذهو «هللا ليبس اذه " :لاق مث ؛هلامشو هنيمي نع ًاطوطخ طخو ءأطخ لب

 .هوعبتاف ًاميقتسم يطارص اذه نآوإ# أرق مث " هيلإ وعدي ناطيش اهنم ليبس لك ىلع
 .(9 :ماعنألا) «هليبس نع مكب قرفتف لبسلا اوعبتت الو

 ةايح مهسايق ببسب نيبملا أطخلا اذه يف نيرخأتملا ضعب عقو امنإ :تلف

 نودقتعي امب نيفلاخملا بطاخ نوكي نا :امهلوأ :نيهجو دحأ ىلع انه مالسإلا خيش مالك لمحي )١(

 نوكي نأ :امهيناثو.بابحتسالاو بوجولا اهنمو ؛ةسمخلا ماكحألا بسحب ةعدبلا ماسقنا نم

 اذه انلق امنإو . يعرشلا ليلدلا اهيلع لدو اب يبنلا دعب ثدح ام يهو ءاهنم ةيوغللا ةعدبلاب دارأ

 لدي انه همالك مامتو «ةلالض اهلك ةيعرشلا ةعدبلا دعي هنا هللا همحر هنع فورعم وهامل

 .[هنم].هيلع

 1¥ ل ا



 باتكلل فلاخم لطاب سايق اذهو ءايندلا يف مهتايح ىلع خزربلا يف ءايبنألا

 زيجي ال نيملسملا نم ًادحأ نأ كلذ ىلع ًالاثم نآلا انبسحو «عقاولاو ةنسلاو

 كلذ ريغو ؛مهيلإ ثدحتلا الو «مهتملاكم دحأ عيطتسي الو «مهروبق ءارو ةالصلا

 .لقاع ىلع ىفخت ال يتلا قراوفلا نم

 :ىلاعت هللا ريغب ةثاغتسالا

 ؛ىربكلا ةلالضلا كلت دساكلا يآرلاو دسافلا سايقلا اذه نم جتنو

 الأ :.مهتصاخ ضعبو نيملسملا ةماع نم ريثك اهيف عقو يتلا ىمظعلا ةبيصملاو

 ىتح بئاصملاو دئادشلا يف ىلاعت هللا نود نم نيحلاصلا ءايبنألاب ةثاغتسالا يهو

 رومأ يف اهباحصأب نوثيغتسي روبقلا ضعب دنع ةددعتم تاعامج عمستل كنإ

 تاجاحلا نم مهنم بلطيو «مهل لاقيام نوعمسي تاومألا ءالؤه نأك «ةفلتخم

 تاغل فلتخم نوملعي مهب نيثيغتسملا دنع مهف ءةنيابتم تاغلب ةفلتخملا

 وهاذهو !دحاو نآ يف اهب مالكلا ناك ولو :ىرخألا نع ةغل لك نوزيميو ءايندلا

 هذه يف هببسي اوعقوف ؛سانلا نم ريثك هلهج يذلا ىلاعت هللا تافص يف كرشلا

 .ىربكلا ةلالضلا

 متمعز نيذلا اوعدا لق# :ىلاعت هلوق اهنم.ةريثك تايآ هيلع دري اذه لطبيو
 يف تايآلاو.(05 :ءارسإلا)#ًاليوحت الو مكنع رضلا فشك نوكلمي الف ؛هنود نم

 يف ناك نمف.""ةديدع لئاسرو بتك كلذ نايب يف فلآ دق لب :ةريثك ددصلا اذه

 لوقن ىلع تفقو ينكلو هللا ءاش نإ قحلا هل رهظي اهيلإ عجريلف كلذ نم كش

 نمو ةيميت نبا مالسإلا خيشل "يركبلا ىلع درلا"و "ةليسولاو لسوتلا يف ةليلج ةدعاق"اهنم )١(

 .[هنم].اهتعلاطمب كيلعف "ةيدجنلا ديحوتلا ةعومجم" اهعمجأ
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 مل هانلق ام نأ ناظ نظي ال ىتح انه اهداريإ ديفملا نم تيأر ةيفنحلا ءاملع ضعبل

 ىلع ينغملا قيلعتلا" يف يدابآ ميظعلا قحلا سمش بيطلا وبأ خيشلا لاق

 مظعأو تاعدبلا ربكأو تاركنملا حبقأ نمو" :(07-١051ص) "ينطقرادلا ننس

 هللا همحر يناليجلا رداقلا دبع خيشلا ركذ نم عدبلا لهأ هداتعا ام تاثدحملا

 :دادغب ىلإ ةسوكنملا تاولصلاو ؛هللًائيش يناليجلا رداقلا دبع خيش اي :مهلوقب
 ءالؤه ملعي ملو «هردق قح هللا اوردق ام هللا ريغ ةدبع ءال ؤه دعي ال امم كلذ ريغو

 رادقم هنع رض عفد الو دحأل عفن بلج ىلع ردقي ال هللا همحر خيشلا نأ ءاهفسلا

 انإ مهللا !!؟هدبع فاكب هللا سيلأ !؟هنم جئاوحلا نوبلطي ملو هب نوثيغتسي ملف «ةرذ

 "ةيزازبلا" يف لاق «كتمظعك كقلخ نم ًادحأ مظعن وأ كب كرشن نأ نم كب ذوعن

 "فكي ملعت ةرضاح خياشملا حاورأ نإ :لاق نم" :ىواتفلا بتك نم اهريغو

 :هتلاسر يف يفنحلا ناميلس نب ينايجلا نامثع دعس وبأ نيدلا رخف خيشلا لاقو

 يف اذك.رفك كلذب دقتعاو :هللا نود رومألا يف فرصتي تيملا نأ نظ نمو"

 مهنم" :"حيشوتلا" يف يدنهلا يروكان نيدلا ديمح يضاقلا لاقو "قئارلا رحبلا"

 مهحاورأ نأ داقتعاب بئاصملاو جئاوحلا دنع ءايلوألاو ءايبنألا نوعدي نيذلا

 هللا لاق «حيرص لهجو حيبق كرش كلذو «جئاوحلا ملعتو ءادنلا عمست ةرضاح

 ةمايقلا موي ىلإ هل بيجتسي ال نم هللا نود نم اوعدي نمم لضأ نمو# :ىلاعت
 هللا ةداهشب جوزت ول :””"رحبلا" يفو «(٠:فاقحأل)#نولفاغ مهئاعد نع مهو

 )١( /ه) "رحبلا" ١74(.]منه[.

 ( 002.[هنم].(9 6 ص” ج)
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 ,”'بيغلا ملعي ©: يبنلا نأ هداقتعال رفكيو «حاكنلا دقعني ال هلوسرو

 نم اهريغو ةيريكملاعلاو راتخملا ردلاو ينيعلاو ناخ يضاق ىواتف يف اذكهو

 ساسأ لاطبإ يف ةرهطملا ةنسلاو ةميركلا تايآلا يفامأو ؛ةيفنحلا ءاملعلا بتك

 ريذن دمحم ديسلا ةمالعلا انخيشلو -«ىصحت نأ نم رثكأف هلعافل خيبوتلاو «كرشلا

 ."ةيفاش ةلاسر ةركنملا ةعدبلا كلت در يف يولهدلا نيسح

 ع

 :ءامسلا ىلإ و لوسرلا ريق قوف ىوكلا حتف رثأ- ۲
 انث ديز نبا ديعس انث نامعنلا وبأ انثدح )١/ ٤۳(: "هنس" ىف ىمرادلا ىور

 ةنيدملا لهأ طَحق :لاق هللا دبع نب سوأ ءازوجلا وبأ انثدح يركنلا كلام نب ورمع

 ىوك هنم اولعجاف ۳ ىبنلا رق اورظنا :تلاقف «ةشئاع ىلإ اوكشف «ًاديدش ًاطحق

 ىتح ًارطم انرطمف ءاولعفف :لاق ءفقس ءامسلا نيبو هئيب نوكي ال ىتح ءامسلا ىلإ

 .قتفلا ماع يمسف ؛محشلا نم تقتفت ىتح لبإلا تنمسو «بشعلا تين

 :ةثالث رومأل ةجح هب موقت ال فيعض دنس اذهو :تلق

 ىف ظفاحلا هيف لاق.فعض هيف ديز نب دامح وخأ وهو ديز نب ديعس نأ :اهلوأ

 :ديعس نب ىيحي لاق" :"نازيملا" يف يبهذلا لاقو.ماهوأ هل قودص :"بيرقتلا"

 سيل :هريغو يئاسنلا لاقو «هثيدح نوفعضي ءةجحب سيل :يدعسلا لاقو «فيعض

 ."هئرمتسي ال ديعس نب ىيحي ناك ءسأب هب سيل :دمحأ لاقو «ېوقلاب

 مل حص ولو لاب يبنلا ىلإ عوفرمب سيلو ةشئاع ىلع فوقوم هنأ :امهيناثو

 «ةباحصلا ضعبل ةيداهتجالا ءارآلا ليبق نم نوكي نأ لمتحي هنأل ءةجح هيف نكت

 لوق نم درو امو !"ملعا هلوسرو هللا" :مهلوقب ةباجإلا نم سانلا نم ريثك هداتعا ام ليبقلا اذه نمو (*)

 .[هنم].لاحب اذه زوجي الف هتافو لاح يف امأ ا هتايح لاح يف ناك امنإف كلذ ةباحصلا ضعب
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 .اهب لمعلاب نيمزلم انسلو ؛نوبيصيو هيف نوئطخي امم

 ناك نإو وهو «مراعب فرعي ءلضفلا نب دمحم وه اذه نامعنلا ابأ نأ :اهتلاثو

 هدروأ ثيح يبلحلا نيدلا ناهرب ظفاحلا هدروأ دقو.هرمع رخآ يف طلتخا دقف ةقث

 لبقي هنأ مهيف مكحلاو" :(”١91ص) لاقو "ةمدقملا" هباتك نم "نيطلتخملا" يف

 طالتخالا لبق هنع ذخأ نم ثيدح لبقي الو طالتخالا لبق مهنع ذخأ نم ثيدح

 ."هذعي وأ

 وهف «هدعب وأ طالتخالا لبق هنم يمرادلا هعمس له ىردي ال رثألا اذهو :تلق

 ىلع درلا"يف ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق دقو "هب جتحي الف :لوبقم ريغ نذإ

 نم ةوكلا حتف نم اهنع هللا يضر ةشئاع نع يورامو) :(٤۷-1۸ص)"يركبلا

 بذك نيبي اممو «هدانسإ تبثي الو .حيحصب سيلف رطملا لزنيل ءامسلا ىلإ هربق
 دهع ىلع ناك امك ايقاب ناك لب ؛:ةوك تيبلل نكي مل ةشئاع ةايح ةدم يف هنأ اذه

 تبث امك ؛هيف لزنت سمشلا تناكو «فوشكم هضعبو فوقسم هضعب ء۳ يبنلا
 يف سمشلاو رصعلا يلصي ناك ةو يبنلا نأ ةشئاع نع "نيحيحصلا" يف

 لوسرلا دجسم يف كلذك ةيوبنلا ةرجحلا لزت ملو دعب ءيفلا رهظي مل ءاهترجح
 ةرجح لوح ّينُب هنإ مث ءدجسملا يف ةيوبنلا ةرجحلا تلخد لئنيح نمو .. هَ

 اذإ لزني نم اهنم لزنيل ةوكلا تلعج كلذ دعبو «لاع رادج ربقلا اهيف يتلا ةشئاع

 بذكف ةشئاع ةايح يف ةوكلا دوجو امأو.فيظنت وأ سنك لجل كلذ ىلإ جيتحا

 هللا ىلع نومسقي اونوكي مل موقلا نأ ىلع ًاليلدو ةجح ناكل كلذ حص ول نيب

 ىلع اوحتق امنإو هب هللا نولأسي الو ءتيمب مهتاعد يف نولسوتي الو قولخمب

 ةباصإلل قفوي مل نم اهنع لفاغت امك (47) "حابصملا" يف يرامغلا خيشلا ةلعلا هذه نع لفاغتو )١(

 .[هنم].رثألا اذه ةحص سانلا اومهويل

 لاك
 يا



 اذه نم اذه نيأف ؛هيلع هب نومسقي ءاعد كانه نكي ملو ؛هيلع ةمحرلا لزنتل ربقلا

 هيلإ لسوتن نأ بحي ىلاعت هللا نإف ؛هلمعب وأ هئاعدب قولخملا عفني امنإ قولخملاو
 هذهف «هتالاومو هتعاطو هتبحمو إب هيبن ىلع مالسلاو ةالصلاو لمعلاو ناميإلاب

 ُبَحَت امب هيلإ لسوتن نأ ديرأ نإو ءهيلإ اهب لسوتن نأ هللا بحي يتلا رومألا يه
 اذهف :حلاصلا لمعلاو ناميإلا نم هب لسوتن نأ هللا بحي ام كانه نكي مل نإو «هتاذ

 ام هل ًابوبحم نيعملا صخشلا نوك يف سيل هنآلف ًالقع امأ ءًاعرشو ًالقع لطاب

 هب ىضقت ببس هنم الو ينم نكي مل اذإ هتاذب لسوتلاب ىضقت يتجاح نوك بجوي
 هذه نأ بير الف هل ةعاطو هب ناميإ ينم ناك وأ يل ءاعد هنم ناك ناف «يتجاح

 يذلا ببسلا يل لصحي مل اذإ اهنم يل ةليسو يأف ةبوبحملا هتاذ سفن امأو «ةليسو

 .اهيف هب ترمأ

 سيلف «عادتبالا ىلع ال عابتالا ىلع اهانبم اهلك تادابعلا :لاقيف عرشلا امأو

 لوقيو هربق ىلإ يلصي نأ دحأل سيلف «هللا هب نذأي ملام نيدلا نم عرشي نأ دحأل

 ال" :لاق هنأ حيحصلا يف لكلاب هنع تبث دقو ءةبعكلا نم هيلإ ةالصلاب قحأ وه

 روبق ىلإ نولصي دابعلا ةالغ نم ةفئاط نأ عم "اهيلإ اولصت الو روبقلا ىلع اوسلجت

 ةلبق هذه :نولوقيو خيشلا ربق ىلإ نولصيو «ةلبقلا نوربدتسي لب :مهخويش
 مهخويش روبق دنع ةالصلا نوري ىرخأ ةفئاطو !ةماعلا ةلبق ةبعكلاو «ةصاخلا

 ريثكو .ىصقألاو[ يوبنلاو] مارحلا دجسملا ىتح دجاسملا يف ةالصلا نم لضفأ

 «دجاسملا يف هنم لضفأ نيحلاصلاو ءايبنألا روبق دنع ءاعدلا نأ ىري سانلا نم

 ةعيرشل فانم هنأ مالسإلا ةنايدب ملعلا لهأ عيمج ملع دق امم هلك اذهو

 «لضأو لص دقف ةنسلاو باتكلاب هريغو بابلا اذه يف مصتعي مل نمو.مالسإلا

 ءاضيبلا ةلماكلا ةيدمحملا ةعيرشلل ملسي نأ دبعلا ىلعف.فلتلا نم ةاوهم يف عقوو

 ۷۱۷ ا



 دساقملا ليطعتو ءاهليمكتو حلاصملا ليصحتب تءاج اهنأ ملسيو ؛ةحضاولا

 ام ةعفانو ةنسح اهتظب يتلا اهريغو تافشقتلاو تادابعلا نم ىأر اذإو ءاهليلقتو

 ىلع ةحجار اهتدسفمو ءاهعفن ىلع حجار اهررض نأ ملع عورشمب سيل
 لجأ نم ءاعدلاو" :لاق مث (حلاصملا لمهي ال ميكحلا عراشلا ذإ ءاهتحلصم

 ىرحتتي امك ةموصعم اهنإف ةعورشملا ةيعدألا مزلي نأ ناسنإلل يغبنيف «تادابعلا

 انقفوي ىلاعت هللاو.ميقتسملا طارصلا وه اذه نإف ءةعورشملا روصلا هتدابع رئاس يف

 ."نينمؤملا انناوخإ رئاسو

 يف ةعبرألا نئسلا ةقيرط ىلع وه اذه يمرادلا باتك نأ ملعأ :"هيبنت"

 لعف امك هيلع "نئسلا" مسا قالطإ باوصلاف كلذلو «باوبألاو بتكلا بيترت

 .هايإ هتعبط يف نامهد خيشلا ةليضف

 لهأ دنع ًاقلطم هل هجو ال مهو اذهو «"يمرادلا دنسم'"ب ًاميدق رهتشا دقو

 هيف نآل «باوصلا نع نوكيام دعبأ اذهو "حيحصلا"ب هتيمست هلثمو ؛ملعلا

 راثآ هيفو تالضعمو تالسرم اهضعبو ؛ديناسألا ةفيعض ةريثك ةعوفرم ثيداحأ

 قالطإ أطخلا اذه لثمو !!ةحصلا هل ىّنأف ءرثألا اذهك ةفيعض اهنم ريثكو «ةفوقوم

 عم اذه نإف !ةرتاكدلا ضعب لعفي امك ًاضيأ ةعبرألا ننسلا ىلع "حاحصلا" ظفل

 ثيداحأ اهيف نإف ءرمألا عقاول ًاضيأ ةيفانم اهنإف "نئسلا" ةيقيقحلا اهئامسأل هتافانم

 ضعب ىلع ًانايحأ نوهبني مهنإف ءاهيفلؤم عينصل ًاضيأ ةيفانمو ءًاضيأ ةريثك ةفيعض
 عساو هنإف يذمرتلا مامإلا مهنم ةصاخبو ءاهيف تعقو يتلا ةفيعضلا ثيداحألا

 هذهب ملعلا لهأ كلذ فرعي امك «هباتك يف يذلا فيعضلا نايب يف عابلا

 الف «فيعضلا نع ًالضف عوضوم ثيدح ام ريغ "هجام نبا ننس" يفو."ننسلا"

 .ضرغم وأ لهاج الإ "حاحصلا" مسا "ننسلا" هذه ىلع قلطي

 الاخ
 يا



 :عبارلا هجولا

 :نيقولخملا ىلع قلاخلا سايق :ةعبارلا ةهبشلا

 بولطم رمأ مهرادقأو نيحلاصلا تاوذب لسوتلا نإ ءنوفلاخملا لوقي

 ةجاح هل تناك اذإ اندحأ نأ كلذ «هتابلطتمو عقاولا قطنم ىلع ينبم هنآل ءزئاجو

 ال امير هنأ رعشي هنأل «ةرشابم هيلإ بهذي ال وهف ريبك لوؤسم وأ ريزو وأ كلم دنع

 ريبك نم ةجاح اندرأ اذإ يعيبطلا نم ناك كلذلو ءألصأ هدري مت اذإ اذه ءهيلإ تفتلي

 «هنيبو اننيب ةطساو هلعجنو .هدنع ًاريثأ هيلإ ًابرقم نوكيو «هفرعي نمع ثحببن اننإف

 هللاب انتقالع يف هسفن رمألا اذكهو ءانتجاح تيضقو ءانل باجتسا كلذ انلعف اذإف

 نوبنذم نحنو «ءاربكلا ريبكو ءامظعلا ميظع لجو زع هللاف- مهمعزب- هناحبس

 اننأل ءةرشابم هوعدن نأ اني قئاللا نم سيل ءهللا بانج نع كلذل نوديعبو ةاصع

 يفخب عجرتف انيلإ تفتلي ال وأ «نييئاخ انباقعأ ىلع اندري نأ انفخ كلذ انلعف نإ

 هناحبس هيلإ نوبيرق ءادهشلاو لسرلاو ءايينألاك نوحلاص سان كانهو «نينح

 انب ىلوألا نوكي الفأ ؛هيدل اوعفش اذإ مهتعافش لبقيو «هوعداذإ مهل بيجتسي

 هللا رظني نا ىسع «مهرکذ انئاعد يدي نيب مدقنو «مههاجب هيلإ لسوتن نأ ىرحألاو

 نم عونلا اذه نوعنمت اذاملف «مهرطاخل ةاعارم انءاعد بيجيو «مهل ًاماركإ انيلإ ىلاعت

 ؟مهدوبعمو مهبر عم هنولمعتسيال ملف «مهنیب اميف هنولمعتسي رشبلاو:لسوتلا

 ىلع قلاخلا نوسيقت نذإ ءالؤه اي مكنإ :ةهبشلا هذه ىلع ًاباوج لوقنو

 «نيلداعلا لدعأو «نيمكاحلا مكحأ «ضرألاو تاوامسلا مويق نوهبشتو «قولخملا

 نوهبأي ال نيذلا نيربجتملا نيطلستملاو «نيملاظلا ماكحلا كئلوأب ميحرلا فوؤرلا

 لصت نأ اهنكمي الف ءًاراتسأو ًابجح ةيعرلا نيبو مهنيب نولعجيو ءةيعرلا حلاصمل



 اهل عضختو «تابهلاو يواشرلاب طئاسولا هذه يضرت «لئاسوو طئاسوب الإ مهيلإ

 نيح مكنأ نيكاسملا اهيأ مكلابب رطخ لهف ءاهيلإ برقتتو اهاضرتتو «للذنتو

 ؟ههركي امو هتقمي امب هنوفصتو «هنوذؤتو «هب نونعطتو «مکبر نومذت كلذ نولعفت

 ماكحلا ىلع هنوسيقت نيح تافصلا عشبأب ىلاعت هللا نوفصت مكنإ مكلابب رطخ له
 ام عم اذه قفتي فيكو «مكنيد مكل اذه غوّسي فيكف ؛ةرجفلا نيطاستملاو ءةملظلا

 ؟مكقلاخل مكديجمتو «مکیرل مكميظعت نم مكيلع بجي

 هملكيو ؛هجول ًاهجو مكاحلا بطاخي نأ سانلا دحأل نكمي ناك ول ىرت

 نم نكمتي ال نيح مأ دل حدمأو لمكأ كلذ نوكيأ باجح وأ ةطساو نود

 ؟رصقت دقو لوطت دق طئاسو لالخ نم الإ هتبطاخم

 هنع هللا يضر باطخلا نب رمعب مكثيداحأ يف نورخفت مكنإ ءالؤهاي

 ناكو «ربجتتي الو ربكتي ال ًاعضاوتم ناك هنأ سانلل نونيبتو هب نوديشتو هنودجمتو

 يبارعألا هيتأي ناك هنأو «هتبطاخمو هئاقل نم مهفعضأ نكمتي «سانلا نم ًابيرق

 هتجاح يف رظنيف «باجح وأ ةطساو نود هملكيف ءةيدابلا نم ظفلا لهاجلا

 كاذ مآ ءلضفأو ريخ ماكحلا نم عونلا اذه له ىرت.ًاقح تناك نإ هل اهيضقيو

 ؟لاثمألا هب مكبرل نوبرضت يذلا عونلا

 «باغ نيأ مكريكفتل امو «تبهذ نيأ مكلوقعل امو ؟نومكحت فيك مکل امف

 ناطيشلا مكنع ىطغ فيك مأ «ملاظلا كلملاب ىلاعت هللا هيبشت مكل غاس فيكو

 ؟مشاغلا ريمألا ىلع هناحبس هللا سايق ةعاشب

 سانلا حلصأو «سانلا ىقتأو سانلا لدعأب ىلاعت هللا متهبش ول مكنإ ءالؤه اي

 ؟سانلا ثبخأو «ساثلا رجفأو «ساثلا ملظأب هومتهبش دقو فيكف «مترفكل



 لداعلا يقتلا باطخلا نب رمع ىلع ليلجلا مكبر متسق ول مكنإ ءالؤه اي

 يف مكعقوأ ىتح كلذب اوضرت ملف «ناطيشلا مكب ىدرت فيكف ؛كرشلا يف متعقول
 ؟ءارزولاو ءارمألاو كولملا نم داسفلاو روجلا لهأ ىلع مكبر سايق

 نم نودبعيو# :لاق ثيح هناحبس هنم رذح هلك رفك هقلخب ىلاعت هللا هيبشت نإ

 الف.نوعيطتسي الو ًائيش ضرألاو تاوامسلا نم ًاقزر مهل كلمي ال ام هللا نود

 ىفن امك ۷٤(٨ ةيآلا :لحنلا»#نوملعت ال متنأو ملعي هللا نإ.لاثمألا هللا وبرضت

 وهو ءيش هلثمك سيل# :لاقف هتاقولخم نم قلخ يأ نيبو هئيب ةهباشم يأ هناحبس
 رارشألاب ءرملا ههبشي نأ هيبشت رش نكلو.(١١ ةيآلا :ئروشلا»# ريصبلا عيمسلا

 لمحي يذلا وه اذه نإ !ًاعنص نسحي هنأ نظي وهو ؛ةالولا نم قاسفلاو راجفلاو

 هرابتعاو ءايبنألا تاوذب لسوتلا راكنإ يف ةغلابملا ىلع نيققحملاو ءاملعلا ضعب

 دقو ؛كرشلا ىلإ يدؤي نأ ىشخي لب ءاندنع ًاكرش سيل هسفن وه ناك نإو ءًاكرش

 رفكلا وه يذلا قباسلا هيبشتلا كلذب مهلسوتل نورذتعي نيذلا كئلوأب ًالعف ىدأ

 .نوملعي اوناك ول هنيعب

 سماخلا لصألا يف مويلا نييمالسإلا ةاعدلا ضعب لوق نأ نيبتي انه نمو

 فالخ هقلخ نم دحأب هللا ىلإ لسوتلاب نرُق اذإ ءاعدلاو" :نيرشعلا هلوصأ نم رشع

 امل هقالطإ ىلع ًاحيحص سيل "ةديقعلا لئاسم نم سيلو «ءاعدلا ةيفيك يف يعرف
 امك حيرص كرش هيف ذإ :يرهوج فالخ هنأب دهشي ام عقاولا يف نأ تملع

 بابسألا دحأ وه فارحنالا اذه رمأ نم نّوهي يذلا لوقلا اذه لثم لعلو.قبس

 يف يدؤي امم «هرمآ يف باوصلا قيقحتو هيف ثحبلا مدع ىلإ نيريثكلا عفدت يتلا

 كلذلو «مهنيب اهرطخ لاحفتساو «مهعدب يف نيعدتبملا رارمتسا ىلإ فاطملا ةياهن

 .[هنم].(ًالاثمأو ًاهابشأو ًادادنأ هلل اولعجت ال يأ) :ريثك نبا ظفاحلا لاق )١(



 ءايبنألا تبثآ نمو" :(6 ص) "ةطساولا" ةلاسر يف مالسلا دبع نب زعلا مامإلا لاق

 هللا نأو «هقلخ جئاوح ىلاعت هللا ىلإ نوعفري مه نونوكي ثيحب ؛هتيعرو كلملا

 ؛مهنولأسي قلخلا نأ ىنعمب «مهطسوتب مهرصنيو مهقزريو هدابع يدهي امنإ ىلاعت

 مهبرقل ساتلا جئاوح كلملا نولأسي كولملا دنع طئاسولا نأ امك هللا نولأسي مهو

 نم مهبلط نألو ؛كلملا لاؤس اورشابي نأ مهنم ًابدأ مهنولأسي سانلاو «مهنم

 «بلطلا نم كلملا ىلإ برقأ مهنوكل ءكلملا نم مهبلط نم مهل عفنأ طئاسولا

 بات نإف ؛بائتسي نأ بجي كرشم رفاك وهف هجولا هذه ىلع طئاسو مهتبثأ نمف

 "...ًادادنأ هلل اولعجو «قولخملاب قلاخلا اوهبش .هلل نوهّيشم ءالؤهو «لتقالإو

 ال ةحابإلا هجو ىلع عدتبملا لسوتلا نم عنام كانه له :ةسماخلا ةهبشلا

 ؟بابحتسا

 لسوتلا بابحتسا ىلع لدي ام ةنسلا يف تبثي مل هنأ حيحص :لئاقلا لوقي دق

 هنأل ؛ةحابإلا قيرط ىلع هانلعف اذإ هنم عناملا ام نكلو «نيحلاصلاو ءايبنألا تاوذب

 ؟هنع يهن ِتأي مل

 نيقيرفلا نيب ًاطسو ًافقوم ذختي نأ ديري نمم اهانعمس املاط ةهبش هذه :لوقأف

 ىسنن ال نأ بجي :باوجلاو !هيلع امهتالمح نم وجنيو ءامهنم الك يضري يكل

 .هنايب مدقت

 ىلعو ًايويند وأ ءًاينيد نوكي نأ امإ هيلإ لصوتلا داري يذلا نأ ىفخي الو

 «يعرش قيرط نم الإ ينيدلا رمألا ىلإ لصوت يتلا ةليسولا ةفرعم نكمي ال لوألا

 ليللاك ةميظعلا ةينوكلا هتايآ نم ةيآب ىلاعت هللا ىلإ هلسوت نا لجر ىعدا ولف

Y۲ 
 يا



 نأ نكمي الو «ليلدب يتأي نأ الإ كلذ هيلع درل ءاعدلا ةباجتسال بيس ًالثم راهنلاو

 ًالسوت هيمست كنأ | ًاضعب هضعب ضقني مالك هنأل ءلسوتلا اذه ةحابإب ذئنيح لاقي
 نم يناثلا مسقلا فالخب اذهو «هتابثإ يف رخآ قيرط هل سيلو ءًاعرش تبثي مل اذهو
 وأ ملعلاب وأ لقعلاب فرعت نأ نكمي هبابسأ نإف «يويندلا وهو نيروكذملا نيمسقلا

 لوصحلل فورعم ببس اذهف ءرمخلا عيبب رجاتي لجرلا لثم «كلذ وحنو ةبرجتلاب
 هللا ىهن ةليسولا هذه نكلو ءلاملا وهو دوصقملا قيقحتل ةليسو وهف «لاملا ىلع

 وهف «لجو زع هللا همرحي مل ببسي رجات ولام فالخب اهعابتا زوجي الف ءاهنع

 ببس اذهف ؛ءاعدلا هلوبق يف ىجرأ هنأو هللا ىلإ برقي نأ ىعدملا ببسلا امأ «حابم

 هتيمست زجي مل «كلذب دري مل عرشلا نأب :لاقي نيحف «عرشلا قيرطب الإ فرعي ال
 عونلا اذه يف مالكلا مدقت دقو «هب لسوتلا حابم هنإ لاقي نأ نكمي ىتح ةليسو

 .ةلاسرلا هذه نم يناثلا لصفلا يف الصفم

 ام عرشلا يف ءاج دق هدورو مدعب انملس يذلا لسوتلا نأ وهو :ناث ءيشو

 يذلا امف «ثحبلا لوأ يف اهركذ قبس يتلا ةثالثلا تالسوتلا وهو «هنع ينغي

 يذلا لسوتلا نع ضارعإلاو ؛دري مل يذلا لسوتلا اذه رايتخا ىلع ملسملا لمحي
 ًاقافتا ةلالض ةعدب يهف ةنس تمداص اذإ ةعدبلا نأ ىلع ءاملعلا قفتا دقو ؟درو

 نود ةحابإلا قيرط ىلع ولو «ءهب لسوتلا زجي ملف «ليبقلا اذه نم لسوتلا اذهو

 .!بايحتسالا

 نيبرقملا ضعبب سائلا لسوت هبشي تاوذلاب لسوتلا اذه نأ وهو :ثلاث رمأو

 نيلسوتملا فارتعاب ءيش هلثمك سيل ىلاعتو كرابت هللاو «ماكحلاو كولملا ىلإ

 كولملا كئلوأب المع ههبش دقف صاخشألاب ىلاعت هيلإ ملسملا لسوت اذإف «كلذب

 .زئاج ريغ اذهو ؛هنايب قبس امك ماكحلاو

 فقر ا



 هذه حلاصلا لمعلاب لسوتلا ىلع تاذلاب لسوتلا سايق :ةسداسلا ةهبشلا

 اهايإ مهنقلو .ناطيشلا مهل اهنيز " نيعدتبملا كئلوأ ضعب اهريثي ىرخأ ةهبش
 ىلاعت هللا ىلإ لسوتلا ًاقافتا عورشملا لسوتلا نم نأ متمدق دق :نولوقي ثيح

 ردص يذلا حلاصلا لجرلاب لسوتلاف ًازئاج اذهب لسوتلا ناك اذإف «حلاصلا لمعلاب

 .هراكنإ يغبني الف «ةيعورشملاب ىرحأو ءزاوجلاب ىلوأ لمعلا اذه هنم

 :نيهجو نم باوجلاو

 مدقت امك لطاب تادابعلا يف سايقلاو «سايق اذه نأ :لوألا هجولا

 لسوت زاج اذإ :لوقي نم لثمك الإ لوقلا اذه لوقي نم لثم امو :(١7١ص)

 لسوتي نأ زاج- يبنلاو يلولا لمع نود كش الب وهو-حلاصلا هلمعب لسوتملا

 .لطاب وهف لطاب هئم مزل امو اذهو :يلولاو يبنلا لمعب

 نم دحأ لقي مل امك-لقن مل اننآل :ةقوشكم ةطلاغم هذه نأ :يناثلا هجولا

 لسوتلا امنإو ؛حلاصلا هريغ لمعب لسوتي نأ ملسملل زوجي هنأ -انلبق فلسلا

 مهيلع انبلق اذه نيبت اذإف ءهسفن حلاصلا لسوتملا لمعب لسوتلا وه امنإ هيلإ راشملا

 ريغ نم ردص يذلا حلاصلا لمعلاب لسوتلا زوجي ال ناك اذإ :انلّقف قباسلا مهمالك

 .هلل دمحلاو ىفخي ال نيب اذهو «هتاذب لسوتلا زوجي الأ ىلوأ مث ىلوأف يعادلا

 :هراثآب كربتلا ىلع اا يبنلا تاذب لسوتلا سايق :ةعباسلا ةهبشلا

 اهجّوَرو اهعدتبا «نورقلا نم ىضم اميف ةفورعم نكت مل ىرخأ ةهبش هذهو

 هثيدح لالخ (4 50-1١ 5 ٤ص ) "ةريسلا هقف" هباتك يف ررق ذإ .هتاذ يطوبلا روتكدلا

 مث واو يبنلا هراثآب كربتلا ةيعورشم ةيبيدحلا ةوزغ نم ةدافتسملا سوردلا نع

 .[هنم]."'جاتلا" باتك بحاص مهنم )١(

Vé 
 ہا



 مل بيجعو بيرغ يأرب كلذل ةجيتن ىتأو «هتافو دعب هتاذب لسوتلا كلذ ىلع ساق

 دومجلاو ديلقتلا يف نيقرغملا نم ىتح «ملعلاب نيلغتشملا نم دحأ هب لقي
 .نيدلا يف عادتبالاو بصعتلاو

 رذتعنو «همامتب همالك صن لقنن هملظن وأ هيلع لوقتن اننأ دحأ نظيال يكلو

 ريخلا بلط وه امنإ ءيشلاب كربتلا نأ تملع اذإو " :لاق «هلوطل ءارقلا ىلإ

 «عورشمو هيلإ بودنم رمأ ب يبنلا راثآب لسوتلا نأ تملع هتليسوو هتطساوب

 9ب هتايح يف كلذ نوكي نأ نيب قرف ةمث سيلو ءةفيرشلا هتاذب لسوتلا نع ًالضف

 كربتلا قلعت ءاوس ءًاقلطم ةايحلاب فصتت ال هتالضفو ةا يبنلا راثآف «هتافو دعب وأ

 هتافو دعب نم هتارعشب ةباحصلا لسوت دقلو «هتافو دعب وأ هتايح يف اهب لسوتلاو

 . و هللا لوسر بيش باب يف يراخبلا حيحص يف كلذ تبث امك

 اوحارو قلي هللا لوسر ةبحمب مهتدئفأ رعشت مل ماوقأ لض دقف كلذ عمو

 عطقنا دق ةو يبنلا ريثأت نأ ةجحب ءهتافو دعب إو هتاذب لسوتلا نوركنتسي

 لهج ىلع لدت ةجح هذهو.ةتبلا هل ريثأت ءيشب لسوت وه امنإ هب لسوتلاف «هتافوب
 ىتح هتايح لاح يف ءايشألا يف يتاذ ريثأت ةو هللا لوسرل تبث لهف «ًادج بيجع

 بسني نأ عيطتسي ال نيملسملا نم ًادحأ نإ ؟هتافو دعب ريثأتلا اذه ريصم نع ثحبن

 عامجإب رفكي كلذ فالخ دقتعا نمو ءدحألا دحاولا ريغل ءايشألا يف يتاذ ريثأت يأ

 ريثأت يأ دانسإ وه سيل #4 هراثآب وأ هب لسوتلاو كربتلا طانمف...مهلك نيملسملا

 هللا نم ةمحر هنوكو «قالطإلا ىلع هللا دنع قئالخلا لضفأ هنوك طانملا امنإو «هيلإ

 ىنعملا اذهبو «قلخلل ىربكلا هتمحريو هبر ىلإ ل هبرقب لسوتلا وهف ءدابعلل

 ناك ىنعملا اذهبو ءهيلع هللا هدرف «هرصب هيلع دري نأ يف لا هب ىمعألا لسوت

 نايب رم دقو.راكنإ يأ هنم اودجي نأ نود هتالضفو هراثآب نولسوتي ةباحصلا



 ءاقستسالا يف ةوبتلا تيب لهأو ىوقتلاو حالصلا لهأب عافشتسالا بابحتسا

 نباو يناكوشلا مهيف امب ءاهقفلاو ةمئآلا روهمج هيلع عمجأ امم كلذ نأو ؛هريغو

 .مهريغو يناعنصلاو ةمادق

 ال ثحبلا يف بيرغو بيجع طلخ # هتومو هتايح نيب اذه دعب قرفلاو
 ."هل غوسم

 :يلي اميف اهمهأ درون ةريثك تاذخاؤم مالكلا اذه ىلعانلو

 مهايإ هماهتاو «نييفلسلاب يطوبلا ضيرعت ىلإ (۷۷-۷۸ص) انرشأ دقل-١

 مهراكنإب كلذ ىلع لالدتسالاو ةو هللا لوسر ةبحمب رعشت ال مهتدئفأ نأب

 .هتافو دعب ا هب لسوتلا

 دشأ هيلع هبساحيس ىلاعت هللا نأ كش ال ملاظ ناتهبو ءةلطاب ةيرف هذهو

 نيملسملا فالآل ًاريفكت اهيف نآل كلذ.حوصنلا ةبوتلا هيلإ بتي ملام باسحلا

 .ًائيش قحلا نم ناينغي ال نيذللا مهولاو نظلا الإ ناهرب وأ ليلد امنود

 لدتساف ءًابيجع ًاطاخ لطابلاو قحلا نيب قباسلا همالك يف طلخ دق هنإ-"

 .نيملاعلا نم دحأ هيلإ هقبسي مل يأر ىلإ كلذ ءاّرج نم لصوف «هلطاب ىلع هقحب

 :لوقن اتنإف همالك يعون نيب زيمن نأ اندرأ اذإو

 :وه هئمضت يذلا قحلا نإ

 ىلاعت هللا نم ةمحر ناك هنأو «ىلاعتو كرابت هللا ىلإ بيرق ا: يبنلا نأ-أ

 هلك ريثأتلا امنإو ءايشألا يف ًايتاذ ًاريثأت ةا يبنلل ىتح دحأل ريثأت ال هنأ- ب

 .دحألا دحاولا هلل

 فرحا
 ہا



 ب هتايح يف كلذ اولعف ةباحصلا نأو اب يبنلا راثآب كربتلا عرشي هنأ- ج

 .هنم رارقإبو

 ناك امل اهدنع بتاكلا فقو ولو ءاهيف فالخ ال ةحيحص ةثالثلا طاقنلا هذه

 .هيلع قيلعتلل ةجاح ةمث

 :وهف ضيرعلا فالخلا هيفو همالك هنمضت يذلا لطابلا امأو

 ب هراثآب نولسوتي اوناك ةباحصلا نآو ءزئاج إب يبنلا راثآب لسوتلا نأ-أ

 .هتالضفو

 .لسوتلاو كربتلا نيب هتيوست ب

 .هتالضفب كربتلا زاوجك زئاج ةا هتاذب لسوتلا نأ- ج

 .قالطإلا ىلع هللا دنع قئالخلا لضفأ هنوك وه لا هب لسوتلا طانم نأ-د

 لسوتلا ىلع اهب لالدتسالا ىلع هلمح امم عافشتسالا ةملك ىنعمب هلهج -ه

 .عدتبملا

 يف يتاذ ريثأت هل ناك كج يبنلا نأ نوري مهنأب نييفلسلا ىلع هؤارتفا-و

 مهراكنإ ببس وه اذه نأو «هتافوب ريثأتلا كاذ عطقنا دقو «هتايح لالخ ءايشألا

 !هتافو دعب لاب هب لسوتلا

 .هبر نم ةو هبرقب لسوت ىمعألا نأ هؤاعدا-ز

 .قالطإلا ىلع قئالخلا لضفأ ةا ًادمحم نأ هؤاعدا-ح

 :لوقنف ليصفتلاو حرشلا ىلإ لامجإلا اذه دعب لقتتنو

 ۷۲۷ ا



 :لسوتلاو كربتلا نيب ةيوستلا يف يطوبلا طيلخت- ١

 هيلإ بودنم رمأ إو يبنلا راثآب لسوتلا نا" :يطوبلا روتكدلا لاق دقل

 هتاذب لسوتلا سيقي نأ همالك رهاظو."ةفيرشلا هتاذب لسوتلا نع ًالضف عورشمو

 هانركذ ام دكؤيو ءًالسوت كربتلا اذه ىمسيو «هراثآب كربتلا ىلع ًايولوأ ًاسايق ل

 كربت اهيف يتلا تاياورلا ضعب ركذ ثيح روكذملا هباتك نم (95١ص) يف هلوق

 ءةيداملا هراثآب لسوتلا نأش اذه ناك اذإف" :لاق مث ءب هراثآب ةباحصلا ضعب

 ةمحر هنوكب لسوتلاب فيكو ؟هلالج لج هللا دنع هتلزنمب لسوتلاب فيكف
 ."؟نيملاعلل

 امهانعم لسوتلاو كربتلا نأ ًامعاز كلذ لك نع عجارت ام ناعرس هنكلو

 نوكت نأ ودعت ال ةلأسملا نأو ؛كربشلا ىلع لسوتلا سيقي هنأ ًاركنم ءدحاو

 وهو ءدحاو ىنعم ىلع نالدت ناتملك كربتلاو لسوتلا نإف «سايقلاب ًالالدتسا

 هللا دنع لاو ههاجب لسوتلا نم لكو ءهب لسوتملا قيرط نع ةكربلاو ريخلا سامتلا
 وه لماش عون تحت ةلخاد تايئزجو ادارفأ هبايث وأ هتالضف وأ هراثآب لسوتلاو

 هل ةيئزجلا روصلا لكو ؛ةحيحصلا ثيداحألاب همكح تبث يذلا لسوتلا قلطم

 ."لوصألا ءاملع دنع طانملا حيقنتب ىمسي ام ةطساوب صنلا مومع تحت لخدي

 ريخألا همالك نم ريثكي نوهأ ناك لوألا روتكدلا مالك رهاظ نأ ةقيقحلاو

 دق نوكي هنإف امهئيب يوسي نمو كربتلا نع انيب افالتخا فلتخي لسوتلا نأل ءاذه

 عقب نأ زوجي ال امم ؛ةيعرشلا قئاقحلاب عيظف لهج يف عقوو ءًاعينش أطخ بكترا
 .هسفن مرتي ماع بلاط يف

 هب ريخ لوصح 0 يبنلا راثآ نم ًارثأ زاح نم سامتلا وه كربتلا نإ
 يتلا لئاس ولا نم ءيشب ىلاعت هللا ءاعد قافرإ وهف لسوتلا امأو ولاا هل ةيصوصخ

 في
 يا



 رفغت نأ لَ, كيبنل يبحب كلأسأ ينإ مهللا :لوقي نأك «هدابعل ىلاعت هللا اهعرش

 :نيرمأ يف قرفلا اذه ىدبتيو.كلذ وحنو «يل

 لسوتلا فالخب «بسحف يويندلا ريخلا نم ءيش هب ىجري كربتلا نأ :امهلوأ

 .يورخألاو يويندلا ريخلا نم ءيش يأ هب ىجري يذلا

 لسوتلا فالخب «هنايب قبس امك لجاعلا ريخلا سامتلا وه كربتلا نأ :امهيناث

 .هعم الإ لمعتسي الو ءاعدلل بحاصم وه يذلا

 هللا ءامسأ نم مساب هئاعد يف لسوتي نأ ماسملل عرشي :لوقن كلذل ًانايبو

 ةيويند ةجاح ءاضق نم ءاش ام قيقحت اهب بلطيو ءآلثم ىنسحلا ىلاعتو كرابت
 كلأسأ ينإ مهللا :ًالثم لوقيف ءرانلا نم ةاجنلاك ةيورخأ وأ «قزرلا يف ةعسوتلاك

 الو ؛...ةنجلا ينلخدت وأ ينيفشت نأ ءدمصلا :دحألا هللا تنأ كنأب كيلإ لسوتأو

 كلذ لعفي نأ ملسملا اذهل زوجي ال امنيب «كلذ نم ًائيش هيلع ركتي نأ عيطتسي دحأ

 مهللا " :ًالثم لوقي نأ هل زوجي الو عيطتسي ال وهف ء0 هراثآ نم رثأب كربتي امنيح

 "..ينمحرتو يل رفغت نأ هلوب وأ هقاصب وأ كيبن بوثب كيلإ لسوتأو كلأسأ ينإ
 ًالضف همهفو هلقع يف سانلا كشيل بير ريغ نم هسفن ضّرعي هنإف كلذ لعفي نمو

 وه هدعيو «بيجعلا لسوتلا اذه زيجي هنأ روتكدلا مالك رهاظو.هئيدو هتديقع نع

 عمو «ًاحيبق ًاطلخ طاخي اذهب وهو ءادحاو ًائيش هلل يبنلا راثآ نم رثأب كربتلاو

 دقف «هل غوسم اال ًابيجع ًاطاخ نوطلخي مهنأب نييفلسلا ماهتا نم لجخي ال كلذ

 .ءاوشع طبخ طبخيو طلخي نيذلا نم ءارقلا ملع

 قدصو.تّأسناو اهئادب ينتمر :لئاقلا يبرعلا لشملاب ًاقح انركذيل اذه نإ

 مل اذإ :ىلوألا ةوبنلا مالك نم سانلا كردأ امم نإ " :لوقي ثيح ةو ميركلا يبنلا

 م
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 توبث يعدي هنأ يهو «قباسلا روتكدلا مالك يف ةريطخو ةماه ةظحالم ةمثو

 ضارتفا نم رثكأ سيل هنأل «لطاب اذهو ؛ةحيحصلا ثيداحألاب لسوتلا قلطم

 يبتلاب قلعتملا لسوتلا نم تبثي مل ذإ ؛هنهذ يف الإ اهل ةقيقح ال ةدرجم ىوعدو

 وأ كيلي ههاجب لسوتلا امأو «ةلاسرلا هذه ايانث يف مدقت امك كلي هؤاعد الإ ب

 ىلع انلدي نأ روتكدلا بلاطن نحنو «ةئس وأ باتك يف ةتبلا ءيش هنم تبثي ملف هراثآ

 كلذ نم ًائيش دجي نل هنأ نيقي ىلع نحنو «یوعدلا هذه هيف «تباث دحاو ثيدح

 ىواعد ءاعداو !(قزل طبخ) ليلد امنود ةمخض ماكحأ ريرقت ىلع اندّوع دقف

 امب نمؤي نأ هل ئراقلا بسحو ءاذكه هل تدب اهنأ الإ ساسأ ىلع موقت ال ةضيرع
 ؛بدألا ةلق نم كلذ نأل ؛ليلدلا نع هلأسي نأ هايإ مث هايإو «ًاميلست هل ملسيو لوقي

 !لمأتف .هللاب ذايعلاو «نييفلسلا ةقيرطو «نيدلا ةقرو

 : ااو يبنلا راثآب لسوتلا نالطب-؟

 اهب لسوتي ال ة4 يبنلا راثآ نأ ملعن كربتلاو لسوتلا نيب قرفلا تابثإ دعبو

 ريخلا ضعب لوصح اهتزايحب ىجري يأ ءبسحف اهب كربتي امنإو ىلاعت هللا ىلإ
 .هنايب قبس امك يويندلا

 ىلع ءارتفالا نم نأو ءةتبلا عورشم ريغ لاو يبنلا راثآب لسوتلا نأ ىرن اننإ

 ىعدا نمو «راثآلا كلتب نولسوتي اوناك مهنأب ءاعدالا مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا

 :ًالثم مهئاعد يف نولوقي اوناك ةباحصلا نأ تبثي نأب «ليلدلا هيلعف انيأر فالخ

 !!رانلا نم انرجأ هطئاغ وأ كيبن لوبب مهللا :وأ ءاناضرم يفشا كيبن قاصبب مهللا

 .[هنم](585) مقرب "ةحيحصلا " يف جرخم وهو امهريغو يراخبلاو دمحأ هاور )١(

N: ہا 



 ناك اذإو «هلامعتساب فيكف ةياور درجم كلذ ةياور غيستسي ال ءالقعلا نم ًادحأ نإ

 هتبثي نأ هيلعف كلذ زاوج یری ناك اذإو «كلذ نم كش يف لازيام يطوبلا روتكدلا

 نإ لعفي نلو-لعفي مل نإو ؛ةقباسلا تاوعدلا لثمب هربنم ىلع نم وعدي نأب ًايلمع
 هناسلب لوقي هنأ ىلع ليلد كلذف- ناميإ نم ةرذ هبلق يفو «لقع هيف يقب ام هللا ءاش

 .هبلق يف دقتعيال ام

 هركنن الو لاَ هراثآب كربتلا زاوجب نمؤن اننأ ىلإ ةراشإلا نم دبالو اذه
 يعرشلا ناميإلا اهنم ًاطورش كربتلا اذهل نكلو ءانموصخ عينص همهوي امل ًافالخ

 ريخ يأ هل هللا ققحي نلف مالسإلا قداص ًاملسم نكي مل نمف «هللا دنع لوبقملا

 ب هراثآ نم رثأ ىلع ًالصاح نوكي نأ كربتلا يف بغارلل طرتشي امك ءاذه هكربتب

 «تدقف دق تالضف وأ رعش وأ بايث نم ةا هراثآ نأ ملعن نحنو ؛هلمعتسيو

 ناك اذإو ؛نيقيلاو عطقلا هجو ىلع اهنم ءيش دوجو تايثإ دحأ ناكمإب سيلو

 "اذه اننامز يف عوضوم يذ ريغ ًارمأ حبصي راثآلا هذهب كربتلا نإف كلذك رمألا

 «هنايبت بجي رمأ ةمث نكلو ؛هيف لوقلا ةلاطإ ىغبني الف ًاضحم ًايرظن ًارمأ نوكيو

 دقن" یتلاسر ىف هتنيب تنك ام ىلع درلا روكذملا هباتك نم (۱۹۷ص) شماه یف روتكدلا لواح دقل )١(

 ب هراثآب كربتلا ثيداحأ نم ىجرت ةدئاف ال هنآ" :اهيف تلق ىننأ لقنو ؛يناتكلل "ةيثيدح صوصن
 «ةفوشكم ةيملع ةئايخ ريغصلا لفنلا اذه يف بكترا دق روتكدلا نأ فسؤملا نمو "..رصعلا اذه يف

 كربتلا ةيعورشم ريرقت يف ةدئاف ريبك قلعتي ال" :وهًاقح هتلق يذلاو ءائيس ًافيرحت يمالك فرحو

 هل ىرأ امو «هفورحو يمالك روتكدلا ريغ فيك هللا كمحر رظناف "رضاحلا اننامز يف ِةُكلَب هراثآب
 يحأ- عينصلا اذه قفتي لهف يلع ةماعلا ةراثإو يف نعطلل لاجملا هل حاتي نأ الإ ضرغ نم كلذب

 ىلع درلا يف لوقلا تلصف دقو ؟قحلا ىلإ لوصولا يف صالخإلاو «لجو زع هللا ىوقت عم-ئراقلا
 هقف ثيداحأ ىلع قيلعت" ناوئعب ىمالسإلا ندمتلا ةلجم ىف رشنت ىتلا ىتالاقم ىدحأأ يف ةيرفلا هذه

 درلا يف ةريسلاو يوبنلا ثيدحلا نع عافد" ناونع تحت ةصاخ ةلاسر يف ًابيرق ترشن دقو«"ةريسلا
 .[هنم)."ةريسلا هقف باتك يف يطوبلا روتكدلا تالاهج ىلع

 فرز ا



 هراثآب كربتلا ىلع اهريغو ةيبيدحلا ةوزغ يف ةباحصلا رقأ نإو 1# يبنلا نأ وهو

 وه ضرغلا كلذو «ةبسانملا كلت يف ةصاخو مهم ضرغل كلذو ءاهب حسمتلاو

 يف مهينافتو «هل مهبحو «مهيبنب نيملسملا قلعت ىدم راهظإو شيرق رافك باهرإ

 لو يبنلا نأ هنامتك الو هنع لفاغتلا زوجي ال يذلا نأ الإ «هنأش ميظعتو هتمدخ

 ؛كربتلا اذه نع ةفيطل ةقيرطو ميكح بولسأب نيملسملا بغر ةوزغلا كلت دعب

 ؛لجو زع هللا دنع هنم مهل ريخ ةحلاص لامعأ ىلإ مهدشرأو «هنع مهفرصو

 :ينآلا ثيدحلا هيلع لدي ام اذهو ءىدجأو

 لعجف ؛ًاموب اضوت ةا يبنلا نأ هنع هللا يضر دارق يبأ نب نمحرلا دبع نع

 " ؟اذه ىلع مكلمحي ام" : ل يبنلا مهل لاقف ؛هئوضوب نوحسمتي هباحصأ

 هبحي وأ ؛هلوسرو هللا بحي نأ هرس نم" : 87 ىبنلا لاقف.هلوسرو هللا بح :اولاق

 نم راوج نسحيلو «نمتؤا اذإ هتنامأ دؤيلو «ثدح اذإ هثيدح قدصيلف هلوسرو هللا

 كدا ل
 .0 هرواج

 :ضیرع ءارتفا-۳

 ىلع ىرتفا اذإ الإ لاب هل أنهي الو ءشيع هل بيطي ال روتكدلا نأ رهاظلاو

 يرتفي انه وه اهو.رخآ ًانيح ىطغمو ًانيح ًافوشكم ًابذك ؛مهيلع بذكو «نييفلسلا

 هريثأت نأب لوقلاب هتافو دعب لاا: يبنلاب لسوتلا عنم ىلع جتحن اننأ معزي نيح انيلع

 يف ءاوس ةو يبنلا نأ تبثي نأب عوطتيو «هتافو دعب عطقنا دق ثداوحلا يف إب

 نأو «نيح لك يفو فرظ لك يف ءايشألا يف يتاذ ريثأت هل سيل هتافو دعب وأ هتايح

 يف يرذنملا راشأ دقو امهريغو يناربطلا يمجعم يف دهاوشو قرط هل «تباث ثيدح وهو :تلق )١(

 .[هنم].(599/) مقرب "ةحيحصلا'" يف هتجرخ دقو ؛هنيسحت ىلإ ۲١( /۳) "بيغرتلا"

 اللا
 يا



 .هناحبس هدحو هللا وه اهيف ديحولا رثؤملا

 هل ناك ةا يبنلا نأ نودقتعي مهنأب نييفلسلا مهتي هنأ ءالجب اذه نم حضاوو

 هب لقي مل :فوشكم ءارتفاو «حارص بذك اذهو.هتايح لاح ءايشألا يف يناذ ريثأت

 ةاعد مهو هنولوقي فيكو ءةتبلا نييفلسلا نم دحأ لاب يف رطخ الو لب طق يفلس

 ىلإ سانلا ةوعد مهمه ربكأ اولعج نيذلاو «حيحصلا نيدلاو «صلاخلا ديحوتلا

 بئاوش نم ةبئاش لك نم مهدئاقع صيلختو هدحو ىلاعت هلل مهتيدوبع صالخإ

 دقو.ًايظفل أطخ كلذ ناك ولو «ديحوتلا بانج شدخي ام لكب ديدنتلاو كرشلا
 مهماهتاو مهيلع ءارتفالاو مهب ريهشتلاو سانلا نم ىذألا كلذ ليبس يف اولمحت

 ةقحلا مهتوعدل الإ مهيلع-يطوبلا روتكدلا مهيفو- سانلا مقن امو ؛مهتلا حبقأب

 اميف-وه ملعي يتلا ةلطابلا ةمهتلا هذهب مهيمري نأ نم لجخي الف كلذ عمو «هذه

 لوقلا اذه ردصم- عاطتسا نإ-انل نيبيلف الإو «ةارتفم ةلطاب اهنأ هريغ لبق- حجرن

 مل نإف «مهتارشن وأ مهبتك نم درو باتك يآ يفو :نييفلسلا نم هلاق نمو «موعزملا

 .هؤارتفاو هبذك دحأ لكل رهظ دق نوكي هنإف-لعفي نأ تاهيهو-لعفي

 نم ًائيش ىعدا نمو" قباسلا يطوبلا مالك نأ وهو ءانه هركذن رخآ ءيشو

 بذك اذهو ءًأمومع نييفلسلا ريفكت هلمأت نمل ديفي "نيملسملا عامجإب رفكي كلذ
 «نوملسم مه نييفلسلا نآل هيلع هبساحيس ىلاعت هللا نأ كش ال «ملاظ ماهتاو رخآ

 يتاذلا ريثأتلا ةبسن نأ ملعلا قح نوملعي مهو «مالسإلا ةفصب سائلا قحأ مه لب

 دشأ نم مهو ءةلملا نم جرخملا ةيبوبرلا يف كرشلا نم وه هريغل وأ ل يبنلل
 فلتخم هيف نيعقاولل نوسمتلي هلاثمأو يطوبلا امنيب ؛هنم ًاريذحتو هل ًاهبنت سانلا

 .تاريرتلاو راذعألا

 بيسلا نأ نم ةلاسرلا هذه ايانث ىف هانيب امي هلاثمأو هركذن نأ انه انتوفيالو
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 هنوك وه امنإ مههاجو مهتناكمو نيحلاصلا تاوذب لسوتلا عنم ىلإ انوعدي يذلا

 ثّدحم كلذل وهف «هباحصأ الو ةا يبنلا هلمعتسي ملو ءارغلا ةعيرشلا يف دري مل

 لدي ال هنكلو تباث اهضعب نوفلاخملا اهب جتحي يتلا صوصنلا نم درو امو «عدتبم

 .كلذ ليصفت ىضم دقو «تباث ريغ رخآلا اهضعبو «نوعدي ام ىلع

 :ةحارصب لوقنو «لسوتلا كلذ راكنإ ىلع انلمحي يذلا ببسلا وه اذه نإ

 امف ؛ةعيرشلا دي يف ىرسأ اننآل «عنام هنم انعئمي ملو «هب انلقل عرشلا يف درو ول هنإ

 ببسلا اذه نع لفاغت روتكدلا نأ بيرغلاو «هانعنم هتعنم امو ؛هانزجأ هتزاجأ

 نكمتي نأ كلذب ًادصاق هاوه هل ءاش امك هليخت ًاببس هدنع نم قلتخاو «يساسآلا

 اذه ىلإ هللا كمحر-رظناف ءانيلع ءاغوغلا ةراثإو ءانب ريهشتلاو انيف نعطلا نم

 ةيرغ نم لجو زع هللا ىلإ انعم ِكتشاو ؛ملعلاو نيدلل يفانملا بيرغلا بولسألا

 .نامزلا اذه يف هلهأو قحلا

 :قئالخلا لضفأ هنوك ألو يبنلاب لسوتلا طانم نأ هئاعدا يف هؤطخ - ٤

 «بتكي اميف هريكفت مدعو هروهتل ةجيتن روتكدلا هيف عقو رخآ أطخ اذهو

 ىلع هللا دنع قئالخلا لضفأ هنوك وه ثلا يبتلاب لسوتلا طانم نأ ىعدا ثيح

 .همالك نم مدقت امك دابعلل هللا نم ةمحر هنوكو «قالطإلا

 قئالخلا لضفأ يأ" كلذك نكي مل نم نأ كدنع كلذ ىنعم نا :هل لوقنو

 "..هللا دنع

 طانملا نأل كلذ «موعزملا طانملا هيف ققحتي مل هنأل ؛هب لسوتلا زوجي الف

 ىنعمف اذه ىلعو ءاهمدعب مدعنيو ءاهدوجوب دجوي يتلا مكحلا ةلع وه ًالصأ

 ىبنلاب الإ ًاقلطم دحأب لسوتلا زوجي ال هنإ-لوقي ام لقعي ناك ول-روتكدلا ةرابع

 ا ٤ ۷



 يبن لكب لسوتلا زاوج ىريو «كلذ فالخ دقتعي هنأ نيقيلا ملع ملعن نحنو ول

 هسفنب هسفن ضقانو «دقتعي ال ام لاق دق هسفن وه نوكي اذهبو «حلاص وأ يلو وأ

 دنع طانملا حالطصال مهاف ريغ نوكي نأ امإف ؛نيرمأ دحأ كلذ يف ببسلاو

 «برقألا وه اذهو «همالك نم هنع جتني اميف لمأتم ريغ نوكي نأ امإو ءاملعلا

 .ملعأ هللاو

 هنأ لوصألا ءاملع ىدل ررقملا نم نأ وهو ةبسانملا هذه يف هركذن رخآ رمأو

 وأ باتك نم صن يف هنييعت درو دق نوكي نأ نم ام مكح يف طانملا رابتعال دبال

 ليلد ةبش هيلع سيل ًاطانم ىعدا دق هنأ اندجو روتكدلا هركذ ام ىلإ اندعاذإو

 ثاحبأ" اهنأب هبتك ضعبل َنوُنَعُي نيذلا روتكدلا دنع ةيعرشلا قئاقحلا تابثإو ملعلا

 ؟"ةمقلا ىف

 قئالخلا لضفأ 4 يبنلا نأ ىعدا دق روتكدلا نأ وهو ريخأو ثلاث رمأو

 توبثلا يعطق صنب الإ ٠ هدنع تبثت ال يهو «ةديقع هذهو.قالطإلا ىلع هللا دنع

 اذه نيأف ؛ةلالدلا يعطق رتاوتم ثيدح وأ ؛ةلالدلا ةيعطق ةبآب يأ « لال دلا يعطق

 ؟قالطإلا ىلع هللا دنع قئالخلا لضفأ ةا هنوك تبثي يذلا صنلا

 مامإلا اهيف فقوت دقو ءءاملعلا نيب اهيف فلتخم ةيضقلا هذه نأ مولعملا نمو

 (75ص) ۲ط "ةينوكلا تانيقيلا ىريك" لشم هبتك نم باك نم رثكأ يف كلذ ررقامك )١(

 .[هنم]."ةيبهذماللا"و
 .[هنم]."ةديقعلا يف داحآلا ثيدحب ذخألا بوجو" انتلاسر يف يأرلا اذه أطخ نايب رظنا (؟)
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 رفعج يبأ مامإلا ةديقع حرشب هيلعف ليصفتلا ءاش نمو «ىلاعت هللا همحر ةفينح وبأ

 يمالسإلا بتكملا ةعبط ا" 717-5/ص) ءهللا همحر يفنحلا يواحطلا

 جارعملا ةصق يف درو ام ةديقعلا كلت ريرقت يف روتكدلا دنتسم لعلو

 ءامهنع هللا يضر سابع نب هللا دبع ليلجلا يباحصلا ىلإ ًاناودعو ًابذك ةبوسنملا

 ثيداحأ ةعومجم نم قفلم باتك هنإ" :ةصقلا هذه نع" لوقب هسفن وه هنأ عم

 !"دنس الو اهل لصأ ال ةلطاب

 باتكلا يف دجوي ذإ «لطابلا وه قالطإلا اذهب اذه همالك نأ ةقيقحلاو

 نكلو «ناخيشلا هاور امم اهضعبو :ةحيحصلا ثيداحألا نم ريثك روكذملا

 اهضعبو «هل لصأ ال اهضعبو عوضوم اهضعب ىرخأ ثيداحأب اهطاخ فلؤملا

 ندمتلا ةلجم يف رشن يذلا يطوبلا روتكدلا ىلع يدر يف كلذ تنيب دقو «فيعض

 .(١؟١ص) ًابيرق هنايب قبس امك «لقتسم باتك يف مث «ًالوأ يمالسإلا

 :عافشتسالا ةملكل يوغللا ىنعملاب هلهج-ه

 لدتسا ذإ-هادهو هللا هلحصا-روتكدلا اهيف عقو ىرخأ ةعينش ةطلغ هذهو

 رم دقو" :لاقف «عدتبملا لسوتلا ىلع ءاقستسالا ثيداحأ يف دراولا عافشتسالاب

 يف دراولا ةوبنلا تيب لهأو «ىوقتلاو حالصلا لهأب عافشتسالا بابحتسا نايب

 مهيفامب ءاهقفلاو ةمئآلا روهمج هيلع عمجأ امم كلذ نأو «هريغو ءاقستسالا

 أطخلا اذه يف عقي نأ روتكدلل ناك امو "مهريغو يناعنصلاو ةمادق نباو يناكوشلا

 ضعب درون مهتدافإو ءارقلا ريونت يف ةبغرو «ةغللا يف عافشتسالا ىنعم هقفي ناك ول
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 .عافشتسالاو ةعافشلا ىنعم نايب يف ةغللا بتك هتركذ ام

 «جوزلا وهو رتولا فالخ عْفَشلا" :"طيحملا سوماقلا" بحاص لاق

 ةاشو «هديزت يأ هعفشتف كدنع ام ىلإ همضتف «بلطت اميف عفشت نأ يه ةعفشلاو

 هتعفش وأ اهعفش اهدلو نآل ًاعفاش تيمس :رخآ اهعبتي دلو اهنطب يف :عفاش

 ."عفشي نأ هلأس :انيلإ هعفشتساو

 عفش" :رصم يف ةيبرعلا ةغللا عمجم هردصأ يذلا "طيسولا مجعملا" يفو

 :نيتيش اهآر :حابشألا رصبلاو ءًاجوز هلعجو هيلإ هلثم مض :ًاعفش ءيشلا

 مالك :ةعافشلاو «تاجودزملا :عئافشلاو «عيفشلاو رصانلا بلط :عفشتساو

 ."ًاجوز هلعجو ؛هريغ عفش ام :عيفشلاو «عيفشلا

 مضي عيفشلا نآل «ةدايزلا نم ةقتشم ةعْفشلا) :ريثألا نبال "ةياهنلا" يفو

 وه عفاشلاو ءًاعفش ًاجوز راصف ءأرتو ًادحاو ناك هنأك «هب هعفشيف «هکلم ىلإ ملا

 ."..ًاعفش رتولا لعاجلا

 بلطي نأ وهو «حوضوب عافشتسالا ىنعم رهظي اهلاثمأو لوقنلا هذه نمف

 نم ذخأ دقو جوز يأ ًاعفش انوكيو هب ديزيف «بلطلا يف هكراشي نأ رخآ نم ناسنإ

 لهأ نم بلطلا هب ديرأ ثيح عافشتسالل يعرشلا ىنعملا يوغللا لصألا اذه

 «تاململا يف هللا ىلإ ءاعدلا يف نيملسملا اوكراشي نأ حالصلاو ملعلاو ريخلا

 .ءاعدلا لوبقل ىجرأ كلذ نوكيف «نيعادلا اوديزيو كلذب مهوعفشيف

 قافتاب يهف ؛ةمايقلا موي ل يبنلل ىمظعلا ةعافشلا مهف اننكمي اذهبو

 ىلاعت هللا وعدي نأ هنم مهبلطو ؛هيلإ مهئيجم دعب سانلل ب يبنلا ءاعد ءاملعلا

 :ًالثم سانلا لوقي نأ كلذ نم ملعلا لهأ نم دحأ مهفي ملو «باسحلا مهل لّجعيل
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 .باسحلا انل لّجع كدنع إب دمحم ةلزنمب مهللا

 امب ءاهقفلاو ةمئألا عامجإ يعديف يطوبلا روتكدلا أرجتي نأ ًاقح بيرغلا نمو

 عيظف لهج ىلع ينبملا ذاشلا همهف ىلع يناعنصلاو ةمادق نباو يناكوشلا مهيف

 .عرشلاو ةغللا يف ةلمعتسملا ظافلألا يناعمب

 ىعداو ؛مهئامسأ ىلع صن نيذلا ةمئألا دحأ مالك لقنب هيلع درلل يفتكنو

 يسدقملا ةمادق نبا مامإلا ينعنو «عافشتسالا ينعمل همهف يف هايإ مهتكراشم

 :هصن ام (۲۹۵ /۲) هيف لاق ذإ "ينغملا" وهو يلبنحلا هقفلا يف باتك ربكأ بحاص

 رمع نإف ءاعدلا ةباجإ ىلإ برقأ هنأل :هحالص رهظ نمب يقستسي نأب بحتسيو"

 «سابعلاب ةدامرلا ماع رمع ىقستسا :رمع نبا لاق. يبنلا مع سابعلاب ىقستسا
 للا مهاقس ىتح اوحرب امف ءانقساف ءهب كيلإ هجوتن كيبن مع اذه نإ مهللا :لاقف

 دوسلا نب ديزي نيأ :لاق ربنملا ىلع سلج املف «يقستسي جرخ ةيواعم نأ يورو

 عفشتسن انإ مهللا :لاق مث «هيلجر دنع هسلجأف ةيواعم هاعدف ءديزي ماقف ؟يشّرُجلا

 هللا اعدو هيدي عفرف :كيدي عفرا ديزي اي ءدوسألا نب ديزي انلضفأو انريخب كيلإ
 ال اوداك ىتح اوقسف ؛حير اهل بهو «سرتلا لثم ةباحس برغلا يف تراثف «ىلاعت

 ."ىرخأ ةرم كاحضلا هب ىقستساو «مهلزانم نوغلبي

 نأ ءاقستسالا يف دراولا عافشتسالاب ينعي هنأ اذه ةمادق نبا مالك نم حضاوو

 يف نيملسملا عم كرتشي نأ حالصلاو ملعلا لهأ ضعب نم نيملسملا مامإ بلطي

 مامإلا دصقي ملو .نينمؤملا ةدابع نع ةدشلا فشكل هناحبس هئاعدو هللا ىلإ هجوتلا

 هيلع هلمحي يذلا ءىطاخلا ىنعملا كاذ هلاب يف رطخي مل هنأب مزجنو لب ةمادق نبا

 .هيلع ةيعرشلا ظافلألا لمح نوديريو «نيعدتبملا نم هلاثمأو يطوبلا
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 ةمادق نباب دهشتسيو فيزملا عامجإلا اذه لثم يطوبلا يعدي فيك ىرت

 بتك يفام مهفي ال هنأ مآ ؟روذجلا نم همهف فسني ةمادق نبا مالك وه اهو «هریغو

 وأ ءبتكلا عجاري نأ نود ةطقاسلا ىواعدلا نم هل قوري ام يعدي هلعل مأ «موقلا

 نمم اوسيلو ىمعأ ًاديلقت نودلقم هيئراق نأ ىلع هنم ًادامتعا ءاملعلا مالك أرقي
 سا عا

 عقاو يف اهدهشن يتلا ايالبلا مظعأ نم ةيلبو لاو فسؤم رمأل هنإ

 مهفعضو نيملسملا رخأت يف ىربكلا بابسألا نم كش ريغ نم يهو «نيملسملا
 دومجلا نم مهسفنأب ام اوريغ اذإ الإ لاحلا هذه ريغتت نأ لاحمو :مهطاطحناو

 يف لثمتملا قحلا هللا يده ىلإ اوداعو «مالكلا ملعو يبهذملا هقفلاو فوصتلاو

 .ءارغلا ةيفلسلا ةوعدلا هحضوت يذلاو «ةنسلاو باتكلا

 :هللا دنع لاو يبنلا ةلزنمب ناك ىمعألا لسوت نأ هئاعدا يف هؤطخ- "

 لسوت نأ هئاعدا يف هئطخ ىلإ ةراشإلاب يطوبلا روتكدلا ىلع درلا متخنو

 كلذ نآل هللا دنع قئالخلا لضفأ هنوكبو لاو يبنلا ةلزنمب ناك امنإ ىمعألا

 كلذ ىلع ليلد هبشب يتأي نأ روتكدلا عطتسي ملو ءاهيلع ناهرب ال ىوعد درجم

 دقو ءو يبنلا ءاعدب ناك امنإ ىمعألا لسوت نأ تابثإ ةلاسرلا هذه يف مدقت دقو

 مهيأر ىلع اهب نوجتحيو «نوفلاخملا اهدروي يتلا انملع اميف تاهبشلا لك اندنف

 اهنع تكسو ءاهيلإ روتكدلا راشأ يتلا ةدايزلا فعض ٠١( ص) انّيب امك «ءىطاخلا

 مدع يف ةيغرو.(كلذ لثم لعفاف ةجاح كل ناك نإف) :هلوق يهو ءالهاجت وأ ًالهج

 .كلذ ديعن ال ةلاطإلا

 ةيطوبلا ةهبشلا كلت نالطب قحلل ديرم فصنم لكل نيبتي «هلك قبس اممو
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 لطابلا ىلع قحلاب فذقن لب# :لوقي ذإ ىلاعتو كرابت هللا قدصو ءاهطوقسو

 الإ لثمب كنوتأي الو# :لوقيو #نوفصت امم ليولا مكلو «قهاز وه اذإف «هغمديف

 .#اريسفت نسحأو قحلاب كانتج

 هربغ هلإ ال .ناعتسملا هدحو وهو هادهو هقيفوت ىلع ًارخآو ًالوأ هلل دمحلاو

 .هاوس برالو

 (54١-ه١ص)" لسوتلا"

 همّلع يذلا ءاعدلا لدي له باب 1

 ؟صاخشألاب لسوتلا زاوج ىلع ريرضلل هم يبنلا

 لاو يبنلا نأ هل وعدي نأ هِي يبنلا نم بلط يذلا ريرضلا ثيدح يف ءاج]
 :[ءاعدلا اذه هملع

 ينإ دمحم اي ةمحرلا يبن دمحم كيبنب كيلإ هجوتأو كلأسأ ينإ مهللا»

 .2«يف هعفشف مهللا يل ىضقتل هذه يتجاح يف يبر ىلإ كب تهجوت

 .(حيحص)

 :[مامإلا لاق]

 نأ ىلع ةريثكلا ةلدألا نم يهو «"هيف ينعفشو" :ةميزخ نباو دمحأ دازو

 ليقا :اهانعم نأل ؛ِةلاَي هثاعدب وه امنإ ثيدحلا ىف روكذملا هجوتلاو لسوتلا

 .يف هءاعد يأ هتعافش لبقا يأ يف هعفشف :هلوق كلذكو .هئاعد يف يأ :يتعافش

 .نيفلاخملا تاهبشب حيطي نأ اهب عاطتسا اهفرع نم ءزونكلا نم ةدايزلا هذهو

(Yo /عماجلا حيحص" ")١ 



 هنم باب [؟55]

 هللا عدا :لاقف ةو يبنلا ىتأ رصبلا ريرض الجر نإ :لاق فينح نب نامثع نع

 هعداف :لاق." كل ريخ وهف تربص تعش نإو توعد تعش نإ " :لاقف ىئيفاعي نأ

 كلأسأ ينإ مهللا " :ءاعدلا اذهب وعديو ءوضولا نسحيف ًاضوتي نأ هرمأف :لاق

 يف يل يضقيل يبر يلإ كب تهجوت ينإ ةمحرلا يبن دمحم كيبنب كيلإ هجوتأو
 ." يف هعفشف مهللا هذه ىتجاح

 .(حيحص هدانسإ)

 :[مامإلا لاق]

 لسوتلا ىلع ليلد وه امنإو ءصاخشألاب لسوتلا ىلع هب لدتسا نم بصي مل

 يف ةليلج ةدعاق" باتك يف مالسإلا خيش هحرش امك ؛حلاصلا لجرلا ءاعدب

 ."ةليسولاو لسوتلا
 01/59/50" حيباصملا ةاكشم ةيقحت"

 يضقي نأ قولخملل قولخملا لاؤس مكح ام باب ]۲٠[

 ىتأ يذلا يبارعألا ثيدح نع باوجلا امو ؟هل وعدي وأ هتجاح

 ؟ءاعدلا هنم بلطو و ىبنلا

 قولخملا لاؤس امأو :لوقيب هللا همحر مالسإلا خيش انه ءانخيش :لاؤس

 اذه ىلع لدتسيو «هب رمؤُي ملف هل وعدي وأ هسفن ةجاح يضقي نأ ٌقولخملا

 ...مالكلا

 ؟هنع يه يل أرقت ام لبق ؟هنع يهٹ «هب رمؤي مل ؟هنع يهث :ًاعطاقم خيشلا



 .ًايهن ملعن الو «يهن ركذي مل :لئاسلا

 ينلوان ولو ءأئيش سانلا لأست ال ؟حيحص مالك اذه وم «بيط :خيشلا

 ىتح اهخينيو ةقانلا كربي ةقانلا نم هدي نم طوسلا طقس اذإ دحاولا ناكو ءطوسلا

 ؟ينطعأ كلضف نم :دحأل لوقي الو ؟طوسلا ذخأي

 .لاؤس- ىنعي-ءاعدلا نإ :لاقو ءاذهب لدتساو ثيدحلا اذه ركذ وه :لئاسلا

 ؟لأسي ام لضفألا :ىنعي :لئاسلا

 .هنكمأ ام :هنكمأ ام :خيشلا

 نأ هنم بلطو ةكلاَي يبنلا ىلإ ءاج يذلا يمعألا ثيدح كانه ءانخيش :لئاسلا

 4 يبنلا نم رارقإ هيف اذه ءريصي نأ وأ هل وعدي نأ نيب اب يبنلا هَريَحُف .هل وعدي

 .ءاعدلا ىلع

 ." كل ريخ وهف «تربص نإ " :لاق هنكل :ًاعبط :خيشلا

 601 هزل /) "روتلاو ىدهلا"

 عدتبملا لسوتلا بابر لالدتسا ءاهو نايب ["57]

 «كيلع نيلئاسلا قحب كلأسأ» ثيدحب

 ال هللا ىلع تلكوت «هللاب تنمآ هللا مساب» :لاق ؛ةالصلا ىلإ جرخ اذإ ناك

 مل ينإف اَذَع يجرم ّقَحِبَو َكْيَلَع َنيِلِئاَّسلا حب ّمّهللا .هللاب الإ ةوق الو لوح

 َءاَقَناَو ءٌَكِتاَمْرَم َءاَعِتبا ترك ةَعْمْسَآلَو َكاَيِرَآلَو ارب الو ارقا خر

 1 ةنجلا ىنلخدتو الا يم ينڏيعت نأ كْلَأْسَأ ءَكِطْخَش 7

 الغ”
 يا



 :[مامإلا لاق]

 .ًادج فيعض

 نب عزاولا قيرط نم (87 )۴١/ "ةليللاو مويلا لمع" يف ينسلا نبا هجرخأ

 نذؤم لالب نع هللا دبع نب رباج نع نمحرلا دبع نب ةملس يبأ نع يليقعلا عفان
 .هركذف... :لاق اپ هللا لوسر

 يف نابح نبا لاق دقف ءًاعوضوم نكي مل نإ ؛ًادج فيعض دانسإ اذهو :تلق

 نوكي نأ هبشيو

 امل هب جاجتحالا لطبف ؛همهو ةرثكل هتياور يف كلذ عقو لب ؛كلذل دمعتملا

 ."مهثيداحأ نم سيل امب تاقثلا نع درفنا

 ." ةعوضوم ثيداحأ ىور" :هيف لاق فورعملا هلهاست ىلع مكاحلاو

 ركنم" :(187 ١/ /4) " خيراتلا" يف هلوقب يراخبلا كلذ ىلإ راشأو

 كورتم" :يئاسنلا لاقو."ةقثب سيل" :دواد وبأو نيعم نباو دمحأ لاقو." ثيدحلا

 هخويش نع هيوريام ةماع" :(۹۸ /۷) " لماكلا" يف يدع نبا لاقو." ثيدحلا

 ."ةظ 32 ريغ

 ال ًادج فيعض اذه عزاولا نأ ىلع نأشلا اذه ةمئأ لاوقأ تقفتا دقف :تلق

 اذه" :لاقف «"راكذآلا جيرخت" يف رجح نبا ظفاحلا هب حرص ام اذهو هب دهشتسي

 :لسوتلا" يباتك يف هنع هتلقن تنك يذلا همالك رخآ ىلإ "...ادج واو ثيدح

 .(49 ص) " هماكحأو هعاونأ

 نيذلا ءاوهألاو عدبلا لهأ دجن «لوحفلا ةمئآلا ءالؤه نع لوقنلا هذه عمو

 ممر



 اذهب نودهشتسيو ؛لوقنلا كلت نولهاجتي :مهيف سيل امب ةنسلا لهآ نومري
 درجمل" -يردخلا ديعس يبأ ثيدح وهو «هلثم رخآ هب اووقيل ؛يهاولا ثيدحلا

 :- عدتبملا لسوتلا يف امهكارتشا

 باتكلا يف كلذ تنيب تنك امك « كيلع نيلئاسلا قحب كئاسأ ينإ مهللا»

 نومتكي ةعدتبملا كئلوأ دجتف )۲٤(« مقرب ًاضيأ "ةفيعضلا" يفو ؛هيلإ يموملا

 هبتك حفطت يتلا يبرغملا يرامغلا هللا دبع خيشلا ًالثم ذخف «نوملعي مهو قحلا

 يف وه اهف :نايحألا نم ريثك يف لهاجتلاب ًانورقم «فيرشلا ملعلا اذهب لهجلاب
 يف اهانحرش انك يتلا للعلا لهاجت "ةجاجزلا حابصم" اهامسأ يتلا هتلاسر

 دريف -ديعس يبأ ثيدح وهو -هيلإ راشملا رخآلا ثيدحلل نيروكذملا نيباتكلا

 هيلع ملكتيو هدانسإ قوسي نأ نود -نسح هنأب حرصيو «هايإ هفيعضت يوونلا ىلع

 ًاثيبخ ًاسيلدتو «هتاور ضعب يف ًافعض هيف نأ عم -فيرشلا ملعلا اذه هيضتقي امك

 ص) لاقف ؛رخآ ًالهاجت دازو :هلك كلذ لهاجتف كانه نيبم وه امك ًابارطضاو

 هئم رشو لب ؛هوحنو!!" ينسلا نبا دنع لالب ثيدح نم دهاش هلو" ٥-٥٩(:

 مويلا لمع" يف ينسلا نبا جرخأو" :(۲۹6 ص) " هتالاقم" يف يرثوكلا لوق

 عزاولا لاحل هلهاجت هيلع تددر تنك دقو !!!" لالب نع عزاولا هيف دئسب "ةليللاو

 تضرع نأ دعب -انه تدرأ امنإو ؛(ةديدجلا ةعبطلا-۸۷ ص) "ةفيعضلا" يف اذه

 سلدُيو هَءاَّرُق يرثوكلا لتاخي فيك مهل نيبأل - ينسلا نبا دانسإ ءارقلا نيعأ ىلع

 ةدشل هركذ نم ةدئاف ال هنأو ؛ثيدحلا ةلع وه يذلا يوارلا لاح يمعيو «مهيلع

 يبأ نع يليقعلا عفان نب عزاولا ةياور نم -تيأر امك- ينسلا نبا دنع هنإف !؟هفعض

 .لالب نع هللا دبع نبارباج نع نمحرلا دبع نب ةملس

 نيب نيتطساولا طقسأ :ًالوأ :-قحتسي امب هللا هلماع -يرثوكلا لعف اذامف

 ا ۷٤٤



 الو (عفان) هيبأ ىلإ عزاولا بسني مل :ًايناث !يعبات هنأ ءارقلا مهويل ؛لالبو عزاولا

 نأل ؛هئارق نم ملعلا ةبلط ىلع هلاحل ةيمعت هلك كلذو ء(يليقعلا) هتليبق ىلإ

 سيلو «ةياورلا يف هتلزنم ىلع فرعتيو «هتيوه نم ققحتي نأ دارأ ول مهدحأ

 ىور نم مهيف سيل ةاورلا نم ةثالث (ًاعزاو) ىمسي نميف ىريسف ؛هيدي نيب دانسإلا

 .هتيمعت نم دوصقملا وه اذهو !لالب نع

 ؛يليقعلا عفان نبا وه عزاولا نأ ينسلا نبا دانسإ نم يرثوكلا ملع دق :ًاثلاث

 هيف ةمدقتملا ةمئألا لاوقأ نم ةياورلا يف هلاح ءوس ًاضيأ ملعي هنأ هيف كش ال اممو

 نم هلاثمألو هل مكو.هب دهشتسي نمم هنأ ءارقلا مهوأو ؛هلك كلذ لهاجت كلذ عمو

 .ناعتسملا هللاو !ركملاو سيلدتلا اذه وحن نم ءاوهألا لهأ

 .(هؤه-ه 457/1١ /۱۳)"ةغيعضلا"

 نورصنُت له» ثيدحب لدتسا نم ىلع درلا باب ۷1

 صاخشألاب لسوتلا زاوج ىلع «مكئافعضب الإ نوقزرتو
 لوسر لاقف ؛هنود نم ىلع ًالضف هل نأ دعس ىأر :لاق دعس نب بعصم نع

 يراخبلا هاور.« ؟مكئافعضب الإ نوقزرتو نورصنت له» : ب هللا

 :[مامإلا لاق]

 يف ليلد الف :ةحيحصلا تاياورلا ضعب يفامك مهصالخإو مهئاعّدب يأ

 .ةعدتبملا ضعب نظ امك صاخشألاب لسوتلا ىلع ثيدحلا

 ١(. 517 /7)" حيباصملا ةاكشم قيقحت "

 0 0 | ا ا اا



 صوصن باب [؟:4]

 كلذك سيلو نيحلاصلاب لسوتلا زاوج اهنم مهفي دق
 :[ ب هللا لوسر لاق]

 .(مكئافعضب نورصنتو نوقزرت امنإف ءءافعضلا ينوغبا»

 :[مامإلا لاق]

 تاوذب ًارصن سيل هنأو «ثيدحلا يف روكذملا رصنلا ريسفت ءاج دق هنأ ملعا

 رصني امنإ) :يتآلا ثيدحلا يف كلذو مهصالخإو مهئاعدب وه امنإو «نيحلاصلا

 . « مهصالخإو مهتالصو مهتوعدب :اهفيعضب ةمألا هذه هللا

 .(14:8/9-15:9)"ةحبحصلا"

 اب لوسرلا معب ءاقستسالا يف سنأ رثأ حرش باب [7544]

 تيملاب ءاقستسالا زاوج ىلع هب لدتسا نم ىلع درلاو

 سابعلاب ىقستسا اوطحق اذإ ناك هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نأ :سنأ نع

 معب كيلإ لسوتن انإو انيقستف انيبنب كيلإ لسوتن انك انإ مهللا لاقف.بلطملا دبع نب

 .نوقسيف :لاق ءانقساف انيبن

 :[ مامإلا لاق]

 :لاق سنأ ىلإ يراخبلا دانسإب يليعامسإلا دنع ةديفم ةدايز ثيدحلا لوأ يف

 املف :نوقسيف مهل ىقستسيف «هب اوقستسا ةا: يبنلا دهع ىلع اوطحق اذإ اوناك"
 .ثيدحلا ركذف "..رمع ةرامإ يف ناك

 نأ مهل هللا وعدي نأ لإ هنم مهبلط وه امنإ ةقلو هب مهؤاقستساف :تلق

VET 
 يا



 ةصقو «مهيقسيف هللا نم كلذ مهل بلطي يأ ؛مهل يقستسيف :مهلوق ليلدب «مهيقسي
 مهئاقستسال ةيقيقحلا ةروصلا ىلع يلمع لاثم حضوأ (ةعمجلا) يف ةمدقتملا سنأ

 نكي مل ءسابعلاب رمع ءاقستسا ناك كلذكو.ايقسلا يف ثب هب مهلسوتو

 ىقستسا رمع نأ" :سابع نبا ثيدح هديؤيو «هئاعدب امنإو ؛هتاذب هؤاقستسا
 "..اًباحس كدنع نإ مهللا :لاقف سابعلا ماقف «قستسا مق سابعلل لاقف ؛ىلصملاب

 هلعلو ؛ظفاحلا هيلع تكس «هاو دنسب (5917) قازرلا ديع هجرخأ .ءاعدلا خلإ

 .هدهاوشل

 هرادم نأل «تيملاب لسوتلا زاوج ىلع ليلد هيف سيل ثيدحلا نإف اذه نيبت اذإ

 لعج يذلا ببسلا وه اذهو «هتافو دعب نكمي ال اذهو ؛يحلا ءاعدب لسوتلا ىلع

 عم لوضفملاب لسوتلا باب نم وه سيلو ثلا يبنلا نود سابعلاب لسوتي رمع

 يبنلاب قستسي مل فلسلا نم اًدحأ نأ كلذ ديؤي اممو ءاومعز امك لضافلا دوجو

 هنع هللا يضر سيق نب كاحضلا لعف امك ءايحألاب اوقستسا امنإو «هتافو دعب لَ

 .هنع هللا يضر ةيواعم نمز يف يشرجلا دوسألا نب ديزيب ىقستسا نيح

 رمع نمز يف اا يبنلا ربق ىلإ ءاج الجر نأ ةبيش يبأ نبا ىور امامأ و

 :هل ليقف مانملا يف لجرلا ىتأف ءاوكله دق مهنإف كتمأل قستسا هللا لوسر اي :لاقف

 يف ظفاحلا لوق نم مهضعب مهف امل اًفالخ «هدانسإ حصي الف.ثيدحلا ..رمع تن

 نإف «"رادلا كلام نع ناّمسلا حلاص يبأ ةياور نم حيحص داتسإب.." :(حتفلا)

 هقثوي مل اذه اًكلام نآل ءكلذك سيلف هقوف نم امأو «حلاص يبأ ىلإ حيحص هدانسإ

 مل يقستسملا لجرلاو )٤/ 2517/1١ متاح يبأ نبا هل ضيبو «ٌتْمِلَعاميف دحأ

 ينزملا ثراحلا نب لالبب "حوتفلا" هباتك يف هايإ فيس ةيمستو ؛لوهجم وهف مسي
 لاق ؛يدسألا يميمتلا رمع نبا وهو ءاذه اًقيس نأل !ءيش ال «ةباحصلا دحأ

TY 1 



 اذه رادلا كلام قثو دق نابح نبا تيأر مث "ةقدنزلاب مهتاو هوكرت" :يبهذلا

 تملكت دقو. لجرلا ةلاهج ةلعلاف هقيثوت تبث نإف «فورعم هلهاستو )5/ ۳۸٤(«

 ."نابح نبا تاقئب نالخلا عافتنا ريسيت" يباتك يف روكذملا قيثوتلا ىلع

 .(307/1)"يراخبلا حيحص رصتخم"

 سابعلا ءاعدب ناك امنإ رمع ءاقستسا نأ نايب باب [؟50]

 دبع نب سابعلاب ىقستسا اوطحق ذإ ناك باطخلا نب رمع نأ سنأ نع
 انيبن معب كيلإ لسوتن انإو ءانيقستف انيبثب كيلإ لسوتن انك انإ مهللا» :لاقف بلطملا

 يراخبلا هاور.نوقسيف :لاق .«انقساف

 :[ مامإلا لاق]

 ةجح هيفف ءامهنع هللا يضر سابعلا ءاعدب رمع ءاقستسا رركت ىلإ ةراشإ هيف

 همعب لسوتلا ىلإ لاء هب لسوتلا كرت امنإ هنأب رمع لعف نولوأتي نيذلا ىلع ةغلاب

 ناك ول :لوقن ائنإف !!لضافلاب لسوتلا ناكمإ عم لوضفملاب لسوتلا زاوجل ًانايب
 اذهو «ىقستسا املك هيلع رمتسا املو «ةدحاو ةرم كلذ لعفل نومعزي امك رمألا

 .فاصنإلاو ملعلا لهأ ىلع ىلاعت هللا ءاش نإ ىفخي ال نيب

 ٤۷۸(. /۱)" حيباصملا ةاكشم قيقحت "
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 تاومألا عابس ةلأسم لوح مالكلا

 مر





 ببسلا وه نوعمسي ىتوملا نأب داقتعالا نأ نايب باب [؟١51]

 ربكألا كرشلا يف مويلا نيملسملا نم ريثك عوقول ىوقألا
 عامس مدع يف تانيبلا تايآلا" ىلع هقيقحت ةمدقم يف مامإلا لاف]

 :[''تاومألا

 «ىرتس امك يهقف مكح نايب يف اهعوضوم ناك نإو ةلاسرلا هذه نأ ملعا

 الأ :ىلعأو كلذ نم ىّمسأ وه امب اهل ةقالع ال هنأ-يداقتعا يف-ينعي ال كلذف

 نأ مولعملا نمو ءهاوس نود ىلاعت هؤاعدو هدحو هلل ةدابعلا صالخإو ديحوتلا وهو

 مويلا نيملسملا نم ريثك عوقول ىوقألا ببسلا وه :نوعمسي ىتوملا نأب داقتعالا
 زع -هللا نود نم مهتدابعو نيحلاصلاو ءايلوألا ءاعد وهو الأ ؛ربكآلا كرشلا يف

 كلذ يف مهكراشي لب ؛مهنم لاهجلا يف كلذ رصحني الو ءاًدانع وأ ًالهج -لجو

 مهنإف !ءاملعلا رابك نم هنأ ربهامجلا نظي دقو لب «ملعلا ىلإ يمتني نمم ريثكلا

 «ناطاس نم اهب هللا لزنأ ام يتلا تاريربتلا فلتخمب ةباتكو ٌةباطخ كلذ مهل نورربي

 ىّدؤي هنأل ؛ركذي اًمامتها كلذل ريعُت ال-فسألا عم-اهلك ةيمالسإلا بازحألاو

 لّوأ ناك امنإ ءايبنألا نأ نوملعي مهنأ عم !ةقرفتلاو فالتخالا ىلإ مهضعب معزب

 نع تكسي نم مهريخو .(75 :لحنلا)# توغاطلا اوُبْيَتْجاَو هللا اوُدْبْعَأ نأ مهتوعد

 ىسولآلا ةمالعلا فلآ يذلا خيشلا كلذ نأ رهاظلا نمو «بجاولا اذهب هريغ مايق

 -فلؤملا حرص امنيح هترئاث تراث كلذلو ؛مهنم ناك هيلع درلا يف ةلاسرلا هذه

 هيلع ام يفاني كلذ نأ ملعي هنأل ؛نوعمسي ال يتوملا نأب هسرد يف-هللا همحر

 -لجو زع-هللا نود نم مهئاعدو «نيحلاصلاو ءايلوألل ةادانملا نم لاّهُجلا كئلوأ

 هذه ىلع ءاضقلل اًديهمت الإ ةلاسرلا هذه فلآ ام-هللا همحر-فلؤملا نأ ينظ يفو



 ىوقألا ببسلا نأ رابتعا ىلع :ىلاعت هللا ريغب ةثاغتسالا يهو الأ «ىربكلا ةلالضلا

 «نوعمسي ىتوملا نأب داقتعالا وه امنإ ءنيملسملا نم ّلض نم دنع اهل بجوملا
 نم ىتوملا ءاعدل ىنعم ٍئتيح قبي مل «؛نوعمسي ال ىتوملا نأ باوصلا نأ نيبت اذإف

 .ىلاعت هللا نود

 ءاعد عمسي ال تيملا نأ دقتعي اًملسم-روصتي يريغ الو -روصتأ داكأ ال ينإف

 هنم تنكمت دق نوكي نأ الإ ؛هيداني هللا نود نمو هوعدي كلذ عم وه مث «ةيعادلا

 مهنأ ؛ءايلوألا يف مهضعب داقتعاك ؛ىرخأو هذه نم لضأ يه ءىرخأ ةلطاب ةديقع

 اوتلفتو اوقلطنا اوتام اذإف ؛نيديقم ةينوكلا بابسألابو «نيزجاع اوناك مهتوم لبق

 نيرغتسي الو !بابرألا ٌبرك ءيش لك ىلع نيرداق اوراصو «بابسألا كلت نم

 نيملسملا يف نإف ؛هعاونأ فالتخا ىلع كرشلا نم ىلاعت هللا مهافاع نمم اذه دحأ

 مهنومسي نمم ىلاعت هللا نود ءايلوألا نم نيفرصتم نوكلا يف َّنأب حّرصي نم مويلا
 نم ةرظن" :لوقي نم مهيفو مهريغو "باطقألا"بو " نيكّردملا" ب ماشلا يف انه

 .تايكرشلا نم هوحنو !" ًاديعس يقشلا بلقت خيشلا

 :ىلاعت هلوق تحت (۳۹۱/۱۱) "هريسفت" يف اضر ديشر ديسلا ةمالعلا لاق

 .(45 :ستوي)#هللا اش ام ا اعف الو ارض ييف َكِلْمَأ ال لق

 صاخ هنأل ؛هيف يل نأش ال ءاش ىتم ناك كلذ نم هللا ءاش ام نكل يأ "

 .نيوكتلا ال غيلبتلا اهتفيظو يتلا ةلاسرلا نود ةيبوبرلاب

 صوصنلا هذه لثم نأ هللا ديحوتب نيملسملا نم نييفارخلا لهج نم غلب دقو

 -نيحلاصلاو ءايبنألا ةردق ىوعد نع مهنم هب نيلهاجلا ّدصت مل ديحوتلا تايآ نم
 هللا هلعجي امم مهرضو مهعفن يف فّدَصَّنلا نم ءيش لك ىلع-مهنم نيتيملا ىتح
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 مهنم نأ نودقتعي لب «بابسألا يف هننس ىضتقمب مهل رودقملا بسكلا نم ىلاعت

 رابك ضعب ّنِإو.ةعبرألا باطقألاب مِهَنوُمَسُي نيذلاك ؛هلك نوكلا يف نوفرصتي نم
 رون) ةيمسرلا رهزألا ةلجم يف ىتح اذه بتكي رصعلا اذه يف رهزألا ءاملع

 ام لك يف مهب ةثاغتسالاو ىتوملا نم هللا ريغ ءاعد زاوجب يتفيف !(مالسإلا

 .رض عفدو .عفن بلج نم هنع نوزجعي

 نوعفتي نيحلاصلا نم نيتيملا ٌنوكو "كلذ تابثإ يف اًباتك مهضعب فّلأو

 مهنوعدي نم جئاوح نوضقيف «مهروبق نم نوجرخيو .مهسفنأب نورضيو
 ةمئأ نع ءانثتسالا يف لوألا هلقن دعب "نايبلا حتف" يف لاق !مهب نوثيغتسيو

 هنَدْيَد راص نمل ءرجاز غلبأو «عزاو مظعأ اذه يفو " :هصن ام هحيجرتو نيرسفملا

 ردقي ال يتلا لزاونلا لوزن دنع هب ةثاغتسالا وأ بَ هللا لوسرل ةادانملا هاريّجهو

 ىلع ردقي ال ام لوسرلا نم بلطي راص نم كلذكو ؛هناحبس هللا الإ اهعفد ىلع

 ًءايبنألا قلخ يذلا «نيملاعلا بر ٌماقم اذه نإف «هناحبس هللا الإ هليصحت

 يبن نم بلطي فيكف «مهتيميو مهايحأو مهقزرو ؛نيقولخملا عيمجو نيحلاصلاو

 ريغ هنع زجاع وه ام نيحلاصلا نم حلاص وأ ءةكئالملا نم كلم وأ :ءايبنألا نم

 قزارلا قلاخلا .ءيش لك ىلع رداقلا «بابرألا برل بلطلا كرتيو ؟هيلع رداق

 متاخو مدآ دلو ديس نإف ؛ةظعوم نم ةيآلا يفامب كبسحو !؟عناملا يطعملا

 فيكف ُاَمْنَت اَلَو ارض يبل كلما ال لق :هدابعل لوقي نأب هللا هرمأي لسرلا

 هلإف ؟يناهبنلا فسوي خيشلل "قلخلا ديسب ةثاغتسالا يف قحلا دهاوش" باتك ىلإ ريشي هنأك :تلق )١(

 مزجإ هتدلب يف نفدو تام هنإ :ليقو «م1975 -ه 1705٠ ةنس توريب يف هتافو تناكو «يرهزأ

 تام هنأ ىلع رصي ريهز ذاتسألا يخأ نأ ريغ.يلكرزلا ذاتسألل "مالعألا" يف امك نيطسلف يلامش

 .[هنم].ةروشابلا ةربقمب نفدو توريب يف

 .[هنم].(576-577 ص ٤ج) (7)
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 ىلإ غلبت ال هتلزتمو «هتبتر نود هتبتر نمم -هژیغ هُكَّلَمُي فيكو !؟هزيغ هكله
 !؟هريغل ِهّكّلَمُي نأ نع ًالضف ؛هسفنل- هتلزنم

 قابطأ تحت اوراص دق نيذلا تاومألا روبق ىلع نوفكعي موقل اًبجع ايف

 ال فيك !- لجو زع-هللا الإ هيلع ردقي ال ام جئاوحلا نم مهنم نوبلطيو «ىرثلا

 ال) ىنعمل ةفلاخملا نم مهب لح امل نوهبتني الو «كرشلا نم هيف اوعقو امل َنوُلَّقيتي

 ىلع ملعلا لهأ عالّطا اذه نم بجعأو !؟4ٌدَحَأ هللا وه لق لولدمو «(هللا الإ هلإ

 ىلإ عوجرلا نيبو مهنيب نولوحي الو «مهيلع نوركني الو ءالؤه نم عقيام
 وه هناحبس هللا نأب نوفرتعي كئلوأ نإف ؛اهنم دشأ وه ام ىلإ لب ؛ىلوألا ةيلهاجلا

 ءاعفش مهمانصأ نولعجي امنإو «عفانلا راضلا «تيمملا ييحملا «قزارلا قلاخلا

 «عفنلاو رضلا ىلع ةردق مهل نولعجي ءالؤهو ؛هيلإ مهل نيِبَّرَقُمو هللا دنع مهل

 هعامس رش نع ٌكافكو ؛لالجلا يذ عم ةراتو :لالقتسالا ىلع ةرات مهنودانيو

 لّسوت دقلو «رفكلا ساندأو :كرشلا راضوأ نم هتعيرش رّهَطُمو «هتيد رصان هللاو

 رفك نم ؛هردص هب جلثنيو «هتيع هب رق ام ىلإ ةعيرذلا هذهب-هللا هازخأ-ناطيشلا

 ؛.(١٠؟ :فهكل)# اَعْنُص نوش ما نوسم مهول ةكرابملا ةمألا هذه نم ريثك

 ."نوعجار هيلإ انإو هللانإ"
 جَ َنيّدلا هَل َنيِصِلْخُ هللا اًوَعَد# :ىلاعت هلوق تحت ًاضيأ ديشر ديسلا لاقو

 .0؟ :سنوي)#َنيِرِكاَشلا نم وكتل هه نم اَنَتْيَجْنَأ

 يف نوعُدَي ال اوناك نيكرشملا نوكل حيرص نايب اهلاثمأو ةيآلا هذه يفو "

 نم مهددع ىَصْخني ال نم نكلو «مهبر هللا الإ مهب بابسألا مّظقتو دئادشلا تاقوأ

 ؛نيتيملا نم مهيدوبعم الإ قيضلا دشأ دنع نوعدي ال مهمعزب نامزلا اذه يملسم

 ال نمم مهريغو عيرس يبأو يلوبتملاو يناليجلاو يقوسدلاو يعافرلاو يودبلاك

 170: ا



r ُهَنَدَس اميس الو مهريغو نييرهزألا مئامعلا ةلمح نم دجتو :مهددع ىصَحي 

 هلوأتيو :مهكرشب مهيرغي نم اهروذنو اهفاقوأب نوعتمتي نيذلا ةدوبعملا دهاشملا

 .هريغو لّسوتلاك ةيبرعلا ةغللا يف همسا ريغب هتيمستب

 امبر ءاهنولقانتي ةياكح ةيروسو رصم يف سانلا نم نيريثك نم تعمس دقو

 ؛مهتافارخ رصعلا اذه يملسم رثكأو امهلهأ هباشتل نيرطقلا يف ترركت

 اوراصف ؛قرغلا ىلع اوفرشأ ىتح مهب جاهف رحبلا اوبكر ةعامج نأ :اهصخلمو

 !يعافر اي :حيصي مهضعبو !يودب اي ديس اي :لوقي مهضعبف :مهيدقتعم نوثيغتسي

 مهب قاض دحوم لجر مهيف ناكو «خلا..!يناليج ايرداقلا دبع اي :فتهي رخآو

 .(۳۳۸-۳۳۹ /۱۱).' !كفرعي ٌّدحأ ىقب ام ؛قرغأ ٌبر اي :لاقف ؛اًعرذ

 حور" يف فلؤملا دلاو يسولآلا مامإلا نع كلذ وحن ةيآلا ىنعم يف ركذ مث

 :يسولآلا لاق مث «"يتاعملا

 صيصخت لب «هناحبس هب طقف ءاعّدلا صيصخت دارملا سيل هلأ ةيآلا ٌدهاظو"
 ام اّيَأو :نيدلا هل نيصلخم نونوكي ال كلذ درجمب مهنأل ؛ًاضيأ ىلاعت هب ةدابعلا

 ريبخ تنأو «لاحلا كلت يف ىلاعت هريغ نوعدي ال نيكرشملا نأ ىلع َةلاد ةيآلاف ناك

 ال نم اوعد ءرحب وأ رب يف «ميسج ٌبطخو ؛ريطخ ٌرمأ مهارتعا اذإ مويلا سانلا نآب

 نم مهنمو «سايلإو رضخلا اوعدي نم مهنمف ؛عمسي الو ىري الو «عفني الو رضي
 عرضي نم مهنمو «ةمئألا دحأب ثيغتسي نم مهنمو «سابعلاو سيمخلا ابأ يداني

 الو ءهاعُدو هعّرضتب الوم صخب مهيف ًادحأ ىرت الو «ةّمألا خياشم نم خيش ىلإ
 ٌكيلع هللابف .لاوهألا كيتاه نم وجني هدحو ىلاعت هللا اعد ول هنا «لاب هل رمي داكي

 ىلإو ؟اليق ٌموقأ نييعاَّدلا يأو ؟اليبس ىدهأ ةيثيحلا هذه نم نيقيرفلا يأ :يل لق

 ةلالصلا ٌجاومأ تمطالتو ؛ةلاهجلا حير هيف ٌتَّفِصع نامز نم ىكتشملا هللا
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 ىلع رَّذعَتو ؛ةعيرذ ةاجنلل هللا ريغب ةثاغتسالا تذححتاو ؛ةعيرّشلا ةنيفس تّقرحخو

 ." فوتحلا فونص ركنملا نع يهنلا نود تلاحو «فورعملاب رمألا نيفراعلا

 يف نوحلصملا ةاعّدلا هاقلي ام ىلإ- هللا همحر- يسولآلا ةماعلا ريشي :ٌتلق
 عدبلاو كرّشلا رشف ببسب ؛قحلا مهتوعدل ةضراعملاو ةدّشلا نم ناكمو ِنامز لك

 هاو مهماكُح نم نيقفانملاو ؛مهئاملع نم عدبلا خويشو :مهتماع ني سانلا يف

 .١01:فسوي)#َنوُمَلْعَي ال سالا َرثْكَأ نكَلَو ِهِرْمَأ ىلع بلاغ

 امو ةيهولألاو ةيبوبرلا ديحوت يف مالكلا عبشأ نأ نآلا يضرغ سيلو ءاذه

 َماق دقو اميس ال ؛ةمدقملا هذه هل عستت ال ٌرمأ كلذف ؛ةينثولاو كرشلا نم امهيفاني

 ميق نباو «ةيميت نبا مامإلاك ؛مالسإلا خويشو ديحوتلا ةمئآ ؛مايقلا يخ كلذب

 يلوأ نم مهريغو «يناكوشلاو «يتاعنصلاو «باهولا دبع نب دمحمو «ةيزوجلا

 عاونأ نم عونب-"ىتوملا عامس"-ةلأسملا هذه طابترا نايب ضرغلا امنإو «بابلألا

 ملع ملعأ ينإف ؛نوعمسي ال ىتوملا َّنأ قيقحتب نوكي هيلع ءاضقلا َّنأو ءكرّشلا
 هنايب مّدَّقَت ام مهسوفن يف مقي مل نم نيحلاّصلاو ءايلوألاب نيثيغتسملا يف َّنأ نيقيلا

 نم ناكو ؛ءايحألاك نوعمسي مهنا نودقتعي اوناك امل مهّتكلو «ربكألا لالَّضلا نم

 !مهتوم دعب مهب كلذ اوزاجتسا «مهتايح يف مهب ةثاغتسالاو مهتادانم مهيدل مّلسملا

 يف مهب ةثاغتسالا نأ نم نيملسملا ءاملع ىدل فورعم وه امب مهيلع ةمئآلا در دقو

 يتلا مهتردق تحت لخدت امب يه امنإو ءاهلومشو اهقالطإ ىلع تسيل مهتايح
 «بولقلا ةيادهو ءءاَفّشلاو قْزّرلاو :ةداعّسلا كلذ نم سيلو ءاهنم ىلاعت هللا مهنّكم

 نم كلذ ٌبلطف ؛ىلاعتو هناحبس هتيّبوبرب َقّلَعَتُم وهامم هوحنو ؛بونذلا نارفغو
 وه امك ةيهولألا َهلَب ةيبوبرلا ديحوتب لحم ,ربكأ لالضو كرش مهتايح يف ءايلوألا

 .ٌرمأو ىهدأ هنأ كش ال ؟مهتوم دعب كلذب فيكف «رهاظ
 .7-01 ؟ ص) " تاومألا عامس مدع يف تانيبلا تايآلا قيقحت"

 يا



 نوعمسي ال ىتوملا نأ قيقحت باب [۲۲]

 تاومألا عامس مدع يف تانيبلا تابآلا" قيقحت ةمدقم يف مامإلا لاق]

 :[يسولآلا"

 رومأ نم يبيغ رمأ وه امنإ نوعمسي ال وأ نوعمسي ىتوملا نوك نأ ملعا

 ءارآلاو ةسيقألاب هيف ضوخلا زوجي الف «لجو زع هللا الإ اهملعي ال يتلا خزربلا

 يف ركذ . ىلاعت هللا همحر . فلؤملا ىرتسو ءًايفنو ًاتابثإ صنلا عم هيف فقوي امنإو
 نع لقن يناثلا لصفلا يفو :نوعمسي ال مهنأ يف ةيفنحلا مالك لوألا لصفلا

 ةلق ءالؤه نأ ينمهي سيلو «نوعمسب مهنأ ءالؤه ريغ نع ىكحو «هلثم مهريغ
 باتكلا يف تباثلا هليلدب امنإو ةلقلاب الو ةرثكلاب فرعي ال قحلاف ةرثكلا كئلوأو

 :لوقأف ؛ىلاعت هللا ءاش نإ هددصب انآ اماذهو امهيف هقفتلا عم ةنسلاو

 ٠١( :رطاف)#روبقلا يف نم عمسمب تنأ امو# :ىلاعت هلوقب نولوألا لدتسا

 ١8:لمنلا) (نيربدم اولو اذإ ءاعدلا مصلا عمست الو ىتوملا عمست ال كنإ# :هلوقو

 نم ب « يتوملا» دوصقملا سيل هنأو زاجم نيتبآلا نأب نورخآلا باجأو (01 مورلاو

 اوهبش ءايحألا رافكلا مهب دارملا امنإو مهروبق يف ةقيقح ىتوملا «روبقلا يف

 لاق امك " ربقلا نكس نم لاح يف وأ ىتوملا لاح يف مه نم ىنعملاو " ىتوملاب

 .(۷۲ ص) ةلاسرلا يف يتأي ام ىلع رجح نبا ظفاحلا

 هركذ ام وه ىنعملا نأ امهقايسو نيتيآلا ربدت نم لك دنع كش ال :لوقأف

 يف مهنيب فالخ ال ريسفتلا ءاملع ىرج كلذ ىلعو '''ىلاعت هللا همحر ظفاحلا

 )١( نايبلا ءاوضأ " هياتك ىف ىطيقنشلا نيمألا دمحم ةمالعلا ايفاش انايب كلذ نيب دقو " )415/5-
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 ىتوملا نآل ؛قبس ام ىلع امهب لالدتسالا عنمي ال كلذ نكلو «تملع اميف كلذ

 مهب ىلاعت هللا هبش نيبطاخملا دنع ًافورعم كلذ ناكو ةقيقح نوعمسي ال اوناك امل

 ىتوملا مهو - مهب هبشملا نأ ىلع هيبشتلا اذه لدف عامسلا مدع يف ءايحألا رافكلا

 نأ ىلع دسألاب ةعاجشلا يف دبز هيبشت ًالثم لدي امك ؛نوعمسي ال - مهروبق يف

 قسي مل مالكلا ناك نإو ءهب هبش كلذلو ديز نم ىوقأ كلذ يف وه لب عاجش دسألا

 نإو ناتقباسلا ناتيآلا كلذكو ءديز نع امنإو هسفن دسألا ةعاجش نع ثدحتلل

 ىتوم نأ يفتي ال كلذف روبقلا ىتومب اوهبشو ءايحألا رافكلا نع اتثدحت اتناك

 ءايحألا ىتوم هيبشت نم مهفي ال ةقيلسلا ميلس يبرع لك نإ لب «نوعمسي ال روبقلا
 رمألا اذإو قباسلا لاثملا يف امك مهنم عامسلا مدع يف ىوقأ ءالؤه نأ الإ ءالؤهب

 .نوعمسي ال روبقلا ىتومف كلذك

 هنكلو روكذملا يفنلاب ملسي نأ الإ هعسي مل نيفلاخملا ضعب اذه ظحال املو

 اذهو "هيف عافتنا ال اعامس نكلو نوعمسي مهنأ ينعي " عافتنا عامس " :هلوقب هديق

 ديقلا نإف ًاهبشم هب هبشملا لعج ثيح نيتيآلا يف روكذملا هيبشتلل بلق يدقن يف

 ال نكلو ةقيقح نوعمسي مهنإف رافكلا نم ءايحألا ىتوم ىلع قدصي روكذملا

 ىتوم نم مهب هيشملا لعج زوجي فيكف دهاشم وه امك مهعامس نم نوعفتني
 دهاشملا نأ عم «مهعامس نم نوعفتني ال مهنكلو نوعمسي مهنأ يف مهلثم روبقلا

 لطبف نيتميركلا نيتيآلا يف روكذملا هيبشتلا نسح كلذلو ءاقلطم نوعمسي ال مهنأ

 .روكذملا ديقلا

 ناك ول روبقلا ىتوم يف روكذملا ديقلا وحئب لوقلا نكمملا نم ناك دقلو

 بئارغ هيف نإف ىلاعت هللا همحر ميقلا نبال بوسنملا " حورلا " باتك نم (45-55 ص) رظنا 2002(

 .[هنم].(87 ص) رظناو :يتأي اميف كلذ نم ائيش ىرنس امك ءارآلاو تاياورلا نم بئاجعو

 يا



 قيفوتلاو هب ناميإلا بجول نذإ ًاقلطم نوعمسي ىتوملا نأ ىلع عطاق صن كانه

 ال امم صنلا اذه لثم نكلو ؛ًالثم نيتيآلاك صوصنلا نم هضراعي دق ام نيبو هنيب

 :نايبلا كيلإو هفالخ ىلع ةمئاق ةلدألا لب هل دوجو

 اذإ ءاعدلا مصلا عمست الو# :ةيناثلا ةيآلا مامت يف ىلاعت هلوق :لوآلا ليلدلا

 ال ًاعامس نكلو ًاضيأ نوعمسي مهنأ " مصلا " مهب هبشملا يف يضتقي اذه لهف

 ال يذلا رهاظلا قحلا وه امك ًاقلطم نوعمسي ال مهنأ يضتقي هنأ مأ ًاضيأ هيف عافتنا

 "هريسفت " يف ريرج نبا لاقف لوقن يذلا اذه ديؤي ام روثأملا ,يسفتلا يقو .هيف ءافخ

 :ةيآلا هذهل ( ۳ )۲١/

 ىلع هللا متخ دق نيذلا نيكرشملا ءالؤه مهفت نأ ردقت ال كنإف :هانعم لمم اذه

 مهفت نأ ردقت ال امك «هليزنت ظعاوم نم مهيلع ىلتي ام َمُهَق مهبلسف مهعامسأ

 عمست الو# :هلوقو ءًاعامسأ مهل لعجت نأب مهعامسأ هللا مهبلس نيذلا ىتوملا

 اولو اذإ عمسلا اوبلس دق نيذلا مصلا عمست نأ ردقت ال امك :لوقي #ءاعدلا مصلا

 .همهفو كلذ عامسل

 :لاق ةداتق نع حيحصلا هدانسإب ىور مث

 رفاكلا عمسي ال كلذك ءاعدلا تيملا عمسي ال امكف رفاكلل هللا هبرض لَم اذه

 «عمسي مل هتيدان مث ًاربدم ىلو ّمصأ نأ ول :لوقي «..ءاعدلا مصلا عمستالو#

 .عمس امب عفتني الو عمسي ال رفاكلا كلذك

 متاح يبأ نباو «رذنملا نباو ؛ديمح نب ديعل ١١5( /5) " رردلا " يف هازعو

 تيس يم 3 20111 ا ا 6 م



 نبا نع قبس ام وحنب ةيآلا هذه (۲۳۲ /۱۳) يبطرقلا رسف دقو «ريرج نبا نود

 .هنم هرصتخا هنأكو ريرج

 ال مهروبق يف ىتوملا نأ ةدمتعملا ريسفتلا بتك نع لوقنلا هذه نم تبثف

 هللا يضر ةشئاع ةديسلا هتمهف يذلا وه اذهو «نيربدم اولو اذإ مصلاك نوعمسي

 عضاوم ةدع يف اهنع فلؤملا هلقنو ءاهريغو ةنسلا بتك يف اهنع كلذ رهتشاو اهنع

 يذلا وه هنأ هريغو وه هتافو 1/١( 59:58:88 :67555 ص) رظناف هتلاسر نم

 ىلع بيلقلا لهأ ةو يبنلا ىدان امل ةباحصلا نم هريغو هنع هللا يضر رمع همهف

 .ىلاعت هللا ءاش نإ ًابيرق هنايب يتأي ام

 هنود نم نوعدت نيذلاو كلملا هل مكبر هللا كلذ# :ىلاعت هلوق :يناثلا ليلدلا

 مكل اوباجتسا ام اوعمس ولو مكءاعد اوعمسي ال مهوعدت نإ .ريمطق نم نوكلمي ام

 .(14١و ۱۳ رطاف)#ريبخت لثم كئبني الو مككرشب نورفكي ةمايقلا مويو

 نوكرشملا ناك يذلا كئلوأ نع عمسلا يفت يف ةحيرص ةيآلا هذهف :تلق

 نوكرشملا ناك نيذلا نيحلاصلاو ءايلوألا ىتوم مهو ىلاعت هللا نود نم مهنوعدي
 كلذ ىلع لدي امك ءاهتاذل سيلو اهيف مهنودبعي مهل مانصأو ليثامت يف مهنولثمي

 الو اعاوس الوادو نرذت الو مكتهلآ نرذت ال اولاقو# :هموق نع (حون) ةروس ةيآ

 نأ :فلسلا نم هريغو سابع نبا نع روثأملا ريسفتلا يفف ارسنو قوعيو ثوغي
 ىلإ ناطيشلا ىحوأ اوكله املف حون موق نم نيحلاص لاجر ءامسأ ةسمخلا ءالؤه

 «مهئامسأب اهومسو ءاباصنأ نوسلجي اوناك يتلا مهسلاجم ىلإ اوبصنا نأ :مهموق

 روصلا كلت ملع يأ) ملعلا خسنتو كئلوأ كله اذإ ىتح ءدبعت ملفاولعفف

 نم اوذغختا نيذلاو# :ىلاعت هلوق هوحنو .هريغو يراخبلا هاور.تدبع (اهصوصخب

 نأ يف ةحيرص اهنإف (”:رمزلا»# ىفلز هللا ىلإ انوبرقيل الإ مهدبعن ام ءايلوأ هنود

 ہا



 .(ىفلز هللا ىلإ انوبرقيل الإ مهدبعن امإ# :نيلئاق

 كرشم يأ هيف عقي نأ نكمي ال مهولا اذه لثمو «نوعفنيو نورضيو نوعمسي مهنأ

 رضلاو عفتلاو حالصلا هيداني نميف دقتعي ال ناك ول لقعلا فيخس ناك امهم

 هباتك يف لاقف ىلاعت هللا همحر ميقلا نبا ةمالعلا اذه نيب دقو ثم يداعلا رجحلاك

 :(5 5595-78 /؟) " ناهفللا ةثاغإ "

 بعالت :ةديدع بابسأ هل مانصألا ةدابع يف نيكرشملاب ناطيشلا بعالتو

 ىتوملا ميظعت ةهج نم اهتدابع ىلإ مهاعد ةفئاطف ؛مهلوقع ردق ىلع موق لكب

 مالسلا هيلع حون موق نع مدقت امك مهروص ىلع مانصألا كلت اوروص نيذلا

 ىلإ ةالصلا نع ىهنو ؛دجاسملا روبقلا ىلع نيذختملا لب يبنلا نعل اذهلو

 لهأل ًادانعامإو ًالهج امإ هلك كلذ يف هفالخ الإ نوكرشملا ىبأف..'''روبقلا

 .نيكرشملا ماوع ىلع بلاغل وه ببسلا اذهو.ائيش كلذ مهرضي ملو ديحوتلا

 يف ةرثؤملا بكاوكلا روص ىلع -مهمعزب -اهوذختا مهنإف مهصاوخ امأو

 رمقلاو سمشلا دابع ركذو مانصآلا هذه تويب نطاوم نيب مث) ًاثيدحو ًاميدق ايندلا

 Y/Y) لاق مثاهلوح عئارشلا نم هوذختا امو مهمانصأو

 منصلا اولعجف بئاغ دوبعم لكش ىلع لصألا يف ناك امنإ منصلا عضوف

 نأ مولعملا نمف الإ ؛هماقم ًامئاقو هبانم ًابئان نوكيل هتروصو هنئیهو هلكش ىلع

 .[هنم]" دجاسم روبقلا ذاختا نم دجاسلا ريذحت " :يباتك رظنا ()

 ا



 ." هدوبعمو ههلإ هنأ دقتعي مث هديب ًارجح وأ ةبشخ تحني ال ًالقاع

 #مكءاعد اوعمسي الإ# ةمدقتملا ةيآلا يف هلوقب دوصقملا نأ ديؤي اممو :تلق

 مويو# :ةبآلا مامت مانصألا تاوذ تسيلو مهسفنأ هللا نود نم نودوبعملا مه امنإ

 ره امك ةفلكم ريغ تادامج اهنأل ؛ثعبت ال مانصألاو #مككرشب نورفكي ةمايقلا

 مويو# :ىلاعت لاق نوروشحم اعيمج مهنإف نيدوبعملاو نيدباعلا فالخب «مولعم
 اولض مه مآ ءالؤه يدابع متللضأ متنأء لوقيف هللا نود نم نودبعي امو مهرشحي

 مهتعتم نكلو ءايلوأ نم كنود نم ذختن نأ انل يغبني ناك ام كناحبس اولاق ليبسلا

 مهرشحي موي# :لاقو (۱۷-۱۸:ناقرفلا)ڳاروب اموق اوناكو ركذلا اوسن ىتح مهءابآو

 نم انيلو تنأ كناحبس :اولاق نودبعي اوناك مكايإ ءالؤهأ ةكئالملل لوقي مث اعيمج
 هلوقك اذهو (١4-؛:ابس)# نونمؤم مهب مهرثكأ نجلا نودبعي اوناك لب مهنود

 نيهلإ يمأو ينوذختا سانلل تلق تنأء ميرم نبا ىسيع اي :هللا لاق اذإو] :ىلاعت

 ةيآلا [قحب يل سيلام لوقأ نأ يل نوكيام كناحبس :لاق ؟هللا نود نم

 اميف -امهيف سيلو ةنسلاو نآرقلا وه امنإ نآرقلا هب رسف ام ريخو ١١( /ةدئاملا)

 ةيآلا هذه دنع فوقولا بجوف اضيأ تادامجلا رشحي هللا نأ ىلع لدي ام -ملعأ

 .انركذ اميف ةحيرصلا

 ريثك هيلع ىرج ام فلاخي هنكلو نيتم يوق هتنيب يذلا اذه نإ :لئاق لوقي دقو

 ىرخألا تايآلا نم اهانعم يفامو (رطاف) ةروس ةيآ ريسفت يف نيرسفملا نم

 ال :اهيف ىلاعت هلوق اوللع كلذ ىلع ءانبو اهسفن مانصألا اهب دارملا نإ :اولاقف

 " عفنت الو رضت ال تادامج اهنأل " :مهلوقب «مكءاعد اوعمسي

 مهل نوكي نأ يفني ال هنكلو ؛تنيب ام يفاني هرهاظب اذه نأ كش ال :لوقأف

 روكذملا ليلعتلا بقع (؟5١/757) يبطرقلا لاقف هتققح ام عم ىشامتي رخآ لوق

Y1 
 يا



 :هانعم ام هريغو (۳۳۳ )٤/ يناكوشلا هعبتو افثآ

 نمم لقعي نم ىلإ هدعب امو *...هنود نم نوعدت نيذلاوإل عجري نأ زوجيو

 نأ نودحجي مهنأ ىنعملاو ؛نيطايشلاو ءايبنألاو نجلاو ةكئالملاك رافكلا مهدبع

 هيلع ىسيع نع ريخأ امك ؛مهتدابعب مكورمأ مهنأ نورکنیو ًاقح هومتلعف ام نوكي
 .#قحب يل سيل ام لوقأ نأ يل نوكي امإ# :هلوقب مالسلا

 .ةمدقتملا (رمزلا) ةيآ ريسفت يف هوحن اركذ دقو

 فالخب «ةمدقتملا تايآلاب معدم هنأل ؛قباسلا امهريسفت نم ىلوأ وهو :تلق

 ليلد ال هنأ عم اذهو ءاهتاذ مانصألا رشحب لوقلا مزلتسي هنإف هيلإ راشملا امهريسفت

 خيش نبا نمحرلا دبع خيشلا لاق اذهلو اهيلإ راشملا تابآلا فلاخي هنإف هيلع

 " نيدحوملا نويع ةرق " هباتك يف -هللا امهمحر -باهولا دبع نب دمحم مالسإلا
 :هصن ام (رطاف) يتيآ ريسفت يف 1١7-٠١8( ص)

 نأ ريبخلا ربخي #كلملا هل مكبر هللا مكلذ# :هلوقب تايآلا هذه ىلاعت ًادتبا

 :لاق اذهلو «هريبدتو هفرصت تحت قلخلا عيمجو كولملاو «هدحو هل كلملا

 الف هتفص هذه تناك نم نإف (ریمطق نم نوكلمي ام هنود نم نوعدت نيذلاو#

 لب سدقتو ىلاعت هللا ىوس دحأ ىلإ رض عفد وأ عفن بلط يف بغري نأ زوجي
 ام نأ ىلاعت ربخأو ؛هل -ةدابعلا عاونأ مظعأ وه يذلا -ءاعدلا صالخإ بجي

 ضرف ولو «مهاعد نم ءاعد نوعمسي ال مهنأو ءأئيش كلمي ال كرشلا لهأ هوعدي
 :يأ مهكرشب نورفكي ةمايقلا موي مهنأو ؛مهيعادل نوبيجتسي الف نوعمسي مهنأ

 ىفخي ال] يذلا ريبخلا هب ربخأ يذلا اذهف «مهعم هلعف نمم نوؤربتيو «هنوركني

 هرفغي ال هنأو هب كرش ءاعدلا كلذ نأ ريخأو [ءامسلا يف الو ضرألا يف ءيش هيلع
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 :اولاق لب عرشو هب مكح اميف هوعاطأ الو ريبخلا اوقدص ام كرشلا لهأف هيقل نمل

 هيلع ىرت امك ًاسأر ناميإلاو مالسإلا اوكرتف «عفني هعامس عمو عمسي تيملا نإ

 ."ةمألا هذه ةلهج نم نيرثكألا

 اوعمسي ال مهوعدت نإ# :ىلاعت هلوقب لالدتسالا هجو مدقت امم نيبتف

 لب ؛ةهادب مهلثم مهريغو مهتوم دعب نوعمسي ال نيحلاصلا نأ ىلع #مكءاعد

 قفوملا هللاو.نوعمسي ال نذإ مهلك ىتوملاف ىفخي ال امك ىلوأ باب نم كلذ

 انه ئزتجأ ةلوطمو ةرصتخم تاياور هلو ردب بيلق ثيدح :ثلاثلا ليلدلا

 :اهنم نيتياور ىلع

 :لاق رمع نبا ثيدح :ىلوآلا

 مث ؟ًاقح مكبر مكدعو ام متدجو له" :لاقف ردب بيلق ىلع ةا يبنلا فقو

 مهنإ» : ةو يبنلا لاق امنإ :تلاقف ةشئاعل ركذف «لوقأ ام نوعمسي نآلا مهنإ :لاق

 عمست ال كنإ# :تأرق مث «قحلا وه مهل لوقأ تنك يذلا نأ نوملعي نآلا

 .ةيآلا تآرق ىتح (ىتوملا

 دمحأو (1/*197) يئاسنلاو (يرابلا حتف -747 /۷) يراخبلا هجرخأ

 07١:58 ص) باتكلا يف هضعب يتأيسو رمع نبا نع ىرخأ قيرط نم )/2١(

 نيرشعو ةعبرأب ردب موي رمأ ةو هللا يبن نأ :ةحلط يبأ ثيدح :ىرخألاو

 اذإ ناكو «ثبخم ثيبخ ردب ءاوطأ نم يوط يف اوفذقف شيرق ديدانص نم الجر
 هتلحارب رمأ ثلاثلا مويلا ردبب ناك املف :لايل ثالث ةصرعلاب ماقأ موق ىلع رهظ

 ضعبل الإ قلطني ىرنام :اولاقو هباحصأ هعبتاو ىشم مث ءاهلحر اهيلع دشف

 نالف اي :مهئابآ ءامسأو مهئامسأب مهيداني لعجف يكرلا ةفش ىلع ماق ىتح «هتجاح
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 اماندجو دق انإف «هلوسرو هللا متعطأ مكنأ مكرسيأ نالف نبا نالف ايو :نالف نبا

 هللا لوسر اي :رمع لاقف :لاق ؟اقح مكبر مكدعو ام متدجو لهف ءاقح انبر اندعو

 هديب دمحم سفن يذلاو» : #4 هللا لوسر لاقف ؟اهيف حاورأ ال داسجأ نم ملكت ام

 اخيبوت هلوق مهعمسأ ىتح هللا مهايحأ :ةداتق لاق.« مهنم لوقأ امل عمسأب متنأ ام

 .امدنو ةرسحو ةمقنو اريغصتو

 نم (4 : ص) ينآلا قيلعتلا يف هتجرخ دقو امهريغو ناخيشلا هجرخأ

 :هلوقب بيلقلا ىتوم عامس #9 هدييقت نم هنم ىلوألا ةياورلا يفام :لوألا

 هذهو.بولطملا وهو «تقولا اذه ريغ يف نوعمسي ال مهنأ هموهغم نإف 6( نآلا»

 حور" هباتك يف -هللا امهمحر فلؤملا دلاو - يسولآلا ةمالعلا اهيلع هبن ةماه ةدئاف

 «نوعمسي ال مهنأ ىتوملا يف لصأللا نأ ىلع يوق هيبنت هيفف (500 /5) " يناعملا

 ىلاعت هللا عامسإبو لاو يبنلا ءادن اوعمس دق تقولا كلذ يف بيلقلا لهأ نكلو

 نع 0٦ 0٩( ص) باتكلا يف يتأيس امك ۴# يبنلل ةزجعمو ةداعلل ًاقرخ مهايإ

 " يبطرقلا ريسفت " يفو .نيثدحملا نم مهريغو ةيفنحلا ءاملعلا ضعب

(YY) 

 هللا در نأ ىف هلي دمحمل ةداع قرخ ردب ةصق نأ هبشيف : ”ةيطع نبا لاق

 .[هنم]" ىلاعت هللا همحر فلؤملا دنع ۷١( ص) يتآلا ةشئاع ثيدح يف حيحص دهاش اهلو )١(

 ماكحألاب فراع يسلدنأ هيقف رسفم يطانرغلا يبراحملا ةيطع نب بلاغ نب قحلا دبع وه ()

 يف ناءزج هنم عبط " زيزعلا باتكلا ريسفت يف زيجولا ررحملا هل (017) ةنس يفوت.ثيدحلاو

 ةليضف نم (ه ١5٠١ ةئس لوألا عيبر لئاوأ) رطق -ةحودلا ةرايز يف انأو نآلا تملع مث "برغملا

 عبرأ عبط.مويلا ىتح مت دقو ةديدج ةعبط باتكلا عبطب موقي هنأ يراصنألا هللا دبع خيشلا

 ." همامت هللا رسي هنم تادلجم

 Vo ي م م ممم



 انلمحل مهعامسب ةا هللا لوسر رابخإ الولو :هلاقم هب اوعمس اكاردإ مهيلإ

 ءافش ىنعم ىلعو ةرفكلا نم يقب نمل خيبوتلا ىنعم ىلع مهايإ هءادن

 ."نينمؤملا رودص

 " نم" تازجعملا باب " يف يزيربتلا بيطخلا هدروأ كلذلو :تلق

 (يجيرختب - ۹۳۸ مقر ۳ ج) "ةاكشملا

 ارقتسم ناك ام ىلع ةباحصلا نم هريغو رمع رقأ لبا: يبنلا نأ :رخآلا رمآلاو

 ٌءاميإ كلذ ىلإ ًاموأ مهضعب ؛نوعمسي ال ىتوملا نأ مهداقتعاو مهسوفن يف

 :لوقأف حيضوت ىلإ ةجاحب رمألا نكل ؛ةحارص ركذ مهضعبو

 بيلقلا ىتومل ةو هءادن اوعمس امل ةباحصلا ةردابم يف وهف ءاميإلا امأ

 هوحن سنأ نع ىرخأ ةياور يف نإف " ؟اهيف حاورأ ال ًاداسجأ ملكت ام " :مهلوقب

 الولف (۷۳ ۷١- ص) باتكلا يف ينأيس امك " رمع لاق" :لدب " اولاق " ظفلب

 «كلذب هوردابي نأ مهل ناك ام أله هنم هوقلت قباس كلذب ملع ىلع اوناك مهنأ

 ىلع بجوي ذئنيح غيلبتلا بجاوف قباس ملع ريغب اوركنأو اوعرست مهنأ بهو
 رن ملو «عرشلا يف هل لصأ ال هنأو ءأطخ اذه مهداقتعا نأ مهل نيبي نأ ةا: يبنلا

 عمسأي متنأ ام" :مهل لاق ام ةياغو نايبلا اذه لثم ثيدحلا تاياور نم ءيش يف

 ىتوملل ةبسنلاب ةماع ةدعاق سيسأت هيف سيل - ىرت امك -اذهو." مهنم لوقأ امل
 هنأ ىلع ؛ةصاخ بيلقلا لهأ نع رابخإ وه امنإو ؛قباسلا مهداقتعا فلاخت اعيمج

 " اهيف يتلا رمع نبا ةياور تركذت اذإ ًاضيأ مهيلإ ةبسنلاب هقالطإ ىلع كلذ سيل
 اميو «تقولا كلذب صاخ نذإ مهعامسف :هحرش مدقت امك " نوعمسي نآلا مهنإ

 نوعمسي مهنأ ىلع لدت الف ؛اهل مومع ال نيع ةعقاو يهف ءطقف # يبنلا مهل لاق

 اذهو ءاقلطم ىتوملا نم مهريغ لمشت ال امك «مهل لاقي ام لكو ءًادبأو ًامئاد

 .ينأي ام احوضوو هديزيو.ىلاعت هللا ءاش نإ حضاو



 هنع هللا يضر سنأ ثيدح نم (۲۸۷ /۳) دمحأ هاور اميف يهف ةحارصلا امأو

 لهو ؟ثالث دعب مهيدانتأ هللا لوسر اي :لاقف هتوص رمع عمسف...." :لاق

 هديب يسفن يذلاو" :لاقف # ىتوملا عمست ال كنإإ# :لجو زع هللا لوقي ؟نوعمسي
 حيحص هدئسو." اوبيجي نأ نوعيطتسي ال مهنكلو «مهنم [لوقأ امل] عمسأب متنأ ام

 ةدمعلا يه ةروكذملا ةيآلا نأ هنع هللا يضر رمع حرص دقق .'''ملسم طرش ىلع

 كلذلو :هيف بيلقلا لهأ لوخداهمومع نم اومهف مهنأو ةردابملا كلت يف

 كلذ ناكو ؟مهلاكشإ ليزيل كلذب لَ يبنلا اوحراصف رمألا مهيلع لكشأ

 .مدقتملا هنايبب

 مهمهف ىلع - رمع مهتمدقم يفو -ةباحصلا رقأ لاو يبنلا نأ حضتي هنمو

 مهيلع هركني مل هنأل مهريغو ؛بيلقلا يتومل لماشلا ماعلا هجولا كلذ ىلع ةيآلل

 «كلذ ىلع مهرقأ هنإ لب ىتوملا عامس اقلطم يفنت ال ةيآلاف «متأطخأ :مهل لاق الو

 كلذ نأو ءاَّقح همالك اوعمس مهنأو بيلقلا نأش نم ًايفاخ ناك ام مهل نيب نكلو

 .قبس امك ا هل ةزجعم ةيآلا نم ىنثتسم رمأ

 ةشئاع لالدتسا نأ هيلإ بيرألا داشرإو هيلع هيبنتلا نسحي امم نإو اذه

 رارقإ نيبت دعب مويلا اهتتطختل هجو الف ءاهب رمع لالدتسا ًامامت هبشي ةيآلاب مدقتملا

 بيلقلا ةصقل هتياور يف رمع نبا ىلع اهدر يف الإ مهللا :هيلع رمعل ةا يبنلا

 اهتياور ىلع ةباحصلا نم ةعامج قافتا نم نيبت دقف ؛هايإ اهميهوتو ءعامسلا ظفلب

 اهتياورو مهتياور نيب عمجلا نكمملا نم ناك نإو ؛ةمهاولا يه اهنأ وه هتياورك

 ىف هازع ثيدحلاو ٠( -۲۱۹/۳) دمحأل ةياور وهو هل ةدايزلاو ١15( 157-15 /8) هدنع هلصأو(١)

 الو هيودرم نبال هقايسو ملسمل هلصأ نأ ينعي هنأكو هيودرم نباو ملسمل (167/0) " ردلا "
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 يف سيل اهؤطخف (۸ -۷ ص) " ةلاسرلا " ىلع قيلعتلا يف هنايب يتآيس امك

 ناكل كلذالرلو اهتقيقح ىلع اهيلع ةصقلا ءافخ يف امنإو ةيآلاب لالدتسالا

 هب ربخأ ام ىلع ءاهب مزاجلا فقوملا وهو الآ ءاهنم ةباحصلا رئاس فقوم اهفقوم

 .ةيآلا نم ًةانثتسم اهرابتعاو ل يبنلا

 نم قلي يبنلا هرقأ ام عبتتب ءانتعالا قيقدلا هقفلا نم نأ ملعاو ءاذهل هبنتف

 دق كلذ نودبف الإو «مولعم وه امك قح ةو هرارقإ نأل ؛هب جاجتحالاو ءرومألا

 وه اذهف ًاديعب كب بهذن الو «صوصنلا نم ريثك يف باوصلا نع مهفلا لضي
 -ثيدحلا اذهب اولدتسي نأ مهريغو نيفلؤملا نم ريثك داتعا دقف كيدي نيب دهاشلا
 متنأ ام» : واو هلوق رهاظب نيكسمتم نوعمسي ىتوملا نأ ىلع -بيلقلا ثيدح

 نأب مهداقتعا ىلع ةباحصلا ل هرارقإل نيهبتنم ريغ « مهنم لوقأ امل عمسأب

 هل ةزجعم هنم بيلقلا لهآ ءانشتساب الإ مهيلع هدري مل هنأو «نوعمسب ال ىتوملا

 اذه نأو ءنوعمسي ال ىتوملا نأ ىلع ةجح انركذ امل هبنتلاب ثيدحلا داعف كلَ

 هللاو.ماع صن لك يف نأشلا وه امك صنب الإ هنع جورخلا زوجي الف لصألا وه

 .قفوملا ىلاعت

 امانه ركذأ نأ ديقملا نم هلعلو ةريثك ةلثمأ عونلا اذه نم ثحابلا دجي دقو

 :نالاثم امهو كلذ نم نآلا ينرضحي

 قلو يبنلا تعمس اهنأ امهنع هللا يضر رشبم مأ نع رباج ثيدح :لوألا

 نيذلا نم دحأ ةرجشلا باحصأ نم هللا ءاش نإ رانلا لخدي ال» :ةصفح دنع لوقي

 الإ مكنم نإو# :ةصفح تلاقف .اهرهتناف هللا لوسر اي ىلب :تلاق .« اهتحت اوعياب

 رذنو اوقتا نيذلا يجنن مث# :لجو زع هللا لاق دق » : ةا يبنلا لاقف «اهدراو

 .(#اشج اهيف نيملاظلا

¥1۸ 
 ہا



 " ةنسلا جيرخت "و )75١50( " ةحيحصلا " يف جرخم وهو هريغو ملسم هاور

 (يمالسإلا بتكملا عبط -)

 اهنأ ىلع ليلد دورولا ةيآب اهنع هللا يضر ةصفح ةديسلا لالدتسا يفف :لوقأ

 ؛مهنم حلاطلاو حلاصلا سانلا عيمجل ماع هنأو لوخدلا ىنعمب (دورولا) تمهف

 لازأف :ةرجشلا باحصأ قح يف رانلا لوخد ةو يبنلا يفن اهيلع لكشأ كلذلو

 اهرقأ ةا هنأ هيفف اوقتا نيذلا يجنن مث# :ةيآلا مامتب اهركذ نأب اهلاكشإ كل

 يف يفنملا لوخدلا نأ هتصالخ امب اهباجأ كلذ ىلع هنآو ءروكذملا اهمهف ىلع

 مهنمو نيحلاصلاب صاخ لوألا نأو ءةيآلا يف تبثملا لوخدلا ريغ وه ثيدحلا

 نأ نود ةنجلا ىلإ ارورم اهنولخدي مهنأ يأ «باذعلا يفن هب دارملاو ءةرجشلا لهآ

 هسمت نم مهنم :ناقيرف مه مث سانلا عيمجل ماع رخآلا لوخدلاو «باذعب مهسمت

 عجارو اهمامت يف اهسفن ةيآلا هتحضو ام اذهو كلذ فالخ ىلع مهنمو باذعب

 )٥/ ٩۲١- ٩۳۲(. " سيتافملا ةاقرم "و ( ۰ )١/ " راهزألا قرابم "اذهل

 باوصلا هجو ىلإ دتهن مل هالول امكح روكذملا رارقإلا نم اندفتساف :تلق

 ةبسنلاب اهنكلو «سانلا عيمجل هنأو لوخدلا ىنعمب اهيف دورولا نأ وهو «ةيآلا يف

 دقو «ميهاربإ ىلع تناك امك ًامالسو ًادرب مهيلع نوكت لب مهرضت ال نيحلاصلل

 ريثك نبا ظفاحلا هبرغتسا نكل رباجل رخآ ثيدح يف ًاعوفرم ةحارص اذه يور

 رشيم مآ نع اذه هثيدح نكل ء(١٦۷٤)" ةفيعضلا ثيداحألا " يف هتلع تنيبو

 (733“ /۳) ةيكال هريسفت يف يناكوشلا ةمالعلا هيلإ لام دقو «هائعم ةحص ىلع لدي

 .دمتعملا وهو (۱۹ -۱۳۸ /۱۱) يبطرقلا هلبق نم هرهظتساو

 رصتخم " نم القن يراخبلل قايسلاو " نيحيحصلا " ثيدح :رخآلاو

 م



 تلاق هعضاوم فلتخم نم هدئاوزو هدئاوف هيف تعمج متأ هنأل يملقب " يراخبلا

 [7” /” راصنآلا يراوج نم] ناتيراج يدنعو لو هللا لوسر يلع لخد :ةشئاع

 ءانغب نايئغت [ ٤/ ۱١۱ نابرضتو ناففدت ىنم مايأ يف] ٤/ ۲٠٦] ناتنیق :ةياور يفو)

 اتسيلو" .'''ثاعب (موي راصنألا (تفذاقت ىرخأ يفو) تلواقت امب :ةياور يفو)

 قو يبتلاو" ركب وبأ لخدو ههجو لّوَحو شارفلا يلع عجطضاف "نيتينغمب

 :ةياور يفو) ةرامزم :لاقو (امهرهتناف :ةياور يفو "ينرهتناف ١١[ /7 هبوثب شغتم

 و هللا لوسر (تيب يف ناطيشلا ريمازمأ :ةياور يفو) دنع ناطيشلا (رامزم

 (ههجو نع ا٣ يبنلا فشكف :ةياور يفو) 9 هللا لوسر هيلع لبقأف ؟[(نيترم)]

 امهتزمغ لفغ املف .«[انديع اذهو اديع موق لكل نإ [ف] ركب ابأ اي امهعد» :لاقف

 .(" رصتخملا نم 508 مقر)." اتجرخف

 يف قيدصلا ركب يبأ لوق ركني مل ةا يبنلا نأ ثيدحلا اذه يف دجنف :تلق

 كلذ ىلع هرقأ لب نيتيراجلل وأ هتنبال هرهن الو " ناطيشلا رامزم " هنأ فدلاب ءانغلا

 ؟كلذب ركب وبأ ءاج نيأ نمف ركنمب سيلو فورعم كلذ نأ ىلع هايإ هرارقإ لدف

 تالآو ءانغلا ميرحت يف ةريثكلا هثيداحأو ةا يبنلا ميلاعت نم هب ءاج :باوجلا

 نم نافهللا ةئاغإ " هباتك يف ةيزوجلا ميق نبا ةمالعلا اهنم ةفئاط ركذ دقو «برطلا

 "و (41) " ةحيحصلا " يف اهضعب تجرخو (77/-1768/1) " ناطيشلا دئاصم

 هل ناك امرمألا نم ةنيب ىلع هنوكو كلذب ركب يبأ ملع الولو (”505؟) " ةاكشملا

 ًايفاخ ناك هنأ ريغ .ديدشلا راكنإلا اذه لثمب هتيب يفو ا يبنلا يدي نيب مدقتي نأ

 ابأ اي امهعد " :هلوقب كلج يبنلا هل هنيبف ديع موي يف زوجي هركنأ يذلا اذه نأ هيلع

 ثالعب ةرجهلا لبق جرزخلاو سوألا نيب هدنع برحلا تعقو نصح مسا وهو همدعو فرصلاب )١(

 .[ هنم ]. نينس



 هرارقإل هب ًاملسم ماعلا ركب يبأ راكنإ يقبف " انديع اذهو اديع موق لكل نإف ركب

 اذه يف ةدراولا تافصاوملاب حابم وهف ديعلا يف ءانغلا هنم ىنثتسا هنكلو ؛هايإ لع

 .ثيدحلا

 ركب ابأ رقأ كلذك «ىتوملا عامس هراكنتسا ىلع رمع رقأ امك اب هنأ نيبتف

 لخدأ كلذك :ًاصيصخت لوألا ىلع لخدأ هنأ امكو «ناطيشلا رامزم هراكنتسا ىلع

 نمو «ديعلا موي يف روكذملا ءانغلا ةحابإ ىضتقا ًاصيصخت اذه ركب يبأ لوق ىلع

 امك مايألا لك يف ةحابإلا ثيدحلا نم ذخأ ِهاَنيَي يذلا رارقإلا ةظحالم نع لفغ

 هب لدتسا هنإف «مزح نبا هيف مهفلسو نيرصاعملا باتكلا ضعبل كلذ ولحي

 ىهالملا ىف هتلاسر ىف لاق هنإف رهاظلا ىلع هنم ًادومج اقلطم ةحابإلا ىلع

 :( 19 - ؟ ١8ص)

 ملو هيلع ركنأف " ناطيشلا رامزم :ركب يبأ لوق لَو هللا لوسر عمس دقو

 قلم هلوق هيف امنإو روكذملا راكنإلا ثيدحلا تاياور لك يف سيل هنأ عقاولاو

 لمشل عقو ول لوألا راكنإلا نإف نيرمألا نيب ريبك قرفو "...امهعد " :ركب يبأل

 لوق رقأ ةا يبنلا نإ :كلذ ىلع ةدايز لوقن لب ءرهاظ وه امك سكعالو رخآلا

 ركذ نأ دعب " نافهللا ةثاغإ " يف ميقلا نبا لاق دقو هنايب قبس امك روكذملا ركب يبأ

 :(؟1//١01) ثيدحلا

 ثاعب برح موي يف ليق يذلا بارعألا ءانغب ناينغت نيتفلكم ريغ ناتيراج امهنأل

 .ديع موي مويلا ناكو برحلاو ةعاجشلا نم

 ۷۷۱ ا



 الف ديع موي يف كلذ ناك نكلو «قحف نيتيراجلا ىلع ركني مل ةو هنآ امأو

 " امهعد " :هلوقب امهيلع ركني ال نأب ركب ابأ رم امل :ًايناثو.الوأ هريغ لمشي
 ةلع نأ ىلع لدت ةيليلعت ةلمج هذهف "...ًاديع موق لكل نإف " :هلوقب كلذ عبتأ

 لولعملا عم رودت ةلعلا نأ مولعملا نمو ءريبعتلا حص اذإ ةيديعلا يه ةحابإلا

 وه امك هيف ءانغلا حبي مل ديع موي نكي مل نأب ةلعلا هذه تفتنا اذإف ءًامدعو ًادوجو

 ليلدب لوقي ال هنأ هنع فرع امك ةلعلا ليلدب لوقي ال هلعل مزح نبا نكلو ءرهاظ

 عضوم ام ريغ يف ةيميت نبا مالسإلا خيش اميس الو ءاملعلا هيلع در دقو «باطخلا

 ." هسرهف " نم يناثلا دلجملا عجارف " ىواتفلا عومجم " نم

 ءاش نإ كلذ نم سأب الو ءانغلا عامس يف ةشئاع ثيدح ىلع مالكلا لاط دقل

 رارقإ ملعلا بلاط ةظحالم نأ وهو «مهمو حضاو هنم دهاشلا نإف ؛ىلاعت هللا

 اذكهو ءاهنودب هيلإ لصيل ناك ام مهفلاو هقفلا نم ًاباب هيلع حتفي ام رمأل 837 يبنلا
 ال ىتوملا نأ ىلع حيرص ليلد هنأ قبس امب نيبت دقف بيلقلا ثيدح يف رمألا ناك

 هلالدتساو مهعامس رمع راكنتسال 477 يبنلا رارقإ انتظحالم نم كلذو «نوعمسي

 ىلإ تفتلي نأ اذه دعب دحأل زوجي الق #ىتوملا عمست ال كنإ# ةبآلاب هيلع
 هنيب يذلا نآرقلا فالخ هنإف :نوعمسي ىتوملا نأب نيلئاقلا نيفلاخملا لاوقأ

 . لب لوسرلا

 ينوغلبي ضرألا يف نيحايس ةكئالم هلل نإ» : ب يبنلا لوق :عبارلا ليلدلا

 37 مالسلا يتمأ نع

 .[هنم] حيحص ثيدح وهو )١(

 فف
 ہا



 وه امك هيلإ هغلبي نم ىلإ ةجاحب ناك امل هسفتب هعمسي ناك ول ذإ ؛هيلع نيملسملا

 هنآ ىلوألابف كلذك رمألا ناك اذإو :ىلاعت هللا ءاش نإ دحأ ىلع ىفخي ال رهاظ

 نم هريغ مالسلا عمسي ال نألف كلذك ناك اذإو ءمالكلا نم مالسلا ريغ عمسي ال

 .ىرحأو ىلوأ ىتوملا

 ليلد الو «هربق دنع هيلع ملس نم ىتح لمشي قلطم ثيدحلا نإ مث

 كلذ يف يورملا ثيدحلاو .هنع اديعب هيلع ىلص نم نيبو هنيب قيرفتلاب حرصي

 26٠١(. ص) قيلعتلا يف هنايب يتأيس امك عوضوم

 لضف وهف -وجرأ امك -ًاباوص ناك اذإف يلبق دحأل هرأ مل لالدتسالا اذهو

 يل هرفغي نأ لأسأ ىلاعت هللاو ءيسفن نم وهف أطخ ناك نإو ةمعنو هللا نم

 :نيفلاخملا ةلدأ

 ةلأسملا نأ ءاملعلا نع ةلاسرلا يف يتأتس يتلا لوقنلا نم رهظي :ليق نإف

 .اهيلإ اودنتسا ةلدأ اهيف نيفلاخملل نأ دب الف ةيفالخ

 هنأش ناك امك ًاماع ًاقلطم ًاعامس عمسي تيملا نأب حرص نم اهيف رأ مل :لوقأف

 اهب تبثي ةلدأب لدتسي مهضعب تيأر امنإو هب لوقي ًاملاع نظأ الو «هتايح يف

 :ناثيدح ادنس هب اولدتسا ام ىوقأو «ةلمجلا يف مهل ًاعامس

 لهأب صاخ هنأ هنايب قبس امم تفرع دقو مدقتملا ردب بيلق ثيدح :لوألا

 ةهج نم نوعمسي ال مهنأ ىتوملا يف لصألا نأ ىلع ليلد هنأو ؛:ةهج نم بيلقلا

 .ةداعإلل يعاد الف ةداعلل ًاقرخ ناك مهعامس نأو «ىرخأ

 سا



 نإ» :ةياور يفو.« اوفرصنا اذإ مهلاعن عرق عمسيل تيملا نإ) :ثيدح :رخآلاو

 (...ناكلم هاتأ مهلاعت عرق عمسيل هنإو هباحصأ هنع ىلوتو هربق يف عضو اذإ دبعلا

 ." تايآلا " نم (۸۲ ٥٩(٥٦ ٥۷ ص رظنا) ثيدحلا

 الف " هلاؤسل هيلإ نيكلملا ءيجمو هربق يف هعضو تقوب صاخ ىرت امك اذهو

 " تايآلا " يف يتأيس امك هريغو مامهلا نباك ءاملعلا هلمح كلذ ىلعو ءهيف مومع

 ا »0۹4 ۰0٦ ص)

 :عامسلا يف سيل اهرئاسو «رئازلا نم مهيلع مالسلا نوعمسي ىتوملا نأب حيرصتلا

 امك ضعب نم افعض دشأ اهضعبو ؛ةفيعض اهلكو ؛دحأ ءادهشب صاخ اهضعبو

 0004 ص) قيلعتلا يف هارثس

 " حورلا " يف هللا همحر ميقلا نبا لوق ةلدألا نم مهل تيأرام برغأو

 ؟ال مآ مهمالسو ءايحألا ةرايز تاومألا فرعت له :ىلوألا ةلأسملا تحت (۸ص)

 :هصن ام هيف ءاج ليوط مالكب باجأف

 حص امل هب نورعشي مهنأ الولو ءًارئاز مهيلع ملسملا ةيمست اذه يف يفكيو

 اذه (!) هراز :لاقي نأ حصي مل هراز نم ةرايزب ملعي مل نإ روزملا نإف ؛ًارئاز هتيمست

 مالسلا نإف اضيأ مهيلع مالسلا كلذكو «ممألا عيمج دنع ةرايزلا نم لوقعملا وه

 اوراز اذإ هتمأ ةا يبنلا مَّلَع دقو (!) لاحم ملسملاب ملعي الو رعشي ال نم ىلع

 .رايدلا لهأ مكيلع مالس :اولوقي نأ روبقلا

 مل نإو دريو لقعيو بطاخيو عمسي دوجومل ءادنلاو باطخلاو مالسلا اذهو

 ."درلا ملسملا عمسي

 ہا
VVE 



 :قيفوتلا ىلاعت هللابو لوقأ

 يلقعلا لال دتسالا اذه لثم يف لوخدلا نم هانغأ ناك امف ميقلا نبا هللا محر

 ملو هنع مالكلا اذه لقن القان نأ ول هللاوف ءاذهك يبيغ رمأ يف هل لاجم ال يذلا

 دعاوقلاو ةيملعلا لوصألا نع هدعبو هتبارغل ؛هتقدص امل هيلع ىسفنب انآ فقأ

 مالكب ءيش هبشأ وهف ؛ةيميت نبا مامإلا هخيش نمو هنم اهانملعت يتلا ةيفاسلا

 «قولخملا ىلع قلاخلاو دهاشلا ىلع بئاغلا نوسيقي نيذلا نييسايقلاو نييئارآلا

 اذهلو «عدبلاو مالكلا لهآ ىلع هلاثمأ ميقلا نبا در املاط دساف لطاب سايق وهو

 هبلط لوأ يف هفلأ هلعل وأ هيلإ " حورلا " ةبسن ةحص نم ريبك كش يف ينإف هريغو

 .ملعأ هللاو.ملعلل

 :نيرمأب هيرطش يف دودرم همالك نإ مث

 هنأو جحلا يف تيبلا روزي ناك ةا يبنلا نأ " حيحصلا " يف تبثام :لوألا

 ةضافإلا فاوط ةيمست مولعملا نمو ًايشامو ًابكار ءابق روزي ةنيدملا يف وهو ناك

 وأ رئازلا ةرايزب امهنم لك رعشي ءابقو تيبلا نأب :لوقي دحأ نم لهف.ةرايزلا فاوطب

 ؟هترايزب ملعي هنأ

 " :مهلوقب ةالصلا دهشت يف اء يبل ةباحصلا ةبطاخم وهف :رخآلا امأو

 ريغ يفو هدجسم يف هنع ًاديعبو هنم ًابيرق هفلخ مهو "....يبنلا اهيأ مكيلع مالسلا

 هيلع مالسلاف الإو هب هنوبطاخي نيح مهب رعشيو مهعمسي ناك هنإ :لاقيفأ .هدجسم

 .(90-45) ةحفصلا ىلع يتآلا قيلعتلا رظناو .أرفغ مهللا ؟لاحم

 يف وهو هتافو دعب هعمسيفأ هتايح ديق يف باطخلا اذه عمسي ال ناك اذإو

 ليلدلا يف هنايب قبس امك هعمسي الو هغلبي هنأ تبث دقو اميس ال ىلعألا قيفرلا

 ؟(05 ص) عبارلا



 هلثمف ءرظنلاو طابنتسالا ىلع ينبم لالدتسا هنإ :لاقي نأ كلذ در يف يفكيو

 فلاخم وهو فيكف ءرثألاو صنلل افلاخم نكي مل اذإ هب دادتعالا نكمي دق

 ثيدح اهنم ةصاخبو «فلس امك ةينغو ةيافك هيف طقف اهنم دحاو :ةدع صوصنل

 نذإ ةميق الف «نوعمسي ال ىتوملا نأ رمعل ل يبنلا رارقإ هيفو «ردب بيلق
 هللا رهن ءاج اذإو ءرظنلا لطب رثآلا ءاج اذإ " :ليق امك رمألا نإف روكذملا طابنتسالل

 ." لقعم رهن لطب
 ال مهو مالسلاب ىتوملا ةبطاخم هجو نع -اذه دعب -ئراقلا لءاستي دقو

 اميف ىلاعت هللا همحر فلؤملا ركذ ام ىلإ ئراقلا ليحأ هنع ةباجإلا يفو ؟هنوعمسي

 ةينغو ةيافك كلذ يف نإف (65-95 صد) اهيلع هتقلع امو ةلاسرلا نم يتأي

 .ةداعإلا نع

 ةيفنحلا ةمئأ لاوقأو ةنسلاو باتكلا نم ةلدألا نأ :قيقحتلاو ثحبلا ةصالخو

 اذه نأو :نوعمسي ال ىتوملا نأ ىلع -ًاطوسبم باتكلا يف هارتس امك - مهريغو

 «لاعنلا قفخ ثيدح يف امك لاوحآلا ضعب يف نوعمسي مهنأ تبث اذإف ءلصألا وه

 كلذ لعجي نأ يغبتي الف بيلقلا ثيدح يف امك ام تقو يف عمس مهضعب نأ وأ

 ال ةيئزج اياضق اهنإف الك '' مهضعب لعف امك نوعمسي ىتوملا نإ لاقيف ًالصأ
 هنم ينثتست نأ بجي هنأ قحلا لب ءروكذملا لصألا اهب ضراعي ةيلك ةدعاق لكشت

 ملع يف ررقملا وه امك ءماعلا نم صاخلا وأ ءرثألا نم لقألا ءانثتسا ةدعاق ىلع

 ثحب دعب" يناعملا حور " يف يسولآلا ةمالعلا لاق كلذلو هقفلا لوصأ

 :(400 /5) ةلأسملا هذه يف ضيفتسم

 .[هنم].(575 /5) " ءاوضألا " رظنا )١(

۷1 
 ہا



 دروام عامسب لوقلا ىلع رصتقيف ةلمجلا يف نوعمسي ىتوملا نأ قحلاو

 .هعامسب عمسلا

 ىلع يلبنحلا بجر نبا ظفاحلا لاق امك ملعلا لهأ نم فئاوط بهذم اذهو

 :هللا همحر نيتلا نبا هلاق ام نسحأ امو 3١( ص) ةلاسرلا يف يتأيس ام

 نم سيل ام عامسإ ىلاعت هللا دارأ اذإ نكل «كش الب نوعمسي ال ىتوملا نإ "

 اهل لاقف# :هلوقو ةيآلا #ةنامألا انضرع انإ# :ىلاعت هلوقل عنتمي مل عامسلا هنأش

 .(۷۲ ص) يتأي اميف فلؤملا هلقن امك.ةيآلا )اهرك وأ اعوط ايتئا ضرأللو

 قيي مل هنأ نيبت دقق نوعمسي ال ىتوملا نأ ميركلا ئراقلا اهيأ تملع اذإف

 مهو هيلع نيرداق اوناك ام بلطب ولو ىلاعت هللا نود نم مهتادانمل لاجم كانه

 نآو ءادنلا نوعمسي ال مهنوك مكحب (؟١-5١ ص) يف هنايب مدقت امك ءايحأ

 هللا قدصو نيدلا يف لالضو لقعلا يف ةفاخس هنم بلطلاو كلذك ناك نم ةادانم

 ال نم هللا نود نم اوعدي نمم لضأ نمو# :ميركلا هباتك يف لئاقلا ميظعلا

 مهل اوناك سانلا رشح اذإو.نولفاغ مهئاعد نع مهو ةمايقلا موي ىلإ هل بيجتسي

 .(5-ه :فاقحألا)# نيرفاك مهتدابعب اوناكو ءادعأ

 .( 9-ما ص)" تاومألا عامس مدع يف تانيبلا تايآلا قيفحت"

 كرشلا لئاسو نم ىتوملا عامس داقتعا باب [ ؟ه*]

 :[لاق هنأ هيام يبنلا نع يور]

 نم روبقلا لهآ اي مكيلع مالسلا :لقف (روبقلا لهآ ينعي) مهيلع تررم اذإ»

 مكب هللا ءاش نإ انإو «عبت مكل نحنو «فلس انل متنأ :نينمؤملاو نيملسملا

۷۷۷ 



 "نم مهددعب" كيلع دري نأ نيزر ابأ اي ىضرت الوأ ءاوبيجي نأ نوعيطتسي ال

 .(ركنم) .«ةكئالملا

 :[مامإلا لاق]

 " ننسلا " يف يسدقملا ينغلا دبعو (779) " ءافعضلا " يف يليقعلا هجرخأ

 نب دمحم انثدح «يشرقلا نامثع نب كلملا دبع نب ريشب نب مجنلا نع (؟ :4؟ ق)

 نإ :هللا لوسر اي :نيزر وبأ لاق " :لاق ةريره يبأ نع «ةملس يبأ نع ؛ثعشألا

 لاقو.هركذف " :لاق ؟مهيلع تررم اذإ هب ملكتأ مالك نم لهف «رباقملا ىلع يقيرط

 هثيدحو «ةياورلاو بسنلا ىف لوهجم ثعشألا نب دمحم " :هل ةدايزلاو ىليقعلا

 نوقحال مكب هللا ءاش نإ انإو " هلوق ىلإ " روبقلا لهأ اي مكيلع مالسلا "امأو

 ." ظوفحم ريغ ثيدحلا رئاسو ءحلاص قيرط نم دانسإلا اذه ريغب ىوريف "

 .ًاليدعت الو ًاحرج هيف ركذي ملو )٤/ ١( متاح يبأ نبا هدروأ ريشب نب مجنلاو

 وهف اهنودب امأو ءاهب لوهجملا اذه درفتل ءركتم ةدايزلا هذهب وهف :تلق

 " يباتك يف جرخم وهو «ةديربو ةشئاع ثيدح نم ملسم هجرخأ حيحص ثيدح

 ىلع ةنسلاو باتكلا ىف ليلد دجوي ال هنإف ءًاضيأ نتملا ةركنم ةدايزلا هذهو

 :دجسملا يف مهو هباحصأل إب هلوقو «روبقلا يف نم عمسمب تنأ امو#

 :لقي ملف «...ينغلبت مكتالص نإف «ةعمجلا موي ةالصلا نم يلعاورثكأ»

 نيحايس ةكئالم هلل نإ) :رخآلا ثيدحلا يف امك ةكئالملا هغلبت امنإو .اهعمسأ

YA 
 يا



 .حيحص دنسب دمحأو يئاسنلا هاور .«مالسلا يتمأ نع ينوغلبي

 هنإ ىتح هباحصأ بهذو ىلوتو «هربق يف عضو اذإ دبعلا » : ل هلوق امأو

 يراخبلا هاور ثيدحلا «...هل نالوقيف ؛هادعقأف ناكلم هاتأ مهلاعن عرق عمسيل

 وه امك نيكلملا لاؤس ىلع بيجيل هيلإ حورلا ةداعإ ةلاح يف عامسلا الإ هيف سيلف

 .ثيدحلا قايس نم حضاو

 متنأ ام» :ردب بيلق لهأل هتادانم نع هلأس امنيح رمعل ةا هلوق هوحنو

 ال ىتوملا نأ لصألاف الإو «بيلقلا لهأب ًاضيأ صاخ وه «مهنم لوقأ امل عمسأب

 : لو يبنلل لاق نيح هنع هللا يضر رمع هدمتعا يذلا وه لصألا اذهو «نوعمسي

 نأب هملعأ امنإو .هرقأ لب ة#:لوسرلا هركني ملف ءاوفيج دق ًاداسجأ يدانتل كنإ

 نأ هل نيبو ؛هيلع دمتعا يذلا لصألا كلذ هل ححصل كلذ ال ولو ؛:ةصاخ ةيضق هذه

 ءانركذ امك هيلع هرقأ لب ءاذه هل نيبي مل املف ءرمع نظي امل افالخ نوعمسي ىتوملا

 .ةصاخ ةيضق هذه نأو .نوعمسي ال ىتوملا نأ اعرش ررقملا نم نأ ىلع كلذ لد

 نم مهلاثمأو نيكرشملا ىلع نيبملا لالضلا قرط نم قيرط دسني نايبلا اذهبو

 نيمعاز هللا نود نم مهنوعديو نيحلاصلاو ءايلوألاب نوئيغتسي نيذلا «نيلاضلا

 ولو ؛مكءاعد اوعمسي ال مهوعدت نإ# :لوقي لجو زع هللاو «مهنوعمسي مهنأ

 .#رييخ لثم كئبني الو مككر شب نورفكي ةمايقلا مويو «مكل اوباجتسا ام اوعمس

 مدع يف تانيبلا تابآلا " باتكل يتمدقم ماهلا ثحبلا اذه مامتل عجارو

 .يسولآلل " ثاداسلا ةيفنحلا دنع تاومألا عامس

 .(5-185؟85 /۳)"ةفيعضلا"

Tr 



 هنم باب ]٤[

 :[مامإلا لاق]

 نم ؛ىلوألا ةيلهاجلا لاحوأ يف شيعي لازي ال نَم نيملسملا ريهامج نم

 للا دابع نم مهريغو تاومألا نيحلاّصلاو ءايبنألاب ةناعتسالاو هللا ريغب ةثاغتسالا

 ريغ «نورداق مهل ةباجتسالا ىلع مهنأو «نوداني نيح مهنوعمسي ِمُهَّنأ نيّّهوتم
 «تاعطاق صوصنو «تانيب ٍتايآ نم ةحيحصلا ةّنسلاو ميركلا نآرقلا يف امب نيهبآ

 هللا قدصو «نوبيجتسي ال «مهعامس َضِرُق ول مهنأو «نوعمسي ال تاومألا ّنأب
 :لوقي ذِإ ميظعلا

 اول نك هللا نود نِ َنوُهْدَتَنيِذَل َنإهَلاوُعِوَمْساَ لم برش سالا ا ایل
 ُبِلاَطلا َفْعَض ةن هوُلِقَْتسَياَل اتي ثابذلا ْمُهيَلْسَي نو ُهَلاوْعَمَتجا وَلَو اباد
 :لاقو .0/4 -7م :جحلا)6ٌريِزَع ٌئوَقَلَهّْللا َنِِرْذَق ىح هلا اوُرَدَقاَم ءُبوُنْطَلاَو

 نإ يطق ْنِم َنوُكِلمَياَم ِهِنوُذ ْنِم َنوُهْدَت َنيِذَّناَو كلا هَل مكبر هلا مكد
 َنوُرُفْكَي ةَمايَقلا َمْوَيَو ْمُكَل اوُباَجَتْسا ام اوُعِوَس ولو ْمُكَءاَعُد اوُعَمْسَي ال ْمُهوُعْذَت

 .(1-14"رطافا#ر يبَخ لشو تنیس الو مکی زب

 تانيبلا تايآلا باتك يأ" باتكلا ةمدقم يف هانحرش امم كلذ ريغ ىلإ

 طارص ىلإ كلذب اودُهو «نييْلطلا نيملسملا نم ريثكلا هنم دافتسا اًحرش "يسولآلل
 ام ىلع ةَّنملاو دمحلا هدحو ىلاعت هلف «نيبم لالض يفاوناك نأ دعب «ميقتسملا

 .انب ىدهو ءاتادهو انيلع معنأ

3 

 اَناَدَه ْذِإ َدْعَب اَنِباَقْعَأ ىلع درو ارضي او اعني ال ام هللا نود ْنِم وُعْذَنَأ لق# م8

 اتا ىدا لإ ٌةَنوُعْدَي ٌباَحْضُأ هَل َناَرْيَح ضْألا يف نيِطاَيَّشلا ُةْنَوْهَتْسا يِنَْلاَك هللا
 2 5 1 ي څر رو ۽ روا هيي

 ۷١(. :ماعنألا)#َنيَكاَعلا بر َمِلْسِْل ائْرِمَْو ىدا وه هللا ىَدُم نإ لق
 ۳-٤(. ص)" ثاومألا عامس مدع يف ثانيبلا تايَألا قيقحت "

 ہا



 ؟تيملا عمسي له باب []

 ام..لاعنلا عرق عمسي تيملا نأ ثيدح ىتوملا عوضومل ةبسنلاب :لاؤس

 ؟ثيدحلا ةحص

 اذإ» :يراخبلا حيحص يف جرخم هنأل ؛حيحص ثيدح اذه :اًّلوأ :خيشلا

 «نوربدم هنع مهو مهلاعن عرق عمسيل هنإ هنع سانلا فرصناو هربق يف تيملا عضو

 هنأل ؛ةماعلا ةدعاقلا نم ىنثتسم اذه :يأ ؛كاذك اذه نكل «حيحص ثيدحلا اذه

 الو صيصخت كيطعي ثيدحلا سفن «عمسي نيح لك يف سيل وهف "نيح" :لوقي

 نيح)» «تقو :ينعي ؟نيح ىنعم ام نيح ..نيح مهلاعن عرق عمسي ؛مومعلا كيطعي

 رباقملا نم ءرملا رم املك ىتوملا نأ ثيدحلا ينعي له نكل «نيربدم هنع نولوي

 ..تانالعإلا ىف اثم :ىنعي ةغالبلا هجو ىلع لمحي الأ :ةلخادم

 .كمالك ددح يخأ اي لمحي يذلا وه ام :خيشلا

 وهام ةقش نع نالعإ يف اًلثم مهلاعن عرق نوعمسي مهنأ ىتح :ةلخادم

 اهيف نمل حمسي عضوم يفاهنكلو رحبلا ىرت ال يه ءرحبلا ىرت ةقش ؟لوبقم

 يف اّيح نأ ول «مهيلإ لصي توصلا نأ ..مهنأ ىلع لمحي ىنعملا انهف «رحبلا ةيؤرب

 ؟نوعمسي ام لاعنلا عرق امأ :خيشلا

 ؟معن :ةلخادم

 ۷۸۱ ا



 ..ملعأ هللاو روصتأ انأ :ةلخادم

 ؟لاعنلا عرق نوعمسي ال مهنأ :ينعت كنم مهفأ ىتح كلأسأ انآ :خيشلا

 .ملعأ هللاو اذه ىلع ىنعملا لمحي دق :ةلخادم

 لئاسلا ركذأ انأ مث ؟ةدقدقلا نم هديفتست يذلا ام ءلمحي ال دقو :خيشلا
 همدعو ريدقتلا نيب رمألا راداذإ :اًدج ةمهم ةيوغل ةدعاقب نيرضاحلا رئاسو

 ةيبرعلا ةلمجلا وأ ةرابعلا رسفن نأ اننكمأ اذإ :ىرخأ ةرابعب ءريدقتلا مدع لصألاف

 اهرَّسفُت نأ اننكمأ اذإ ةيبرع ةلمج يأ وأ ةا هللا لوسر ثيدح نم وأ هللا مالك نم

 وأ ةيعرشلا ةنيرقلا تماق اذإ الإ زاجملا ىلع اهريسفت زوجي الف «ةقيقحلا ىلع

 وأ ثيدحلا وأ ةيآلا ريسفت ىلإ انرطضت يتلا ةنيرقلا تدجو :لاقي كاذنيحف ةيلقعلا

 دوجو نودب رمألا راد اذإ نكل ةقيقحلا ىلع سيلو زاجملا ىلع ةيبرعلا ةلمجلا
 سيلو ةقيقحلا لصألاف زاجملا ىلع وأ ةقيقحلا ىلع ةلمجلا ريسفت نيب ةئيرق
 «ريمألا ءاج :لئاق لاق اذإ ءسانلا نيب اهلامعتسا تدسفو ةغللا تدسفالإو ءزاجملا

 ريدقتب فورعم يبرع ريبعت اذهو ؟ريمألا مداخ ءاج مهفي نأ عماسلل زوجي لهف

 :لئاقلا لوق لوأتي نأ عماسلا رطضي ام كانه سيل هنأل ؛زوجي ال «فوذحم فاضم

 ول هرخآ ىلإ وأ وأ هبئان ءاج وأ «همداخ ءاج امنإو ريمألا سيل ال :ينعي ريمألا ءاج

 .ةيبرعلا ةغللاب سانلا نيب مهافتلا دسفل بابلا اذه حت

 نم نولوقي نيذلا ةيفوصلا ةالغ ىلع ءاهقفلاو ءاملعلا در نم ناك انه نمو

 يف ةحيرص تارابعب نوملكتي نيذلاو «دوجولا ةدحوب ءاملعلا دنع فرعي امب ةهج

 نولوأتيف لطابلاب ةيفوصلا كئلوأ نع نوعفادملا ينآيف دوجولا ةدحو يفو رفكلا

 هذهب ءالؤهل لوقن نحنف ؛ةعيرشلا عم فاطملا ةياهن يف قفتي اًليوأت مهمالك

 يأب ينتئا :مهضعبل ةرم تلق ىتح ءرفك مالكلا اذه نأ لوقن نأ نكمي ال :ةقيرطلا

 الما
 يا



 هتقيرط ؟اًصلاخ اًديحوت اهلعجأ كتقيرط ىلع انأو ةرابعلا رهاظ ىف رفك ىه ةلمج

 :لالضلا يف قرغملا مهلئاق لاق امم اثم «,صوصنلا ليوأت ؟يه ام

 ةسينك يف بهار الإ هللا امو 2 انهلإ الإ ريزنخلاو بلكلا امو

 ىلإ..انه ىلإ الإ :يأ ءانهلإ الإ ريزنخلاو بلكلا امو :ليوأت يف نوفلكتي
 هؤارجإ نكمي ليوأتلا اذه لثم كلذلو !؟ليوأتلا اذه ام ءرج فرح :ىلإ ...انه

 ام «ضرألاو تاومسلا قلخ "نوعرف" :لئاق لاق ول :لوقأ انأ اثم ءةرابع يأ ىلع

 هلعجأ انآ نكل ءزوجي ال عامجإلاب اًعبط ؟زوجي ال وأ زوجي مالكلا اذه يف مكيأر
 فاضم ريدقت ةغللا يف فورعم اذه "نوعرف" بر وهو ءةيفوصلا ةقيرطب اًديحوت

 اًهيف ابا يلا َريِعْلاَو هيف انك يتلا َةَْرَقْلا ٍلَأْساَول :ىلاعت هلوق دح ىلع «فوذحم

 ءاهلهأ امنإ ءال ؟اهرجش..اهناطيح ؟اذام ةيرقلا لأسا (۸۲ :فسوي)#َنوُقِداَصَ انو

 ىلإ هب يحوي هّسفن يبرعلا بولسألا «فوذحملا فاضملا اذه نكل «ريعلا كلذك

 اذه ةيمست كلذلو ءال ؟ةيرقلا...انه دوصقملا !ىرت اي لءاستي ال اًدحأ نإف عماسلا

 هتلاسر يف هللا همحر ةيميت نبا هعفدي امم زاجم اذه نأ ةيبرعلا ةغللا يف ريبعتلا

 باب نم زاجم اهنأب ةصاخ ةرابعلا هذه ةيمست :لوقي ءزاجملاو ةقيقحلاب ةصاخلا
 هذه نم نومهفي اوناكام برعلاف الإو ؛ئراط حالطصا اذه فاضملا فذح

 .فاضملا فذحب زاجملاب هنومسي يذلا وه اًدحاو ىّنعم الإ ةرابعلا

 يف نيرخأتملا ةقيرط ىلع «بازيملا لاس :يبرعلا بولسألا يف الثم كلذك

 :ينعي «بازيملا لاس :ةرابعلا هذه ةقيقح ءزاجمو ةقيقح ىلإ مالكلا ميسقت

 اذإ برعلا نم نَم نكل «بازيملا لاس الئاس راصو باذ ةرارحلا ةدش نم بازيملا

 انه ءال :نولوقيف :ةقيقح هنومسي يذلا ىنعملا هنهذ ىلإ ردابتي ةرابعلا هذه عمس

 ىنعملا وه لاثملا اذه يف اًراجم هنومسي يذلا ىنعملا اذه :زاجملا دوصقملا

 Fy ل



 لآ شاو لغم «بازيملا ءام لاس :ينعي بازيملا لاس «هنم دارملا ةقيقحلا

 .ةيميت نبا اهركذي ةريثك ةلثمأ اذكهو ءاًمامت (۸۲ :فسوي)#ةَيرَقْلا

 لوقي امنيحف ءاملا هيف يرجي يذلا دودخألا وه رهنلا ءرهنلا ىرج :الثم اهنم

 مهنم عماسلا الو ءام نودب هسفن دودخألا ىرج ينعي وه ال ءرهنلا ىرج :يبرعلا

 اهنأب ريباعتلا هذه ةيمست :اَذِإ ءرهنلا ءام ىرج :يأ «هدارأ يذلا الإ مهفي برعلا نم

 ةرابعلا نم رهاظلا ىنعملا جرخي يذلا وه زاجملا ءأطخ اذه :ةيميت نبا لوقي زاجم

 لأسا وه ددحم دحاو ىنعم الإ رخآ ىنعم ال انه نكل ءةنيرق دوجول رخآ ىنعم ىلإ
 انه نم ؛هؤام :يأ ءرهنلا ىرج..هؤام :يأ ؛بازيملا لاس ..اهلهآ :ينعي «ةيرقلا

 ثيداحأو تافصلا تايآ نولوأتي نيذلا نيرخأتملا ىلع درلا ىلإ ةيميت نبا لصي
 ام نكل ءزاجملا قيرط كولس وهو ليوأتلا قيرط باكترا ىلإ ءوجللاب تافصلا
 ةقلعتملا ثيداحألا كلتو تايآلا هذه نم يناعملا مهف كرت ىلإ مهرطضي يذلا

 نومدقتملا اًعيمج نولوقي مهو اميس ال ؟اهقئاقح ىلع رسفت نأ تافصلاب اهلك
 .اهتقيقح ىلع رسفت نأ ةرابع لك يف لصألا :نورخأتملاو مهنم

 ءاج هال 0؟ :رجفلا(اَّعَض امص ُكَلْلاَو كر َءاَجّول :ىلاعتو كرابت هلوق الثمف
 فوذحم فاضم يأ ءاج كبر ةمحر تءاج :اًذإ «مهفلا اذه زوجي ال كبر

 َءاَجو# :هباتك يف قحلا قطن امك قحلا :لوقن نحن «سقف كلذ ىلعو «هنومدقي
 .يردن ام ؟ءيجي فيك نکل (۲۲ :رجفلا)# كبَر

 انضرعت ةبيرق ةبسانم يف نحنف ءاًئيدحو اًميدق ءاملعلا هقرط ثحبلا اذهو
 ىلع وه هب رّسفُي نأ يغبني ام لوأ يبرعلا مالكلا نأ :ةصالخلا ءاّضيأ هلثمل

 مهو مهلاعن عرق عمسيل هنإف هربق يف تيملا عضو اذإ) :مالسلا هيلع هلوقف ءةقيقحلا
 وه :تنأ تلقام فالخ لوقأ انآ لب ءلاعنلا عرق عمسي ةقيقحلا ىلع «نيربدم هنع

 ا ٤ ۷۸



 :ليحتسم رمأ اذه :عمس ءيش لكي وه هنأل ؛ءيش لك عمسي هنأ لوقلا نکمي ال

 ءام صن ءاج اذإف اغنآ مكل انحرش امك نوعمسي ال ىتوملا نأ لصألا نأ ماد ام نکل

 يف نيكرشملا كئلوأ :لوقن «ةدعاقلا نم هيتثتسن ام اًعامس ام ىتوم وأ تيمل يطعي

 ثيداحأ نم مهلوح يرجي ناك ام نكل ؛مالسلا هيلع لوسرلا لوق اوعمس بيلقلا

 ام ءاهيف حاورأ ال اًداسجأ يدانتل كنإ !هللا لوسر اي :رمع لاق امنيحو ةباحصلا

 فقويف لوسرلل ةزجعم لوسرلا لوقل مهعامس نآل ؛رمع لوق اوعمس مهنأ لوقت

 ىلع ديزنامو ؛طقفو مهلاعن عرق تيملا عمسي ثيدحلا اذه يف كلذك ءاهدنع

 :نينثا نييبسل كلذ

 رومألا نأ :اًريخأو اناث .نوعمسي ال ىتوملا نأ ءلصألا فالخ هنأ :اًلوأ

 صنلا دنع فوقولا قحلاو ءاًدبأ اهيف عسوتي ال خزربلا يف بيغلا نم اذهو ءةيبيغلا

 ..هيلع ديزتلا مدعو

 رام الا ىواتو ١8: 1١:( :؟ا/ / ؟١ "تارامإلا ىواتفو ةلئسأ"

 مالسلا نم مزلي ال باب [؟65]

 نوعمسي مهنأ مهتبطاخم وأ تاومألا ىلع

 :["تانيبلا تايآلا" ىف ىسولآلا لاق]

 مدع ىلع نيققحملا ءاملعلا نم ريثكو ةيفنحلا بهذم ناك اذإ :ليق نإف

 (تحص) فيكو تاومألا ىلع مالسلا ةدئاف امف (تاومآلا عامس يأ) عامسلا

 ؟مالسلا دنع مهتبطاخم

 نوكت نأ دب الو «كلذ نع مهباوج مهبتك نم نآلا يدي نيب اميف دجأ مل :تلق

 رطاخلا ىلإ ردابتيو «نهذلا يف رطخي يذلاو «كلانه اميف ةديدع ةبوجأ مهل

VA ° ا eeeeessessesetetes seretan teter ا tettt seette 



 اذإ انتالص رخآ يف ارس مَّلسُت انأبو :يدبعت رمأ كلذ نأب اوباجأ مهلعل مهنأ «مهفلاو

 .هيف نحن ام اذكف هب رهجلا مدعل هنوعمسي ال

 :[ًالئاق ينابلألا مامإلا قلعف]

 كب تهجوت ينإ دمحم اي " :روهشملا هثيدح يف ريرضلا لوق ليبقلا اذه نمو
 اذهو.(5717-58 ص) " لسوتلا " يتلاسر يف جرخم وهو ثيدحلا "...يبر ىلإ

 ىف كلذ ناك اذإ امأو ءهعمسي ال هنع ًابتاغ وأ اديعب ناك ةا ىبنلا نأ ضرتفا اذإ

 .لاكشإ الف واهر وضح

 :[يسولآلا لاق مث]

 «نيعماسلا نيبطاخملا ةلزنم مهلزننو «ىتوملل ةمحرلا وه مالسلا نأ ىلع

 ايدلا ىلع ُمَّلَسُت برعلا هذهف «نيفراعلا ىلع ىفخي ال امك ةيبرعلا يف عئاش كلذو

 :[الئاق ىنابلألا قلعف]

 " هللا كبرو انير..." :هلوقب هاري نيح لالهلا ةا يبنلا ةبطاخم كلذ نمو

 "وو ؟ :؟8) " ةاكشملا " يف ةجرخم ثيداحأ ةدع يف ءاج امم هوحنو

 " ةفيعضلا "و.(1815) " ةحيحصلا "و ۹١ /١١١( ص) " بيلا ملكلا

 اي :لاق ليللا لبقأف رفاس اذإ ناك " :ًاعوفرم رمع نبا نع يور ام هلثمو )١5١7(

 هححص دقو «ثيدحلا "...كيفام رشو كرش نم هللاب ذوعأ هللا كبرو يبر «ضرأ

 9A" /49) " بيطلا ملكلا " يف هتنيب امك ةلاهج هدانسإ يف نكل «مهضعب

 .(ىناثلا قيقحتلا )۳٤۳۹- " ةاكشملا

۸٦ 
 ہا



 ركذ دقو (۸ ص) " حورلا " يف ميقلا نبا لوق ىلع يوق در هلك كلذ يفو

 :-تاومألا ىلع مالسلا

 مالسلا اذهو " :لاق "لاحم ملسملاب ٌملْعَي الو ٌرْعْشَي ال نم ىلع مالسلا نإف"

 رضحتسي مل هللا همحر هنأكو" دريو بطاخيو عمسي دوجومل ءادنلاو باطخلاو

 هللا ةمحرو يبنلا اهيأ كيلع مالسلا " :دهشتلا يف ةا يبنلل ةباحصلا باطخ

 كلذب هوبطاخ ول ثيحب ءدالبلا رئاس يف هنع اديعبو «ةنيدملا يف هفلخ " هتاكربو

 يذلا مويلا لبقو مويلا نيملسملا روهمج نع ًالضف ءا مهعمسي ملا ر هج

 رعشي ال وهو هيلع مالسلا لاحملا نم هنأ وأ ؟مهعمسي هنإ :لاقيفأ «كلذب هنوبطاخي

 يف ةيميت نبا مالسإلا خيش لوق هللا همحر رضحتسي مل كلذكو ؟ملعي الو مهب

 ثيدح ركذ دقو (5١5ص) " ءاضتقالا " يف لاقف هوحنو مالسلا اذه هيجوت

 :ًافنآ هيلإ راشملا ىمعألا

 :هلوقو

 «بلقلا يف يدانملا راضحتسا هب بلطي ءادن هلاثئمأو اذه "دمحم اي"

 ةمحرو يبنلا اهيأ كيلع مالسلا " :يلصملا لوقي امك «بلقلاب ههوهشل بطاخيف

 نكي مل نإو هسفن يف هروصتي نم بطاخي ًاريثك اذه لعفي ناسنإلاو " هتاكربو هللا

 ." باطخلا عمس نم جراخلا يف

 .(1-11١199ص)" تاومألا عامس مدع يف تانيبلا تايآلا قيقحت"'

 ؟عمسي ال هنأ داقتعا عم ثيملا ةبطاخم زوجت له باب [؟1/]

 لوق لثم هتافو دعب هيي لوسرلا اوبطاخ مهنأ ةباحصلا ضعب نع تبث :لاؤس
 هاتبأ :ةمطاف لوقو ءرمع نب هللا دبع لوقو ءهللا لوسر اي ًاتيمو ًايح تبط :ركب ىبأ

 ..هاعد ابر باجأ

 ۷۸۷ ا



 ؟اذام رمع نبا :خيشلا

 بّطاخي نأ حصي لهف..يندها مهللا هللا لوسر اي كيلع مالسلا :ةلخادم

 مدع عم ءادنلا ةغيصب هللا لوسر اي يمأو يبآ كادف :ءايطخلا ضعب لوقب لوسرلا

 ؟لوسرلا ينعي عمسي هنأ داقتعالا

 ثيح نم ءادنلا اذه لثمو ءةتباث يه اهتركذ يتلا تاياورلا كش الب :خيشلا

 هرخآ ىلإو دالبلاو ًالثم لاطبألا نوداني برعلاف ءزئاجو غئاس يبرعلا بولسألا
 نکل ؛ءيش كلذ ءارو نم بترتي الو هرخآ ىلإ رمقلاو سمشلاو راهنلاو ليللاو

 الو ؛مهتماع نع ًالضف [يتوص عاطقنا]..تقولا كاذ نع مويلا رمألا فلتخي

 اذه لثم يف لهاستن امنيحف «هئاعد يف لجو زع هللاب كارشإلا نم اذه نأ مكافخي

 نم ةملاس ديحوتلا ةديقع ةديقعلا تناك ًاقباس نكل ءامئاق ًاقباس ناك يذلا ءادنلا

 ؛كلذك مويلا رمألا سيلو :ربكألا كرشلا نع ًالضف رغصألا كرشلا خاسوأو راضوأ

 نع مهدعبل سانلا ةماع ىلع اذه لاكشإلا باب حتفي نأ بيطخلل نسحي ال اذهل

 .حيحصلا ديحوتلل مهمهف

 :عمسي ال ىدانملا نأ دقتعي يداني يذلا اذه نأب وهو قح ةملك ًافنآ تلق تنأ

 له ؟...ىتوملاب نودقتعي اذام مهئاملعو نيملسملا ةصاخ يف مويلا كيأر ام نكل

 تارشع اندجو هنأ هفرعأ انأ يذلا ؟نوعمسي مهنأ مأ نوعمسي ال مهنأ نودقتعي

 يف نآلا انسلو ةريثك تاهبش كلذ يف مهل ءنوعمسي ىتوملا نأ نودقتعي مهنأ مهنم

 عامس مدع يف تانيبلا تايآلا" :ناونعب ًاباتك متيأر مكلعل نكل «كلذ نايب ددص

 ةحفص نيسمخ وحنب باتكلا اذهل يتمدقمو ؛"تاداسلا ةيفنحلا دنع تاومألا

 .نوعمسي ال ىتوملا نأ ٌتبثأو ةلدآلاب ةلأسملا هذه تجلاع انأ كانهف

 مسن وقع ردق ىلع سانلا ا ملكُي نأ ةمكحلا نم نأ نوملعت متنأ كلذلو

 الط
 يا



 :لاق هنع هللا يضر هيلع ًافوقوم يلع ثيدح نم "يراخبلا حيحص" يف ءاج امك

 انيدان اذإ نحنف «ةلوسرو هللا َبَّذكُي نأ نوديرتأ مهلوقع ردق ىلع سانلا اوملك»

 انلوح نيذلا نكل «ةباحصلا نم هريغو ركب وبأ ىدان امك يداننو «ةملاس انتديقعو

 ٍلئنيحف ءةناعتسالا باب نم سيلو ةثاغتسالا باب نم سيل ءادنلا اذه نأ نومهفي ام

 دعب ءةنسلاو باتكلا ىلع ميقتست ىتح سانلا ةديقع جلاعن نأو اذه عدن نأ يغبني

 ام لك سيل نكلو «زوجي هنأ هلاوحأ نسحأ يذلا رمألا اذه لامعتسا نكمي كلذ

 .ةبسانم لك يف هلعف زوجي ؛زوجي

 601 51/11 /۸۷)" روللاو ىدهلا"

 ؟ءايحألا لاحب ملع ىلع تاومألا له باب []

 :[ لاق هنأ وقلم يبنلا نع يور ]

 «ءايبنألا ىلع ضرعتو «هللا ىلع سيمخلا مويو نيتثالا موي لامعألا ضرعت»

 اضايب مههوجو دادزتو مهتانسحب نوحرفيف ءةعمجلا موي تاهمألاو ءابآلا ىلعو

 .« مكتاومأ اوذؤت الو هللا اوقتاف ءاقارشإو

 .(عوضوم)

 :[لاق مث هعضو مامإلا نّيب مث]

 " ريغصلا عماجلا " يف ثيدحلا اذهل هداريإب ءاسأ دق يطويسلا نأ ملعت هنمو

 لاوحأب ملع ىلع تاومألا نأ " يواحلا " يف هب مزج ام ىلع هب هداهشتسابو

 ءيشب جتحي ال ءىرخأ ثيداحأ ةلأسملا هذه يف قاس دقو !هيف مه امبو «ءايحآلا

 نم مكرئاشعو مكبراقأ ىلع ضرعت مكلامعأ نإ " :ثيدح لثم اهنم
 )۸٦۷(. ىضم دقو.ثيدحلا"..تاومألا

 .(51/7 /۳)" ةفيعضلا"
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 يف نم عمسمب تنأ امو :ىلاعت هلوق نيب عمجلا باب !۴]

 نإ" : دلو يبنلا لوق نيبو (ىتوملا عمست ال كنإإلو (روبقلا
 (اوفرصنا اذإ مهلاعن عرق عمسيل تيملا

 عامس مدعي لوقي نم ةلدأ ضعب "تانيبلا تايآلا"يف يسولآلا ركذ]

 ال كنإو (؟؟ :رطاف)روبقلا يف نم عمسمب تنأ اموإ# :ىلاعت هلوق ركذف تاومألا

 نإ» :" ملسم " يفام مهيلع لكشي نكل :[لاق مث ۸٠ :لمنلا»#يتوملا عمست

 ربقلا يف عضولا لوأب كلذ اوصخي نأ الإ «اوفرصنا اذإ مهلاعن عرق عمسيل تيملا

 .لاؤسلل ةمدقم

 :[ًالئاق ينابلألا قلعف]

 ملعي نأ يغبني نكلو «روكذملا عمجلل هنم دب ال رمأ هيلإ راشملا صيصختلاو

 هنأ لدي ثيدحلا نإف نيتروكذملا نيتبآلاب هرهاظ ضراعتي مل ولو كلذك كلذ نأ

 هنإو هباحصأ هنع ىلوتو هربق يف عضو اذإ دبعلا نإ " :هظفل نإف عضولا لوأب صاخ
 .هيلع قفتم ثيدحلا "...ناكلم هاتأ مهلاعن عرق عمسيل

 .(١8ص)" تاومألا عامس مدع يف تانيبلا تايآلا قيقحن"

 هنم باب 1۰[

 يف ربقلا يف عضولا لوأب صيصختلاب باوجلا لوح ينابلألا مامإلا لاقو]

 ةحلط يبأ ثيدح يف مدقتملا ةداتق لوقل حصألا وه باوجلا اذهو

 (99) باتكلا يف يتأيو «هريغو «يقهيبلا ظفاحلا هدمتعا يذلا وهو" (۷۸ص)

 .«ًامدنو ةرسحو «ةمقنو اريغصتو اشيبوت هلوق مهعمسأ ىتح هللا مهایحآ» :ةداتق لاق )١(

 ہا :4



 ننس نم ةميدق ةنس مهكاله دعب رافكلا ةادانم نأ رهظيو «كلذ يف يليهسلا لوق

 يف اوحبصأف ةفجرلا مبتذخأف# :مالسلا هيلع حلاص موق يف ىلاعت لاق دقف ءايبنآلا

 مكل تحصنو يبر ةلاسر مكتغلبأ دقل موق اي :لاقو مهنع ىلوتف.نيمثاج مهراد

 :(۲۳۰ -۲۲۹ /۲) ريثك نبا لاق ء(۷۹ ءا/ل8 :فارعألا)# نيحصانلا نوبحت ال نكلو

 هايإ مهتفلاخمب هللا مهكلهأ امل هموقل مالسلا هيلع حلاص نم عيرقت اذه

 دعب كلذ حلاص مهل لاق «ىدهلا نع مهضارعإو قحلا مهتئابإو هللا ىلع مهدرمتو

 ركذف..." نيحيحصلا" يف تبث امك كلذ نوعمسي مهو ًاخيبوتو ًاعيرقت مهكاله

 لديام ةيآلا يف سيل " كلذ نوعمسي مهو " :هلوق نكل.بيلقلا ثيدح

 "ريثك نبا " رظناف كلذ وحن هموقو مالسلا هيلع بيعش نع ىلاعت هللا ركذ مث .هيلع
(YT /Y) 

 .(٤۸ص)" تاومألا عامس مدع يف تانيبلا تايآلا قيقحت"

 مالسلا» :لاقف روبقلا ىلع اب يبنلا مّلس فيك باب ! ]

 ؟نوعمسي ال ىتوملا نأ عم (...نينمؤم موق راد مكيلع

 :[ "'تانيبلا تايآلا" يف يسولآلا لاق]

 عماج لصف " يف" كلام مامإلا أطوم ىلع يناقرزلا حرش " يف تبأر

 ةربقملا ىلإ جرخ ةا هللا لوسر نأ ةريره يبأ ثيدح ىلع مالكلا يف " ءوضولل

 :هظفل ام " نوقحال مكب هللا ءاش نإ انإو نينمؤم موق راد مكيلع مالسلا " :لاقف

 لهأك همالك اوعمس ىتح هل اويحأ مهنأ لمتحي :ضايعو يجابلا لاق "

 لاق «هدعب كلذ هتمأ لاغتمال ًاتاومأ مهنوك عم مهيلع ملسي نأ لمتحيو «بيلقلا

 ." رهظألا وهو :يجابلا
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 :[ًالئاق ىنابلألا قلعف]

 ناك هلل يبتلا نألف لوألا امأ يدنع يوق ربغ نيلامتحالا نم لك :تلق

 هللا يضر ةشئاع ثيدح يف امك روبقلا راز املك روكذملا مالسلاب ىتوملا بطاخي

 :لوقيف ليللا رخآ نم جرخي و هللا لوسر نم اهتليل ناك املك اپ ناك " :اهنع

 " يف جرخم وهو هريغو ملسم هاور.ثيدحلا "...نينمؤم موق راد مكيلع مالسلا

 ؟مهيلع ملس املك هنوبيجي اوناك لهف (۱۸۹ ص) " زئانجلا ماكحأ

 يبنلا مهبطاخ اذامل :قباسلا لاؤسلا دوعي هنآل هنم فعضأ وهف رخآلا امأو

 .ملعأ هللا و. ضحم يدبعت رمألا نأ هدارم نوكي نأ الإ مهللا ؟كلذب لام

 .(17 1-4 ص)" ثاومألا عامس مدع يف ثانيبلا ثايآلا قيقحت "

 ثيدحب لدتسيال باب 11

 اََهلَق رْذَب َىلتَق كر ا ر نآ كلام ِنْب سن

 ن ةي ای عیب یب اع اب بن یکم أا مام نب ٍلْهج اب ای
r 

 نع أ

 2 ا

 :َلاَقَق مادا

 .اَّمَح ىّبَر ىِنَدَعَواَم ٌتْدَجَو ْدَك ىلع مكي َدَعَواَم ْمُتْدَجَو ْدَق یبا دعي

 َدَقَو اوُبيجِب ىَنَأَو اوُعَمْسَي فيك :هللا ل شراي لاق 0 نبل لزق رمش عمق

 وزش عفتك نفث لوف ل عتشأب أ هديب یف ىَّلاَو» :َّلاَق ءاومیَج

 .ِرذَب بيق يف اوُقَلَ اوُبِحْسَ مهب رَ أ مث.« اوبيجي نأ

 [مُهْنِم ُلوُقَأ امل َعَمْسَأ منَ ام» : وغو هلوق ىلع اًقلعم مامإلا لاق]

 ىتوملا نأل ال ««يراخبلا حيحص) يف ةداتق لاق امك هل مهايحأ هللا نأل يأ

 اوعمسيال مهوعدت نإ مهيف لوقي لجو زع هللاو فيك. ضعبلا نظي امك نوعمسي

 ۷۹۲ ا



 ضعب لالدتسا ؛لالضلا ربكأ نمف .#مكل اوباجتسا ام اوعمس ولو مک ءاعد

 .ناعتسملا هللاو .ًاعم نيرمألا يفن يف ةحيرص ةيآلاو.مهب هناعتسالا

 07007 ص)"ملسم : 35

 هنم باب [ 1|٣

 :["'ةنسلا" يف مصاع يبأ نبا لاق]

 ام متدجو له نالف اي نالف اي» :لاقف ردب بيلق بيلقلا ىلع ة١ للا لوسر ماق

 .«نوبيجي ال مويلا مهنكلو :مهنم

 .حيحص ثيدح :[مامإلا لاق]

 لمعلا بجوت ةتباث رابخأ ؛همالك نوعمسي مهنأ ربخأ امو ءمهايإ ةا يبنلا

 .اهعضاوم ىف اهانتبثأ دق ةريثك رابخأ هيف :ةبساحملاو

 :[ًالئاق مامإلا قلعف]

 بيلقلا لهأ نأ اهيف امنإو :نوعمسي ةماع ىتوملا نأ اهيف سيل نكل :تلق

 نيبو اهنيب ضراعت الف ءاهل مومع ال ةصاخ ةيضق يهف «أ مهايإ ةا هلوق اوعمس

 .ءاذك )١(
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 حيحص امهب اهجاجتحاف ءاهنع هللا يضر ةشئاع ةديسلا امهب تجتحا نيتللا نيتيآلا

 رمعو سنأ اذكو ءرمع نبا اهاور امك تعقو ةثداحلا نأ اهيلع يفخ نكل «لصأك

 ولو ءاهدنع ةصقلا توبث مدعل «نآرقلا يف تباثلا لصألاب تكسمتف.مدقت امك

 «ثيدحلاو نآرقلا نيب قيفوتلل بجاولا وه امك لصألا اذه نم اهتنثتسال تتبث
 اهب قحلي نأ زوجي الف ةصاخ ةيضقلاف...هل هللا مهايحأ :مدقتملا ةداتق لوق هديؤيو

 !مويلا سانلا نم ريثك لوقي امك :نوعمسي مهلك ىتوملا نإ :لاقيف اهريغ
 85*09 ص)" ةنسلا جيرخت يف ةنجلا لالظ"

 بيلقلا لهأل 8877 يبنلا ةبطاخم تناك ىتم باب [؟75]

 نأب مهضعبل ًالوق رحج نبا نع "تانيبلا تايآلا" يف يسولآلا لقن]

 ينابلألا قلعف ءربقلا يف نيكلملا لاؤس تقو تناك بيلقلا لهأل يبنلا ةبطاخم

 :[ًالئاق لوقلا اذه ىلع

 قرط ضعب يف تبث دقف لطاب اذهو.(٥ 558 ص) يواطحطلا لاق اذكو :تلق

 نأ هيفو...مهادانف مهاتأ مث اثالث ردب ىلتق كرت قلي هللا لوسر نأ سنأ نع ةصقلا

 هجرخأ.ثيدحلا ؟اوفيج دقو اوبيجي ىنأو اوعمسي فيك هللا لوسر اي :لاق رمع

 ظفلب هنع ديمح هاورو.هنع تباث ةياور نم (7587/5) دمحأو (157/8) ملسم

 قبس يذلا ةداتق قيرط يف هانعمو ؛ًابيرق مدقت امك ”رمع لاق " لدب " اولاق"

 هحرش يف لقن يذلا وهو اذه هتاف فيك ظفاحلا نم بجعلاف «(6 4 ص) هجيرخت

 لب " اوفيج دق اماوقأ بطاختأ " :ةباحصلا لوق هيفو..يليهسلا لوق ثيدحلا اذهل

 ةدم ىقبت حورلا نإ :لاقي نأ الإ ؟ملسم قيرط نم اذه سنأ ثيدح كلذ لبق ركذو

 .ملعأ هللاو.كلذب صن دورو مدعل ًادج ديعب وهو هيلإ اهتداعإ دعب اهدسج يف
 .(١١؟ص)" تاومألا عامس مدع يف ثانيبلا ثايآلا قيقحت"

 ا ٤ ۷۹



 مدقت ام ريغ وإ يبنلا تاذ يف ولغلا نم روص

 يسال qo م 0 حج





 عورشملا ميظعتلا ةو يبنلا ميظعت نوكي فيك باب []

 :[مامإلا لاق]

 و هنع ءاج ام لكب ناميإلاب نوكي امنإ ءًاعو رشم ًاميظعت ا يبنلا ميظعتو
 «طيرفت الو طارفإ نود الو سرو ًادبع ا هب ناميإلا عمتجي كلذبو ءًاتباث احيحص

 صنب ًاقالطإ مهلضفأو رشبلا ديس هنكلو ةنسلاو باتكلا ةداهشب «رشب ةا وهف

 هب ىلاعت هللا هابح امو ؛هتريسو ا: هتايح خيرات هيلع لدي امكو ؛ةحيحصلا ثيداحألا

 إب هيف اهلامتكا رشب يف لمتكت مل يتلا ؛ةديمحلا لاصخلاو «ةميركلا قالخألا نم

 .#ميظع قلخ ىلعل كنإ و# :ميركلا هلوقب هبطاخ ذإ «ميظعلا هللا قدصو

 .(1/1//1510)" ةحيحصلا"

 ةا هميظعت يف ولغلا نع يهنلا باب [؟75]

 هللا نإف «يردق قوف ينوعفرت ال !سانلا اهيأ اين :[ كلاي هللا لوسر لاق]

 .« ًايبن ينذختي نأ لبق ًادبع ينذختا

 .[هب هانمجرت امب مامإلا هل مجرت]
 1١5(. 1/50" ةحيحصلا'"

 ولغلا دسافم نم باب ۷1
 ةحيحصلا ثيداحألا در ك3: يبنلا ميظعت يف

 :[ وا هللا لوسر لاق]

 :تلقف يبر ىلع تطرتشا ينأ ؟يبر ىلع يطرش نأ نيملعت امأ !ميلس مأ ايلا
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 دحأ اميأف ءرشبلا بضغي امك بضغأو ءرشبلا ىضري امك ىضرأ رشب انآ امنإ

 هبرقي ةبرقو ةاكزو اروهط هل اهلعجي نأ «لهأب اهل سيل ةوعدب يتمأ نم هيلع توعد
 .«ةمايقلا موي هنم اهب

 :[مامإلا لاق]

 ىضري امك ىضرأ رشب انأ امنإ» :ثيداحألا هذه يف او هلوق نأ ملعا

 ىحوي «مكلثم رشب انأ امنإ لق# :ىلاعتو كرابت هللا لوقل ليصفت وه امنإ «...رشبلا

 .ةيآلا © ....يلإ

 اذه لشم راكنإ ىلإ .ءاجوهلا فطاوعلا وأ ءاوهألا يوذ ضعب ردابي دقو

 اذه لثم ىلإ لاجم الو !هب قطنلا نع ههيزنتو ةا يبنلا ميظعت معزب ثيدحلا

 ثيدح نم ملسم هاور دقف «رتاوتم اندنع وه لب «حيحص ثيدحلا نإف راكنإلا

 دروو ءامهنع هللا يضر رباجو ةريره يبأ ثيدح نمو ءانركذ امك ةملس مأو ةشئاع

 .مهريغو ديعس يبأو ليفطلا يبأو ةرمسو سنأو ناملس ثيدح نم

 ١7(. 5 /؟) " لامعلا زنك " رظنا

 لَم هنع ءاج ام لكب ناميإلاب نوكي امنإ ءًاعورشم ًاميظعت لإ: يبنلا ميظعتو
 طيرفت الو طارفإ نود ءًالوسرو ًادبع اهب ناميإلا عمتجي كلذبو ءًاتباث ًاحيحص
 صنب ًاقالطإ مهلضفأو رشبلا ديس هنكلو «ةنسلاو باتكلا ةداهشب ءرشب ألي وهف
 هب ىلاعت هللا هابح امو ؛هتريسو 3 هتايح خيرات هيلع لدي امكو.ةحيحصلا ثيداحألا

 :ة هيف اهلامتكا رشب يف لمتكت مل يتلا ؛ةديمحلا لاصخلاو ؛ةميركلا قالخألا نم

 .#ميظع قلخ ىلعل كنإ و# :ميركلا هلوقب هبطاخ ذإ «ميظعلا هللا قدصو

 "الصحبحة")1/١/15-/5 1 (.
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 84+ يبنلا ءارطإ نع يهنلا باب 1
 ىراصنلا ترطأ امك ينورطت ال» :هللا لوسر لاق :لاق باطخلا نب رمع نع

 .«هلوسرو هللا دبع اولوقف دبع انأ امنإ ميرم نبا ىسيع

 .(حيحص)

 ال يأ ءانثلا نسح وه ءارطإلا :«لئامشلا» قيقحت يف ساعدلا ذاتسألا لاق]

 نبا وأ اهلإ هولعجف ىسيع انديس حدم يف ىراصنلا تغلاب امك يحدم يف اوغلابت
 :[ًالئاق مامإلا هبقعتف .هلإ

 هل مجرت ام بساني ال امم ا هحدم يف ةغلابملا ىلع ثيدحلا لمح :تلق»

 نأ كلذ ءو هعضاوت وهو الأ «-لئامشلا يف يذمرتلا يأ- هللا همحر فلؤمل

 نم هلثم نع ٌيهنلاف مرحم كلذو «نيدلا يف ولغلاو بذكلاب ةداع نرتقت ةغلابمل

 دارم وه اذه نوكي نأ دعبيف :ىفخي ال امك هعضاوت اهب رهظي ال يتلا رومآلا

 يناعم نم وهو ءًاقلطم ينوحدمت ال :دارملا نإ :لاقي نأ ىلوألا لعلف «فلؤمل

 دس باب نم هلثم نع ىهني دقف ءلصألا يف ًازئاج ناك نإو وهو ؛ةغل ءارطإل

 ىلإ يدؤي دق حدملا باب حتف نإف ءلوصألا ملع نم مولعم وه امك «ةعيرذل

 ام ىلإ يعم ىرت الآ ءًاولع امإو ءًالهج امإ «عقاولا يف دهاشم وه امك عرشلا ةفلاخم

 : و هحدم يف مهضعب لاق

 مكتحأو هيف ًاحدم تئش امب مكحاو مهيبن يف ىراصنلا هتعدا ام عد

 : 287ج هيف لاق نأ ىلإ هلصوأ فيك

 ملقلاو حوللا ملع كمولع نمو اهتّرضو ايندلا كدوج نم نإف

qa 



 «ةينيدلا ديشانألاب هنومسي اميف ريثك هلثمو ؛ةهادب لطاب وه امب حدم اذهو

 زوجي ال اميف حداملا عوقو ةيشخ ًالصأ زئاج وه امب هحدم نع هتمأ ب هيهنف
 فالخب ءاهريغو بابلا ثيداحأ رئاس هيلع لدي امك ۸ هعضاوت نم هنأ كشال

 رخآ يف هلوق هديؤي.هللا ءاش نإ ىفخي ال نيب اذهو ءمرحملا حدملا ىلع يهنلا لمح

 اذامف :ردقم لاؤس نع باوجلا جرخم جرخ هنأك هنأل «...دبع انآ امنإ) .ثيدحلا

 كش الام اولوق يأ.«هلوسرو هللادبع اولوق» :لاقف ؟هللا لوسر اي كحدم يف لوقن

 نيملسملا ضعب هفصي امم اذه نيأو.هيلع اوديزت الو هب فصتم انأ امم ًاعرش هيف

 «حلاصلا فلسلا دنع ًافورعم نكي مل امم اهريغو دلاوملاب هنومسي اميف مويلا

 وحنو ؛ءارسإلا ةليل همداخ ناك ليربج نأو هللا قلخ لوأ هنإو.رون هنإ :مهلوقك

 .#راصبألا يلوأ اي اوربتعاف# .ليطابألاو حيدامملا نم كلذ

 ٠۷١( ص)"لئامشلا رصتخم"

 ةو يبنلا حدم يف ولغلا :كرشلا لئاسو نم باب 53

 :[ كلاي يبنلا نع يور]

 .(فيعض) «راق يذ موي ينعي.مجعلا نم برعلا هيف فصتنا موي لوأ اذه»

 :[مامإلا لاق]

 نأ رصعلا اذه يف ةيوبنلا ةريسلاو خيراتلاب سانلا ضعب لهج غلب :(هيبنت)

 نم هبلط يواطنطلا يلع ذاتسألا لضافلا انقيدص ىلع هيف دري ًاروشنم عبط مهدحأ

 لامج فصو نم اهيف امل «ةيوبثلا ديشانألاب هنومسي ام ةعاذإ نم عنتمت نأ ةعاذإلا

 لثم نم كلذ نم عظفأ وه ام اهيف لب إو هماقمب قيلت ال تارابعب و يبنلا
 هصن ام هترشن يف هيلإ راشملا بتكف «ىلاعتو كرابت هللا نود نم ب هب ةثاغتسالا

 ہا الشلل



 اوناك مهنع هللا يضر ماركلا ةباحصلا (!) يهاهو " ٤(: ص) فرحلاب

 اوناكو ءبورحلاو تاوزغلا يف مهسفنأ ةمدخل مهئاسن ضعب نوبحصتسي

 دادتشا دنع راق يذ موياوناكو «ماعطلا مهل (!) نوئيهيو ىحرجلا (!) نودمضي

 سامحلا ثعبتو جيزاهأ جزهت ءاسنلا تناك سرفلاو مالسإلا نيب برحلا سيطو

 ريغ قارف قرافت اوربدت وأ «قرامنلا شرفنو قئاعن اولبقت نإ :اهلوقب سوفنلا يف

 .!هادم دعبأ ام لهجلا اذه ىلإ رظناف ءقماو

 «سرفلاو نيكرشملا نيب يه امنإو «سرفلاو مالسإلا نيب ةكرعملا لعج دقف

 ءاسنل وه امنإو !ةكرعملا كلت يف نيملسملا ءاسنل روكذملا ديشنلا بسنو

 يف يورم وه امك نيملسملا ىلع نيكرشملا نسمحي نك !دحأ ةوزغ يف نيكرشملا

 ةتبلا هل لصأ ال ام امهنم بكرو «نيتئيابتم نيتثداح نيب طلخ دقف !ةريسلا بتك
 يف ليلد الو ؛ةموعزملا ديشانألا زاوج ىلع اليلد كلذ نم ذختيل هلهاجت وأ هلهجب

 حدم درجم وه سيل هيفلاخمو يواطنطلا نيب فالخلا نأ ذإ ًاقلطم -تبثول -كلذ

 ريغو هيلإ ةراشإلا تقبس امك اعرش قيلي ال امم هحدمب نرتقي اميف وه امنإ لب يبنلا

 " مصيو يمعي ءيشلا كبح " :لاق نم قدص نكلو «هنايبل نآلا لاجم ال امم كلذ

 ضرغم ريغ كلذ يف ًاصلخم مهضعب نوكي دقو «ةيوبنلا ديشانألا اوبحأ ءالؤهف

 .ةيعرشلا تافلاخملا نم اهب نرتقا امع كلذ مهامعأف

 " اهومسأ اندض ةلاسر فيلأت يف نيرخآ نيلجر عم كرتشا لجرلا اذه نإ مث

 تالاهجلاو تاءارتفالاب اهوشح " ةباحصلاو نيدشارلا ءافلخلا ةرصن يف ةباصإلا

 ًاباتك مهيلع درلا يف تفلأ نأ ىلع كلذ ينلمحف «ةيارد ةلقو ىوه نع ءيبنت يتلا

 ًاعزوم " ةباحصلاو نيدشارلا ءافلخلا ةرصن معز نم ىلإ ةباصإلا ديدست " هتيمسأ
 مهتاءارتفا ضعي نايب يف يهو ىلوألا ةلاسرلا اهنم ردص لئاسر تس ىلع



 نيديعلا ةالص " نأ يف ةئلاثلاو " حيوارتلا ةالص " يف ةيناثلاو ءمهئاطخأو

 ذاختا نم دجاسلا ريذحت " ناونعب ةسماخلا انردصأ مث " ةنسلا يه ىلصملا يف

 ." دجاسم روبقلا

 ,.(ه 0-49 ء۷٤ /9)" ةفيعضلا"

 كرشلا لئاسو نم هتوم دعب ب يبنلا عامس داقتعا باب [؟7]

 :[لاق هنأ ياو يبنلا نع يور]

 كلم اهب لکو ايتان يلع ىلص نمو «هتعمس يربق دنع يلع ىلص نم

 .«اعيفش وأ اديهش هل تنكو «هترخآو هايند رمأ اهب ىفُكو «ینغلبی

 :[مامإلا لاق]

 ناك ول وهو :ثيدحلا ىلع مدقتملا همالك بقع ةيميت نبا خيشلا لاق :ةدئاف

 امك كلذ عمسي هنأ هيف سيل ءًايئان هيلع یلص نم ةالص هغلبي هنأ هيف امنإف ًاحيحص

 لهأ نم دحأ هلقي مل اذه نإف «(يئانخآلا ديري) ضرتعملا اذه نع ًالوقنم هتدجو

 :لاهجلا نيرخأتملا ضعب هلوقي امنإو :ثيدحلا نم ءيش يف فرعي الو ؛ملعلا

 لوقلاف ؛هيلع يلصي نم ةالص هينذأب عمسي ةعمجلا مويو ةعمجلا ةليل هنإ :نولوقي

 هنإ ةفورعملا ثيداحألا يف امنإو «لطاب (هيلع) نيلصملا سفن نم كلذ عمسي هنإ

 .ةكئالملا هايإ هغلبت مالسلا كلذكو ءهيلع ضرعيو كلذ غلبي

 ةالصلا نم يلع اورثكأ» : لاب هلوق لاهجلا كئلوأ لوق نالطب ديؤيو :تلق

 ٠٤"( ص) مدقت امك حيحص وهو ثيدحلا (...يتغلبت مكتالص نإف ةعمجلا موي

 ہا



 يلصملا نم اهعمسي الو هغلبت ةعمجلا موي ةالصلا هذه نأ يف حيرص هنإف

 .ثلب هيلع
 559/17" ةفيعضلا"

 :[لاق هنأ قلو يبنلا نع يور]

 كلم اهب لگو ًايئان يلع یلص نمو «هتعمس يربق دنع يلع یلص نم

 .( ًاعيفش وأ ًاديهش هل تنكو «هترخآو هايند رمأ اهب ىفكو «ىنغلبي

 :[مامإلا لاق]

 ناكول وهو" :ثيدحلا ىلع مدقتملا همالك بقع ةيميت نبا خيشلا لاق :ةدئاف

 امك كلذ عمسي هنأ هيف سيل ءًايئان هيلع ىلص نم ةالص هغلبي هنأ هيف امنإف ًاحيحص

 لهأ نم دحأ هلقي مل اذه نإف ء(يئانخألا ديري) ضرتعملا اذه نع ًالوقنم هتدجو

 :لاهجلا نيرخأتملا ضعب هلوقي امنإو .ثيدحلا نم ءيش يف فرعُب الو «ملعلا

 لوقلاف ؛هيلع يلصي نم ةالص هينذأب عمسي ةعمجلا مويو ةعمجلا ةليل هنإ :نولوقي

 هنأ ةفورعملا ثيداحألا يف امنإو «لطاب (هيلع) نيلصملا سفن نم كلذ عمسي هنإ

 ." ةكئالملا هايإ هغلبت مالسلا كلذكو هيلع ضرعيو كلذ غلبي

 موي ةالصلا نم يلع اورثكأ» : ةو هلوق لاهجلا كئلوأ لوق نالطب ديؤيو :تلق

 هنإف ("75 ص) مدقت امك حيحص وهو ثيدحلا (...ينغلبت مكتالص نإف ةعمجلا
 /۱)"ةفيعضلا" و هيلع يلصملا نم اهعمسي ال و هغلبت ةعمجلا موي ةالصلا ا

 ۳۹٣۹۳۹۹(.
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 ؟هعمس نوكي نأ مالسلا ةو هدر نم مزلي لهو

 :[مامإلا لاق]

 يبأ ثيدحو «هربق دنع هيلع مّلس نم مالس ب هعامس ىلع ًاليلد دجأ مل

 مالسلا هيلع درأ ىتح يحور يلع هللا در الإ يلع مّلِسُي دحأ نم ام " :وهو :دواد

 .كلذ يف ًاحيرص سيل (7575) " ةحيحصلا " يف خيشلا هئيب امك نسح هدانسإو"

 .(17١ص)"تاومألا عامس مدع يف تانيبلا تايآلا قيقحت "

 هنم باب ۳1

 :[لاق هنآ ياپ يبنلا نع يور]

 كلم اهب لکو ايئان يلع ىلص نمو ؛هتعمس يربق دنع يلع ىلص نم»

 .( ًاعيفش وأ ًاديهش هل تنكو «هترخآو هايند رمأ اهب ىفكو «ىنغلبي

 :[مامإلا لاق]

 ناك ول وهو :ثيدحلا ىلع مدقتملا همالك بقع ةيميت نبا خيشلا لاق :ةدئاف

 امك كلذ عمسي هنأ هيف سيل هًايئان هيلع یلص نم ةالص هغلبُي هنأ هيف امنإف ًاحيحص

 لهأ نم دحأ هلقي مل اذه نإف «(يئانخألا ديري) ضرتعملا اذه نع الوقنم هتدجو

 :لاهجلا نيرخأتملا ضعب هلوقي امنإو :ثيدحلا نم ءيش يف فرعيالو ؛ملعلا

 لوقلاف ؛هيلع يلصي نم ةالص هينذأب عمسي ةعمجلا مويو ةعمجلا ةليل هنإ :نولوقي

 هنأ ةفورعملا ثيداحألا يف امنإو «لطاب (هيلع) نيلصملا سفن نم كلذ عمسي هنإ

 م8 8 ٤



 .ةكئالملا هايإ هغلبت مالسلا كلذكو ؛هيلع ضرعيو كلذ غلب

 ةالصلا نم يلع اورثكأ " : لب هلوق لاهجلا كئلوأ لوق نالطب ديؤيو :تلق

 (75154 ص) مدقت امك حيحص وهو ثيدحلا "...ينغلبت مكتالص نإف ةعمجلا موي

 يلصملا نم اهعمسي الو هغلبت ةعمجلا موي ةالصلا هذه نأ يف حيرص هنإف

 .كلَب هيلع
 559/17" ةفيعضلا'"

[vé]؟هتوم دعب عمسي لهو ؟هريق يف يح وا يبنلا له باب  

 در ىلإ ةعمجلا موي ّيلع يلصي ًادبع نم امم هانعم اميف لوقي ثيدح :لاؤس

 .يحور يلع هلل

 يحور يلع هللا در الإ يلع ملسي ملسم نمام) ةعمجلا موي شيف ام :خيشلا

 .(مالسلا هيلع درأف

 ام مالسلاو ةالصلا لوسرلا نأب هيلع لدتسا نييفوصلا ضعيف معن :لئاسلا

 الو كسفن يف اله كحور تنأ «تام ام «يحور يلع دري ىنعم شإو :خيشلا

 ثيدح فلاخ هنأل ؛ًايفوص ًامالك هنأ يفكيو يفوص مالك اذه ؛كيلإ ةدودرم

 تيم كنإ# نآرقلا حيرص يف لوقي انبر ناطلس نم اهب هللا لزنأ ام تاهبشب ةعطاقلا

 ؟تيم ىنعم شيإ «نوتيم ؟شيأ مه امك تیم رشبلا رئاسك وه ًاذإف 4نوتيم مهنإو
 قئاقحلا هذه نوركديأ .اعيمج سانلا كلذكو ايم حبصتس :يأ «تومتس :يأ

 كلو ىبنلا نأ ىنعي ثيدحلا ؛ثيدحلا نع اهتركذ ىتلا هبشلا هذه لثم تاهبشب
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 ؛ماركولاو لالجلا يذ كبر هجو ىقبيو «توملا هليبس امنإف يح لكو «تام ينعي

 ةالصلا نم يلع اورثكأ» :حيحصلا رخآلا ثيدحلا يف مالسلا هيلع لاق امل كلذلو

 مهفاذام ء(َتُْمَرَأ دقو كاذ فيك» :اولاق ««ينغلبت مكتالص نإف «ةعمجلا موي

 هغلبت فيك اوبرغتسا كلذلو «تيم هنأ اومهف ؟اذه مالسلا هيلع هلوق نم ةباحصلا

 #ميمر يهو ماظعلا ييحي نم لاق# ءًاميمر راص :يأ «ينف :يأ ؟مِرَأ دقو هتالص

 لحال صانم ال يتلا ةقيقحلا هذه مالسلا هيلع لوسرلا نع اوقلتي اوناك ةباحصلاف

 هذه اوفرع اوناك (نوتيم مهنإو تيم كنإ# يهو اهيف عقي نأو الإ رشبلا نم
 :لبق نم هنوفرعي اوناك ام ءيشب مالسلا هيلع لوسرلا مهءاج امل كلذلو «ةقيقحلا

 دقو كاذ فيك اولاقاينغلبت مكتالص نإف ةعمجلا موي ةالصلا نم يلع اورشكأ»

 هللا نإ» :لاق ءًاميمر ترصو تينف يأ تم نم رثكأو تم ًاعبط ؛تينف يأ تمرأ

 حبصت ال ءايبنألا لك ءايبنألا داسجأف «ءايبنألا داسجأ لكأت نأ ضرألا ىلع مرح

 لبق نم وه امك هربق يف هدسج ل هللا لوسرف كلذلو «نيرخآلا داسجأك ًاميمر

 ءايبنألا رئاسلو لب ؛مالسلا هيلع هيبثل لجو زع هللا نم همارك هذه ةزجعم هذه

 ءايبنألا نم دحأ هكراشي ال ىرخأ ٍةماركب مالسلا هيلع هيبن مرك هللا نكلو «ماركلا

 :لاق «تمرآ دقو كاذ فيك :اولاق «ينغلبت مكتالص نإف» :مالسلا هيلع هلوق يهو

 يدسج ءايبنألا رئاسك انآ :يأ:«ءايبنألا داسجأ لكأت نأ ضرألا ىلع مرح هللا نإ»

 ملس املك هنأ ىرخأ ةلصخب لجو زع يبر ينافطصا نكلو :يرط يح ربقلا يف

 هيف تباث وهو ثيدحلا اذهو مالسلا هيلع درأف يحور يلإ هللا در نوملسم يلع

 مهيفو لب ءةماعلا نم ريثك مهوتيام فالخ مالسلا هيلع لوسرلا نأ ىلع هلالد

 ءاج امك امنإو «هيلع نيملسملا مالس عمسي ال ة5: يبنلا نأ يهو ةصاخلا ضعب

 هلل نإ ««مالسلا يتمأ نع ينوغلبي «نيحايس ةكئالم هلل نإ) :حيحصلا ثيدحلا يف

 ىلع يلصي ًاملسم اوعمس املكف «نيملسملا ىلع نيفاوط ينعي :نيحايس ةكئالم

 ہا



 ةايحلا هذه نع لصفنا ؛عمسي ال تيملا نآل ؛عمسي ال وهو كلذب هوغلب ل يبنلا

 نم انركذ اميف مالسلا هيلع هيبن ىفطصا لجو زع هللا نكلو ءاهلك اهتاقلعتمو ايندلا

 نمو «هيلع نيملسملا ىلع مالسلا درو هدسج ىلإ هحور ةداعإب هنيكمت نمو ةايحلا

 در وه نالف نم هيلع اوملس املكف مالسلا هنوغلبي ةكئالم كانه نأ ًاضيأ كلذ

 201 :757:8/558) "رونلاو ىدهلا "

 :كرشلا لئاسو نم باب [ "1

 و م 55 سم 5 5
 هتوم دعب هيف ةرقتسم و يبنلا َحْوَر نأ داقتعا

 :[لاق هنأ كيلي يبنلا نع يور]

 هحور هيلإ درت ىتح ًاحابص نيعبرأ الإ هربق يف ميقيف تومي يبن نمام»

 .« ةليوعو ةلئاع نيب هربق يف مئاق وهو يب يرسأ ةليل ىسومب تررمو

 :[مامإلا لاق]

 در الإ يلع ملسي دحأ نم ام» : إب هلوق ضراعي ثيدحلا اذه نأ ىرأ انأو

 .«مالسلا هيلع درأ ىتح يحور يلع هللا

 دانسإب (0717/7) دمحأو (؟54 /0) یقهیبلاو (۳۱۹ /۱) دواد وبأ هاور

 .(5؟55) " ةحيحصلا " رخآلا باتكلا يف جرخم وهو «ةريره يبأ نع نسح

 هدسج يف ةرقتسم تسيل #0 هحور نأ ىلع لدي هنأ ضراعتلا هجوو

 ثيدحلا اذه امنيب لي هيلع نيمَّلسُملا مالس دريل هيلإ درت يه لب .فيرشلا

 «هتافو نم ًاحابص نيعبرأ دعب هيلإ درت يبن لك حور نأ ةحارص ررقي عوضوملا

 اكل



 «لوقعم ريغ رمأ اذه مالسلا دريل هلسج ىلإ ةةياءهحور درت فيكف اذه حصولف

 ركنملا ثيدحلا اذه الإ وه سيلو ءامهدحأ در نم دبالف «ضقانتلا رهاظ وه لب

 ركذأ ال ؛هب تمهلأ امم هنإف اذه لمأتف ءضراعملا نم يوقلا ثيدحلا مّلْسَي ىتح

 .يسفن نمف الإو هللا نمف اباوص ناك نإف ؛يلبق دحأل هتيأر ين

 ا با ۳٦۰ /۱)" ةفيعضلا"

 ولغلا روص نم باب [17]
 رانلا يف هاوبأ نوك راكنإ ةو يبنلا تاذ يف

 :[ اپ هللا لوسر لاق]

 .«رانلا يف كابأو يبأ نإ»

 :[مامإلا لاق]

 نم (775 )١/ " ريكانملاو ليطابألا " يف '''يناقروجلا هجرخأ ثيدحلاو

 ىلع -اذهك -اهلك لدت ىرخأ ثيداحأ ةلمج يف دنه يبأ نب دواد نع ىرخأ قيرط

 ريثك نظي امك ةرتفلا لهآ نم سيلو «رانلا يف وهف ًاكرشم ةيلهاجلا يف تام نم نأ

 «ثيداحألا كلت نمو !ةنسلا نم مهب رثأت نمو «مهنم ةعيشلا ةصاخبو «سانلا نم

 ؟يبأ نيأ هللا لوسر اي :لاق الجر نأ سنأ نع تباث نع ةملس نب دامح هاورام

 .فرحب افرح ةمجرتلا ثيدح ركذف :لاقف «هاعد ىّقق املف ءرانلا يف :لاق

 )٤۷۱۸( دواد وبأو (44/1) ةناوع وبأو (۱۳۲-۱۳۳ /۱) ملسم هجرخأ

 رظنا.مضلاب مآ ميجلا حتفب وه لهو ؟يازلاب مأ ءارلاب وه له ءاريثك افالتخا هطبض يفاوفلتحا )١(

 .ها.(١۷۸/۲١) " ريسلا " ىلع ةيشاحلا

 ہا



 ىلعيوبأو (؟08 /5) دمحأو ؛هحح صو (۲۳۳ /۱) يناقروجلاو

 قرط نم (۱۹۰ /۷) يقهيبلاو (ناسحإلا- 47/8) نابح نباو ( ۴/7

 مقرب لوألا دلجملا يف مدقتملا صاقو يبأ نب دعس اهنمو.هب ةملس نب دامح نع

 ىنعمب هنإف ؛كانه هبيس عجارف.« رانلاب هرشبف رفاك ربقب تررم امثيح» :ظفلي ()

 .هلمأت نمل ةمجرتلا ثيدح

 يف يبر تنذأتسا» :همأ ربق راز امل ةا هلوق عوضوملا اذهب لصتي امم نإ و

 .ثيدحلا «..يل نذأف ءاهربق روزأ نأ يف هتنذأتساو «يل نذأي ملف اهل رفغتسأ نأ

 نم (۱۸۷-۱۸۸ ص) " زئانجلا ماكحأ " يف جرخم وهو ؛هريغو ملسم هاور

 .ءاش نم امهعجاريلف «ةديربو ةريره يبأ ثيدح

 .ةكربو ريبك ريخ انركذ اميفو «ةريثك بابلا اذه يف ثيداحألا و

 مهدنع دادعتسا ال مويلا لبقو مويلا سانلا ضعب نأ ملسملا خآلا اهيأ ملعا و

 يدلاو ىلع رفكلاب مكحلا نم اهيف ام ينبتو ؛:ةحيحصلا ثيداحألا هذه لوبقل

 دشأ ركنتسيل مالسإلا ىلإ ةاعدلا نم هنأ نظي نم مهيف نإ لب ءب لوسرلا

 اذه نأ يداقتعا يفو !ةحيرصلا اهتلالدو ثيداحألا هذه ركذل ضرعتلا راكنتسالا

 امك -اذهو ءاهب اوقدص نإ اهلاق يذلا ةا يبنلا ىلع مهنم بصني امنإ راكنتسالا

 اذهو ءاهوححصو اهوور نيذلا ةمئآلا ىلع :لقألا ىلع وأ «حاوب رفك -رهاظ وه

 ىلإ مهل قيرط ال هنأل «مهنيدب نيملسملا كيكشت هنم مزلي هنأل «حارص رفك وأ قسف

 ريصب ملسم لك ىلع ىفخي ال امك ةا: مهيبن قيرط نم الإ «هب ناميإلاو هتفرعم
 سانلاو -مهئاوهأو مهقاوذآو مهفطاوعل اهتقفاوم مدعل اهب اوقدصي مل اذإف «هنيدب

 درل ادج ميظع باب حتف كلذ يف ناك - فالتخالا دشأ نوفلتخم كلذ يف

 اكل



 يلتبا نيذلا باتكلا نم ريثك نم مويلا دهاشم رمأ اذهو «ةحيحصلا ثيداحألا

 ال نمم مهلاثمأو نانملا دبع نباو قيلبو يديوهلاو يلازغلاك مهتاباتكب نوملسملا

 !مهؤاوهأ الإ اهفيعضتو ثيداحألا حيحصتل مهدنع نازيم

 -هيلإ نيبستنملا ضعب مالقأب مدهي نأ هنيد ىلع قفشملا -ملسملا اهيأ ملعا و
 نم وه امنإ «مهناميإ وأ صاخشأ رفكب رابخإلا هيف امم اهوحنو ثيداحألا هذه نأ

 كلذ.ملأ# :ىلاعت هلوقل «لوبقلاب اهيقلتو اهب ناميإلا بجي يتلا ةيبيغلا رومآلا

 :هلوقو ١-*( :ةرقبلا)# بيغلاب نونمؤي نيذلا.نيقتملل ىده هيف بير ال باتكلا
 نم ةريخلا ممل نوكي نأ ارمأ هلوسرو هللا ىضق اذإ ةنمؤم الو نمؤمل ناك امو#

 ال نيرمأ دحأ هنم مزلي اهب ناميإلا مدعو اهنع ضارعإلاف «(*5 :بازحألا)# ..مهرمأ

 تاقثلا اهتاور بيذكت امإو ةا يبنلا بيذكت امإ :- رم امهالحأو -امهل ثلاث

 وأ ثيداحألا هذه نوركني نيذلا ضعب نأ ملعأ اذه بتكأ نيح انأو «مدقت امك

 ءهلئاسر ضعب يف -هنعو انع هللا افع -يطويسلا لعف امك ًالطاب ًاليوأت اهنولوأتي

 نأ نوركتيف «هايإ مهبحو ةو يبنلا ميظعت يف مهولغ كلذ ىلع مهلمحي امنإ

 !! ب هنم امهيلع قفشأ مهنأكف ءامهنع هسفن وه ربخأ امك و هاوبأ نوكي

 ةنسلأ ىلع روهشملا ثيدحلا ىلإ كلذ يف نكري نأ مهضعب عروتي ال دقو

 ثيدح وهو «هيوبأ :ةياور يفو ؛همأ هل هللا ايحأ ةا يبنلا نأ هيف يذلا سانلا ضعب

 يبهذلاو ركاسع نباو «يناقروجلاو ينطقرادلاك ملعلا لهأ دنع لطاب عوضوم

 " باتك تكش نإ هل عجارو ؛هعضوم يف نيبم وه امك مهريغو «ينالقسعلاو

 يئاوبرفلا نمحرلا دبع روتكدلا قيلعتب يناقروجلل " ريكانملاو ليطابآلا

 اذه " )1١/ ۲۸٤(: " تاعوضوملا " يف يزوجلا نبا لاقو (۲۲۹ -۲۲۲ ۲

 ملع هل ناك ول ذإ «ملعلا ميدع «مهفلا ليلق هعضو يذلاو ءكش الب عوضوم ثيدح

 ہا



 «ةنياعملا دنع نمآ ول لب ال ءةعجرلا دعب نمؤي نأ هعفتي ال ًارفاك تام نم نأ ملعل

 يف ةا هلوقو «رفاك وهو تميف# :ىلاعت هلوق ثيدحلا اذه در يف يفكيو

 .«يل نذأي ملف يمأل رفغتسأ نأ يبر تنذأتسا» :(حيحصلا)

 يناميلا نمحرلا دبع خيشلا ةزيجو ةعصان ةرابعب ءالؤه يف لوقلا نسحأ دقلو

 مامإلل " ةعوضوملا ثيداحألا يف ةعومجملا دئاوفلا "ىلع هقيلعت يف هللا همحر

 ةجحلا ىطختيف «سانلا ضعبب ةبحملا حمجت امأريثك ":(77” ص) لاقف «يناكوشلا

 ." ناعتسملا هللاو:ةيعرشلا ةبحملل يفانم كلذ نأ ملع قفو نمو ءاهبراحيو

 " ىلاللا " هباتک ىف لواحو مدقت امك ءاملعلا رابك دنع لطابلا ءايحإلا ثيدح

 ءخوسنم هنأب انعم ىفامو ناذكتسالا ثيدح نيبو هنيب قيفوتلا (558-556 /۱)

 كلذو !ماكحألا يف امنإو رابخألا يف عقي ال خسنلا نأ لوصألا ملع نم ملعي وهو

 كلذ خسني مث رانلا يف هنأ صخش نع قودصملا قداصلا ربخي نأ لقعي ال هنأ

 قياطملا سنأ نع ملسم ثيدح ركذ نع ضرعأ هنأ كلذ يف هحومج نمو

 ملقلا هب طتشا دق هنإ لب «ةراشإ ىندأ هيلإ رشي ملو «ًاقلطم ًاضارعإ ةمجرتلا ثيدحل

 وهو !ةملس نب دامح ةياور يف مهضعب مالكب اقلعتم فعضلاب هيلع مكحف ءالغو

 نبا لاق لب :ةحيحص تباث نع هتياور نأو «مهتاقثو نيملسملا ةمئأ نم هنأ ملعي

 .حاحص يهو «ديز

 ءايحإلا ثيدح يف هل ةلاسر يف ادج ًاميدق هتأرق تنك روكذملا هفيعضت و



 نم اهعجاريلف «هراوع عبتتأو ؛همالك لقتآل نآلا يدي اهلوطت الو -دنهلا عبط -

 يف اضيأ هركذ نع ضرعأ هنأ تظحال يننأ هايإ هفيعضت راثآ نم ناك دقلو

 "هتدايز "و " ريغصلا عماجلا " لثم «بدو به ام لكل ةعماجلا هبتك نم ءيش

 الو لوح الو «ناعتسملا هللاو " لامعلا زنك " هنم الخ كلذلو !" ريبكلا عماجلا"و

 .هللاب الإ ةوق

 ىلع قيدصتلاو ناميإلا مدق يذلا يقهيبلا ظفاحلا نيبو هنيب قرفلا لمأتو

 :هبقع لاق «( حافس ريغ حاكن نم تجرخ)» :ثيدح ركذ امل هنإف «ىوهلاو ةفطاعلا

 يبأ ثيدحو اذه سنأ ثيدح قاس مث ؛"..انربخأ ام ليلدب «نيكرشم اناك هاوبأو "

 . اب همأ ربق ةرايز يف مدقتملا ةريره

 .( 1مل - 1ؤ1/ا/ ١/ /50)"ةحبحصلا"

 همأ ءايحإ ءاعدا واب ىبنلا تاذ ىف ولغلا روص نم باب 1

 كلذ يف ةصقلا عضو نايبو هب اهناميإو اهتوم دعب

 "ىربكلا صئاصخلا" هباتك ألم دق هللا همحر يطويسلا نأ ىلع مامإلا مّلكَت]
 :[لاقف كلذ ىلع ةلثمأ برضب أدب مث ةعوضوملاو ةفيعضلا ثيداحألاب

 ةعوضوم ةصق يهو ء(١۲۸ ص ؟ج) هب اهناميإو ةا يبنلا مأ ءايحإ ةصق...

 .«رانلا ىف كابأو ىبأ نإ» :هل لاقف هيبأ نع هلأس نمل ةو هلوق اهلطبي امم و

 ضعب يف هلعأ يذلا يطويسلا تنعت مغر «حيحص ثيدح وهو «هريغو ملسم هاور

 نم سيل هنأ فشكت يتلا دهاوشلا ضعب هلو اميس الو «حدقي ال امب هلئاسر

A1۲ 
 ہا



 عماجلا" يف هدروي مل هيلع كلذ بلغامل كلذلو ؛ىوهلا الول هفيعضت نكمملا

 دبع خيشلا هلاق ام نسحأ امو.ةمالسلا هللا لأسن "هيلع ةدايزلا" يف الو "ريغصلا

 يف يناكوشلا هدروأ دقو «ثيدحلا اذه ىلع هل اًقيلعت هللا همحر يناميلا نمحرلا

 ٠۳۲۲: "رص (ةعوضوملا ثيداحألا)

 قفو نمو ءاهبراحيو ةجحلا ىطختيف سانلا ضعبب ةبحملا حمجت ام اريثك"

 "ناعتسملا هللاو ةعورشملا ةبحملل يفانم كلذ نأ ملع

 .(١١-5١ص)"لوسلا ةيادب قيقحت"

 ولغلا روص نم باب [۲۷۸]
 تاوذلا لبق قِلَح هنأ داقتعا : اب يبنلا يف

 :[لاق هنأ واب يبنلا نع يور]

 .«نيطلاو ءاملا نيب مدآو ايبن تنك)ا

 :هلثمو

 .(نيطالو ءام الو مدآ الو ايبن تنك)

 (عوضوم)

 :[مامإلا لاق]

 ”5١( ص) " ةعوضوملا ثيداحألا " ليذ يف يطويسلا هلبق يذلاو اذه ركذ

 ال :(4 ص) يركبلا ىلع هدر يف ةيميت نبا لاق دقو «هرقأو ءةيميت نبا نع لقت

 .[هنم].يمالسإلا بتكملا عبط نم )١(

 م17 ا



 ؛لطاب هانعمو «هركذي مل نيثدحملا نم ًادحأ نإف ءلقع نم الو لقن نم ال ءهل لصأ
 ناك امنإو :بارتو ءام نيطلا نإف ءطق نيطلاو ءاملا نيب نكي مل مالسلا هيلع مدآ نإف

 .دسجلاو حورلا نيب

 هتاذ نأو ءًادوجوم ذعيح ناك هي يبنلا نأ نومهوتي لالضلا ءالؤه مث

 هنأ هيف ثيدح لثم ؛ةارتفم ثيداحأب كلذ ىلع نودهشتسيو «تاوذلا لبق تقلخ

 .رونلا كلذ تنك انآ ليريج اي :لاقف «شرعلا لوح ارون ناك

 .ليربج هب هيتأي نأ لبق نآرقلا ظفحي ناك ا يبنلا نأ مهدحأ يعديو

 يف حيحصلا وه اذه نأ ىلإ " دسجلاو حورلا نيب ناك امنإو " :هلوقب ريشيو

 دانسإلا حيحص وهو " دسجلاو حورلا نيب مدآو ايبن تنك " :هظفلو ثيدحلا اذه

 .(1805) " ةحيحصلا " يف هتنيب امك

 ةفيعضلا" ")١/ ۷۳ 50/54 (.

 هللا قلخخ لوأ 29ج يبنلا له باب 1

 :[مامإلا لاق]

 " ةنسلا " يف دمحأ هاور.« دسجلاو حورلا نيب مدآو ايبن تنك : لا ..[لاق]

 .رجفلا ةرسيم نع ١١١( ص)

 لوأ ةا يبنلا نأ ىلع هلبق يذلا يف الو هيف ةلالد ال نكلو «حيحص هدنسو

 .لمأت ىندأب رهاظ اذهو. ضعبلا نظي امل ًافالخ «ىلاعت هللا قلخ

 ٠١١(. /9)" ةفيعضلا"

 م14
 ہا



 ؟تاوذلا لبق يبنلا قلخ له باب ]1٠ 

 :[لاق هنأ لِي يبنلا نع يور]

 .«نيطلاو ءاملا نيب مدآو ايبن تنكاا

 (عوضوم)

 :[مامإلا لاق]

 :هلثمو

 .(نيطالو ءام الو مدآ الو ايبن تنك)

 .(عوضوم)

 :[ مامإلا لاق]

 ۲٠۳( ص) " ةعوضوملا ثيداحألا " ليذ يف يطويسلا هلبق يذلاو اذه ركذ

 ال :(4 ص) يركبلا ىلع هدر يف ةيميت نبا لاق دقو «هرقأو ؛ةيميت نبا نع القت

 ؛لطاب هانعمو هركذي مل نيثدحملا نم ًادحأ نإف «لقع نم الو لقن نم ال «هل لصأ
 ناك امنإو «بارتو ءام نيطلا نإف ءطق نيطلاو ءاملا نيب نكي مل مالسلا هيلع مدآ نإف

 ًادوجوم ذئتيح ناك ب يبنلا نأ نومهوتي لالا ءالؤه مث ,دسجلاو حورلا نيب
 ثيدح لثم «ةارتفم ثيداحأب كلذ ىلع نودهشتسيو «تاوذلا لبق تقلخ هتاذ نأو

 مهدحأ يعديو «رونلا كلذ تنك انأ ليربج اي :لاقف «شرعلا لوح ارون ناك هنأ هيف

 .ليربج هب هيتأي نأ لبق نآرقلا ظفحي ناك اب يبنلا نأ

 يف حيحصلا وه اذه نأ ىلإ " دسجلاو حورلا نيب ناك امنإو " :هلوقب ريشيو

 دانسإلا حيحص وهو " دسجلاو حورلا نيب مدآو ايبن تنك " :هظفلو ثيدحلا اذه

 )1١8055( " ةحيحصلا " يف هتنيب امك

.)٤۷ ٤-٤۷
)"ةفيعضلا" ۳
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 ؟قلخلا لوأ وه لهو ؟رون نم ةا يبنلا قلخ له باب 1

 ىلإ ... ةيدقعلا -هللا همحر-يوارعشلا خيشلا ءاطخأ ضعب ىلع مامإلا ملكت]

 :[لاق نأ

 يف ىلاعت لاق امك...لوسر وه مالسلا هيلع دمحم نأ :لوقي هدئاقع نم

 ليف وأ تام ْنيِإَقَأ لولا هلق ْنِم ْتَلَح ْدَق ٌلوُسَر الإ دم امو :ميركلا نآرقلا

 :هتعمس اذه نكميو نولوقي «ةيآلا رخآ ىلإ (144 :نارمع لآ) 4 ْمُكِباَقْعَأ َلَع مثلَ

 ؟ال وأ ءيشلا اذه تعمس «هللا رون نم قلخ دمحم

 رون هللا قلخ ام لوأ" :لوقي دوجوم ندرألا يفو :دوجوم ايروس يف :خيشلا

 ؟كدنع ثيدحلا اذه تعمس ام «"رباج اي كيبن

 .يوارعشلا نم هتعمس اذه :ةلخادم

 :لطابلا لطبأ نم اذهو !؟تيأر :-اهيلجر ىلع -:نولوقي...تنأ هه :خيشلا

 امك حيحص ثيدحلاو ملقلا هللا قلخ ام لوأو ؛هرون نم اًدمحم هللا قلخ فيك

 وهام :لاق ؟بتكأ ام :لاق ءبتكا :هل لاقف «ملقلا هللا قلخ ام لوأ» :اًقنآ هتركذ

 نب هللا دبع نب دمحم هنأ لوسرلا...فرعن نحن كلذ دعب «ةمايقلا موي ىلإ نئاك

 لاح لك ىلع وه نكل «بسنلا وأ دنسلا عطقني كلذ دعبو ءاذكهو «بلطملا دبع
 يف مالسلا هيلع لاق امك مكلك هنآل ؛مالسلاو ةالصلا هيلع مدآ ؟وه نم لوألا هدج

 ءمدآ نيبو هنيبو دمحم اَذِإ فيك «بارت نم مدآو مدآ نم مكلك» :حيحصلا ثيدحلا

 ال ريبك خم ديرت. .ناميإ ديرت هذه ءرون نم قلخ ءالؤه لبق وه مث دج مك ملعأ هللا

 ضعبو نيملسملا ةماع امأ تافارخلا هذه لثمب نمؤي هنأ «نوكلا اذه يف هل دوجو

 .ةفارخلا هذهب نمؤي يوارعشلا خيشلا مهنمو دهاشت نأو مهنم ةصاخلا

 الو ةعبرألا نئسلا يف الو ملسم يفالو يراخبلا يف وه ال ثيدح اذه

 411 یا



 خاخمأ يف ريبعتلا حص اذإ الإ اًقالطإ ثيدحلا اذهل لصأ ال ةئامعبرألا الو نيعبرألا

 ؟مالسإلا وه ام اذه «طقف كانه دوجو هل اذه «نيفّرخملا

 هيومتلاب سيل ةباحصلا لاق هلوسر لاق هللا لاق مالسإلا

 .هللا همحر ميقلا نبا لاق ام رخآ ىلإ

 rin) :٠٠/أ١٤) "رونلا ةلحر"

 !؟رون واب لوسرلا له 73
 :[مامإلا لاق]

 هلوقب لوقلا اذه انلطبأو رون مالسلا هيلع لوسرلا نأب :لاق نم لوق [انددر]

 هيلع وهف 1٠١( :فهكل)(ٌّدِحاَو هَل ْمُكَِإ آی یک وُب مکا رکا نإ لقط :ىلاعت
 لك لمحت امك همأ هيف تلمح :ينعي ءرشبلا قلخ امك قلخ امامت رشبلاك مالسلا

 اهنأ مانملا يف تأر اهنأ ىوس ءاهدلو مأ لك عضت امك هتعضوو ءرهشأ ةعست تاهمألا

 هيلعف :مانمك ايؤرك حيحص اذه «ماشلا ىرصُب وأ ؛ماشلا اهل تءاضأ رون اهنم جرخ

 هرخآ ىلإ..و..و حرجيو ءضرميو برشيو لكأي نوملعت امك ناك مالسلاو ةالصلا

 .ةلاسرلاو ةوبنلاو يحولا نم هللا ءافطصا امب الإ ًاقالطإ مهنع فلتخي ال رشب وهف

 (01 1:01:59 /۳۲۲)"رونلاو ىدهلا"

 ؟رونلا نم #5 يبنلا قلخ له باب [۲۸۳]

 !هللا قلخ لوأ يدمحلا رونلا لهو
 :[ 32ج هللا لوسر لاق]

 .« نوكي ءيش لك بتكي نأ هرمأو ملقلا ىلاعت هللا هقلخ ءيش لوأ نإ)

 ۸۱۷ ا



 :[لاق مث.هب هانمجرت امب مامإلا هل مجرت]

 يف ةخسار ةديقع كلذ راص ىتح سانلا هلقانتي ام در ىلإ ةراشإ ثيدحلا يف

 سيلو «ىلاعتو كرابت هللا قلخ ام لوأ وه يدمحملا رونلا نأ وهو مهنم ريثك بولق

 هدرفت انلعلو ؛هدانسإ فورعم ريغ قازرلا دبع ثيدحو ءةحصلا نم ساسأ كلذل

 .ىلاعت هللا ءاش نإ " ةفيعضلا ثيداحألا " يف مالكلاب

 .(؟ 9-08 هزل ١/ /١)"ةحبحصلا"

[YA]هلم باب  

 :[ اپ هللا لوسر لاق]

 مالسلا هيلع مدآ قلخو مومسلا ران نم سيلبإ قلخو رون نم ةكئالملا تقلخ»

 .( مكل فصو دقامم

 :[مامإلا لاق]

 ام لوأ " :سانلا ةنسلأ ىلع روهشملا ثيدحلا نالطب ىلإ ةراشإ هيفو :تلق

 نم قلخ او هنأب لوقت يتلا ثيداحألا نم هوحنو :" رباج اي كيبن رون هللا قلخ
 ءرون نم اوقلخ نيذلا مه طقف ةكئالملا نأ ىلع حضاو ليلد ثيدحلا اذه نإف ؛رون

 نيلفاغلا نم نكت الو هبنتف «هينبو مدآ نود
 "ةحيحصلا" )١/ /؟ 85١(.

 ءيش لك ملسو ويلع هللا ىلص يبنلا ةءاضإ له باب 1
 ؟ةيونعم وأ ةيدام ةءاضإ اهلخد امل ةنيدملا ىف

 نم خيش اناتأ !كملسي هللا انددع هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا :لاؤس

 نمو هللا ءايبنأ ميظعت :اهناونع ةرضاحم هل تناكو «ناحطلا ميحرلا دبع همسا بيرق

 ملأ
 يا



 نم «نسحلا قيرب انيظحو ءاسن انك انيل :هلوق ةرضاحملا سفن ىف هلاق ام ضعب

 اناحلب هيلعن انحسمل نيسحلا انكردأ ول هللاوو :هلوقو ءٌرظن ول ةليل..نسحلاب ظحب

 .رخفو انل فرش كلذ يفو

 امدنع مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نإ :حيحص دانسإب سنأ نع تبث :هلوقو

 .تقرشأو كج يبنلاب ترونت امأ ءيش لك اهيف ءاضأ ةنيدملا لخد

 رشع يداحلا ءزجلا يف ءالبنلا مالعأ ريس يف يبهذلا مامإلا لقني :هلوقو

 ةدابع لدعت دمحأ مامإلا ىلإ ةرظن :لاق هنأ ملعلا ةيلط ضعب نع )١١١( ةحفص

 :لاقو «يغبني ال ولغ اذه :هلوقب ةلمجلا هذه ىلع يبهذلا مامإلا قلع ءرثكأو ةنس

 .يغبني امم هنإو ولغب سيل هللاو

 ىلإ ترظن ةوسقو روتف يبلق يف تدجو اذإ :لوقي قداصلا رفعج ناك :...لاقو

 ىوادتي..هب ىفشتسي انتمئأ ىلإ رظنلا :لاقو :عوبسأ تدهتجاف عساو ني دمحم هجو

 .هظعوو هظفل كعفني مل هظحل كعفني مل نم :نولوقيو «هللاب ركذي. .هب

 دمحأ مامإلا ركذ «هللا انركذ هركذن امدنع ركذلا سلاجم نم دمحأ ركذ :هلوقو

 ...ركذلا سلاجم نم

 ىلإ ةرظنلاو «نينسلا فالآ ةدابع لدعت لاو يبنلا هجو ىلإ ةرظن :هلوقو

 .نيتسلا فال ةدابع لدعت نيبيطلا ةباحصلا

 ديز نمحرلا دبع خيشلا همساو :لوقي خويشلا ضعب خيشلا اذه لباق

 :يأ «لوقي ناكو ؛هدي تلبق الإ هتيأر ام هللاوو :هل تلقو هتلباق :لوقيو ؛نیدباعلا

 جحأل تبهذ اذإ يدصاقم نم :ميحرلا دبع خيشلل لوقي-نيز نمحرلا دبع خيشلا

 محو



 انتلود يف ىوتسم ىلع فورعم !انخيش اي خيشلا اذهو «يطيقنشلا مامإلا ةيؤر

 ؟اذه ىلع درلا امو مكيأر امف ؛هل نورضحي ملعلا ةبلط لكو ءرطق

 ءارهلا اذه لثمل كدرسب انيلع ليطت نأ يغبني ناك ام ؛كيف هللا كراب :خيشلا

 :الوأ :لوقأ ناحطلا نع هتيكح يذلا سنأ ثيدح ءانثتساب :لوقأس امل هبتتاف

 وه :ينعي ةيونعم ةءاضإ يه ةءاضإلا نكلو حيحص ثيدح ًالعف وه سنأ ثيدح

 مويلا راونألا تشفطأ اذإ ملعت امك ةنيدملاف الإو مالسإلا رون راشتنا نع ةيانك

 ثيدحلا يف ءاج دقو «مالسلا هيلع لوسرلا دهع يف نأشلا ناك امك ةملظم اهارئسف

 نكت ملو :تلاق ةليل تظقيتسا اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع ةديسلا نأ حيحصلا

 تعقوف مالظ ليللاو هنع ثحبت تذخأف اهبناجب اهيبن دجنت مل «لئموي حيباصملا
 مهللا» :لوقي وهو ناتبوصنم هامدقو هتالص يف دجاس وهو ا يبنلا ىلع اهدي

 ال كنم كب ذوعأو «كتبوقع نم كتافاعمبو «كطخس نم كاضرب ذوعأ ينإ

 ىده رون كش الب اب لوسرلاف «كسفن ىلع تينثأ امك تنأ كيلع ًءانث يصحأ

 بلق ىلع ىلاعتو كرابت هللا هلزنأ يذلا رونلاو ىدهلا ببسب مجعلا مث برعلا هب هللا

 الإو ةيدام ةءاضإ يه سنأ ثيدح يف ةروكذملا ةنيدملا ةءاضإ نكت ملف «لوسرلا

 اهنكل «تيبلا يف..ةفرغلا يف يلصي وهو ل اهيبن ىرت ةشئاع ةديسلا تناك

 ءانثتساب :لوقأف لتموي حيباصملا مهدنع نكت مل هنأل ؟مل هرت مل اهنأب تحّرص

 .لجرلا هرّسفي امك سيل هانعمو حيحص سنأ ثيدحف ءارهلا كاذ نم سنأ ثيدح

 بجيو ءاره هلك هنع هتيكح يذلا مالكلا :ءانثتسالا اذهل يريركت دعب لوقأ

 .ًانحط نيناحطلا نم نحطي نأ

 ؟باوجلا تعمس

 ؟ًاريخ هللا مكازج ملعلا ةبلط نوحصتت اذام :ةلخادم

AY 8 مل 



 ةنسلاب رتستيو عدتبم يفوص هنأل ؛ًاسرد لجرلل اورضحي الأ مهحصنأ :خيشلا

 .هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو ءاهب لهاج وهو

 .هتاكربو هللا ةمحرو مالسلا مكيلعو :ةلخادم

 .ةيدوعسلا يف اذه ٌرِدَصُي ناك ام ميحرلا دبع اذه :ةلخادم

 .ءالؤه ةيحلصم يخأ اي ءال ؤه ؛معن ناك ام :خيشلا

 (007 1:79:08 /۸۰۱)"رونلاو ىدهلا"

[YA]ماقملا وه ام باب  

 ؟شرعلا ىلع هسولج وه لهو ل; انيبنل دومحملا
 :[لاق هنأ قلي يبنلا نع يور]

 .« شرعلا ىلع ىلاعت هللا يأ ينسلجيلا

 .(لطاب)

 :[مامإلا لاق]

 سنوي نب دمحأ نع نيقيرط نم (راصنألا عبط 05) "ولعلا " يف يبهذلا هركذ

 دنع انأ انيب :لاق دوعسم نب هللا دبع نع قيلط نب ثعشأ نع رمحألا ةملس نع

 :لاق «ادومحم اماقم كبر كثعبي نأ ىسع# تغلب ىتح هيلع أرقأ لع هللا لوسر

 وه دومحملا ماقملا نأ " حاحصلا " يف تبث هنأ ..هنالطب ىلع لدياممو هركذف

 . ي انيبنب ةصاخلا ةماعلا ةعافشلا

.)٠٠١ 
ةفيعضلا" ")9/

 



 هنم باب [۲۸۷]

 :[لاق هنأ ولام يبنلا نع يور]

 .اريرسلا ىلع هعم ينُسِلْجي :لاق ؛«ًادوُمْحَت اماَقَم كبَر كعب نأ ىَسَْعإل»

 .(لطاب)

 :[مامإلا لاق]

 "يراخبلا" يف اهضعب ةباحصلا نم عمج ثيداحأل فلاخم لطاب ثيدح اذه

 نإ عجارو .ةمايقلا موي ىربكلا والاب هتعافش ىه دومحملا ماقملا نأ :(8ا/١1)

 "ةحيحصلا"و :.( ١8و 8١ ٤و ۷۸۹و الهو ۷۸4 /؟) "ةنجلا لالظ" تعش

 2 ۹۷/6( "روثنملا ردلا"و (؟1؟1/و ۳4۹(

 .(1 1١9-4 /۱۳)"ةفيعضلا"
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 حصي الو كلي يبنلل تبثأ ام باب 1

 :[مامإلا لاق]

 ىلع - ةا: يبنلا تايصوصخ تابثإ ةلأسم يأ- ةلأسملا هذه يف سانلا و

 امإ :ةحيحصلا ديناسألاب ةتباثلا هتايصوصخ نم ًاريثك ركني نم مهنمف «ضيقن يفرط
 هيلع هل تبثي نم مهنمو !هيدل ةلوقعم ريغ اهنأل امإو ؛همعزب ةرتاوتم ريغ اهنأل
 ضرأللا يف هل لظ ال هنإو .تاقولخملا لوأ هنإ :مهلوق لثم «تبثي مل ام مالسلا

 ريغو «هيلع ملَع رخصلا ىلع ساد اذإ امنيب هيف همدق رثؤت ال لمرلا يف راس اذإ هنإو
 .ليطابألا نم كلذ

 ةنسلاو نآرقلا صنب رشب و يبنلا نإ :لاقي نأ كلذ يف طسولا لوقلا و

A۲ 
 يا



 هب حص ام الإ تايصوصخلاو تافصلا نم هل ىطعُي نأ زوجي الف «ةمألا عامجإو

 ةفسلفب هدر زجي ملو «هل ميلستلا بجو كلذ تبث اذإف «ةنسلاو باتكلا يف صنلا

 رضاحلا رصعلا يف رشتنا دق هنأ «فسؤملا نمو ءاومعز ءةيلقع وأ ةيملع ةصاخ

 ىتح «سانلا ضعب نم درت ةهبش ىندأل ةحيحصلا ثيداحألا در افيخم اراشتنا

 نم هريغ ثيداحأ ةلماعم مالسلا هيلع هثيداحأ نولماعي مهنأ سفنلا يف موقي داكيل

 ءاوؤاش ام نوعديو ءاوؤاش ام اهنم نوذخأي مهف :نيموصعم اوسيل نيذلا رشبلا

 هلل انإف !ةريبك ةيعرش بصانم ىلوتي مهضعبو «ملعلا ىلإ نومتتي ةفئاط كئلوأ نمو

 .نيلاغلاو نيلطبملا نيقيرفلا رش نم انظفحي نأ ىلاعت هلأسنو «نوعجار هيلإ انإو

 ۲۹٩(. /۱ /۱)ةحيحصلا
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 :يريصوبلا لوق ضقنو ؟بيغلا ب انيبن ملعي له باب ]

 ملقلاو حوللا ملع كمولع نمو...اهترضو ايندلا كدوج نم نإو

 نأ متركذف ءةينيطنطسق نوحنفتس :ثيدح مالكلا ءانثآ يف درو !انخيش :لاؤس

 لوقب مالكلا اذه ءوض يف مكيأر وه امف كج هتوبن مالعأ نم وهو بيغلا نم اذه

 :ةدربلا يف يريصوبلا

 ملقلاو حوللا ملع كمولع نمو 2 اهترضو ايندلا كدوج نم نإو

 نوركذيو مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر هب نوحدمي سانلا نم ريثك اذه

 ؟مكيأر وه امف ,ىرخأ ءايشأ

 يشخ هنأ مانألا بر هلل هتيدوبعو مالسلا هيلع هلامك نم «حيحص اذه :خيشلا

 ةالصلا امهيلع ىسيع يف ىراصنلا تلغ امك هيف اولاغي نأ مالسإلا ةمأ ىلع

 «هتحص ىلع قفتملا ًاضيأ ملسمو يراخبلا ثيدح يف هب حرص ام اذهو «مالسلاو
 لل دبع انآ امنإ ؛ميرم نبا ىسيع ىراصنلا ترطأ امك ينورطت ال» : ا لاق ثيح

 هلل ًادبع ناك و يبنلا نأ ىلع لدي امم ةقيقحلا يف اذه «هلوسرو هللا دبع :اولوقف

 هللا هعضو يتلا هتلزنم قوف هوعفري نأ هتمأ ىهن هنأ ةجردل «صالخإلا مامت ًاصاخم

 ًائيش هلاومّدق امل لاب يبنلا نأ ثيداحألا ضعب يف ءاج كلذلو ءاهيف لجو زع

 وه ”اةرثآلا بحأ الو ةرثأ هذه» :مالسلا هيلع لاقف «مهلك نيسلاجلا ىلع هورثآ

 يتلا يتلزنم قوف ينولزنت ال :لاقف «مالسلا هيلع هتمأ دارفأ نم ًادرف نوكي نأ ديري

 موي ؛ةمايقلا موي دومحملا ماقملا يطعأ دقل ةلزنم يأو ««اهيف لجو زع هللا هلزنأ

 )١( ةفيعضلا ةلسلسلا )17/ ١/ 09/7-479(.

AYé 
 ہا



 يراخبلا نيب هيلع قفتملا ًاضيأ ثيدحلا يف ءاج امك «سانلا يف بركلا دتشي

 سوؤر نم سمشلا اوندتف ؛دحاو ديعص يف ةمايقلا موي سانلا عمتجي «ملسمو

 ءرصبلا مهذغقتي كلذ عم «دحاو ديعص يف مه نيذلا ءالؤهب قرعلا دتشيو «سانلا

 قرعلا لصي نم مهنمف «هلامعأ بسحب لكو «قرعلا دادزيو «بركلا مهب دتشيف

 داكي نم «قرعلا همجلي نأ داكي نم مهنمو مهنمو «هتبكر ىلإ نم مهنمو ؛همدق ىلإ

 نولوادتيف رشحملا لهأ نم سانلا قفتيف «مويلا كلذ لوه نم قرعلا يف قرغي نأ
 هللا دنع هب عفشتسن مالسلا هيلع مدآ ىلإ بهذن ةعامج اي «ضعب عم مهضعب

 «بركلا نم انب ام جرفي نأ لجو زع هللا وعدي هلعل «ىلاعتو كرابت هللا ىلإ هب لسوتن

 نم كيف خفنو هديب هللا كقلخ يذلا مدآ تنأ :هل نولوقيف «مدآ ىلإ نوبهذيف

 ؟ىلاعتو كرابت هللا دنع انل عفشت الأ هيف نحن ام ىرت الآ «ةنجلا كنكسأو «هحور

 ىلإ اوبهذا ءيسفن يسفن ءاهتلكأف ةرجشلا لكأ نع تيهن ينإ ءيسفن يسفن :لوقيف
 هيلع ًاحون نوتأيف «ضرألا لهأ ىلإ لسرأ لوسر لوأ هنإف «مالسلا هيلع حون

 لوسر لوأ تنأ :هل نولوقيو ءراركتو ةلاطإ نودب مالكلا سفن نولوقيف مالسلا
 :لوقي ؛هللا دنعانل عفشت الأ هيف نحن ام ىرت الأ ءضرألا لهآ ىلإ هللا كلسرأ

 اوبهذا «ًارايد نيرفاكلا نم ضرألا ىلع رذت الإ :ةوعد توعد ينإ ءيسفن يسفن
 :باوجلا سفن لوقيف نمحرلا ليلخ ىلإ نوبهذي ءنمحرلا ليلخ هنإف ميهاربإ ىلإ
 عمتجت اهلك رشبلا تابذك تيل «ربكأ هللا ءتابذك ثالث تبذك ينإ يسفن يسفن

 ىلإ هوعد امل ىلوألا ةبذكلا «مالسلا هيلع ميهاربإ تابذك ثالث يواستو اهلك

 ةيناثلا ةبذكلاو «ميقس ينإ :لاق هللا نود نم مهتادوبعم ىلع عامتجالاو مهديع

 هتجوز نع لاق ةئلاثلا ةبذكلا «نآرقلا يف اذه فورعم «ريكآ اذه يبر اذه :لاق

 .تاملك هذه لکو ؛يتخأ هذه :نوعرفل



 ؟(اذه مهريبك هلعف لب) :ةيناثلا ةبذكلاو :ةلخادم

 اهل هذهو «يتخأ :هتجوز نع لاق :تاياورلا ضعب يف اذه «معن يأ :خيشلا

 هللا حور هنإف مالسلا هيلع ىسيع ىلإ اوبهذا يسفن يسفن :لاقف دهاشلا ؛ةصق

 هللا تاولص انيبن لوقي «يسفن يسفن :لوقيف «مالكلا سفن نولوقيو هيلإ نوبهذيف

 ال ىسيع ءًابنذ ركذي الو «هبر نم يحوب كلذ نآل ؛هتياكح مامت نم هيلع همالسو

 هبنذ نم مدقت ام هل هللا رفغ دق لجر هنإف دمحم ىلإ اوبهذا :لوقي نكلو ًابنذ ركذي

 نم ءايبنألل اولاق امك هل نولوقيف مالسلا هيلع لوسرلا لوقي يننوتأيف ءرخأت امو

 تحت دجسأو بهذأف :لاق ءاهل انآ اهل انأ» :مالسلاو ةالصلا هيلع لوقيف «لبق

 يه امنإو ءايندلا يف :ينعي ««نآلا اهركذأ ال دماحمب ىلاعتو كرابت هدمحأو شرعلا

 !دمحم اي :هل ًايدانم ىلاعتو كرابت هللا لوقيف ءرشحملا يف كانه ءةعاسلا يحو نم

 نحن يذلا دومحملا ماقملا وه كلذ ءىطعت لسو «عفشت عفشاو «كسأر عفرا

 تآ ةمئاقلا ةالصلاو ءةماتلا ةوعدلا هذه بر مهللا :لوقتف ناذأ لك دعب ًامئاد هبلطن

 نم :لوسرلا لوقيو «هتدعو يذلا ًادومحم ًاماقم هثعباو «ةليضفلاو ةليسولا ًادمحم

 هذه :ةضرتعم ةلمج ةرصتخم ةملك.ةمايقلا موي يتعافش هل تلح ءاعدلا اذهب اعد

 نوبقلي وأ نومسي نم دنع روهشم ثيدحلا اذه ءاومعز ةيباهولا ةديقع نم ةديقعلا

 نيرخآلا نيبو مهنيب قرفلا نكلو ؛هميظعتو لوسرلا لالجإ نورت متنأف «ةيباهولاب
 نأ قباسلا ثحبلا يف ءاج امك هتنسو مالسلا هيلع لوسرلا يدهي نودتهي ال نيذلا

 هللا هلزنأ يتلا هتلزنم قوف مالسلا هيلع هنوعفري ال :نوزواجتي الو نوفقي ةنسلا لهأ

 :متعمس امب هنوبطاخي نورخآلا امنيب ءاهيف

 ملقلاو حوللا ملع كمولع نمو اهترضو ايندلا كدوج نم نإف

 مق
 يا



 (ميرم نبا ىسيع ىراصنلا ترطأ امك ينورطت ال» :لوقي هللا لوسر !ربكأ هللا

 ًالئاق نأك ؛لاؤسلا يتأي نأ لبق هتمكحب مالسلا هيلع بيجي وهو لوقي ًالئاق نأك

 ةرابعب وأ «لوقن اذامف كحدم نع اناهنت تنأ «هللا لوسر اي لوقت اذام ًاذإ :لوقي

 هللا دبع :اولوق ؟ىراصنلا هيف تعقو اميف عقنال ىتح ةمصعلا يه ام :ىرخأ

 .هلوسرو

 سائلا ضعب سوفن يف لوجي دق انه نكل ءىراصنلاب هبشتن الأ اذه ىنعم :ًاذإ

 ءاوبذكو اورفكو هللا نبا ىسيع :اولاق ىراصنلا :ًاراركتو ًارارم كلذ انعمس امك

 ام نيملسملا نأ ًاضيأ هلل دمحلا هللا نبا دمحم نولوقي ال هلل دمحلا نوملسملاو

 «ىراصنلا هيف عقو ام هبشي اميف اوعقو دق مهنكلو «ىراصنلا عقو امك ًامامت اوعقو
 ةهج نم اذه :ةئاملاب ةئام ىراصنلا أطخك مهؤطخ نوكي نأ يرورضلا نم سيلو

 نم الإ ةداع يتأي ال ربكألا رشلا نأ ةايحلاو ةبرجتلا عقاوب مولعم ىرخأ ةهج نم
 نع هجرخي ال هنأ «ناسنإلا ينبل ناطيشلا سواسو نم اذهو ءرغصألا رشلا قيرط

 نكمتي انه نمو ؛ةوطخ دعب ةوطخ هب وطخيو «هب ركمي هنکلو «ةدحاو ةرم هئيد

 زع هللا هرمأ ام دنع ملسملا فقي نأ ةمصعلا ؛ناسنإلا ينب لالضإ نم ناطيشلا

 :ًالثم هلوق لثم يف لجو زع هللا هفصو ام لوسرلا يف دقتعي نأ كلذ نم «لجو

 نع هركذ ام ىلع لوسرلا حدم يف فقي نأو (؛ :ملقل»4ميِظَع أح ىَعَل َكّنِإَول

 4اًدوُمْنَع اَماَقَم كبَر َكَكَعَْي ْنَأ ىع :هل لاق هللا نأ ًافنآ مكل انركذو هسفن

 نع رذتعي امنيب «مهلك رشبلل عفشي ثيح «دومحملا ماقملا وه اذهو (۷۹:ءارسإلا)

 ميظعت اهيف يتلا دودحلا هذه دنع فقنف «لسرلاو ءايبنألا نم هلبق نم ةعافشلا هذه

 ءهلوقن يذلا قحلا اذه لكب نمؤملا ملسملا لوقي امنيحف «يلاغن الو لوسرلا
 فيك كلذك ناك نم «نازنع هيف حطتني الو «نانثا هيف فلتخب ال :هيف لاقي يذلاو



 :لوقيف لوسرلا بطاخي

 ملقلاو حوللا ملع كمولع نمو اهترضو ايندلا كدوج نم نإف

 نبا دمحم هنأ هلل دمحلاو انلق ام حيحص «نيملاعلا بر عم هانيوس هانعم اذه

 لاق ثيح «هيلع ديزي وأ كلذ يواسي ام انلق نكل :مهيبن يف ىراصنلا تلاق امك هللا

 :هلو انل هللا رفغ لئاقلا اذه

 اهترضو ايندلا كدوج نم نإف

 ؟ايندلا كدوج نم نإف :ىنعم ام ءرعشلا نم ىنعملا اذه يف ًاليلق فقنل

 هيلع لجو زع ائبر اهبلقي نأ لايجلا هيلع تضرع هنأ ثيدحلا ىف كانه ءاج

 أكلم نكت الو ءًالوسرو ًايبن ًادبع نك :هل مالسلا هيلع ليربج لاقو «يبأف ًابهذ

 نم نإف ؛ميلس مالك ءًابهذ لابجلا هل بلقي لجو زع هللا نأ لبقي ملو كلذب يضرف

 ام ؟اهثرضو ايندلا كدوج نم نإف :روكذملا فطعلا ىنعم ام نكل ءايندلا كدوج

 له ؟ةرخآلاب مالسلا هيلع لوسرلا داج له :ةرخآلا يه كش الب ؟ايندلا ةرض يه

 ؟ايندلا نع ضرعأ امك اهنع ضرعي نأو ةرخآلاب دوجي نأ روصتي

 اوُنَسْحَأ َنيِذَّللظ :ميركلا نآرقلا يف لوقي لجو رع هللا نأل ؛ليحتسم رمأ اذه

 ةيؤر (ةدايزو) ءةنجلا :يأ (ىنسحلا اونسحأ نيذلل) 5 :سنوي)#ةَداَيِزَو َنْسُْلا

 لك اوسن ةمايقلا موي مهبر نونمؤملا دهاش اذإ «ربكألا ميعنلا اذه ؛ةرخآلا يف هللا

 نع ضرعأ لوسرلا نإ :لاقي فيك ؛ةرخآلا يف مهيدل ىهشأ كلذ «ةنجلا ميعن

 ؟اهتع ضرعأو اهب داج ءاهترضو ايندلا

 رمأ اذه ةرخآلا ًاضيأ اهيلع فطعن نأ نكل «لوقعم مالك ايندلا دنع انفقو اذإ

 يلاغي نأ ءارعشلا بولسأ ؛ءارعشلا بولسأ اذه فسألا عم نكلو ًادج ًادج ريطخ

 مق
 يا



 كاذك :ةعيرشلل فلاخم ءيش هئارو نم بترتي دق ولغلا اذه نأ هبتني الو مهضعب

 :ماكحلا ضعبل لاق يذلا

 راهقلا دحاولا تنأف مكحاف رادقألا تءاش ام ال تئش ام

 زع هللا تافصب هفصو نكل ءايندلا ىف ىلعألا كلملا هنآ ؟اذهب ىنعي اذام

 :لجو

 راهقلا دحاولا تنأف مكحاف رادقألا تءاش امال تئش ام

 :لوقيف لوسرلا فصي

 اهترضو ايندلا كدوج نم نإف

 فيك ًانايحأ انأ لوقأ امك ةيثيدح ةطقنو ةطقن ءايندلا هدوج نم :انلق ةعامج اي

 ؟ةيثيدحلا ةطقنلا نوكت

 اوكرتو ءاهرخآ ىف ةرئاد اورادأ ةلماك ةلمج اوبتك اذإ اوناك ثيدحلا ءاملع

 ةلمجلا هذه ةلباقم ديعأ ام اذإف «مويلا هفرعن ام ًادج ليمج ءيش اذه «ًاغراف اهفوج

 يف ةطقنلا تعضو عبطت يتلا مويلا براجتلا حيحصت ليبق نم :ينعي «لصألاب

 «ةلباقم ريغ هذه ةطقن اهيف ام ةرئاد اهرخآ يف ةلمجلا هذه ىري نم لك :يأ «ةرئادلا

 ةلباقم هذه ةطقن اهيف ةرئادلا تناك اذإ امأ ءأطخ هيف نوكي نكمم :ةحيحص ريغ

 .ةحيحص هذهو

 ءانملسو انمآ .ةطقن اهطسوو ةرئاد ؛ايندلا كدوج نم نإف :نآلا لوقن نحن

 داج امك ةرخآلاب داج هنأ لوسرلا نع لوقن نأ ًاقالطإ زوجي ام اذه اهترضو نكل

 فصوي نأ حصي فيكو «ةرخآلا يف هللا ىري نأ ًادبأ ركفي ال هنأ اهانعم نأل ءايندلاب

 دنع رعاشلا فقو له نكل «كلذ نم هاشاح ءةفصلا هذه لثمب مالسلا هيلع لوسرلا

 مك



 :لاق ال ؟ايندلا ىلع ةرخآلا فطع ثيح لطُبلا اذه

 ملقلاو حوللا ملع كمولع نمو

 نوكي رعشلا مزال .برطضي رعشلا نزو نأل كملع نم نإف :لاق ام ءربكأ هللا

 رعشلا يف رفتغي «شيلعم ءًادج ريطخ اذه نكل «كمولع نم :لوقي مزالف ءانوزوم

 .يهانملا يف ىتح ؛اذه دنع اومقو ام نكل ءرعشلا نولوقي ةرورضل

 وهام «ملقلاو حوللا ملع ريغ مولع هل مالسلا هيلع لوسرلا :ًاذإ كمولع نمو

 رخص لكو# ؟اذام ميركلا نآرقلا يفءءيش لكو ؛ءيش لك ؟ملقلاو حوللا ملع

 هذه نيب مالسلا هيلع لوسرلاو ؛ءيش لك ءرطسم :ينعي (5+ :رمقلا)#ٌرطَتْسُم رگ و

 حيحصلا ثيدحلا يف لاق ,ظوفحملا حوللا يف رطتسم ءيش لك نأ «ةقيقحلا

 :حيحصلا دنسلاب هدنسم يف دمحأ مامإلاو هننس يف دواد وبأ هاور يذلا روهشملا

 ىلإ نئاك وه ام بتكا :لاق ؟بتكأ ام :لاق «بتكا :هل لاقف ملقلا هللا قلخ ام لوآ»

 موي ىلإ روطسم وه ام ملع هنأب مالسلا هيلع لوسرلا فصوي فيك :ًاذإ «ةمايقلا موي

 ملقلاو حوللا ملع كمولع نمو اهترضو ايندلا كدوج نم نإف

 الا :قباسلا ثيدحلا يف لاق يذلا مالسلا هيلع لوسرلا هاضري ال ولغ اذه

 هللا دبع :اولوقف ديعانأ امنإ «ميرم نبا ىسيع ىراصنلا ترطأ امك ينورطت

 .«هلوسرو

 ىنثأ امل هنكل ءهمساب ركذي ام ًاردان نآرقلا يف ركذ امل مالسلا هيلع لوسرلا

 ةزجعم يهو الأ ءايبنألا لك ىلع اهب لجو زع هللا هاقطصا يتلا ةزجعملا كلتب هيلع



 ورعب ىَرْنَأ يذلا َناَحْبسط ؟هنع لاق اذام جارعملاو ءارسإلا وأ جارعملا

 هللا دبع نب دمحمل فيرشت هدعب ام فيرشت اهيف ةملكلا هذه نأل ؟(؟:ءارسإلا)

 نوفقي الو «هب نوفتكي ام ىنعملا اذهب سائلا لهجلو «هيلع همالسو هللا تاولص

 :ةحارص لكب لوقأ انآ انهف «ميظعتلا باب نم ءايشأو ءايشأ هيلإ نوفيضي لب «هدنع
 نأ بجي ميقتسملا طخلا ىلع ملسملا نكيلف :ءيس ظفللا نكل نسح دصقلا

 أطخ نوكتو هملك لوقي نأ ناسنإلا يفكي الف ءنسح هدصقك هلعفو هظفل نوكي

 ميظعت تدصق انآ ءاذكو اذك تدصق انأ اذه تدصق ام انآ هللاو :كلذ دعب لوقيو

 تايبألا ضعب نودشانتي نيذلا سانلا ءالؤه يف لوقن نحنف لاو هللا لوسر

 مالسلا هيلع لوسرلا حدم نوديري مهنإ :لوقن رعشلا اذه كلذ نمو ءرعشلاو

 :لوقن اننكلو ءهيلع ءانثلاو

 لبإلا دروت دعس اياذكه ام لمتشم دعسو دعس اهدروأ

 مكل عضو يذلا دحلا يف هوحدمت مالسلا هيلع لوسرلا اوحدمت [نأ] نوديرت

 دبع :اولوقف دبع انإ امنإ ءميرم نبا ىسيع ىراصنلا ترطأ امك ينورطت ال» :هايإ

 تكرت» :اهنع مالسلا هيلع لوسرلا لاق يتلا ةنسلا ةءارقب متهن انك ول «هلوسرو هللا

 ادري ىتح اقرفتي نلو «يتنسو هللا باتك :امهب متكسمت نإ ام اولضت نل نيرمأ مكيف
 ةالصلا لضفأ هيلع نيلسرملا ديس ةنسب اوكسمت نيملسملا نأ ول «ضوحلا يلع

 طخلا اذه ىلع اوناكل لب ءاددق قئارطو ىتش بهاذم اوقرفت امل ميلستلا متأو

 .ةنسلا اوسرد ول «ميقتسملا

 دجي كلذ ىلع ةدايزو ًافنآ هتركذ ام ةنسلا يف دجوي يذلا ؟ةنسلا يف دجن اذام

 تنأ» :هل اولاقف إو يبنلا ىلإ سان ءاج :يلاتلا ثيدحلا دمحأ مامإلا دنسم يف

 م ا



 ضعبب وأ مكلوقب اولوق :مالسلا هيلع لاقف ءانريخ نباو انريخو ءانديس نباو انديس

 تنأ «طيسب زيلهد ءزيلهدلا اذهب مكل يتأيال «ناطيشلا مكنيرجتسي الو «مكلوق

 ثيدحلا يف لاق هنآل ؟اذامل ءكش الب انديس مالسلا هيلع كش الب وه ءانديس

 عبت قباسلا ثيدحلا ركذ-؟كاذ مم نوردنأ ةمايقلا موي سانلا ديس انأ) :حيحصلا

 ديعص يف سانلا عمتجي :لاق «ملعأ هلوسرو هللا :اولاق ؟كاذ مم نوردتأ -ةعافشلا

 الو مدآ دلو ديس انأ» :رخآلا ثيدحلا يفو ءقحب سائلا ديس وهف «خلإ «...دحاو

 امك ًاعيمج رشبلا ديس كش الب وهف «ةمايقلا موي يئاول تحت هنود نمف مدآ ءرخف
 وأ مكلوقب اولوق» :مهل لاق اذام كلذ عم نكل ءامهريغ يفو نيثيدحلا نيذه يف

 الو) :لاق نكلو :حيحص مالك ءانديس تنأ :هلاولاق مهو (مكلوق ضعبب

 ىلإ مكلصويو ىرخأ ىلإ ةملك نم مكب لسلستي :ينعي «ناطيشلا مكنيرجتسي

 :ةملكلا كلت

 ملقلاو حوللا ملع كمولع نمو اهترضو ايندلا كدوج نم نإف

 هيلع لوسرلل لاق ًالجر نأ ًاضيأ دمحأ مامإلا دئسم يف رخآ ثيدح يفو

 انديس وه افنآ انلق امك وهو هيلع ركنآ اذامل «هللا ديسلا :لاق ءانديس تنأ» :مالسلا

 نحن ةملكب مالسلا هيلع لوسرلل هحدم يف ناسنإلا اذهب يدؤي نأ يشخ ؟قحب

 عطقف «هب مالسلا هيلع حدتمُي نأ زوجي ال ام ىلإ هب يقتري نأ انديس هنآب هللا نيدن

 .ىلاعتو كرابث هللا وه «قحلا ديسلا» :لاقو قيرطلا هيلع

 «نيدحلملاو ةقدانزلا عم مالك انل سيل ًاعبط ؛نيملسملا حصنن نحنف كلذل

 ال موي «ةرخآلا موي نوجريو هللا نوفاخي نيذلا نيحلاصلا نيملسملا عم انمالك امنإ

 مهدوهج اوعّيِضُي ال نأ مهحصنن «ميلس بلقب هللا ىتأ نم الإ ءنونب الو لام عقني

 متعمس دقف ةنسلا يف تأت مل تادابعو دئاقعو راكفأ ءارو ايندلا ةايحلا هذه يف

AYY 
 يا



 هذه (ينم سيلف ينتس نع بغر نمف» :طهرلا ةصق يف مالسلا هيلع هلوق ًافنآ

 هللا لعل ءاهبراغمو ضرألا قراشم يف نيملسملا انناوخإ لكل اههجون ةحيصن

 .اهب عفني ىلاعتو كرابت

 6( 11:5 /۲۹۲) "رونلاو ىدهلا"

 هنم باب [4]

 :[مامإلا لاق]

 «يحولاب رشبلا ىلع زيمم مالسلا هيلع هنأ...نيملسملا رشعم اندنع رمألا

 ةروس رخآ يف لاقف سانلل ةقيقحلا هذه نوبي نأ ىلاعتو كرابت هلل هرمأ كلذلو

 ناكاذه ىلعو حار لإ ْمُكَهِإ انآ لإ ىعويْمُك لدم ی رگ اأ اإ لق# : فهكلا

 نع بام :لجو زع هير هفصو امك هنأل أطخلا نم ةمصعلا ةفص لب همالكل

 ةيعرشلا ماكحألاب ًاروصحم يحولا اذه سيلو 4ىَحوُي ٌيْحَو اَّلَِو م ْنِإ ىوش
 ناك نإو ةا وهف ءةيبيغلا رومألا اهنم ةعيرشلا نم ىرخأ يحاون لمشي لب ؛طقف
 َنِم ٹزثکتال بيلا ملأ تنك ول9 :هنع هللا هاكح اميف لاق امك بيغلا ملعب ال

 هللا نإف (180 :فارعألا»4َنوُنمْؤُي مْوَقِل يشب ٌريِذَت الإ نأ نإ ُحوّسلا نسم اَمَو ربا

 اع ولت درا لا لو يف حيرص هو تيما شعب ىلع عطب نا

 وطي الر : لاقو «ٍلوْسَر ْنِم ىَضَتْرا ِنَم الإ ءاَدَحَأ ِهْيَغ لع ٌرهْظُي ااف بَْعلا

 .(ءاش ا الإ ِمْلِع ْنِم ِءْيَتِب
 ىلاعت هللا نكلو هسفنب بيغلا ملعي ال ةو يبنلا نأ هداقتعا بجي يذلاف

 باتكلا قيرطب كلذ ىلع انرهظُي 1: وه مث ءانع ةبيغملا رومألا ضعبب هلع
 ملاع نمو رانلاو ةنجلاو رشحلا نم ةرخآلا رومأ تاليصفت نم هملعت امو ءةنسلاو

 نم الإ وه سيل :نوكيس امو ناك امو ؛ةداملا ءارو امم كلذ ريغو نجلاو ةكئالملا
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 اذه دعب حصي فيكف ءاهايإ انخب مث ءاهيلع هيبن ىلاعت هللا رهظأ يتلا ةيبيغلا رومألا
 در هنم مزلل اذه زاج ولو !؟بيغلا نع ربخي هنآل هثيدح يف ملسم باتري نأ

 ب هتوبن مالعأ نم اهلك يه ديزت وأ ًاثيدح ةئاملا غلبت دق ًادج ةريثك ثيداحأ

 وهف لطاب هنم مزل ام نأ مولعملا نمو «نالطبلا رهاظ اذه لثم درو «هتلاسر قدصو

 دقعو هخيرات يف ريثك نيا ظفاحلا اهيلإ راشملا ثيداحألا هذه ىصقتسا دقو «لطاب

 هتايح يفو ةلبقتسملا تانئاكلا نم ةا هب ربخأ ام باب " :لاقف ًاصاخ ًاباب اهل

 اهعجاريلف ةريثك لوصف يف اهركذ مث " ءاوسب ءاوس هب ربخأ ام قبط تعقوف اهدعبو

 نذإب ًارونو ىده كلذ يف دجي ١15-١57( /5) "ةياهنلاو ةيادبلا" يف ءاش..[نم]

 ا اًثيِدَح جاوا ضخ لإ يلا رسا ذإو# :لوقي ذإ ميظعلا هللا قدصو «ىلاعت هللا
erدي هس ل يح  

 ْنَمْثَلَق هب اهب اف ضْعَب ْنَع َضَوْعَأَو َُضْعَب فرع هيلع هلا هرَهْظَأَو هب ثابت

 وأ اًيخَو ا ُهَمّلَكُيْنَأ ركب ناک اتو 9 :لاقو .ديبَحلا ٌميِل هلا نابت لاق اَذَه كابن

 َكِلَذَكَو ٌميِكَح لع ةن ءاَسَياَم ِهنْذِإِب يحوي الوشَر َلِسْرُي وَ باح ِءاَرَو نم

 ارو ُهاَنلَعَج ْنِكلَو نايل الو ُباَتِكلا اَم يِرْذَت َتْنُك ام اَئرْمُأ نم اڪ ور كيل اَنْيَحْوَأ

 ام هَل يلا هلل طاع ؛ميِقَتْسُم طاَرِم لإ ييهتل كن انواع نم ٌءاَضَت ْنَم هب يت

 م وألا ُيِصت هللا لِ الآ ضْرألا يف امو ِتاَواَيَّسلا ي

 غيزلا نم مهل ةمصع نكي مهبولقب هوربدتيلو مهبر باتك نوملسملا أرقيلف
 :وااب لاق :لالضلاو

 اولضت نل مكنإف هباوكسمتف مكيديأب هفرطو «هللا ديب هفرط نآرقلا اذه نإ

 .""'ًأدبأ هدعب اوكلهت نلو
 (1-١151ه9 ص)" ىنابلألا تالاقم "

 مقر ١ ج) ةحيحص يف نابح نباو (٤۷ص) "ليللا مايق" يف رصن نبا هجرخأ «حيحص ثيدح )١(

 دانسإب ريبكلا يف يناربطلا هاور" )1١/ 4٠(: "بيغرتلا" يف يرذنملا لاقو «حيحص دنسب ۲

 .[هنم]."ديج

 ا ٤ ۸



 حصيال باب [؟91]

 تانئاكلا عيمج ّمِلَع و يبنلا نأب لوقلا قالطإ
 : وع هللا لوسر لاق :لاق شئاع نب نمحرلا دبع نع

 ؟ىلعألا الملا مصتخي مبف :لاق ةروص نسحأ يف لجو زع يبر تيأر "

 يف ام تملعف ييدث نيب اهدرب تدجوف يفتك نيب هفك عضوف :لاق ملعأ تنأ :تلق

 ضرألاو تاواسلا توكلم ميهاربإ يرن كلذكو# :التو ضرألاو تاوامسلا

 .#نينقوملا نم نوكيلو

 :[«ضرألاو تاومسلا ىف ام تملعف» : هلوق ىلع اًقلعم مامإلا لاق]

 وهو ءامهريغو راجشألاو ةكئالملا نم امهيف امم ىلاعت هللا هملعأ ام ينعي

 ال ذإ ؛هانركذ يذلا دييقتلا اذه نم دبالو «هيلع هللا حتف يذلا هملع ةعس نع ةرابع

 لاق امك :ضرألاو تاوامسلا يف يتلا تانئاكلا عيمج ملع هنأب لوقلا قالطإ حصي

 .رهاظلا وهو )45777/١( يراقلا يلع خيشلا ةمالعلا

 .(578 ")١/ حيباصملا ةاكشم قيقحت"





 لوح مالكلا باوبأ عامج

 قلطملا بيغلا ةفرعمب ىلاعت برلا صاصتخا

 «بابلا اذه يف يدقعلا للا نم روص ركذو

 كلذ ريغو «فكلا ةءارقو لمرلا يف طخلا مكح ىلع مالكلاو

 مالا ا





 ؟ىلاعت هللا هب صتخا يذلا بيغلا ملع وهام باب [3]

 ملع ًالجر نأ ول مث ءهب لجو زع هللا صتخا يذلا بيغلا ملع ىنعم ام :لاؤس

 امف ءاهنولمعتسي يذلا قرطلا هذه نم كلذ وحن وأ ناجنف ةطساوب بيغم ًارمأ

 ؟بيغملا ملع وأ بيغلا ملع لاقي نأ روظحملا

 هب دوصقملاف قلطأ اذإ نيرضاحلا عيمج ىلع ىفخي ال امك بيغلا :خيشلا

 ذختي نأ نود يتاذلا هملعب ينعي ؛هتاذب ناسنإلا هفرعي يذلا يأ «يتاذلا بيغلا

 ضعب نع باغ ام ةفرعم ىلإ اهب لصيل لجو زع هللا اهقلخ يتلا لئاسولا نم ةليسو

 نأ ملعن ًالثم نحن «سانلا نود هب لجو زع هللا صتخا يذلا وه بيغلا اذه «سانلا

 لوسرلا هب انثدح يذلا ملعلا اذه نكلو «تابيغملا نم ريثكب انربخأ 77 يبنلا

 امك «يحولا ةطساوب لجو زع هللا هريخأ امنإو هب ًايتاذ ًاملع نكي مل مالسلا هيلع

 «ٍلوُسَر نم ىَقَتْزا نم الإ ءاَدَحَأ ِهِْيَغ ىلع ٌرِهْظُي الف ٍبِيَمْلااَعِ# :ىلاعت لاق

 لوسرلا اذه «تابيغملا ضعبب هئيئيف ًالوسر ىضترا اذإ لجو زع هللاف «(۲۷:نجلا)

 حيحص يف ءاج امك بيغلاب ًأبِتُم وه امنإو «بيغلاب ملاع هنأب فصوي ال أبنملا

 ىلع برضت ينغت يهو «راصنألا نم ةيراجب موي تاذ رم لكي يبنلا نأ» :يراخبلا

 هللا الإ بيغلا ملعي ال :مالسلا هيلع لاقف .دغ يفام ملعي يبن انيفو :لوقتو فد

 .(نيلوقت تنك ام يلوقو اذه يعد

 ءهتاذ ةطساوب بيغلا ملعي ال وه هنأل ؛دغ يف ام ملعي يبن انيفو :كلوق يعد

 ةصالخو ةقيقحلا هذه انفرع اذإ «تابيغملا ضعب ىلع هايإ هبر مالعإ ةطساوب امنإو

 صتخا يذلاف ؛ةطساولاب نوكي نأ امإو ءًايتاذ نوكي نأ امإ بيغلاب ملعلا نأ كلذ

 سانلا ءالؤهو «سانلا ضعب هب ققحتي دقف رخآلا مسقلا امأ ءلوألا مسقلا وه هب هلا

 كم



 هللا مهيفطصي نيذلا لسرلا مه ءسانلا مومعل ةبسنلاب نولقألا مهو مسق :نامسق

 .هيحو نم ءاشيام مهيلإ يحويو ؛هتاملكبو هتالاسرب

 ةليسو يبسكلا ملعلاو ةفرعملا نوذختي نيذلا سانلا نم رخآلا مسقلاو

 «بيغلاب ملع لاقي ال اذهف «سانلا ةماع نع ةداع بيغت يتلا رومألا ضعب فاشتكال

 ثيدحلا اذهب تعمس ام تنأو «هللا لوسر لاق :مكل لوقأ ًالثم انآ ءملع يأك اذه

 دحاو ال هنأل ؛هللا نم بيغ يف اذه تلق ام انآ نكل «بيغ كل ةبسنلاب اذهف ءًاقالطإ

 كتملعأف ثيدحلا اذه تدجوف «تشتفو تسردو تثحب انآ نكل هللا لوسر دعب

 نع جرخو ؛ًادوهش راص هب كتأبنأ امل نكل «ًابيغ ناك كيلإ ةبسنلاب يملع اذهف «هب
 .ًابيغ هنوك

 ةميدقلاو «ةثيدحلا ةيملعلا لئاسولا لك سق ًامامت طيسبلا لاثملا اذه ىلع

 فاشتكا ىلإ اولصو ىتح ءاملعلا نم ًاديهج ًادهج تذخأ يتلاو ةيرطفلا ءاهنم

 يف حالفلا نأ ملعأ ال تنك سانلا رئاسك انآ ءسانلا ةماع ضعب ًادج ةقيقد رومأ

 ىلع اذه ينويزفلتلا زاهجلا ةطساوب نآلا علطملا بيبطلا هملعي ال ام ملعي هتعرزم

 ةيوه فرعي نأ فاشتكالا اذهب لصو يذلا بيبطلا اذه ؛مألا نطب يف نيئجلا

 وه ًالثم «هتعرزمو هلقح يف حالفلا هفرعي ام فرعي ال ؛ىثتأ مأ ركذ وه نينجلا

 يف تيرخلا بيبطلا لأسا نكل ءاهرمع مك كل لوقي نأ رجشلا عطق اذإ هنأ عيطتسي

 وأ ةنس نيعبرأ نم ًاميدق اهتأرق ةبرجتلاب ءةطيسب ةلأسملا يه هذهف «فرعي ال هتنهم
 ملع سيل اذه ءةنس ىلع لدت ةرئاد لك ةرجشلا عذج يف رئاود كانه نأ «رثكأ

 بيغلا وه سيل نكل «بيغ سانلا ةماعل ةبسنلاب وه نكل ءيبرجت ملع اذه «بيغلاب
 .هب هللا صتخا يذلا

 اوبرجت اولواحت نآلا نكميو «قدأ اذهو هتأرق تنك امم ًاضيأ ليبقلا اذه نم

 يا
AE 



 ةفرعم نكمم لاق ءةعيرسلا ةظحللا هذهب اوحجنتس نظأ ام نكل :مكسفنأب متنأ
 ءاهومتيأر دب ال طوطخ كانه ؛هرفاظأ يف ةدوجوملا طوطخلا ددع نم ناسنإلا رمع

 لئاسلا حملي امير يذلا يقرلا اذه لبق «ملعلا اذه ىقرت نآلا ؛ةنس يطعي طخ لك

 كل نوعضيو «نينس لبق نومكحي كلفلا ءاملع نأ نامزلا ميدق نم فرعن «هيلإ

 ةعاس يف ءاذك موي يف ءاذك رهش يف ةينالفلا ةنسلا يف هنأ ةمانزورو ًاجهنمو ًاططخم

 يلك فوسخ وأ فوسك ةقيقد ليصافت كيطعيو ءرمقلا وأ سمشلا فسكيس اذك

 ًابيغ سيل اذه نكل «سانلا ةماعل ةبسنلاب بيغ اذه «هرخآ ىلإ..يئزج وأ يفصن وأ

 نآلا ًاريخأ «نييكلفلا ءالؤه لثم حبصي نأ نكمم ناسنإ يأ هسرد اذإ ملع وه امنإ

 انبر نأ «لجو زع هللا تايصوصخ نم اذه نأ نظي دق امك فاشتكا ىلإ اولصو

 تراص ةليسو اهنآل ؛مهلك وأ ءابطألا ضعب نآلا اوراص «ماحرآلا يفام ملعب

 يذلا ملعلا ةطساوب اذه «ىثنأ وأ ًاركذ ناك نإ نوفرعي اوحبصأ ءاسنلا ىتح «ةلوذبم

 .ليوطلا نامزلا اذه ىدم ىلعو «سانلل لجو زع هللا هرسي

 ليبقلا اذه نم اذهف «فوسكلاو فوسخلا ةفرعمك ؛كلفلا ملعك وه :ًاذإ

 زع هللا ةفص نم اذهو ؛يتاذلا ملعلا وه بيغلا «بيغلاب ًاملع سيل اذهف ءًامامت

 .هدابع نم دحأ هكراشي الو «لجو

 ةيفوصلا ةالغ نيب طسو ةيمالسإلا ةديقعلا نأ ىلإ لصوتن نأ عيطتسن انه نم

 فسألا عم اذهو ءرودصلا يفام ىلع نوعلطي مهخئاشم ضعب نأب نومعزي نيذلا

 ءاملعلاو نيدماجلا خئاشملا ضعب نيبو «نيموعزملا نيديرملا نم ريثك نم هفرعن
 اذه نأ مهمهوت ببسب اهراكنإل لاجم ال ةيملع قئاقح نوركني نيذلا نيهقفتملا

 معن لوقن نحنف «لجو زع هب هللا صتخا امم وه بيغلاب ملعلا نأ انداقتعا يفاني

 هكراشي ال لجو رع هللا تايصوصخ نم اذه هللا اهقلخ ةليسو نودب بيغلاب ملعلا



 لئاسولا لامعتساب سانلا ةماع ىلع ةيفاخلا تابيغملا ضعبب ملعلا امأ ءدحأ هيف

 زع هللا دارفناو هللا لالقتسا ىفاني ال اذهو ءنكمم اذهف ءهللا اهللذو هللا اهركذ ىتلا

 .بيغلاب هملعب لجو

 "روللاو ىدهلا" )455/ ٤:٥۴ ::٠١(

 باب [۳]

 كلذ لوح لوطم شاقنو ؟بيغلا ةا: يبنلا ملعي له

 ىلص مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ دراولا «يل تلضفن اذإ لاؤس يف انخيش :لاؤس

 .دعصو ىلص مث .رهظلا ةالص ىلإ سانلا بطخف ربنملا دعص مث ًاموي رجفلا ةالص

 :يباحصلا لوقي «ةمايقلا موي ىلإ نئاك وه امو ناك امب مهربخأف ءاذكهو داع مث

 ركذتي امك اهركذتأف ةجاحلا يلع رمتل هنإو .هبسن نم هيسنو «هظفح نم انم هظفح

 «ملقلاو حوللا ملع كمولع نمو :لاق امدنع يريصوبلا مامإلاف ؛لجرلا هجو لجرلا

 «بتكا :هل لاق :قباطي اذهو ءةمايقلا موي ىلإ نئاك وه امبو ناك امي انثدح :لاق وهف

 ؟ةمايقلا موي ىلإ نئاك وه ام بتكا :لاق ؟بتكأ اذامو :لاق

 :ًايناث .ملسم حيحص يفو حيحص ثيدحلا اذه هلل دمحلاو :ًالوأ :خيشلا

 هيلع هثيدحت نوكي نأ يخأ اي لمتحي ةمايقلا موي ىلإ نئاك وه امب انثدح :ةملك
 نأ رشب يأ عيطتسي ال يتلا ةيليصفتلا رومألاب سيلو ءةماهلا رومألاب ثيدحت مالسلا

 لوقأ انآ :ىنعمب «ىلاعتو كرابت هللا نم ةوقو ًاملع يتوأ امهم اهكردي نآو اهيعي

 مالسلاو ةالصلا هيلع هيبن يفطصي لجو زع هللا نأ نكمملا نم :ًالدجو ًاضرف كعم

 موي ىلإ نوكي امو ناك ام :يأ «حيحصلا ثيدحلا اذه رهاظ ًالعف هظفحيف ءاشي امب

 ةدودحم مهتقاطو لسر ريغو ءايبنأ ريغ ًاسان ثدحي وهو كلذ فيك نكل «ةمايقلا

 .مالسلاو ةالصلا هيلع انيبن لجو زع انبر اهافطصا يتلا ةفصلا كلت مهل سيلو

 مغ
 يا



 تءاج نكمي :لوقأ انأو «ثيدحلا مهفن نأ زوجي ال كيف هللا كراب كلذلو

 اندعاسيس ةقيقحلا نأل لاثملا اذه ركذأ انأو ؛ماعطلا ىلع نحنو نكمي ءًافنآ ةبسانم

 لوسرلا ثيداحأ نم ًاثيدح رسفن نأ زوجي ال «حيحصلا ثيدحلا اذه مهف ىلع

 ثيداحألا يف رظننو رظنلا ةرئاد عسون امنإو ءطقف هدنع ًافوقو مالسلا هيلع

 ىنعملاب حيحصلا ثيدحلا اذهل انمهف يف فقن نأ ىلع اندعاست لهو «ىرخآلا

 أ! ٌةَريِكالَو ةَريِغَض ُرياَكُيال# :ىلاعت لاق امك ؛ماعلا لماشلا عساولا

 ؟كلذ نم قيضأ نوكي ىنعملا مأ :(44 :فهكلا)4اًماَصْخَأ

 نما :لاق لاب يبنلا نأ هيف ثيدح نع لئاس لأس ماعطلا ىلع انثدحت ًافنآ

 :انلق «ةمايقلا موي هنع لجو زع هللا ّىفو «هب في مل مث «هب ءافولا هتين يفو ًانيد نادا

 هيلع لاق :دهاشلا انهو رخآ ثيدح رسفي ثيدحلا اذهبو :حيحص ثيدح اذه

 «نيدلا الإ) :ثيدحلا اذه رسفن لهف «نيدلا الإ بنذ لك ديهشلل رفغي» :مالسلا

 ال :لوقن ؟ءافولا ايوان ناك ولو هنم بنذلا اذه رفغي الف نيد هيلعو ديهشلا تام

 .يناثلا ثيدحلا صصخيو رسفي لوألا ثيدحلا نأل

 بنذ لك ديهشلل رفغيا :هلحو هيلإ انرظن اذإ يناثلا انثيدح هبشي اذه كثيدح

 ليبس يف تامو هللا ليبس يف دهاج «ًادج ريطخو ريطخ ءيش اذه هللاو «نيدلا ىلإ

 هقالطإ ىلع سيل اذه ءال ؟نيملسملا ضعبل ًائيدم تام ثيح هبنذ هل رفغي الو هللا

 انه ؛هبحاصل قحلا يفي نأ هتين يف سيل ناك اذإ اميف صصخم وه امنإو «هلومشو

 لوسرلا نأ هنم مهفن هنأ كش ال هب تلضفت يذلا ثيدحلا اذه ءأمامت هلاثم اذه

 الَو َةَريِغَص رداع ال :ىلاعت لاق امك هنأو ءریغصو ريبك لك هللا هملع مالسلا هيلع

 :ثيدحلا ىنعم امنإو «حيحص ريغاذه ل نکل (؛4 :فهكلا)اًماَصْخ الإ رب
 م

 ممم



 نم كلذ و حنو ىربكلا ةعاسلا طارشأ لثم ةيساسأ ةيرهوج ءايشأ هملع هنأ

 :ميركلا نآرقلا يف ىلاعت لاق امك ءاهيلع اوفرعتي نأ نيملسملا مهي يتلا ىرغصلا

 .(80/ 55 :نجلا) 4 ٍلوُسَر ْنِم ىَقَتْزا ِنَم الإ ءاَدَحأ ِهيْيَغ َلَع ٌرهْظُي الف ٍبْيَمْلا اعل

 ءايبنألا عِلْطُي انبر له ءًامامت قباسلا انثيدحك انه «بيغ» ةملك :لوقن نحن انه

 ءاش نم ملعُي نأ لجو زع اَنْبَر هاري ام ىلع :ريسفتلا ءاملع لاق ءال ؟هلك هبيغ ىلع

 يبنلا نأل كلذ «تاّبيغملا لك ىلع سيلو «تابيغملا ضعب ىلع هعلطي لسرلا نم
 تلاق امك ًامامت «نيملسملا هغّلُي نأ هيلع بجو ًاملع هللا هملع اذإ يبن لك ب

 لوقت «هددص يف نآلا انسلو ليوط ثيدح يف اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع ةديسلا

 علب ُلوُسََرلا اأ اي «...هغيلبتب رمأ اتش متك ول ًادمحم نأب مكثدح نموا :هيف
 نم كص هاو ةا مر َتْفَلَبََف لف نو كبَر ْنِم َكْيَلِإ نأ اق

 دقف هغيلبتب رمأ ًائيش متك ةو دمحم نأ مكثدح نم» :تلاق ۷ :ةدئاملا)(ساتلا

 .«ةيرفلا هللا ىلع مظعأ

 ضعب ىلع :يأ (2 :نجلا)#ِهيْيَع َلَع ٌرِهْظُي الَقإ# :لاق امك لجو زع انبر :ًاذإف

 نكمم سيل انلق امك ىفطصم ناك ولو يبتلا نآل «فوذحم فاضم ريدقت «هبيغ

 انهو ًاكيرش راص ٍظئنيح ؛نوكيس ءيش لكب هتطاحإ يف هملع يف ًايناث اهلإ نوكي
 سيلف ؛هتاذ يف دحاو ىلاعتو كرابت هللا ءديحوتلا ملعب قلعتي ًادج امهم ًائيش ركذتن
 وم لقإ# ءدحاو هلإ وه امنإ ءال ءةثالث ثلاث هللا نأ ىراصنلا نم رافكلا لاق ام كانه

 اف (4 -١:صالخإلا](ٌدَحَأ ارك هَل نحيل دلوي 1و ذل ُدَمَّصلا هللا دعا هللا

 :يأ هدحاو هلإ وهف «هتدابع يف دحاو وهو «ىراصنلا لوق فالخ «هتاذ يف دحاو

 ام :اولاق امك رمألا سيل «نآلا ىتح نولوقيو برعلا نوكرشملا لوقي امك سيلو

 هللا نأ دقتعا نمف «هتدابع يف ًاضيأ دحاو هللاف «ىفلز هللا ىلإ انوبرقيل الإ مهدبعن
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 :انلق نأ دعب لوقن نأ ريخألا ديحوتلاو «هدحو امف هريغ هعم دبع هنكل هتاذ يف دحاو

 دقتعي نأ ماسملل زوجي الف ءهتافص يف دحاوو «هتدابع يف دحاوو «هتاذ يف دحاو

 ةفص يف هعم ًاكيرش راص هنأل ؛هلك بيغلا ملع ىلع هيبن علطأ لجو زع هللا نأب
 اذكه ٠١( :لمنلا)#هللا اإ َبْيَعْلا ٍضْرَألاَو ِتاَوَمَّسلا يف ْنَم ٌمَلْعَي ال لق بيغلا

 ؟هللا ءاش نإ ةيآلا

 .(04 :ماعنألا»# ِبّيَعْلا ُحِتاَفَم ُهَدْنِعَول :ةلخادم

 نكل «عماجم «سوءر «حيتافم هذه نأل هذه ةيآلا انبساني ام نحن ءال :خيشلا

 ٍضْرَألاَو ِتاّوَمَّسلا يف ْنَم ٌمَّلْعَيال لق :لوقأ انأ «ليصفتلا نآلا ديرن نحن

 اياورظنا «ىلاعتو كرابت ٠١( :لمدلا»«هلا الإ بيغلا لك :يأ 50 :لمنلا»4َبْيَملا

 هاه :لوقي ةيآ يف هلقع طلسي ناسنإلا نأ سيل ملعلا نأب اوملعاو ءاوملعتو انناوخإ

 ال هللا لوسر :ًاذإ ٠٠١ :لمتلا»#هلل اإ بْيَمْلا ضْرَألاَو ِتاَوَمَّسلا يف ْنَم ُملْعَيال لق

 ِبْيَعْلا اع :ةقباسلا ةيآلا يف لاق هللا نأل ؟اذامل ءأطخخ اذه «بيغلا نم ًائيش ملعي
 اوفقت ال مامت (10 «۲:نجلا) € لوس ْنِم ىَطَتْا نم الإ ءاَدَحَأ هْيَع لع ٌرهْظُب الَ مدا رس

 دحاو وه امك هتافص يف دحاو هنأل ءال «بيغلا لك هبيغ ىلع رهظي الف :هلوق دنع

 هيلع هيبن ملعأ هللا نأ دقتعي نأ ملسملل زوجي الف ؛هتاذ يف دحاو وه امك «هتدابع يف

 .لجو زع هللا ةفص هذه نأل ءةمايقلا موي ىلإ نئاك وه ام لكب مالسلا

 الأ وجرأو ًاليلق هلوح ندندأ نأ ديرأ نكل ءًافنأ هيلإ ترشأ رخآ يش يقب

 نم «بيغلا لكب هملعأ نأب مالسلا هيلع هيبن ىفطصا هللا ناك اذإ :وهو ؛ًاربثك نوكي

 لوقن نحن ؟هظفح هنأ يعديو ؛مالسلا هيلع لوسرلا ملعب طيحي يذلا ناسنإلا اذه

 ظفحأو سانلا سيكأو سائلا ىكذأ نم ذيملت هلو «هتلق نف يأ يف رهام ذاتسأ :نآلا

 A 0 | ا ا اا



 بصيس له لقاعلا ذاتسألا اذه :ًاذإ ءليلقلا ءيشلا ؟هملع نم ظفحي اذام «ساتلا

 هللا فلكي الو ءأططش هفلكيسو ًاقهر هفلكيس ؟بلاطلا اذه ردص يف هلك ملعلا

 نأ ًالوقعم سيل ةيرشبلا ةعيبطلا يفانت يتلا ةيثيحلا هذه نمف ءاهعسو الإ ًاسفن

 ملعلا يف هعم ًاكيرش هلعجو ءيش لكب هملعأ هللا نأ ول مالسلا هيلع لوسرلا

 .هنوقيطي الو هنولمحتي ال امب سانلا ثدحي هنأ ًالوقعم سيل بيغلاب

 ءوض ىلع رّسفُي نأ بجي ثيدحلا اذه لثم نأ :كيف هللا كراب لوقلا ةصالخف

 هثيدحو لاو هللا لوسر ةنس نمو هلك هللا باتك نم ةاقتسملا نيملسملا ةديقع

 هذه يف ماتخلا ةملك نآلا كل لوقأ انآ كلذلو ءدحاو ثيدح ىلع فقن الو «هلك

 .هلل دمحلاو ًاعيمج نوملسم ًالوأ اننأب يعدن نحن :ةلأسملا

 نيعباتو ةباحص نم حلاصلا انفاس مرتحن اننأ وهو هيعدن رخآ ءيش هيف نكل

 نم ْنَمَف ةديقعلاو هقفلاو ةنسلاو باتكلا ملع مهقيرط نم انيقلت «نيدهتجم ةمئأو

 ثيدحلا يف لاق امك ءيش لك هللا هملع ةا يبنلا نأب لوقي نيملسملا ءاملع

 ًاملسم ملعأ ال «ملسم ثيدح ىلع ءانب «ةمايقلا موي ىلإ نئاك وه ام بتكا» :ملقلا

 انؤاملع لاق ام فالخ لوقي نأ ناسنإل زوجي ال كلذلو ءاذه لثم ىلإ ائقبس ًاملاع

 .مهبراشمو مهبهاذم فالتخا ىلع لبق نم

 سائلا قدصأ اوناك ةباحصلا نأ خيشلا انديس كتليضف دنع فورعملا :لاؤس

 ال ناك مهدحأ نأ ىتح «مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نع ةياورلا يف سانلا قدأو

 ىلع ةياورلا انل تاصو نحنف «نايسنلا نم ءيش يف عقي نأ ةفاخم ًاجرح ثدحتي

 نأ عيطتسي يباحصلاو ««نئاك وه امبو ناك امب انثدح» ؛ةقدب يباحصلا ناسل

 هلوق امنإ ءاهمئاظعب انثدح وأ ءاهلمجمب انثدح وأ ؛ءايشألا حيتافمب انثدح :لوقي

 مغت
 يا



 .دحاو اذه «لومشلا ينعت «نئاك وه امو ناك امب» :هئع هللا يضر

 نع ائملعو اهنع ائملعو الإ ةيرس ام ىتح» :لوقي يباحصلا نأ :يناثلا ءيشلا

 .ةعومجملا :اهنأ فورعم ةيرسلاو .«اهدئاق

 ال اذهف ًاكيرش هل حبصأ هملع ىلع هعلطأ اذإ ىلاعتو هناحبس هللا نأ كلوق امأ

 حبصأف هعلطأ :انلقو «لجو زع هللا ىلإ رمألا اندنسأ انآ املاط ءدحاو ببسل هب لاقي

 .دحاو اذه قولخم

 هئامسأ نم هل قش ىلاعتو هناحبس هللا نأ كترضح دنع فورعم يناثلا ءيشلا

 ْمُكِيشَنأ نم ُلوُسَر ْمُكَءاَج دق :لاق ؛ميركلا نآرقلا يف دوجوم وه ام ىنسحلا

 نم هذهو (1؟8:ةبوتلا»«ٌديِحَر فوؤر مولا ْمُكْيَلَع ٌصيرَح مَع اَمِهْيَلَع ٌريِزَع
 مالغب# :قاحسإ انديس قح يف لاق :يلاتلاك لوقن امنإ «ىنسحلا ءامسألا

 ع هللا ىلإ ملعلا دنسأ اذإ نكل ءًاضيأ ىنسحلا ءامسألا نم اذهو ٠١( :رجحلا)# ميلع

 ةبسنلاب ثداح وهف لجو زع هللا نع جرخ اذإف ءدحأ هيف هكراشي الو ميدق وهف لجو

 يباحصلا لوقو بيغلا ىلع هعلطأ ولف «مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلل مولعملل

 هيلع يبثلل ةبسنلاب ثداح ملع وهف نئاك وه امبو ناك امب هعلطأ هنآب حيرصلا

 الو ؛لاحب ةكراشملا هيف ينعت الف ءثَّدحم مالسلا هيلع يبنلا نأل ؛مالسلاو ةالصلا

 ةمحرلا نيع يه ةيوبنلا ةمحرلا الو «ةيهلإلا ةفآرلا نيع يه ا: يبنلا ةفأر نأ ينعت

 هيف ةقولخم ةثداح مالسلا هيلع يبنلا ةمحرو ةيلزأ ةيلوآلا ةمحرلا نآل :ةيهلإلا

 .يلزأ هلالج لج قحلا ملع امئيب «ثداح ملع قاحسإ انديس ملع كلذك

 «ملقلاو حوللا ملع كمولع نمو :لاق امدنع هجو هل يريصوبلا مامإلا :ًاذإف

 نرق يف ناك لب ؛كرشم الو لهاجب سيل لجرلاو ؛هيلع رم ثيدحلا اذه نأ :ينعي

Ty 1 



 اودرل ًاكرشم ناك ولف «نيمسلا نم ثلا نوملعيو «ديحوت لهأ هيفو ؛ءاملع هيف

 مل باب مث ًاملسم اهب رفكن ًاباب نيعستو ةعست انل ناك اذإ هنأ فورعملا مث ؛هيلع
 .ًاهجو كانه نأ املاط طوحألاب ذخأن ؛هب هرفكن

 .ةذخأؤم الو عوضوملا نلع درشت نآلا تنأ ًاوفع :خيشلا

 .ًادبأ تدرش ام :لئاسلا

 .تدرش كنأ كل تبا :خيشلا

 .يمالك عجرتسأ انأ تدرش اذإ :لئاسلا

 انآ هللاو ءًاسماخو ًاعبارو ًاثلاثو ًايناثو ًالوأ لوقت تنأ نآلا هنأل «شيلعم :خيشلا

 مقرو اذك دحاو مقر نع باوجلا كل لوقأ نل ءةليلك يتظفاح انآ هنأ كل فرتعأ

 نأ تلق امل عوضوملا نع تجرخ ًاريخأ كنأ ترعش نكل «خلإ..اذك نينثا

 .يداولا اذه يف نكن مل نحن «خلإ..هرفك دحأ امو كرشم يريصوبلا

 ..فيظنو أربم اذه سلجملا ..سانلا ةعومجم دنع دئاسلا :ةلخادم

 هنأ ؛كرش امو كرشلا ةيضق تلقام نآلا تنأ نكل «شيلعم :خيشلا

 .كرشمب سيل

 ...ةصق يف هنأل :لئاسلا

 ؟ال مآ كرشمب سيل هنأ تلق ءذاتسأ اي شيلعم :خيشلا

 ...ةًاعبط :لئاسلا

 دحأ ام ماد ام ءًافيظن نوكي ىتح سلجملا اذه يفف ًاضيأ ركذأ ام اذه :خيشلا

 الو سلجملا يف ةخاسولا أدبت انه هنأل كرشمب سيل :لقت ال تنأف كرشم هنأ لاق

AEA 
 يا



 «كلذ نم سكعلا ىلع سلجملا اذه يف انآ نآلا كل لوقأ رطضأ ينأل «ةذخآؤم

 سيل وه :تنأ لوقت ىتح كرشم هنأ انلق ام لوقلا يف ولغي رعاشلا كلذ هنإ :انلق

 يف نحن انك امع جورخ همسا اذهف «خلإ..هكرش دحأ امو هرفك دحأ امو كرشمب

 اذكو اذك باب نم تلقو «ملسم مامإلا هاور يذلا ثيدحلا يف كعم نحن ؛هددص

 عم نكل ؛مَّلَسُم ريغ هضعبو مَّلسُم هضعب ءاذكو اذك ناك يباحصلاو ؛خلإ. .اذكو

 يريصوبلل ةبسنلاب تلق امك كل لوقأو تدح كنأ ًامامت رعاش انأ تنأف كلذ

 علطن ال نحن نكل ؛دوجوم كانه ولغلاو ؛ةدوجوم ةديحلا نكل ءدصق نودب هريغو

 .بويغلا مالع الإ كلذ ملعي ال هنآل «بولقلا يف ام ىلع

 عبتن نحن مث هلل دمحلاو نوملسم نحن :كل تلقامل تدح نآلا تنأ

 :نآلا تنأ لوقت امك ة٤ يبنلا نأب مهنم دحأ لقي ملو ؛خلإ..وو ةمئألاو فلسلا

 «همّلع هللا نأل «ثداح لوسرلا ملع نأ قرفت تنأ كنكل «ملعلا يف هلل واسم وه

 ْنَم :كتلأس انآ نكل «نازنع اهيف حطتني الو «نانثا اهيف فلتخي ال ًاضيأ ةقيقح هذهو

 لهآ بهذمك دئاقعلا يف لوصألا يف ناك ءاوس مهيلإ يمتنن نحن نيذلا ءاملعلا نم

 نيب ىواس ءاملعلا ءالؤه ْنِم ّنَم ةرعاشألا بهذمو ةيديرتاملا بهذمو ثيدحلا

 تلق امك ملسملا هلوقي نأ دبال يذلا قرافلا اذه عم بيغلا ملع يف هلوسر نيبو هللا

 كراشم هلم يبنلا نأ لاق يذلا نم «يبنلل هللا ميلعتبو هللا قلخب اذه نأ :ًافنآ تنأ

 يذلا اذه «ةمايقلا موي ىلإ نوكتسو تناك يتلا تابيغملا ىلع عالطالا يف هلل

 ؟كلذ ملعت له ةحارصب مكنم باوجلا وجرأ انأف ةلخاؤم الو هنع تدح

 .رخآب يباحصلا ثيدح ىلع دهشتسأ ال انأ :ةحارصب باوجلا :لئاسلا

 .باوج وه ام اذه :خيشلا

 ۸۹ 2 لق معو ا



 .ىعبات فقومب ىباحصلا فقوم لدعأ انآ :لئاسلا

 .كيف هللا كراب ًاباوج سيل اذه :خيشلا

 .مالسلا هيلع يبنلا دعب سانلا لدعأ وهو تدي يباحصلا مالك :لئاسلا

 .تنأ كوعدي تنأ وبأ ًاوفع :خيشلا

 .نمحرلا دبع وبأ :ةلخادم

 نمحرلا دبع ابأ اي ءًاضيأ نمحرلا دبع وبأو انأ انيقتلا ءنمحرلا دبع وبأ :خيشلا

 سيلأ ءال ًاعبط ؟لوقلا اذه يف كنوفلاخي كاذ نمحرلا دبعو كيمس وه يذلا اذه

 هذه فالخ اهيف ام نآل ؛ةيوق ةربنب نوكت مزال «كنم ةفيعض اهفياش ؟كلذك

 ءاملع نم دحأ له ثيدحلا اذه نأ يف فالخلا ؟وه نيأ فالخلا ًاذإ نكل

 يذلا قرافلا عم ةفصلا هذه يف هلل ًاكراشم راص ثيح لومشلا اذهب همهف نيملسملا

 مالك :ينعأ .ةذخاؤم الو نييسايسلا باوج تيبجأ ءاذه نع انتبجأ ام ؟هب تلضفت

 تضتقا اذإو ءدصقأ اذكه انأ :لوقيو هعم دمي ةبسانم تءاج اذإ نوكي ىسايسلا

 حيرصلا ملسملا باوج امأ ؛هتدصق يذلا اذه انآ :لوقي هقيضي هرصقي...ةسايسلا

 مهف ىلع اوجرخي سلجملا لهأ نأ ثيحب ًانيب ًاحضاو ًائيش لوقي هتديقع يف

 نمحرلا دبع وبأ خيشلاو ءاذك لوقي انآ وه يذلا نمحرلا دبع وبأ خيشلا هنأ هدحاو

 .تنأ وه يذلا

 .ريقفلا خيش ترص ام «ريقف انآ :نمحرلا دبع وبأ ريقفلا :لئاسلا



 «كيف هللا كراب باقلألا هذهب ذاتسأ اي انل ام.هللاب يناميإب ينغلا انآ :خيشلا

 وبأ نأ :نولوقي :ةريصبو ةنيب ىلع جرخي ضفناو سلجملا جرخ اذإ مهملا
 دقتعي نأ ملسمل زوجي ال هنأ :لوقي ينابلألا نيدلا رصان دمحم نمحرلا دبع

 اذكه «هبر نم قلخب كلذ ناك ولو هتافص نم ةفص يف هللا كراشي او ًادمحم نأب

 .لوقأ انآ

 .ميدقلا لثم نوكي ثداحلا نكمي ال :لئاسلا

 .نآلا أطخ ملكتأ انأ !نمحرلا دبع ايأ اي يل حمسا :خيشلا

 .لجو زع هللا لثم نوكي فيكف ثدحم وه.... :لئاسلا

 دبعابأ اي مهملا ءوه باوجلاب هتقالع ام نكل «شيلعم...ينبواجت ام :خيشلا

 نع لوقأ انآ «يداقتعا دقتعت تنأ سيل ءانأ هتلق يذلا ؟هيف فالخ هيف نمحرلا

 هذه يف دحأ هكراشي الف ءريصبلا عيمسلا وه نيملاعلا بر نأ لوقأ انآ نآلا :يسفن

 ةكراشم نكل ؛ةكراشم كانه نوكي نأ نكمي :نولوقي ءاملعلا ضعب يف انه ؛ةفصلا

 ربكأ هللا ربكأ هللا ائيش ترضحتسا نآلا -امك :ىنعمب «ركذت نأ نكمي ال ةروصب

 رضخلا ةصق فرعت «.هللا اناده نأ الول يدتهنل انك امو اذهل اناده يذلا هلل دمحلا

 ؟ًاعبط اهفرعت مالسلا هيلع

 .معن :لئاسلا

 ةزجوم ةروصب ميركلا نآرقلا يف ةروكذم رضخلا ةصق هلل دمحلا :خيشلا

 نآلا تركذتو ءًأدج ةريثكو ةريثك ءايشأ حّضوف حيحصلا ثيدحلا ءاج ةرصتخمو

 يبلط انآ هنأ ىسنأ ال انأو «لقألا ىلع انآ يرظن ةهجو دكؤي وهو ءانثحبي ةقالع هل ام

 .كيلإ هجو لاؤس نع باوجك عوضوملا يف كيأر سانلا مهفي نأ كنم



 ...ثدحتأ انأ :لئاسلا

 ءاج امكو ءاقح هلوسرو هللاب نمؤي ملسمل زوجي ال :تلق انأف ءشيلعم :خيشلا

 يبيغلا هملع مالسلا هيلع هيبنل ىطعأ لجو زع هللا نأب دقتعي نأ ةنسلاو باتكلا يف

 هملع هللا نآل «لوسرلا ملع :يأ هّملِع اهاصحأ الإ ةريبك الو ةريغص رداغي ال هلك

 نإ :لوقي نم نيب يدنع قرف ال :ىنعمب كلذ لوقي نأ ملسمل زوجي ال اذه «كلذ

 هللا نإ :لوقي نم نيبو ؛:قحاذهو ميركلا نآرقلا يفامك بيغلا ملاع هللا

 لوسرلا ملعف ؛هملع هللا نأ «هللا نم يبنلا نم باستكا اذهو بيغلا ملع...ينملع

 زوجي الف «قيرفتلا اذه يفكب ال ءدوجولا بجاو ميدق لجو زع هللا ملعو ثداح

 ميلعتب ةمايقلا موي ىلإ نوكيس اممو ناك امم ءيش لك مّلعت ا يبنلا نإ :لوقن نأ

 ةفص يف لوسرلل كيرشت وأ ةكراشم هذه نأل ؟اذامل ءاذه لاقي نأ زوجي ال «هل هللا

 اذه انآ «هملع هللا اذكه هللاو هنأ هرربي الو كيرشتلا اذه غوسي ال هللا تافص نم

 نأ لبق يلابب رطخف «هلوسرل هللا نم ميلعتب اذه نآل زوجي ال :تلق تنآ «ييأر

 امهنيب ىرج ام ىرجو «مالسلا هيلع رضخلا ثيدح قباسلا لاؤسلا كيلع ديعأ

 دعص ةصقلا تهتنا نأ دعب مالغلا ةصقو رادجلا ةصقو ؛ةصقو ةنيفسلا ةصق

 رطق ءاملا نم هراقنمب رقنف ةنيفسلا فرح ىلع فقو ًاريط هللا لسرأف ةنيفسلا

 الإ هللا ملعل ةبسنلاب كملعو يملع ام :ىسومل مالسلا هيلع رضخلا لاقف تارطق

 رحبلا وه انه لاثملا يف يهلإلا ملعلاف.رحبلا نم ريطلا اهطقتلا يتلا ةرطقلا هذهك

 لوقي نأ كيف هللا كراب زوجي الف :تارطقلا نم ةرطق وه لسرلاو ءايبنألا ملعو

 ام لك مالسلا هيلع لوسرلا مّلع هللا هنأ ملسم ثيدح رهاظب دقتعأ انآ ءال هنأ :ملسم

 .ىرخألا صوصنلاب دييقت نودب ةمايقلا موي ىلإ نئاك وه

 ہا



 نيذلا نيملسملا ءاملع نم ادحأ ملعت له :كلأسأ لازأ الو كتلأس انأف

 دق ؛خلإ..ءاهقف وأ :ةيديرتاملا ؛ةرعاشألا ؛ثيدحلا لهأ ءةديقعلا يف ءاوس مهدلقن

 ملعف «هملع هللا نأ وهو هتلق يذلا ءانثتسالا عم ؛لماشلا عساولا لوقلا اذهب لاق

 ؟نيملسملا نم كلذ لاق نم ملعت له «ثداح لوسرلا

 .ثيدحلا يوار يباحصلا :لئاسلا

 .كيف هللا كراب ًاباوج سيل اذه :خيشلا

 ةيرس نمام :لاق «يباحصلا لوقل ءيباحص ىلع يعباتب جتحأ الو :لئاسلا

 ...ةثداحلا يب رمت تناك مث ءاهدئاق نعو اهنع انربخأو الإ ةريغصلا ةعومجملا وهو

 هديرن يذلا نكل «كنم هانعمس نحن نمحرلا دبع ابأ اي تحمس اذإ :خيشلا

 .مهفلا اذه ثيدحلا نم مهفت تنأ ؛هانعمس ام هب ىظحن نأ وجرنو كنم

 .يباحصلا هلاق ام مهفأ انأ :لئاسلا

 ةرم عبار وأ ةرم ثلاثل راركت اذه «كيف هللا كراب يخأ اي راركت اذه :خيشلا

 سوؤرو لوصأ هب دوصقملا نأ ثيدحلا نم مهفأ انآ ءثيدحلا نم همهفت تنأ اذه

 نوكيس امو نئاك وهام «قلخلا اهب ىرج يتلا ليصافتلا لك سيلو ةيبيغلا رومألا

 تنأو كعم فلتخأ انآ شيلعم «مهفلا يف كعم فلتخم نآلا انأف ؛ةمايقلا موي ىلإ

 مامإلا..كلام..ةفينح وبأ :دهتجملا مامإلا لاق «يعباتلا لاق :يباحصلا

 .روثلا اذه ىرأ امك هتمهف ىنإف .كيأر ىعماسم

 ا



 ءيش جاتحا اذإ الإ هيلع وه ام ىلع ثيدحلا ىقبي ؛كيلع درأ انآ :لئاسلا

 امب كيلاطأ انأف ؛ةيلكلا ديفيو لومشلا ديفي ثيدحلاف ؛هيلع وه امع هجرخي

 .هب ينتبلاط

 .ةرم عبار هذه :خيشلا

 وأ مامإ وأ يعبات وأ يباحص ًاضيأ يل تاه «هب ينتبلاط امب كبلاطأ انأ :لئاسلا

 .ءايشألا سوءرو رومألا تالمجم ينعي ثيدحلا نأب لاق دهتجم

 .ًافنآ تلق انأ :خيشلا

 .يخأ اي هللا قتا :ةلخادم

 .ةباجإلا نع ًارصاق سيل خيشلا :لئاسلا

 .لاؤسلا اذه نع تبجأ انآ هللا ءاش نإ :خيشلا

 .كبلاطأ انأو ينتبلاط تنأ :لئاسلا

 .كيلع ىضري هللا نمحرلا دبع ابأ اي :خيشلا

 بّلاطملا :صيصخت ىلإ جاتحي هتيلومش ىلع ثيدحلا :لئاسلا

 .تنأ صيصختلاب

 ال نحن ؛ةعراصم يه الو ؛ةزرابم تسيل ةيضقلا !نمحرلا دبع ابأ اي :خيشلا
 ءاذه نع كتبجأ انآ :كل تلق امل تنأ سب «كظفل نم عمسن «كيلق يف ام فرعن

 فيعاضت يف قبس ام ىلإ كرظن تفلأ نأ ديرأ انآ ءال .كتبجأ انأو :تنأ ينلباقت

 الإ ءاَدَحَأ ِهِْيَغ َلَع ٌرِهْظُي الف ٍبْيَْلاِاَعإل :لجو رع هللا لاق :كل تلق امل يمالك

 امنإو بيغلا لك ينعي ال انه بيغلا :تلق (۲۷ :؟5:نجلا>#ٍلوُسَر ْنِم ىَعَتْرا نم

 .بيغلا ضعب

Ao 
 ہا



 ؟كلذ ىلع ليلدلا ام :لئاسلا

 ؟ليلدلا وهام :انه يل لوقت نآلا تنأ ءاهمهفن يتلا ةيبرعلا ةغللا :خيشلا

 انذخأي اذهو دقتعت له تنأ .فلس نع ًافلخ هانيقلت يذلا نآرقلا ريسفت وه ليلدلا

 كاذ نم عرف وه نآلا هيف نوفلتخم نحن يذلا ءيشلا اذه هلعل ةقيقحلا عوضوم ىلإ

 وه ءيش يف نوفلتخم نآلا كايإو نحن هنأ ًامهوتم نوكأ نأ وجرأو ءعوضوملا

 اذإ هنأ ءانتحلصم نم اذه نأل ءًامهاو نوكأ نأ وجرأو ءةعيرشلا لوصأ نم لصأ

 رسفن نحن زوجي ال هنأ ًاريخأ قفتتس اننأ هب يلدأس يذلا ءيشلا كلذ يف ًامهاو تنك

 ةسمخ دعب ملسمل زوجي له :وه كلذ «عساولا لماشلا ريسفتلا اذهب ملسم ثيدح

 هذه لك نع ًاعلخنم هرسفيو ةئسلا يف وأ نآرقلا يف صن ىلإ يتأي نأ ًانرق رشع

 :لوقيو هدنع نم يأرب يتأيو انفلخو انفاس نع اهانثرو يتلا ةيملعلا دوهجلا

 فيعاضت يف انلق امكرمألا الو ًايوبن ًاثيدح وأ ةيآوأ ًاباتك هب رسفي ييأر اذه

 :قباسلا انمالك

 فلخنمعادتبا يفرش لكو فلس نمعابتا يف ريخ لكو
 :ةبسانملا تءاج نآلاو ءافنآ هركذن ملو مهضعب لاق امكو

 هيومتلاب سيلةباحصلا لاق 2 هلوسرلاق هللا لاق معلا

 هيقف يأر نيبو لوسرلا نيب ةهافس فالخلل كبصن ملعلاام

 هيبشتلاو ليطعتلا نم ًارذح اهيفنو تافصلا دحج ًالوالك

 عادتبا يف رش لكو فلس نم عابتا يف ريخ لك نأ انَعَم ًانمؤم تسلأ نآلاف

 ؟فلخ نم

 .نوملسملا هيلع [يذلا اذه] :لئاسلا

 eens مم لي م م ممم مصل



 نأ ملسملل زوجي هنأب دقتعت له :لوألا لاؤسلا ىلإ دوعأ ؛هلل دمحلا :خيشلا

 ؟هدنع نم ريسفت ةنس وأ باتك نم اصن رسفي

 .ةنسلاب امإو باتكلاب امإ هريسفت نم دبال ًاعبط :لئاسلا

 انآ باتكلاب ريسفت :لوقت كنأل ءأطخ باوج ؛طلغ اذه ءال ال :خيشلا

 فلسلا ىلإ انلق امك دنتست نأ صاخلا كمهفب باتكلا رسفت نأ زوجي له :كلأسأ

 .هورسف نيذلا حلاصل

 شيف ام هنأل ءهيأرب باتكلا رسفي نأ عيطتسي ال رصاق يلثم يذلا :لئاسلا

 .ةلماش ةيبرع ةغل الو ءداهتجالا تافص

 معد دقو الإ ثيدح وأ ةيآ رسفي نأ ناسنإل زوجي ال :ًاذإ ءًادج ليمج :خيشلا

 هيلإ انرشأ يذلا فارحنالا يف انعقو الإو «فلسلا نع لوقنم ءيشب هريسفتو هيأر

 اوم الو هوُعناَف [يِقَتْسُم يِطاَرِص اَدَه نأ :ليمجلا يوبنلا ريوصتلا يف ًافنآ

 .(167 :ماعنألا)# ِهِليِبَس ْنَع ْمُكَب قرفه لیسلا

 نل هافنآ انرشأ امك بهاذملا فالتخا ىلع دئاقعلا يف بتك كانه نأ ملعت تنأ

 .هتركذ يذلا قيرفتلا عم هللا ملعل يواسم يبنلا ملع نأب لوقي نم دجت

 ...هللا ملع سيلو «هللا مولع نم ضعب بيغلا :لئاسل

 .ًاديدج ًائيش ديون ءانيلع ديعت ام كوجرأ :خيشلا

 لجو زع هللا مولع لك تسيل وه هللا مولع ضعب وه بيغلا :لئاسلا

 .بيغلاب ةروصحم

 ؟فيك :خيشلا

00 
 ہا



 .لجو زع هللا ماع : ينعي :لئاسلا

 ؟دوجوملاب مأ مودعملاب قلعتي هللا ملع :خيشلا

 ...ىلاعتو هناحبس هللا :لئاسلا

 دوجوملاب قلعتي هللا ملع :يلاؤس نع بواج ديس اي كوجرأ :خيشلا

 ؟دوقفملاب مأ

 .دوجوملاب :لئاسلا

 .ملقلا هب ىرج يذلا وه دوجوملا ؟اذإ كمالك ىنعم ام :خيشلا

 هللا ملع وه اذه سب ءلجو زع هللا ملع سب وه هارن ام لك :ينعي :لئاسلا

 ؟لجو زع

 مل يذلا امأ «هملعي وهف نوكيس هنأ هللا ملع يف قبس ىرج ءيش لك :خيشلا

 .هنأ هللا ملع يف رجي

 لج قحلا علطأ اذهف طقف سب ملقلا هب ىرج ام وه هملع ناك اذإ :لئاسلا

 .نوكي امو ناك امب :لوقي يباحصلا هلالج

 .ةميقلا اهتداع ىلإ ةميلح تعجر :خيشلا

 :يريصوبلا مامإلا نع تقيس يتلا..ةرطشلا نيدعبو ؛ءيشلا سفن :لئاسلا

 يباحصلاو «نئاك وه امو ناك امب بتك ملقلا ؛ملقلاو حوللا ملع كمولع نمو

 .اذه يف دنس هل يريصوبلا :ًاذإف «نئاك وه امبو ناك امب انثدح :لوقي

 ركفتل كعدن ءركفتل انعدتو ركفتل كعدن نآلا نحن لاح لك ىلع :خيشلا

۸٩۷ 



 يدهي لجو زع هللا لعل يأر نم انعمس اميف ركفن انعدتو «يآر نم تحرط اميف

 دحأ الو هرفك دحأ ام هنأ :ًازملو ًازمغ ًافنآ تنأ تلق امك لوقأ ام انو ءانم لاضلا

 ٍلالَض يف ْوَأ ىَدُم َلَعَل ْمُكاَيِإْوأ ااو :ميركلا نآرقلا ناسلب لوقأ ينكل «هک رش

 .كيف هللا كراب انآ يسفن نع لوقأ انآ ءيل حمسا كلذل (؟ ؛ :أبس)# نيم

 .رفاكلا قح ىف تليق هذه :لئاسلا

 .يسفن نع لوقأ انآ :خيشلا

 .ًاعيمج انل هللا رفغ كلذلف :لئاسلا

 مآ دودحم لالضلا :كجهنم ىلع ةصاخ نآلا كلأسأ انأ :خيشلا

 ؟دودحم ريغ

 .هريغ ىلإ الو قطنملا ملع ىلإ انلصو ام نحن :لئاسلا

 .هللاب الإ ةوق الو لوح ال :خيشلا

 نع عفرتأ انآ «نيبم لالض يف وأ ىده ىلعل مكايإو نحن :لوقأ :لئاسلا

 .لوقلا اذه

 ءاملعلا دنع ءيش فرعتأ «كيدهي هللا خيش اي «نآرقلا لوقأ انآ :خيشلا

 .نيك رشملا قح ىف تليق هذه :لئاسلا

 .بيسلا صوصخبب ال ظفللا مومعب ةربعلا :ةلخادم

 ..كدتع لالضلا :هلأسأ كلذلو :خيشلا

 يا



 .رفاكلا قح يف تدرو ةيآلا هذه خيش اي :لئاسلا

 .ببسلا صوصخب ال ظفللا مومعب ةربعلا :مهلك ءاملعلا قافتا :ةلخادم

 .ةيآلا هذهب هيلع دهشتست نمؤم سيقت ريصي ام :لئاسلا

 ..ول انآ «كيدهي هللا خيش اي سيقن ال نحن :خيشلا

 .... :لئاسلا

 ةقيرط ىلع ةطقنلا عضن ديرن ءاليلق يل حمسا «شيلعم شيلعم :خيشلا

 .هللا ءاش نإ ةطقن اهطسوو ةرئاد :نيثدحملا

 ينأ انه يناوخإ ملعي امك حيرص لجر انأو عقاولا يف انآ ةقيقحلا وجرأ ام

 الو لوقأو ءًاعومسم مانملا يف هارأ ال تنك ام نمحرلا دبع وبأ ييمس نم تعمس

 ثيح نم ةزاتمم تناك ةسلجلا نأ :لوقأ اذه بناجب نكل «هللاب الإ ةوق الو لوح

 نولاغي نمم ةذخآؤم الو هلاثمأ نم ريثك عم انعمتجا نحن انأل ؛درلاو ذخألا ةقي

 يشمن ًادبأ نكمي ال ناك ديدشلا فسألا عم نكل «ءايبنألا ريغ يفو لب ءايبنألا يف

 مهفي نأو هنم مهفن نأ نم اننكم ثيح ةيثيحلا هذه نم هركشأ انأف «تادودعم قئاقد

 ةيزم هذه ؛نالف لاقو نالف لاق اميف ةريصب ىلع لك سلجملا نم جرخنو هانم

 نمر الو :لوقي ىلاعتو كرابت هللا نأل ؛ظفحت نأ بجيو «ردهت الأ بجي

 الأ هنم وجرأ انأو (6:ةدئاملا»4ىَوَقَتلِل ُبَوْقَآَّوُه اوُلِيغا اودعك الأ ىلع موق ناش

 برقأ وه اولدعا) وهو ؛يناثلا رطشلا انآ يدصق هنأل ءلوألا رطشلا ةيآلا نم ذخأي

 موق ضغب يأ (موق نآنش مكنمرجي ال) ءةيآلا يلع قبطت تنأ لوقيام (ىوقتلل

 .يئتضغب تنأ :لوقيف

 املا | A0۹ مكمل



 .ال ال :لئاسلا

 .ىوقتلل برقأ وه اولدعا :ةيآلا نم يدصق انآ امنإ :خيشلا

 ...كيف هدهعن اذهو ملحلاب نزتم ًامئاد ملعلا.... :لئاسلا

 .يخأ اي لضفت ءأربخ هللا كازج :خيشلا

 عمس امدنع مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ثيدح سب ريكذتلل.... :ةلخادم

 :لوقتو «ينغتو دشنت تناك يتلا ةيراجلا

 دغ يف ام ملعي لوسر ائيفو

 :نيلوقت تنك يذلا يلوقو ءاذه يعد :مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر لاقف

 .ضقانتم لوسرلا لهف هللا الإ بيغلا ملعي ال هنإف

 .هلل اشاح :خيشلا

 .هللا هظفح انخيش هركذ يذلا مهفلاب الإ نكمي ال :هسفن لخادملا

 كلذ ؛رضخلا ثيدح يف هيأر انعمس ام نحن «كيف هللا كراب نكل :خيشلا

 هللا ملع ممع ءلجرلا لاق ام اوركذتت نأ وجرأو «بيغلا ملعب درفتي هللا نأب حيرص

 هملع يذلا لوسرلا ملع ريغ هملع نوكي لجأ نم ؛قلخت مل يتلا ءايشألا يف ىتح

 هب رجي مل يذلا ءيشلا وه «ءيشلا اذه وهام «هللا دنع ًامولعم ًائيش ضرتفا هايإ

 .ةمايقلا موي ىلإ نكي ملو «ملقلا

 هعمو كي: يبنلل ءاج هنأ ثيدحلا نم عضوملا اذه يف ركذتسا :ةلخادم

 ..ثيدحلا تركذ اذإ نكمي «بيغلا



 ءاهلك ءامسألا مدآ ملعو «لق كنولأسي لق كنولأسي كنولأسي تايآ :ةلخادم

 .بيغلا ءازجأ نم اذه ءامسألا لك مدآ ملع

 هللا يبنلا دعص امدنع ؛نتفلا نع ناك ثيدحلا اذه نأ ةركفلا سب :ةلخادم

 ؟كلذك سيلأ نتفلا نع ثدحتف

 .ًاعيط كلذك وه :خيشلا

 ءححصي ناطلغ انأ اذإو يمهف بسح روصحم وه كلذ ىنعم ًاذإ :لخادملا

 ىلع هل لاق ام..ملعام «نتفلا نم نوكيسو ناك ام ىلإ بوسنم ثيدحلا نأ

 يف امدنع مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ... :(نمحرلا دبع وبأ) لئاسلا

 امدعب ةالصلا نع اوموقي نأ اودرأو ماق مث ءرجفلا ةالص يف مهنع رخأت تايحبصلا

 .هظفل ركذأ ال انأ هظفلب خيشلا هيوري ثيدحلا...مالع :لاق اوصلخو اولص

 .عبات ىنعملا انيفكي «كيلع ام :خيشلا

 هيفك عضوف :لاق ملعأ ال... :تلقف «ىلعألا الملا مصتخي ميف... :لئاسلا

 اذكو تارافكلا يف :تلقف ؟ىلعألا الملا مصتخي ميف :لاقف «ينلأسف

 نيفلتخم نحنف «نيرخآلاو نيلوألا ملع تيتوأ :نيدعبو «ءيش لك ملع ne اذكو

 نيفلتخم انك يذلا اذه «ثيدحلا يف مهفلا اندنع انحا ءنيفلتخم سيل عقاولا يف

 مئانلا ركذتي امك اهركذتأف ةثداحلا يلع رمت :لوقتيو ءاذك لوقي يباحصلا نأ «هيف

 1 ما



 ىلإ جاتحي ال ةريبك ثداوحو ةطيسب ثداوح هانعم «هلثم ًائيش وأ مانملا يف هاري ًائيش

 هيف لوقي يلولا ناك اذإ لوقن انحا اذهف ءاهدئاق وه نمو ةيرس لكب انثدح مث «ريكذت

 هب عمسي يذلا هرصبو هعمس نوكأ ىتح :يسدقلا ثيدحلا يف ىلاعتو هناحبس هللا

 زع هللا نم ًائيش دبعلا ٌُبِيُكُن امل انآ ينعي ال اذهف ءاهب شطبي يتلا هديو «هب رصبيو

 ؛ليعف ميحرو لوعف فوؤر ةفص نأ فورعملاو «كيرش وأ هلإ هلعجن نأ لجو

 ةكراشملا يف ةغلابملاب ال ثودحلا يف ةغلابملا ينعت يهو «ةغلابملل نيتنثلاو

 .ةمحرلا نيعو ةمحر وهو فوؤر مالسلا هيلع يبئلاف

 .ةمحرلا نيع :لاق ام هللا «ىفكو ةمحر :لق ءةمحرلا نيع لوقت ام ءال :خيشلا

 .ةادهم ةمحر انأ :لوقي ؛ةمحرلا نيع وهف ةمحر..ةالصلا هيلع وهف :لئاسلا

 ريثك وهف لوعف فوؤر امنيب ءلوسر هنوك نم مالسلا هيلع يبنلا جرخي ال اذهف

 اهنم «ميحر نمحر اهنمو ؛ىلعألا ىلإو ريثك ميحر مث «ىلعألا ىلإو ريثك ءةفآرلا

 يف ناكرتشي «ىنعملا يف ناكرتشي ًاذإ ميحر قحلاو ميحر ل يبنلا نأ :لوقن

 ةكراشملا ينعت ال ظفللا يف ةكراشملا ترصحنا «هلولدم هل لك نكلو ءظفللا

 .ىنعملا يف

 اهيف تلمأت ول نمحرلا دبع وبأ اي ةريخألا ةلمجلا :كيلع در اذه :خيشلا

 .ةفصلا يف ةكراشم سيل نكل «تقدص مسالا يف ةكراشم «كيلع ادر تدجول

 نأ عيطتست له :امهب هيبن انبر فصو يتلا ةفأرلاو ميحرلا ةفص دنع فق تنأ نآلا

 «ميحرلا نمحرلا نيملاعلا بر ةمحرك اهلومش يف اهتيفيك يف يبنلا ةمحر نأ لوقت

 ؟لوقت مأ

 .ال ًاعبط :لئاسلا

AY 
 ہا



 .كلذك بيغلاو :خيشلا

 .ةقولخم ةثداح ةمحرلا :لئاسلا

 :لوقت تنأ مادام كوجرأ ءهللاب الإ ةوق الو لوح ال ءكلذك بيغلاو :خيشلا

 نحن ءاهيف فالخ ال ةيضقلا لوح عوضوملا ريدت اذامل ءقحلا فرعن نأ ديرن نحن

 سيل يذلا كاذ يواسي قولخملا اذه فالخلا نكل «قولخم اذه نأ فالخ هيف ام

 ؟ال ًاعبط ملعلا يف لوقت ال اذامل ءال ًاعبط ةمحرلا يف نآلا تلق تنأ «قولخمب

 .ال ًاعبط ؟لجو زع هللا ملع يلزأ ملع هنأ تلق انأ :لئاسلا

 ؟ةيلزأ لوسرلا ةمحر لوقتو :خيشلا

 .ثداح هملعو ءةثداح ءال ًاعبط :لئاسلا

 ثحبلا «ثحبلا اذه سيل «كيلع ىضري هللا ثحبلا اذه سيل نكل :خيشلا

 .ال :لوقت ءنمحرلا ةمحر ةفصك اهلومشو اهمومع يف ةمحرلا ةفص

 .ال ًاعبط :لئاسلا

 ةفص ره يذلا يهلإلا ملعلا :لوقتو فلاخت نكل ءكعم نحن اذهو :خيشلا

 .ةفصلا هذه يف هللا كراشي لوسرلا نأ هللا تافص نم

 ...ءال ال :لئاسلا

 تنأ «كتعاضب كيلع ديعأ انآ ءكمالك لمكأ انأ «يخأ اي يل حمسا :خيشلا

 ريغ كاذو قولخم اذه نأ قرفلاو هللا ملع يواسي بيغلاب لوسرلا ملع نأ :لوقت

 .كلوق اذه «قولخم

 ...ىلاعتو هناحبس هللا الإ بيغلاب هللا ملع يواسي...ينعي :ةلخادم

ATTY 2 



 ام انآ :يهو «كيف هللا كراب اهيلع انقفتا يتلا ةدعاقلل عجرن ديرن نآلا :خيشلا

 يذلا لبج نب ذاعم ثيدح ةملك نم مهفت نآلا تنأ ءانراكفأو انئارآب رسفن انل زوجي

 هذه «ءيش لك ملعف «خلإ..هيدي نيب هفك نيملاعلا بر عضو امدنع ًاريخأ هتركذ

 ؟كلذ نود مآ ءلومشلاو ةيلكلا ثيح نم لجو زع هللا ملع ةيلك يه له ةيلكلا

 .حضاو نوكي باوج وجرأ

 .يباحصلا هقاس يذلا ثيدحلا كبيجي :لئاسلا

 .بواجي ام :خيشلا

 .ةمايقلا موي ىلإ ملقلا بتك امب :لئاسلا

 هيف [نأ] دقتعت تنأ يذلا مالكلا اذه لعجت تنأ ءاذه دنع فقن :خيشلا

 كملع نم نإف :انلق امك ناك ول اميف حصي ريسفتلا اذه «يريصوبلا مالكل ًاريسفت

 دوجوم ملع :نيملع هللا ملع تلعج ًافنآ تنأو ءكمولع نم :لوقي وه «حوللا ملع

 ملع كانهو لوسرلا ملع نم دوجوملا ملعلا اذه لعج وهف «نحن هفرعن ام ملعو

 «تئش ام يريصوبلا نع عفاد تنأ ءيريصوبلا مالك نع عفادت نآلا تنآف ءرخآ

 هللا الإ هلإ ال نأ دهشي ملسم نيبو انئيب ًاديأ ءادع اندنع هيف امو :فالخ اندنع ام نحن

 ريخو «ءاطخ وه ؟اذام لجأ نم ؛هئطخ نع عفادت ال نکل هللا لوسر ًادمحم نأو

 كملع نمو :همالك لعجت نآلا تنأ .كمولع نمو :لوقي وه «نوباوتلا نيئاطخلا

 لعجت تنأ ًادج حضاو يريصوبلا نيبو كنيب قرفلا :يأ «ملقلاو حوللا ملع

 ملعلا يف نم هنآل ءًاضيأ نم سيلو ؛هملع :يأ ؛ملقلاو حوللا ملع لوسرلا ملع نم

 .ةينايب نوكت دقو :لئاسلا

 مك:
 ہا



 هنع عفادت تنأ ءيريصوبلا نيبو كئيب قرف هيف «لعجت تنآ «يل حمسا :خيشلا

 لوسرلا ُةَمِلَع ملقلاب رطس يذلا روطسملا ملعلا :لوقت تنأ «همالك نع عفادت تنأ

 .مالسلا هيلع

 نيملسملا ةديقع فالخ اذه نآل ءًاعبط هيف كل كرابن الو ًالدج [كلذ لوقن]

 ؛ملقلاو حوللا ملع كمولع نم :لوقي يذلا يريصوبلا نع عفادت تنأ نكل ءًاعيمج

 .هرهاظ ىلع يريصوبلا مالكب نمؤت له ءاذهب نمؤت ال تنآو

 .لوقأ انأ :لئاسلا

 .كيف هللا كراب كلأسأ :خيشلا

 .خيش اي ضيعبتلل نم نوكت دقو :لئاسلا

 .مولعلا ةظفل مولع ءال ال :خيشلا

 .ةينايب نوكت دق نم :لئاسلا

 عمج مولعلاو ةينايب نوكت دق يخأ اي لاب الإ ةوق الو لوح ال :خيشلا

 ؟درفم مأ

 يف لجرلا جرحن ال نأ هجو هيف املاط خيش اي هجو هيف املاط :لئاسلا

 ...همالك

 «لجرلا نع ملكتن ال نحن «لجرلا نع ملكتت ال «هانيفن ام ىلإ تعجر :خيشلا
 .همالك نع ملكتن

 قفاوم اذه «مهيبن يف ىراصنلا هتعدا ام عد :لوقي يريصوبلا !خيش اي :لئاسلا

 .ميرم نبا ىسيع ىراصنلا ترطأ امك ينورطت ال :مالسلا هيلع يبنلا ثيدحل



 ال تنأ :كلأسن نحن «كيلع لجستت ةديح هذه ءذاتسأ اي تبواج ام :خيشلا

 ملع :لوقت تنأ «حوللا ملع لوسرلا مولع نم :لوقي وه «يريصوبلا لوقب لوقت
 يف امع ديزي ال هب ملكتت ام تنك نإف «هنيبو كنيب ناتشو «حوللا يف ام وه لوسرلا

 اماذهو «هكرشت الو هرفكت ال ءأطخ مالكلا اذه نأ فرتعت نأ بجي :ًاذإف كسفن

 نوعضيو نوملسملا هب كربتي يذلا مالكلا اذه نكل «هللا ىلإ هريصم نأل ءانمهي

 اذه عرشلل فلاخملا مالكلا اذه هيلع ىلتي يذلا سلجملا يف ةبرشلا يف ءاملا

 هتديقع لثم كتديقعف الإو «كتديقع فالخ «كيأر فالخ هنأل هركنت نأ بجي

 هيلع لوسرلا ملع هنأ دقتعت تنأ يريصوبلا مالكب تمّلَس نإ دقتعت تنأ :يأ

 أطخأ :لوقتس الإو ؛لكلا وه سيل ءلك نم...ءزج وه نوكيس امو ناك امب مالسلا

 نأ كلوقب كل انملس ول اذه ؛ملقلاو حوللا ملع كمولع نمو :هلوق يف يريصوبلا

 وه نكل ؛ةمايقلا موي ىلإ ًاملع نوكيس امو ناك ام لكب طاحأ مالسلا هيلع لوسرلا

 ال وه نكل ئطخم يريصوبلا لوقت اي :نيتنث نم ةدحاوف «كيلع ديزي يريصوبلا
 انآ لوقت امأ :ةدحاو ةرم ولو تفصنأ تنأ :كل لوقن اذكه لوقت «كعم الو انعم

 لوق اذه سيل نوكيس امو ناك ام لوسرلا ملع هللا هنأل يريصوبلا نع عفادأ

 اذه نأ انعم قفتم كنأ جرخن نأ لبق انعنقت نأ عيطتست لهف «مولع نم :يريصوبلا

 ؛لجر مالك وه امنإ مالسلا هيلع لوسرلا نع ثيدح وه الو نآرق وه ال مالكلا

 ءدحاو رجأ هلق أطخأ نإو «نارجأ هلف باصأف دهتجا نإ ءبيصي دقو ىطخي دقو

 ولو همولع نم :هلوق يف أطخأ :لوقت نأ ةيداقتعالا لب ةيبدألا ةأرجلا نم كدنع لهف

 .فارتعالا اذه وجرنف «ًادهتجم دصاق وه ناك اذإ كلذ يف ًاروجأم ناك

 ىوتسم يف انأ الو [هئطخأ] ىتح ةيوغللا ةيحانلا يف تلصو ام انأ :لئاسلا

 .ملع بلاط انآ «هملعأ الو هملع

 ۸11 یا



 .دحأ هلوقي ال ام لوقت كنأل ءاذه نم رثكأ كارن نحن :خيشلا

 .ًامكح يسفن بصنأ ال انأ كلذلف :لئاسلا

 هنأ ركذ يف تلضفت يذلا ثيدحلا سفنب ةطقن هيف «لقتنن لبق انخيش :ةلخادم

 :لاق يوارلا يباحصلا نأ هسفن ثيدحلا يف...انوخأ هب لضفت يذلا ملسم يف

 يذلاو «ثيدحلا اذه اوظفح ةباحصلا نم هيف :ًاذإ «هيسن نم هيسنو هظفح نم هظفح

 ديس هاور امو مالسإلا انل اوظفح نيذلا ةعيرشلا ءانمأ ةباحصلا يف ًانيقي هدقتعن

 يذلا اذه نومتكي اوناك له «سانلل هثبيل هللا لوسر ظفل طقتلي مهدحأ ناكو مانألا

 ملو ءاولاق مهنأ دبال :ًاذإ :نوكي امو ناك ام ةعاسلا مايق ىلإ انه نم لوسرلا هلاق

 اذه اولوقي مل دنسملاو ةتسلا بتكلاو ناحيحصلا انيديأ نيب بتكلا يه اه ءاولوقي

 .خيشلا لضفت امك ءايشألا نويع يه امنإ «ليصافتلا هذه لك نم هركذ يذلا

 ثيداحألا عمجت يتلا ةحيحصلا ثيداحألا تاه.كيلع ديزأ انآ :خيشلا

 ةعوضوملا ثيداحألاو ةفيعضلا ثيداحألاو ةنسحلا ثيداحألاو ةحيحصلا

 ةعامج اي :ظوفحملا حوللا يف امم ةرطق يواست ال يهف هللا لوسر ىلع ةبوذكملا

 عستي ال لقعلا «لقعلا نعو لقنلا نع هتديقع يف ملسملا جرخي نأ ًادج بيهر رمأ

 رشبلا هب طيحي ال يذلا ملعلا اذه اولقني مهنأ مهتعيبط لوسرلا باحصأ لبقي نأ

 امب اوطيحي نأ ليحتسم نيحلاصو ءايلوأو لسرو ءايبنأ نم مهيف امب هلك رشبلا ؛هلك

 .ليحتسم رمأ اذه «ةمايقلا موي ىلإ نوكيس امو ناك

 نأ نكمي يذلا ام ةعاس وأ ةعاس فصن لوسرلا ةرضاحم :ىرخأ ةلخادم

 .نامزلا رخآ يف هنأ «مالقآ سوؤر امبر ءاهيف لاقي

 .مالقأ سوؤر ءاذه وه :خيشلا

AY 2 



 ؟موي ثيدحب هللا ملع طاحي نأ زئاجلا نم له :ىرخأ ةلخادم

 هنأ هانعم.كدعب اوثدحأ ام يردت ال كنإ :هل لاقيف ؛يتمأ يتمأ :ىرخأ ةلخادم

 .ًادج بيط :خيشلا

 .هليوأت نم دبال ثيدحلا اذه :لئاسلا

 .كيف هللا كراب لَّوأ خيش اي «ربكأ هللا :خيشلا

 .اذه ينم تعمس ام خيش اي :لئاسلا

 ؟ثدحتأ نأ لبق يلع مكحت له :لئاسلا

 هيلإ تدنتسا ام لوؤت ال اذامل :كل لوقن «لوؤن :لوقت كتعمس انآ ءال :خيشلا

 :تلق ةلئسألا ضعب ًاريخأ كتلأس امل نآلا انآ ةماعلا اهتلدأب اهذخأت صوصن نم

 كسفن بصنت اذاملو ءًامكح نوكأل يسفن بصنأ ال انأو «ملاعلا كاذب تسل انآ

 انآ ًاملاع تسل انآ :تلق باوج كدنع امو ٌلاؤس لأسُت امئيحو «هنع بواجتو زربت

 امهم [!؟ملاع انأ] لوقي ناسنإ مكيف «ملع بالط انناوخإ لكو انآ هللاو «ملع بلاط

 انلك «لهج دقف تملع :لاق اذإف «ملعلل ًابلاط لازي ال وهف ملعلا نم بلط ناسنإلا

 بدأ نم ملعت امك اذهو «يمالك لمكأ يل حمسا :ًارارم كل تلق انأ ءًامكح

 ثيدحلا اذه :تلق ًاسأر :ثيدحب ًاريخ هللا هازج انركذ لجرلاف ءًاضيأ سلجملا

ATA 
 يا



 ليوأتب ضرت ملو صنلا اذه لوؤت اذامل ؛ينافكو ةملكلا هذه تذخأ انآ «هلوؤن

 ىلع ءلومشلاو مومعلا :لوقت ؟يباحصلا مالك ىنعم ام نكل «ىردأ يباحصلا

 ام انأ هللاو :لوقت نكمي ءةيآلا هذه ىف كيأر ام نآرقلا نم ةيآب كل ىتأن ةقلزملا هذه

 .ملع بلاط انآ :ملاع انآ

 ىتلا اهلك ةيآلا ام «نآرقلل ظفاح كنأ هلل دمحلاو ودبي تنأو ةيآ ىف نآلا

 ِهْيَلَع ْتََأ ٍءْيَم ْنِم ُرَدَتاَم ميِقَعلا حيّرلا ُمهْيَلَع اَْلَسْرَأ د ِداَع ينو :ةلخادم

 ا 41:4١(. :تايراذلا»# ميِمّرلاَك ُهْنَلَعَج ال

 ؟هُصّصَخُتِب مأ همومعب لوقت ام «بيط :خيشلا

 .ملعأ ال :لئاسلا

 امل ءملعأ ال :كل لوقي «يملع لاؤس هلأست امل ءهتتنظ يذلا اذه :خيشلا

 ىلع صنلا عدن :لوقت رطخ ىلع اهيف تنأو كتديقعو كيأرب ةيضقلا كمت

 (ام) (49 :تايراذلا»# ءىس ْنِم ردت اَمآ# همومع ىلع صنلا اذه عدت ال اذامل «همومع

 هللا كراب ريسفتلا ءاملع نكل ؛ماع صن اذه «رصحلا اهعبتي يفن (ءيش نم) اهدعبو

 هجو نم هوحمي نأ لجو زع هللا دارأ «ءىش نم رذت ام» :كل نولوقي نوتأي كيف

 اهلعجو اهّلُك ضرألا كلهأ لهف ءةعساولا هللا ضرأ ءايشألا هذه نم الإو «ضرألا

 ًاعبط ؟ةمايقلا موي ىرخألا بكاوكلاو ضرألا هذه نأش نوكيس امك ًاروثنم ءابه

a 



 مهف يف لقتست ام :مهريسفتو مهيأرب دتعن نأ بجيف ؛حيباصملا مه ءاملعلاف ءال

 مآ مومعلا دارأ له نكل ءاذكه لاق يباحصلا انمآ ؛لاق يباحصلا اذكه :لوقنو

 له نكل «لاق هنأ (4؟ :تایرادل) ءىس نم ردت ام :لاق هللا نأب انمآ ءلومشلا

 نأل ؟اذامل ءال :كانه باوجلا ءال :انه باوجلا ءلومشلاو مومعلا وه ىنعملا

 يف ملاع ملع هيواسي ال هللا ملع نأ ىلع انلدت اهلك اهانعمج اذإ ىرخألا ةلدآلا

 نم سيلو «هايإ هاطعأ هللا ملاعلا اذه ملع :لوقت نأ ةفلاخملا نم كيجني الو ءايندلا

 .ًادبأ زوجي ال اذه «هتاذ نم هللا ملعو «هتاذ

 تلق اميف رفت نأ كوجرأ مالكلا لوطب انناوخإ انللم ولو ًاماتخ كبسحو

 :ميظعلا هللا قدصو «ميحر لوسرلاو فوؤر لوسرلا نأ ءانلاؤس نع ًاباوج ًافنآ

 هيلع لوسرلا ملع له ءال :تلق ؟هللا ةمحرك لوسرلا ةمحر له :كانلأس امل نكل

 ال :تلق ام ؟هللا ملعك مالسلا

 ...ال تلق :لئاسلا

 ٌلْيَوَق# ةيآلا أرقأ انأ :كيلع ىضري هللا يخأ اي «يل حمسا :خيشلا

 لوسرلا ملع :تلق ءمالكلا لمكأ ينم عمسأ «هللاب ذوعأ (؛ :نوعاملا»#َنيَلَصمْلِ

 كمالك :لوقت امكو «هتلق اذه «ثداح هنكل «لومشلاو ةطاحإلا ثيح نم هللا ملعك

 ركفت نأ وجرأ كلذل ءلجسم كمالك :لوقأو مالكلا اذه كيلع ديعأ انأ ءلجسم

 ةفأر يواست ال هتفأر «هللا ةمحر يواست ال يبنلا ةمحر «حيرصلا فارتعالا اذه يف

 هيلع رضخلا ثيدح ظفحا :لوقت نأ نم عناملا ليلدلا اذهو هريغو ذاعم ثيدحب

 هتركذ يذلا ثيدحلاو رحب نم ةرطقك يهلإلا ملعلاو يرشبلا ملعلا لثم :مالسلا

 .وهام كترضح



 .هللا الإ بيغلا ملعي ال معن يأ :خيشلا

 ةالصلا هيلع يبنلا لوق وهو [ضوحلا ثيدح] هقاس يذلا ثيدحلا :لئاسلا

 .رخي وه «هملعي ال فيكف «هنع ريخي يبنلا وه «هنع ربخي يبنلا وهف «مالسلاو

 .ربكأ هللا :خيشلا

 امك يضوح نع لاجر نداذيل الأ :لوقي ربخي املاط وهف ءريخي وه :لئاسلا
 .مله مله :لوقأف «لاضلا ريعبلا داذي

 .دعب اميف تنأ يل عمسا نكل كل عمسأ انأ :خيشلا

 نآلا :ًاقحس ًاقحس :لوقأف كدعب اوثدحأ ام يردت ال كنإ :لاقيف :لئاسلا

 ؟هنع ريخي وهف .نوكيس ءيش نع ثدحي ؛ثدحب الآ مالسلا هيلع يبنلا

 .ال :خيشلا

 نوكت ديرت حيحص تنك اذإ عوضوملا اذه يف رهظلا ةمصاق ةجح هذهو «تنأ

 ملعي وه «ملسم يف ءاج امم هريغو ةفيلح ثيدحل انريسفت ديؤي يذلا ثيداحألا

 وجرأف.كدعب اوثدحأ ام يردت ال كنإ :هل لاقي كلذلو ًاليصفت ملعي الو ًالامجإ

 سفن يردت امو «ةرخآ ًادغو ايند مويلا «نمحرلا دبع ابأ اي فاصنإلا نم ًاليلق كنم

 ءريش الإ ربقلا نيبو اننيب امو ءتّضيبا ؛يتياكح لثم كارأ انأو .تومت ضرأ يأب



 عامجإو ةنسلاو باتكلا فلاخت ةديقع هذه «كسفن عجارت نأ بجي كلذلو

 ٍقِقاَشي ْنَمَو# :ميركلا نآرقلا يف لوقي لجو زع انبرو ءًافلسو ًافلخ نيملسملا

 مَتَهَج ِهِلضْنَو لَو ام لوف مولا لير بَ مََتيَو ىدا هل يت ام دعب نم َلوُسرلا
 سلجملا اذه يف دحأ نوكي نأ لجو زع هللاب ًاذئاع ٠٠١(« :ءاسنلا)# َريِصَم ُتَءاَسَو

 .نينمؤملا ليبس نع جرخ نمم

 لوسرلا نأ ريخلا هيزجي هللا جاحلا هركذ يذلا ليوأتلا ىلع انذاتسأ :ةلخادم

 اذه :لوقن نحنف «ملعي هنأ ثيدحتلا اذه نم لدتساو ءاذه نع ثّدحي مالسلا هيلع

 «ثدحيس ؟ثدحي مل مآ ثدحيس مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا هنع ثّدَح يذلا

 ؟هل لاقيس اذام ءيباحصأ يباحصأ :لاقو مالسلا هيلع يبنلا لثس اذإف

 ...اذام يردت ال كنإ :لئاسلا

 .تبذك تبذك تبذك :خيشلا

 تلق اذإ :ًاذإ مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر بذك له «يردتال :ةلخادم

 يف تأطخأ ىرخألا يف تبصأ نإو ؛:ىرخألا يف باوصلا تيناج ةدحاوب

 ...ىرخألا

 لجو زع انبر هللا ءاش نإ نمحرلا دبع ابأ اناخأ نأ انناوخإ اي ةقيقحلا :خيشلا

 انأو ؛ملاعب سيلو ملع بلاط وه هنأ :قح ةملك لاق طارصلا ءاوس ىلإ هايإو انيدهي
 ءاهبيلاسأو ةيبرعلا ةغللا سردي نأ هيلع بجي نكلو «ملع بلاط يلثم هنأ فرتعأ

 ةدارإو لكلا قالطإ نم اذه :هيف لاقي ءيش ةغللا ملع يف نأ :نآلا هل تلق اذإ انأف

 ؟ةيبرعلا ةغللا يف بولسآلا اذه تنأ فرعت ىرت اي ؛ءزجلا

 .ال :لئاسلا

AYY 
 ہا



 ال يذلا (ةفرع جحلا) :لوقي مالسلا هيلع لوسرلا املف :ةلكشملا هذه :خيشلا

 ىهتنا سيو [ةفرع دعصأ] تيجح اذإ ؟لوقياذام ةيبرعلا ةغللا فرعي

 جحلا نم ًائيش دارأو «جحلا :لكلا ّقَلْطَأ :لوقي يبرعلا بولسألا نكل...عوضوملا

 مالسلا هيلع هلوسر ملعي هللا نأ ًادج مهمف ءيشلا اذه هتيمهأل ؟اذامل ؛ةفرع وهو

 رمأ اذه «ريغصو ريبك لك نع امأ «كلذب هباحصأ ملعيو بيغلا مالعأ ضعب نع
 كسمتي وه يذلا قراغلا عم «ةفصلا يف هلل ًاكراشم :ىفكو انلق ام ديؤن الو انلق امك

 ِسْمَّشلا ِكوُلُدِل ةالَّصلا مقا :لجو رع هللا لاق اذإ ًاضيأ كلذك «هلوح ندنديو هب

 وه ام نكل «هتوالت :ينعي رجفلا نآرق (۷۸ :ءارسإلا)4ِرْجَمْلا َنآْرَفَو ٍلْيَللا ٍقَسَغ لإ

 لوؤت تنأ اذامل :يل لوقي...!هللا ناحبس ءرجفلا ةالص دوصقملا ؛دوصقملا اذه

 :هل لوقأ انآ ءال ءرجفلا نآرق اذكه :لوقأ انآ «رجفلا نآرقو :لوقي نآرقلا «نآرقلا

 فسألا عم ءةغللا فرعت ام تنأ ءال ءةغللا اذكه :يل لوقي وه ءرجفلا ةالص

 ٌةالَّصلا مقا يفكي نآلا هيف نحن امو «ةيبرعلا هتغل يسن مهنم ريثك مويلا برعلا

 تركذ ةعبرألا تاولصلا (۷۸ :ءارسإلا)4 رجلا َنآْرَقَو ليلا ٍقَسَغ لإ ِسْمَّشلا كو

 نارق نإ ءرجفلا ةالص :يأ ءرجفلا نآرق ا هيلع فطعو ءةيآلا لوأ يف

 هللا كراب اذه (۷۸ :ءارسإلا)¥اًةوهشَم ناَك# رجفلا ةالص :يأ 8 :ءارسإلا# ِرْجَقْلا

 نم هفرع :هنم ًاسابتقا لوقأ يباحصلا كلذ لاق امك ةيبرعلا ةغللا يف بولسأ كيف

 ءزجلا داريو لكلا قلطي ءصوصخلا داريو مومعلا قلطيف ؛هلهج نم لهجو هفرع
 .ًاريطخو ًاريثك اتف رحنا اهانلهج اذإ نحن ةيبرعلا ةغللا يف بيلاسأ اذهف

 .انخيش ًاريخ كيزجي هللا :ةلخادم

 (00 1:01:01 /18)و (۰۰: ٤۷ :۲۱/۲۹۲) "رونلاو ىدهلا"

 كس



 ؟بيغلا إب يبنلا ملعي له باب [3]

 :[مامإلا لاق]

 «يحولاب رشبلا ىلع زيمم مالسلا هيلع هنأ...نيملسملا رشعم اندنع رمألا

 ةروس رخآ يف لاقف سانلل ةقيقحلا هذه نيبي نأ -ىلاعتو كرابت-هللا هرمأ كلذلو

 ناك اذه ىلعو «ٌدِحاَو هَل ْمُكَِإ انآ لإ ىَحوُي ْمُكلْدِم رب انآ اإ لف :فهكلا
 ٍنَع قطتي امو :لجو زع هبر هفصو امك هنأل أطخلا نم ةمصعلا ةفص #8: همالكل

 .4 ىَحوُي یخو الإ وه ْنِإ :ىّرملا

 ”يحاون لمشي لب ؛طقف ةيعرشلا ماكحألاب ًاروصحم يحولا اذه سيلو

 لاق امك بيغلا ملعي ال ناك نإو ٍةثلَب وهف «ةيبيغلا رومألا اهنم ةعيرشلا نم ىرخأ
 ٌموُسلا َيِنَّسَم اَمَو ريا ىم ُترَتْكَتْساَل بْيَعلا ُمَلْعَأ ٌتْنُك ولو :هنع هللا هاكح اميف

 ضعب ىلع هعلطُي ىلاعت هللا نإف (187 :فارعألا)4َنوُنِْؤُي مَْقِل يشو ٌريِذَ الإ نأ نإ

 ِهِْيَغ ىلع رهط الق ٍبْيَعلا لاح :ىلاعتو كرابت هللا لوق يف حيرص اذهو تاتيغملا

 الإ ولع نم ٍءْيَثِب نوط الو :لاقو لوس ْنِم ىَفَتزا نَا ءاَدَحَأ
 .ك(ءاَش اب

 ىلاعت هللا نكلو ؛هسفنب بيغلا ملعي ال ا يبنلا نأ هداقتعا بجي يذلاف

 ىلع انرهظي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص وه مث ءانع ةّبيغملا رومألا ضعبب هملعُي
 رشحلا نم ةرخآلا رومأ تاليصفت نم هملعن امو «ةنسلاو باتكلا قيرطب كلذ

 امو ناك امو «ةداملا ءارو امم كلذ ريغو نجلاو ةكئالملا ملاع نمو رانلاو ةئجلاو

 انغّلب مث ءاهيلع هيبن ىلاعت هللا رهظأ يتلا ةيبيغلا رومألا نم الإ وه سيل :نوكيس
 ولو !؟بيغلا نع ربخي هنأل هثيدح يف ملسم باتري نأ اذه دعب حصي فيكف ءاهايإ
 اهلك يه ءديزت وأ ًاثيدح ةئاملا غلبت دق ًادج ةريثك ثيداحأ در هنم مزلل اذه زاج

 ا ٤ ۸۷



 مولعملا نمو «نالطبلا رهاظ اذه لثم درو «هتلاسر قدصو هلي هتوبن مالعأ نم

 ظفاحلا اهيلإ راشملا ثيداحألا هذه ىصقتسا دقو ؛لطاب وهف لطاب هنم مزل ام نأ

 تانئاكلا نم ب هب ربخأ ام باب» :لاقف ًاصاخ ًاباب اهل دقعو هخيرات يف ريثك نبا

 اهركذ مث «ءاوسب ءاوس هب ريخأ ام قبط تعقوف اهدعبو هتايح يفو ةلبقتسملا

 ىف دجي 5-7١505( /7) «ةياهنلاو ةيادبلا» يف...(عجارتلف) ةريثك لوصف يف

 يلا َّرَصَأ ذو :لوقي ذإ ميظعلا هللا قدصو «ىلاعت هللا نذإب ًارونو ىده كلذ

 َضَرْعَأَو ُهَضْمَب َفَوَع هيلع هلا ُهَرَهْظَأَو هب ثابت لق اتي ٍِهِجاَوْرَأ ضْعَب لإ

 امو :لاقو .ُديبَحلا ٌميلَعلا ياب لاق اَ كأن ْنَم ْتَلاَق هب اهب اف ٍضْعَب ْنَع
 َيِحوُيَف اَلوُسَر َلِيِرُيْوَأ باَجِح ِءاَرَو ْنِمْوَأ ايْحَو الإ هللا ُهَمَلَكُيْنَأ ِرْكَيِل َناَك
 يرْذَت َتْنُك اَماَنِرْمَأ ْنِم اًحوُر َكِْيَِإ انْيَحْوَأ َكِلَدَكَو ميك لع هل ءا ام ذاب

 يه كنو ائوابع ْنِم ُءاَّشَن ْنَم هب ين ارو ُهاَنلَعَج ْنِكَلَو نالا او بالا ام
 هللا ىلإ الآ ضْزَألا يف امو ِتاَواَسلا يف اَمُهَل يِذَّلا هللا طاَرص «ميِقَّتْسُم ٍطاَرِص لإ

 .«ٌرومألا رص

 غيزلا نم مهل ةمصع نكي مهبولقب هوربدتيلو مهبر باتك نوملسملا ًارقيلف

 : هلام لاق :لالضلاو

 اولضت نل مكنإف هب اوكسمتف «مکیدیأب هفرطو هللا ديب هفرط نآرقلا اذه نإ)

 . ادب هدعب اوكلهت نلو
 ص)" ىنابلألا تالاقم "
 ١89-151(

< 

 انه
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 مايق» يف رصن نبا هجرخأ «حيحص ثيدح )١(
 يف نابح نباو (74 ص) «ليللا

 مقر ١ ج) ةحيحص

 يف يرذنملا لاقو ماسي
 دانسإب ريبكلا يف يناربطلا هاور» )١/ 5٠(: «بيغرتلا»

 .[هنم].(ديج



 ؟بيغلا م لوسرلا ملعي له باب 3
 ؟كلذ دقتعي نم فلخ ةالصلا مكح امو

 زوجي لهف بيغلا ملعي هم هللا لوسر نأب يعدي دجسم مامإ :لاؤس

 ؟هفلخ ةالصلا

 :باوحلا

 بيغلا ملعي ال مالسلا هيلع لوسرلا نأب ةحيرص ةدراولا ةينآرقلا صوصنلا

 يف يذلا ثيدحلا لثمك ىنعملا اذهل ًةدّكؤم ًاضيأ ةدراولا ثيداحألاو «ءوسلا

 يبن انيفو» :لوقتو يت يهو ةريغص ةيراجب رم كلب يبثلا نأ يراخبلا حيحص

 هللا الإ بيغلا ملعي ال ؛اذه يعد :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف (دغ يفام ملعي

 ىلع رصأ مث كلذ َعّنُب اذإف «حابملا مالكلا نم :ينعي ؛«نيلوقت تنك ام لثم يلوقو

 .معن «هفلخ ةالصلا زوجي ال ٍلئتيحف هلالض

 (07 1:69:55 /۱۹) "رونلاو یدهلا"

 حصي ال باب 14٦1

 تانئاكلا عيمج َمِلَع ه9 يبنلا نآب لوقلا قالطإ

 : لو هللا لوسر لاق :لاق شئاع نب نمحرلا دبع نع

 ؟ىلعألا الملا مصتخي ميف :لاق ةروص نسحأ يف لجو زع يبر تيأر "

 يف ام تملعف ييدث نيب اهدرب تدجوف يفتك نيب هفك عضوف :لاق ملعأ تنأ :تلق

 ضرآلاو تاوامسلا توكلم ميهاربإ يرن كتذكو# :التو ضرألاو تاوامسلا

 .#نينقوملا نم نوكيلو

AY 
 ہا



 :[" ضرألاو تاومسلا يف ام تملعف'" : اب هلوق ىلع اًقلعم مامإلا لاق]

 وهو ءامهريغو راجشألاو ةكئالملا نم امهيف امم ىلاعت هللا هملعأ ام ينعي

 ال ذإ ؛هانركذ يذلا دييقتلا اذه نم دبالو «هيلع هللا حتف يذلا هملع ةعس نع ةرابع

 لاق امك «ضرألاو تاوامسلا يف يتلا تانئاكلا عيمج ملع هنأب لوقلا قالطإ حصي

 .رهاظلا وهو (577 )١/ يراقلا يلع خيشلا ةمالعلا

 ۲٠١(. /۱)" حيباصملا ةاكشم قيقحت"

 تابيغملا ىف فيك ال باب [؟91]

 هعجارو اب لوسرلا ىلع ةالصلا تضرف امدنع جارعملا ثيدح يف. :لاؤس

 ؟هذه ةلأسملا تناك فيك ..ىسوم انديس

 ال ..اوحيرتساو ةدعاق اهوذخ ةيبيغ رومألا !كيف هللا كراب فيك ال :خيشلا

 يكحيو روديو فلي كربغ «فيك لوقتف رصقت نأ كبسحو «تابيغملا يف فيك

 ىف فيك ال ؟فيك :اهنع تلق تنأ ىتلا ةملكلا هذه ىلإ ىهتني نکل ًاليوط ًامالك

 ةداملا ءاروام ملاع هنأل ؛فييكت نودب طقفو قلطملا ناميإلا «تاييغملا

 سكعلاو ةيداملا هذه انتايح هيلع ساقيام لقعلا ءاروام..مويلا نولوقي امك

 .ًاضيأ سكعلاب

 01:59:65 /؟8) "رونلاو ىدهلا"

 فشكلا قيرطب بيغلا ىلع علْطُي ال باب 1

 :[مامإلا لاق]

 ليحتسملا نم يهف ؛ةعورشم ريغ [فشكلا ةقيرط يأ] ةقيرطلا هذه نوك عم

 ۸۷۷ ا



 هلوق لوزنو وآل يبنلاب ةلاسر متخ دعب تابيغملا ىلع عالطإلا ىلإ لصوت نأ

 يه معن «4لوسر نم ىضترا نم الإ ادحأ هبيغ ىلع رهطي الف بيغلا ملاع# :ىلاعت

 .تابيغمو اًفوشك اهنومهوتي تالايخو ماهوأ ىلإ لصوت امنإ ةقيقحلا يف
 .(145 /۲)" ليكدتلا ىلع قيلعتلا"

 ىفانتي نطبلا يف نينجلا سنج ةفرعم له باب [4]

 «بيغلا ةفرعمب هناحبس هللا درفت عم

 ؟ناهكلل باهذلا عنمُي اذاملف كلذ ةفرعم زاوجب انلق اذإو

 يف وهو تدبلا نم دلولا فاشتكال ةيملع ةقيرط دجوت :لئاسلا لوقي :لاؤس

 ؟حيحص اذه لهف ءلمحلا ءانثأ همأ نطب

 نأل ؛يصاصتخا نم سيل اذهف حيحصب سيل وأ حيحص اذه له امأ :خيشلا

 دودح يف لازت ال ةيضقلا نأ انأرق ام دودح يف نكلو «بطلا ملعب ةقالع هل اذه

 هريغ وأ لئاسلا نأ لاؤسلا اذه لثم ىلع عقادلا نأب رعشأو «ققحتلاو ثحبل

 صوصنلا عم داضتي وأ كلذ فلتخيف ءةيملع ةقيقح كلذ حبصُي نأ نم ىشخي

 مهوتلا اذه «ىلاعتو كرابت هللا الإ ماحرألا يفام ملعي ال هنأب حرصت يتلا ةيعرشل

 كلذ نيح...اًحيحص أبنلا اذه نوكي نأ نوشخي نيملسملا ضعب لعجي يذلا وه

 هذهب ةيمالسإلا ةديقعلا ىلع فوخ ال هنأ عقاولاو «ينيدلا ملعلا عم يبيرجتلا ملعل

 نوك ةفرعم ناكمإ اًيملع تبث ول اميف مالسإلا اياضق لك يف نأشلا وه امك ةيضقل
 يتلا ةيملعلا لئاسولا نم ةليسوب وأ طئاسولا نم ةطساوب ىشنأ وأ اًركذ نينجل
 دوصقملا نأل ؛كلذ نم فوخ ال «هدابع نم ءاشي نمل ىلاعتو كرابت هللا اهرخسي

 :نانثا نارمأ ماحرألا يف امب هملعب لجو زع هللا درفت نم

 مالا
 يا



 ملعُي وهف يبيرجتلا ملعلا اذه امأ ءاّيتاذ اًملع كلذ ملعي هنأ :لوآلا رمألا

 امك هدابع نم ءاشي نمل ىلاعتو كرابت هللا اهقلخي يتلا لئاسولا هذه نم ةليسوب

 (6١:كلملا»# لح ْنَم ُمَلْعَي الأ :يتاذ ملع هنأ ثيح يهلإلا ملعلا نيب قرفف ءانركذ

 نم ةليسو لك اوطاعتي نأ ىلإ ةجاحب مه دابعلا امنيب ءةليسو ىلإ ةجاحب سيل وهف
 رئاس ىلع اًيفاخ ةّداع نوكي ام ىلع اهب نوعلطيف مهل هللا اهرخسي يتلا لئاسولا

 رمأ بيغلاب يتاذلا ملعلا نيب قيرفتلاف «لئاسولا هذه نوطاعتي ال نيذلا سانلا

 ىلع لكشت يتلا لئاسملا هذه لثم يف اًمئاد هرضحتسن نأ يغبني اًدج يرورض

 .سانلا ضعب

 نييكلفلا نم اًريثك نأ يهو كش الو اهيف بير ال ةيملع ةقيقح نوملعت مكنإف

 نينسب الو ةنسب الو روهشب سيل عقي نأ لبق فوسخلاو فوسكلا ىلع نوكبنتي

 نونكمتي اهب سائلل انركذ امك هللا رخس امل اًدج ةقيقد ةيباسح تايلمع يه امنإو

 مث ةليوط نينس دعب ام ىلإ فوسخلاو فوسكلاب سانلا اوربخي نأو اوئينتي نأ نم

 ةقطنملا يف فوسخلا نأ :نولوقي ثيحب ةقيقد ليصافت ىلع ةّداع يوتحي مهئبن نإ

 نوكي ةثلاث ةقطنم يف..اًيفصن نوكي ةيناث ةقطنم يف..اًيلك افوسخ نوكي ةينالفلا

 له هرخآ ىلإ اذك ناكم يف ىريالو اذك ناكم يف فوسخلا یر اذکهو ءاّيئزج

 هجو يتلا ةلأسملاك وه سيلو بيرالو هيف كش ال اًسوملم اًرمأ حبصأ يذلا اذه

 لهف «كلذ عقيو دئارجلا يف هؤرقن امئاد اذه فوسخلاو فوسكلا ءاهلوح لاؤسلا

 لق :اهنم ةريثك تايآ يف امك هب ىلاعتو كرابت هللا درفت يذلا بيغلا ملعلا نم اذه

 ءال :باوجلا ؟(30 :لمنا)#هلا اإ بْيَقْلا ٍضَْرألاَو ِتاَوَمَّسلا يف ْنَم ٌمَلْعَيال

 ىلإ وأ فوصتلا ىلإ نومتني نمم اًريثك هليختي ام وه انه بيغلاب دوصقملا نأل
 علطيف اذكه رظني ناك ينالفلا يلولا نأب ءالؤه بتك يف نوركذي ثيح قرطلا

 كك



 هرخآ ىلإ ىقشي نالفو دعسي نالفو تومي نالف :لوقيو ظوفحملا حوللا ىلع

 كيرش ال كلذ نمو «ءيش لك يف هل كيرش ال هدحو هلل الإ سيل يتاذلا ملعلا اذه

 .بيغلا ملع يف هل

 الق ِبْيَمْلاِإاَعإ :ىلاعتو كرابت هللا لوق تضم ةسلج يف مكل تركذ تنك

 لوقي فيك اورظنا 15-07 :نجلا»#ٍلوْسَر نم ىَقَتزا ِنَم الإ اَدَحَأ هيْيَع َلَع رهط

 لسرلا امأ «هتاذب بيغلا ملعي هنأ ركذيف بيغلاب ىلاعتو كرابت هملع نيب قّرفُيو
 باب نم سيل اهب مهملعف تابيغملا ضعبب اًنايحأ اتنوتأي نيذلا رايخألا نيفطصملا

 «ٌرِهْظُي الف بيلا كاع ؛هيلع مهل هللا عالطإب امنإو مهنم ةيتاذ بيغلاب ملعلا

 ْنِم ىَقَتْزا نَم الإ بيغلا كلذ ىلع اًدحأ ِمِلعُي الف..علطي الف (15:نجلا)

 بتك يف تءاج يتلا اًدج ةريثكلاو ةريثكلا ثيداحألا هذه :اًذِإف (17 :نجلا)€لوسَر

 نم اهنم ناك ام ءاوس ةعاسلا تامالع يف ةصاخ ةروصب لخدت يتلاو ثيدحلا

 امك اذه نآل ؛بيغلاب لوسرلا ملع نم سيل اذه ؛ىرغصلا وأ ىربكلا تامالعلا

 ام ىلع هيبنل لجو زع هللا عالطإ نم اذه امنإو «یلاعتو هناحبس هب هللا درفت انركذ

 نييكلفلا ؤبنت نأ مهفن نأ انيلع َلُهَس ةقيقحلا هذه انفرع اذإ ءبيغلا نم ءاش

 باب نم سيلو بيغلا ىلع عالطالا باب نم سيل اذه رمقلاو سمشلا فوسخب
 اهب تولصيف مهل هللا اهرخس يتلا لئاسولل مهنم لامعتسا وه امنإو بيغلاب ملعلا

 سفن اوكلس ول ةقيقحلا يف مه سانلا ءالؤهو ءسانلا رئاس نع باغ ام ةفرعم ىلإ

 فوسخلا عقي ىتم ةفرعم اهب اونكمتق اهوملعت مه يتلا لئاسولل ملعتلا نم ليبسلا
 .فوسخلاو فوسكلاب مهتفرعم نيفراع اًضيأ اوناكل هركذ قباسلا ليصفتلا ىلع

 اذه هللا اهقلخ يتلا لئاسولا نم ةليسوب سانلا نع باغ ءيشب ملعلا :اًدإف

 ضعب يف اًميدق هتأرق تنك رمأ الثم كانه ءلاكشإ الف بيغلا ةفرعم باب نم سيل

 ہا



 رمع فرعي نأ هنكمي حالفلا نأ :بلاغلا وهو اًحيحص نوكي نأ نكمي بتكلا

 لك نآب :نولوقيف «عذجلا سفن يف اهاري يتلا رئاودلا نم اهعذج عطق دعب ةرجشلا

 ةرجشلا هذه رمع :لوقي وهف ناترئاد عذجلا اذه يف كانه ناك اذإف «ةنس ينعت ةرئاد

 نكمي هنأب :كلذ نم برغأو قدأ وه ام تأرق تنك لب ءاذكهو ةثالث ةثالث «ناتتس

 رفاظأ يف ةقدلا نم ءيشب ىرّت يتلا طوطخلا ىلإ رظنلاب ناسنإلا رمع ةفرعم

 ةلأسمك :حصي مل مأ حص له ينمهي ام اذهف ءةنس ينعي اًضيأ طخ لكف ناسنإلا

 نم وه سيلو لاكشإ الف كلذ حص نإ نكل ؛ىتنأ وأ ركذ هنأ فاشتكالاو نينجل

 لئاسولا هذه لالغتسا قيرط نم وه امنإو بيغلا ملع يف لجو زع هللا ةكراشم باب

 .سانلا ىلع ىفخحي ام ىلع اهب فّرعتو هللا اهقلخ يتل

 وأ ىثنأ مأ وه ركذأ نينجلا ةيوه فاشتكا اًيبط حص اًدبأ انمهي الف اذه انفرع اذإ

 باب نم وه امنإو بيغلاب ملعلا باب نم كلذ سيلف حص نإ هنآل ؛حصي مل
 يتلا رومألا نم اهئارو ام فاشكتسال ناسنإلل هللا اهرخس يتلا لئاسولا لالغتس

 .سانلا رئاس ىلع ةّداع بيغت

 ءامهادحإ هذه نيتيحان نم بيغلا يف هللا ةكراشم ينعي ال اذه نأ :تلق

 :يأ ("؛ :نامقل)# ماَحْرألا يف ام ٌمَلْعَيَول :لاق امنيح ىلاعتو كرابت هللا نأ :ىرخألاو

 له نينجلا ةيوه فشتكي نأ اًلثم ملعلا عاطتسا نإف ءاًيايصفت ملعي طقف هدحو وه

 وه له اثم نينجلا اذهب اًملع طيحي نأ عيطتسي ال وه نكلو ىشنأ وأ ركذ وه
 يف ام ملعي مث ءاًصقان مآ اًمات نوكي هقلخ :ينعي ؟اًصقان نوكي مآ الماك نوكيس

 نأ درجمف «لجرلا ينمب نولوقي امك ةضيوبلا وأ كانه ةقلعلا قلعت نأ لبق ماحرألا

 ال وأ دقعنيس ءاملا اذه نأ فرعي لجو زع هللاف ةأرملا محر يف هئامب لجرلا فذقي

 ءال مآ اًمات هقلخ نوكيس له ىثنأ وأ اًركذ ناك اذإو :ىثنأ وأ اًركذ نوكيس دقعنا اذإو

 ملعلا ىلع ليحتسم ليصافتلا هذه ءهرخآ ىلإ مأ مآ اًيقش مأ اًديعس نوكيس له



 ىنعملا وهو لجو زع هب هللا درفت امم وه كلذك ءاّملع اهب طيحي نأ امسو الع امهم
 ٠١(. :نامقل)«ماَحْرألا يف اَممَلعَيَول :هلوقب

 مهو ناهكلا نايتإ مرح اذاملف :لوقي ةوخإلا دحأ ؛لاؤسلاب اًبيرقت :ةلخادم

 .؟سانلا رئاس نع بيغلا ضعب ةفرعمل لئاسولا ضعب نولمعتسي اًضيأ

 يف تبث امكو :ناجلاب نولصتي ناهكلا ؛نيتلأسملا نيب ريبك قرف ةمث :خيشلا
 مث ءعمسلا نوقرتسي نجلا نأ اًعيمج كلذ نوركذت مكلعلو ةحيحصلا ثيداحألا

 امم ءامسلا نم هعمس دق نوكي ام هنذأ يف يقليف سنإلا نم هنيرق ىلإ مهدحأ لزني

 طلتخيف ءاًدج ةريثكو ةريثك بيذاكأ كلذ ىلإ نوفيضي مث «ةكئالملا هب ثدحتت

 اوقلأو «هيلإ هوفاضأ يذلا لطابلاب ةكئالملا ثيدح نم ينجلا هعمس يذلا قحلا

 نولازيالو نولغتسي اوناكف كلذلو «سنإلا نم مهنيرق نذأ يف اًعيمج كلذ

 ملعلا نم سانلا هلهجي ام نوفرعي مهنأ سانلا اومهويل مويلا ىلإ اذه نولغتسي

 نع مالسلا هيلع لوسرلا ىهناولضو كلذب اولضأ مهنألو كلذلو «بيغلاب

 لزنأ امب رفك دقف لوقي امب هقدصف اًفارع وأ اًتهاك ىتأ نم» :لاقو ناهكلا نايتإ

 .(دمحم ىلع

 برب اورفك مهنأ ببسي نيبم لالض يف مهنأ عم مهف ءابطألا ءالؤه امأ

 اذه عم مهف مالسلا هيلع انيبن بلق ىلع اهلزنأ يتلا هتعيرشب اونمؤب ملو نيملاعلا

 اًملع اودادزا املك مهنأب نوحرصي مه لب «بيغلا نوفرعي مهنأ نوعدي ال لالضلا
 ةعفنمل ةيملعلا لئاسولا نوطاعتي نيذلا ءالؤه نيب ناتشف مهلهجب ةفرعم اودادزا

 ءامسلا ملاعب ةلصلا نم اًئيش نوعَّدي الو مهعفني امعو مهرضي امع فشكلاو سانلا

 نم مالسلاو ةالصلا هيلع انيبن انرذح نيذلا ناهكلاو نيفاّرعلا نيبو ءالؤه نيب ناتش

 .مهقيدصتو مهيلإ نايتإلا
 60:81:05 / 5) "تارامإلا ىواتف"
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 ىلاعت هتايصوصخ نم ريغلا سفن يف امب رابخإلا باب 31
 ةسارفلاو ماهلإلا نيبو كلذ نيب قرفلا نايبو

 :[مامإلا لاق]

 نموه لب ؛ةبيرقلا تايئزجلا نم سيل ريغلا سفن يفامع رابخإلا
 هذه ىلإ لصي نأ ليحتسيف *...يسفن يف ام ملعت# :ىلاعتو كرابت هللا تايصوصخ

 وأ «بئاخلا تومي رابخإلا هوحنو «رفاك وأ نمؤم نم ةضايرلا ىطاعتي نم ةبترملا

 ينجلا ناطيشلا يحو نم نوكي دق امهوحنو ناريخألا :نارمألا اذه معن «همودقب

 ىلع علطي نأ هتليج مكحب هنكمي وأ ءيسنإلا ناطيشلا ىلإ عمسلا قرتسي يذلا

 نأ ديري نم هب ريخيف ؛ناسنإلا ينب نم هنع ديعبلا هيلع علطي نأ لبق ؛نالف توم

 رومأ هذهف كلذ وحنو ةلاضلا ناكمو «بئاغلا مودق هلثمو...سنإلا نم هلضي

 سنألا نم لاجر ناك هنأوإ مهلالضإل اهب سنألا ضعب نوعلطيف «نجلل ةروسيم

 رودصلا يفام ىلع عالطالا امأو ؛#ًاقهر مهودازف نجلا نم لاجرب نوذوعي

 هدابع نم ءاش نم لجو زع هللا رابخإب الإ مهنم دحأ قوط يف سيلف هب رابخإلاو
 نم الإ ًادحأ هبيغ ىلع رهظي الف بيغلا ملاع# :لاق امك ةلاسرلل مهاضترا نيذلا

 عقي مث ءحلاصلا لجرلا هُمَهِلُِيام ليبقلا اذه نم سيل معن «©...لوسر نم ىضترا

 نمأ يردي ال '''هنألف هب مزجلا عيطتسي مل كاذ لبق هنع لثس ول هنأل «مهلآ امك

 لاق اذه كأبنأ نم تلاقإ# يبنلا فالخب ؟ناطيشلا يحو نم مآ ءوه نمحرلا ماهلإ

 .#ريبخلا ميلعلا ينأبن
 اهل هبنتي ال يتلا ةقيقدلا هتظحالمو هتسارفب ناسنإلا هب أبنتي ام ًاضيأ هنم سيلو

 ىلإ ردابأ تنك يننأ الول ةريثك ثداوح عونلا اذه نم ًايصخش يل عقو دقو «هريغ

 ..اذك )١(
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 ًاموي تنك يننأ كلذ نمف !ًايفوص ًافشك سانلا اهنظل ةيعيبطلا اهبابسأ نع فشكلا

 -قزري يح وهو . ينيمي نع نمل تلق ذإ «عمجلا لمتكي نأ رظتنأ سردلا ةقلح يف

 رظنف !لخد ىتح تاظحل ىوس ضمي ملف «هتیمس باشل . نالف لخدي ليلق دعب
 رس هل تحرش مث.ةسارفلا يه لب ال :تلقف ؟ٌتنْمَكَأ :لوقي هنأك اشهد يسيلج ىلإ

 ىلإ اهيلع يتأي ةيداع ةجارد هل نأ فرعأ هيلإ راشملا باشلا نأ كلذو «ةلأسملا

 اذإ هيلجر كيرحت فقوأ اهنع لوزنلا درأ ذإ اهل بكارلا نأ ًاضيأ فرعأو .سردلا

 ضعب توص اهنم عمسي كاذ دنع هنأو ؛هدنع لوزنلا ديري يذلا ناكملا نم برتقا

 يذلا توصلاو ؛«ةيقابسلا»ب فورعملا عونلا نم باشلا ةجارد تناكو ءاهتانئسم

 نيب نم اهبكري يذلا ديحولا وه ناكو «تابرخألا نم معنأ لوزتلا دنع اهنم عمسي
 كلذ يعمس قرط هيلجر فقوأو ءلوزنلا دارأ املف ءةداع سردلا نورضحي نيذلا

 !كلذك ناكف «هب يسيلج تربخأو ءوه هنأ تفرعف :توصلا

 موقي ةلأسم ريرقت ددص يفانأو يننأ . يريغل هلثم قفتيو. ًارارم يل قفتا دقو

 نآلا :هل تلق اهنم تغرف اذإف «لهمت نأب هيلإ ريشأف «لاسي نأ ديري نيرضاحلا ضعب

 هذه لثمف !؟فشكلا وه اذهأ :لوقأف !لصح دق هنع لاؤسلا تدرأ ام :لوقيف.لسف

 امل هبتني دق هزكرم مكحب يذلا سردملا نم دصقب ةراتو ءًاوفع ةرات عقت دق ةباجإلا

 ام لاؤسلا ديري يذلا نِم هل ودبت ةصاخ تامالع نم فرعيف نورضاحلا هل هبتني ال

 رمضي امع رابخإ وأ فشك هنأ سانلا نم ريثك نظيف !لآسي نأ لبق هبيجيف هلاؤس وه
 سوفن يف نوقليف نيلاجدلا ضعب كلذ لغتسيو ءةسارفلاو نظلا وه امنإو «هسفن يف

 مهنم كلذ نولبقتيف «بيغلا نوملعي مهنأو «رئامضلا ىلع نوعلطي مهنأ مهيديرم

 الإ مهمهي المع نوت الو «نورفاسي ال مهنم ريثكلا نأ ىتح «بلق ةمالسو ةطاسبب

 .ناعتسملا هللاو .(ميلع ءيش لكب) مهدنع هنأكف ؛هيلع مهخيش ةقفاوم دعب

 (۲۳۸-۲۳۹ /؟) "ليكدتلا ىلع قيلعتلا"
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 هللا الإ بيغلا ملعي ال باب 3

 ماهلإلاو يحولا نيب قرفلا نايبو

 ًالوتقم الإ ينارأ ام :لاقف ليللا نم يبأ يناعد دحأ رضح املا :لاق رباج نع

 ريغ ؛كنم يلع زعأ يدعب كرتأ ال ينإو ءا يبنلا باحصأ نم لتقي نم لوأ يف
 انحبصأف ريخ كتاوخأب صوتساو «ضقاف ًانيد يلع نإف ب هللا لوسر سفن
 .يراخبلا هاور .«ربق يف رخآ عم هتتفدو ليتق لوأ ناكف

 :[مامإلا لاق]

 لا الإ بيغلا ملعي ال هنإف «بيغلاب ملعلا ليبق نم سيل اذه نأ ملعُي نأ يغبني

 ىلاعت هللا نإف «لاهجلا نم ريثك نظي امك «بيغلا ىلع هدابع هللا عالطإ باب نم الو
 وه امنإو وسر نم ىزا نم الإ هاَدَحَأ ِهيْيَغ لع ٌرهْظُي داف ٍبْيَمْلا كاع :لوقي

 نم موصعم ريغ ماهلإلا نأ «يحولا نيبو هنيب قرفلاو ءقداصلا ماهلإلا ليبق نم
 لوزت هب هنإف اذه ظفحاف ءًامئاد موصعم هنإف يحولا فالخب «فلختلاو أطخلا

 ىلع عالطالا نم اهنأ لاهجلا كئلوأ نظي يتلا تاماركلا نم ريثك تالكشم

 راكنإ ىلإ هب نوكسمتملا ردابي كلذلو «نآرقلا فالخ هنأل ءرفك هب مزجلاو «بيغلا
 داو يف كئلوأو داو يف ءالؤهف :نآرقلل ةفلاخم اهنأ معزب تاماركلا هذه لثم

 كنإف ذجاونلاب قيقحتلا اذه ىلع ضعف «ىلاعت هللا نم قيفوتلاو ءانركذ ام قحلاو

 .ناكملا اذه ريغ يف هارت ال دق

 .( ١/4 /1)" حيباصملا ةاكشم قيقحت "
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 ؟بيغلا ةفرعم نم ىؤرلا ليوأت له باب 237

 ماهلإلاو يحولا نيب قرفلاو

 ؟بيغلا نم تسيل مأ بيغلا نم يه ةيؤرلا له :لئاسلا

 نيثالثو ةتس نم ءزج ىؤرلا :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو بيغ ىؤرلا :خيشلا

 .مالسلاو ةالصلا هيلع لاق امك وأ ”ةوبنلا نم ًاءزج

 .معن :ةلخادم

 ؟معن :خيشلا

 .ةحلاصلا ةيؤرلا :ةلخادم

 .معن ةحلاصلا :خيشلا

 .معت :ةلخادم

 هناحبس هللا هملع نم الإ بيغلاب ملعي دحأ كانه له..له بيط :ةلخادم

 .ةبه ىؤرلا هذه نوملعي ءاملعلا نأ :تلق امك ؟ءايبنألا نم ىلاعتو

 .لجو زع هللا نم ماهلإك نوملعي معن :تلق ام انأ :خيشلا

 ؟بيغلا ضعب مهمهلي.. :ينعي ءًابيغ مهمهلي :ةلخادم

 .كيف هللا كراب ًابيغ سيل اذه.ال :خيشلا

 .«ةوبنلا نم ًاءزج نيعبرأو ةتس نم ءزج ةحلاصلا ايؤرلا» :هظفلو (10۸۸مق]) يراخبلا )١(
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 .. لضفت :ةلخادم

 نيب قرفلا وه ام فرعنل ..ًادج مهم ةقيقحلا لاؤسلا اذه نآلا بيغلا :خيشلا

 ةنسلا بتك ضعب اهب ثدحتيو ًانايحأ اهب بيصي يتلا ةسارفلاو بيغلاب ملعلا

 مكنظأ ,ىرخأ ةهج نم فوصتلا ىلإ نومتني نيذلا اهيف يلاغيو ةهج نم ةحيحصلا
 ناك دقل نوثّدحم يتمأ يف ناك دقلا :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق نوملعت ًاعيمج

 :يأ :نوثّدحم ىنعمو ««رمعف ثّدحم يتمأ يف نكي نإف :نوثّدحم مكلبق نميف

 ام فاشتكا ثيح نم ًانايحأ يحولا عم يقتلي هنكل يحولا وه سيل ماهلإلا نومهلم

 نوكيس اذه نإ :لوقي نأ عيطتسي ال ءيشب مهلأ يذلا :ينعي ًائيقي سيلو ًانظ عقيس

 اهب عطقي وهف يحولا امأ ءًاموصعم سيل هنأب فرتعي وهو ًادج..ًادج ردن ام الإ ًامتح

 هلخدي ال ءامسلا يحو نم وه هيلإ هللا هاحوأ يذلا اذه نأب عطقي ًامامت يح وه امك

 يتمأ يف نكي ناف نوثدحم مكلبق نميف ناك دقل نآلاف بیر الو سبل الو كش

 نب رمع نأ نوفرعت متنأ ؟ماهلإلا وه امف :نومهلم :يأ ؟نوثّدْخم ىنعم وه ام رمعف

 تبجح ول :ًالثم هلوقك هب ثدحت ام قفو ىلع نآرقلا لزن رومأب ثدحت باطخلا

 ميهاربإ ماقم نم انذختا ول..انذختا ول :ًالثم هلوقو «”باجحلا ةيآ هللا لزنأف كءاسن

 حيحصلا دنسلاب "أطوملا" يف كلام مامإلا هاور ام ليبقلا اذه نم ؛هرخآ ىلإ ىلصم

 ركب يبأ دالوأ ثرإب قلعتت ضرأ يف ةشئاع هتنبال :لاق هنأ قيدصلا ركب يبأ نع هنأ

 ًانينج لازت ال تناك يه تخألاو كتخأل هذه هنأ :نآلا ركذأ اميف لاق «هنع هللا يضر

 ؛ةنالف نطب يف يتلا يه :تلاق ؟يتخأ نيأو :تلاق ؛قيدصلا ركب يبأ جوز نطب يف

 .(06701/مقر) ملسم (۱)

 .(4717مقر) يراخبلا ()
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 ركب يبأ نم ةيصوب ضرألا كلت اهتخأ عم ثرت تناكف ًاتتب تقزر ًالعفو
 ال يذلا حيحصلا دنسلابو «أطوملا» يف ةصقلا هذهو ماهلإلا اذه يف..قيدصلا

 حصي ال اهنم ريثك تاغالبو تاعوطقم تاياور دجوي أطوملا يف هنآل ؛هيف لاكشإ
 .ةحيحص يهف ةصقلا هذه امأ ءىرخأ بتك يفاهضعب ةلوصوم تناك نإو

 نأ نآلا نحن اننكمي ماهلإلا نيبو يحولا نيب قرفلا ةقيقحلا هذه انفرع اذإ

 هيلع صق يتلا ةيؤرلا رسف نيريس نبا لثم ملاع لجر ىلإ ةباجإلا بلص يف لخدن
 نم سيل اذه ًاذإف «كلذك نوكتس اهنأ :لوقي نأ عيطتسي ال وهف ام يئار وأ ام اق

 اذهو ئطخي دقو بيصي دق نظلاو نظلا وه امنإو ًاقالطإ بيغلا ىلع عالطالا باب
 نولغتسي قرطلا خياشم ضعب نأ ىتح ًادج ةريثكو ةربثك تابسانمب ءاملعلا نم عقي

 رودص يف ام ىلع نوعلطي مهنأو تافوشك اهنأ سانلا نومهويو عئاقولا هذه

 ام ضعب صقأسو ًاذإف :ةسارفلا يه امنإ كلذ نم ءيش سيل هنأ ةقيقحلاو «سانلا

 ضعب نم نوعمست دق ام ضعبب اوشغنت ال يكل رسلا فشك عم ًايصخش انآ يل عقو

 سيل كلذف ايؤرلا ليوأت ملع نوبهوي دق نمم هلاثمأو نيريس نبا نأ نيبت اذِإ «سانلا

 مث ميركلا نآرقلا صنب هللا الإ بيغلا ملعي ال هنأل ؛بيغلا ىلع عالطالا باب نم

 نم الإ اَدَحَأ ِهِْيَغ ىلع ٌرِهْظُب الف ٍبْيَمْلااَع :ًاضيأ ميركلا نآرقلا يف لاق امك
 نأ ا لوسرلا هب عطقي يذلا رمألا وه :بيغلا «(۲۷ 017 :نجلا»#ٍِلوُسَر ْنِم ىََتْرا

 بيغلا ىلع علطي مل اذهف مانملا رسفم وأ ةسارفلا وذ ملاعلا امأ ءىحوأ لجو زع هللا

 ال :ًالوأ يهو يل تعقو يتلا صصقلا ضعب مكل صقأ انأ ئطخي دقو بيصي دقف

 ءيش هدنع يف لوؤسملا اذه هنأ لدت امنإو «حالط ىلع لدت الو حالص ىلع لدت

 ءالؤه شغي نأ دارأ ولف «فدهلا باصأف ةظقيلا نم ءيش هدنع يفو ملعلا نم

 .اهنوركنت متنأو تافوشك هذه :مهل لوقيس سانلا

 مطل
 يا



 اناوخإ دحأ يلع لخد امل تاعاسلا حّلَصَأ يناكد يف تنك يننأ ًاديج ركذأ انأ

 ىوعدلا ىلع اوفرعتو قشمد ىلإ دوهيلا ملظ نم اورف اوناك نيذلا نيينيطسلفلا نم
 .هلل دمحلاو ةيفلسلا

 ملعأ ةسارفلا عوضوم أدبي انهو ًاقبسم ملعأ انأو حالف لجو هعمو ًاموي ينءاج
 ىلإ قيرطلا يف كانه صمح ةدلب لوح يتلا ىرقلا ضعب يف ذاتسأ اذه نأ ًاقبسم

 فقت هذه ةعاسلا رظنا :لاق «وكبر» يبتجألا اهمسا ةعاس ىلع ينعلطأف «بلح

 :هل تلق ًاسأر «ةيرقلا كلت نم اذه هوخأ نأ تمهفف ءاذه اناوخأل اهحلصن ديرن

 انآ نكل ءاهب متهي ملو «معن :لاق ؟ينالفلا لحملا نم قشمد نم انه نم اهارتشا

 انأ اه «فشك اذه فشكلا نوركتت متنأ اه :تلق «يفلس انعم وه هنأل ؛هرظن تفل

 نيسمخو ةئام وحن قشمد نع ةديعب ةيرق يف نكاس يذلا ةعاسلا هذه نأ تفرع

 هذه تبصأف ؛قشمد نم ؟نيأ نم اهرتشا :لوقأب صمح نم ةبيرقو رتم وليك نيتئام
 قشمد يفالإ اهرجات فورعم يه ام هذه ةكراملا نيب تطبر ينأل ؛ةسارف

 دلب يف ةدوجوم وه ام هنأل ؛انه ىلإ يتأي ام دب ال اهيرتشي نأ ديري يذلا اذهو

 متنأو فشك اذه..هذه ةتكنلا ىلإ هرظن تفلف ءامامت فدهلا باصأف ءرخآ

 .فشكلا اوركنت

 ملع بلاط ..ملع بلاط يلإ لخد ريثكب هذه نم غلبأ ةتكن تقولا سفنب نكل

 امدعب !خيش اي يل لوقي هرخآ ىلإ فرصلاو وحنلا يف ةلآلا مولعب ىمسي اميف يوق
 ءاهيف ريمضلا عجرم هيلع لكشأ ةيآ اهيف ريمضلا عجرم ّيلع لكشأ ةيآ :ًاعبط ملس

 هلوق ينعت كلعل :تلق ؛طاتحم ينأل ؛اذك يه :هل تلق ام «لعل» ىقب رظنا :هل تلق

 لاو :لاق ۱۹۰ :فارعألا)اَمْهاتآ ایف ءاگ رش هَل َداَعَج اًلاَص اًمْهاَنآ اف :ىلاعت

 يعم راص ام فشكلا اذه فشكلا نوركنت متلز ام :مهل تلق تعجر املف هذه

 مك حو



 يف ينم ىوقأ ملع بلاط لجر وهام يهلإ رتويبمك ريبعتلا حص اذإ يعم راص ؟انأ

 انآ تملع ام دودح ىلع ؟عجار نبأ ىلإ ةبآ يف ريمضلا هيلع لكشأ ةلآلا مولع

 .يه..يه :لاق ءيه اهلعل :هل تلق ةيآلا هذه ترضحتسا

 سفن يف نوكت تامدقم نعو ةسارف نع ةرابع اذه فشك وه ام اذه ًاذإف

 دق ىؤرلل لوؤملا وأ رسفملا كلذك ءًانايحأ أطخيو ًانايحأ فدهلا بيصيف درفتملا

 بيغلا ىلع علطا هنأب ًاقالطإ ةقالع هل نأ سيل اذه ًانايحأ ىطخيو ًانايحأ بيصي

 .هتلأس ام باوج اذه

 «(0 ١:11:11 /588) "رونلاو ىدهلا"

 لوزنب قبنتلا له باب "0 ]
 ؟مومذملا موجنلا ملع نم كلذ هباش امو رطملا

 ًاملع سبتقا نم» : ةا هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع

 .«داز ام داز رحسلا نم ةبعش سبتقا «موجنلا نم

 .(حيحص)

 ةفرعم نم اهلهأ هيِعَّدي ام وه موجنلا ملع نم هنع يهنملاو :[يرذنملا] لاق

 :حيرلا بوبهو «جلثلا عوقوو ءرطملا ءيجمك «نامزلا لبقتسم يف ةيتآلا ثداوحلا

 اهنارتقاو «بكاوكلا ريسب كلذ نوكردي مهنأ نومعزيو كلذ وحنو «راعسألا رييغتو

 هملعي ال «هب هللا رثأتسا ملع اذهو :نامزآألا ضعب يف اهروهظو ءاهقارتفاو

 لاوزلا هب فرعي يذلا موجنلا ملع نم ةدهاشملا قيرط نم كردي ام امأف «هريغ دحأ

 ؛يهنلا يف لخاد ريغ هنإف «يقب مكو ءراهنلاو ليللا نم يضم مكو «ةلبقلا هجو

 .ملعأ هللاو



 :[اًقلعم مامإلا لاق]

 «حايرلا بوبهو ؛جلثلا طقاستو ءرطملا لوزنب ؤبنتلا يدنع كلذ نمو :تلق

 )1/9 "بيهرتلاو بيغرتلا ىلع قيلعتلا"

 لالدتسالا در باب ]۳۰٤[

 بيغلا ةفرعم ةيناكمإ ىلع ةيراس عم رمع ةصقب

 :[هنع هللا يضر باطخلا نب رمع لاق]

 .« لبجلا ةيراس اي «لبجلا ةيراس ايلا

 سيلو رمعل ىلاعت هللا نم ًاماهلإ ناك امنإ روكذملا ءادنلا نأ هيف كش ال امم

 رمع نأ هيف سيل نكلو ا يبنلا نع تبث امك " ثدحم " هنأف «هنع بيرغب كلذ

 كلذب ةفوصتملا ضعب لالدتساف «نيعلا يأر مهآر هنأو «شيجلا لاح هل فشك

 بولقلا يفام ىلع مهعالطا ناكمإ ىلعو ءايلوألل فشكلا نم هنومعزي ام ىلع
 بيغلا ملعب درفنملا نيملاعلا بر تافص نم كلذو ال فيك ؛لطابلا لطبأ نم

 .رودصلا يف ام ىلع عالطالاو

 يف لوقي لجو زع هللاو لطابلا معزلا كلذ ءالؤه معزي فيك يرعش تيل و

 لهف #لوسر نم ىضترا نم الإ ادحأ هبيغ ىلع رهظي الف بيغلا ملاعإل :هباتك

 نوعلطي مهنإ لاقي نأ حصي ىتح هللا لسر نم لسر ءايلوألا كئلوأ نأ نودقتعي

 .ميظع ناتهب اذه كناحبس !!مهايإ هللا عالطإب بيغلا ىلع
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 رومألا نم وهف ءًافشك هنع هللا يضر رمعل عقوام ةيمست حص ول هنأ ىلع

 لدي يذلاب هلثم رودص درجم سيلف ءًاضيأ رفاكلا نم عقت دق يتلا ةداعلل ةقراخلا

 نإ ءاملعلا لوقي كلذلو هتيالو ىلع لدي هنأ ىلع الضف هنم ردص يذلا ناميإ ىلع

 ىلع نوبرضيو «جاردتسا وهف الإو ةمارك وهف ملسم نم ردص نإ ةداعلل قراخلا

 :ءامسلل هلوقك نامزلا رخآ يف ربكألا لاجدلا دي ىلع عقت يتلا قراوخلا لثم اذه

 ثيداحألا هب تءاج امم كلذ ريغو «تبنتف كتابن يتبنأ :ضرأللو رطمتف «يرطمأ
 .ةحيحصلا

 ةنسلا نم " سطسغأ " ددع نم مويلا هتأرق ام كلذ ىلع ةثيدحلا ةلثمألا نمو

 ءارو زاغلألاب ءولمملا ملاعلا اذه " :ناونع تحت " راتخملا " ةلجم نم ةسداسلا

 نم جاوزلل ايقيرفأ بونج ىلإ تبهذ ةباش ةاتف " ةصق 7 ص " سمخلا ساوحلا
 ةاتفلا تذخأو :عيباسأ ةثالث دعب اهتبطخ تخسف هعم ةريرم كراعم دعبو ءاهبيطخ

 ايداوأ " :عاطقنا الب اهقامعأ يف حيصت يهو «بارطضا يفاهتفرغ عرذت

 ةعبرأ دعبو ؟اهل ثدح ام ركذب اهمأ جعزت الأ تررق اهنكلو " ؟لعفأ اذام...هامأ

 امدنع ملسلا طبهأ تنك دقل ؟ثدح اذام " :اهيف ءاج ةلاسر اهنم تقلت عيباسأ

 عم ًاقفتم ةلاسرلا خيرات ناكو." ؟لعفأ اذام...هامأ اي هاوأ " :ةلئاق نيحيصت كتعمس

 ةلثمأ هيلإ راشملا لاقملا يفو." اهقامعأ نم هيف حيصت تناك يذلا مويلا خيرات

 فرعيو " فافشتسالا "و" رطاختلا " ب مويلا هنومسي ام تحت لخدي امم ىرخأ

 ةصقل ةهباشم لاثمآلا برقأ اهنأل هاندروأ يذلاب انيفتكا " ةيناثلا ةريصبلا " مساب

 ال امم اهنأ هنظل نيملسملا نم اهركني نم تعمس املاط يتلا ؛هنع هللا يضر رمع

 انرشأ نمم ءالؤه ريغ دجن امئيب هرمع ىلإ بيغلاب ملعلا ةبسن نمضتت اهنأ وأ !لقعي

 لكلاو «بيغلا ىلع ءايلوألا عالطا ناكمإ تابثإل اهنولغتسي ةفوصتملا نم مهيلإ

4475 
 يا



 شيج هب ذقنأ ثيح «رمع اهب هللا مركأ ةمارك يهو ةتباث ةحيحص ةصقلاف .ىطخم
 عالطالا نم ةفوصتملا همعز ام اهيف سيل نكلو هب كتفلا وأ رسألا نم نيملسملا

 فرع يف (رطاختلا) وأ (عرشلا فرع يف) ماهلإلا باب نم وه امنإو «بيغلا ىلع
 ئطخي دقو ةثداحلا هذه يف امك بيصي دقف ءاموصعم سيل يذلا رضاحلا رصعلا

 ام لك يف عرشلاب ديقتلا نم يلو لكل دبال ناك كلذلو ءرشبلا ىلع بلاغلا وه امك

 ةيالولا نع كلذب جرخيف ءةفلاخملا يف عوقولا ةيشخ لعف وأ لوق نم هنم ردصي
 فوخ ال هللا ءايلوأ نإ الأ## :لاقف لماش عماج فصوب ىلاعت هللا اهفصو يتلا

 تيأر اذإ :لاق نم نسحأ دقلو. «نوقتي اوناكو اونمآ نيذلا.نونزحي مه الو مهيلع

 هنإف...عرشلا دودح ىلع فقي ملو ريسي دق رحبلا ءام قوفو...ريطي دق اصخش

 يعدبو جردتسم

 /۳)"ةحيحصلا" 1 1١4-1١(.

 امل هباحصأو "ةيراس'" لاح نع رّمُعِل فشُك له باب [ 1

 ؟لبحلا ةيراس اي :ىدان

 نب رمع مالكل ةيراس عامس ةصق ىلإ "تانيبلا تايآلا" يف يسولآلا راشأ]

 :[الئاق اهيلع ىنابلألا قّلعف .باطخلا

 نأ رمع نبا نع عفان نع نالجع نبا نع بهو نب هللا دبع هاور ام ىلإ ريشي

 بطخي رمع امتيبف :لاق (ةيراس) :هل لاقي الجر مهيلع سأرو اشيج هجو رمع
 هلأسف شيجلا لوسر مدق مث (اثالث) لبجلا ةيراس اي لبجلا ةيراس اي :يداني لعجف

 ةيراس اي :ايدانم انعمس ذإ كلذك نحن امنيبف انمزه نينمؤملا ريمأ اي :لاقف ؟رمع

 تنك كنإ :رمعل ليقف :لاق.هللا مهمزهف لبجلاب انروهظ اندنسأف (اثالث) لبجلا
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 .كلذب حيصت

 اذه نمو (1 ١ //9) " ةيادبلا " ىف ريثك نبا لاق امك نسح ديج دانسإ اذهو

 هذه يف رمع نع ىوري ام لکو )۱/۸۱ /۳)" لئالدلا " يف يقهيبلا هاور هجولا

 فشك هنأ (59 ص) " نيحايرلا ضور " يف ءاج ام لثم تبثي الف اذه ىوس ةصقلا

 امنإو ؛هل لصأ ال هنإف ؛ودعلا لاحو نيملسملا نم هباحصأو ةيراس لاح نع رمعل

 .ةمالسلا هللا لأسن.ةموعزملا مهتافوشك معدل ةيفوصلا تاهرت نم وه

 .(۴١١ص)" تاومألا عامس مدع يف ثانيبلا ثايآلا قيقحت"

 ءايبنألا نم ىبن ناک" : 4 هلوقب لدتسُي له باب 7

 ؟لمرلا ىلع طخلا زاوج ىلع "طخي

 لاق هنأ ةيراجلا ثيدحب فورعملا يملسلا مكحلا نب ةيواعم ثيدح يف ءاج]

 :[ هلو يبنلل

 انم نإو مالسإلاب هللا ءاج دقو ةيلهاجب دهع ثيدح ينإ هللا لوسر اي :تلق

 كاذ" :لاق.نوريطتي لاجر انمو :تلق ."مهتأت الف" :لاق .ناهكلا نوتأي الاجر

 :لاق.نوطخي لاجر انمو تلق لاق ."مهندصي الف مهرودص يف هنودجي ءيش

 .ملسم هاور ." كاذف هطخ قفاو نمف طخي ءايبنألا نم يبن ناك"

 :[«كاذف» : هام هلوق ىلع اقلعم مامإلا لاق]

 دقو ةزجعم ناك يبنلا كاذ طخ نآل لاحملاب قيلعتلاك وهو .بيصم يأ

 ؟ةقفاوملا فرعن نأ نكمي فيكف «تضقنا

 ۳١١(. /۱)" حيباصملا ةاكشم قيقحت "

۸4٤ 
 ہا



 ؟بيغلا ةفرعمل لمرلا ىلع طخلا زوجي له باب ]۳٠۷[

 اذه زاوج هيف «..طخي يبن ناك دق» ل يبنلا لوق له] :لئاسلا

 [ ؟لعفلا

 يفو ءايبنألا ضعبل لعج دق ناك ىلاعتو كرابت هللا نأ ىنعملا ءمعن :خيشلا

 ةليسو هل لعج دق ناك مالسلا هيلع سنوي هنأ ثيداحآلا يف دري ملو لاوقألا ضعب

 ولو يبنلاف ءلمرلا ىلع برضلا ةطساوب «تابيغملا ضعب ةفرعم ىلإ اهب لصوتي

 باب نم ءاملعلا لوقي امك اذهو ءيبنلا كلذ ةزجعم قفاوي نأب لامرلا ةباصإ طبر

 وه كاذف يبنلا كاذ طخ هطخ قفاو نمف» :مالسلا هيلع لاق ؛لاحملاب قيلعتلا

 آلوأ يبنلا كلذ نآل ؛اهيلإ لوصولا نكمي ال ةقفاوملا هذه نأ كش الو «بيصملا

 ةقيرط ةفرعمل ةليسو ذختي ًاباتك عدي مل وه :ًايناثو «هب ةصاخ ةزجعملا هذه تناك

 يف زيجعتلا باب نم وهف بئاغلا نم ًائيش ةقيرطلا هذهب فشتكيل لمرلاب برضلا
 يبنلا كلذ طخ لامرلا اذه هطخ قفاو نمف طخي ءايبنألا نم يبن ناك دق ؛لاحملا

 .ليحتسم رمأ اذهو «بيصملا وه كاذف

 نيطخ [حسمي مث] ضرألا يف ةريثك طوطخ[ مسرب مهضعب] :ةلخادم

 اذهف طخلا يقب نإو «حاجنلا ةمالع اذهف ناطخ ريخألا يف يقب اذإف :نيطخ

 .لشفلا ةمالع

 ؟اذام يف حاجنلا ةمالع :خيشلا

 [هلجأ نم] لجرلا اذه ىتأ يذلا رمآلا يف :ةلخادم

 .ينعي بيغلا ةفرعمل :خيشلا

 نماذه وأ ةقيرطلا هذهب يبنلا نع دراو رثألل حابم اذه لهف :ةلخادم

 ؟ناهكلا ةقيرط

 A40 | ا ا



 انل عدي نأ نكمي فيك ءاذه يف ةنيعم ةقيرط لوسرلا نع سيل..اذه ال :خيشلا

 نم بولسأ اذه..مث يبنلا كلذ طخ قفاوي نأب لامرلا ةباصإ قلعي وهو ةقيرط

 اع :ىلاعت هلوق ميركلا نآرقلا يف أرقن نحنف الإو مالسلا هيلع لوسرلا بيلاسأ

 الف (7-002+:نجلا)#ٍلوْسَر ْنِم ىَقَتْرا نَم الإ ءاَدَحَأ وبيع َلَع ٌرِهْظُي الف بعل

 ؛ىلاعتو كرابت انبر اهعرشي مل لئاسو ذاختاب ةيبيغلا رومألا ىلإ لوصولا نكمي

 اهاطاعتي امم ىرخأ روص وأ اهعمسأ انأ ةرم لوألو ةروصلا هذه تناك ءاوسف

 ةفرعم ىلإ لوصولا كلذب نولواحي مهنأ مهملاف نومجنملا وأ ءالؤه نولامرلا

 مهيلع نوهوميو سائلا ىلع نولجدي دقتعأ امك اونوكي مل نإ تابيغملا ضعب
 ؛يبنلا كاذب لصتت ىثح ًالثم ةثراوتم ةقيرط مهدنع سيل مهنأ نوملعي مهنأ :يأ

 سانلا ىلع نولجدي مهنأ نوملعي مه «تابيغملا ضعب نوفرعي ةقيرطلا هذهب
 هيلع لاق كلذلو يطاعتلا اذه زوجي الف ءالعف ةلجاع ةدام ءاغتبا مهيلع نوسلديو

 دقف لوقي امب هقدصف ًانهاك وأ ًافارع ىتأ نم» :ىرخألا ثيداحألا ضعب يف مالسلا

 ةيآلا ىلإ ثيدحلا اذه يف ريشي مالسلا هيلع هنأكو «دمحم ىلع لزنأ امب رفك

 ْنِم ىَقَتْزا نَمالإ ءاَدَحأ ِهِمْيَغ لع ٌرِهْظُي القل :ىلاعت هلوق يهو ةقباسلا

 نكمي لوسر سيل لامرلا وأ فارعلا وأ نهاكلا اذهف (۲۹-۲۷:نجلا) ٍلوْسَر

 اذه يطاعت ناك اذهل ؛ىلاعتو كرابت بيغلاب هملع نم ءيشب هيلإ هللا يحوي نأ

 هذه لثمب [رفك] وه سانلا ىلع ليجدتلا هيف امم ةليسو يأ وأ لمرلاب برضلا
 .ةميركلا ةيآلا

 ؟ةلملا نم جرخم :ةلخادم

 ًالحتسم ناك نإف «يداقتعالا رفكلاو يلمعلا رفكلا نيب فلتخي اذه :خيشلا

 لكأي امك زوجي ال كلذ نأب دقتعي ناك نإو «ةلملا نع جورخلا رفك وهف هبلقب كلذ

 لحتسا نم ءاوس ةلزئملا يف ءالؤه لك هرخآ ىلإو قراسلا قرسيو ابرلا يبارملا

AA ب 
 يا



 نود ملعلا ىلع هلالحتسا رصتقا نمو «ةدر رفك رفاك وهف تامرحملا نم ًائيش هبلقب

 .ةدر رفك سيلو ةيصعم رفك وهف يبلقلا لالحتسالا

 (5:18/16::00) "رولا ةلحر"

 ؟فكلا ةءارق زوجت له باب [۳۰۸]

 عمج :ينعي .نيعستو ةعست مقرلا نيفكلا يف نوكتي :لوقي [مهضعب] :لئاسلا

 «نينامثو دحاوب رسيألا يفو ءرشع ةينامث ددعب نميألا فكلا يف نيطخ يف مقرلا

 سانلا ضعبو «ىنسحلا هللا ءامسأ هذه :لوقي يهو «نيعستو ةعست :امهعومجم

 ؟كلذ مكح امف .فكلا نوؤرقي

 نيعستو ةعست نم رثكأ ىنسحلا هللا ءامسأ نآل ؛هيلإ تفتلي ال امم اذه :خيشلا

 ةالصلا هيلع هلوق نم ملسمو يراخبلا حيحص يف ءاج يذلا ثيدحلاو ءامسا

 “«ةنجلا لخد اهاصحأ نم اًدحاو الإ ةئام اًمسا نيعستو ةعست هلل نإ» :مالسلاو

 هذه نأ :ينعي امنإو «ىرخأ ءامسأ ىلاعتو كرابت هلل سيل هنأ :ينعي ال ثيدحلا اذهف

 لمعو ةنسلاو باتكلا نم اهجرختسا نم :يأ ءاهاصحأ نم اًمسا نيعستو ةعستلا

 ثيداحألا ضعب يف ءاج دقفالإو «ةنجلا لوخدب هل ةراشب كلذ ناكف اهيناعمب

 وأ ءهقلخ ضعب هملع وأ هسفن هب ىمس مسا لكب هبر لأس ا يبنلا نأ ةحيحصلا

 ددعلا اذهب ةروصحم تسيل لجو زع هللا ءامسأف :هملعي ىلاعتو كرابت وه رثأتسا

 ..معز يذلا

 (01 278 :ها// بااكز "- رثألا-ةدج یواتف"

 .(595مقر) ملسمو (؟ 08 مقر) يراخبلا (۱)
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 كربتلا ماكحأ باوبأ عامج

qa 





 ةباحصلا ناك له باب 1۳۰۹|

 ؟هركني الف كلذ ملعي وهو كب يبنلا تافلخمب نوكربتي
 ناك لهو .ءوضولا تافلخمو لافتلاب نوكربتي نوملسملا ناك له... :لاؤس

 ؟كلذب ىضري يبنلا
 هيلع لوسرلا نم ملع ىلع عقوو عقو كلذ نأ عقاولا «ماه لاؤس اذه :خيشلا

 هلم رمتسي ملو «نمزلا نم ةهرب ناك توكسلا اذه نكلو ؛هنم توكسو مالسلا

 حلص يفاّيلج اّنيِب اًحضاو تقؤملا توكسلا كلذ ةمكح رهظ دقلو ا

 الوسر :لوقأ نأ ديرأ امو -مهنم اًريفس نولسري نوكرشملا ذخأ ثيح ؛ةيبيدحلا

 ثداحيل مهنم اًريفس اولسرأ املكف-ةيبرعلا ثيح نم اًعئاس اذه ناك نإو «مهنم

 ةبيجعلا ةغلابملا كلت ريفسلا اذه ىري ناك ديري ام اومهفيو مالسلا هيلع لوسرلا

 ءوضو ىلع ةياحصلا تفاهت نم ءرصيقو ىرسك كولم يف اهنوفرعي ال يتلا
 وأ اودهاش ام راثآ نم ناكف «هب مهكربتو هب ًاضوتي ناك يذلا ءاملا ام يبنلا

 انيأر دقل هللاوف اًدمحم اوحلاص :مهل اولاقو شيرق سوؤر ىلإ اوداع مهنأ اودهش

 اًدمحم َنومَّظعُي دمحم باحصأ انيرأ امك مهمّظعُي اًدحأ انيأر امف رصيقو ىرسك

 .ةيبيدحلا حلص يف فورعملا حلصلا ىرج اذه ىلعو ءا

 نم مالسلا هيلع هب كربتلا يف ةغلابملا كلت لثم ىلع هي يبنلا توكس ناكف

 كرابت هلوق يف قحب فصو ام ىلع عبط هنأل هنكلو «ةميكحلا ةيعرشلا ةيسايسلا

 ترطأ امك ينورطت ال :لاق امكو (؛ :ملقل»#ٍميِظَع ٍقتلُ لَحَل كَل :ىلاعتو

 يف لاق امكو «هلوسرو هللا دبع :اولوقف دبع انآ امنإ «ميرم نب ىسيع ىراصنلا

 ةياهن يف بواجت وهف '''«اهيف هللا ينلزنأ يتلا يتلزنم قوف ينولزنت ال١ :رخآ ثيدح

.)۸۸ /*( 
 ةحيحصلا ةلسلسلا

)١( 

 اعل



 امنيح كلذو مالسلا هيلع لوسرلا هايحي ناك يذلا يساسألا أدبملا اذه عم

 ىلع مكلمحي اما :مهل لاقف هئوضوب كربتلا ىلع اًضيأ نوتفاهتي ةرم مهدهاش

 هلوسرو هللا نوبحت تنك نإ-دهاشلا انه -:لاق ءهلوسرو هللا بح :اولاق ؟اذه

 لوضفملا رمألا نم دقنلا يف فطللا اذه رظنا «ةنامألا اودأو ثيدحلا يف اوقدصاف

 اًديهمت مهل دهم امنإو ءاًدص مالسلا هيلع لوسرلا مهدصي مل ءلضافلا مكحلا ىلإ

 مهو «هلوسرو هللا بح :اولاق ؟اذه ىلع مكلمحي يذلا ام» :اًدج ميظع بولسأب

 ىلع مكلدي يذلا «لوسرلاو هلل مكبح لدي ال اذه :مهل لاقف «كلذ يف نوقداص

 .ىلاعتو كرابت هبر نع لوسرلا هب ءاج امب اولمعت نأ وه كلذ
 ةصق يراخبلا حيحص يفو تباث وه كربتلا نم تبث ام نأ ىرن نحنف اذهلو

 نكل ءاّدبأ ةياورلا ثيح نم اهراكنإل لاجم ال «يراخبلا حيحص يف ةيبيدحلا

 اًلوأ اورظن مهنأ ولف :ةّيوّرلاب اهنوذخأي الو ةلجعلاب رومألا نوذخأي سانلا ضعب
 لاكشإلا لازل ريخألا ثيدحلا ىلع اوعلطا مث نوكسلا كاذ نم ةمكحلا ىلإ

 .ثيدحلا اذه يفو كاذ يف مالسلا هيلع لوسرلا ةمظع اوفرعلو

 )٠١:۳۹:۷۹( "تارامإلا ىواتف"

 ا يبنلا رقأ امنإ باي ]1

 ةغلاب ةمكحل ةيبيدحلا موي هب كربتلا ىلع

 :[هلوق ةيبيدحلا ةوزغ يف ليوطلا ةمرخم نب روسملا ثيدح يف ءاج]

 اهب كلدف مهنم لجر فك يف تعقو الإ ةماخن ةو هللا لوسر مخدت ام هللاوف

 ...هئوضو ىلع نولتتقي اوداك ًاضوت اذإو «هرمآ اوردتبا مهرمأ اذإو هدلجو ههجو

 .يراخبلا هاور
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 :[مامإلا لاق]

 ةغلاب ةمكحل هيلع ا يبنلا مهرقأ دقو «هل اًبحو او هب اًكربت كلذ اولعف

 يف كلذ نع مهفرص هلي يبنلا نأ رعشي ام ءاج دقو ؛ةصقلا نم يتأي اميف ترهظ
 ثيداحألا ةلسلس" رظنا.يتافلؤم ضعب يف هتققح امك «ىرخآ ةثداح

 .(599/8)"ةحيحصلا

 .(۲۳۴ /۲)" يراخبلا حيحص رصتخم"

 كربتلا ساقي له باب ]١1"[

 17 يبنلا راثآب كربتلا ىلع نيحلاصلا راثآب
 :[ةريسلا هقف يف يطوبلا ءاطخأ ضعب ىلع اًهبنم مامإلا لاق]

 ىلإ هبن نأ دعب (1917 ص) ةيشاح يف ["ةريسلا هقف" يف يطوبلا يأ] لاق

 هتيب نم كباب هجورخ ةزجعمو «ضرألا يف اهيتمئاق صوغو ةقارس سرف ةزجعم
 ركذف درطتسا مث «هجوزو يراصنألا بويأ يبأ كربتو «نوكرشملا هب طاحأ دقو

 ىري)» :لاقف هيلع قلع مث كلذ ريغو هقرعب ميلس مأو #4 هرعشب هملس مأ كربت

 كلذ ركذ ءرصعلا اذه يف اهنم ةدئاف ال ثيداحألا هذه لثم نأ ينابلألا رصان خيشلا

 بالطل ىناتكلا رصتنملا دمحم ذاتسألا اهاقتنا دق ناك ثيداحأ ىلع هل دقن ىف

 .ةعيرشلا ةيلك

 لاوقأ عيمجف «ملسم هب هوفتي ءأ يغبتي ال ربطخ مالك اذه نأ ىرن نحنو

 ام ةمايقلا موي ىلإ رمتسم قاب عيرشتلاو «عيرشت هتارارقإو هلاعفأو لوسرلا

 ؛مكحلا ةفرعم هليلدو عيرشتلا دئاوف مهأ نمو ءةحيحص ةنس وأ باتك هخسني مل

 .هيجومب داقتعالاو



 اهلثم ةنس الو باتك اهخسني مل ةحيحصلا ةتباثلا ثيداحألا هذهو

 لسوتلا نم عنام ال هنأ كلذ ىنعمو ةمايقلا موي ىلإ قاب يعيرشتلا امهنومضمف

 هللا دنع ههاجو هتاذب لسوتلا نع ًالضف مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا راثآب كربتلاو

 اهنم ةدئاف ال هنأ كلذ عم لاقي فيكف ءنمزلا عم عورشمو تباث كلذ نأو «ىلاعت

 !؟رصعلا اذه يف

 فلاخت اهنأ رصان خيشلا ذاتسألا رظنب اهتدئاف ىغلأ يذلا ببسلا نأ نظلا ربكأ

 امك اهتدئاف ءاهنإو اهخسدل ابجوم يفكي ال هدحو كلذ نأ ريغ لسوتلا يف هبهذم

 .(مولعم وه

 ءارقلا نوكيل هتدئاف ةلقو هلوط ىلع هتلقن دحاولا فرحلاب يطوبلا مالك اذه

 ةمهتب هتالابم مدعو «ىلاعت هللا نم هفوخو لجرلا اذه ملع غلبم نم نيقي ىلع

 :لوقأ انه ةقيقحلا هذه نايبلو ءقح ريغب مهيف نعطلاو ءايربألا

 ةأرج ىلع لدي امم نإو.قالتخا الإ وه نإ يأرلا نم ّيلإ هبسن ام نإ :ًالوأ

 ثيداحأل يدقن ىلإ كلذ هوزع سانلا نم هئايحو هللا نم هفوخ ةلقو لجرلا

 صالخإب دقتتي روتكدلا ناك ولو ىرتس امك ةلطابلا ةيرفلا اذه هيف سيلو «يناتكل

 كلذ لعف ول هنأ ملعي هنكلو ءًايعوضوم ًايملع داقتنا اهدقتناو «يترابع لقتل ملعو

 ىلإ لوقلا وزعي دقنلا نم ةقيرطلا هذه ىلع ئرج وهف كلذلو «ءارقلا دنع فشكنال
 كرتيو ءًاضعب ذخأي روتكدلا نكلو هنم ًائيش لاق وأ ؛ًالصأ كلذ لقي مل وهو لئاقل

 يدقن يف يمالك صن عمساف ؛تكسيو "ةالصلا اوبرقت الو" لوقي نم لثمك اضعب

 ىلع بترتي ال ثيداحأ هداريإ ٦- :هصن ام (25ص) :تلق ؛يناتكلل روكذمل

 هللا لوسر راثآب كربتلا» (؟١ص) :ةيتآلا نيوانعلا تحت ةدئاف ريبك مويلا اهتفرعم

 نأ هريغلو هل ب هرمأ هيفو بلاط يبأ نب يلع ثيدح هيف ركذو «هرمأب ةا
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 ةباحصلا كربت» :لاق مث ءامههوجو ىلع هاغرفي نأو ةا هيف جم ءانإ نم ابرشي

 أضوت لاو هنأ هيفو يلع نب قلط ثيدح هيف دروأ مث.« #6 هللا لوسر راثآب

 يف ًاثلاث ًاثيدح اهتحت ركذو اهتاذ ةمجرتلا داعأ مث.مهل ةوادإ يف هبص مث ضمضمتو

 مأ كربت يف ًاثيدح هيف دروأو ةعبارلا ةرملل ةمجرتلا داعأ مث لا هتبجب ءامسأ كربت

 . ةو هللا لوسر رعشب هملس

 نكمي ال يذلا تقولا يف مجارتلاو نيوانعلا هذه راركت نم ةدئافلا وهامف

 نم دالبلا ضعب يف مويلا هنولعفي امو ؟اهدوجو مدعل إو هراثآي كربتلا مويلا

 يف هل لصأ ال ءيش وهف ةجاجز يف ةظوفحم ةرعشب تابسانملا ضعب يف كربتلا
 .ةحيحص قرطب كلذ تبثي الو «عرشلا

 يف هركذ قبس امك قرطلا خياشم ضعب مجارتلا هذه نم ديفتسي امنإ معن
 دابعتسا ىلع مهل هنم ةدعاسم مجارتلا هذه عضو فنصملا لعلو ءةمدقملا

 . «ناعتسملا هللاو مهب كربتلا مساب مهل مهعاضخإو مهيديرم

 ئراقلا هلباقيل دحاولا فرحلاب ًارطضم هتلقن روكذملا دقنلا يف هتلق يذلا اذه

 ريطخ مالك اذه» :هلوق يف هءاولغو هؤارتفا هل نيبتيل ءيلإ يطوبلا هبسن امب ميركلا
 (ريبك» ةظفل فذح دمعت روتكدلا نأ ىرت تنأف !««ملسم هب هوفتي نأ يغبنيال

 نم اقلطم ةدئافلا يفنأ ال يننأ يف حيرص صن يه يتلاو « ةدئاف» ىلإ ةفاضملا

 ىفخي ال حضاو رمأ اذهو ىربكلا اهتدئاف يفنأ امنإ «يطوبلا معز امك اهتفرعم

 مويلا نكمي ال» :تلقف نيب ليلعتب كلذ تللع دقو ؛ىلاعت هللا ءاش نإ دحأ ىلع

 يه امنإ ةريبكب تسيل يتلا ةدئافلا ىقبتف «....اهدوجو مدعل اب هراثآب كربتلا

 كلت ّيلإ يطوبلا بسني فيكف ؛هب لهجلا الو ءيشلاب ملعلا درجمل اهتفرعم
 !؟(رصعلا اذه يف اهنم ةدئاف ال ثيداحألا هذه» :ةيرفلا

 اعل
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 نأ ليدب كلذ ليلعت يف هتلق يذلا ببسلا ركذ الهف كلذ تلق يننأ به :ًاينا

 يف ىتش بهاذم مهباهذو ينابلألا ضرع يف غولولا يف مهعقويف ساتلا نع همتكي

 دض هبتكي ام لكب يطوبلا هدصقي يذلا وه اذه نأ مآ ؛هيف نعطلاو كلذ ليلعت

 روكذملا ىليلعت ىلع دري نأ ىطوبلا روتكدلا ىلع بجاولا نم ناك امأ :ًاثلاث

 كلت -هلوط ىلع - يناتكلا ىلع مدقتملا يدقن نم ذخأي نأ ليدب «در هدنع ناك نإ

 !ىلع بذكيف «اهنم ةدئاف ال١ ءةروتبملا ةلمجلا

 ةدئاف ريدقت يف يطوبلا روتكدلا نيبو اننيب ًاريبك ًافالخ كانه نأ كشأ ال :ًاعبار

 «مويلا عوضوم يذ ريغ دقتعا اميف ميلع يذ لك دنعو يدنع يهف كربتلا ثيداحأ

 :عوضوم تاذ اهنأ روتكدلا ىري امنيب «هنايب قبس امك اهتفرعم ةدئاف يفاني ال اذهو

 هلوق هيلع لدي امك هدئع دحاو ىنعمب لسوتلاو وهو كربلا ىلع لدت اهنأل

 ةالصلا هيلع يبنلا راثآب كربتلاو لسوتلا نم عنام ال هنأ كلذ ىنعمو» :مدقتملا

 :(۱۹۷) ةحفصلا ىف باتكلا

 هراثآب لسوتلاو هللا دنع #2 ههاجب لسوتلا نم لكو.هب لسوتلا قيرط نع ةكربلاو

 يذلا لسوتلا قلطم وه لماش عون تحت ةلخاد تايئزجو دارفأ «هبايث وأ هتالضف وأ

 مومع تحت لخدت هل ةيئزجلا روصلا لكو «ةحيحصلا ثيداحألاب همكح تبث

 لضفأ ةو هنوك وه امنإ طانملا نأ (700 ص) رخآ ناكم يف حرصو

 .قالطإلا ىلع هللا دنع قئالخلا

 ہا 1



 امك ؛لقعي ال امو هل لصأ ال ام ءاعداو ريثك طلخو طبخ مالكلا يف :لوقأف

 دلقملا) روتكدلا همعز يذلا لسوتلا قلطم هب تبثي دحاو ثيدح الو كانه سيئ هنأ

 ثيداحألا كلت نم ًائيش ركذ الهف (!!ايندلا يف دهتجم يأ هلقي ملام لوقي يذلا

 مالكلا اذه نع ضرعأو معز ام ىلع اهتلالد هجو نيبو ءلسوتلا قلطم تبثت يتلا

 .اهيف نحط ال يتلا ةعجعجلاو

 روضح مزاتسي ال هدنع لسوتلاو «كربتلا ىنعمب لسوتلا لعجي فيك مث
 ءيشلا روضح يضتقي يذلا كربتلا نيبو ءهمالك حيرص وه امك ءهب لسوتملا

 يناتكلا هلبق نمو يطوبلا ذاتسألا اهركذ يتلا ثيداحألا رهاظ وه امك هب كربتملا

 !؟اهب كربتلا نكمي فيكف الإو !؟امهربغو

 لسوتأ ينإ مهللا :هئاعد يف هلوقب لسوتلا زاوج يف حيرص همالكف ًاضيأو

 قطنلا نع الضف هتباتك نم يحتسي امم كلذ ريغو...و هقرعو كيبن تالضفب كيلإ

 ىلع روتكدلا ماق اذإ هاتلجخ ايو «ةيهولإلا ماقم ىلع رويغ لقاع ملسم لك هب

 لسوتلا ةفسلف نم هيلإ بهذ امل هنم ًاقيقحت ءاعدلا اذهب وعدي ةعمجلا موي ربنملا

 !!تالضفلاب

 يطوبلا روتكدلا انيأر امل تاذلاب لسوتلا ةيعورشم مدعب ًانيقي انددزا دقل هللاتو

 سنجلا نم ناك ولو ىتح تاذلا ءازجأ نم ءزجب لسوتلا ةيعورشم هنم مزلتسا دق

 «نيحيحصلا» يف تباث وه امك هنم هزنتيو رهطتي هسفن ا هللا لوسر ناك يذلا

 .ةرهطملا ةتسلا بتك نم امهريغو

 ينأل ؛مثإ نظ ببسلا يف يطوبلا روتكدلا هنظ ام نأ قبس امم نيبت دقل :ًاسماخ

 ىلع مئاق هنأل ًايناثو.هنايب قبس امك #4 هراثآب كربتلا ثيداحأ ةدئاف غلأ مل ًالوأ

 اعل



 نم تاذلاب لسوتلا ةيعورشم ىلعو ءةهج نم لسوتلاو كربتلا نيب ةلطابلا هتيوست
 .زاجيإب ولو انمدق امك حيحص ريغ امهالكو «یرخآ ةهج

 ئشان وهف «لسوتلا يف هبهذم فلاخت اهنأ» :هلوق يف ذوذشلاب يايإ هزمغ امأو

 ال هنأف ؛هبهذم لوقأ الو هيأر نوفلاخي نيذلا ةمئألا عم بدألا هتاعارم مدع نم

 :ةفينح يبأ مامإلا لوق نم وه نيأف الإو !هتيبهذم ال نم مغرلا ىلع هل بهذم

 تالضفلا نع ًالضف تاذلاب لاؤسلا مامإلا زجي ملف «هللاب الإ هللا لأسي نأ هركأ)

 ره مامإلا هيلإ بهذ امو !!تاضقانتملل عماجلا دهتجملا دلقملا يآر وه امك

 نم امهريغو ميقلا نباو ةيميت نبا مالسإلا خيش نع ًالضف ًاضيأ هيبحاص بهذم

 هارت امك «ةيفلسلا راثآلاو ةيوبثلا ثيداحألا نم روصنملا بهذملا وهو «نيققحملا

 اهدقنو نيفلاخملا تاهبش ىلع درلا عم ءلسوتلا يف ةصاخلا يتلاسر يف ًالصفم

 ؛كربتلاو لسوتلا نيب هطاخ يف يطوبلا ىلع ًالصفم درلا كلذ نمو «ةياردو ٌةياور

 الإ ماركلا ءارقلا يديأ ىلإ لاقملا اذه لصي امو تالضفلاب لسوتلا هزيوجتو
 وأ بلق هل ناك نم لك هللا ءاش نإ اهب عفتناو يديألا اهتلوادت دق ةلاسرلا نوكتو

 درلا يف ةلاطإلا نم هيلإ انررطضا امم ءارقلا ىلإ ةرذعمو ءديهش وهو عمسلا ىقلأ

 هيلع درلا نم هددصب نحن امع جورخلا ىلإ انترج يتلا ةرقفلا هذه يف يطوبلا ىلع
 يف ةشقانم نود تالاقملا هذه يف اهيلإ تهجوت يتلا ةضحملا ةيئيدحلا ةيحانلا نم

 كلذ يف ةباتكلل دعب غرفتأ يلعلو ؛ةيعرشلا ةلدألا اهيف فلاخ يتلا ةيهقفلا هئارآ

 .ىلاعت هللا نذإب

 موب ٤ص)" ىوبنلا ثيدحلا نع عافد"

 ہا 2



 ثيداحأ رشن أطخ باب 11

 ةعيرذلل اًدس ماوعلا نيب ةو يبنلا راثآب كربتلا

 يف ةيثيدح صوصنا يناتكلا باتك ىلع هذخآم نمض نم مامإلا ركذ]

 :[ «ةماعلا ةفاقثلا

 ريبك مويلا اهتفرعم ىلع بترتي ال ثيداحأ "هباتك يف يناتكلا يأ" هداريإ

 :(؟۲ص) :ةيتآلا نيوانعلا تحت «ةدئاف

 :(«هرمأب او هللا لوسر راثآب كربتلا»

 ءانإ نم ابرشي نأ هريغلو هل ب هرمأ هيفو بلاط يبأ نب ىلع ثيدح هيف ركذو

 هللا لوسر راثآب ةباحصلا كربت» :لاق مث.امههوجو ىلع اغرفي نأو ةا هيف جم

 يف هبص مث ضمضمت و أضوت هلل هنأ هيفو يلع نب قلط ثيدح هيف دروأ مث ؛ لي

 رعشب ةملس مآ كربت يف ًاثيدح هيف دروأو ةعبارلا ةرملل ةمجرتلا داعأ مث.مهل ةوادأ

 . ةو هللا لوسر

 نكمي ال يذلا تقولا يف مجارتلاو نيوانعلا هذه راركت نم ةدئافلا وه امف

 هل لصأ ال ءيش وهف ةجاجز يف ةظوفحم ةرعشب تابساتملا ضعب يف كربتلا مويلا

 يف هركذ قبس امك قرطلا خياشم ضعب مجارتلا هذه نم ديفتسي امنإ معن

 دابعتسا ىلع مهل هنم ةدعاسم مجارتلا هذه عضو فنصملا لعلو ؛ةمدقملا

 !هيلجرو لوسرلا دي ليبقت (۲۳ص) :لاق مث

 ا



 !هلجرو ا هدي البق نييدوهي نأ هيف ًاثيدح قاس مث

 لهف ١( 5 ص) هعضوم يف هنايب قبس امك رظن هتوبث يف ثيدحلا نأ عمو :تلق

 هنم ًادامتعا ًاضيأ هخيش لجر ديرملا لّبقّي نأ سانلل عرشي نأ كلذ يف خيشلا ديري

 تبثأ :لاقيف كلذ ىلع امهرقأ ةو لوسرلا نكل :ليق نإف !؟نييدوهيلا لعف ىلع

 سايق زوجي سيلف «تبث ولو ءانركذ امك تبثي مل ثيدحلاف ؛شقنا مث شرعلا
 نييدوهيلا ةا رقأ نئلف نينمؤمللو هلوسرلو هلل ةزعلا نآل «يدوهيلا ىلع ملسملا

 ءرغاص ليلذ كاذو زيزع هنآل هلثم ىلع ملسملا رارقإ هنم مزلي الف ءهلجر ليبقت ىلع

 زيزعلاو ءرفاكلا ىلع ملسملا ساقي نأ ضرألا هجو ىلع اذه نم دسفأ سايق يأف

 ةو لوسرلا ىلع هسفن سيقي نأ خيش يأل زوجي الف زاج ولو !؟ليلذلا ىلع

 ىلع وه وأ !ةكئالملا ىلع نيدادحلا سايق باب نم هنأل !#, هل زاج ام اهل زيجيف

 !قرافلا عم سايق لقألا

 ye) ص) " ةيثيدح صوصن دقن"

 قلم يبنلا راثآب كربتلا مكح باب [*31]

 ؟دمحأ مامإلا نعو ةياحصلا ضعب نع اذه تبث لهو

 وأ هرعشك ةلصتم ءاوس لوسرلا راثآب كريتلا ةلأسم نع رخآ لاؤس :لاؤس

 كلذك .لوسرلا رينمب كربتي ناك هنأ رثأ رمع نبا نع ىورُي رينملا وأ هبايثك ةلصفنم

 ناك هنأب ةلبانحلا ىلع جاجتحالا ضرعم يف كانه يبهذلا ركذ :دمحأ مامإلا نع

 هذه تحص له يردأ امف لاو لوسولا ربدمب كلذك .لوسرلا تارعشب كربتي

 ؟هذه يف حيحصلا فقوملا ام مث ,دمحأ مامإلا نع مث الو رمع نبا نع ديناسألا

 ةمئألا بقانم يف ركذي ام نأل ؛يردأ تسلف دمحأ مامإلا نع امأ :خيشلا

 و يا



 ةياورب نونعي امك بقانملا هذه ةياورب نونعي ال ثيدحلا ءاملع نأ كش ال ظافحلاو

 بقاتملا نوركذي بلغألا يف مهو ءةحيحصلا ديناسألاب إب يبنلا نع ثيداحألا

 نأ وأ تبثن نأ عيطتسن الف كلذ ىلعو «بقانملا هذه لثم ام دانسإ ركذ نود ةقلعم

 قيبطت نكمي دانسإ ىلع فوقولا انل ىنستي ىتح اقلعم اذكه رمألا عدنو ركنن
 امو ؛ركذت ةيعرش ةدئاف يأ كلذ ءارو نم بترتي ال مث «هيلع ثيدحلا ملع دعاوق

 ينب نع ىوريام لثمك الإ يدنع مجارتلا ضعب يف ركذت يتلا بقانملا هذه

 نع اوثدحو «ةيآ ولو ينعاوخلب» :لوقي ناك ةا يبنلا نأ نوملعت دقو «ليئارسإ
 يف لاقو «رانلا نم هدعقم أوبتيلف اًدمعتم يلع بذك نمو «جرح الو ليئارسإ ينب

 الو مهوقلصت الف باتكلا لهآ مكثدح اذإ» :ىرخألا ثيداحألا صعب

 .قدص وهو ءيشب بذكن وأ «بذك وهو ءيشب قدصن دق اننأل "”«مهوبذكت

 اهدنع فقن الف بلاثملا نع اًلضف «بقانملا ضعبل ةبسنلاب لوقأ انآ اذكهو

 ىلع هنسحن وأ ثيدحلا هب ححصن يذلا دنسلاب...اهنم ءيش ءاج اذإ الإ اًريثك

 نع ءاج ام ضعب ىلإ ترشأ ام امأ «تبثي مل وأ اذه تبث :لوقن كاذنيح «لقألا

 جاوزأ ضعب كربت امو «مهنع حيحص تباث كلذ ضعب نأ كش الف ةباحصلا ضعب

 حيحص يف هدورول هيف كش ال امم اذه اهبيطب هايإ اهطاخو ةا هقرعب كلام يبنلا

 اًحيحصت اهلقتبو تاياورلاب ماملإ هدنع يثيدح عيطتسي الف كلذلو «ملسم

 هلع يبنلا راثآ ضعبل ةباحصلا ضعب نم كربتلا اذه لثم عوقو ركني نأ اًفيعضتو

 .هتافو دعبو هتايح يف

 نيذلا نآل ؛عئارذلا دس باب نم هدس يغبني مكحلا اذه نأ نحن ىرن انئكل
 6/1 0179-4 /5) ةحيحصلا ةلسلسلا ()



 هيناعمب ديحوتلا اوفرع نيذلا اب يبنلا باحصأ مه كلذ نولعفي اوناك

 يبنلا يف ولغلا نم ءيش يفاوعقي نأ نكمي مهنأ نهذلا يف رودي الو ءةحيحصلا

 يفو اًريثك اًولغ ةو هللا لوسرل...دقف اوءاج نيذلا نيرخأتملا ءالؤه فالخب لا

 نع انركذ امك تيث نئلف فلسلا ىلع فلخلا سيقن نأ عيطتسن الف ءىتش روص

 رمألاو ءزئاج هنأب لاقي نأ هلاوحأ نسحأ نمو مكح وهف كلذ ةباحصلا ضعب

 نم هفاقيإ بجيف بولقلا وأ ةديقعلا يف داسف هئارو نم بترتي نأ يشخ اذإ زئاجلا

 ةديعبلا ةرظنلا هذه رظني ناك هنع ىلاعت هللا يضر باطخلا نب رمع لعلو

 نوحني سانلا ضعب ىأرف لزانملا كلت نم اًلزنم لزنو هتفالخ يف جح امنيح

 نأب :هل ليق ؟نوبهذي ءالؤه نيأ ىلإ لأس املف ؛قيرطلا نعو ةداجلا نع ىّحنم

 لاقف «ىلصملا اذه يف ةالصلا نودصتقي مهف 87 يبنلا هيف ىلص ىلصم كانه

 ىلص يتلا تايلصملا هذه نم ءيش نم ةالصلا هتكردأ نم :هنع ىلاعت هللا يضر

 راثآ مهعابتا مكلبق نم كلهأ امنإف اولعفت الفال نمو لصيلف ك7 يبنلا اهيف
 . مهئايبنأ

 دوهيلا نم انلبق ناك نمل ةبسدلاب...داسفلا عوقو يف اًببس ناك عابتالا اذهف

 ترطأ امك ينورطت ال» :لاق إو يبنلا نأ مرج الو ةبارغ الف «ىراصنلاو

 نأ نم مغرلا ىلعف «هلوسرو هللا دبع :اولوقف دبع انأ امنإ ميرم نب ىسيع ىراصنلا
 :لاقو هيف ىلع نم ةمألا هذهب اذإ ثيدحلا اذهب هتمأ حصن كَم يبنلا

 مكتحاف اًحدم هيف تئش امب مكحاو مهيبن يف ىراصنلا هتعدا ام عد

 ءرخآ داو ىف «..ىراصنلا ترطأ امك ىنورطت ال» :۴ هلوقو داو ىفاذهف

 ہا
f ۹1۲ 



 هيلع لديامم رثكأ عساو ىّنعمب ثيدحلا اذه مهف نمأشني ولغلا اذه أشنمو

 :نيينعم دحأب هريسفتو هريرمت نكمي ثيدحلا اذه نآل ؛همامتب ثيدحلا

 ءاوغلابت ال نكلو «هدنع موهفم اذهو «يحدم يفاوغلابت ال :ينورطت ال :لوألا

 .لوألا ىنعملا وه اذهف

 نأ ةعيرذلا دس باب نم اًضيأ هتمأ ىهني هنأ :يل ودبي يذلا وهو ءرخآلا ىنعملا

 حدملا مهب فرحتي نأ ةيشخ مهسفنأ دنع نم ءيشب مالسلاو ةالصلا هيلع هوحدمي

 ىلإ رظنلاب الوأ يدنع حجرتيس يذلا وه ىنعملا اذه «قحلا ةملك نعو لدعلا نع

 نأكو «ميرم نب ىسيع ىراصنلا ترطأ امك ينورطت ال» :لاق ثيح ثيدحلا مامت

 امك مالسلا هيلع لوسرلا باجأف ؟حدمن فيكو لوقن فيكو اذامف :لأسيس اًلئاس

 الإ ره نإ یره نع ٌقِطْنَي امو :ىلاعت لاق امك هنإف كلذ ىف ةبارغ الو هتداع یه

 امنإ «ميرم نب ىسيع ىراصنلا ترطأ امك ينورطت الا (4 -۳ :مجنلا»# ىَحوُي یخو

 ىبر ىنحدم ام ىلع ىحدم ىف اوديزت ال «هلوسرو هللا دبع :اولوقف-اًذإ-دبع انآ

 يف ءاج امب الإ اوحدمت ال امنإو اوغلابت ال :اًَذإ ىنعملا سيلو «ىلاعتو كرابت

 .ةنسلاو باتكلا

 اذه اوركذ ثيدحلا ءاملع نأ وه يناثلا ىنعملا اذه ىلإ ليمأ ينلعج يذلاو

 مل لوألا ىنعملاب ثيدحلا [انذخأ اذإو] لاا يبنلا عضاوت :باب يف ثيدحلا

 غلابت ال...لاقُي نأ هنأل ؛ثيدحلا اذهل بابلا مجرتي ملو ةمجرتلا عم ثيدحلا قفتي

 عضاوتلا اذهب قيلي يذلا 4# يبنلا عضاوت بابلا امنيب «بجاو اذهف يحدم يف
 هللا دبع الإ اًئيش اولوقت الو ينوحدمت ال :مالسلاو ةالصلا هيلع لوقي نأ وه امنإ

 .مالسلاو ةالصلا هيلع هفصو اذكه لجو زع هللا نآل ؛هلوسرو

 محم



 نم ءيش عقو دق ناك نإو ثيدحلا اذه ءاج امك ةعيرذلا دس باب نم اًذِإف

 اياضق هذهف هدعب نم ءاج ام ضعب نم كلذ حص نإو ةباحصلا ضعب نم كربتلا

 يف ولغلا نوكتس ةبقاعلا نأل ؛نيملسملا نيب عاذي ماع مكح اهيلع ىنبي ال ةيدرف

 :ىلاعت هلوق لثمل اًريسفت كلذ ناكو ةّرشابم وه هنع ىهن امم اذهو و هللا لوسر

 ۷٠. :ءاسنلا)# نحل اإ هللا لع اولو الَو كنيد يف اوُلْغَت ال باكا َلْهَأ ايل

 .لاؤسلا اذه نع اًباوج يدنع ام اذه

 "رونلا ةلحر" )1۸/۳١: ٠١:٠۹(

 اب يبنلا ربنمب حسمتلا زوجي له باب [1*1]
 يبنلا ربقب حسمتلا ةيميت نبا مالسإلا خيش ركنأ :لئاسلا لوقي انه :ةلخادم

 ...يف مالسإلا خيش هركذ ؟اذه مكح امف «هلعف هنأ

 ؟رمع نبا نع ةياورلا ركذ وأ مكحلا ركذ :خيشلا

 .لئاسلا اذه هلقن يذلا مالكلا اذه ركذ هنأ... :ةلخادم

 .هدعأ وه امو :خيشلا

 هنكلو لب يبنلا ربقب حسمتلا ةيميت نبا مالسإلا خيش ركنأ :لوقي :ةلخادم

 امف :لعف هنأ رمع نبا نع دمحأ مامإلا نع هلقن امي لدتسيو ربنملاب حسمتلا ركني مل

 ؟اذه مكح

 نأ :ةسلجلا هذه لوأ يف يتملك يف قبس هنأ نظأ اذه ىلع يباوج انأ :خيشلا

 هيلع هربقب حسمتلا نيب ريبك قرفب رعشن انك نإو ءةعيرذلا دس باب نم عنمي اذه

 رتا ٩۱٤



 يناعملا نم كلذ وحنو ددملا هنم بلطي حسمتملا نأ رعشي هنأل ؛مالسلاو ةالصلا

 ملسملا ردابتي الف ربنملاب حسمتلا امأ ؛ىلاعتو كرابت هللا الإ اهفرص زوجي ال يتلا

 انتسلج لوأ يف اهركذ ءاج يتلا كربتلا عاونأ رئاسك وهو يكرشلا ىنعملا اذه لثمب

 سيل سانلا نآلو ؛ةعيرذلا دس باب نم ءايشألا هذه لك نم عنملاب لوقأ انأف «هذه

 حسمتلا نيبو ربقلاب حسمتلا نيب قيرفتلا ىلع مهلمحت يتلا ةقدلا هذه مهدنع

 .ربثملاب
 (0: 1/10 "رولا ةلحر"

 ةينيسحلا ةبرتلا ىلع دوحسلا باب [ 1

 :[ 29 هللا لوسر لاق]

 .« تارفلا طشب لتقي نيسحلا نأ ينثدحف «لبق ليربج يدنع نم ماق»
 :[لاق مث هدهاوش مامإلا ركذ مث]

 :[ و هللا لوسر لاق]

 لضفو ءالبرك ةسادق ىلع لديام ثيداحألا هذه نم ءيش يف سيل :ةدئاف

 امك ةالصلا دنع هيلع دوجسلل اهنم صرق ذاختا بابحتساو اهضرأ ىلع دوجسلا

 ضرأ نم ذختُي نأ هب ىرحأ ناكل ًابحتسم كلذ ناك ولو مويلا ةعيشلا هيلع

 ميظعت يف مهولغو ةعيشلا عدب نم هنكلو يندملاو يكملا نيفيرشلا نيدجسملا

 عيرشتلا رداصم نم لقعلا نأ نوري مهنأ مهبئاجع نمو «مهراثآو تيبلا لهأ

 نووري مهنإف كلذ عمو نييلقعلا حيبقتلاو نيسحتلاب نولوقي مهف كلذلو ؛مهدنع

 هنالطبب ميلسلا لقعلا دهشي ام ثيداحألا نم ءالبرك ضرأ ىلع دوجسلا لضف يف
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 (!) اضرلا دبع ديسلا وعدملا وهو مهضعبل ةلاسر ىلع تفقو دقف :ةهادب

 ." ةينيسحلا ةبرتلا ىلع دوجسلا " ناونعب يناتسرهشلا يشعرملا

 اهتسادقو اهفرشل لضفأ اهيلع دوجسلا نأ دروو " :(35 ص) اهيف ءاج اممو

 نأ مالسلا مهيلع ةرهاطلا ةرتعلا ةمئأ نع ثيدحلا درو دقف ءاهيف نفد نم ةراهطو

 يفو ءةعبسلا بجحلا قرخي هنأ :رخآو.ةعباسلا ضرآلا ىلإ روني اهيلع دوجسلا

 نأ (رخآ) يفو ءاهريغ نم هلبقي مل ام اهيلع دجسي نم ةالص هللا لبقي :(رخآ)

 ." نيضرألا روني نيسحلا ربق نيط ىلع دوجسلا

 مهنع هللا يضر تيبلا لهأ ةمئأو اندنع نالطبلا ةرهاظ ثيداحألا هذه لثمو

 هلوصأو ثيدحلا ملع جهن ىلع اهدقن نكميل مهدنع ديئاسأ اهل سيلو اهنم ءارب

 هذه لشمب اهديوستب ةلاسرلا فلؤم فتكي ملو !تالضعمو ليسارم يه امنإو

 انبتك يف اهلثم ةيورم اهنأ ءارقلا مهوي حار ىتح تيبلا ةمئأ ىلع ةموعزملا لوقتلا

 ةبرتلا هذه لضف ثيداحأ سيلو " ١9(: ص) :لوقي وه اهف «ةنسلا لهأ نحن

 هذه لاثمأ نأ ذإ ,مالسلا مهيلع ةمئألا ثيداحأب ةرصحنم اهتسادقو ةينيسحلا

 قيرط نع ةيمالسإلا قرفلا ةيقب بتك تاهمأ يف ةرفاو ةرهش اهل ثيداحآلا

 " يف " ىربكلا صئاصخلا " هباتك يف يطويسلا هاور ام اهنمو «مهتاورو مهئاملع

 نيرشعلا زهاني ام هيف ىورو «مالسلا هيلع نيسحلا لتقب قلو يبنلا رابخإ باب

 " يف يمثيهلاو يناربطلاو ميعن يبأو يقهيبلاو مكاحلاك مهتاقث رباكأ نع اثيدح

 ." مهتاور ريهاشم نم مهلاثمأو ")٩ / ١9١( عمجملا

 لدي دحاو ثيدح ولو يمثيهلا الو يطويسلا دنع سيل هنأ ملسملا اهي ملعاف

 وه امنإ اهتادرفم هيلع تقفتا امم اهيف ام لكو ءاهتسادقو ةينيسحلا ةبرتلا لضف ىلع

 هاعدا ام اهيف ىرت لهف ءاهنم ةبخن افنآ كل تقس دقو ءاهيف هلتقب او هرابخإ
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 ليبس يف ةعيشلا نكلو ءال مهللا !؟يمثيهلاو يطويسلا ىلع هتلاسر يف يعيشلا

 .!توبكنعلا تيب نم ىهوأ وه امب نوقلعتي مهعدبو مهتالالض دييأت

 لوسر ىلع بذكلا ىلإ هادعت لب ءارقلا ىلع سيلدتلا اذه دنع هرمأ فقي ملو

 اهيلع دوجسلل ضرألا نم ةحول ذختا نم لوأو " :(1۳ ص) لوقي وهف 20ج هللا

 نيب ةلئاهلا برحلا تعقو امل ةرجهلا نم ةثلاثلا ةنسلا يف ةو دمحم انيبن وه

 دبع نب ةزمح وهو مالسإلل نكر مظعأ اهيف مدهناو دحأ يف شيرقو نيملسملا

 لك يف هيلع ةحايتلاب نيملسملا ءاسن ةو يبنلا رمأ لاب هللا لوسر مع بلطملا

 هب نوكربتيف هربق بارت نم نوذخأي اوراص نأ ىلإ هميركت يف رمألا عستاو ؛متأم

 ضرألا " باتك يف ءاج امك هنم تاحبسملا نولمعيو «ىلاعت هلل هيلع نودجسيو

 نم وه روكذملا باتكلاو."...هيقفلا مهنمو ؛هباحصأ هيلعو " ةينيسحلا ةبرتلاو

 هنأ ىعداف ي هللا لوسر ىلع بذك فيك ميركلا ئراقلا اهيأ لمأتف «ةعيشلا بتك
 يهو ىرخأ ةبوذكأ الإ هاوعد معدل قسي مل مث ءهيلع دوجسلل ًاصرق ذختا نم لوأ
 حص ول اذه نيب طابترا ال هنأ عمو متأم لك يف ةزمح ىلع ةحاينلاب ءاسنلا ب هرمأ

 فيك ولا هللا لوسر ىلع كلذ حصي ال هنإف «رهاظ وه امك صرقلا ذاختا نيبو

 ناخيشلا هاور امك نحني الأ نهايإ هتعيابم يف ءاسنلا ىلع ذخأ هنأ هنع حص دق وهو

 ىنب هنأ يل ودبيو (۲۸ ص " زئانجلا ماكحأ " انباتك رظنا) ةيطع مأ نع امهريغو

 عستاو " : ةا يبنلا باحصأ يف هلوق يهو ةئلاث ةبوذكأ ىلع نيتقباسلا نيتبوذكألا

 نودجسيو هب نوكربتيف هربق بارت نم نوذخأي اوراص نأ ىلإ هميركت يف رمألا

 نأ نم مهاشاحو مهنع هللا يضر ةباحصلا ىلع بذك اذهف ؛"...ىلاعت هلل هيلع

 يبنلا ىلع يعيشلا اذه ءارتفا ىلع ًاليلد ئراقلا بسحو «ةينثولا هذه لثم اوفراقي

 «نيملسملا رداصم نم فورعم ردصمل كلذ وزعي نأ عطتسي مل هنأ هباحصأو ةو
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 فلؤملو مهيرخأتم ضعب بتك نم وهو " ةيئيسحلا ةبرتلاو ضرألا " باتك ىوس

 ال ىتح هتيوه نع فشكلاو هتيمست ىلع يعيشلا ؤرجي ملام رمآلو «مهنم رومغم

 !هبيذاكأل اردصم هايإ هركذب هرمأ حضتفي

 ىلإ هادعت لب لوألا فلسلا ىلع بذكلا نم قبس امي هترضح فتكي ملو

 ريبكلا هيقفلا مهنمو " :قياسلا همالك مامت ىلإ عمساف :مهدعب نم ىلع بذكلا

 لاجر نم ميظع يعبات (57) ةنس ىفوتملا عدجألا نب قورسم هيلع قفتمل

 (!) اهيلع دجسي ةرونملا ةنيدملا ةبرت نم ةنبل هرافسأ يف ذخأي ناك تسلا حاحصل

 " هباتك يف ةبيش يبأ نبا ركب وبأ ةئسلا مامإ ظفاحلا خياشملا خيش هجرخأ امك

 دجسي ًاثيش ةئيفسلا يف لمحي ناك نم باب " يف يناثلا دلجملا يف " فنصمل

 ةبرت نم ةنبل ةنيفسلا يف هعم لمح رفاس اذإ ناك ًاقورسم نأ نيدانسإب هجرخأف «هيلع
 ." اهيلع دجسي ةرونملا ةنيدمل

 يف ذخأي ناك " :هلوق :ىلوألا :تابذكلا نم ديدع مالكلا اذه يفو :تلق

 !هركذ يذلا رثألا فالخ وهو أرب رفسلا لمشي هقالطإب هنإف " هرافسأ

 فيعض لب كلذك سيلو هنع تباث هنأ يطعي كلذ لعفي ناك هنأب همزج :ةيناثلا

 .هنايب يتأي امك عطقنم

 نب دمحم ىلع هرادم دحاو دانسإ وه امنإو بذك " نيدانسإب..." هلوق :ةثلاثلا

 نم (7 /41 /۲)" فنصملا " يف ةبيش يبأ نبا هاورف «هيف هيلع فتا «نيربس

 ةنبل هعم لمحي ناك ًاقورسم نأ تعين " :لاق نيريس نبا نع ميهاربإ نب ديزي قيرط
 ناك ًاقورسم نأ " دمحم نع نوع نبا قيرط نمو «" اهيلع دجسي ينعي «ةنيفسلا يف

 نم لوألا دانسإلا نأ ىرت تنأف «" اهيلع دجسي ةنبل ةئيفسلا ىف هعم لمح رفاس اذإ

 ہا
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 دانسإ ةقيقحلا يف وهف «نيريس نبا وهو دمحم قيرط نم رخآلاو «نيريس نبا قيرط
 كلذ ذخأ نيريس نبا نأ تبثأف "٠ تئبن :هنع لاق ميهاربإ نب ديزي نكلو دحاو

 ديزي نأ الإ ىور اميف ةقث امهنم لكو نوع نبا كلذ تبثي ملو قورسم نع ةطساولاب
 حلطصملا " يف ررقم وه امك لبقت نأ بجيف «دنسلا يف ةدايزب ءاج دق ميهاربإ نبا

 قورسم ىلإ كلذب دائسإلاف هيلع ءانبو ءهظفحي مل نم ىلع ةجح ظفح نم نأل "

 مزجلا زوجي الف «لوهجم مسي مل وار ىلع هرادم نآل ةجح هب موقت ال فيعض

 .يعيشلا عنص امك همحرو هنع هللا يضر قورسم ىلإ كلذ ةبسنب

 " فئصملا " يف لصأ اهل سيل ةدايز رثألا اذه يف يعيشلا لخدأ دقل :ةعبارلا

 هدنع نيتياورلا نم لك يف ركذ اهل سيلف !" ةرونملا ةنيدملا ةبرت نم " :هلوق يهو

 هنأ هل نيبت دقل ؟رثآلا اذه يف ةدايزلا هذه يعيشلا لعتفأ مل يردت لهف.تيأر امك

 " ةرونملا ةنيدملا " ةكرابملا ضرألا نم صرقلا ذاختا ىلع اقلطم ليلد هيف سيل

 ةدايزلا هذه هب قحلأ كلذلو ةبيش يبأ نبا هاور ام ىلع هكرت ام اذإ هيلع دوجسلل

 كريت هيلع دوجسلل ةئيدملا نم صرقلا ذختا هللا همحر اقورسم نأ ءارقلا مهويل

 عماجب ءالبرك ضرأ نم صرقلا ذاختا زاوج هب قحلأ كلذ هل تبثاذإف

 امنإو هل لصأ ال لطاب هيلع سيقملا نأ تملع اذإو !!ةسادقلا يف نيضرألا كارتشا

 ميقتسي لهو :ليق امك هنأل اضيأ لطاب سيقملا نأ تفرع يعيشلا قالتخا نم وه

 !؟جوعأ دوعلاو لظلا

 يبنلا ىلع ىتح بذكلا ىلع ةعيشلا ةأرج غلبم ميركلا ئراقلا اهيأ لمأتف
 نم مهفصو نم قدص كل نيبتي ؛لالضلا نم هيلع مهام دييأت ليبس يف ةا

 !" ةضفارلا فئاوطلا بذكأ " :هلوقب ةمئألا

 791) (!) ةفيحص يراخبلا حيحص يف درو " :(4 ص) هلوق هبيذاكأ نمو



 نم بذكاذهو !" ضرألا نود ءيش ىلع ةالصلا هركي ناك و يبنلا نأ (١ج

 نعالو لَم هنعال صنلا اذه " يراخبلا حيحص " يف سيل هنأ :لوألا :نيهجو

 .فلسلا نم هريغ

 " يراخبلا ىلع هحرش " يف رجح نبا ظفاحلا هركذ امنإ هنأ :رخآلا

 نع ةبيش يبأ نبا ىور دقو " :لاقف ةورع نع (ةيهبلا ةعبطملا-۳۸۸ ص /١ج)

 ." ضرألا نود ءيش ىلع ةالصلا هركي ناك هنأ ريبزلا نب ةورع

 نايب تدرأ امنإو ءرصحي داكي ال ةمألا ىلع مهسيلدتو ةعيشلا بيذاكأو :تلق

 :ليثمتلا ليبس ىلع ثيدحلا اذه جيرخت ةبسانمب ةلاسرلا هذه يف عقو امم اهضعب

 .اهعبتت يف عيضي نأ نم زعأ تقولاف الإو

 "ةحبحصلا" )9/ 1٥۹ 1۷-1۲(.

 كربتلا زاوج ىلع هب لدَتْسُي دق ام نالطب نایب باب ١73
 "'هعفنل رجح يف مكدحأ دقتعا ول» ثيدح لوح راجحألاب

 :[لاؤسلا]

 سماخلا دلجملا نم ١2ص ؛ ًاقح كيلع كندبل نإ) باب يف انأرق «دعبو...

 دلجلا يف دئاوزلا نع لاؤسلا ىلع ةباجإلا يف «نوملسملا» ةزيزعلا انتلجم نم

 مكوجرأف ء(هعفنل رجح يف مكدحأ دقتعا ول» :لوق ركذاممو ءاهئافش ةقيرطو
 ةمكح وأ ة)# ميركلا لوسرلا لوق اذه له «نوملسملا» تاحفص ىلع انتباجإ

 ۲-٠۷ ددعلا (يوبنلا ىدهلا) ةلجم يف تأرق دقو ؟كلذ ريغ وأ برعلا مكح نم

 .ناثوألا داّبع نيكرشملا عضو نم ثيدحلا اذه نأ 44 ص ء٠

 .(ينابلألا تالاقم» ةطساوب ((1797-594 /5) "نوملسملا ةلجم" يف مامإلا هرشن لاقم )١(

 يا ا



 ؟نيروكشم انتدافإل ينابلألا نيدلا رصان خبشلا ىلع كلذ ضرع مكوجرأ

 :[باوجلا]

 رجح نبا ظفاحلا لاقو «بذك هنإ :ةيميت نيا لاق ءروكذملا ثيدحلا

 يف ةنسحلا دصاقملا» يف يواخسلا ظفاحلا امهرقأو «هل لصأ ال هنإ :ينالقسعلا

 نم ًةمكح نوكي نأ نكمي الو )١94-١1١( («ةنسلألا ىلع ةرهتشملا ثيداحألا

 مهتينثول رهاظ دييأت نم هيفامل نيكرشملا برعلل نوكي نأ الإ .برعلا مكح
 رون ىلإ اهنم مهباحصأ ذاقنإو ءاهميطحتل لو هللا لوسر ثعب امنإ يتلا ةفورعملا

 PEDO صلاخلا ديح وتلا

 َو ٍتاَواَمّسلا يف ْمَلْعَياَل ب هلا َنوُنْيتنأ لق هللا دنع ع اَْواَعَفْت ِءاَلؤَه نولو و

 .4َنوُكِرْذُي اع ٌلاَعتَو ُهَاَحْبُس ضزألا

 ينابلألا نيدلا رصان دمحم

 ع
 ىسمد

 1١54-150(. ص)" ىنابلألا تالاقم"
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 فعض نایب يف باب ۴1
 نيحلاصلا راثآب كربتلا زاوج ىلع مهضعب هب لدتسا ثيدح

 .(ًنيِمِلْسَملا يدي هکر وج ر هب رشیک ءاملاب یک ويف رهاظملا ىلإ تَعْبَي َناَك»

 .(ركنم)

 :[لاق مث هتراكن يف لوقلا مامإلا ققح مث]

 يف ًالجسم ًاطيرش تعمس يننأ هنايب ةرورضو قيقحتلا اذه ةميق نم داز دقلو

 :ةيبرعلا دالبلا ضعب يف نيسردملا ةرتاكدلا دحأل )١414( ةنسلا هذه ناضمر

 ال هنأ ىلع لدت ةقيرطب هححصيو :نيحلاصلا راثآب كربتلا زاوج ىلع ثيدحلا

 .فيرشلا ملعلا اذهب هدنع ةفرعم

 .( 194117 /۱۳)" ةفيعضلا"

 ماقملاو ةبعكلا ناطيحب حسمتلا ةيعدب باب 1۳1۸[

 :[جحلا عدب نم مامإلا ركذ]

 .4 ماقملاو ةبعكلا ناطيحب حسمتلا»

 ننسلا»و )١/ ۲١١( نافهللا ةثاغإو (۷۷) «صالخإللا ةروس ريسفت#

 .) 7١)(تاعدتبملاو

 .(7١1ص)" ولام يبنلا ةجح "

 ہا و



 ةبعكلا بازيم نم لزانلا رطملاب كربتلا ةيعدب باب ۴1

 :[جحلا عدب نم مامإلا ركذ]

 .ةبعكلا نم ةمحرلا بازيم نم لزانلا رطملاب كربتلا
 .(8١1١ص)" وألم يبنلا ةجح"

 لاستغالا ةيعدب باب [*0]

 ةنيدملاب ءادهشلا روبق بناجب يتلا ةكربلا يف
 :[ةيوبنلا ةنيدملا ةرايز عدب نم مامإلا ركذ]

 .مهروبق بناجب يتلا ةكربلا يف لاستغالاب كربتلا -

 ١(. ۹٤ص )" لي يبنلا ةجح"

 حسمتلا ةيعدب باب [*؟1]

 يوبنلا دجسملا يف نيتعوضوملا نيتيساحنلا نيتلخنلاب

 :[يوبنلا دجسملا ةرايز عدب نم مامإلا ركذ]

 دجسملا يف نيتعوضوملا نيتيساحنلا نيتلخنلا مهيديأب ضعبلا حسم -
 ."رنملا يبرغ

 .(14؟ص)" وي يبنلا ةجح"

 كانه انك نيح اندعو دقو هرانلا ةنتفلو ءةنيزلل اتعضو امنإو «نيتلخنلا نيتاه نم ًاقلطم ةدئاف الو )١(
 اتبع نكلو ءامهعفري



 ةيعدب باب ["؟5]

 ةنيدملاب ءادهشلا ضرأ ىلع ةلطملا ةذفانلاب قرخلا طبر

 :[ةيوبنلا ةنيدملا ةرايز عدب نم مامإلا ركذ]

 ."'”ءادهشلا ضرأ ىلع ةلطملا ةذفانلاب قرخلا طبر -

 ١55(. ص)" ب يبنلا ةجح

 قرخلا طبر ةيعدب باب ۴ ۲]

 تاجاحلا ءاضقل رينملاو ماقملاب

 :[جحلا عدب نم مامإلا ركذ]

 تاجاحلا ءاضقل ربنملاو ماقملاب قرخلا طبر

 :[ًالئاق ةيشاحلا يف قلعو]

 امم قبس اميف نكي مل ًامخضت ةريخألا ةنوآلا يف تمخضت دق ةرهاظلا هذه

 )١( ةيضاملا ةنسلا ىلإ اهيلع ءانب ال دحأ ءادهش نم هريغو ةزمح ربق اهيف ىتلا ضرألا تناك )١87((

 هل تلعجو «تنمسالاب ًاينبم ًاطئاح مهضرأ ىلع تماقأ ةنسلا هذه يف ةيدوعسلا ةموكحلا نكلو

 كلذ انيأر املف «يقرشلا رادجلا رخآ يف ديدحلا نم ةذفانو ءةيلبقلا ةهجلا.ديدحلا نم ًاريبك ًاباب

 مهروبق ىلع ثيقلاو دجسملا ةداعإل هنطوت نوكي نأ دعبي الو ءرش ريذن اذه انلقو ءأرش انرشبتسا

 هللاو فماكحأب نيلماع نيدلا نيسمحتم موقلا ناك نيح لوألا يدوعسلا مكحلا لبق رمآلا ناك امك

 طئاحلا ءانب لماكتي املو ءرثاكتت ةذفانلا ىلع قرحلا تيآر دقف ءرشلا لوأ اذهو .هرمأ ىلع بلاغ

 نم لاونملا اذه ىلع رمألا رمتسا اذإو ءًاكربت ءانبلا لخاد يف نولصي اوراص مهضعب نأ :يل لبقو

 ضرأ ىلإ ةينثولا رهاظم دوعت ًاموي دعبتسا الف هتفلاخم ىلع أرجتلاو عرشلا قيبطت يف لهاستلا
 الماك عرشلاب لمعلا ىلإ اههجوو ءاهاطخ هللا تبث ءاهمكح لبق نم نأشلا ناك امك ديحوتلا ةلود

 .ناعتسملا وهو .مئال همول هللا يف اهذمخأت ال

 ا ٤ ۹۲



 وه يذلا اهديحوت يفاني ام ىلع ءاضقلاب نواهتت تأدب ديحوتلا ةلود» نأ ىلع لدي

 .(4١1ص)" وكلي يبنلا ةجح

 نيحلاصلا يديأ ليبقت مكح باب ]1

 ...نيحلاصلل يديألا ليبقت مكح :لاؤسلا

 حلاصلا ملاعلا دي ليبقت امأ ؛ةيضرم ريغ يهف ةيفوصلا لاعفأ امأ :باوجلا

 حلاصلا دي سيلو «حلاصلا ملاعلا دي ليبقت :لوقأ امكف ملاعلا ريغ حلاصلا سيلو

 .ةيفوصلا لعفي امك ىنعمب ةداع سيلو ًانايحأ زوجي اذهف «ملاعلا ريغ طقف

 0١( 1097:1951 /188)"روتلاو ىدهلا"

 qo | ا ا





 سدقلا ةرخص ىلع مالكلا باوبأ عامح
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 ؟ةليضف سدقلا ةرخصل له باب ]۳۲٠[

 :[ هلو يبنلا نع يور]

 «ةنجلا راهنأ نم رهن ىلع ةلخدلاو ءةلخن ىلع سدقملا تيب ةرخص ةرخصلا»

 ةنجلا لهأ طومس نامظني نارمع تنب ميرمو «نوعرف ةأرما ةيسآ ةلخنلا تحتو

 .«ةمايقلا موي ىلإ

 .(عوضوم)

 :[مامإلا لاق]

 (ه ۱۴۸١ /8 /۲۴۳) خيراتب ةرم لوأل سدقملا تيب ىلإ لحرلا تددش دقلو

 لك دارفأ لوخدب امهاياعرل حامسلا ىلع ايروسو ندرألا اتموكح تقفتا نيح

 ًافالخ ءًاعرش اهل ةليضف ال هنإف ؛طقف عالطالل ةرخصلا ترزو «ىصقألا ىلإ امهنم

 نم اهباب ىلع ًابوتكم تيأرو ءاهل تاموكحلا ةعياشمو سانلا نم ريهامجلا معزل
 يدنع هلجسأ نأ ذئنآ يلاب يف رطخي ملو ؛ةنجلا نم ةرخصلا نأ هيف ًاثيدح لخادلا

 .اذهك عوضوم هنأ نظلا ىلع بلغي ناك نإو «هتساردل

 هتنيب امك هبارطضال فيعض وهف." ةنجلا نم ةرخصلاو ةوجعلا " ثيدح امأو
 .يمالسإلا بتكملا عبط (؟17/51) مقر " ليلغلا ءاورإ " يف

 .(ة :١ ل- ٤٠٦ /۳)"ةفيعضلا"

 ؟ةسدقم سدقلا ةرشص له باب [*56]

 ةروص قلع دق ناكو ةسلجلا هيف تدقع يذلا تيبلا بحاص ًابطاخم] :خيشلا

 هذه انه نم عفرت نأ بجي ةروصلا هذه يخأ اي -:[طئاحلا ىلع ىصقألا دجسملا

 .كدنع اهنم ربكأ ال يتلا ةروصلا

 م



 .هللا ءاش نإ :ةلخادم-

 يمالسإلا ملعلا تللظ نآلا ةروصلا هذه ؟ببسلا امل يردت :خيشلا-

 ءاوس اهل ةميق ال روخصلا نم ةرخص يهو ءةسدقم ةرخص ةرخصلا تلعجو

 مه ةرشابم اهنع نولؤسملاو ءًاقالطإ اهل ةميق ال ايناطيرب يف تناك وأ كانه تناك

 ليلضت كلذ يفو اهنييزتو اهتفرخز ليبس يف ةلئاط ًالومأ نوقفتي نيذلا كولملا

 ًايسايس تلغتسا مث....ةسدقم ةرخص ةرخصلا هذه تراصف ةيمالسإلا بوعشلل

 يتلا ةثالثلا دجاسملا نم وه يذلا ىصقألا دجسملا عقاولا اولغتسي نأ مهيفكي ال

 اوريئيو ًايسايس عضولا اولغتسي نأ نوديري اوناك اذإ اذه انيفكي لاحرلا اهيلإ دشت
 :ليق امك اوناك نإو نيملسملا سامح

 يدانت نمل ةايح ال نكلو ًايح تعمسأ تيدان نئلو

 دامر يف خفنت تنأ نكلو تءاضأ اهب تخفن ًاران ولو

 ىصقألا دجسملاف ريثي اذه ناك نإ نيملسملا فطاوع اوريثي نأ اودارأ اذإف

 اهبصن اهدييأت ةلمج نمو ةللضمو ةلضم ىهف ىفكي ةثالثلا دجاسملا نم هرابتعاب

 .حضاو ًايمالسإ اهل ةميق ال ةراجح سدقن

 (0 ١:58:55 /8ه51) "رونلاو ىدهلا"

 ىصقألا ةرخص ةسادق مدع ىلع هيبنتلا باب ۴۷

 اهب كربتلا ةمرحو

 :[مامإلا لاق]

 نأل ؛ةصاخب نيينيطسلفلا انناوخأ نيب ةرشتنملا ةرخصلا ةروصب ركذن ديون



 دجسملا يف ركذت يتلا ةرخصلا نأ ةصاخب ةيبرعلا داليلا نم ريثك يف عئاشلا

 نمو ءاقالطإ عرشلا يف هل ةقيقح ال امم اذهو ؛ةصاخ ةيزم اهلو ةسادق اهل ىصقألا

 ًايسايس لغتست ىصقألا دجسملا ةرخصلل ةموعزملا ةسادقلا هذه نأ فسؤملا

 نأكو «كلذ هبش امو اهءانب ديدجتو اهميمرتب مايقلا يف نوقباستيو ماكحلا رهاظتيو

 .مارحلا دجسملا يه ةرخصلا هذه

 الإ اهل ةميق ال ةرخصلا هذه نأ نينمؤملا عفنت ىركذلاو ركذن نأ انبجاو نمف

 ةسادقلاو ؛ماعو يداع رمأ ًاعبط اذهو ةميق نم ضرألا يف هللا هقلخ لبج لكل ام

 :ىلوألا ناتتثا ناتليضف هيف ءاج دق هنأ ثيح ىصقألا دجسملا يف طقف رصحنت امنإ

 ثيدحلا يف ةنيدملاو ةكم نيمرحلا عم ىصقألا دجسملا نرق ل يبنلا نأ

 ةثالث ىلإ الإ لاحرلا دشت ال١ :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق وهو الأ هتحص فورعملا

 ةيضقلا يه هذه ««ىصقآلا دجسملاو ءاذه يدجسمو «مارحلا دجسملا دجاسم

 .ةكلاو يبنلا نع متعمس امك كلذ حصو عرشلا يف اهركذ ءاج يتلا ىلوألا

 ىلإ لحرلا دش نآل ؛كلذ ىلوألا ةيضقلل عرف اهنأكف :ىرخألا ةيضقلا امأ

 كلذ يف مئاق لضفل الإ كلذ نوكي امف ميكحلا عراشلا هب نذأ اماذإ ام ناكم

 نوكي دقو لوألا ثيدحلا اذه يف امك ًاماع نوكي دق لضفلا اذه نكلو :ناكملا

 يف ةالصلا ةفعاضم وهو الأ هنايب ددص يف نآلا انآ يذلا يناثلا لضفلا وهو ًاصاخ

 عبسب وأ سمخب هيف ةعامجلا ايندلا دجاسم نم دجسم لكف :ىصقألا دجسملا

 دش ميكحلا عراشلا زاجأ يتلا ةثالثلا دجاسملا هذه ةليضف نكل ء«ةجرد نيرشعو

 هيلع لاقف اهيف ةالصلا ةليضف فيعضت اهيف ءاج دق رفسلاب اهصيصختو لحرلا

 دجسملا الإ دجاسملا نم هاوس امم ةالص فلأب اذه يدجسم يف ةالص) :مالسلا



 نيمرحلا عم نرقي مل :.ملسمو يراخبلا حيحص يف ثيدحلا ءاج اذكه ؛«مارحلا

 تءاج دق نكلو ؛لوألا ثيدحلا فالخب هل ةروكذملا ةليضفلا يف انه نيفيرشلا

 جراخ ىرخألا ثيداحألا ضعب يف ىصقألا دجسملا يف ةالصلا ةليضف

 نم روهشملا ؛هدانسإ حصي ال امم رخآ ضعبو هدانسإ حصي امم اهضعب نيحيحصلا

 ىصقألا دجسملا يف ةالصلا نأ سانلا ةنسلا ىلعو بتكلا يف ثيداحألا هذه

 يف ءاج دق هنأ ةصاخبو فعض ثيدحلا اذه دنس يف نكل ؛ةالص ةئامسمخب

 نيسمخو نيتئامب ىصقألا دجسملا يف ةالصلا نأ يرق دانسإب وهو رخآ ثيدح

 بتكلا ضعب يف لاقي امو ؛هسفن دجسملل امنإو ةرخصلل تسيل ةليضفلا ًاذإ .ةالص

 عفر امنيح اهنأو :ةرخصلا نم هب جرع هلي انيبن نأ نم بدو به ام يورت يتلا

 مالك اذهف ؛ءاوهلا يف ةقلعم تيقب كلذلو ةرخصلا هب تقحل هب جرعو ل جانيبن

 .ةيملعلا ةيحانلا نم ًاقالطإ هل ةميق ال ءاره

 هسدقي ملام سيدقت يغبني ال هنأ :كلذ ةصالخو هب ريكذتلا تدرأ ام اذه

 يغبني مويلا ترشتنا يتلا ةروصلا هذه عضوف «عرشلا همظعي ملام ميظعتو عرشلا

 .كلذ ىلع هيبنتلا

 اذه ناسنإلا راز ول :ينعي مرحلا يف :ينعي ةالصلل ةبسنلاب :لوقأ.. :ةلخادم

 ناكملا يف نكل «ةلفان وأ ةبتار تناك ةالصلا هيف يلصي ًاعبط مرحلا :ينعي ناكملا

 ..وأ ةنيعم ةالص كانه يف :ينعي له ةرخصلا هيف يذلا

 امأ «كلذ نم عنام يفام ةفرعملاو عالطتسالا درجمل ةرايزلا تناك اذإ :خيشلا

 .اذه يغبتي ام فسألا عم روهمجلا لعفي امك كربتلا دصقب اهيلإ باهذلا

 ٠٠١:۳۹( : هاب /۷۲۳) "رونلاو ىدهلا"

 ہا كس



 سدقلا ةرخص ميظعت مكح باب ["؟4]

 :["دجاسملا حالصإ" یف ىمساقلا لاق]

 .ةرخصلا َنومّظعي اونوكي ملف نيعباتلاو ةباحصلا نم ملعلا لهأ امأو

 :[ًالئاق مامإلا قلعف]

 ةالصلا دصقو اهميظعت نم مويلا سانلا هيلع ام فالخ ىلع اذهو :تلق

 برض دعب اهميمرت وأ اهديدجت يف لاومألا نم فرص امب ملعأ ىلاعت هللاو ءاهدنع

 ءمهسفنأل نيملسملا ملظب مهيديأ تحت مويلا يهو ءلبانقلاب اهل دوهيلا

 ةدوعلا هللا مهمهلأ ,نيموكحمو ًاماكح ؛نيرومأمو ءارمأ ؛مهيبن ةعيرشل مهتفلاخمو

 .ناعتسملا هللاو «مهدالب نم ودعلا درط نم اونكمتيل مهنيدب لمعلا ىلإ

 .(1510 ص)"دجاسملا حالصإ ىلع قيلعتلا"

 فاوطلا ةيعدب باب [1

 كلذ هباش امو اهب حسمتلا وأ ةرخصلا ةبقب

 :[سدقملا تيب ةرايز عدب ْنِم مامإلا ركذ]

 لئاسرلا ةعومجم).« ةبعكلاب فاوطلاب ًاهبشت ةرخصلا ةبقب فاوطلا» -

 .(۳۸۱ -۳۸۰ ۳۷۲ /؟) (ىربكلا

 قوسو ءاهليبقتو اهب حسمتلاك ميظعتلا عاونأ نم عون يأب ةرخصلا ميظعت» -

 ريغو ءاهيلع ءانبلاو .ةفرع ةيشع اهب فيرعتلاو كانه اهحبذل اهيلإ منغلا

 (ها/ -ه5 ۲) (ىربكلا لئاسرلا ةعومجمل.«كلذ

 1١-/1510( 55 ص)"' 407 يبنلا ةجح
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 وع 5 5 ١

 قراوخلاو تاماركلا لوح مالكلا باوبأ عامج

 ناطيشلا ءايلوأو نمحرلا ءايلوأ نيب قرفلاو 9. 7 / ۰ ش

ET 32 كو ني 





 ءايلوألا تامارك تابثإ باب "]

 :[مامإلا لاق]

 لك يف نيحلاصلا نينمؤملل ةتباث يهف ءاهراكنإ زوجي ام ةلمجلا يف ةماركلا

 :ملعلا لهأ نم مهلئاق لاق كلذلو ءرصع لك يفو نامز

 همالك نزبنافاهافن نمو ةماركلا ايلوألل نتبثأو

 ءايلوألا نع تاماركلا ةياكح يف ولغ سانلا نأ عقو يذلا فسألا عم هنأ الإ

 تسيلو تاناهيإ اهيف انلمأت ول يه تامارك نووري اوحبصأ مهنأ ثيحب نيحلاصلاو

 ةتباث ةماركلا لصأ نكل ءاهسرد نم اهفرع بتكلا نوطب يف ثوثبم اذه «تامارك

 ادع جَو َتاَرْخْلا اير اَْيَلَع لَ انك :الثم نآرقلا يفف ءةنسلاو باتكلا يف
 هذهف (00 :نارمع لاها نإ ِدْنِع ْنِمَوُه ْثَلاَق اًذَه كَل ی مَيْرَم ا لاق اقر

 ةديدجلا ةجزاطلا رامشلا وأ ماعطلا دجت تناك «ميرم ةديسلل لجو زع هللا نم ةمارك

 .اهنم ِلي نود اهتيب يف

 هذه ٠١( :ميرم) انج اًبَطُر ِكْيَلَع طِقاَسُت ِةَلْخَتلا عذب ِكْيَِإ يزهو :كلذك
 ال هنأ ثيحب ةحيحصلا ثيداحألابو ىورُتو ارتت تاماركلا لزت مل مث ؛ةمارك اًضيأ

 نمز يفف ءةلاسرلا دعب اميف الو...لبق اميف ال اهنم اًئيش ركني نأ ناسنإلا نكمي
 .مهلبق نمل تعقو كلذك «ةباحصلا ضعبل ةددعتم تامارك تعقو ا يبنلا

 هيلع لاق ءراغلا يفاووأ نيذلا ةثالثلا :راغلا ةصق يعم نوركذت مكلعلف

 ىلإ اووأف رطملا مهباصأ اذإ ءنوشمتي مكلبق نمم رفت ةثالث امنيب :مالسلاو ةالصلا

 لاقف :مهيلع تقبطناف لبجلا نم ةرخص مهراغ مف ىلع تطحناف «لبج يف راغ
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 هللا لعل اهب هللا اوعداف هلل ةحلاص اهومتلمع اًلامعأ اورظنا !ءالؤه اي :مهضعب

 .مكنع اهجرفي

 ؛يتأرماو ناريبك ناخيش ناوبأ يل ناك هنأ ملعت تنك نإ مهللا :مهدحأ لاقف

 ىأنف «ٌينب لبق يوبأب تأدبف تبلح تحرأ اذإف «مهيلع ىعرأ راغص ةيبص يل ناكو

 دق امهتدجوف امهتئجف بلحأ تنك امك تبلح تحرأ املف ءرجشلا موي تاذ يب

 ةيبصلا يقسأ نأ هركأو اهمون نم امهظقوأ نأ هركأ امهسوؤر ىلع تنكف ءامان

 ىتح مهيأدو يبأد كلذ لزي ملف «يمدق دنع عوجلا نم نوغاضتي ةيبصلاو ءامهلبق

 .رجفلا علط

 ءال ؟دالوألا لبق امهيقسيل امهظقويأ اًيرحتم هيوبأ سوؤر ىلع اًمئاق لظ :يأ
 هيف اذه ءال ؟اًعوج نوحيصي..نوغاضتي مهو دال والا يقسيأ ءامهل جاعزإ اذه يف

 علط ىتح مهبأدو يبأد كلذ لزي ملف ءناريح وهف نيدلاولا ىلع دلولا قحل ميدقت

 تلعف ينأ ملعت تنك نإ مهللاف :هبر ىلإ هعرضتو هئاعد مامت يف لاق ءرجفلا

 ةرخصلا تحازناف ءامسلا اهنم ىرن ًةجرف اهنم انع جرفف كتاضرم ءاغتبا كلذ

 كانه ناك ول اهكرحت ام ءراغ مف ىلع طحنا لبج..لبج :اهانعم :ةرخص

 رداقلا لجو زع هللا نكل ءاهكرحت نأ عيطتست ام مويلا اهنورت يتلا تالآلاك تالآ

 اوأر ىتح اليلق اًئيش ةرخصلا كرحو عرضتملا اذه ءاعد باجتسا ءيش لك ىلع

 :لاقف يناثلا لجرلا ماق ىتح جورخلا نوعيطتسي ام نكل «رونلا

 ءاسنلا لاجرلا بحي ام دشأك اهتببحأ مع ةنبا يل ناك هنأ ملعت تنك نإ مهللا

 «رانيد ةئام اهل تعمج ىتح تبعتف «رانيد ةئامب اهيتآ ىتح تبأف اهسفن اهنم تبلطف
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 هقحب الإ متاخلا حتفت الو هللا قتا !هللا دبع اي :تلاق اهيلجر نيب تعقو املف

 ءاغتبا كلذ تلعف ينأ ملعت مهللا تنك نإف «رانيد ةئاملا اهل تكرتو اهنع تمقف

 ال مهنكل ءاًليلق اًئيش اًضيأ ةرخصلا تكرحتف ؛ةجرف اهنم انع جرفف كتاضرم
 .جورخلا نوعيطتسي

 اًريجأ ترجأتسا تنك ينأ ملعت تنك نإ مهللا :لاقف :ثلاثلا لجرلا ماق ىتح

 هعرزأ لزأ ملف «هنع بغرف هقرف هيلع تضرع هلمع ىضق املف ؛زرأ نم قرف ىلع
 نم قرفلا «يقح ينطعأ !هللا دبع اي :لاقف ينءاج مث ءًاعرو اًّرقب هنم تعمج ىتح

 هللا قتا !هللا دبع اي :لاق ءاهذخو بهذاف رقبلا كلت ىلإ رظنا :هل تلقف ؟...زرألا

 رقبلا كلت امنإف اهذخو بهذا :لاق ءزرأ نم قرف كدنع يل امنإ «يب ئزهتست الو

 ءاغتيا كلذ تلعف ينأ ملعت مهللا تنك نإ ءاهقاتساو بهذف ؛قرفلا كاذ نم

 .نوشمتي اوجرخف يقب ام مهنع هللا جرفف «يقب ام انع جرفف كتاضرم

 .اًدج ريثكلاو ريثكلا ءيشلا اهلثمو ةمارك هذه

 نم رخأتم عيزه ىلإ ةو يبنلا دنع اولغش مهضعب ءاج ةباحصلا دهع يف

 ةرشع همامأ قيرطلا ءيضت تناكف ءاصع مهدحأ عم تناكف ةملظ ليللاو ليللا

 ال ةحيحصلا تاماركلاف «رادلا ىلإ اولصو ىتح رينم حابصم ليدنق كانه نأك عرذأ

 تاماركلا ةياور يف سانلا عسوت اًمْنآ ترشأ امك نكلو ءاًقالطإ اهراكنإ نكمي

 .تاناهإ تراص ىتح

 تارشع عبط ديدشلا فسألا عم باتك ةصاخبو بتكلا يف روكذملاو

 مجرتي لجرلا اذه «ينارعشلا مامإلل ىربكلا تاقبطلا :همسا ةرهاقلا يف تارملا

 نيذلا ءاملعلا رابكلو ةنجلاب نيرشبملا ةرشعلل مجرت هنأ يفكي لضافأ ءاملعل

 م



 يودبلا ةمجرت ىلإ لصو ىتح مجارتلا يف طحناو فس مث ,مهدعب نم اوءاج

 :انلق امك يه ءايشأ مهنع يوريف ءةيفوصلا نم نيفورعملا نم ءالؤه لاثمأو

 .تاعبطلا تارشع عوبطم باتكلا اذهو «تايرفك يه لب «تاناهإ

 ةنس نيرشع نوكيف نك ءيشلل يلوق تكرت :لاق هنأ مهدحأ ةمجرت يف ركذي

 تكرت ؛ةيبوبرلا ةبترم ىلإ لب ؛ةيهولألا ةبترم ىلإ لصو :ينعي هنيعب وه !هللا عم ابدأ
 نكي مل كلذ دعبو كلذ لبق امأ !هللا عم ابدأ ةنس نيرشع نوكيف نك ءيشلل يلوق

 ام اذه «ةيبوبرلا يف كرشو رفك اذه «نوكيف نك :ءيشلل لوقي ناكف هللا عم اًبدأتم

 َنُلوُفَيَل ضْرَألاَو ٍتاَوَمَّسلا َقَلَح ْنَم ْمُهَتلَأَس نول :هب نوكرشي نوكرشملا ناك
 .ءايلوألا رابك نم نيلصاولا نم اذه نأ ركذي اذه ٠١( :نامقل) هلل

 ةرامحلا يف ةشحافلا لعفي هنأ يئر يذلا لجرلا كلذ ةصق ركذي كلذك

 انأف قرغت رحبلا يف ةنيفس كانه :لاقف هيلع كلذ اوركنأف :قيرطلا ةعراق ىلع

 ضرعن ءاَّدج ةريثكو ةريثك ءايشأ !ةعامج اي تاماركلا يف روكذم اذه ءاهتددس

 ... تاماركلا مساب تايرفك لب تافاخس نم باتكلا اذه يف امع اًحفص برضن

 .ءايلوألا تامارك

 مدق ةنسلا لهآ انناوخإ نم لجر ءاج... :بلح يف تعقو ةصق مكل ركذأو

 داتعملا يه امك ةلماعملا تشمف ؛كانه دجاسملا نم دجسم يف اًمامإ نوكيل اًبلط

 كانه نآل ؛هنحتميل هفلخ لسرأ يتفملا «يتفملا ىلإ تلصو ؛ةرئاد ىلإ ةرئاد نم

 ؛ةيباهولا ةوعدلاب اهنومسي مهو ةيفلسلا ةوعدلاب اهيمسن نحن يتلا ةوعدلا تناك

 يتفملا اذه ناكو «بلح يف مث قشمد يف ةصاخ ايروس يف هلل دمحلاو ةرئاس تناك

 ةيباهولا نم ءيش هنع هغلب ناك «يرصملا دمحأ :نظأ همسا لجرلا اذه نع هغلب

 نأ :رصتخم باوجب باجأف ؟تاماركلاب كيأر ام :هل لاق ؛هلأسي ذخأف «مهنمز يف
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 :-دهاشلا انه-ةيلاتلا ةماركلاب كيأر ام :هل لاق ءةنسلاو باتكلا يف لصأ اهل

 طاطحنالا ىلإ خياشملا ضعب لقع لصو فيك !هللا ناحبس..ةصقلا ىكح

 موي بطخي امدنع ءايطخلا دحأ نأ :اهتصالخ ةصق هل ىكح..لفسألا كردلا يف

 «نقاح نيرضاحلا دحأ نأ هل فشك -ءايلوألا رابك نم اذه نأل-؛َفْشُك ةعمجلا

 موقي فيكو «سانلاب صاغ دجسملا !؟لعفي اذام نكل !بيط ؟نقاح :نولوقت

 اذإ...هيلإ بهذف «فشك انبر نأل ؛مهفرعي ءالؤه لك بيطخلاف «مهنيب اذكه

 ىلإ قيرط همامأ حتفنا نقاحلا لجرلاو ءاذكه لوقي هتبج دمي بيطخلاب
 ةقيدحلا يف هتجاح ىضقف ءةقيدح ىلإ لصوي :ينعي خيشلا ٌمُك نم لخد..ةقيدح

 .هتماركب هاوح خيشلا نأل ؛اذهب رعشي دحأ الو هناكم ىلإ داعو ًاضوتو

 نأ هللاب ذوعأ :هل لاق ؟ةماركلا وأ ةياكحلا هذهب قدصت :انبحاص لأس يتفملا

 نوكت نأ حلصت ال تنأ :هل لاق «ةمارك تسيلو ةناهإ هذه «نيلهاجلا نم نوكأ

 .اًدج ريثكو ريثك اذه لثمو ءامامإ

 ركذت يتلا تاماركلا «ناغفألا دالب يف داهجلا يف عقت تامارك نع ىوري نآلا

 نم تبغتلا ىلإ ةجاحب اننأ رمألا يف ام لك نكل ؛راكنتسا اهيف ام..ةبارغ اهيف ام نآلا

 ءاقالطإ ةبارغ كلذ يفام كسملا ةحئار هنم مشي ديهشلا نوكف ؛ةياورك اهتحص

 هللاف رجفنت الو مهبناجب ةلبنقلا عقتف نيدهاجملا ضعبب ىنعي لجو زع ابر نوكو

 هيف نوكي نأ ىشخي ةيضقلا ىقبت نکل ؛ينعي نكمم اذه لك ءاونمآ نيذلا نع عفادي
 .اهب قدصنو اهفقتلن نحن ةصق صقي دحاو نأ درجمل هنأ لهاست ةدايز

 لجو زع هللا نأب نمؤي نأ ملسم لك ىلع بجي هنأ هب هللا نيدأو هدقتعأ يذلاف

 نكلو «ةداعلل ةقراخلا هتامارك ضعب يف نيقداصلا نيحلاصلا هئايلوأ ضعب مركب



 يبنلا دعب سائلا لضفأ نأ اًلثم ملعن نحن «ةمارك ملسم لك نلعي نأ طرتشي ال كلذ

 دحأ نع يردأ ام :نودشارلا ءافلخلا مهلضفأو «ةنجلاب نيرشبملا ةرشعلا مه هلل

 قداص ملسم لك نع ىوري نأ يرورضلا نم سيلف تاماركلا هذه نم ءيش مهنم
 كاذنيح دنتسملاو «عقي نأ اذه نكمي عقي نأ نكمي دق هنأ نكل «ةمارك هنم تيئر هنأ

 دعبتسأا ام ناتسناغفأ يف عقت يتلا تاماركلا نم نآلا عاذي امك ءةياورلا ةحص ىلإ

 ءادهشلا ءالؤه ضعبل لجو زع هللا نم ةمارك يه العفو ةلوبقم اهنأل ؛اهتحص نأ

 «ةياورلا ملع يف ةلخاد ةيضقلا ىقبت ؟ال مأ تحص له ىرت نكلو «نيدهاجملا وأ

 :مالكلا لوأ يفانلق امكف ناكمإلا ثيح نم امأ

 همالك نذبناف اهافن نمو ةماركلا ءايلوألل نتبثأو

 ام نوفوشي مهنأ نوعدي تاقوألا ضعب يف يصاعلا ىقبي «بيط :لئاسلا

 .ربقلا يف هل ثدحي

 ملسمو يراخبلا هجرخأ يذلا ثيدحلا متعمس مكلعل ؛نكمم اذه :خبشلا

 رم و يبنلا نأ :امهنع هللا يضر سابعلا نب هللا دبع ثيدح نم امهيحيحص يف

 امأ :ريبك يف نابذعي امو نايذعيل امهنإ امأ» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف نيربقب

 رتتسي ال :-ةياور يفو-هزنتسي ال ناكف :رخآلا امأو «ةميمنلاب ىعسي ناكف امهدحأ

 :ربقلا ىلع امهنم قش لك عضوو نيقش هقشف نصغب هل ىتؤي نأب رمأ مث «لوبلا نم
 ام امهنع ففخي لجو زع هللا لعل :لاقف مالسلاو ةالصلا هيلع كلذ نع هولأسف

 .(نييطر اماد

 امهدحأ نكل نيملسم اناكو «نيبذعملا نيذه باذع عمس لاه لوسرلاف

 ؛سانلا مامأ هتروع نع فشكلا يف لهاستي :يأ «رتتسي ال :رخآلاو ةميمنلاب ىعسي
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 ءاينع كلذلو «لوبلا شاشر هبيصي نأ ىشاحتيال :يأ «لوبلا نم هزئتسيال وأ

 .«لوبلا نم ربقلا باذع رثكأ نإف لوبلا نم اوهزنتسا» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو

 هب تسمشف هتباد اّبكار موي تاذ رم 7 يبنلا نأ» :حيحصلا يف ءاج كلذك

 ىف :لاق ؟ناذه تام ىتم :هعم اوناك نيذلا هباحصأ لأسف نيريق ىأرف لزنف

 :يأ (ربقلا باذع مكتعمسأل اونفادت نأ الول :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف ءةيلهاجلا

 دعبتسي الف «نيروبقملا باذع توص تعمس مالسلا هيلع هب تسمش امل ةبادلا نإ

 «قح ربقلا باذع نأل ؛نوبذعي مهروبق يف ةاصعلا ضعب سانلا ضعب ىري نأ

 هللاب ذعتسيلف ريخألا دهشتلا يف مكدحأ سلج اذإ» :هلوق نم كج يبنلا رمأ كلذلو

 ةنتف نمو ؛منهج باذع نمو «ريقلا باذع نم كب ذوعأ ينإ مهللا :لوقي «عبرآ نم
 ىري نأ نكمي قح ربقلا باذعف «لاجدلا حيسملا ةنتف رش نمو «تامملاو ايحملا

 نأ نكمم اذه لك «لوهم وأ قداص ثدحي يذلا ؟ال مآ ةياورلا تحص ةياورلا

 .تباثف لصألا امأ «لاقي

 ءينالوخلا ملسم يبأ ةصقو «ينرقلا سيوأ ةصق يف خيش اي بيط :ةلخادم

 يقلأ امل ينعت تسلأ ؛ةحيحصف ينالوخلا ملسم وبأ ةصق امأ :خيشلا

 ؟رانلا ىف

 .معن :ةلخادم

 ؛ميهاربإ ىلع اهلعج امك هيلع اًمالسو اًدرب رانلا لعج نم دمحم ةمأ يف لعج يذلا
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 ؟ينعت اذام ينرقلا سيوأ ةصق امأ

 نأ هنم ابلطاف ينرقلا سيوأ متيأر اذإ» :رمعو يلعل #; لاق يتلا :ةلخادم

 . ةو لاق امك وأ «امكل رفغتسي

 )۰۰:٤۹:2۸/۲۹( "- رثألا-ةدج ىواتف"

[T11تاماركلا ةياور يف عسوتلا رطخ باب  

 نم ءاج امب نمؤنو» ةيواحطلا بحاص لوق ىلع ًاقلعم مامإلا لاق]-

 :[«مهتاياور نم تاقثلا نع حصو مهتامارك

 نأل كلذ :تاياورلا نم حص امب كلذ دييقتب ًاعنص فلؤملا نسحأ دقل :تلق

 مهنأ ةجرد ىلإ تاماركلا ةياور يفاوعسوت دق مهنم نيرخأتملا ةصاخبو سانلا

 نإ لب ؛لقع نم ةرذ ىندأ هل نم اهنالطب يف كشي ال يتلا «ليطابألا اهمساب اوور

 تكرت :هئايلوأ دحأ لوق اهنم يتلا ؛ليطابألا كلت لثمل ًاركذ بتكلا عسوأ نم

 نوملاظلا لوقي امع هللا ىلاعت هللا عم ًابدأ ةنس نيرشع نوكيف نك ءيشلل يلوق

 .ًاريبك ًاولع

 يف ةباحصلا ضعب نع ةحيحصلا تاماركلا نم اهب سأب ال ةفئاط دجتو

 1615-1077 ثيداحألا ۲۵٣۳ باب) يوونلا مامإلل « نيحلاصلا ضاير» باتك

 1١-/1١9(. 5ص)"ةيواحطلا نتم ىلع قيلعتلا"
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 ةيالولا نم صخأ ةوبنلا باب [”*"]

 :[ مامإلا لاق]

 .ةوبنلا نم صخأ ةلاسرلاو «ةيالولا نم صخأ ةوبنلا

 1٠١(. "ص)'" ةيواحطلا نتم ىلع قيلعتلا"

 زاج ام له باب 1

 ؟يلول ةمارك نوكي نأ زاج يبنل ةزجعم نوكي نأ
 دبع نب دمحم هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلاو هللا مسب :لاؤس

 :دعب امأ .هالاو نمو هباحصأو هلآ ىلعو هللا

 يبنل ًةزجعم نوكي نأ زاج ام :لوقي خياشملا دحأ نم انعمس :لئاسلا لوقي

 .يلول ةمارك نوكي نأ زاج

 ؛هرمأ ىهتناو خياشملا ضعبل مالك مالكلا اذه نأ :لوقن نأ يفكي :خيشلا

 اذه للاب يبنلا تازجعم نم نأل كلذ ؛هلصأ نم لطاب مالك ىرخأ ةهج نم وهو

 ضعب يف كلذك ةراشإلا امك ءاهلك تازجعملا ةزجعم وه يذلا ميركلا نآرقلا

 ىبتل ٌةزجعم ناك ام :اهقالطإ ىلع ةملكلا كلت انذخأ اذإف ؛ةحيحصلا ثيداحألا

 كلذ نوكي نأ زوجيفأ انيبنل ًةزجعم نآرقلا ناك دقف ءيلول ًةمارك نوكي نأ زاج

 .ليحتسم اذه !؟ةل# يبنلا عابتأ نم يلول ًةمارك

 دساف ىلع ينب ام نكل ؛كلذ نوكي نأ نكمي ةيفوصلا ةالغ ةقيرط ىلع !معن

 ةعابط نم رثكأ هتعابط تديعأ امبر باتك يف فسألا عم ءاج دقل ءدساف وهف
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 باهولا دبعل ءايلوألا تاقبطب فورعملا باتكلا وهو «ملسمو يراخبلا حيحص

 عم ىفانتت اًدج ةريثكو ةريثك ايالبو تاماط باتكلا اذه يف ركذ دقل :ينارعشلا

 تارشع باتكلا اذه عبطي فيك بجعأ انأو «ةيمالسإلا ةعيرشلا دعاوقو لوصأ

 بساني ام هيف ءاج دقل ؛نيحيحصلا جاور الو نيملسملا نيب جوريو «تارملا

 عمسي هب اذإو ةذفان تحت بابلا دنع فقوف «هل ايش راز هنأ ةقباسلا ةملكلا باوج

 اذإ أرقيام مهفو تصنأ امنيح هنكل ميركلا نآرقلا نم ولتي هبحاص نأك هبشي اًنوص

 ينآرقلا مالكلا هلثم زيمتيف ءةيئآرقلا تايآلا فرعي ناك هنأل ؛نآرقلا نم اًنيش سيل هب

 اًمالك ولتي ناك هنأ تدكأت هتءارق نم لجرلا ىهتنا املف :لاق ءيرشبلا مالكلا نم

 ىلإ كمالك نم هتولت ام باوث بهوأ مهللا :لاق هنأل ميركلا نآرقلا ريغ اّيهلإ

 .ينارعشلل ءايلوألا تاقبط يف روكذم اذه ؛هتداع يه امك نالفو نالف يخيش

 مهدنع تراص يتلا ةلالضلا كلت نم أشن مالكلا اذه نوكي نأ نكمي :اًذإف

 نأ مزاتست اهنأل ؛ةلطاب ةدعاق ةدعاقلا هذه نأ ةحيحصلا انتديقعب اهلطبنو «ةدعاق

 :اولاق مهنآل ؛يبنب سيل نم هب ينأي نأ نيملاعلا بر نم ميركلا نآرقلاك مالك نوكي

 يف هيلع اًصوصنم هدجن اذه اذإو «يلول ةّمارك نوكي نأ زاج يبنل ةَّرجعم ناك ام

 مالكلا اذه لثمب ملسم رتغي نأ زوجي ال كلذل ءاذه ينارعشلل تاقبطلا باتك

 .ناطلس نم هب لزنأ ام مالك هنأ ملعي نأ هبسحو

 017:1١:1١( /5) "تارامإلا ىواتف"

 ہا 1



 لضافتلا باب ["*:]

 ناطيشلا ءايلوأ تالالض ضعب ركذو ةيالولاو ةوبنلا نيب

 ءايلوألا نم ًادحأ لضفن الو»ةيواحطلا بحاص لوق ىلع ًاقّلعُم مامإلا لاق]

 :[«ءايلوألا عيمج نم لضفأ دحاو يبن :لوقنو مالسلا مهيلع ءايبنألا نم دحأ ىلع

 ةلهجو ةيداحتالا ىلع درلا ىلإ هللا همحر خيشلا ريشي :حرشلا يفلاق

 بجوأ دقف.عرشلا ةعباتمو ملعلا ةعباتمب نوصوي ةماقتسالا لهأف الإو ءةفوصتملا

 عاطيل الإ لوسر نم انلسرأ امو# :ىلاعت لاق لسرلا ةعباتم مهلك قلخلا ىلع هللا

 .(54 :ءاسنلا) هللا نذإب

 ىلإ هسفن ةيفصتو ةدابعلا يف هداهتجاو هتسايرب لصي هنأ نظي ءالؤه نم ريثكو

 لضفأ راص دق هنأ نظي نم مهنمو «مهتقيرطل عابتا ريغ نم ءايبنألا هيلإ تلصو ام

 ةاكشم نم هللاب ملعلا نوذخأي امنإ لسرلاو ءايبنألا نإ لوقي نم مهنمو «ءايبنألا نم

 لوق ةقيقح وه ملعلا كلذ نوكيو ءايلوألا متاح هنأ هسفنل يعديو «ءايلوآلا متاخ

 هل نيابم عناص هل سيل «هسفنب بجاو دوهشملا دوجولا اذه نأ وهو «نوعرف

 يف نوعرف ناك نكل «ةيلكلاب راكنإلا رهظأ نوعرفو «هللا وه :لوقي اذه نكلو
 قولخملا دوجولا نأ اونظ ءالؤهو «عناصلل ًاتبثم ناك هنإف ؛مهنم هللاب فرعأ نطابلا

 ىلإ ليبس ال رهاظلا عرشلا نأ ىأر امل وهو «هلاثمأو يبرع نباك قلاخلا دوجولا وه

 :لاق «هرييغت

 نم مظعأ وه ام ةيالولا يف ىعداو «متخت مل ةيالولا نكلو «تمتح ةوبنلا)

 :لاق امك اهنم نوديفتسم ءايبنألا نأو «نيلسرملاو ءايبنألل نوكي امو ةوبنلا
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 يلولا نودو لوسرلا قيوف...خزرب يف ةوبنلا ماقم

 :ىلاعت لاق امك نيقتملا نينمؤملل ةتباث ةيالولا نإف ةعيرشلل بلق اذهو

 «نوقتياوناكو اونمآ نيذلا نونزحي مهالو مهيلع فوخ ال هللا ءايلوأ نإ الآ#

 مدقت امك ةوبنلا نم صخأ ةلاسرلاو «ةيالولا نم صخأ ةوبنلاو :(59-5 :سنوي)

 .كلذ ىلع هيبنتلا

 N1) ؛4؛ص)"ةيواحطلا نتم ىلع قيلعتلا"

 ةماركلا ءاعداب تسيل ةيالولا باب ["*ه]

 «نمحرلا ءايلوأ مهلك نونمؤملاو» :ةيواحطلا بحاص لوق ىلع مامإلا قلع]

 :[ الئاق

 مهالو مهيلع فوخ ال هللا ءايلوأ نإ الأ# :ىلاعت هلوق يف نوفوصوملا مهو

 ءاعداب ةماركلا تسيلو (5"-55 :سنوي)#نوقتي اوناكو اونمآ نيذلا.نونزحب

 ىتلا تاناهإلا نم كلذ لب ءسانلا نم ريثك مهوتي امك تاداعلا قراوخو تاماركلا

 .مالسإلا لامج هوس

 7١(. ص)" ةيواحطلا نتم ىلع قيلعتلا"

 ناطيشلا ءايلوأ لاوحأ ضعب ركذ باب "91

 :[لاق هنأ ولا يبنلا نع يور]

 .«(فيسلاب ةبرض رحاسلا دح»

 .(فيعض)

44 
 ہا



 :[ مامإلا لاق]

 0750 /6) مكاحلاو (7 5*7 ص) ينطقرادلاو (؟١/1757) يذمرتلا هجرخأ

 " لصافلا " يف يزمرهمارلاو ١555( -مقر) " ريبكلا مجعملا " يف يناربطلاو

 نم )۱۳١/۸( يقهيبلا هنعو (؟ /8) " لماكلا " يف يدع نباو ١ ص)

 هللا لوسر لاق :لاق بدنج نع نسحلا نع يكملا ملسم نب ليعامسإ قيرط

 .هركذف : هلي

 ملسم نب ليعامسإو ءهجولا اذه نم الإ ًاعوفرم هفرعن ال " :يذمرتلا لاقو

 ." فوقوم بدنج نع حيحصلاو «ثيدحلا يف فعضي يكملا

 ثيدح اكرت ناخيشلا ناك نإو ؛دانسإلا حيحص " :لاقف مكاحلا امأو

 .!" حيحص بيرغ هنإف ؛ملسم نب ليعامسإ

 دروأ دق هسفن يبهذلا نإف ءاقح بيرغلا وه اذهو !يبهذلا هقفاوو :تلق

 " يف لاقو." هفعض ىلع قفتم " :لاقو " نيكورتملاو ءافعضلا " يف اذه ليعامسإ

 ." يئاسنلا هكرتو هوفعض " :" فشاكلا

 انثدح :هللا دبع وبأ رايس نب نسحلا نب دمحم هيوري ءًاعباتم هل تدجو دقو

 .هب نسحلا نع يدبعلا دلاخ

 .(5/؟:هلغ)" هثيدح " يف ناطقلا لهس وبأو )١777( يناربطلا هجرخأ

 هنع يوارلا كلذكو ءةمجرت نم دجأ مل ءاذه ًادلاخ نإف ءةيهاو ةعباتم اهنكل

 .نعنع دقو سلدم وهو «نسحلا ىلع نيقيرطلا رادم نأ ىلع ءاهب دضعي الف

 بدنج نع حيحصلاو اميس ال «نسحأ امف ثيدحلا نيسحت مار نمف كلذلو
 مح



 ثعشأ قيرط نم )75١/54( مكاحلا هجرخأ دقو «يذمرتلا نع مدقت امك فوقوم

 :نسحلا نع كلملا دبع نب

 «بدنج غلبف سانلا يدي نيب بعلي ارحاس اعد ةفوكلا ءارمأ نم اريمأ نأ "

 اهيأ :لاقف «هنع سانلا قرفتف «هفیسب هبرض هآر املف «هيلع لمتشاو ءهفيسب لبقأف

 «ناملس كلذ غلبف.هسيحف ريمآلا هذخأف -رحاسلا تدرأ امنإ ءاوعارت نل سانلا

 نيب بعلي ارحاس وعدي هب متؤي مامإ وهو اذهل يغبني نكي مل !اعنص ام سئب :لاقف

 ." فيسلاب هريمأ بتاعي نأ اذهل يغبني الو ؛هيدي

 «ةبقع نب ديلولا دنع بعلي ناك ًارحاس نأ " :يدهنلا نامثع يبأ نع ءاذحلا دلاخ

 برضف هذخأف فيسلا ىلإ بدنج ماقف .هرضي الو ءهسفن حبذيف هفيس ذخأي ناكف

 .#نورصبت متنأو رحسلا نوتأتفأ# :أرق مث «هقنع

 " قشمد خيرات " يف ركاسع نباو يقهيبلا هنعو ينطقرادلا هجرخأ

 .هب میشه نع قرط نم هل قايسلاو (؟و9 0

 :دوسألا

 سأر برضي ناكو ءرحاس هيدي نيب بعلي قارعلاب ناك ةبقع نب ديلولا نأ "

 هدغلا نم ناك املف «هيلإ رظنف «نيرجاهملا حلاص نم لجر هآرو !ىتوملا ىيحي

 هقنع برضف هفيس لجرلا طرتخاف «كلذ هبعل بعلي بهذف هفيس ىلع لمتشا



 ناكو -نجسلا بحاص ًارانيد ديلولا هب رمأو !هسفن يحيلف اقداص ناك نإ :لاقف

 ؛معن :لاق ؟برهت نأ عيطتستأ :لاقف ؛لجرلا وحن هبجعأف ؛هنجسف -ًاحلاص ًالجر

 ." ًادبأ كنع هللا ينلأسي ال جرخاف :لاق

 ءريغص يعبات هنإف ةصقلا كردأ دوسألا وبأ ناك نإ حيحص دائسإ اذهو :تلق

 .ةورع ميتي لفون نب نمحرلا دبع نب دمحم همساو

 نم مهنأب نورهاظتي نيذلا ةيقرطلا ءالؤه :لوتقملا رحاسلا اذه لثمو :تلق

 هل ةقيقح ال لييختو رحس هضعبو «شيشلاو فيسلاب مهسفنأ نوبرضيف هللا ءايلوأ

 هيلع سرمت اذإ رفاك وأ نمؤم نم ناسنإ لك هعيطتسي ؛نيرامتو براجت هضعبو

 ءرونتلا مهلوخدو «مهيديأو مههاوفأب رانلا مهسم كلذ نمو «بلقلا يوق ناكو

 هسفن نعطي هنأو ءالڙه نم هنأ هيف رهاظت فقوم بلح يف مهدحأ عم يلو

 قرحلاب هتددهو «ةقيقحلا نع هل تفشكو «هتحصنف رمجلا ىلع ضبقيو «شيشلاب

 نم رانلا تبرقو هيلإ تمقف :عجارتي ملف !ةغرافلا ىوعدلا هذه نع عجري مل نإ

 وه قرتحي نأ ةيشخ اهتأفطأ مث !رظني وهو ءهيلع اهتقرحأ رصأ املف اددهم هتمامع

 امك هفيسب مهلتقل ءالؤه ىأر ول «هنع هللا يضر ًابدنج نأ ينظو .ًادناعم اهتحت نم

 ." ىقبأو دشأ ةرخآلا باذعلو " رحاسلا كلذب لعف

 .(515*-0*/5141"ةفيعضلا'"

 هنم باب [ ۷|

 :[لاق هنأ اب يبنلا نع يور]
 متفرع ولو ءلهج هب هعم سيل يذلا ملعلا متملعل ؛هتفرعم قح هللا متفرع ولا

 مل ام الإ ًائيش نيقيلا نم دحأ يتوأ امو ؛مكئاعدب لابجلا تلازل ؛هتفرعم قح هلل
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 الو :لاقف !هللا لوسر اي تنأ الو :لبج نبا ذاعم لاقف ««يتوأ امم رثكأ هنم تؤي

 لاقف ءءاملا ىلع يشمي ناك مالسلا هيلع ميرم نيا ىسيع نأ انغلب دقف :ذاعم لاق.انأ

 .« ءاوهلا ىلع ىشمل ًانيقي دادزا ولو» : و هللا لوسر

 .داتسإلا فيعض ءركنم

 نم هنيقي نكي مل ىسيع نأ هيف نإف ؛قايسلا اذهب نتملا ركنم يدنع وهو :تلق
 ءايلوألا ضعبل ناك اذه نأ اوكح امنيب «ءاوهلا ىلع يشمي نأ هنكمي ثيحب ةوقلا

 ىفخي الو !!مالسلا هيلع ىسيع نم ًانيقي ىوقأ ناك ضعبلا اذه نأ كلذ نم جتتيف

 يذلا اذه ناك نإ :دب الو نيرمأ دحأ كلذ نم مزليو :نيبلا لالضلا نم اذه يف ام

 يذلاف ؛ًاحيحص ثيدحلا اذه ناك نإو .حيحص ريغ ثيدحلاف ؛ًاحيحص اوكح

 .لمأتف .دب الو حيحص ريغاوكح
 2( 8-8 غ7 /4)" ةفيعضلا"

 هللا ةيصعم ىف دحأ ةعاط زوجي ال باب [۳۳۸]

 :[ يي هللا لوسر لاق]

 .(«فورعملا يف ةعاطلا امنإ «هللا ةيصعم يف رشبل ةعاط ال»

 :[مامإلا لاق]

 كرابت هللا ةيصعم يف دحأ ةعاطإ زوجي ال هنأ اهمه ةريثك دئاوف ثيدحلا يف و

 فئاوط لالض ملعي هنمو.خياشملاو ءاملعلاو ءارمألا كلذ يف ءاوس «ىلاعتو

 :سائلا نم

 ةرهاظ ةيصعمب مهرمأ ولو مهخويش نوعيطي نيذلا ةفوصتملا ضعب :ىلوألا

 س نس ا اا ا م
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 فرعأو ءديرملا ىري ال ام ىري خيشلا نأو :ةيصعمب تسيل ةقيقحلا يف اهنأ ةجحب

 دجسملا يف هسورد ضعب يف هعابتأ ىلع صق ًادشرم هسفن بصن ءالؤه نم ًاخيش

 هبيأ ىلإ بهذي نأب هيديرم دحأ ةليل رمأ ةيفوصلا خياشم دحأ نأ اهتصالخ ةصق

 !كمأ بحاص وه امنإ ؟ةقيقح كابأ تلتق كنأ نظتأ :لاقو خيشلا هيلإ رظنف ! خيشلا

 نإ :مهل لاقف همعزب ايعرش امكح ةصقلا هذه ىلع ىنب مث !بئاغ وهف كوبأ امأو

 يف هعيطي نأ ديرملا ىلع نأ رهاظلا يف عرشلل فلاخم مكحب هديرم رمأ اذإ خيشلا

 يف هنكلو هدلاو لتقب دلولا رمأ رهاظلا يف هنأ خيشلا اذه ىلإ نورت الأ :لاق «كلذ

 ىفخي الو !اعرش لتقلا قحتسي وهو هدلولا ةدلاوب ينازلا لتقب هرمأ امنإ ةقيقحلا

 .ةريثك هوجو نم اعرش ةصقلا هذه نالطب

 ريمألا نم وه امنإو ؛هنأش ناك امهم خيشلا قح نم سيل دحلا ذيفنت نأ :ًالوأ

 .ىلاولا وأ

 ىفامهو ةأرملا نود لجرلاب دحلا ذقت اذاملف كلذ هل ناك ول هنأ :ًايناث

 ؟ءاوس كلذ

 .مجرلا ريغب لتقلا سيلوءامجر لتقلا اعرش همكح نصحملا ينازلا نإ:ًاثلاث

 كلذ نأش كلذكو «هوجو نم عرشلا فلاخ دق خيشلا كلذ نأ نيبتي كلذ نمو

 عرشلا فلاخ ولو خيشلا ةعاطإ بوجو نم ىنب ام ةصقلا ىلع ىنب يذلا دشرملا
 نأ مكل زوجي الف بيلصلا هقنع ىلع خيشلا متيأر اذإ :مهل لاق دقل ىتح ءارهاظ

 اعم لقعلاو عرشلل هتفلاخمو مالكلا اذه لثم نالطب حوضو عمو !هيلع اوركنت

 ترج دقلو .فقثملا بابشلا ضعب مهيفو همالك هيلع يلطني نم سانلا يف دجن
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 امو دشرملا كلذ نم اهعمس دق ناكو ةصقلا كلت لوح ةشقانم مهدحأ نيبو ينيب

 نم اهنأل ةصقلاب انمؤم لظو ائيش هعم ةشقانملا دجت مل نكلو «مكح نم اهيلع ىنب

 كرمأ ول :هل تلق املو ةماركلا نوركنت متنأو :لاق «همعز يف تاماركلا باب

 ابتف !!ةلزنملا هذه ىلإ دعب لصأ مل يننإ :لاقف ؟لعفت لهف كدلاو لتقب كخيش

 ْنِم لهف «ةلزنملا هذه ىلإ نيلضملل مالستسالاو لوقعلا ليطعت ىلإ يدؤي داشرإل

 ؟بعشلا نويفأ هنأب ءالؤه نيد فصي نم ىلع كلذ دعب بتَع
 ,( مو _»وأ /1/١)"ةحيحصلا"

 جاردتسالاو ةماركلا نيب قرفلا باب [۳۳۹]
 1Y هللا لوسر لاق]

 .« لبحلا ةيراس اي ؛لبجلا ةيراس اي»

 سيلو رمعل ىلاعت هللا نم ًاماهلإ ناك امنإ روكذملا ءادنلا نأ هيف كش ال امم

 رمع نأ هيف سيل نكلو ل يبنلا نع تبث امك " ثدحم " هنإف ءهنع بيرغب كلذ
 كلذب ةفوصتملا ضعب لالدتساف :نيعلا يأر مهآر هنأو «شيجلا لاح هل فشك

 بولقلا يف ام ىلع مهعالطا ناكمإ ىلعو ءايلوألل فشكلا نم هنومعزي ام ىلع
 بيغلا ملعب درفنملا نيملاعلا بر تافص نم كلذو ال فيك «لطابلا لطبأ نم

 .رودصلا يفام ىلع عالطالاو

 يف لوقي لجو زع هللاو لطابلا معزلا كلذ ءالؤه معزي فيك يرعش تيلو

 لهف .4لوسر نم ىضترا نم الإ ادحأ هبيغ ىلع رهظي الف «بيخلا ملاعإ# :هباتك
 نوعلطي مهنإ لاقي نأ حصي ىتح هللا لسر نم لسر ءايلوألا كئلوأ نأ نودقتعي

 .ميظع ناتهب اذه كناحبس !!مهايإ هللا عالطإب بيغلا ىلع
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 رومألا نم وهف ءًافشك هنع هللا يضر رمعل عقو ام ةيمست حص ول هنأ ىلع

 لدي يذلاب هلثم رودص درجم سيلف ءاضيأ رفاكلا نم عقت دق يتلا ةداعلل ةقراخلا

 ءاملعلا لوقي كلذلو هتيالو ىلع لدي هنأ ىلع الضف هنم ردص يذلا ناميإ ىلع

 نوبرضيو «جاردتسا وهف الإو ةمارك وهف ملسم نم ردص نإ ةداعلل قراخلا نإ

 هلوقك نامزلا رخآ يف ربكألا لاجدلا دي ىلع عقت يتلا قراوخلا لثم اذه ىلع

 هب تءاج امم كلذ ريغو «تبنتف كتابن يتبنأ :ضرأللو رطمتف «يرطمأ :ءامسلل

 .ةحيحصلا ثيداحألا

 ةنسلا نم " سطسغأ " ددع نم مويلا هتأرق ام كلذ ىلع ةثيدحلا ةلثمألا نمو

 ءارو زاغلألاب ءولمملا ملاعلا اذه " :ناونع تحت " راتخملا " ةلجم نم ةسداسلا

 نم جاوزلل ايقيرفأ بونج ىلإ تبهذ ةباش ةاتف " ةصق 7١ ص " سمخلا ساوحلا
 ةاتفلا تذخأو «عيباسأ ةثالث دعب اهتبطخ تخسف هعم ةريرم كراعم دعبو ءاهبيطخ

 اي هاو " :عاطقنا الب اهقامعأ يف حيصت يهو «بارطضا يف اهتفرغ عرذت

 ةعبرأ دعبو ؟اهل ثدح ام ركذب اهمأ جعزت الأ تررق اهنكلو " ؟لعفأ اذام...هامأ

 امدنع ملسلا طبهأ تنك دقل ؟ثدح اذام " :اهيف ءاج ةلاسر اهنم تقلت عيباسأ

 عم ًاقفتم ةلاسرلا خيرات ناكو." ؟لعفأ اذام...هامأ اي هاوأ " :ةلئاق نيحيصت كتعمس

 ةلثمأ هيلإ راشملا لاقملا يفو." اهقامعأ نم هيف حيصت تناك يذلا مويلا خيرات

 فرعيو " فافشتسالا "و " رطاختلا " ب مويلا هنومسي ام تحت لخدي امم ىرخأ

 ةصقل ةهباشم لاثمألا برقأ اهنأل هاندروأ يذلاب انيفتكا " ةيناثلا ةريصبلا " مساب

 ال امم اهنأ هنظل نيملسملا نم اهركني نم تعمس املاط يتلا «هنع هللا يضر رمع

 انرشأ نمم ءالؤه ريغ دجن امنيب ءرمع ىلإ بيغلاب ملعلا ةبسن نمضتت اهنأ وأ !لقعي

 لكلاو «بيغلا ىلع ءايلوألا عالطا ناكمإ تابثإل اهنولغتسي ةفوصتملا نم مهيلإ
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 شيج هب ذقنآ ثيح ءرمع اهب هللا مركأ ةمارك يهو ةتباث ةحيحص ةصقلاف .ئطخم
 عالطالا نم ةفوصتملا همعز ام اهيف سيل نكلو هب كتفلا وأ رسألا نم نيملسملا

 فرع يف (رطاختلا) وأ (عرشلا فرع يف) ماهلإلا باب نم وه امنإو «بيغلا ىلع
 ئطخي دقو ةثداحلا هذه يف امك بيصي دقف ءاموصعم سيل يذلا رضاحلا رصعلا

 ام لك يف عرشلاب ديقتلا نم يلو لكل دبال ناك كلذلو ءرشبلا ىلع بلاغلا وه امك

 ةيالولا نع كلذب جرخيف ءةفلاخملا يف عوقولا ةيشخ لعف وأ لوق نم هنم ردصي
 فوخ ال هللا ءايلوأ نإ الأإ# :لاقف لماش عماج فصوب ىلاعت هللا اهفصو يتلا

 تيأر اذإ :لاق نم نسحأ دقلو#نوقتي اوناكو اونمآ نيذلا نونزحي مه الو مهيلع

 هنإف...عرشلا دودح ىلع فقي ملو ريسي دق رحبلا ءام قوفو...ريطي دق ًاصخش

 يعدبو جردتسم

 /*)"ةحبحصلا" 1١4-1١1 (.

 عدب نم باب "01
 فشكلا قيرطب ثيداحألل حيحصتلا ناطيشلا ءايلوأ

 :[ وقلم يبتلا نع يور]

 .« متيدتها متيدتقا مهيأب .موجنلاك يباحصأ»

 :[ مامإلا لاق]

 هيف ناك نإو ثيدحلا اذهو" ")۲۸/١(: نازيملا " ىف ىنارعشلا لوق امأو

 !هيلإ تفلتي ال ءارهو لطابف "٠ فشكلا لهآ دنع حيحص وهف «نيثدحملا دنع لاقم

 دامتعالاو «ةتيقم ةيفوص ةعدب فشكلا قيرط نم ثيداحألا حيحصت نأل كلذ

 ہا هس



 فشكلا نأل ثيدحلا اذهك ءاهل لصأ ال ةلطاب ثيداحأ حيحصت ىلإ يدؤي اهيلع

 مل نإ اذهو ءبيصيو ءيطخي وهو «يآرلاك نوكي نأ -حص نإ -هلاوحأ نسحأ

 .هيضري ال ام لك نمو «هنم ةمالسلا هللا لأسن «ىوهلا هلخادي

 .(58١-45/1:١)"ةفيعضلا"

 نطابلاو رهاظلا ملع نيب عمج نالف :ةلوقم راكنتسا باب ]٤١[

 :[ مامإلا لاق]

 نم ناك" ۲٤(: /۲) ميعن وبأ لاق «(هاشذام) ب فرعي هيقفلا دمحم نب يلعو

 (!) نطابلاو رهاظلا ملع نيب عمج..ةيفوصلا مالعأ دحأ ءاهقفلا خويش

 [راكنتسالل بجعتلا ةمالع مادختسا نم رثكي هللا همحر مامإلاو]

 .(۲۳۳۸-۳۳۹ /۷)" ةفيعضلا'"

 !شاشحلا يلولاب ينابلألا ءاقل باب 1

 ةبسنلاب دمحم خيشلا خلا هركذ يذلا ثيدحلا لاجم يف يلاؤس :لاؤس

 ةصقلا :لاثملا ليبس ىلع .خويشلا ضعب ةنسلأ ىلع درت يتلا ثيداحألاو صصقلل

 ينعي ىرأ يتلاو كشك ديمحلا دبع خيشلا ناسل ىلع تدرو يتلاو اهتعمس يتلا

 ىتح تركذ وأ تبسن اهنأ قدصأ عيطتسأ ال هنأ ثيح نم ريبكلا ضقانتلا نم اهيف

 ةبرق نم برشي ناك سانلا ضعب هنإ :وه ركذ امك اهلوقي ةصقلا ينعي «خيراتلا يف
 فوس هنأب هدده هآر امدنعو ةرم لوأ باطخلا نب رمع هيلع رمف ءرمخ اهيف ناك

 هآرف ةفاسم نع وهو هنع رم ةيناث ةرم هنع رمف ةيناث ةرم رمخلا برشي هآر نإ دلجب

 هلأس امدنعف معن «لخ ىلإ رمخلا لوحي نأ هللا اعدف باطخلا نب رمع ىأر لجرلا
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 ناكف باطخلا نب رمع همشف «لخ هنإ :لاق ةبرقلا يف يذلا ام باطخلا نب رمع

 ىلع ناك هنإ يدصق...هقفلا ةفلاخمو ضقانتلا نم عون هيف يبأر يف اذهف الخ

 ديمحلا دبع نع ركذي ًاضيأو ءاهلعفي وهو ةيصعملا نم هيجني نأ هللا وعديو ءةيصعم

 ريغ ينعي اهدنس ينلاو ةفيعضلا ثيداحألا ضعب لوقي وأ يوري هنأ ًاضيأ كشك

 ريبك ريثأت هل كشك ديمحلا دبع نأ ملعأ هنأل اذه لاجملل ةبسنلاب يلاؤسو «حيحص

 ىلع كقيلعت اندبف .ةقيعضلا صصقلاو ثيداحألا ركذيو مويلا بابشلا ىلع
 ؟هذه ةلأسملا

 يف ال يلع ترم ام انأ لجرلا نع اهتلقن يتلا ةصقلا هذه نأ ةقيقحلا :خيشلا

 يفالو ةعوضوملا يفالو ةفيعضلا يفالو ةنسحلا يفالو ةحيحصلا ثيداحأل

 يف هيولسأ نأ ركتي ال اذه كشك خيشلا نأ ةفسؤم ىرخأ ةقيقحو ءاهل لصأ ال يتلا

 بولسأ وه بولسألا اذه نأ ينعأ ال نكل بيجع بولسأ سانلا ةماع ىلع ريثأت

 ىلع ةالصلاب رمألا لثمب نيرضاحلا فطاوع ةراثإو ةفطاعلا لمعتسي هنأل عورشم

 عم هنكل «رثؤم هبولسأ ةياهنلا يف نكل ؛هرخأ ىلإ ينوعمسأو ةالص هوديز لوسرل

 ثيدحلا لاجم يف قلعتي اميف ةصاخو ملاعلاب سيلو صاصق هنأ ديدشلا فسأل

 ثيداحألا نم بدو بهام عمجي وهف ءًاصاصق هنوك عم شاوح وهف ؛يوبنلا

 ىلع ظعاولا اذه لثم لمحي بيسك لخدت انهو ءاهيف مهركذيو اهب سانلا ظعيو

 ةدعاق هنأ ىلع ثيدحلا حلطصم بتك ضعب يف ركذت ةموعزم ٌةدعاق فارحنالا

 هذه «لامعألا لئاضف يف فيعضلا ثيدحلاب لمعلا زوجي هنأو ءاهيف ةيش ال ةملسم

 يه مأ ةملسم يه له ثيدحلا ءاملع دنع اهيف فلتخملا نم اهنأ عم ةلمجلا

 ةدحاو ةلاسر وأ دحاو باتك نم رثكأ يف كلذ انركذو نحن هانبتن يذلاو «ةضوفرم

 اذه «هفعض فرعي ثيدحب ىلاعتو كرابت هللا ىلإ برقتي نأ هل زوجي ال ملسملا نأ
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 املف ًاطورش اهب لمعلل اوعضو ةدعاقلا هذه اونبت نيذلا نأ عم نكل «هانبتن يذلا

 ةفيعضلا ثيداحألا ترشتنا ةدعاقلا هذهل نيرخأتملا نم نينبتملا ريهامج لخأ

 .ةعوضوملاو

 ثدح اذإ ملعلا ىلإ نومتني نيذلا عم ًادج ةريثكو ةريثك براجت انل نحن نكل

 هنأ يردي الو ثيدحلا اذه ءاج نيأ نم يردي ال ًانيقي ملعن وهو ثيدحلاب مهدحأ

 اذه يورت تنأ يخأ اي :هل ليقو هيلع راكنإلاب ئيجوف اذإ هنكل فيعض وأ حيحص

 لمعي نكل :ةموعزملا ةدعاقلاب باجأ ًاسأر فيعض ثيدحلا اذهو ثيدحلا

 له اهقالطإ ىلع تسيل ةدعاقلا هذه نكل ؛لامعألا لئاضف يف فيعضلا ثيدحلاب

 نم ًائيش ملعي ام ؟فيعض ثيدح وه ًافنآ هتيور يذلا ثيدحلا اذه نأ ملعت تنأ

 ثيدحلا اذه نأ ملعي نأ اهنم طورش اهل تعضو اهنأل ةدعاقلاب لخأ دق ًاذإ ؟كلذ

 دعاست ةدعاقلا هذه حيحصلاب فيعضلا هيلع طلتخي ال ىتح فيعض ثيدح

 لوسرلا نع ثيدحلا ةياور يف اوظفحتي ال نأ وو ءابطخلاو صاصقلاو ظاعولا

 هب لمعي ًافيعض ثيدحلا ناك نإو «هلل دمحلاف ًاحيحص ثيدحلا ناك نإ هنأل ؛ ةا

 .لامعألا لئاضف يف

 يفو هصصق يف يوري كلذلو ثيدحلاب ةفرعم هدنع سيل روكذملا خيشلاف

 نم ًاقالطإ هل لصأ ال ام يوري نأ برغتست الف ؛ثيداحأ نم بدو به ام هظعاوم

 لاو لوسرلا ثيدحب ةلص اهل تسيل يتلا راثآلا

 لوطي ةقيقحلا اذه يف ثحبلاو رهدلا ةبيصم هذهو لخلاو رمخلا ةصق

 هنأ ةياورلا هذه لثم نم رطخأ وه ام ةياور نوزيجتسي ءاملعلا ضعب نأ ةصاخيو

 صصقلاو كلاب ام نكل «للحم لخ ىلإ مرحملا رمخلا لوحتي نأ هللا ىعد اذه
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 نم برشيي اذه لوقيي هيلع ركنيف رمخلا برشي صخشلا نأب ًادج ةريثكو ةريثك
 تنأ هيلع ركني امنيح لوقيف شيشحلا عيبي رخآ «ءيشب مكر مخ نم سيل ةنجلا رمخ
 يرتشي ناسنإ لك نأو ءردخملا شيشحلا دض عيبأ انآ ردخم شيشح عيبأ انآ نظت

 ءردخملا شيشحلا لامعتسا يف هتداع نع علقي وهف ؟شيشحلا اذه يدنع نم

 ةعيرش كانه :مهلوق كلذ يف مكبسحو «ةعيرشلا اولطعو لقعلا اولطع اذهبو

 .ًادج ةريطخو ةريطخ تاملك مهلو «ةعيرشلا فلاخت ةقيقحلاو «ةقيقح كانهو

 يتداعك تجرخ :ًايصخش يل تعقو ةصق مكل ركذأ نأ نسحي ينعي هلعلو

 ةيرق يف ةليل هيف انتب ًالزنم قيرطلا يف انذختاو بلح ىلإ انناوخإ ىلإ يقيرط يف
 نورهاس اهيف نورماس نحنو «ةيطع ريد همسا رتم وليك 2١ وحن قشمد نع دعبت

 قرطت بابلا قرطي نأ لدبف -ايند ةقبط ةداجلا ىلع رادلا -بابلا قرطي نأ لدب
 قرطي نأ لدب ء«هقرط يف بيرغلا قراطلا اذه نم رظنلل رادلا بر جرخيف ةذفانلا

 ًالهسو ًالهأ قراطلاب ًابحرم رادلا بحاص حايصب انئجوفف ةذفانلا قرطي بابلا

 بحاص هب ىفتحا يذلاا ميركلا فيضلا اذه ىلإ اننيعأ تيأرشا ىقب نحن «نالفب
 وه ئجوف امك هب تئجوفف موعزملا فيضلا اذه لخد «ميظعلا ءافتحالا اذه رادلا

 يف ناخدلا برشي «ناضمر يف موصي ال ؛ةالص كرات «شاشح لجرلا :ينعأو «يب

 هأنيعو دجسملا جراخ دجسملا اياوز نم ةيوازل هرهظ دناس وهو ؛ناضمر

 براذه نأ ةهج نم هب تئجوف انأف ءامهيف شيشحلا ريثأت نم ناترفصم ناتصخاش

 ًارفاك نكي مل نإ رجاف قسافب شاشحب بحريب مع هدنع فويض نحن يذلا رادلا

 ام لكف دجسملا اذه بنجب تناك كانه يتناكد انأ انراج هنآل يب وه ئجوف

 سلج ينآر املك «شيشحلا هيف ًاعبط ناخد برشي ششحي وهو ةالصلل تجرخ

 عكري دخأي ينعي لاحلا هذخأ بوذجم ينعي ذوخأم هنأب رهاظتي ذخأو ينع ًاديعب
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 اولوقيب وش مالك ينعي عطقم مالك ماشلا يف هنع اولوقيب مالك لوقيو اذكه دجسيو

 ةلمج يف ام ناجنذاب ضيب شيشح ةرودنب وش ةمات ريغ ةلمج ةيبرعلا ةغللا يف

 .ةمات ريغ

 تلجتراف ءايلوألا رابك نم هنأ ناسنإلا اذهب دقتعي رادلا بر نأب تفرع ٍلئتيح

 -َنوُنَرْي ُْهالَو ِْهْيَلَع ٌفْوَح ال هللا لوا نإ الأ# ةميركلا ةيآلاب اهتحتتفا ةملك

 ام (4 :سنوي)#ةّرخآلا ينو ايلا ايا يف ىَرْخُبْلا مك َنوُقَتياوُناَكَو اونم َنيِذَّلا
 اذه لاثمأ ىلع انجرع مث ددصلا اذه يف انملكت ؟ناميإلا وهام ؟ىوقتلا يه

 هللاب هناميإ وه امنإ ملسملا ةماركو «ءيش يف مالسإلا نم سيل اذه نإ ؛لاجدلا

 خياشملا دحأ لاق ال وأ ةيقيقح ةمارك هنم ردص ءاوس طقف وه اذه هلل هاوقتو

 .قشمد يف اندنع

 ثيسي دق رحبلا ام قوفو... بطي دق ًاصخش تيأر اذإ

 يعدبو جردتسم هنإف...عرشلا دودح ىلع فقي ملو

 نأب نمؤي نأ هاجتالا اذه انبرض نكل ددصلا اذهب انملكت وش ينعي ركذأ امو

 بحاصب اذإو «ءايلوألا رابك نم اذه بولسم هنأب رهاظتملا رجافلا قسافلا لجرلا
 امك انك ةدلبلا هذه يف -ةربعلا انهو-ةدلبلا هذه يف نحن هللاو ذاتسأ اي لوقيب رادلا

 يف سرد دقو نالف خيشلا انءاج نكل «مالسإلا وه اذه ىوقتلاو ناميإلا نإ لوقت

 سانلا ظعي ءاج مث ةنس نيرشع ةيرقلا نع باغ ةنس نيرشع فيرشلا رهزألا
 صاوخ هلل نإ ةرم نم رثكأ هنم عمسن انكف «خلإ تارهسلا يف دجسملا يف مهملعيو

 كجفيب كبجعيب ام يذلا رجحلاو :عجرم مالك صاخشألاو ةنمزآلاو ةنكمألا يف

 رمخ برشيب ناسنإ تفش اذإ .كجفيب كبجعيب ام يذلا رجحلا .كحرجيب

 دقتنت نأ كايإ مث كايإ سب نيحلاصلا ءايلوألا رابك نم نوكي اذه زوجيب ششحيب
 محم



 كانه ناك :لاق ؛ةيلاتلا ةصقلا مهل ىور مث حلاصلا يلولا اذه عم ةلكشم يف عقتف

 هعمو قاوسألا ىلإ جرخي ركنملا نع ىهنيو فورعملاب رمأي ينعي بستحم خيش

 عئاب دنع قوسلا يفاركنم ىأر املك «خيشلا ةبحاصم ىلع نيصيرحلا ةبلطلا ضعب

 لاقبلا نع نولوقي اندنع لاقب دنع فقو ىتح «ركذيو حصني راطع دنع لاقب دنع

 رجاف اي قساف ايراكنإلا يف غلابو هيلع ركنأف صخشل شيشحلا عيبي هآرف راطع
 اذه متأ امف يرهزآلا خيشلا مهلوقيب «هرخآ ىلإوو عفني ال امو رضي ام عيبت تنأ

 حبصأ الإ همالك متأ ام ركنملا نع ىهنيو فورعملاب رمأي ناك يذلا لضافلا ملاعلا

 كلذلو نيحلاصلاو ءايلوألا رابك نم هنوفرعت لاقبلا خيشلا ءًائيش لقعي ال ةميهبلاك
 يف هعابتأ راتحا .هبلو هلقع ذخأو هبلس خيشلا ناك لضافلا ملاعلا اذه هيلع ركنأ امل

 ىلإ صخش نم ءاود اهل نوفرعي ال يتلا ةلكشملا ةجلاعم ينولأسي اوذخأف هقح

 ام لجرلا اذه مهل لاقف صخش ىلإ اوؤاج ىتح ناكم ىلإ ناكم نم صخش
 ةعيرش نيب عمج :ينعي ؛نيحانجلا وذ هناف هيلع اوبهذا نالف الإ هتلكشم ىلع مكلدي

 انأو -لاقبلا اذه لاق ءاذكو اذك ةصقلا هل اولاقءهيلإ اويهذ .هيلإ اوبهذا ةقيقحلا نيبو

 هنوذخأت مكخيش جالع نيحلاصلاو ءايلوألا رابك نم اذه -شاشحلا يلولا هيمساب

 هيلإ اوبهذ «ناك امك خيشلا عجري خيشلا نع ىضري شاشحلا يلولا اذه نوضرتست

 امك ينعي -كماقم فراع شم خيشلا خيشلا ذخآت ام انديس اي هل اولاقو هيلإ اوبهذ

 اولاز ام اذكه -ةعيرشلا نيبو ةقيقحلا نيب عماجلا موعزملا نيحانجلا وذ مهدشرأ

 يهانلاو فورعملاب رمآلا ملاعلا خيشلا نع شاشحلا يلولا يضر ىتح هنوضرتسي

 وذ مالك ًالعف هنإ ةعامجلا اوسحأو يحص مئان ناك دحاو لثمو «ركنملا نع

 يلولل رذتعي ذخأ هرودب خيشلا ؛ناك امك خيشلا عجر :يأ ؛حيحص نيحانجلا

 .لجو زع هللا دنع كتلزنمو كماقم انفرع ام نحن انذخآت ام هنإ شاشحلا

 عيبأ انأ نإ نظتب خيش اي تنأ :ملاعلا اذهل شاشحلا يلولا لاق :ةربعلا نيأ

 و57
 يا



 :شيشحلا دض هرثأ نكل شيشح ةروص هتروص شيشح عيبأ انآ هردخملا شيشحلا

 ماكحأ نولطعي اذكه ءشيشحلا برش نم ىفشيو الإ يدنع نم يرتشيب دحأ امف

 .مهوعضخيو مهودبعتسي ىتح سانلا لوقعو لجو زع هللا

 يف نوحرصي بلح يف لجرو ماشلا يف قشمد يف خياشم فرعن نحنو
 هتبقر ىلع بيلصلا قلع دق ًاخيش تيأر اذإ ةريبكلا دجاسملا يف ةماعلا مهسورد

 اوعمسا كلذ ىلع ليلدلاو «ملعت ال ام ملعيو ىرت ال ام یری هنأل ؛هيلع رکنت الف

 :ةيلاتلا ةصقلا

 ينتثإ بهذا ينبا اي لاعت :مهدحأل لاق ؛نيديرم عابتأ هل خيش كانه ناك

 ولو هتعاطإ بجي رمأ اذإ خيشلا نإ دلولا مّلَعُم اذكه ءاعاطو ًاعمس .كدلاو سرب

 بناجب مئان وهو هندب نع هيبأ سأر لصفف تيبلل دلولا حار هللا عرش ةفلاخمب

 خيشلا مسبتف «خيشلا رمأ ذفن هنآل ؟اذامل «ًارورسم ًاحرف هخيش ىلإ ءاجو هتجوز

 ءرفاسم كدلاو ينبا اي ءال كدلاو تلتق كنأ تنأ نظت هل لاق ةشيلك هل لاق اكحاض

 ينزي كمآ بحاص اذه نكل هلل اشاح !؟كوبأ لتقت كرمآب انآ ءكمأ بحاص اذه امأ

 نويفألا نم عونلا اذهب نيردخملا نيكاسملا سانلا ءهلتقت نأ كترمأ انأ كلذلو اهب

 هذه ةصقلا هذهب خيشلا ثدحيب املف تانويفألا باحصأ نوفرعيال نيذلا

 .ربكأ هللاو ميظعتلاو ريبكتلاب اذامب حض دجسملا يقالتب هذه ةجيتنلابو

 بيرقت تاونس رشع لبق نينسلا تاناضمر نم ناضمر يف تعقو ةصقلا هذه

 ةروجهملا دجاسملا ضعب يف حيوارتلا ائيلص ام دعب انناوخإ دحأ ينءاج كانه انأو

 «تاعاسلا حلصأ انأو يناكد يف ةوعدلا ءادتبا يف عمتجن ذئمويانكو ءةنسلا ىلع

 هذه يل ركذ ؟ثدح اذام ءال :هل تلق مويلا نالف خيشلا ثدح اذام فرعتأ يل لاق

 طبضلاب هتلاخ نبا اذه يبحاص بيرق صخش رمي ثيدحلا اذه يف نحنو ةصقلا
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 .ةصقلا هذهب ثدح يذلا خيشلا يديرم نم اذه فسوي وبأب فرعيو

 نم عونلا اذه نم انافاع يذلا لجو زع هللا دمحن نأ بجي اتناوخإ اي ةقيقحلا

 بيغيب حيحص يداملا نويفألا ؛يداملا نويفألا نم رطخأ اذه هنآل ؛نويفآلا

 :حيار بولسم عياض يونعملا نويفآلا اذه امأ :نامزلا لك شم نكلو ناسنإلاب

 اي هتلاخ نبا وهو يبحاص هادانف ناكدلا مامأ فسوي وبأ رم ةصقلا مامت يف ليلدلاو

 :هل لاق «خيشلا سرد ةليللا يف سردلا يف كيأر ام هل لاق «لخد ؛لاعت فسوي وبأ

 .ةصاخ ةروصب قشمد يفوأ ماشلا يف ةتكن اندنع انآ ءتايلجت تايلجت هللا ءاش ام

 ةناكد بحاص كانه ةموت باب اهمسا ىراصنلاب صاخ ةلحم يف قشمد يف

 ينارصنلا وه ةلقب :«ةلقب تايلجت)» :اهيلع بئاك ةتفاللا يفو رمخلا عيبي نيتهجاو

 ءالؤه املف «ةلقب تايلجت» ةداعلا يه امك اهمسا ريغب اهيمسمو ناكدلا بحاص

 .«ةلقب تايلجت» اهعيتيب نحن تايلجت اولوقي هللا ءاش ام اهومسيب ةيفوصلا

 هذه ةصقلاب كيأر ام لاق ءةلقب تايلجت فسوي وبأ لوقيب هللا ءاش ام دهاشلا

 هذه نأ هخم يف ركاذ وه «ءايلوألا تامارك نوركنت ةيباهو ةعامج متنأ حيحص لاق

 لخد فسوي وبأ هتلاخ نبا لثم ملعلا يف ةلاح دق ىلع وهو انبحاص لخد «ةمارك

 نم ةدئاف يف ام هنأب ترعش «تاعاسلا حلصأ ةلواطلا ءارو سلاج انآ شاقن يف هعم

 تمق عوضوملا يف لخدأ انأ ام دب ال تلق «ةرمث يفام ةجيتن يفام نينثالا

 هللا كراب .فسوي وبأ اي هل لوقآو فسوي وبأ عم ملكتأ تذخأو امهبناجب تسلجو

 تنأ «ةبيكرت ةبيصملا ىلع اولوقيب اندنع ةبيكرت ةبكرم اهنأ كلدتب ةصقلا ؛هبتنا كيف
 اهب ينزي مع هنأل وهف كوبأ وه ام لجرلا اذهو كمآ هذه لوقيب خيشلا فيك ىرت ام

 لهج يف هنإ نيبم انه بيط !؟كوبأ حبذت كرمآس انأ لهو هلتقت هحبذت نأ كترمأ انأ

 عقي هنأل ؟دودحلا ذفني نأ ملسملا مكاحلا ريغل له نأ :ىلوألا ةيحانلا :نيتيحان نم

 ا ۹1٤



 مجري نأ الو هندب نع هسأر لصفي نأ نصحملا ينازلا دح له ًايناث ءسانلا نيب ةنتف

 اذه ينازلا ىلع دحلا ماقأ اذاملو :ريخأو ثلاث ءيشو «تومي ىتح ةراجحلاب

 ةصقلا نأ هئيبمف «يه امك اهب ينزملا مألا كرتو نصحم ريغ نوكي نكميو لجرلا
 نوقع ال ْمُهَف مَع كب ٌوُضا» ةدئاف يفام ينعي شاقن ىلإ جاتحت امو ةبيكرت

 شاب الإ ةوق الو لوح الو ةفطاعلا حالس ريغ حالس اندنع دجوي ال تلق اريخأ

 مكل ىور يللا كخيش خيشلا هنأ ول نآلا راصتخاب نآلا فسوي وبأ اي :هل تلق

 ضورفملا وه ام ءًادج جرحم لاؤس ؟لعفت كوبأ حبذت كنأب كرمأ هذه ةصقلا

 لتقأ انأ هللاب ذوعأ :لوقي لئاسلا اذه لكش اذإ نيملسملا ةماع نم دحاول ةبسنلاب

 هتبطاخ انأو جرخو رقنو ماقملا اذه تلصو ام انآ :لاق ؛!؟لاق اذام فراع ؟يبأ

 اذإ ماقملل هلوصو نأ ربتعي وه ءلصت ام هللا ءاش نإ كرمع :هلتلوق ةيروسلا انتغلب

 هل انلق نحنف لصي مل وه اله ءلصو هللا ءاش ام هحبذا كوبأ لتقا خيشلا لبق نم َرِ
 ام سيلو ةئسلاو باتكلل عوجرلا وه جالعلا كلذلف ؛لصت ام هللا ءاش نإ كرمع

 .خلإو ةياكحو ليقو لاق

 "رونلاو ىدهلا" )۱۹٩/ ٠٠:٠٠:٤١(

 ؟ةمارك وه له شيشلاب مهسفنأ نييفوصلا برض باب [4"1]

 نولمعتسيو فدلا ىلع نوبرضي ءنييفوصلل اياوزلا ضعبل ةبسنلاب :لاؤس

 ؟ةلأسملا هذه يف مكحلا اذه يف وش «معن يأ ءشيشلا

 اذه نم دشأ نكل «مارح يهالملا نم وهلك فدلا ىلع برضلا.. :خيشلا

 ؛زوجي ال مارح اذهف ءلجو زع هلل ركذلا يف «ةدابعلا يف مارحلا اذه لاخدإ مارحلا

 كرابت هللا ىلإ برقتلا ةيصعملا هذه نم دشأ نكل ءةيصعم ةيصعملاب نايتإلا نأل

 ۹10 | ا ا



 .اهب ىلاعتو

 هيلع نوبرضيو ركذلا يف نوصقري نيذلا نويقرطلا وأ نويفوصلا ءالؤهف
 :ملعلا لهآ ضعب لوق مهيف قدصي اذه «لبطلاب لب «فدلاب

 عيت ةنسءانغلانأب ايد يف سانلا ملع ىتم

 عقي ىتح عمجلا يف صقريو رامحلا لكأ ءرملا لكأي نآو

 عّصِقْلاالإموقلا ركسأ امو هلإلا بح بانرك ساولاقو

 عيش لواهيراهصهقريماهبللا كلك

 علبلل مكتم ركتمالأ ىهنلل ىلوأ ايو لوقعلل ىلو ايف

 عييلا كاذ لشممركتو عامسلابانلجاسم ناهت

 :رخآ لاق امكو

 ليحتسمرماباومتجدقل 2 ليج رش عدقبا ليجايأ
 يلاوصقراو مئاهبلا لثماولك يهلإمكللاق نآرقلا يفأ

 .هاشاح

 برضلا نم ًاميرحت دشأ اذه :ركذلا يف لبطلا وأ فدلا ىلع برضلا :ًاذإف

 َنيِذَّلال :هباتك يف لجو زع انبر هللا لوق مهيف قدصي مهنأل ؛وهللا يف فدلا ىلع
 6 :فارعألا)اَينُدلا ةا ميترغو اًيِعَّلَو ار مهيد اودا
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 ًءاَكْم الإ ِتْنَبْلا َدْنِع ْمُهالَص َناَك امو :نيكرشملا قح يف ىلاعتو كرابت لاقو

 .(ه :لافتألا)# ةَيِدْضَكَو

 .هلل مهتدابع # مهئالَص َناَك اَمر



 .مارحلا )تيا َدْنِع#

 ثرإ اذه ءنورفصي فيك نآلا بابشلا نورت متنأو ءًاريفص 4(ًءاَكْن الإ

 هللا تيب يف ةيلهاجلا دهع يف نوكرشملا ناكو «ضعب نم مهضعب رافكلا هثرو

 .قيفصتلاو ريفصلاب هللا ىلإ نوبرقتي مارحلا

 ضعب لعفي مويلا اذكه 4ٌةّيِدْضَتَو ءا الإ ِتَْْلا َدْنِع ْمُيَئالَص َناَك اَمْول

 ءراكنإلا دشأ مهيلع مهراكنإو «مهل نيملسملا ءاهقف مذ متفرع نمم نيملسملا

 نأ بجي ؛ةلكألا ةصقرلا ءالؤه هيف ركذي يذلا ناكملا نأب مهضعب ىتفأ ىتح

 ركذ هنأ اومعز يذلا ركذلا كلذ «لجو زع هللا ةيصعمب هيف يت ؛ثولت هنأل ؛ثرحي

 .وهل وه امنإو

 ١١٠:١١:۲١(. /۲۰)"رونلاو ىدهلا "

 نم فولألا تائم كانه نوكي نأ «بئاصملا ةبيصم هذه «شيشلاب ب رضلا امأ

 سانلا ءال وهل ةمارك وه ةزجعم وه سفنلل ءاذيإلا اذه ًاضيأ نومهوتي نيملسملا

 عابتا وه نيدلا نأل ؛ءيش ىلع اوسيلو «نيدلا نم يش ىلع مهنأ نومعزي نيذلا

 هباحصأ الو اولا لوسر نكي ملو ؛مالسلا هيلع لوسرلا هيلع ناكام

 يتلا راعشألا كلت نم اهنم ًائيش متفرع يتلا ةفصلا هذهب هللا نوركذي ماركلا

 .اهايإ مكتعمسأ

 برضو ؛ركذلا يف فدلا ىلع برضلا ءالؤه دنع اعمتجا نامارح انهف

 «نيملسملل ليلضت هب نرتقي سفنلل ءاذيإ اذهو «شيشلاب مهسفنأل سانلا ءالؤه

 يه مث «ةلاهإ يه لب ءةماركب الوأ تسيل يه ةقيقحلاو «ةمارك هذه نأ مهماهيإو

 مسح



 ءرفاكلا كلذ لعفي نأ كلذ عيطتسي «مهلعف لعقي نأ نيرجافلا رجفأ عيطتسي نيرمت

 اعيمج مكلعل متنأو ؛ةضاير «نيرمت هنأل ؟اذامل ؛هلوسرو هللاب نمؤي ال يذلا رفاكلا

 :دوهش نم ىأرم ىلع مهدحأ نفدي نيذلا نييتثولا سودنهلا بئارغ ضعب متعمس
 ًايح جرخي مث ءضرألا يف اذه نفدي فيك ًاصيصخ اورضح «نيصاحف ءابطأو لب

 «تاعاس شم ًامايأ بارتلا تحت شاع هنأل؛ينثولا اذه ىنعم له ؟سفنتي نيأ نم

 .لجو زع هلل اشاح «رابكلا هللا ءايلوأ نم اذهءًأيح جرح مث

 ثداوح نورت ًالثم متنأ ءرومألا بئاجعب يتأت ةضايرلاو «ةضايرو نيرامت هذه
 رسج ىلع [يشمن]انيشم ول نحن «رحبلا ىلع دودمم لبح «ًادج ةريثكو ةريثك
 اذه ءأدبأ ةماركلاب ةقالع اهلام!؟ةمارك هذه شيأ «لبحلا ىلع يشمي وه امأ «قيض

 ًاميدق نيملسملا ءاملعو «رفاكلاو نمؤملاو حلاطلاو حلاصلا هيف كرتشيو «نرمت وه

 هذه ىوس مهنيد نم نوفرعي ال نيذلا سانلا ءالؤه عم براجت مهل ًائيدحو

 :نولوقي ءاملعلا نأ عم ءاهب سانلا نولَّلضُي مث اهوداتعا يتلا نيرامتلا

 ريسيدقرحبلاامقوفو 0ريطيدق اص خش تيأراذإ

 يعابو جَردتسم و نإف عشلادودح ىلع فقيملو

 :ماسقأ ةثالث ىلإ مسقنت تاداعلا قراوخ ..نأل :اولاق ؟اولاق اذامل

 .ةزجعم ١-

 .ةمارك -؟

 .جاردتسا -*

 .قفانملاو رفاكلا نم:جاردتسالاو:يلولا نم:ةماركلاو:يبنلا نم:ةزجعملا

 هللا ءاش ام ةنسلاو باتكلا يف يهف «تازجعملا نع ثدحتنل ةجاحب متسل

 هلل دمحلاو هذهف «نيحلاصلا نيقداصلا ءايلوألا تامارك..ًاضيأ تاماركلاو «ةريثك

 و434
 يا



 ا

 لآ فز اَهَدْنِع َدَجَو َباَرْخْلا ارز اَهْيَلَع لسد اک :ىلاعت لوقي :ةريثك ًاضيأ
 ءددصلا اذه یف ةفلؤم بتك كانهو ءمالسلا اهيلع ميرمل ةمارك هذه YY) :نارمع

 ؟همسا وش..هللا همحر ةيميت نبا باتك اهنسحأ نمو

 . :ةلخادم

 ؟معن :خيشلا

 ...ءايلوألا تامارك ىف ةدعاقلا :ةلخادم

 .ةعامج اي همساب انوركذ ال ءال :خيشلا

 .لسرلاو ءايبنألا تازجعمو ةماركلا :ةلخادم

 .ال :خيشلا

 ."ءايلوألا تامارك ىف ةدعاقلا :ةلخادم

 «جاردتسالا وه هنع ثدحتن نأ يغبني يذلا ثيدحلا امأ ءةصالخلا :خيشلا

 رخآ ىف ربكألا لاجدلا نأ ةرتاوتمو لب ؛ةحيحصو ةريثك ثيداحأ ىف ءاج دقل

 لوقي ؛تبنتف «كتابن يتبنأ :ضرألل لوقي.رطمتف «يرطمأ :ءامسلل لوقي نامزلا

 نيمسق لجرلا عطقي ؛هعبتتو جرختف كزونك يجرخأ :-ةبرخ ضرأ- ةبارخلل
 ىلع هللا اهيرجي «تاداع قراوخ هذه ؟تامارك هذه له ءًايح هديعي مث «فیسلاب

 قلخ نيب ام» :لاقف ؛مالسلا هيلع لوسرلا هنع انثدح يذلا ربكألا لاجدلا اذه [دي]

 يتأي لاجدلا حيسملا اذه وه اهف «لاجدلا حيسملا ةنتف نم ربكأ ةنتف ةعاسلاو مدآ

 .تاداعلاو قراوخلا هذهب

 ."ناطيشلا ءايلوأو نمحرلا ءايلوأ نيب ناقرفلا" :باتك دارأ امنإ-هللا همحر-خيشلا نأ يل رهظي )١(

 مسح



 ؛حلاصلا لمعلا وه حالصلا ءًادبأ حالص ىلع لديام ةداعلل قراخلا :ًاذإف

 :قباسلا رعاشلا لاق كلذل

 رافكلاف ةرئاطلاب شم «ةحنجأ نودب ربطي :يأ ريطي دق ًاصخش تيأراذإ

 .ناريطلاب انوقبسو نوريطي

 رسيدقرحبلا ام قوفو 2 ريطيدق اص خش تبآراذإ

 يعابو جولس ٌههنإف عرشلا هود ح دنع فقي ملو

 ىلع ةلدألا ربكأ نمو «نيرامت هذه «شيشلاب مهسفنأ نوبرضي نيذلا ءالؤهف

 هيل ءال :كل لوقيب «ريغص سوبدب كبرضب انآ تاه «مهدحأل تلق اذإ كنأ :كلذ

 يأ يف هيرضي ديريب صخش يأل هتمارك يتأي هيلخ ًالعف ةمارك بحاص وه ناك اذإ

 يف «ردصلا يف نوه هلاح برضي نرمتم شم وه نآل ؛هيل ءال :كل لوقي «ناكم

 ثيح سيل «محللا ثيح «لضعلا ثيح .نوه امنإو «نوه الو..نوه الو «بلقلا

 .ماظعلا ثيحو باصعألا

 «نيلاجدلا ءالؤه عم براجت نامزلا رم ىلع نيملسملا ءاملعل :ًافنآ تلق...

 يف نييعافرلا خيش ىدحت يذلا هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيش مهرهشأ نم

 «قرتحي الو رانلا لخدي هنأب رهاظتي ناك يذلا نييحئاطبلاب نيفورعملاو «هنامز

 «قيرطلا خيش ىعدتساف «ذئموي قشمد ريمأ ىلإ يدحتلا ربخ لصوو «مهادحتف

 ملكتف «ةياهنلا يف نالعفي اذامو نالداجتي فيك فوشيل ءةيميت نبا مالسإلا خيشو

 «قلخلا رارش نم «قلخلا رارشأ نم ءالؤه نأو ملع نم هدنع امب مالسإلا خيش

 اهلعف يف كرتشي رومأب سانلا نولجدي امنإو «حالص الو ىوقت الو ملع ال مهنأو

 نونهدي ءالؤه نإ :لاق ام ةلمج يف لاقو ءرفاكلاو نمؤملاو «حلاطلاو حلاصلا

۹۷۹ 
 يا



 انأو ءرانلا مهقرحت الو رونتلا نولخديف «كلذك مهبايثو «ةصاخ ةدامب مهنادبأ

 بايث مهيتأتو بايثلا هذه اوعلخي نأ ريمألا ةرضح اي رمأت ءدحاو طرشب مهادحتأ

 هذه نوسبلي مث ؛مهنادبأ لخلاو ءاملاب اولسغي نأ مهرمأتو «كدنع نم ليسغ

 املف «بذاكلا وهف انم قرتحا نمف «رونتلا هعم كاذنيح انآ لخدأو «ضايبلا بايثلا

 .هيبقع ىلع ثكن «لاجدلا كاذل رمألا فشكتا

 تعقو ًادج ةطيسب ةصق مكل ركذأ نأ ديفملا نم هلعل ةربثكو ةريثك ثداوح...

 انيقلأ ءةوعدلا ليبس يف قشمد نم بلح ىلإ ترفاس تنك «ريقفلا دبعلا انأو ءانأ يب

 رخأت ؛ءاقدصألا انناوخإ نم كيه سمخ عبرأ ةداع ىقبيو «سانلا ضفناو سردلا

 «كيه هنطبو «ينع ديعب كانه سلاج ءةعاسلا كلت لبق ةتبلا هتيأر ام صخش مهعم

 هذه :لاق ؟لجر اياذه (ام) :هل تلق ؛كيه هشرك كلذ عم «ليحن «نيدبلاب وه ام

 ينعي شيإ :تلق «بلح يف كانه ةينامحرلا ةملك عمسأ ةرم لوأل انآ «ةينامحرلا

 :لاق «فرعأ انآ ءاذامل يب تثج تنأ ينعي :تلق «شيشلا ينعي :لاق ؟ةينامحرلا

 لك «نيلصن يذ ىسوم ذئموي لمحأ تنك «لهس رمألا :هل تلق ءانتامارك مكيرون

 ىسوملا هذهب كبرضأ انآ ًاذإ :هل تلق «ملقلا ةباّرَب ناشنم «ريغص هلوط كيه لصن

 تلق «هدیاب هايإ هيطعب يللا سوملا اهب هلاح برضيب وه :ينعي.يديب :لاقف ؛يديب

 نم رركتت يتلا ةملكلاه ىلع اوجرفتي اوءدب سائلاف.يديب :لاق «يديب ال :هل

 انأو «يديب..يديب..يديب..يدبي ؛يديب :لوقيب وهو ءيديب :لوقب انآ «نيقيرفلا

 انأو نينس نم هللا ءاش ام يلع ىضم ًايناثو «قحم :ًالوأ .هنم رّيْضَأ لاحلا ةعيبطب

 رخآ هنم علط كلذلو «ّلَمو لكف ءقحلا هللا نيد ىلإ ًاناولأو ًالاكشأ سانلا وعدأ

 لَم نيدعبو «يدیب يديب :يل لوقيب وهو «يدیب :هل لوقب انآ «قرفلا وش :ةملك



 عوضوملا لوح ..يديبف «قرف يفام مادام :هل تلق «قرفلا شيإ :لاقو لگو

 اي :هل لاق ءدمحأ وبأ نامك همساو رادلا بحاص ىدان «مهلیهجت نم اذهو ءًاسأر

 تلق ديرب اذام انآ تمهف ؛محفلا عبت متنأ لقنملا اولوقتب «لقنملا تاه «دمحأ وبأ

 ةيفوصلا نم وه ناك «هللا ناحبس .ةتيربكلا تاه «لقنملا بيجت ال ءدمحأ وبأ اي :هل

 تمقو ةتيربك تلعش «تيربكلاب ءاجف «لاقعلا نودب ءاضيب ةطحاوطحي اوداتعيب

 ينعي «مجو «نيكسم «كقرحب الو ءةلطابلا هذه كاوعد نع عجرت :هل تلق «هيلإ

 ًالعف هنم تبرتقا ىتح ةوطخ ةوطخ هيلإ مدقتأ انأو ؛:ةملك الو يكحي ام «سرخ

 ءاهتكرف كيه اهتذخأ مث «بهتلت تأدبو «هعبت ةطحلا يف...يف تيربكلا تيطح

 مهلق «مكعبت خويشلا دنعل ىقب حور :تلق «كيه اهتلمع ءررشلا دادزي هنإ ةيشخ

 .نييفلسلا تامارك ياه

 (01:094:15 /۲۰) "رونلاو ىدهلا"

 ةيفلسلا ةقيرطلا يه ام باب 1

 ؟نيذوعشملا ىلع راكنإلل

 ؟نيذوعشملا ىلع راكنإلل ةيفلسلا ةقيرطلا ديرن :لاؤس

 يف رش لكو فلس نم عابتا يف ريخ لكو :ةفورعم ةيفلسلا ةقيرطلا :خيشلا

 ءنيلاجدلا نم مهلاثمأ مهفلس ؟اذه يف مكفلس نم :ءالؤهل لاقيف «فلخ نم عادتبا

 نآل ءاهيلإ اوعجر ام اهومهف ولو ةلدألا نومهني ال ءالؤه نأ انناوخإ ضعبل تلق انآ

 ةيهقفلا ةيحانلا نم كش الب مه :دادجألاو ءابآلا هيلعاودجو ام وه هيلع مهام

 ةعبتملا ةعبرألا بهاذملا نم بهذم ىلإ بستني مهنم لكف ؛ةيبهذملا نوعّدي
 ديقتي مهنم دحأ الف ًاعقاوو ةقيقح امأ «ًالكشو ًامسا ةقيقحلا يف اذه نكل ؛مويلا

۹۷۲ 
 يا



 يعفاش وأ يفنح انآ :لوقيس ؟كبهذم ام :مهتلأس ول نكل «ةيعرشلا ماكحألاب

 ىلإ عجرن انتطخ كانه ؟لمعلا اذه زاوجب لاق يعفاشلا كمامإ له :هل لاقي ٍلئتيح

 اماذإ مه نكل «ىلثملا ةطخلا هذه نوهقفي ام ءالؤه نكل «فلسلا ىلإو ةنسلا

 متنأو ةيسماخ متنأ :انل اولاقو ؛ةمئألاب هيلع جاجتحالل اوعجر رمألا مهزوعأ

 هذه يف مكفلس نم :مهل لوقت ًالوأ «مهتغلب مهبطاخن نحن :ًاذإف..متنأو ةيباهو

 ناحتمالاو رابتخالا نم عون ىلإ جاتحت ةيضقلا مث ؟اهب نوتأت يتلا لامعألا

 تاثم ذنم ةفورعم ةيضقلا هذه «شيشلاب هسفن برضي نم ىأر مهضعب...يلمعلا

 يف مه مهنكل :مهيديأب مهسفنأ اونعطي نأ يف دج نيئيرج مهنأو ءالؤه نع نينسلا
 هسفن [برضي فيك] فرعي وه «فتکلا لكؤت فيك فرعي مهدحأ لاقي امك عقاولا

 ةيضقلا مهيلع بلقتف ةسراممو ةضاير نيرمأ ىلإ ةيضقلا دوعت كلذلو هسفنب

 سوملاب امنإو شيشلاب سيلو الثم مكدحأ نم نعطُي نأ مهتم بلطيو
 ؛ًالعف نولجدي مهنأ سانلل نيبت ةيلمع ةوطخب اوهبني نأ بجي ءالؤهف...:ريغصلا

 .مهديفت ام ةيملعلا ةجحلا نآل

 :ةثداح ًاضيأ يل ترج مث نييقرطلا ءالؤه ضعب عم ةبرجتو ةقباس يدلاولو

 هذه لثمب يتأي ناك يدنبشقن خيش كانه ناك..اينابلأ ةليصألا اندلب يف كانه ناك

 يبأف شيشلاب هلاح نعطيو لعفيو لعفي هنأو..مهنأب هنوعدي امم ةلطابلا ىواعدلا

 كل يهف كلذ عمف رادلا هذه الإ كلمأ ال ريقف لجر انآ :هل لاقو هللا همحر هادحت

 لدب ةريغصلا ىسوملا هذهب كنعطأ نأ نم ينتنكم ام اذإ ةايحلا ديق يف تيقب نإ

 نكامأ يف مهنادبأ نم نونعطُي مهنأ فورعم اذه يف رسلاو «ىبأف ةريبكلا شيشلا

 .ةلتاق ريغ اهنأ نوفرعي

Eq | 



 لامش يف يه يتلا بلح يف تاونس رشع ذنم ةثداح يل تعقو كلذكو

 نأ دعبف :ًامايأ رهش لك ةوعدلا ليبس يف اهيلإ رفاسأ نأ يتداع نم ناكو «قشمد

 ناوخإلا ضعب رخأتيو فلختي ةداع سانلا ضفناو ةرضاحملا وأ ةملكلا تيقلأ

 نأل هل تهبنت ام ةسلجلا يف ىتح هتيأر ام مهدحأ يقب نكل ةعبرأ ةثالث «نيبرقملا

 يمامأ زرب وهف مهفرعن نمم ةعبرأ ةثالث يقب اوفرصنا امل نكل ةرماع نوكت ةسلجلا

 سيلو فيحن وهو ءاذكه ئتان ءيش يرظن تفل مث «يدنع لوهجملا هصخشب

 لوألو ةينامحرلا هذه :لاق ؟يخأ اي اذه ام «جراخ هنطب ليحن هنوك عم..يلثم نيدب

 هنأ لئثثيح تمهف «شيشلا :ينعي :لاق ؟ةينامحرلا ىنعم ام :هل تلق ءاهب عمسأ ةرم

 تنك ٍلئموي !هللا ناحبسو «معن :لاق ؟ةمارك كشيشب انيروت ديرت :هل تلق :يفوص

 ىلإ جاتحت ال :هل تلق ؛نيفرط هل ريغص سوم يدلاو ىسومك ىسوم لمحأ
 «يديب ال :ثيبخلا لاق ؟يديب ىسوملا هذهب كبرضأ نأ كيأر ام نكل...شيش

 وه ءانيلك نم رركتت ةملكلا هذه الإ نورضاحلا عمسي امو «يديب ءال :هل تلق

 ؟قرفلا ام :لاق «هتللمأو هتجعزأ ىتح يديب يديب ءيديب :لوقأ انأو ءيديب :لوقي

 ىدانو مالكلا يف رادو فلو لجرلا تهب «يديبف قرف يفام مادام :هل تلق

 ديري ام انأ تمهف -محفلا عبت -«لقنملا تاه !دمحأ وبأ اي :لاق «تيبلا بحاص

 ال !دمحأ وبأ اي :هل تلق «معن :لاق ؟كيف رثؤي ال رانلا فيك انيرت نأ ديرت :هل تلق

 !لطابلا روهظ عرسأ ام !هللا ناحبس «تيربكب طقف تئا لقنملاب يتأت

 :هيلإ تمقف ينع ًاليلق ديعب وه..اذكه ةطح عضاو وهف لجرلا تيربكب ىتأ

 وأ لطابلا ءاعدا نع عجرتس :هل تلقو تيربكلا تلعشأ ...هدعقم يف سلاج وه

 تأدبف ؛ملكتي ام ًادبأ ؟فيك ؛ةملكب الو قطن امف مجو ههجو نيكسم «كقرحأ

 ةوجف اذكه تحبصأو اذكه اهل تلمع "اهتكرفف" تبهتلا اعف هعبت ةطحلا قرحأ

 ا ٤ ٩۷



 .نحن انتامارك هيرأو كخيش ىلإ بهذا :هل تلقو

 اهيف ةيضق سيل نيرمت ةيضق ةيضقلا نآل ؛اذكه نوديري ةعامجلا ءالؤه...

 «نيرامت اهلك هذه [ًارحس] تسيل هذه نکل ًانايحأ رحس نوكي دق ىتح ةمارك ًالوأ

 وه..صالخإب وه يردن ام..بلح يف قرطلا خياشم دحأ مهلأ ناك لجو زع انبر
 فيفخ ..ةكئالملا هلمحت هنأ [عاطقنا] يفلس حبصأ !؟وه ناك اذام يردن ام فدهب

 سانلا اوعمجي نأ لجأ نم هيلع قدي يذلا لبطلا يف يقلي نأب ةكئالملا هلمحت

 لبطلا اذه اوم ريف «ركنملا ىلع مهنيعت يتلا نيطايشلا اوعمجي نأ نوديري ةيقيقحلاو

 اذكه ةكئالملا هلمحت هنأل ؛لبطلا جعبني الف لبطلا ىلع وه فقي مث ضرألا ىلع

 .سانلا نومهوي

 ينعي طوؤنرألا لوقيو نسح همسا..همسا ظفحأ لازأ الو لجرلا اذه لوقي

 خيش ةرم ىت :لاق يفلس هنأ رهاظتي ةقيرط خيش طوؤنرآلا نسح ...اندالب نم

 ءركذاولمعيو بلح يف تاحاسلا يف سائلا عمجي حبصأو بلح ىلإ باش ةقيرط

 هيلع فقيو لبطلا اذه يمري هنأ ًاذإ يعدتست ةقلحلاف مهتقيرط ىلع ركذلا ةقلح

 الإ فقي داك ام هلذخ انبر نكل اذه داوأ «لبطلا هب یوه ام هنأ فيك سائلا هفوشيو

 مل تنأ بهذا :هل لاق «هتخيشم نابإ يفو دوجوم انيحاص..طبهو لبطلا جعبنا

 :ينعي ؛سانلا هل اوقفصف فقوو يناثلا هجولا ىلع لبطلا بلقو ىتأ «دعب لت

 ءيش اهيف ام ةيضقلا ؟اذه يف ةليحلا ام :يل لاق ءاذكهو خيش نباو قيرط نبا اذه

 يذلا هنأ كلذ يف ةليحلا ..دعب نرمتم سيل ريغصلا خيشلا اذه نيرمتلا نم عون الإ

 لبطلا عبت راطإلا فرح ىلع هعضي مدقلا عبت بعكلا عضي ةيلمعلا لمعي نأ ديري

 نرمتم ريغ هنأ رابتعاب لجرلا اذه..ءيش ريصي ال كلذبو دلجلا [ىلع] مدقلا ةيقبو

 ¥۹۷ 0 | ا ا اا



 ةريثكو ةريثك ءايشأ انل ىكح اذكهو «هب ىوهف دلجلا ىلع مدقلا عبت بعكلاب ىتأ

 نم عون ىلإو نيرمت ىلإ جاتحت نكل ًامامت ةيداعرومأ لوح رودت اهلك ًادج
 .ةفخلاو ةقاشرلا

 «حلاصلا بابشلاب سيل «بابشلا ضعب اينابلا نم قشمد يف نحنو ةرم ىتأ
 هذه ضعب لعفي هب اذإو كانه نم نسحأ هلعل ايروس يف ةايحلل اوبهذي نأ اودارأ

 نكت مل ذئمويو جاجزلا لكأي اهتلمج نم «نويقرطلا اهبكتري يتلا ليعافألا

 ةبمللاو «ةليتفلاو تيزلا عبت هذه ليدانقلا تناك ءدالبلا يف ترشتنا هذه ءابرهكلا

 عمسن امدنع نحن ءاهيلع ضعيو سانلا [مامأ] هذه ةبمللا ذخأيق دليلا عنص

 يفوت نيتتسب ينم ربكأ يخأ ءاهعلبيو نانسألاب اذكه اهطرقي ءززقتي ؟اذام انمسج
 حبصأو نرمت :هفرعي دمحأ وبأ انناوخإ ضعب نكمي دمحأ وبأ همسا ؛هللا ةمحر ىلإ

 .نويقرطلا اهيعدي يتلا ىوعدلا سفنب سيل نكل جاجز لكأي رخآلا وه

 اذكه ةعامجلا ءالؤهو ؛ةسرامملاو ةأرجلا نم عون ىلإ جاتحت اياضق يف ينعي

 ةيضقامأ :مه نوعايام سكع ىلع نوتؤُي نأب الإ نوبلغي ال
 مزالف كلذل ءًاقالطإ اذه نم ًائيش نومهفي ال ءاملع..ةمئأ..ةنس ..باتك ..ةجح

 .مهضراعنو مههباجن فيك فرعن

 لبطلا نم تامدقم ىلإ جاتحي ام يلولا..ءايلوأ متمد ام :مهل لوقن :ةلخادم

 ..ًالثم لبطلا نودب مكتامرك اوتبثأ..اوبرجف..ديشانألاو

 ىتح ةرضحلا دعب الإ ةمارك حبصت ال ؛ةرضحلا هذه :كل لوقي :ةلخادم

 .[نولاجدلا هلعفي ام ضعب روضحلا هيف يكحي حضاو ريغ مالك]

 والا
 يا



 ةقلح لمعي قشمد يف اندنع سان...ءاياضق...نييرصملا ...نم هذه :خيشلا

 كلذ دعبو سانلا نم دهشم ىلع....ةربل نيسمخ ةيروس قرو...هل ذخأي اذكه

 :نوعرف ةرحسل ةبسنلاب ىلاعت لاق امك «رحسلا عاونأ نم اذه نأ كش ال «هعجري
Aro o ھر رس معن (5١1:فارعألا)# ميِظَع رحب اوُءاَجَو ْمُهوُبَهْرَتْساَو سالا عا اوُرَحَس» 

 ًادج ةبيرغ ءايشأ «رخآ ناسنإ دي يف حبصأ هب اذإو ناسنإ دي نم متاخلا ذخأي كلذك

 قرافلا نكلو هرخآ ىلإو موصي الو يلصي ال هنأ نكمي هل قالخ ال لجر هنأ عم

 .ةيالوو ةمارك اهنوذختي كئلوأ ..ةنهم اهذختي هنأ اذه نيب

 )۰۰:۲۳:٤۷/۲۸( "رونلاو ىدهلا "
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 اهماكحأو ةثاغتسالا لوح مالكلا باوبأ عامج
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 تاومألاب ةثاغتسالا :كرشلا نم باب [*5]

 هيلع ردقي اميف قولخملاب ةثاغتسالا زاوج نايبو
 :[ 22ج هللا لوسر لاق]

 مدآب اوثاغتسا كلذك مهانييف «نذآلا فصن قرعلا غلبي ىتح وندت سمشلا نإ»

 هدمحيءأدومحم ًاماقم هللا هثعبي لئم ويف ؛ةنجلا ةقلحب لخأي ىتح ىشميف :قلخلا

 .«مهلك عمجلا لهأ

 :[مامإلا لاق]

 وعدي نأ مالسلا هيلع هنم اوبلط :يأ ؛" مدآب اوثاغتسا " : لاء هلوق :(ةدئاف)

 يف ةفورعم ةريثك ىنعملا اذهب ثيداحألاو ءىلاعتو كرابت هللا دنع مهل عفشيو ءمهل

 ريثك مهوتي امك «تاومألاب ةثاغتسالا زاوج هيف سيلو ءامهريغو «" نيحيحصلا "

 يف امك «هيلع ردقي اميف يحلاب ةثاغتسالا باب نم وه لب !تاومآلا ةعدتبملا نم

 .ةيآلا #..هودع نم يذلا ىلع هتعيش نم يذلا هثاغتساف# :ىلاعت هلوق

 :زجاعلا ديقملل رداقلا يحلا لوقي نأ -ًالثم -زوجي ال هنأ نّيَيلا حضاولا نمو

 امإ وهف «فلاخ نمف «هنم زجعأ ىلاعت هنود نم هب ثاغتسي يذلا تيملاف ! ٌيِنِعَأ

 لك ىلعو :ريصب عيمس هنأ هتيم يف دقتعي هنأل لوذخم كرشم وأ «لوبهم قمحأ

 لهآ هاشخي يذلا وهو ؛ربكألا كرشلا نأل ةروطخلا نمكت انهو «ريدق ءيش

 متنك نإ مكل اوبيجتسيلف مهوعداف مكلاثمآ دابع هللا نود نم نوعدت نيذلا نإ

 مه مآ اهب نورصبي نيعأ مهل مآ اهب نوشطبي ديأ مه مآ ابب نوشمي لجرأ مهلأ.نيقداص



 نإ.ريمطق نم نوكلمي ام هنود نم نوعدت نيذلاو# :لاقو اهب نوعمسي ناذآ

 .#ريبخ لثم كئبني الو مككرشب

 .(0915-ه90 /ه) "ةحبحصلا"

 هنم باب ["55]

 :[ هللا يبنلا نع يور]

 دابع اي «يلع اوسبحا هللا دابع اي :دانيلف ةالف ضرأب مكدحأ ةباد تتلفنا اذإ»

 .(مكيلع هسبحيس ًارضاح ضرألا يف هلل نإف «يلع اوسبحا هللا

 .(فيعض)

 :[مامإلا لاق]

 " :4*0 ص) " جاحلاو رفاسملا راكذأب جاهتبالا " يف يواخسلا ظفاحلا لاقو

 :تلق." هخويش رباكأ ضعبو وه هبّرج هنإ :يوونلا لاق نکل ءفيعض هدنسو

 الف ؛ثيدحلا اذهك ىبيغ رمأ ىف اهنم ناك ام اميس «براجتلا نم ذخؤت ال تادابعلا

 زاوج يف مهضعب هب كسمت دقو فيك !ةبرجتلاب هحيحصت ىلإ ليملا زوجي

 .ناعتسملا هللاو.صلاخ كرش وهو دئادشلا دنع ىتوملاب ةثاغتسالا

 ")1١8/9-1١9(. ةفيعضلا"

 هنم باب ۷۱1

 :[ هلو يبنلا نع يور]

 سينأ اهب سيل ضرأب وهو ءًاثوغ مكدحأ دارأ وأ اعيش مكدحأ لضأ اذإ»

A۲ 
 يا



 .«مهارن ال ادابع هلل نإف :ينوثيغأ هللا دابع اي «ينوثيغأ هللا دابع اي :لقيلف

 (فيعض)

 :[مامإلا لاق]

 زاوج ىلع ليلد هيف سيلف «هلبق يذلاك فيعض ثيدحلا اذه نأ عمو

 دابع " ب دوصقملا نأب ناحيرص امهنأل ؛نيحلاصلاو ءايلوألا نم ىتوملاب ةثاغتسالا

 هلل نإف " :لوألا ثيدحلا ىف هلوق ليلدب ءرشبلا ريغ نم قلخ امهيف " هللا

 ًادابع هلل نإف " :ثيدحلا اذه يف هلوقو." مهيلع هسبحيس ارضاح ضرألا يف

 ."مهارن ال

 قداع مهارت ال نيذلا مهنأل «نجلا وأ ةكئالملا ىلع قبطتي امنإ فصولا اذهو

 نبا نع رازبلا هجرخأ .ةكئالملا نم ةفئاط مهنأ نييعت رخآ ثيدح يف ءاج دقو

 نم طقسي ام نوبتكي ةظفحلا ىوس ضرألا يف ةكئالم ىلاعت هلل نإ» :ظفلب سابع

 .«ينونيعأ هللا دابع اي :دانيلف ةالف ضرأب ةجرع مكدحأ تباصأ اذإف ءرجشلا قرو

 نسح ثيدح اذه " ٠١١(: /5) " نالع نبا حرش " يفامك ظفاحلا لاق

 ظفللا اذهب آلي يبنلا نع ىوري ملعن ال :لاقو رازبلا هجرخأ «ًادج بيرغ دانسإلا
 ." دانسإلا اذهب هجولا اذه نم الإ

 ."تاقث هلاجر" :يمثيهلا لاقو " جاهتبالا " يف اضيأ يواخسلا هئسحو

 .ينأي امك افوقوم " بعشلا " يف يقهيبلا هاورو :تلق

 دابع اي" لوألا ثيدحلا يف هلوقب دارملا نأ نيعي -حص اذإ -ثيدحلا اذهف

 نمم سنإلا وأ نجلا نم نوملسملا مهب قحلي نأ زوجي الف ءةكئالملا مه امنإ "هللا

 مكس



 اوعمس ولو ؛ءاعدلا نوعمسي ال مهنآل نيب كرش مهنم نوعلا بلطو مهب ةثاغتسالا

 هلوق اهنم «ةريثك تايآ يف حيرص اذهو «ةبغرلا قيقحتو ةباجتسالا اوعاطتسا امل

 ال مهوعدت نإ ءريمطق نم نوكلمي ام هنود نم نوعدت نيذلاو# :ىلاعتو كرابت

 ؛مككرشب نورفكي ةمايقلا مويو ءمكل اوباجتسا ام اوعمس ولو «مکئاعد اوعمسي

 “1-١4(. رطاف)#ريبخ لثم كتئبني الو

 /۲)"ةفيعضلا" 19-11١ (,

 هنم باب ]۳٤۸[

 :[مامإلا لاق]

 اهنودبف " هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش " ةسمخلا ناكرألا هذه نم لوألا نكرلا امأو

 ءاهانعم ةقيقح مهني ملو اهلاق اذإ كلذكو ءةحلاصلا لامعألا نم ءيش عفني ال

 اهوحنو دئادشلا دنع ىلاعت هللا ريغب ةثاغتسالاك ايلمع هب لخأ هنكلو «مهف وأ

 .تايكرشلا نم
 .(51/1)" ةفيعضلا"

 هنم باب [* 1

 :[مامإلا لاق]

 «نيحلاصلاو ءايبنألا نم تاومألاب ةثاغتسالاو هلا رغب ةثاغتسالاك :كرشلا

 .مهل ًاميظعت مهب فلحلاو هللا نود نم مهئاعدو

 (۷ص)"ةرمعلاو جحلا كسانم"

484: 
 ہا



 هتوم دعب ةو ىبنلاب ةثاغتسالا كرشلا نم باب []

 :[ مامإلا لاق]

 ديزي ىبأ نع هدانسإب (7؟/87 ١/ /۲)" بعشلا " ىف...ىقهيبلا دروأ :(هيبنت)

 جح " :لاق يلالهلا بويأ ينثدح :يرصبلا ديزي نب حور نب دمحم نع يشاقرلا

 لخد مث ءاهلقعف هتلحار خانأ 83ج هللا لوسر دجسم باب ىلإ ءاج املف «يبارعأ

 يف لاق هنأل كبر ىلع كب عفشتسأ ءاياطخلاو بونذلاب القثم كتتج !هللا لوسر اي

 مهل رفغتساو هللا اورقغتساف كوؤاج مهسفنأ اوملظ ذإ مهنأ ول و] :هباتك مكحم

 نم ريخ اي :لوقي وهو سانلا ضرع يف لبقأ مث..[اميحر اباوت هللا اودجول لوسرلا
 تنأ ربقل ءادفلا يسفن مكألاو عاقلا نهبيط نم باطف...همظعأ برتلا يف تنفد

 .مركلاو دوجلا هيفو فافعلا هيف...هنكاس

 .هنود نم الو يلالملا بويأ فرعأ مل يلظم فيعض دانسإ اذهو :تلق

 ٠١١( /؟) " ىنكلا درس يف ىنتقملا " يف يبهذلا هدروأ ءيشاقرلا ديزي وبأ و

 هذه ىلإ ريشي هنأ ىرأو :" ًائيش ىكح " :هلوقب فرعي ال هنأ ىلإ راشأو همسي ملو

 لوهجم يبارعأ ىلإ دوعت اهنأ كبسحو ؛ةراكتلا ةرهاظ ةركنم يهو ؛ةياكحل

 ولو# :ةيآلا هذهل هريسفت دنع ريثك نبا ظفاحلا -فسألا عم -اهركذ دقو !ةيوهل

 خيشلا لثم ءةعدتيملاو ءاوهألا لهأ نم ريثك هنم اهفقلتو *..مهسفنأ اوملظ ذإ مآ

 " :اهرخآ يف ةدايز اهيفو )١/ 5٠١( !" هرصتخم " يف اهتمرب اهركذف «ينوباصل

 !يبتع اي :لاقف :مونلا يف ةا يبنلا تيأرف «ينيع ينتبلغف :يبارعألا فرصنا مث

 نم دحأل ةوزعم ريغ " ريثك نبا " يف يهو " هل رفغ دق هللا نأ هرشبف يبارعألا قحل

 ۹A۸ 0 | ا ا اا



 يف الإ فورعم ريغ وهو ؛" يبتعلا " ىلع اهقلع لب :ثيدحلا لهآ نم نيفورعملا
 .يقهيبلا دانسإ يف يلالهلا بويأ وه نوكي نأ نكميو «ةياكحلا هذه

 جهلي كلذلو «ةنسلاو باتكلا اهتفلاخمل ءةلطاب لب «ةركنتسم ةياكح يه و

 ءهتافو دعب هنم ةعافشلا بلطو ءو يبنلاب ةثاغتسالا زيجت اهنأل ءةعدتبملا اهب

 ةيميت نبا مالسإلا خيش كلذ نايب ىلوت دقو «مولعم وه امك ءلطابلا لطبأ نم اذهو
 هذه يبتعلا ةياكحل ضرعت دقو «" ةليسولاو لسوتلا " يف ةصاخبو هبتك يف

 .ملعلاو ةفرعملا نم ديزملا ءاش نم هعجاريلف «راكنإلاب

 /5)"ةحبحصلا" ۲/ ۹۱۳٤-٣ ٠(.

 نيثيغتسملا هبش ىلع درلا باب [ 1

 تاومألا عامس مدع يف تانيبلا تايآلا" ىلع هقيقحت ةمدقم يف مامإلا لاق]

 :[هللا ريغب نيثيغتسملا هبش مهأ در نأ دعب

 -ةماهلا ةطقنلا هذه ىلإ يملعلا ثحبلا اذه لسلست يف تغلب دقو-رعشأل ينإو

 :اولوقي نأ الإ رَكْذُت ةهبش نيملاعلا بر ريغب نيثيغتسملا دنع قبي مل هنأ

 ناک ام مهنم بلطن نأ عنمي عنام نم له نكلو مُتْرَكَذ ام ٌلكب املس
 ءانْثِغَأ هللا لوسر اي :الثم لوقن نأ لدبف ءًألثم ءاعدلاك ؛ايندلا ةايحلا يف مهرودقمب

 هللا لوسر اي :لوقن الو ءانيف كعّمشي نأ وأ ءانثيغي نأ انل هللا عدا :لوقن ءانل عفشا وأ

 نإو نحن اندصق وه هنيعب اذه نإ لب ءانبونذ انل رفغتسا :لوقن امنإو ءانيونذ انل رفغا

 ًاريخ ُتيأر نإف ؛مكلامعأ ىلع ضرعت " :ثيدحلا يف ءاج دقف !ريبعتلا انأسأ

 . "وكل ت e ارش تيأر نإ و «هللا تدمح

 [هنم].(يناثلا دلجملا-١۹۷) "ةفيعضلا ثيداحألا" يف هتققح امك فيعض ثيدح وهو :تلق )١(

 A ب
 يا



 :لوقأ هيلع ًاباوجو

 :نيهجو نم هنايبو «ًاروف هنم عانتمالا بجي

 تايآ كلذ ىفو «هدحو هتدابعو هتاعد ىف ىلاعت هلل صالخإلا ىفائي هنأ :لوألا

 امك نيحلاصلاو ءايلوألا نم ىلاعت هللا ريغ ءاعد نع ىهنلا يف ةحيرص ةريثك

 هللا ٍنوُذ ْنِم ْمَتْمَعَر َنيِذْلا اوُعْذا ٍلق# :ىلاعت هلوق اهنمو ءاهضعب ىضم دقو ؛يتأيس

 ُهَلاَمَو ِكْرِش ْنِم هيف ْمكاَمَو ضرألا يف الو ِتاَواَمَّسلا يف وَرَ َلاَقِْم َنوُكِلْنَي ال

 ۲۲-٠۴(. ابل ذأ نل الإ هَدْنِع ٌةَعاَعَسلا عَن الو نیه ْنِم مهتم

 ركذ دعب (۱۹۷-۲۸۱ /۱) "ىواتفلا عومجم "يف ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 :اهريغو ةيآلا هذه

 ءايبنألا الو ءةكئالملا ال ؛هللا ريغ ىعدي نأ ىهني :ريثك نآرقلا ىف اذه لثمو"

 يف مهدحأ نم ُبَلْطُي ام فالخب كرّقلا ىلإ ةعيرذ وأ كرش اذه َّنإف ؛مهرْبَغالو

 ءايبنألا نم ًادحأ َّنِإف ؛كلذ ىلإ ىضفُب ال نإف ؛ةعافشلاو ءاعدلا نم هتايح

 مهئاعد فالخب كلذ لعفي نم ىهني هنإف ؛هترضحب هتايح يف دبْعُي مل نيحلاصلاو

 ةعيرذ وه مهبيغم يف مهؤاعد كلذكو «مهب كرّشلا ىلإ ةعيرذ كلذ نإف ؛مهتوم دعب

 .كرشلا ىلإ

 ىلإ كلذ ٍضْفي مل " يل عدا" :هل لاقو ؛ةكئالملا نم ًاكَلَم وأ اًّيين ىأر نمف

 ؛عقو دق امك هب كرشلا ىلإ يضفي كلذ َّنِإف ؛هبيغم يف هاعد نم فالخب ءهب كرشلا

 هتعافشو هئاعدب بولقلا تقّلعت اذإ لب ءهب كرشي نم ىهني ال تيملاو بئاغلا نإف

 دق امك «كلذ ريغ وأ هلاثمت وأ هربق ناكم دِصقو ءيِعُذف .هب كرشلا ىلإ كلذ ىَضُفَأ

AY 0 



 .نيملسملا ةعدتبمو باتكلا لهأ نم مهاهاض نّمو نوكرشملا هيف عقو

 َنيِذّلا# :ىلاعت لاق امك مهل رفغتستو نينمؤملل وعدت ةكئالملا نأ ٌمولعمو

 َنيِذّلِل َنوُرِفْغَتْسَيَو هب َنوُنِمْؤُيَو ممر ٍدْمَحِب َنوُحّبَسُي ُهَلْوَح ْنَمَو شرعا نول
 ْمِهِقَو َكَليِيَساوُعَبناَو اوُباَت َنيِذْلِل ٌرِفْغاَف اَلِعَو حر ءيت لک َتْعِسَو اَنَبَر اوُنَمَ
 0 :رفاغ)# ميج ا َباَذَع

 نأ ىوُرام كلذكو ؛دحأ مهلأسي نأ ريغ نم نينمؤملل نورفغتسي ةكئالملاف

 نم وه هتمأ نم رايخألل عفشيو وعدي -نيحلاصلاو ءايبنألا نم هريغ وأ- ب يبنلا

 .دحأ لاؤس نودب هيف مهل هللا َنْذَأ ام نولعفي مه «سنجلا اذه

 ؛نيحلاصلاو ءايبنألا نم تام نم ءاعد عرشُي مل ةكئالملا ءاعد عرشي مل اذإو

 :نيهجول ؛نوعفشيو نوعدي اوناك ْنإو :ةَعاَفَّشلاو ءاعّذلا مهنم بلطن نآ الو

 ملامو ؛مهنم ْبَّلْطُي مل نإو هنولعفي مه كلذ نم هب هللا مهرَمأ ام َّنآ :امهدحأ

 .مهنم بلطلا يف ةدئاف الف ؛مهنم َبِلّْط ولو هنولعفي ال هب اورمؤُي

 كرّشلا ىلإ ىِضْمُي لاحلا هذه يف مهنم ةعافشلا ٌبلطو مهءاعد نأ :يناثلا

 :ةحجار ةدسفملا هذه تناكل ةحلصم هيف َّنأ رَّدُق ولف ؛ةدسفملا هذه هيفق ؛مهب

 نوُرَجْؤُيو َنوُباَتُي مهنأ وهو ؛ةعفنم هيف لب مهب كرَّشلا نع نوهني مهنإف ؛هيف ةدسفم
 .«فيلكتلاو لمعلا راد يف مهنإف ؛مهلك قلخلا عفن نم ٍلثنيح هنولعفي ام ىلع

 ."ةمايقلا موي مهل هللا ةمارك راهظإ اهيف ةرخآلا يف مهتعافشو

 :(۳۳۰-۳۳۱ /۱) رخآ عضوم يف لاقو

 مآ رّذَق نإو «مهروبق يف ءايحأ اوناك نإو «نوحلاصلاو ءايبنألا كلذكو"

AA م 
 يا



 لعفي ملو كلذ مهنم بلطي نأ ٍدحأل سيلف «""راثآ هب تدرو ْنِإو «ءايحألل نوعدي

 هللا نود نم مهتدابعو «مهب كرَّشلا ىلإ ةعيرذ كلذ َّنآل ؛فلسلا نم ٌدحأ كلذ
 ام نآلو كرشلا ىلإ ىِضْقُي ال هنإف ؛هتايح يف مهدحأ نم بلطلا فالخب «ىلاعت

 لاؤس هيف ٌرّثؤي الف ؛ينوكلا رمألاب وه نوحلاصلاو ءايبنألا هلعفيو ةكئالملا هلعفت

 توملا دعبو «لئاسلا ةباجإ عرشي هنإف ؛هتايح يف مهدحأ لاؤس فالخب «نيلئاسلا

 ."مهنع فيلكتلا عطقنا

 دعب نيحلاصلاو ءايبنألا نم كلذ وحنو ةعافشلاو ءاعدلا بلط نأ :ةصالخلاو

 نم لوألا هجولا وه اذهو ءكرّشلا ىلإ ةعيرذ وأ كرش ِهّنأل ؛زوجي ال مهتوم

 .كلذ ىلع نيَّلاَدلا نيهجولا

 نوعمسي نيحلاصلاو ءايبنألا نأ نيبلاطلا دنع ينعي كلذ نأ :رخآلا هجولاو

 امم اذهو انب الالضو هاّياج افخس كلذب مهتادانمو مهؤاعد ناك الإو «مهتبلط

 ىلع هللا جتحا كلذبو «ةرطفو ةهادب لطاب هنأل ؛نمؤملا هلب «لقاعلا هنع عفرتي

 ِنوُد ْنِم َنوُعْدَت َنيِذَلا نإ :ىلاعت لاقف ؛نآرقلا نم ةريثك نطاوم يف نيكرشملا

 َنوُشْمَي لزا ْمُكَأ َنيِقِداَص ْمُثْنُك ْنِإ ْمَكَل اوُبيِحَتْسيْلَف ْمُهوُعْداَق كلاما داع هلل

 !؟ اب َنوُعَمْسَيَناَدَأ مه ماا َنوُرِصْي ٌنْيَغَأ مَ مآ اپ نوشي يا م مآ اي

 اي هيبأل َلاَق ْذِإل :هموقو هيبأ ىلع ميهاربإ ةجح تناك كلذلو ؛(155-140 :فارعألا)

 َلاَق ذِإ# :لاقو (؛؟ :ميرم )ايش َكْنَع يغب الو رص الو ٌعَمْسَياَل اَم ُدْبْعَت تب

 ْذِإ ْمُكوُعَمْسَي لَه لاق َنيِفِكاَع اک لطف اَماَْضَأ دعت اولا دودی ام ِهِمْوََو هبال

 َنوُنَمْنَيكِلَذَك انه اَنْدَجَو لب اولا ق قوموا تومي وعدك

 [هنم].قباسلا ثيدحلا ىلإ ريشي هنأك )١(

 مهر



 يهبولق يف اهل اوعضخو ةعطاقلا ةجحلا هذهب اوفرتعا دقف .(7 9٠-4 :ءارعشلا)

 َكِلَذَكاَكَءََبَأ اننَجَو لب :مهلوق ىلإ اهنع اولدعو اودناع مهنكلو
 .0/ 4 :ءارعشلا)# َنوُلَعْفَي

 نود نم نيحلاصلاو ءايلوألا ءاعدب ىلتبملا ملسملا اهي هّبنتف ؛اذه تفَرَع اذإ

 كتفلاخم عم تنآف نذإ ؟كنوعمسي ال مهيدانت نيح مهنأ دقتعت تنأ له «ىلاعت هللا

 قرف الو «مهريغو ميهاربإ موق نم نيكرشملا كئلوأ لثم ةميلسلا ةرطفلاو لقعلل
 :نآرقلا يف لوقي ىلاعت هللا نأل ؛ناميإو مالسإ نم هيعّذت ام هذه ةلاحلاو كعفتي الف

 معزت تنك نإو (*0 :رمّزلا7«َنيِرِياَحلا َنِمَنئوُكَتَلَو َكْأَمَعَّنطَبْحَيل تكر غا نیل
 ىرخأ ةلالض يهف «مهنم بلطتو مهب ثيغتستو مهيدانت كلذلو ؛كنوعمسي مهنأ

 .ءيش يف مهنم نوكت نأ هللاب كذيعأل ينإو !نيكرشملا اهب َّتَقَق

 ءايبنألا مهيفو-رشبلل ىلاعت هللا هاطعأ ام لك نأ ملسملا يخأ ملعأف

 ءرصبلاو عمّسلاك ؛توملاب بهذي كلذ ّلك نأ «تافصو تاردق نم-ءايلوألاو

 الإ مهللا :دَهاَشُم وه امك :يش اهنم ىقبي امف ؛كلذ وحنو «يشملاو «شطبلاو

 َّنأ معز نمف «حيحصلا ثيدحلا يف امك ءايبنألا داسجأو «نيملسملا قافتاب حوّرلا

 لكف :نوفرصتيو نوشطبيو نورصبي مهنأ معزي يذلاك وهف «نوعمسي ىتوملا
 كلذو ةداملاو لقعلا ءارو امع ٌثّدحت وه امنإ-دّماَّسملا فالخ هنوك عم-اذه

 رمألا ناك اذإو «ىلاعت هللا الإ بيغلا ملعي الو «بيغلا نم هنأل ؛ًاعرش زوجي ال امم

 ىتوملا ىلإ رد امم ءيش ةبسن زوجي الف-هيف كش ال ًانيقي كلذك وهو-كلذك
 يأ ؛عمسلا ةفص ىتوملل تبثي صن ءاج لهف «ميكحلا عراشلا نم ٌصنب الإ ًاعيمج

 امك هل ةفص كلذ نأو«هتوم لبق ناك امك مالكلا عمسي نأ تيملا ةعيبط نم َّنأ

 هللا همحر-فلؤملا هحرش امك كلذ نم ضيقنلا ىلع رمألا مأ «كلذ لبق هل تناك
ge 
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 ٌتدرأ ام اذه ؟ةمئألاو بهذملا لاوقأ ىلع ًادمتعم هيف لوقلا طسبو-ىلاعت

 ًايجار ؛:ةحيحصلا ةنسلاو باتكلا نم ةلدألا نم هيلع ٌتفقو امب هدييأتو هقيقحت

 :هباتك يف لئاقلا هبر تايآ عبتيو «هبلقب يغصيو «هعمسب خيصي نأ هيلع فقو نمم

 يدا َتْنَأاَمَو «َنيِريَذُم اْوَلَو اَذِإ َءاَعّذلا َّمُّضلا مْ الو ىَتؤَلا مشت ال كلل

 7١-/0”(. ص) "تاومألا عامس مدع يف تانيبلا تايآلا قيقحت"

 ؟ هللا مالكب ةثاغتسالا زوحت له باب [۲]

 مالكب ثيغتسن نأ زوجي له :يل لوقي ءانخيش اي ينلأسي دحاو سمأ :لاؤس
 يبنلا نعو فلسلا نع ةدراولا تاثاغتسالا كينغي :هل تلق !؟هللا مالك اي :لوقن هللا

 .درت مل يتلا ةثاغتسالا هذهب ينأت نأ..اذكو ءايبنألا نعو هَ

 حيرت تادابعلا يف ةصاخ ةيعرشلا صوصنلا عم فوقولا نأ ةقيقحلا :خيشلا

 1و /۳٥٦)"رونلاو ىدهلا"

 ؟همسا ركذ وأ ةو ىبنلا ءادنب ةثاغتسالا زوجت له باب [ ۴1

 :["بيطلا ملكلا" يف هيميت نبا دروأ]

 تردخف ءامهنع هللا يضر رمع نب هللا دبع دنع انك :لاق « رشح نب مثيهلا نع

 ماقف :لاق . ةو دمحم اي :لاقف.كيلإ سانلا بحأ ركذا» :لجر هل لاقف .هلجر

 .(فيعض)



 :سابع نبا لاقف «سابع نبا دنع لُجَر لجر تردخ :لاق ءدهاجم نع[ و]

 .4 هردخ بهذف. و دمحم :لاقف.كيلإ سانلا بحأ ركذا»

 :[ يناثلا رثألا ىلع اًقلعم مامإلا لاق]

 :نيعم نبا لاق «ميهاربإ نب ثايغ هيف )١10( ينسلا نبا هجرخأ «عوضوم

 ىلع نوفلؤملا عباتت مث «هايإ فلؤملا داريإ تحيقتسا ىنإف كلذلو «ثيبخ باذك

 نسحتسأ مل لب «مهريغو ناخ نسح قيدصو يرزجلا نباو ميقلا نياك كلذ

 وه الو «فوقوم هنأل ءاذه نم ًالاح نسحأ هدنس ناك نإو ؛هلبق يذلا رثألل مهداريإ

 ةعدتبملا ضعبو اميس الو «حص ول هب جتحي الف «يتأي امل عوفرملا مكح يف

 باوصلا براق دقلو !ىلاعتو كرابت هللا ريغب ةثاغتسالا زاوج ىلع هب نولدتسي

 ديفي ام اذه يف سيلا ٠١(: ٦ص) «نيركاذلا ةفحت» يف لاق نيح يناكوشلا مامإلا

 :لاق مث.«َبيرجتلا اذه لثم عجرم نوكي دقف «عفرلا مكح كلذل نأ

 ام درو امك هركذ يغبتيف لو هللا لوسر وه ملسم لكل مظعألا بوبحملاو)

 مكببحي ينوعبتاف هللا نوبحت متنك نإ لق# :هلوق لثم هناحبس هللا باتك يف كلذ ديفي

 هلامو هلهأ نم هيلإ بحأ نوكأ ىتح مكدحأ نمؤي ال) :ثيدح يف امكو «هللا

 .(«(نيعمجأ سانلاو

 له نكل «ملسم لكل مظعألا بوبحملا وه إو هللا لوسر نأ بير ال :تلق

 هبح ىلع ًاليلد كلذ لعف نوكي ىتح ردخلا دنع هيدانن وأ هركذن نأ انل هللا عرش

 ةيآلا نم يناكوشلا هركذ امف ءال ليق نإو !؟ليلدلا نيأف «معن :ليق نإ !؟ىلاعت

 ١75( ص) "بيطلا ملكلا قيقحت"
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 ىلاعت هللا ريغل حبذلا مكح باوبأ عامج

 ةريحبلاو ةريتعلاو عرفلا مكح ىلع مالكلاو
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 هللا ريغل حبذلا :كرشلا نم باب ["54]

 :[ 2م هللا لوسر لاق]

 .( عرف منغلا يفو «عرف لبإلا يف

 :[مامإلا لاق]

 هلعجو ؛مالسإلا هلطبأف :مهتهلآل هنوحيذي اوناك ةقانلا هدلت ام لوأ :(عرغلا)

 امك .٠...عرفال» :ةكْلإَب هلوقب دارملا وهو «باجيإلا ال رييختلا ىلع ءاش نمل هللا

 ")٤/ ٤۰۹- ٤۱۳(. ءاورإلا " يف هنايب ىرت

 /5)"ةحيحصلا" 508-561١ (.

[o]كرشلا نم نجلا حئابذ باب  

 :[ اب يبنلا نع يور]

 .«نجلا حئابذ نع ىهن»

 :[مامإلا لاق]

 يطويسلا هركذ يذلا هجولا نم ٠١( /۹)" يقهيبلا ننس " يف ثيدحلاو

 نأ :نجلا حئابذ امأو (يرهزلا ينعي هلعل) :لاق :هصن ام ثيدحلا بقع هدنعو

 وبأ لاقو ؛ةريطلل ةحيبذ اهل حبذتف كلذ هبشأ امو نيعلا جرختستو رادلا يرتشت

 نإ مهنأ ةفاخم لعفلا اذه ىلإ نوريطتي مهنأ :هانعم ثيدحلا يف ريسفتلا اذهو :ديبع

 اذه لع يبنلا لطبأف «مهيذؤي نجلا نم ءيش اهيف مهبيصي نأ اوعمطيف اوحبذي مل
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 .هنع ىهنو

 حئابذلا هذه نع يهنلا يف ةدمعلاف «حيحص ريغ ثيدحلا نأ تملع دقل :تلق

 .ملعأ هللاو ؛ةريطلا نع يهنلا يف ةحيحصلا ثيداحألا

 ةفيعضلا" ")1/ 4١7(.

 ةريتعلاو عرفلا مكح باب ]ل1

 يف عِفاَر ُنْبا دا. َةَريِتَعالَو عرق ال» : لاو هللا َلوُسَر َلاَق :َلاَق َةَرْيَرُه ىبأ ْنَع

 يفو (بجر يف ةريتعلاو» :دازو «مهتيغاوطل هنوحبذي اوناك» :يراخبلا ظفلو

 وهو.يرهزلا لوق نم ريسفتلا اذه نأ حرصو.« بجر يف ةحيبذ...» :دمحأل ةياور

 .ةريره يبأ نع بيسملا نب ديعس ةياور نم

 لمحيف «ةريتعلاو عرفلا زاوج ىلع لدت ثيداحأ تءاج دق هنأ ملعا و

 يف نولعفي اوناك امك هللا ريغل تناك اذإ كلذ ميرحت ىلع بابلا ثيدح

 يف اهضعب تجرخ دقو «هلل تناك اذإ ام ىلع ةحيبملا ثيداحألاو .ةيلهاجلا

 )١751(. «ءاورإلا»

 .(۳۳۹ ص)" ملسم حيحص رصتخم"
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 عرفلا نم زوجي ام ركذ باب 003
 .(«هريتعالو عرف ال» اًعوفرم ةريره يبأ [ثيدح "ءاورإلا" يف مامإلا جرخ]

 عادولا ةجح يف لاَ هللا لوسر يقل) هنأ ورمع نب ثراحلا ثيدحا[ جرخ مث]

 مل ءاش نمو َعّرَف ءاش نم :لاق ؟رئاتعلاو عئارفلا هللا لوسر اي :لجر لاقف :لاق

 (يئاسنلاو دمحأ هاور.(ةيحضألا منغلا يف رتعي مل ءاش نمو رتع ءاش نمو «ْعَّرْفَي

 .فيعض [هنأب هيلع مكحو]

 :[لاق مثل

 .ىرخأ ثيداحأ ثيدحلا ىنعمل دهشي نكل

 لئسو) :لاق هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع سيق نب دواد نع :لوألا

 نبا (اظيلغ يأ) اًيزفش اركب نوكي ىتح هوكرتت نأو قح عرفلاو :لاق ؟عرفلا نع

 هحبذت نأ نم ريخ هللا ليبس يف هيلع لمحت وأ «ةلمرأ هيطعنف نويل نبا وأ ضاخم

 نع لثكسو :لاق) :ةياور يف داز (كتقان هلوتو كءانإ أفكتو هربوب همحل قزليف

 :لاق ؟ةريتعلا ام :بيعش نبا ورمعل موقلا ضعب لاق.قح ةريتعلا :لاقف ؟ةريتعلا

 ...(نومعطيو نولكأيو نوخبطيف ةاش بجر يف نوحبذي اوناك

 يف ةريتع رتعن انك انإ هللا لوسر اي :اولاق) :لاق يلذهلا ةشيبت نع :يناثلا

 كرابت هللا اوربو ءناك ام رهش يأ يف لجو زع هلل اوحبذا" :لاق ؟انرمأت امف ةيلهاجلا

 ؟انرمأت امف اعرف ةيلهاجلا يف عرفن انك انإ هللا لوسر اي :اولاق "اومعطأو «ىلاعتو
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 تقدصتف هتحبذ لمحتسا اذإ ىتح «كتيشام هوذغت عرف ةمئاس لك يف» :لاق

 .(ريخ وه كلذ نإف -ليبسلا نبا ىلع :لاق هارأ :دلاخ لاق -همحلب

 :[لاق نأ ىلإ]

 نأ ىلع جاتنلا لوأ حبذلا وهو عرفلا ةيعورشم ثيداحألا هذه تدافأ دقو اذه

 بجرل صيصختو زبيمت نودب هريغو بجر يف حبذلا ةيعورشمو ىلاعت هلل نوكي

 الو عرف ال) مدقتملا ثيدحلا نيبو اهنيب ضراعت الف ءرهشألا نم هاوس ام ىلع

 :مهمانصأل [هنولعفي] ةيلهاجلا لهأ ناك يذلا عرفلا هب ةو لطبأ امنإ هنأل ؛(ةريتع

 ملعأ هللاو .اًبجر اهب نوصخي ىتلا ةحييذلا ىهو ةريتعلاو

 .(؟١"-509/5)"ليلغلا ءاورإ"

 ةحرضألاو ءايلوألل حبذ ام لكأ مكح باب ۴1

 مسا ركذي حباذلا نأب اًملع ءةحرضألاو ءايلوألل حبذ ام لكأ زوجي له :لاؤس

 ؟حبذلا دتع هللا

 .هلكأ لحي الف هللا ريغل لهأ امم اذه :خيشلا

 )۰٠:۹۳:۲۱/۲( "تارامإلا ىواتف"

 اهمكحو ةريحبلا باب ]۳١۹[

 :لاقف ااو يبنلا تيتأ :لاق هنع هللا يضر ةلضن نب كلام نع

 ءاهناذآ عطقتف ىسوملا ىلإ دمعتف [اهناذآ] اًحاحص كموق لبإ جتنت له»

 .معن :تلق كلهأ ىلعو «كيلع اهمرحتف «مرص هذه لوقتو ءاهدولج قشتو
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 دشأ هللا ىسومو «كدعاس نم دشأ هللا دعاس ءلح هللا كاتآ ام لكف» :لاق

 .(كاسوم نم

 .(حيحص)

 :[مامإلا لاق]

 ىلع اهنومّرَحيو مهمانصأل اهنوفقوي ةيلهاجلا يف كلذ نولعفي اوناك
 اَم# :ىلاعت هلوق يف ةروكذملا «ةريحبلا» يهو «عار اهل سيل اهنوبيسي :مهسفنأ

 لع َنوُريْفَيوُرَفَك نبذل َّنِكَلَو ماَحلَو ِةَليِصَوَالَو ةا الو ِةريِحَب نم هللا َلَعَج
 ش .4َنوُلِقَْيأل ْمُهَرَتْكَأَو َبِذَكْلا هللا

 .(559 /1) "بيهرتلاو بيغرتلا ىلع قيلعتلا"
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 باوبأ عاج

 اهماكحأو راتوألاو ةلوئلاو مئامتلاو ىقرلا
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 ءاقرتسالا ةهاركو ةعورشملا ىقرلا زاوج باب "0]

 :[ 2م هللا لوسر لاق]

 .« لعفيلف هاخأ عفني نأ مكنم عاطتسا نما

 :[مامإلا لاق]

 مراكم " يف يطئارخلاو ۳۸١( /۳۴) دمحأو (۱۸-۱۹ /۷) ملسم هجرخأ

 دبع نب رياج عمس هنأ ريبزلا وبأ ينربخأ جيرج نبا قيرط نم 4١( ص) " قالخألا

 .ورمع ينبل ةيحلا ةيقر يف ةا يبنلا صخرأ " :لوقي هللا

 ٌبرقع انم الجر تغدل " :لوقي هللا دبع نب رباج تعمس :رييزلا وبأ لاق

 .هركذف"...لاق ؟يقرأ هللا لوسر اي:لجر لاقف اپ هللا لوسر عم سولج نحنو

 نم هب سأب ال امب ملسملا هيخآل ملسملا ةيقر بابحتسا ثيدحلا يف و

 نم هانعم لقعي ال امب ىقرلا امأو ءًاعورشم ًاموهفم هانعم ناك ام كلذو ءىقرلا

 .زئاج ريغف ظافلألا

 تبّرُج ةيقر لك اوزاجأف ؛مومعلا اذهب سان كسمت دقو " :يوانملا لاق

 ىلإ يدؤي ام نأ يضاملا فوع ثيدح لد نكل ءاهانعم لقعي مل نإو ءاهتعفنم

 ." ًاطايتحا عنميف «هيلإ يدؤي نأ نمؤي ال هانعم فرعي ال امو «عنمي كرش

 الإ يقري نأب مزح نب ورمع لآل حمسي مل ةا يبنلا نأ كلذ ديؤيو :تلق

 ةيناثلا هتياورب ثيدحلا نإ لب «هب سأب ال امم اهآرو ءةيقرلا ةفص ىلع علطا نأ دعب

 ًايهن ىهن هلي هنأل «ىقرلا نم فرعي ال امم عنملا يف صن نايفس يبأ قيرط نم
 هانعم لقعي ال امو «ىقرلا نم هب سأب ال هنأ نيبت اميف صخر مث ءرمألا لوأ ًاماع

 مصمم



 .لمأتف.عنملا مومع يف ىقبتف ءاهب سأب ال هنأب اهيلع مكحلا ىلإ ليبس ال اهنم

 هوركم وهف «ًازئاج ناك نإو وهف ءربخلا نم ةيقرلا بلط وهو «ءاقرتسالا امأو

 يلعو :نوريطتي الو :نووتكي الو...نوقرتسي ال نيذلا مه " ثيدح هيلع لدي امك

 .هيلع قفتم " نولكوتي مهبر

 الو نوقريال نيذلا مه " :ملسمل ةياور يف ةدايزلا نم عقو ام امأو

 ةيحانلا نم نآلا كلذ يف لوقلا ليصفتل لاجم الو ءةذاش ةدايز يهف "...نوقرتسي

 .ةيقرتلا بابحتسا نم ثيدحلا اذه هيلع لد ام ىفانت اهنأ كبسحو «ةيثيدحلا

 .قيفوتلا هللابو

 "الصحبحة")1١/ ۲/ 8545-8517(

 ىقرلا نم هيف كرش ال امب هريغ ءرملا ةيقرت ةيعورشم باب "”]
 :[ هع هللا لوسر لاق]

 .(ةباتكلا ةياور ىفو «باتكلا اهيتملع امك «ةصفح اهيملعو «هيقرا»

 :[مامإلا لاق]

 :...[ اهنم] ةريثك دئاوف ثيدحلا يفو

 ةيقرلا بلط فالخب «ىقرلا نم هيف كرش أل امب هريغل ءرملا ةيقرت ةيعورشم
 .روهشم فورعم وهو " ةشاكع اهب كقبس " ثيدحل هوركم وهف هريغ نم

 "ةحبحصلا" 1١/١/40 ٣٤١(.

 ہا



 ةعورشملا ريغ ىقرلا نم باب ]11

 :[ ولا هللا لوسر لاق]

 .« هللا باتكب اهيجلاع)

 :[مامإلا لاق]

 نأ " :ةشئاع نع نمحرلا دبع تنب ةرمع قيرط نم )١519( نابح نبا هجرخأ

 .هركذف " :لاقف ءاهيقرت وأ اهجلاعت ةأرماو اهيلع لخد لاو هللا لوسر

 ىلاعت هللا باتكب ةيقرتلا ةيعورشم ثيدحلا يفو «حيحص هداتسإو :تلق

 ءافشلا نع (۱۷۸) ثيدحلا يف مدقت امك ىقرلا نم ةقَْي يبنلا نع تبث امم هوحنو

 ةلمتلا ةيقر هذه نيملعت الأ» :ىل لاقف ةصفح دنع انأو ٍة ىبنلا انيلع لخد :تلاق

 اهنم ناك ام اميسال «عرشت الف ىقرلا نم كلذ ريغ امأو .« ؟ةباتكلا اهيتملع امك

 امك ءرهاظ ميلس ىنعم اهل سيل يتلا ةقلغملا زومرلاو ةعطقملا فورحلاب ًابوتكم

 .هوحنو " ىربكلا فراعملا سمش " ب ىمسملا باتكلا يف اهنم ةريثك اعاونأ ىرت

 ,.(هدكح- هده /4)" 1 1"

 كرشلا نم ةلوتلاو مئامتلاو -ةيعرشلا ريغ -ىقرلا باب ]ل[

 :[ م هللا لوسر لاق]

 .«كرش ةلوتلاو «مئامتلاو ءىقرلا نإلا

 :[ مامإلا لاق]

 ةباتك لثم ءاهانعم مهفي ال وأ «نجلاب ةذاعتسالا هيف ناك ام انه يه " ىقرلا "

 مكحم



 ةضرألا نم بتكلا ظفحل " جيبك اي" ةظفل مهبتك ىلع مجعلا نم خياشملا ضعب

 دلولا سأر ىلع برعلا اهقلعت تازرخ اهلصأو «ةميمت عمج " مئامتلا " و.اومعز

 مهضعب قيلعت كلذ نمو :تلق.ةذوع لك اهب اومسف اهيف اوعسوت مث «نيعلا عفدل

 !ناكملا ردص يف وأ «رادلا باب ىلع سرفلا لعن

 قرزألا زرخلا وأ ءاهترخؤم وأ ةرايسلا ةمدقم يف العن نيقئاسلا ضعب قيلعتو

 نيعلا لجأ نم كلذ لك «لخادلا نم قئاسلا مامأ نوكت يتلا ةرايسلا ةآرم ىلع

 مهدالوأ ىلع سانلا ضعب اهقلعي يتلا بجحلا " مئامتلا" يف لخدي لهو.اومعز

 يف فلسلل اا يبنلا نع ةتباثلا ةيعدألا وأ نآرقلا نم تناك اذإ مهسفنأ ىلع وأ

 " بيطلا ملكلا " ىلع هتقلع اميف هتنيب امك عنملا يدنع امهحجرأ «نالوق كلذ

 .يمالسإلا بتكملا عبط (” 4 قيلعتلا مقر) ةيميت نبا مالسإلا خيشل

 رحسلا نم اهجوز ىلإ ةأرملا ببحي ام ءواولا حتفو ءاتلا رسكب " ةلوتلا "و

 ام فالخ لعفيو «رثؤي كلذ نأ مهداقتعال كرشلا نم هلعج " :ريثألا نبا لاق هريغو

 ." ىلاعت هللا هردق

 .(50:-548/7/1)"'ةحبحصلا"

 ءاقرتسالاو ءاوتكالا ةهارك باب [”5:]

 :[ اپ هللا لوسر لاق]

 .« لكوتلا نم ئرب دقف «ىقرتسا وأ ىوتكا نم»

 :[ مامإلا لاق]

 ءراثلاب بيذعتلا نم هيف امف لوألا امأ .ءاقرتسالاو «ءاوتكالا ةهارك هيفو :تلق

 «ةحجار ريغ ةنونظم هيف ةدئافلا اميف ريغلا ىلإ جايتحالا نم هيف املف ءرخآلا امأو
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 الو :نوقرتسي ال مهنأ باسح ريغب ةنجلا نولخدي نيذلا تافص نم ناك كلذلو

 دنع سابع نبا ثيدح يف امك.نولكوتي مهبر ىلعو ءنوريطتي الو ءنووتكي
 ةذاش ةدايز يهو « نوقرتسي الو نوقري ال :لاقف هتياور يف ملسم دازو.نيخيشلا

 .(55 ٤ مقر) " ملسم حيحص رصتخم " يباتك ىلع هتقلع اميف هتنيب امك

 ةحيحصلا" '')1/5894/1١-:54(.

 ؟مرحم لفطلل ءاقرتسالا له باب ]۳٠٠[

 ؟ءاقرتسالا نم اذه له نبالا نبا ىقري نأ جوزلا نم تبلط ةأرما :لاؤس

 نم سيل هنأ ءازجلا ؟نوقرتسي نيذلا ءازج ام...باوجلا ذخأتس :خيشلا

 رمألا ناك اذإ !بيط «باذع الو باسح ريغب ةنجلا نولخدي نيذلا ًافلأ نيعبسلا

 ؟اذه يف لخدي نأ نكمي ريغصلا لفطلا لهف كلذك

 .مهل تقرتساو يب اهل :ًالثم انلق ول :ةلخادم

 .هذه ءيش اهيف سيل «معن :خيشلا

 ١١:۰۱:۲۰( /۱۷۲) "روتلاو ىدهلا"

 نوعبسلا له باب [ ١1

 عيقبلا لهآ نم مهلك باسح ريغب ةنجلا نولخدي نيذلا فلآ
 1 يبنلا نع يور ]

 ىلع ةمايقلا موب ًافلأ نيعبس اهنم هللا ثعبي ؛ةربقملا هذه نيرت !سيق مأ ايا

 ةليل رمقلا مههوجو نأك] «باسح ريغب ةنجلا نولخدي «ردبلا ةليل رمقلا ةروص
 ايانأو :لاقف رخآ ماقف.تنأو :لاق !؟هللا لوسر ايانأو :لاقف ةشاكع ماقف .[ردبلا
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 «ةشاكع اهب كقبس :لاق !؟هللا لوسر

 (ركتم)

 :[مامإلا لاق]

 :مهنأ ًافلأ نيعبسلا يف لاق ا يبنلا نأ ظوفحملا نأل ؛ركنم ثيدحلاو

 هجرخأ."نولكوتي مهبر ىلعو «نوريطتي الو ءنووتكي الو ءنوقرتسي ال نيذلا"

 .ناخيشلا

 .عيقبلا يف نونفدي نيذلا يف سيلو ؛ ل هتمأ ةماع يف هنأ :رهاظلاو

 .ملعأ هللاو

 "الضعيفة")849/١/1١-١0هلم (.

 ءهسفنب هسفن ناسنإلا ةيقر لضفألا له باب 2[ 517]

 ؟مهنم ةيقرلا بلطو ءارقلا ىلإ باهذلا مأ

 ينعي :ةصاخلل وأ ةماعلل نآرقلا ةءارق زوجي له نآرقلا ةءارقل ةبسنلاب :لاؤس

 ينعي «مهيلع نآرقلا أرقيف سانلا هيلإ اوبهذي ءأرقي هنأ انه خيشلل ةبسنلاب ًالثم ةصاخ

 بهذي نأ هل زوجي وأ كلذ هيفكي ىنعي «نآرقلا أرقي باصملا صخشلل سفن زوجي

 ؟...خيشلا ىلإ

 ىلإ بهذي نأ نم هل ريخ «هسفن ىلع هسفنب نآرقلا باصملا أرقي نأ :خيشلا

 ىلإ باهذلا ىلع سانلا نم ريثك بابكنا ةقيقحلا يف نآل ؛هنم ةيقرلا بلطيو هريغ
 عسوتلا اذه لثمب ًاعورشم سيل يدنع رمألا «مهنم ةجلاعملا بلطل ختاشملا ضعب

 دسفن نأ ديرن ال ةذخاؤم الو ءماصع روتكدلا ءابطألا انناوخإ دنع باهذلا ىتح
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 ...فقوملا لّدعن نكلو ةنهملا كيلع

 رعشي يذلا ناسنإلا نأ «ةفورعملا ةيداملا ةيبطلا ةجلاعملا يف مويلا فورعملا

 ؛عرشي الف ملكتن انكف «كلذ نم رثكأو لب «بيبطلا ىلإ عرسي ضرملا نم عون يأب
 بيبطلا ىلإ ملسملا عراسي نأ زوجي ال لوقأ الو عرشي ال لوقأ..هابتنالا وجرأو

 ببسلاق...«ًاطايتحا هسفن صحفي نأ عرشي ال هنأ نع ًالضف «هب رعشي ضرم لقأل

 يقري هنأ مأ هريغ نم نآرقلا ةءارق بلطي بهذي ًالثم ضيرم دحاو نأ..اذه يف

 ببسلا هريغ ىلإ بهذي نأ نم ىلوأ هسفنب هسفن يقري باوجلا ناك ؟هسفن

 سابع نبا ثيدح نم امهيحيحص يف ملسمو يراخبلا هجرخأ يذلا ثيدحلا

 ةمايقلا موي يتمأ نم ةنجلا لخدي» : و هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر

 هيلع لخد مث«باذعالو باسح ريغب ردبلا ةليل رمقلاك مههوجو ًافلأ نوعبس
 نم مهنم «فلأ نوعبسلا ءالؤه نوكي نم نونئظتي هباحصأ ذخأف «هترجح مالسلا

 راصنألا نحن :لوقي نم مهنم هللا ليبس يف انرجاه نيذلا نورجاهملا نحن :لوقي

 اندعب نم نوتأي نيذلا انؤانبأ ءالؤه مه :لوقي نم مهنم «هللا لوسر انرصان نيذل

 مهل :دهاشلا انهو ًالئاق مالسلا هيلع لوسرلا مهيلع علط..هوري ملو انيبنب نوئمؤي

 مهدحأ لاقف«نولكوتي مهبر ىلعو نوريطتيالو «نووتکب الو ءنوقرتسيال نيذل

 لوسر اپ :لاق رخآ ماق «مهنم تنأ :لاق «مهنم ينلعجي نأ هللا عدا هللا لوسر اپ :لاق

 ثيدحلا اذه نأ دهاشلا «(ةشاكع اهب كقبس» :لاق «مهنم ينلعجي نأ هللا عدا هلل

 «باذع الو باسح ريغب ةئجلا نولخدي نيذلا ًافلأ نيعبسلا تافص نم نأ لوقي

 .مهريغ نم ةيقرلا نوبلطي ال مهنأ ردبلا ةليل رمقلاك مههوجوو

 يذلا اذهو «ةليضفلا هذه يفاني «ينقرا :هل لوقي هريغ ىلإ لجرلا باهذف

 مكمل



 .بحتسم ريغ يأ عو رشم ريغ هنأب هينعن

 تباثلاو «ةديفملاو ءةحجانلاو «ةيداملا ةيبطلا تاجلاعملا ضعب كانه كلذك

 ثيداحألا ضعب يف كلذ مالسلا هيلع لوسرلا ديأو يكلا وهو الأ ةبرجتلاب اهعفن
 نع يتمأ ىهنأو ران ةيكو» ركذو هب متيوادت ام ريخ :لاق ثيح ةحيحصلا

 يكلا اهنم ءًاعرش ةعورشم يه ةحجان تناك ولو ةجلاعم لك تسيل ًاذإفا“يكلا

 نع ةدراولا ةعورشملا ذيواعتلابو نآرقلاب ةيقرلا بلط ءاقرتسالا اهنم «رانلاب

 «عورشم ريغ ناك اذامل نآلا ثيدحلا هقف نم نكل ؛مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا

 نع ذيواعتلاب وأ نآرقلاب ةيقرلا ملسملا هيخأ نم ملسملا بلطي نأ ًاهوركم ناك لب
 ريغ جالع كريغ نم ةيقرلا كبلط نآل :ملعلا لهآ لاق ؟اذامل مالسلا هيلع لوسرلا

 لكوتي نأ ملسملل نسحي ةلاحلا هذه يف ًاذإ .حجني ال دقو حجني دق ابلاغ حجان

 الو ؛نوقرتسي ال» :هلوقب مهفصو نيذلاب ثيدحلا ىهنأ كلذلو «لجو زع هللا ىلع

 .«نولكوتي مهبر ىلعو نوريطتي الو ءنووتكي

 ال رمأ اذه نأ نظأو «ماسقأ ةثالث نآلا اهمسقن نأ عيطتسن ضارمألا يف ًاذإف

 «ضرف ةبجاولا تاجلاعملا هذهف «ةعطاقو ةمساح تاجلاعم اهل ضارمأ :هيف شاقن

 حجرتي تاجلاعم اهل ىرخأ ضارمأ ءًابنذم نوكيو ًامثآ نوكي ضيرملا اهكرت اذإ
 هل لزنأو الإ ءاد لزني مل هللا نإف هللا دابع اووادت» :مالسلا هيلع هلوق يتأي انهف اهعفن

 حجرتي يذلا جالعلا اذهب ذخألا انه عرشيف «هلهج نم هلهجو «هملع نم هملع ءاود

 .مساحلا عطاقلا لوألا عونلا نم ناك اذإ الإ بجي ال نكلو هتدئاف

 ةيحوجرملا هذه نم «لكوتلا يتأي انهف ؛هعفن حوجرم ثلاثلا جالعلا يتأي

 نإو اذهف ءكل هباش ام وأ كل يعدي وأ «كيقري نأ ملسملا كيخأ نم كبلط ةيضق



 .هيلإ رظنلا تفل تدرأ ام اذه «حوجرم زئاج هنكل ًازئاج ناك

 لوسرلا ةعفسلا وأ ةفعسلا اهيف ىتلا ةيراجلا نع ثيدحلا :ةلخادم

 ..رمأ ةج

 ؟اهل متيقرتسا اله معن :خيشلا

 مه يقر مُهْمّلَعُي مل ينعي ؛ةرشابم اهيقرب سيلو ءاقرتسالاب مهرمأف :ةلخادم

 ..اهب ةيراجلا اوقري

 لعفأ ام...ةلق ىلع مهملا ءاهل مزالم اهسأر يف عجو مايأ نم وكشت تناك يتجوز

 مهملا ؛..ةنسلا يف ءاج ام ضعبب اهتيقرو اهسأر ىلع يدي تعضو «ةريثك بابسأل

 دمحلا ءال :تلاق تمسبتف ؟ةملأتم تلزال له :اهل لوقأ ليللا يف سمألا ةحراب

 هنأ :يل تلاق ءدهاشلا انهو اذه عوضوملا حتفنا انهو ءاهتيأر دع ام اهموي نم «هلل

 :تلاق «عوضوملا اذه انركذو ءال :اهل تلق ؟كنم بلطأ ءيشلا اذهب تسسحأ اذإ

 هيلع لوسرلا لوقي نآلا دهاشلا انهو كلذك وه :تلق «كسفن نم تنأ نكل

 لوقي انه نآلاف ةيقرلا يف هلاق اذه «لعفيلف هاخأ عفني نأ مكنم عاطتسا نم» :مالسلا

 ؟حضاو «مكل سيلو اهل ةيقرلا متبلط الأ يأ ؟اهل متيقرتسا الأ

 .حضاو :ةلخادم

 .لاؤسلا باوج وه اذه :خيشلا

 ؟اهعفن حجارلا نم ةيقرلا له :ةلخادم

 ةدابع يه تعفن ام وأ تعفن ءاوس ةدابع ةيقرلا «ناتبناج اهل ةيقرلا :خيشلا



 هنوكف هل باجتسي ال دقو هل باجتسي دقف لجو زع هللا وعدي لجرلاك ءءاعد يهو

 بلط ةيقرلا بلط نآل ءال ةيقرلا بلطي اهقحلن نحن لوقن ال ةباجتسالا كوكشم

 لاق امك ةيدوبع هذه ًالثم قلطم ءاعدب وأ ةيقرب هللا وعدت امدنع تنأ نكل «دبعلا نم

 مل وأ اهرثأ ققحت ءاوسف «ةدابعلا يه ةيقرلا «ةدابعلا وه ءاعدلا» :مالسلا هيلع

 .ةدابع اهنأل ءاوس امهف ققحتي

 193 78و( 0:۰٦:۵۱ /578)'رونلاو یدهلا"

 تايآلا يه امو ؟ ةا يبنلا ىَقَر له باب [54]

 «نوقري ال» ةظفل ىلع مالكلاو ؟ناسنإلا اهب ىقرُي يتلا

 باسح ريغب ةنجلا نولخدي نيذلا ثيدح يف
 لوسرلل ثيدح هيف .نجلا نم ةيقرلا ةيلمع..نجلا نم ةيقرلل ةبسنلاب :لاؤس

 اهيف ىقرُي يتلا تايآلا يه امو ًايبارعأ ىقر هنأ ةيقرلا ةيلمع يف مالسلاو ةالصلا هيلع

 ؟ناسنإلا

 يه ام امأ «نآرقلا نم تايآب ىقر «حيحص اذهف ىقر كلج يبنلا نأ امأ :خيشلا

 نآرقلا نكلو ءاهب مالسلا هيلع لوسرلا ىقر يتلا ةيقرلل صن ىلع فقن ملف ؟ةيقرلا
 ءيش يأف ءرودصلا يفامل ءافش وه هسفن نآرقلا يف لجو زع هللا هفصو امك

 َوُم لق#و نيتذوعملا لثم هب يقُر وأ ىقر هناا يبنلا نأب فورعم وه امم ةصاخبو

 تاذوعم هذهف ١( :نورئاكلا4َنوٌرِفاَكلا اأ اَي لق# و ١( :صالخإل» 4أ هللا

 ةناعتسالاب ةلص اهل يتلا تاميركلا تايآلا نم اهريغبو يقارلا يقري اهبف «ةفورعم

 .عورصملا يسنإلا نم ينجلا كلذ جارخإ ىلع لجو زع هللاب

 ؛مهنم نجلا جرختساو سانلا ضعب ىلع أرق كلِ« يبنلا نأ حص راصتخاب ًاذإ
 ۱۱۱ ا



 يبثلا نأ ةحيحصلا ةنسلا يف مولعم نكل «ملعأ هللاف هب ىقرو أرق يذلا وه ام امأ

 يف هءاج ىتح ءًاضيرم ًاروهش هشارف يف يقبو يدوهيلا ديبل هرحس امدنع ةا

 دنع رخآلاو هسأر دنع امهدحأ ناكلم ةعقاولا ةحارصب لقنلو ناصخش هضرم

 :رخآلل امهدحأ لاق هشارف يف وهو إب يبنلا ناعمسي امهو امهدحأ لاقف هلجر

 اذه ديبل :لاق ؟هرحس نم «هّبط نم :لاق ءروحسم يأ ءبوبطم :لاق ؟لجرلاب ام

 انأو ثيدحلا يف اهركذ ءاج نظأ رئي يف طاشمو طشمب ؟هرحس مب :يدوهبيلا

 لاقف نيكلملا نيب ترج يتلا ةبطاخملا هذه مهف مالسلا هيلع هنأ دوصقملاف «هتيسنأ

 رمأف هذه ةصقلا ركذو ؟نيكلم يلإ لسرأ لجو زع هللا نأب تملع له :ةشئاعل

 مالسلا هيلع لوسرلل رعشب فوفلم ءيشلا جرختساف رئبلا كلت ىلإ بهذي نأب ًايلع

 يتلا تاذوعملا هسفن ىلع أرق مالسلا هيلع لوسرلا ناكو ءاذه كف ام درجم طشمو

 نيتذوعملا هذهب هنع كف ءلاقع نم طشُن امنأك مالسلا هيلع وه ًافنآ اهانركذ

 اهب ىقرُيام ريخ اهنأو ةفورعم اهنأ اهنم دهاشلا هذه تاذوعملاف ءرحسلا كفب

 اذه «يراخبلا حيحص يف ةفورعم ةصق كلذ يفو ةحتافلا كلذك ضيرملا

 .هتلأس ام باوج

 «تاذوعملا هسفن يلع أرق مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا نأ تيكح :ةلخادم

 ؟هسفن ىقر هنأ لوقن نأ عيطتسن ينعي

 .عيطتسن معن :خيشلا

 الو نوقري ال نيذلا ةنجلا نولخدي نيذلا فلأ نيعبسلاو بيط :ةلخادم

 .نووتكي الو نوقرتسي

 هيلع هيبنتلا بجي رمأ اذهو ةياورلا يف مهو هيف :مهو هيف اذه :خيشلا



 الو امهيف سيلو نووتكي الو نوقرتسي ال نيذلا مه ظفلب نيحيحصلا يف ثيدحلا

 ملسم اهب درفت ةياور هذهف نوقرتسي الو نوقري ال ةياورامأ نوقرتسي ال «نوقري

 يف هكراش «ةياور يف هقرافو ةياور يف يراخبلا مامإلا كراش ملسم «هيتياور ىدحإب

 ال نيذلا مه» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق يهو ةظوفحملا ةحيحصلا ةياورلا

 يف يراخبلا ملسم قراف «نولكوتي مهبر ىلعو نوريطتي الو نووتكي الو نوقرتسي

 الو نوقريال نيذلا مهلا :لاقو اهيف دازف ملسم حيحص يف ىرخأ ةياور

 يف ذاشلا ثيدحلا ءةذاش ةدايز يثيدحلا حالطصالا يف«نوقري ال» ةدايزف(نوقرثسي

 يف نآلا انثحبو ام دنس يف وأ ام نتم يف ةدايزب يتأي ةقثلا يوارلا :وه مهفيرعت

 ةضوفرم ةفيعض ةدايزلا هذه نوكت انهو «تاقثلا فلاخي نتم يف ةدايزب يتأي «نتملا

 لهآ نيب حالطصا هلك اذهو :ركنملا ثيدحلا نيبو ذاشلا ثيدحلا نيب نوقّرفيو

 فلاخ يذلا ناك اذإ ءًاريخ هللا مهازج ثيدحلا ءاملع مهو ملعلا اذهب صاصتخالا

 نكل ءركنم هثيدحف ًافيعض تاقثلا فلاخ يذلا ناك اذإو ءذاش هثيدحف ةقث تاقثلا

 وهو ءةقث هب درفت هنأ (نوقري ال١ ةدايزلا هذه عقاو «فيعض امهالك ةجيتنلا يف

 روصنم نب ديعس همساو «نيخيشلا خويش نمو ثيدحلا ظافح نم ظفاح طبضلاب

 ًابيرقت نينس رشع ذنم نکل «میدق ذنم دوقفم باتك وهو ننسلاب فرعُي باتك هلو

 رئاس نع «نوقري ال١ ةياورب درفت روصنم نب ديعس لجرلا اذهف ؛ناءزج هنم عبط
 ثيدحلاو ءةهج نم اذه «ةدايزلا هذه نود ثيدحلا ةياور يف اوكرتشا نيذلا تاقتثلا

 سابع نبا ثيدح نم وه ذاشلا يأ ظوفحملا ريغو هنم ظوفحملا نيحيحصلا يف

 يف طبضلابو نيحيحصلا جراخ يف ثيدحلا ءاجو ءامهنع ىلاعت هللا يضر

 نب هللا دبع نع يوقلا دنسلاب هاور يروباسينلا مكاحلا هللا دبع يبأ مامإلا كردتسم

 ةدايزلا نودب يأ نيخيشلا ةياور يف سابع نبا هاور امك هنع ىلاعت هللا يضر دوعسم

 "نوقري ال" ةملك نأ ديكأت ىلع ًاديكأت دادزي مث ذوذشلا ًاضيأ دكأ اذهف «ةذاشلا
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 نيرخآلل ءاقرإلا يطاعت ىلع ضحلا يف ةحيرص ًادج ةريثكو ةريثك ثيداحأ لّطعت

 عاطتسا نم» :لاق هنأ لاب يبنلا نع هحيحص يف هسفن ملسم هاورام كلذ نم

 .ةيقرلا ةبسانمب اذه لاق «لعفيلف هاخأ عفني نأ مكنم

 ىلع ًاموي لخد ب يبنلا نأ هيف نحن امب ىقثو ةلص هلو رخآ ثيدح كانه

 امك ةباتكلا اهنيملعت الأ» :اهل لاقف ةأرما اهدنع دجوف اهنع هللا يضر ةصفح هتجوز

 ءملسملا هاخأ عتيل ةيقرلا ملسملا ملعتي نأ ضح هيف اذهف "«؟ةلمنلا ةيقر اهيتملع

 هنأ ًالثم كلذ نم «ءاقرإلاب رمآلا اهيف ًافنآ ترشأ امك ىرخأ ثيداحأ تءاج كلذلو

 تامالع نآلا ركذأ ال صخش وأ ةأرما هجو يف نظأ ىأر مالسلاو ةالصلا هيلع

 :امهو الأ نينثا نيئيش نم انه دب الف كلذلو ءاقرإلاب رمأ «اهوقرا» :لاقف ءضرم

 ءةياردلا يف امهنيب قيرفتلا رخآلا ءيشلاو ءةهج نم ةياورلا نيب ثيدحلا يف قيرفتلا

 نأ ماسملل بحتسي ال نكلو ؛هريغ يقري نأ ملسملل بحتسي ًاهقفف ؛هقفلا يف يأ
 هللا ىلع نيلكوتملا تافص نم نأل ؛صوصنلا هذه نيب ًاعمج هريغ نم ةيقرلا بلطي
 ال مهنأ مهتافص نم ردبلا ةليل رمقلاك مههوجو ةنجلا نولخدي نيذلاو ًاقح
 ًاهقف قيرفتلا نم دب ال ًاذإف ءاقرإلاب رمأ دق ب يبنلا نأ متملع دق نكلو «نوقرتسي

 :هوركم اذهف ريغلا نم ةيقرلا كبلط نيبو .بحتسم اذهف ريغلل ءاقرإلا نيب ًاضيأ

 معن هسفن ىقر لوسرلا نأ هركذ فنآلا كلاؤسب ثحبلا اذه انطبر اذإ ةياهنلا يفو

 .فالخ هيف ام ًاذإف :هريغ نم قرتسي مل وه نکل

 ؟مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا تقر ةشئاع :خيش اي لاؤس كانه :ةلخادم

 ؟هيقرت تناك :خيشلا

 )١( عماجلا حيحص )رقم55١(.
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 .معن :ةلخادم

 .بلط نودب نكل «معن يإ :خيشلا

 .معن ةيقرلا وه بلطي ام نود نم ينعي :ةلخادم

 .هريغ بلط نودب رسلا اذه وه :خيشلا

 ؟ملسم حيحص يف ةذاشلا ةياورلا :ةلخادم

 ؟شيإ :خيشلا

 ىف ةدوجوم ةذاشلا ةياورلا «نوقريال» ةملك ةذاشلا ةياورلا :ةلخادم

 ؟ًاضيأ حيحصلا

 ةظوفحملا ةياورلا ةياور يف يراخبلا عم ملسم مامإلا كرتشا تلق دق :خيشلا

 ةذاشلا ةياورلا ةياور يف يراخبلا نع ملسم درفناو :«نوقرتسي ال نيذلا مه)

 .هانركذ اذه(«نوقرتسي الو نوقري ال» ظفلب ثيدحلا ىورف

 .حيحصلا يف ةدوجوم ةذاشلا :ةلخادم

 .كيدهي هللا نم نع لوقأ انأو :خيشلا

 ٠١( "0:59 /535) "رونلاو ىدهلا"

 يقري ناک اب يبنلا باب 1
 :[ لؤي يبنلا نع يور]

 مه :لاق ؟مه نمو :اولاق «باسح ريغب ةئجلا نولخدي يتمأ نم ًافلأ نوعبس»

 .« نولكوتي مهبر ىلعو «نوريطتي الو نوقرتسي الو «نوقری الو ,نووتكي ال نيذلا



 .( «نوقري الو» ركذب ركنم)

 يقرب ناك ةو يبنلا نأ [ملسمو يراخبلا دنع يأ] امهدنع حص دقو

 .حيحص ثيلح ام ريغ يف .يركيو

 ,( 18-155 /۸)" ةفيعضلا'"

 ؟477 ّيبنلا ليربج ىقر له باب ۰]
 رسفتسي زواع يكحي دعق خأ يف لاو هللا لوسرل ليريج ةيقرل ةبسنلاب :لاؤس

 اهذخأي هدب ناك اذإ ىكحيبو داعملا داز ىف ةدوجوم ىهو ةيقرلا ةحص ىدم نع

 ؟كلذ ىلع ليلدلاو ال وأ رجأ اهيلع ذخأيو ةنهم

 اهيلإ ريشت تنأ يتلا ةيليربجلا ةيقرلا ام الوأ :خيشلا

 تايآ عبرأ وأ تايأ سمخو يعرشلا ناذآلاب ًادبت ىللا ةفورعم ةيقرلا :لئاسلا

 ىنعي اذكهو نارمع لآ نم رشع دحأ ةيآلاو ةرقبلا رخاوأ نم كلذكو ةرقبلا نم

 لوسر ليربج اهب ىقر وأ ليربج اهملع ةيقرلا هذه فرعن ام نحن :خيشلا
 امي سيلو ةا يبنلا نع تيثامب نوكي نأ دب ال ءاقرإلاو ءاذه ملعن ال لب هللا

 وبأ خيشلا نكمي ىوتفلا هذهل ةبسنلاب شتأر قم كترضح ينعي بط :لئاسلا

 .اهيف ملكتم يرئازجلا رباج ركب

 ؟تأرق تنأ :خيشلا

 .نامك اهيب تجلاعو تأرق :لئاسلا

 .اهب تجلاع :خيشلا



 .رحسلاو ناجلل ينعي :لئاسلا

 اهححص له يرئازجلا ركب وبأ بيط :خيشلا

 اهححص يرئازجلا ركب وبأ :لئاسلا

 ؟اهححص نيأو ؟لاق فيك :خيشلا

 ردص همسا ركذا مل باتك يفًاريخأ نكميو ةحيحص ةيقرلا هذه لاق :لئاسلا

 باتك هل دقتعأ روشاع دمحا بتاكلل يفو هل ًاثيدح

 هنأ ركب يبأ نع هتلقن يذلا فوشن ىتح باتك يأ يف يل لق دعبت ال :خيشلا

 .ال الو لوقت امك حص

 .معن معن :لئاسلا

 ؟باتكلا وهام :خيشلا

 ..هللاو :لئاسلا

 :ًالوأ يل ركذتو يعم لصتت رخآ لاصتا يف كسفن حرأ تنأ نآلاف :خيشلا

 .لوقت ام هيف يذلا باتكلا مسا :ًايناثو .حيحصتلا هيلإ تبسن يذلا همالك صن

 ٠٠:٠١:١١( /ه51) "رونلاو ىدهلا"

 كرشلا نم ةيلاخ تناك اذإ ةبرجتلاب ةيقرلا تبث له باب [01]
 له :ينعي «يداهتجا وأ يفيقوت رمأ ةيقرلا لمع له :ةيقرلا نع لاؤس :لئاسلا

 «صنلا اذه نم...«ًاكرش نكي مل ام اوقرا» :كرشلا نم ةيلاخ ةنيعم ةقيرط انبرج اذإ

 ؟زوجي ال مأ اذه زوجي

 يا



 كانه نوكي نأ مهوتي وأ ءةيفخ ًارارسأ كانه نأ مهوتي نأك ةعيرشلا فلاخي امم

 .ًاسأب كلذب ىرأ ام هتركذ يذلا ديقلابو طرشلابف ؛ةسوملم ريغ ًاضيأ رارضأ
 ٠١:۳۲:٤١( /۲۳۲) "رولاو ىدهلا"

 ؟ةبرجتلاب ةيقرلا تبثت له باب 73
 ملو «حجنت [ىقرلا يأ]ءايشألا نأ ةبرجتلاب تبث دق ناك اذإ :لاؤس

 ..؟ثيدح نع تبث وأ يبن نع تبث هنأ..[فرعن]

 .عرشلا فلاخي ال هنأ ديقب.. :خيشلا

 .اهلثمب قبس دق نوكت نأ :ةلخادم

 سيل .سم اهيف سيل سج اهيف سيل نآرقلا ةوالت طقف ماد ام :خيشلا

 .عنام كانه

 .حجنيو نآرقلا ريغ ءايشأ مهيلع أرقي رخآ ناسنإ امبر :ةلخادم

 ؟نآرقلا ةءارقب ديدحتلا :ةلخادم

 ..تاذيوعتلا لثم ءًاعبط ةنسلا يف دراولا ةيعدألا وأ ءسب وه :خيشلا

 لصاح اذهو ... اذه عجاري امبر هب نهديو تيزلا لكأي امدنع :ةلخادم

 .ةبرجتلاب

 ..اميرو :خيشلا



 ةجلاعم عوضوم يف تيزلا ةقالع ام هللا دبع وبأ لأسي وه نكل ءًانسح :خيشلا

 ؟اذام وأ ةعجارملا عم ينجلا علطي عجاري املف ءسوسمملا

 ىلع ثفنأ وأ تيزلا ىلعأر قأ امدنع ءانأ ىتبرجت لالخ نم ىنعي :ةلخادم

 هب نهديو ةيقرلا تايآ أرقنو مفلا نم هبرقنو نوتيزلا تيز ذخأن امدنع «تيزلا
 .ًاريثك هانبرج رمأ اذهو ؛ىذأتيو هب ينجلا حيصي عورصملا

 ..قباسلا لاؤسلا دوعي «تيزلا لمعتست مل اذإو :خيشلا

 نع اندي انعفر ول هنأ انلئس ًافنآ دييقت كانه وأ قباسلا باوجلا دوعي :خيشلا

 :تلق ؟تايآلا ةوالت حجنت الأ ءتلق امك ريراوقلاب قفرلا عم ولو برضلا

 «تيزلا لمعتسن مل ول «باوجلا سفن نوكيس هنأ نظأو لاؤسلا سفن لوقنف .معن

 ؟ةينارقلا تايآلا ىفكت الأ

 .ىفكي نارقلا انخيش اي هللاو :ةلخادم

 .باوجلا سفن وه باوجلا نوكيس هنأ «كيف ًانسح ناك ينظف :خيشلا

 .ًايساسأ ًاجالع وه سيلو سب جالعلل اذه ةمتت :ةلخادم

 ..هّرخآ هلوأو :هّلوأ ٌةرخآ ضقني مالك اذه :خيشلا

 لاق مث ءليصفتلاب نجلا عم هتبرجت ركذي «تاوبنلا» باتك رخآ يف.. :ةلخادم

 الإ هعم حلصي ال رخآ ًافنص نإو «برضلا الإ هعم حلصي ال نجلا نم ًافنص نإ

 ىذأتي دق عبار فنصو «نآرقلا ةءارق الإ هعم حلصي ال ًاثلاث ًافنصو ءرجزلاو ظعولا

 ضعب وأ عاونأ ضعب نأ مالكلا اذه ىلعو هب متلضفت ام لالخ نم رهظيف ؛ناذآلاب

 ہا



 .كلذ هباش امو رجزلاو ظعولا الإ ًالثم وأ برضلا الإ هعم عفتني ال دق نجلا فانصأ

 .معن :خيشلا

 .لاكشإ هيف سيل اذه «ناذألاو عاونألا ضعب يف نآرقلا ركذ وه ًالوأ

 ريغ مالك درجم مهفأ ال انآ رجزلا «برضلاو رجزلا نيرخآ نيمسق ذخأن
 عبارلا ءيشلا ىقبي «كلذ نم ءيش كانه نوكي نأ دب ال «نآرقلا ةوالتب نورقم

 سيل هنأل دقتعأ ال انآ نكل ؛عقاولا يف نوريثك هلمعتسي اذه ءبرضلا وهو ريخألاو

 لدت ةحجان ةبرجت لك سيل هنأل ؛ًافنآ انلق امك ةبرجتلا انه ينيفكي الو دنس يدنع

 لب ؛ةفارخلاو ةعدبلاو لجدلا نم ًاعساو ًاباب انحتف الإو «ةليسولا هذه ةيعرش ىلع

 دنع نوعرضتيو «نيحلاصلاو ءايلوألاو ءايبنألاب نولسوتي نيذلا ءًاضيأ كرشلا نمو
 هنأ ىتح ؛ًاراركتو ًارارم انبرج نولوقي «مهجئاوح ءاضق مهنم نوبلطيو مهروبق
 رمأ اذه «برجملا قايرتلا "فورعم ربق" يعم ركذت كنظأ امك بتكلا يف رطس

 هنأل دقتعأ ال انآ نكل ءهب فرتعمو ًايلمع سانلا دنع موضهم نآلاو ءًايخيرات لجسم

 يخأ اي نحن :مهلئاق لوقيف ءافنآ انلق امك ةبرجتلا انه ينيفكي الو «دنس يدنع سيل

 ةلالدلل يفكي ال ةبرجتلا حاجن لوقأ انأف هرخآ ىلإو..ةدئافلاو ةكربلا انيأرو انبرج

 .الف الاو ةيعرشلا ديؤي ليلد كانه نوكي نآ دب ال ءاهتيعرش ىلع

 .نيرمألا نيب طبرن كلذبو فيقوتلا انخيش :ةلخادم

 . لضفت هت :خيشلا

 .ليلدل جاتحت ةضحم ةدابع ينعي رمأ لسوتلاف :ةلخادم

 .معن :خيشلا

 اذه مادامف ءزاوجلاو ةيعورشملا :هيف لصألا يوادتلا امنيب :ةلخادم



 ىلع مكباوج ام ينعي يردأ امف ءدييقتلا مدع هيف لصألاو ءزاوجلاو ةيعورشملل

 ؟ريرقتلا اذه

 ال رومأ ةجلاعمب ًاقلعتم رمألا ناك ول اميف ًاحيحص هارأ مالكلا اذه :خيشلا

 اذه نم نجلا مهو ؛ةداملا ءارو اميف :مويلا لاقيامب قلعتت ال «بيغلاب قلعتت

 .انوخأ فوشنو كلاؤس ظفحا :ةقفاوملاب لوقن ىتح اذه نم اذه ىرأ امف «ليبقلا

 ىبنلا نأ بطلا باتك يف هنئئس ىف دواد ىبأ نع لقني زاب نبا انخيش اي :ةلخادم

 ؟اذه مكدنع حص له «ءام ىلع ثفن مالسلاو ةالصلا هيلع

 .حصي ال فيعض هدانسإ ءال :خيشلا

 وأ ًالفط جلاع قب يبنلا نأ هباتك يف ركذ رقشألا رمع خيشلا «بيط :ةلخادم

 ؟نيطايشلاو نجلا ملاع هباتك يف

 .ثيدحلا اذه ردصم ينيطعت نأ كراد ىلإ تعجر اذإ انيلإ نسحت :خيشلا

 .انخيش دنسملا ىف هنأك :ةلخادم

 امف بئاغ ىلع كلاحأ نم ينعي «تادلجم تس دنسملا يف «مهم شم :خيشلا

 .انخيش اي حص نإف :ةلخادم

 ينكل «تايضرفلا شقانن ال «نييفلس ةعامج نحن ىرن ام نحن ال :خيشلا

 دعب الإ هب لمعت نأ زوجي الف كدنع حصي مل اذإ امأ ؛هب لمعاف كدنع حص اذإ :لوقأ

 .حصي نأ

 0 ه1 ارو( :۲۲ :۳۳ 1/7 "رونلاو ىدهلا"

 لهل



Aةدحاو ةرم تدرو ىتلا ةيقرلا باب  

 ؟عمجلا ةيقر ةيفيكو اهراركت مازتلا زوجي له

 لاقب له .هرخآ ىلإ ةماهو ناطيش لكل ةماتلا هللا تاملكب امكذيعأ :لاؤس

 ؟ةدحاو ةرم مأ ةيلاتتم تارم ثالث

 .سأب الف مازتلا نود رركي نأ يقارلل ادب اذإ نكلو ةرم درو وه.ال :خيشلا

 ؟مهيلع هدي عضي فيك ةعومجم لافطأ :ينعي ةعامج :ةلخادم

 .نيرخآلل ةبسنلاب كلذ رركي مث ؛نيلفط ىلع نيديلا عضي :خيشلا

 نيتنثالا هيدي عضي :ةلخادم

 .معن هيإ :خيشلا

 عدرا ا /۳۲۳) "رونلاو ىدهلا"

 ةءارقب ةيقرلا عرشت له باب [9]
 ؟ىنميلا عورصملا نذأ يف نينمؤملا ةروس متاوخ

 ًالجر دجو هنأ :هنع هللا يضر دوعسم نب هللا ديع نع رثأ دجوي :لاؤس

 «عورصملا لجرلا قافأف «نينمؤملا متاوخ تارم عبس ىنميلا هينذأ يف أرقف ًاعورصم

 ؟عرصلا لوح نآرقلا تايآب جالعلا يف ليلد وه له ءرمألا اذه حص نإف

 .ملعأ هللا ؟كلذ حص له نكل «حضاو ليلد ينعي وهف حص اذإ ًاعبط :خيشلا

 يبنلا ثيدح لوألا ليلدلا؛مهيمسن نيليلد وأ :تضم يتلا [ةلدألا] :لئاسلا

 ؟«لعفيلف ءيشب هاخأ عفني نأ مكنم عاطتسا نم" : قي

 امب هعفني ««لعفيلف هاخأ عفني نأ مكنم عاطتسا نم «ةدحاو ةدحاو :خيشلا

 ؟عرشي ال امب مآ عرشی



 .عرشي امب :لئاسلا

 ام َّثَبْنَأ اذإف «عرشي قبس ام نأ تِْثُت ىتح «ليلد هيف ام اذه ًاذإ :بيط :خيشلا

 .ثيدحلا ىلإ ةجاحب (تنأ) امو ةلكشملا تهتنا «هتيعرش انيفن

 )٠١:1۱١:۲١/۱۲( "رونلاو یدهلا "

 ريبك اي :مهلوقب ةيقرلا مكح باب ] 
 [باجأف «ريبك اي :مهلوقب ةيقرلا مكح نع مامإلا لئس]

 كرش هيف مالكلا نوكي نأ ناكمإب موهفم ريغ مالكب ةيقرتلا زوجي ام :خيشلا

 ناطيش مسا نوكي نكمي ريبك...ءادن فرح اي :نهذلا ىلإ ردابتي انه ءيش لوأف

 عنميف «هب نيثيغتسملا للضي هتفيظو اذه ناطيشلا ًالعفو «هب ثيغتسي وهف «ميجر
 ام ًافورعم سيل يذلا مسالا اذهب مهلضأف ءيشلا اذه تباث ةبرجتلابو «ةضرألا

 ةباتكلا اوثراوت ينعي كارتآلا ءانثراوت نحن اذكه :لوقي نأك «لوهجم وه لب هدصق

 وهاذهو زوجي ال لامعتسالا اذه نأ :لوقت هقفلا بتكو ءةضرألا دض هنأ هذه

 اذامف اهيلع نييشام ملعلا لهأو ءاهيلع نييشام ديلاقتو تاداع سانلا نكل «قحلا

 لق :ىنعي ءايكرت تبهذ امل ةيكرتلا تاطوطخملا ىف تيأر انأ :نسح ىلع

 ةروصبو ةريبك نوكتو اهوطخي ««ريبك اي» هذه هيلع الإ يدي تحت عقو اًباتك نأ

 .ًادج ةبيجع

 .كلذك وه «معن يأ :خيشلا

 ° 3 م



 .كثع هلعبي هللا :خيشلا

 ؟ةيكرتلا ةغللاب ناطيشلا :ىنعي :ةلخادم

 .نكمي :خيشلا

 ٠١( 1:44:14 /”هال) "رونلاو ىدهلا"

 ةيقرلا زوجت له باب 133
 ؟ملألا عضوم ىلع نآرقلا نم تايآ عضوب

 ناكم ىلع نآرق وأ نآرقلا نم تايآ ضعب عضو نم مكح ام :لوقي :لاؤسلا

 ؟ميركلا نآرقلا يف عجولا ناكم ىلع ةيقرلا زاوجب ًادهشتسم .همسج نم عجو هيف

 ىلع وأ هسفن ىلع نآرقلا ولتي نأ يه ةيقرلا ءًاعورشم سيل اذه ءال :خيشلا

 هيلع لوسرلا نع ةحيحصلا ةيعدألا ضعب يف وأ نآرقلا يف ءاج ام هضرم عضوم

 نيمدقتملا ءاملعلا ضعبو «تاثدحملا نم اذهف ًاباجح لمعتسي نأ امأ :مالسلا

 قرف نکل «ةميمت وهف قلعي ام لكف ءلجو زع هللا مالك نم ناك ولو «ةميمت هنوربتعي
 نأ نيبو ءو هللا لوسر نم ءاعد وأ لجو زع هلل مالك قلعملا اذه نوكي نأ نيب

 وه اذهف ءالالض نوكي دقو ًاكرش نوكي دق يذلا موهفم ريغلا مالكلا نم نوكي

 زوجي الف «ضعب نم نوهأ رشلا ضعب هنأ الإ ءةميمت هلك ةجيتنلا يف نكل ؛قرفلا
 هباش ام وأ رادلا نم وأ ناسنإلا نم ام ناكم يف ثيدح وأ ةيآ قيلعت امأ «ةيقرلا الإ

 .رومألا تاثدحم نم اذهف كلذ

 .حص هنبا ىلع تايآ قيلعت يف ورمع نبا رثأ :لئاسلا

 .حص ام ال :خيشلا

 "رونلاو ىدهلا" )٤۸٥/ ۲٠:٤۷:٠٠(

TT س و ےل 



 ةيقرلا زوجت له باب ]۷ 
 ؟اهئامب مامحتسالاو اهّلب مث تايآ ةباتكب

 ٌلَبي رحسلا (ركذ) اهيف امم نآرقلا نم تايآ ةباتكب ةيقرلا [زوجت] له.. :لاؤس

 ؟ءاملاب مامحتسالا مث شوبت ىتح ءاملا يف اهلب مث اهتباتك تايآلا هذه

 ةباتكلا امأ :ةوالتلاب الإ ةيقر ال :ةنسلا..ةوالتلاب الإ ةيقر دجوي ال ءال :خيشلا

 )٠٠١:١۹4:٥٤4/۲۸( "رونلاو ىدهلا "

 تابيغملا ىف فيك ال باب ["]

 هعجارو او لوسرلا ىلع ةالصلا تضرف امدنع جارعملا ثيدح يف. :لاؤس

 ؟هذه ةلأسملا تناك فيك..ىسوم انديس

 فيك ال ..اوحيرتساو ةدعاق اهوذخ ةيبيغ رومألا !كيف هللا كراب فيك ال :خيشلا

 ًامالك يكحيو روديو فلي كربغ «فيك لوقتف رصقت نأ كبسحو «تابيغملا يف

 «تابيغملا ىف فيك ال ؟فيك :اهنع تلق تنأ ىتلا ةملكلا هذه ىلإ ىهتني نکل ًاليوط

 ام ..مويلا نولوقي امك ةداملا ءارو ام ملاع هنأل ؛فيبكت نودب طقفو قلطملا ناميإلا

 .ًاضيأ سكعلاب سكعلاو ةيداملا هذه انتايح هيلع ساقي ام لقعلا ءارو

 0١( 1:59:85 /58) "رونلاو ىدهلا"

 ؟نآرقلا نم انمّلُع ام ىلع ثفنلا رصتقي له باب 1

 .ةحتافلاو تاذوعملا يف تملع اميف ثفنلا درو !انخيش :لاؤس

 ؟اذام درو :خيشلا



 .ثفتلا :ةلخادم

 .ثفنلا :خيشلا

 مأ اذه ىلع رصتقي لهف ءةحتافلاو تاذوعملا يف تملع اميف ينعي :ةلخادم

 .رصحلا ليبس ىلع سيل :ينعي ؟نآرقلا لك يف ممعي

 .انملع ام دنع فقنف مالسلا هيلع لوسرلا نع هملعن ال ام كلذ :خيشلا

 دورو ملعأ ال :ينعي «ضيرملل ءاعدلا ةيضقل ةبسنلاب !انخيش كلذك :لاؤس

 هديب حسمي ناك نيح..سأبلا بهذأ سانلا بر مهللا ءاعد يف الإ حسملا ةيضق

 ؟ىرخأ ةباجإ كيدل مأ انه لاقي كانه ليق ام لهف

 .ةدعاقلا سفن يه :خيشلا

 ىدهلا" والنور"8١57/ ۱۳:۱۲:٠۰١(

 ؟تيساك طيرشب ةيقرلا زوجت له باب 3

 ؟تساكلا طيرشب ةيقرلا زوجي له :لاؤس

 ؟شيإ ةيقرلا زوجي له :خيشلا

 ؟تساك طيرش قيرط نع :ةلخادم

 ؟تساك قيرط :خيشلا

 .طيرش :ةلخادم

 .معن :ةلخادم

 ىتح كش يف تنك نإ ؟ةماقإلا زوجي له ؟ناذألا زوجي له :خيشلا



 تلق انآ كلذلو زوجي ال ءوه وه باوجلاف زوجي ال هنأ ملعت تنك نإو ؛كبواجأ

 دّحوملا ناذألا نأ ًاحيحص ربخلا ناك نإ ملعأ هللاو نظن تابسانملا ضعب يف

 نأ ىشخأ لوقأ انأف ًاحيحص ًاريخ اذه ناك نإف ءطيرش نم عاذي لقألا ىلع ًانايحأ

 .لضفت تساكلا ءارو سائلا يلصي موي يتأب

 ىدهلا" والدور")٦۱۹/ ۳۷:۳۹:١)

 ًامئاد تاذوعملاب ناسنإلا مامتها ةرورض باب [81]

 لجو زع هللاب ذيعتسي نأ ًاببطت ًايناثو «ًادبعت ًالوأ ملسم لك ىلع بجي :خيشلا

 هللا مسب) :امإ لوقي نأ حيحصلا لقنلاب مالسلا هيلع لوسرلا نع ةلوقنملا ةملكلاب

 امإو ؛«ميلعلا عيمسلا وهو ءامسلا يف الو ضرألا يف ءيش همسا عم رضي ال يذلا

 كلذ يف ءيش هرضي نل هنإف «قلخ ام رش نم ةماتلا هللا تاملكب ذوعأ» :لوقي نأ

 مهننس يف "ننسلا" باحصأو «هدنسم يف دمحأ مامإلا هيوري ثيدحلا اذه «مويلا

 ملع ىلع ران نم رهشأ فورعم نافع نب نامثع «نافع نب نامثع نب نابأ قيرط نم

 ناك مهظافحو نيعباتلا تاقث نم نابأ هنبا .ثلاثلا ةفيلخلا «نيدشارلا ءافلخلا دحأ

 اهمهف ىنعم اهل ةرظن نيسلاجلا دحأ هيلإ رظنف ثيدحلا اذهب ثّدح امل سلجم يف
 ةرظنلا كلت رظن يذلا سلاجلاف «جلافلاب هديب باصم نابأ ثدحملا «نابأ ثدحملا

 :-وهو يتأيام ينعم ركذ - ينب اي :هل لاق «نابآ اهمهفو ءصاخ ىنعم اهل يتلا

 «مويلا كلذ يف ذوعتلا اذه ذوعتأ نأ تيسنأ انآ ءرصيلا يمع ردقلا لزن اذإ

 .هللا الإ هلإ ال :ةلخادم

 ىلعو :نكمي ال اذه «هيلإ نوكي ام جوحأ وهو بارشلاو ماعطلا يسن اذإ الإ ىسنت

١ 



 سيلف «ةعقاولا تعقو اذإ امأ.ذيواعتلا هذه لثم ىلع ًاصيرح نوكي نأ ىغبني اذه

 .ةفشاك هللا نود نم اهل

 (09 171:57 9/557" روتلاو ىدهلا"

[AY]ةباتك عورشملا نم له باب  

 ؟اهقاشنتساو قاروأ ىلع هتباتك وأ هبرش مث دادملاب نآرقلا

 :ينعي..كلذك ..هوبرشيو دادملاب نآرقلا نوبتكي نادوسلا يف ءاملع :لاؤس

 ةلدألاف ءاهقشنتسي يكل ضيرملل اهوطعيو ةريغص قاروأ يف ةينآرق تايآ نوبتكي

 .كلذ عنمت يتلا

 .اًعورشم هارن الف فلسلا نع اهلقن حصي مل... :خيشلا

 (01:ه07١:1/ £) "ةدج ىراتف"

 كرشلا نم ةميمتلا باب [۳۸۳]

 :[ ا هللا لوسر لاق]

 ." كرشأ دقف ةميمت قلع نم "

 :[ مامإلا لاق]

 (ةدئاف)

 يف نيعلا اهب نوقتي مهدالوأ ىلع اهقلعت برعلا تناك تازرخ :ةميمتلا

 .ريثألا نبال " ةياهنلا " يف امك مالسإلا اهلطبأف مهمعز

 نييندملا ضعيو نيحالفلاو ودبلا نيب ةيشاف ةلالضلا هذه لازتالو :تلك



 ىلع اهنوقلعي ةرايسلا يف مهمامأ نيقئاسلا ضعب اهعضي يتلا تازرخلا اهلثمو

 نوقلعي مهريغو !اهترخؤم يف وأ ةرايسلا ةمدقم يف العن قلعي مهضعبو !ةآرملا
 امم كلذ ريغو ءاومعز نيعلا عفدل كلذ لك !ناكدلا وأ رادلا ةهجاو يف سرف لعن

 تثعب ام يتلا تاينثولاو تايكرشلا نم هيفاني امو «ديحوتلاب لهجلا ببسب مطو مع

 نم ىكتشملا هللا ىلإف ءاهيلع ءاضقلاو اهلاطبإ لجأ نم الإ بتكلا تلزثآو لسرلا
 .نيدلا نع مهِدعُبو «مويلا نيملسملا لهج

 هللا ىلإ اهب برقتلا ىلإ هادعت لب «ةفلاخملا درجم دنع مهضعبب رمآلا فقي ملو
 عباسلا بزحلا يف لوقي " تاريخلا لئالد " بحاص يلوزجلا خيشلا اذهف !ىلاعت

 دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع لص مهللا " :(قالوب عبط ١١١ ص) دحألا موي يف

 .!" مئامتلا تعفنو «مئاهبلا تحرسو مئاوحلا تمحو «مئامحلا تعجس ام

 يتلا ةقرولا يهو ةميمت عمج مئامتلا " نأب " لئالدلا " ل حراشلا ليوأتو

 ال اممف 2" كربتلل الغم سأرلا ىلع قلعّتو تابآلا وأ ءامسألا نم ءيش اهيف بتكي

 هنأ ىلع «ريثألا نبا نع قبس امك تازرخلا يه امنإ قالطإلا دنع مئامتلا نأل حصي

 كلذلو «عفنت ىنعملا اذهب ةميمتلا نأ ىلع عرشلا يف ليلد الف ليوأتلا اذهب ملس ول

 " بيطلا ملكلا " ىلع يقيلعت يف هتنيب امك كلذ ةهارك فلسلا ضعب نع ءاج

 .(يمالسإلا بتكملا عبط 45 - 4 ص)
 .( مؤ 1-8884 /؟/١1)"ةحبحصلا"

[A4]؟ةينآرقلا مئامتلا قيلعت زوجي له باب  

 ورمع نبا نع كلذ تبث لهو

 نم مهملعُي ناك و هللا لوسر نأ هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع
 :تاملك عزفلا



 نأو «نيطايشلا تازمه نمو «هدابع رشو ء«هبضغ نم ةماتلا هللا تاملكب ذوعأ)

 لقعي مل نمو ؛هينب نم لقع نم نهملعي ورمع نب هللا دبع ناك و» :لاق .(نورضحي

 و
 .«هيلع ةقلعأف

 :[ مامإلا لاق]

 سلدم وهو قاحسإ نب دمحم هيف نأل ءورمع نبا ىلإ هدانسإ حصي مل

 مدعل ؛نآرقلا نم مئامتلا قيلعت زاوج ىلع هب جاجتحالا زوجي الف «هنعنع دقو

 لاق هيف ةجح الف ؛هيلع فوقوم وهو اميس الو.ورمع نبا نع كلذ توبث

 هللا دبع لوقب موقي الف ؛مئامتلا قيلعت زاوج مدع ىلع لديام درو دقو" :يناكوشلا

 .(ةجح ورمع نب

 ههركو مهضعب هزاجأف «كلذ يف نوفلتخم مهريغو نيعباتلا نم فلسلاو

 هزاوجب لوقلا نألو ءا يبنلا نع كلذ توبث مدعل «هراتخن يذلا اذهو «نورخآ

 .اهريغو تاذوعملاب ةيقرتلا نس لطعي

 نع حيحص دنسب ١/١١١( ق) «نآرقلا لئاضف» يف ديبع وبأ ىوردقو

 -ةباحصلا ينعي-نوهركي اوناك :لاق-ليلجلا يعباتلا يعخنلا وهو-ميهاربإ

 :-ةقثلا هيقفلا يبضلا مسقم نبا وهو-ةريغملا لاقو.هربغو نآرقلا نم مئامتلا

 ًامالسو ًادرب ينوك ران ايإ# :ةيآلا هذه يدضع يف قلعأ :تلاقف «ميهاربإ تلأسو

 .كلذ هركف ؟يب تناك ىمح نم # ميهاربإ ىلع

 هاقسيو نآرقلا لسغي نأ هركي ناك هنأ يرصبلا نسحلا نع ةديبع وبأ ىور مث

 .نآرقلا قاعي وأ ءضيرملا

 مم



 .هفرعأ ال :متاح وبأ لاق ؛عيكو نب نامثع هيف نأ الول حيحص هدائسإو

 نب نمحرلا دبع مهدحأ تاقثلا نم ةثالث هنع ىور هنأ وه ركذ دق نکل :تلق

 «ريبكلا خيراتلا» يف امك نكسلا يبأ نب نكسلا وهو «عبار هنع ىورو «يدهم

 .ملعأ هللاو هتياورل سفنلا تنأمطاف 2١55(: /5) نابح نبال «تاقث»و «يراخبلل

 .(٤۸ص) "بيطلا ملكلا قيقحت "

 ةينارقلا مئامتلا قيلعت مكح باب 1

 ام [هللا باتك نم تايآ ىلع يوتحت يلا مئامتلل ةبسنلاب] :لئاسلا

 ؟اهقيلعت مكح

 ؛ةهاركلا يدنع حجارلاو ؛ةهاركلاو زاوجلا :نالوق كلذ يف ءاملعلل :خيشلا

 يذلا ببسلاو ةو هللا لوسر ةيعدأ نم وأ هللا باتك نم تناك ولو مئامت اهنأل

 :نينثا نيئيش ىلإ دوعي لوقلا اذه حيجرت ىلع ينلمحي

 .فلسلا لمع نم نكي مل هنأ :لوألا ءيشلا

 لثم ىلع وأ «ذيواعتلا هذه لثم ىلع لاكتالا هيف نأ :مهم وهو رخآلا ءيشلاو

 نأ وأ هسفن ناسنإلا يقري نأ ءةنسلا نم يه يتلا ىقرلا لامعتسا نود مئامتلا هذه

 دوعي الو ءاهيلع لكاوت وهف ةذيوعت وأ ةميمت يف ةيقرلا عضي امنيحف «هريغ يقري

 يدنع حجرتي كاذو اذهلف ؛ةبسانم لك دنع اهلامعتساب انرمأ يتلا ىقرلا لمعتسي

 .اًمنآ ةروكذملا ةروصلاب ولو قيلعتلا ةهارك

 ۳۹:٥۲ :٠۰( /۲۸) "-رثألا ةدج ىواتف"

N 
 یکتا



 راتوألا ديلقت :ةيلهاحلا كرش نم باب [ 7

 ليخلا» : او هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر هللا دبع نب رباج نع

 اوحسماف ءاهيلع نوناعم اهلهأو «ةمايقلا موي ىلإ لينلاو ريخلا اهيصاون يف دوقعم

 .راتوألا اهودلقت الو ءاهودلقو «ةكربلاب اهل اوعداو ءاهيصاونب

 .(هريغل حيحص)

 :[مامإلا لاق]

 بلط اهودلقت الو «نيملسملا نع عافدلاو نيدلا ءادعأ بلط اهودلق :يأ

 .مكنيب تناك يتلا ةيلهاجلا راتوأ

 اهل ًامزال كلذ اولعجا :ديري ءرأثلا بلطو مدلا وهو «رتو» عمج ؛راتوألا»و

 «راتوآلا» ب دارأ :ليقو» :لاق «ةياهنلا» يف امك :قانعألل دئالقلا موزل اهقانعأ يف

 مهاهن امنإ :ليقو قنتختف راتوألا اهقاقنعأ يف اولعجت ال يأ .سوقلا :رتو عمج

 نوكتف ,ىذألاو نيعلا اهنع عفدي راتوألاب ليخلا ديلقت نأ نودقتعي اوناك مهنآل اهنع

 .«مهاهنف ءاهل ةذوعلا

 «راثآلا لكشم» يف يواحطلا هعبتو ةديبع وبأ هحجر يذلا وهاذهو :تلق

 .باوصلا هلعلو )/١١7(

 .(هم# /۲) "بيهرثلاو بيغرثلا ىلع قيلعتلا"

 را



 اهمكحو ةلوتلا باب [۳۸۷]

 نأب لوقي ًاريخ هللا هازج زاب نبا خيشلا لوقيو .اهجوز ىلإ ةأرملا ببحي هنوعنصي

 .راغصلا ىلع قلعت يتلا مئامتلا هذه

 ؟كمركي هللا هلّرتلا طباض امف

 ىلع وأ طبإلا تحت وأ «قنعلا ىلع قلعت ىتلا بجحلا :ةعورشملا قرطلا اذه

 .خلا..وأ...وأ ءردصلا

 ًارصاق نوكي نأ ءةلّوِتلا وه يذلا باجحلا اذه نوكي نأ نيب رمألا فلتخي

 الو «مهضعب دنع زوجيف «يوبن ثيدح نم ةذيوعت وأ ءةيآ نم ةذيوعت ةيآ ةباتك ىلع

 .فلسلا لمع نم نكت مل هذه نآل «نيرخآلا دنع زوجي

 ىلع هيلع قفتم اذهف «يوبن ثيدح نموأ ةيآلا نم تسيل ةباتكلا تناك اذإ امأ

 مهنم ؟قيلعتلا زوجي لهف ءةيعرش ةباتك تناك اذإ :فالخلا امنإ «هقيلعت زوجي ال هنأ

 ميركلا نآرقلا نم ةيأ ىلع طقف ةرصتقم تناك ولو بجحلا هذه نم ءيش قيلعت

 دصقملا ناك اذإ فلتخت دصاقملا :كش البو ب لوسرلا ثيداحأ نم ةذيوعت وأ

 نيب ةدوملا ليصحت :دوصقملا ناك اذإو «هقلطم ةذيوعت ىهف نيعلا نم ةباصإ ًالثم

 .ةلوتلا :ةلظغلاب صصح اذهف نيجوزلا

 0( 5" :5؟ )٥۲۷/ "رونلاو ىدهلا"

 ا ٤ ۱۰



 ؟ةنهاولا ثيدحب دهشتسي له باب []

 دهشتسي باهولا دبع نب دمحم بنك يف ًافيعض هتأرق ةنهاولا ثيدح :لاؤس
 ؟ضيرمتلا ةغيصب هب داهشتسالا زوجي له ءهب

 .هفعض نايب عم هب دهشتسي :خيشلا

 .ريخ هللا كازج :ةلخادم

 660 هك /۳۳۷) "رونلاو ىدهلا"

 ساک لا





 «عرصلاو سملل يعرشلا جالعلا ىلع مالكلا باوبأ عامج

 ميونتلاو «نجلا عم لماعتلاو ةناعتسالا مكح لوح مالكلاو

 مكح ىلع مالكلاو :حاورألا راضحتساو «يسيطانغملا

 كلذ ربغو «ةناهكلاو .ةذوعشلاو ءرحسلا

١ 





 سنإلا يف نجلا سبلت باب (]

 ناوخإلا نم ريثك..سنإلا يف نجلا سبلت وهو نجلل ةبستلاب..لاؤس :لئاسلا
 ملكت اذإف ةأرملا وأ لجرلا ناسل ىلع ملكتي مث ينجلا رضحي مث نجلا ىلع نوؤرقي

 :هلآسي له..ةأرملا وأ لجرلا سبلت يذلا ينجلا لأسي نأ خيشلا ئراقلا اذهل زوجي له

 ...اذك وأ اذك وأ ينجلاب سبلتم له ينالفلا نالف نباو نالف لاب ام

 ..نجلاب ةناعتسا هيف هنأل ؛يخأ ايزوجي ال اذه :خيشلا

 :ينعي نجلا نإ مث..ًالوأ ةناعتسالا فيك خيش اي ًالثم نجلا ناك ولو :ةلخادم

 لأست تنأ امدنع ؟ةناعتسا هيف سيل مأ ةناعتسا هيف..ةمدخلا لوقأ ال انأ :خيشلا

 ىنعم سيلأ سنإلا نم كرابتعاب كنع ةبئاغ ةلأسم نع يسنإلاب سبلتملا ينجلا اذه
 ؟هب نيعتست كنأ كلذ

 .معن :ةلخادم

 بابسأ نم يه نجلاب ةناعتسالا نأل ؛زوجي ال :انلق كلذلو !بيط :خيشلا

 نم ٍلاَجِرب َنوُدوُعَي سنإلا نم ُلاَجِر َناَك هنأ لالضلاو كرشلا يف سنإلا عوقو
 كنع ًالقان ناك رهاظلا وهو لئاسلا انوخأل انلقو (؟:نجلا»كاَقَمَر ْمُهوُداَرَق نحل ا

 الإ يسنإلاب سبلتملا ينجلا جارخإب نونعي نيذلا ءالؤهل زوجي ال هنأب :انلق :لاؤسلا

 هسفن ةيميت نبا نع ءاج امك وأ مالسلا هيلع لوسرلا نع ءاج امك طقف نآرق ةوالتب

 لاؤسلا اذه هنمو مويلا عمسن امك كلذ نم رثكأ امأو ءهسفن نع كلذ يكحي ناكو

 00:08:18 /۳۳۹) "رونلاو ىدهلا"



 ةيعرشلا قرطلا باب ]۹٠[
 ؟بابلا اذه يف عسوتلا أطخ نايبو يسنإلا نم ينجلا جارخإل

 ؟نجلا اذه جارخإ ةلواحمل ةيعرشلا قرطلا يه ام :لئاسلا

 .نآرقلا ةوالت يهو..ةديحولا ةقيرطلا يه :خيشلا

 ؟ينج هسبلت دق صخشلا اذه نأ فرعي فيك مث :ةلخادم

 سوسمملا ضيرملا نوكي نأ اهنم يفكيو رهاوظ اهل نوكي دق امبر :خيشلا
 هدنع حبصيف «هيف مهبط حجن امف نييداملا ءابطألا نع ٌراركتو ًارارم هسفن جلاع دق

 ال وه لاثمأ ىلع أرقي هنأب [فرع]نم ضعب ىلإ بهذي ءسوسمم هلعل هنأ ةعانق

 ..سانلا نأ يهو ءنآلا ةبيرم ةرهاظ كانه نكل

 ءاهراكنإل ليبس ال ةيعرش ةقيقح هذه سنالل نجلا سم نأ لوقأ نأ تدرأ

 لإ َنوُموُقَيال اَبَرلا َنوُلُكَأَي َنيِذَّلال :اهيف لجو رعانبر هّيْشُي ةيآ ميركلا نآرقلا يفو
 نأ ىلإ ريشت ةيآلا هذهف ٠۷١(« :ةرقبلال# سلا َنِم ُناَطْيَّشلا ُهْلَبَحََي يِذّلا ٌموُقَي اك

 ةقيقح سنإلا عارصناو ؛عرطصي هلعجي ثيحب هسيلتيو ناسنإلا سمي ناطيشلا

 روطتتو همف نم دبزلا جرخيو ًاضرأ يمتري هارن اننأل ؛اهراكنإ نكمي ال ةعقاو

 ا يبنلا امنيب ؛ةرهاظلا هذهل هيدل ةجلاعم ال هنأ ىلإ بطلا فرتعيو هندب رهاظم

 هيلع هتبطاخمو ةميركلا تايآلا ضعب هتوالتب هنامز يف سانلا ضعب جلاع دق

 ءاملعلا ضعب اذه ىلع ىرج مث «ناسنإلا كاذب ًاسبلتم ناك يذلا ناطيشلل مالسلا

 نم يشمي نأو لجدلا نعو ةفارخلا نع ءاملعلا دعبأ مهنأب دقتعن نيذلا لضافألا

 ًاروهشم ناك دقف «هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيش وهو الأ لغزلا مهتحت

 نأ تدرأ نكل ءاهراكنإ نكمي ال ةقيقح هذهف «نيياصملا ءال وه لاثمأل هتجلاعمب

 باصي نأ درجمب هنأ ثيحب ؛ماهوألا نم ريثك مهتلخاد مويلا سانلا نأب لوقأ



 ينج كانه نوكي وأ ًارحس كانه نأ مهوتيو الإ ًايعيبط ًارمأ ناك ولو ءيشب مهدحأ

 سمألا يفو عقي ام ًاريثك اذه ءنوديري امو ةملسملا وأ ملسملا نيب لوحي سبلتم

 ةمدقملا يف لوقت تانب ثالثل مآ ىلوألا ناتأرما يب تلصتا سمأ ةليل..بيرقلا

 تانب ثالث يدنع :تلاقف «يلضفت :اهل تلقف.كيلع يتلكشم ضرعأ نأ ديرأ

 امبرف ؛ةلاحلا هذه نم ةرجضتم مأك مألاف :بيصن ثدحي الو باشلا مهيتأي

 يتلا ةقيرطلاب ةجلاعم نع لأست..اذك وأ ةباتك كانه نوكي وأ رحس كانه نوكي

 سبلتم هنأ نظي نم ةبطاخم نم وأ ةباتكلا نم مويلا سانلا ضعب اهيف صّصخت
 .كلذ وحنو ينجب

 تنب اي ةيعيبط ةرهاظ هذه نأب اهتمهفأو اهعم سفنلا تلطأ ينأ ةقيقحلا
 ةعبس ةريغصلاو «ةنس نيرشعو عبس تلاقف ةريبكلا اهتتبا رمع نع اهتلأسو «لالحلا

 ةساردلاب نيلوغشم مويلا بابش ةصاخ يعيبط عضو عضولا اذه تلق ءًابيرقت رشع
 اهب هللا لزنأ ام يتلا ةساردلا هذه لثمب جاوزلاب ليجعتلا نيعيابو لغشلابو

 .ناطلس نم
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 عوضومب ةقالع هل سيلو يعيبط عضولا نأ اريخأ ينم تعنتقا ةصالخلا

 .هرخآ ىلإ..نجلاو رحسلا

 ءاقرزلا يف لداع روتكدلا نع ينلأست نظأ ينلأست تنب تلصتا ليلق دعب

 ءيشب نوباصم مهنأ نظي يذلا سانلا ضعب جلاعي صخش كانه كيأر ام ينلأست

 ؟قئاقد لبق يعم يكحت تناك يتلا ةأرملا تنب تنأ :ًاسأر اهل تلق «سملا نم

 يننأ ةصالخلاو ًاضيأ اهعم ملكتأ ةصالخلا تذخأ «تركنأ يه ًاعبط «تّكجوف

 له .نآلا دهاشلا انهو لجرلا اذه لعفي اذام اهتلأسو لاؤسلا ىف اهعم تقمعت

 ال اذه :تلق ءاهنيبج ىلع هدي عضي :تلاق ءاهيلإ هدي دمي ةأرملا هيلإ بهذت امدنع



 تفرع اذإ الإ يباجيإ وأ يبلس باوجب كبيجأ نأ عيطتسأ ال انأ لاح لك ىلع تلق

 سيل :اهل تلق.هفرعأ ال انآ :تلاق ؟هيفرعت ال وأ هيفرعت له ءلجرلا اذه لاح ةقيقح

 .مكيلع مالسلاو .باوج يدنع

 ءاهيف اوعّسوتف ةقيقح هذه نأ عم ةيحانلا هذه لوح ةسوسو كانه نآلا دهاشلا

 ءاملا يفاوداطصي نأ نوديري نيذلا سانلا نم ريثك نم ةسوسولا هذه تلغتساو

 تايآلا ضعب ةءارق عم نوطاعتيو ةنهملا هذه نوطاعتي ءاسنلا ضعب ىتح ركعلا

 نوكي نأ يغبني يذلا كلذلو «لجدلا نيع يهرومأ اهتوالت نونسحي ال دقو

 سبلتي دق ينجلا نأ ًافنآ هركذ قبس امب ناميإلا وه ةرهاظلا هذه نم ملسملا فقوم

 بيصأ نمف «طقف نآرقلا ةوالتب نوكي امنإ ةلكشملا هذه ةجلاعم نأو ءىسنإلاب

 دودح يف ةوالتلا نوطاعتي نيذلا خياشملا نع لأسي نأ هيلعف اذه نم ءيشب

 هذهو «تايآلا ضعب هيلع ًابوتكم ًاءورقم ءانإ ىلع يقلأ يذلا ءاملا نولمعتسي

 يف مهل دجأ ال نكلو «ءاملعلا نم نيثدحملاو ىمادقلا ضعب هب يتفي فسألا عم

 .ًافلس كلذ

 ٠١:1٤:1۷( /1۳۲۷) "روللاو ىدهلا"

 جالعلل يسنإلاب سبلتملا ينجلاب ةناعتسالا مكح باب ([3]

 .نجلاب نيباصملا ىلع أرقأ ينعي انأ :لاؤس

 .هللا كلظظفح :خيشلا

 .عوضوملا اذه يف ةلئسألا ضعب يدنعو «كيف هللا كراب :ةلخادم
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 .معن :خيشلا

 تارمو هلل دمحلاو ملسيو مالسإلل ينجلا اوعدأ أرقأ امدنع ًانايحأ :ةلخادم

 هل يلاؤس له ءرخآ ضرمل امنإو ضيرملل طقف سيل رحسلا عضوم نع هلاسأ
 ةفصلا ناكم نع كربخيو دعاسي ءرحسلا جارخإ يف دعاسي وه ًانايحأو ءزئاج

 هسفن وه «ةقيرطلا هذهب ضيرملا اذه نع رحسلا كفو هجارخإ يف كلذك دعاسيو

 له «ضرملا نم ًايلاخ ًاميلس ىفاعم ضيرملا دوعيو ؛هكفيو رحسلا ذخأي

 ؟زئاج اذه

 ؟كلذك سيلأ انعم يفلس كنأ دقتعأ انأ :خيشلا

 .نظلا نسح دنع نوكن نأ هللا لأسن :ةلخادم

 .هللا ءاش نإ :خيشلا

 .معن :ةلخادم

 ؟كلذ يف فلس كل لهف :خيشلا

 .ملعأ ال :ةلخادم

 ؟باوجلا نوكي اذامف ؛ملعأ ال كلثم انأو :خيشلا

 ؟لاؤسلا يف مأ جالعلا يف ضرملا يف مأ جالعلا يف :ةلخادم

 ؟لأست مع شيا نع تنأ :خيشلا

 .لاؤسلا نعو جالعلا نع لأسب انأ :ةلخادم

 .جالعلاو لاؤسلا نع بيجأ انأو :خيشلا



 اذه يف رثأ يف جالعلا يف امأ :ةلخادم

 .لاؤس نع جتان جالعلا نل :خيشلا

 .معت :ةلخادم

 ؟كلذك سيل الو :خيشلا

 نيعون كانه ءال :ةلخادم

 .هآ :خيشلا

 ضعب ضيرملا ىلع أرقأ ؛ةئسلاو باتكلاب جلاعأ يننأ :لوألا عونلا :ةلخادم

 «يسركلا ةيآ لثم ,ةحئافلا لثم هللا لوسر اهأرق ينعي تدرو ىتلا تايآلا

 ىلع أرقأف «علطي امو ينجلا اذه عم أرقأ ًالثم اذه لصحي ًانايحأ نكل :ةلخادم

 .اذهل ةجاح هيف ام نوكي :خيشلا

 .معن :ةلخادم

 .يفلخت تنأف فلس هيف كل سيل امو :يفلس تنأف فلس هيف كل ام :خيشلا

 .معن :ةلخادم

 .ةحضاو ةلأسملا :خيشلا

 ؟زوجي ال مالكلا صخلم نإ ينعي بيط :ةلخادم

 ا ٠١



 .نجلاب ةناعتسا اذه ءًاعبط زوجي ال :خيشلا

 ؟لمعأ اذام اذه لصح دقو :ةلخادم

 .نجلاب ةناعتسا اذه :خيشلا

 .اذه لصح :ةلخادم

 .هللا ىلإ بت :خيشلا

 .هللا رفغتسأ :ةلخادم

 ام هجالع وه ام اذك هضرم اذه نأ نجلا لاؤس زوجي ال «...معن يأ :خيشلا

 ىلإ كرجي ناش نم ةيروت اذه نأ زوجي ءملسأ هنأ كارد ام ملسأ هنإ لاق ؟اذك وه

 نم نوقطني ثيح «ةيلهاجلا يف برعلا عم نيطايشلا لعفت تناك امك ىرخأ ةيضق

 .ليبسلا ءاوس مهتولضيف مهانصأ

 .معن :ةلخادم

 الو مهتادانم زوجي الو ءًاقالطإ بيغلا ملاع عم نواعتلا زوجي ال :خيشلا

 .مهنم بلطلا زوجي

 زئاجف جالعلا امأ :ةلخادم

 كجالع :انلقف يفلخو يفلس :نيعون كجالع نأ تركذ امل انيهتنا :خيشلا

 .[الف] يفلخلا كجالع امأ ءوه امعنف يفلسلا

 .ءيشب هنم بلطت نأ نودب ينعي تنأو كربخأ اذإ بيط :ةلخادم

 .هنم عمسأ ال :خيشلا
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 :-كلذ كل ىَنأو- :مالسلا هيلع هلوق هيف قدص هنأ تفرع نإ الإ :خيشلا

 .«بوذك وهو كقدص»

 م( 5:5 /"ةهز "رونلاو ىدهلا"

 عورصملا جالعل نجلاب ةناعتسالا مكح باب ]۳4۲1[

 نجلا نم ةسمب ضيرملا ناسنإلا ىلع أرقي يذلا لجرلل زوجي له :لئاسلا
 لثم رومأ ضعبب نجلا رمأي نأ زوجي له «ضيرملا ناسنإلا ىلع نجلا روضح دعب
 اذإ رخآ ناسنإ ةفرعم وأ ءزنكلا جارختسا وأ ءالثم زنك ناكم ةفرعم ىلع هب ةناعتسالا

 ؟ًاريخ هللا مكازج اذه يف نيدلا مكح ام ءال مأ نجلا ةسملب ًاضيرم ناك

 سوسمملا ىلع نآرقلا ةءارق نم لاؤسلا لوأ ىف ءاج ام الإ زوجي ال :باوجلا

 ةنسلا فالخ ًالوأ اذهف كلذ ريغ وأ ركُذ ام ىلع نجلاب ةناعتسالا امأ ءنجلاب

 هنإ ًايناثو ؛هادهب ىدتها نمو ؛مالسلا هيلع لوسرلا اهيلع ىرج يتلا ةيلمعلا

 نجلا َنِم لاج ب َنوُدوُعَي سنإلا َنِم ٌلاَجِر ناك ةأر :ىلاعت هلوقل فلاخم
 نمل زوجي الف ةلحاو ىنعمب ةناعتسالاو ةذاعتسالاف 326 :نجلا#اّقَهَر ْمُهوُداَرَف

 سمب نيباصملا نم نجلا جارخإل هسفن بّصنو رضاحلا رصعلا اذه يف يلتبا

 ةنسلا يف ةعورشملا تاذاعتسالا ضعبو «تابآلا ضعب مهيلع ولتي نأب «مهنم

 .لالضف هاوس امو زئاج اذه «ةحيحصلا

 مهنأل :مهريغو ناطيربلاو ناكيرمألا نم نطشأ رببعتلا حص اذإ ناطيشلاو

 نأ نوديري امئيح سنإلا نيطايش نأ ىنعأ كلذل نجلا نيطايش نم ةنوعملا نوبلطي

 ينعي ءًامعْط كلذ يدي نيب نومدقي :ةعورشملا ريغ مهفادهأ ضعب ىلإ اولصي
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 «مهبولق هيلإ نئمطتو مهسوفن هيهتشت ءيش ميدقتب ةسيرفلا اهب نوداطصي ةديصم

 ًائيش مهنع فرعن ال نيذلا نجلا نيطايشب مكلاب امف «سنإلا نيطايش لعفي اذكه
 لمعت ةديصم ربعي ًافنآ تلق امك يهو تاجالعلا ضعب نومدقي دق مهنأ ىوس

 يذلا نجلاب ملسم ةناعتسا زيجن ال نحنف كلذلو «نجلاب نيعتسملا اذه جاردتسال

 نيعي نأ ديري هنأو حلاص هنأ رهظیو «هلوسرو هللاب نمؤم ملسم هنأب يسنإلا مهوب

 نئمطي نأ يسنإلا ملسملل نكمي ال بيغ رمأ اذه «سنإلا نم نيملسملا هناوخإ

 دعب وه اذإو «ةليوط نينس سنإلا نم هليثم رشاعي اندحأ ةبرجتلاب ملعن نحنو ؛هيلإ

 دمتعيو نئمطيو هيلإ نكر پو «هتياكح لثم يسنإ وهو :نيبم ودع هنأب هل نيبت كلذ

 ىلإ لوصولا ليبس يف ناك هلك رهاظتلا اذه نأ نيبتي ليوط نمز دعب نكل «هيلع

 امهتعيبط يسنإو يسنإ نيب اذهو ءرخآلل ةبسنلاب ًالوهجم ناك فدهلا اذه هل فده

 ينارأ انأو «ينجب نيعتسي يسنإب مكلاب امف ؛هرخآ ىلإ..دحاو امهريكفت «ةدحاو

 :ًالثم مكل برضأس «تقولا قيض نم مغرلا ىلع

 نبا حاورأ «حاورألا نورضحتسي مهنأب نومعزي نيذلا دحأ عم يل ىرج

 ةليوط ةصق يف «هرخآ ىلإ..ةركنلا يبرع نبا ءانيس نبا بيبطلا حور ءًالثم نيريس
 «تفاخ رون كانه يقبو راونألا تئفطأ ؛ةسلج ترضح ءاهتصالخ مكل يورن

 اذه معز دعب اميف يل نيبتو ةسلجلا تأدب مث ؛كبناجب نم زيمت نأ ةبوعصب ينعي
 ةعبرأ ةئاتمم ةلاصلا تدجو تلخد امل ًالعفو ؛ةيبط ةسلج اهنأ رضحتسملا

 هرخآ ىلإ ..ريغص لفط اهدي يف ةأرما «ةريبك ةأرما «ريبك خيش «نيابزلاب اهناردج

 هرضتحيس يذلا بيبطلا حور دي ىلع ببطتلاو ءافشتسالل اورضح ءالؤه لك

 ةسلجلا ًادتباو ءانلق امك راونألا تئفطأ «قشمد يف كانه رضحتسم اذه «كب يقح



 هللا ةمحرو مالسلا مكيلعو :لاق ءانيرغتسا ةملكب انعمسف «يدنفآ كيب يقح

 !؟لوقي نمل «تمص ءاهتوص عمسل ةربإ اهيف يقلأ ول لاقي امك ةسلجلاو «هتاكربو

 ..نوفرعتس لعب أميف

 ام (كلوكم) هومسي «هوبناجب ماشلاب اندنع نومسي دحاو «روتکد ًالهسو ًالهأ

 بيبطلا ةملك يقلي روتكد ًابحرم :هل لاق «نهادم ينعي «متنإ هومستب وش فرعب
 ببسب اورثكيب هلل دمحلا انيايزو .كلاضفأ ىلع..انحا ,ريخ هللا كازج هنأل ءاذه

 نبا اذك همسا ريغص لفط اندنع نآلاو «مالكلا اذه نم ؛ةحجانلا ةيبطلا تافصولا

 همأ ؛روهش ةعبس -ةتكن يف انه- هرمعو «هرخآ ىلإ..اذك ةقطنم يف نكاس اذك

 يللا اذه كلوكملا «ةعبس وم ةعست هرمع اذه روتكد ايال :لوقت هتلماح مالغلا

 !؟روتكدلا نم فرعأ يتنأ يتكسا :اهل لوقي بيبطلا بناجب

 بولقم ناجنفو ماقرأ اهيلع ةريدتسم ةلواط لوح سلاج لجر اذه دهاشلا

 كانه ةجوزلا لاقي قحلاو ؛ههاجت هتجوزو اذكه عبصإ وه ططاحو ؛ههجو ىلع

 ؛يجيبو حوريب بعلي ناجنفلا اذه انيأر .ءيش اهنم یرپ ال اههجو يف ىتح ةروتسم

 ةرود يشمي :ماقرأ ىلع رمي ناجنفلا اذه نأ انمهف ؛هرخآ ىلإ كيهو راسيو نيمي

 نيترم ناجنفلا لغشيو ءاهيلع وه علطم زومر بتكي ةقرو هعم وهو فقوي نيترودو

 ةمالسلا عمو ةأرملل صتخملا فظوملل ةتيشارلا هذه يطعيب ءاذكهو ثالثو

 ءةسلجلا تهتنا ةينمز مامت ةعاس ضيرم جرخيو ضيرم لخدي ةعاس رادقم اذكهو

 كيطعي هللا :هل اولوقيب مهلك فسألا عم مهنم انأو روضحلا سانلا ءراونألا تدقوأ

 انأ ذئموي هنأ ةصاخو ءًأظيغ رجفتأ داكأ انأ نكل ؛ريخلا كيزجي هللا ءروتكد اي ةيفاعلا

 فاتسألا يأر وش ءلجرلا حملف .بضغلاو ةرارحلا راثآ يلع رهظتو ءرقشأو باش

 :هل تلق «لضفت :لاق ؛حمستب اذإ نيلاؤس يدنع ءاذك ايروتكد اي :ذاتسأ اي هللاو
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 :لوقت تنك نمل «هتاكربو هللا ةمحرو مالسلا مكيلعو :كلوقب اهتحتتفا ةسلجلا

 مالسلا تيدر انآ :لاق...دحاو :ملكتي دحاو «نيسلاج سانلاو :مالسلا مكيلعو

 ملس وه :هل تلق ؛هانرضحتسا يذلا روتكدلا حور :لاق ؟روتكد ونأ.روتكدلا ىلع

 له ؟انعمس ام نحنو مالسلا اذه تعمس تنأ فيك :هلانلق معن :لاق ؟كيلع

 اذه ءةنهملا رس ياه ءال :لاق.ةماع رشبلا بيكرت ريغ بيكرت ينعي كنذأ خامص

 بيط ءامامت نييفوصلا مالك ياه «هيف لخدت ىتح هفرعت كناكمإب ام ءيش

 عمس يناثلا نامك «كعم كلوكي مع يللا اذه ءًاعبط هل لوقأ ردقب ام كبحاصو

 يذلا ةيحانلا نم شاقن يف هعم تلخد مهملا ءروتكد ابحرم :هل لاق امل ءكعم

 ةيحانلا وهو يناثلا لاؤسلا ىلإ ًاعيرس هعم تلقتنا نكل ؛ةيسفن ةيجولويسف اهنومسي

 هال :لاق ؟يحالو تيم ناسنإ هترضح يللا حورلا اذه روثكد اي «ةيعرشلا

 ةديعس امإ.امهل ثلاث ال نيحور نيب وهو هحور رضحتست فيك «تیم :هل انلق.تيم

 اهنأل ؛ًاقالطإ ىرخأ ةرم ايندلا لخدت حار ام هللاوف ةديعس تناك نإف ءةيقش امإو

 ةضور ربقلا نأ ىلع لدت يتلا ثيداحألا ضعب انركذو ءاهربق يف اهميعنب ةلوغشم

 ال نأ ىلوأو ىلوأف ةيقش حور تناك نإو «رانلا رفح نم ةرفح وأ ةنجلا ضاير نم

 هذه رضحتست نأ عيطتست تنأ فيك ءاهب طيحملا اهنجس نم جورخلا عيطتست

 .نكمم ريغ ًاعرش اذه «حورلا

 ءاهرضحتست نأ كتعاطتساب حورلا هذه نأ به :دهاشلا انهو ًاريخأو ًايناث

 امك هرجبو هرجع ىلع ملسملا ًالثم انيس نبا بيبطلا حور هذه نأ فرعت فيك

 دئاقعلا نم ريثك نع ًافرحنم ناكو ًافوسليف ناك هنأب ءهب نوفراعلا ءاملعلا لوقي

 كرشم رفاك اذه نإ كفرع وش ؛ميدق ًالثم يزارلا بيبطلا روتكدلا ناك وأ ةيمالسإلا

 نيب تالماعملا مويلا «نيمآ تنأ لوقت «نالف حور انآ كل لوقيام درجم «هللاب



 ثعبت ىرخأ ةلود ىلإ اهل ريفس لسرت نأ ديرت ةلودلا امل ؛:ةلودو ةلود نيب ءرشبلا

 هذه نم كلذ ريغو..عيقاوتو موتخو تادامتعاو دويقو تاداهش ريفسلا عم

 ًالعف اذه نإ ةئئمطم ريفسلا اذه اهيلإ لسرملا ةلودلا نوكت ىتح «تاحلطصملا

 عم رشب ءالؤهو «ةلودلا هذه ىلع بعليل ءاج لاجد سيلو ؛ةيمالسإ ةلود ريفس

 ًالعف اذه نأ فرعت نأ كل نيأ نم ؛بيغلا ءارو نم ملاع اذهف «ضعبلا مهضعب

 :لاق ؛هيلع ةجحلا تميقأو محفأ دقو لوقي نأ الإ هعسو ام ؛ينالفلا روتكدلا

 اهيف شقانت نأ ديرت اذإ ةيملع ةسلج اندنعو «ةيبط ةسلج هذه نأ ذاتسأ اي ةقيقحل

 موي :يل لاق ؟ىتم :هل تلق ؛...ةيملع ةسلج كانه نأ تقدص ام انآ ؛ًالهسو ًالهأف

 تررطضاف دحألا موي ءاج هللا ءاشي «دحألا موي اندعوم هللا ءاش نإ هل انلق دحل

 ةلواحم كانه ناكو «فراعملا يف ًافظوم ناك كانه انناوخإ دحأو نواعتأ نأ

 اهيف ؛ةيمالسإلا ةيبرتلا بتك :ةيمالسإلا ةيبرتلاب ىمست يتلا بتكلا ضعب حالصإل

 نأ مهدحأ يناعدف ءةنسلل ةفلاخم ةيفنح راكفأ اهيفو ةعوضومو ةفيعض ثيداحأ

 يدنع نكل هلل دمحلاو ًافظوم تسل انأو فراعملا يف فظوم وه «هعم نواعتأ

 دعولاب ءافولا نم ىلوأ صخشلا اذه عم عامتجالا تيأرف «نوملعت امك ملع ةيوش

 ىلإ ًاحابص دحألا موي دوعوملا مويلا يف ينءاج هيلإ ينذخأ يذلا يبحاص نكل

 نلواذكو اذك يتصق انأ :هل تلق :بهذنو دعا وتن ساسأ ىلع ةيرهاظلا بتكم

 يف هللا ءاش نإ هل رذتعاو هيلإ بهذا ريخ هللا كازج تنأف «كعم بهذأ نأ عيطتسأ

 مويلا يف ًاقالطإ دحأ هب سيل تيبلا نأ ئجافي هب اذإو لجرلا بهذ «ىرخآ ةسلج

 ةصقلا يل لوقي يناثلا مويلا ءاج «ءيش هيف سيلو رون هيف سيل مولظمو «دوعوملا

 دحألا ًاعبط ؛يناثلا دحألا هدنعل حور ءانل هللا نم رصن اذه :هل تلق ءاذكو اذك

 انيجأ ؛ةيامعم اهيلخ ءِتأي مل خيشلا نأ هل لوقت ال انآ هل تلق «ةداعلاك هيقاليب يناثلا

 اذه هل لاق «كيب يقح اي روتكد اي هللا ءاش نإ ريخ كاندجو ام دعوملا بسح

 مك
 ب ہا



 حور :هل لاق ءراصبألا يلوأ اياوربتعاف انهو ءانناوخإ اي دهاشلا انهو ًالعف مالكلا

 وش :هل لاق !هللا هلتاق.لوسرلا بحيب ام «ریطخ ريبك يباهو دحاو انل تبج تنأ

 ىلإ .. ةو هللا لوسر لاق ءهللا لاق ًامئاد هسورد رضحن انبحاص لجرلا اذه «كفرع

 رضحتسا لاق -هدنع نم تحر انآ :ينعي-«حار امدعب انآ ينفرع :هل لاق «هرخآ

 يباهو لجر اذه نأ «تانايبلا هذه هاطعأو ينع هلأسو ءانأ تيسن نيم يردم حور

 «نيطايشلاب اونيعتسي ءالّؤه نأ ليلد اذه ةعامج اي :تلقف ول لوسرلا بحي ال

 نيطايشلا مهرضحي ًالعف نكل «ليحتسم رمأ اذه حاورأ راضحتسا كانه سيل

 لإ ْمُهُضْعَب يِحوُي ٌنْخاَو سنإلا يطال و :نيملاعلا بر لاق امك مهيلإ نوحويو

 نم دحأ كانه ناك نإ :لوقأ كلذل 01١5 :مامنأل»#اًروُرُغ ٍلْوَقْلا فرخ ضب

 عضوم اذه نأ رابخألا انغلبت امك ةقيقح هنأ ءاولتبا لوقأو ءاولتبا نيذلا انناوخإ

 ةدئافلا نم هنأ ىري دقف ءةسوسممو ةعورصم يهو ةأرما هيتأت دقف «رابتخاو ناحتما

 نم يتأي ناطيشلاف «هرخآ ىلإ يف يف اهقنع يف اهدضع يف اهسجي نأو اهسمي نأ

 عقت ىتح ربكيو ربكي رمألا لازي ال مث ءرمألا لوأ يف ةئيللا ةنيهلا باوبألا هذه

 نم تايآ ةوالتب ءطقف لوقأ يلتبا انناوخإ نم دحأ كانه ناك اذإف «ىربكلا ةنتفلا

 عراصلا ينجلا جارخإل لو هللا لوسر نع ةتباثلا تاذاعتسالا نم وأ هللا باتك

 (لعفيلف هاخأ عفتي نأ مكنم عاطتسا نم» :مالسلا هيلع لاق امك اذهف يسنإلا اذهل

 عفتني فيكو ءاذك نيأو «نكاس نيأو «كلمع ام «كنيد ام ءكمسا ام هلأسي نأ امأ

 :ًافنآ هتركذ يذلا ىلاعت هلوق مومع يف لخاد اذه «هرخآ ىلإ..ينالفلا ضرملا

 ١(« :نجلا) امهر ْمُهوُداَرَف نجلا نم ٍلاَجِرب َنوُدوْعَي سنإلا نم لاج َناَك ناو

 .ةمالسلاو ةيفاعلا هللا لأسأ

 (۰۰۹:۳۸:۹۷ /٥٥٤)"روتلاو ىدهلا"

 1۰0 ني



I4۳1هلم باب  

 نيذلا ةوخإلا لوقيو «يسنإلا نم ينجلا جارختسا ةرهاظ اندنع :لاؤسلا

 ترشننا ةرهاظ يهو ءةوعدلا لامعأ نم عون اذه نأ ءسنإلا نم نجلا نوجرختسي

 ؟اذه ىلع مكقيلعت امف نميلا يف اندنع ًاريثك

 يذلا ديدجلا ءالبلا نم اذه دقتعأو «ناكم لك يفو انه ًاضيأ اذه :باوجلا

 نع ىلاعت هلوق اذه يف لصألا .نامزلا اذه يف مالسإلا دالب يف نوملسملا هب يلتبا

 4اَقَعَر ْمُهوُقاَرَق نجلا َنِم لاج رب َنوُدوُعَي سنإلا نم اجر ناگ اوا :نجلا

 نآل ؛ًاعرش زوجي ال اهنم ًائيش تركذ يتلا ةقيرطلا ىلع نجلاب لاصتالاف «(٠:نجلا)
 ضعب ةوالت نم مالسلا هيلع لوسرلا نع تبث ام وه زوجي ام لك «ةناهكلا نم اذه

 مهلاؤسو نجلا ةبطاخم امأ «نجلا نم سمي باصملا ىلع ةينآرقلا تابآلا

 ىلإ..رحس يذلا نمو ؛عوضوم نيأو رحسلا فاشتكا ىلع اومعز مهب ةناعتسالاو

 مالسلا هيلع لوسرلا اهنع لاق يتلاو ءاهيطاعت زوجي ال يتلا ةناهكلا نم اذهف «هرخآ

 امب رفك دقف لوقي امب هقّدصف ًانهاك ىتأ نم» :هنأ ةحيحصلا ثيداحألا نم ريثك يف

 هبيجيو ءيش نع هلأسي امنيح ينجلاب يسنإلا نيرقلا اذهف ء(دمحم ىلع لزنأ

 اذه هلمش دقف هب نيعتسيو هيلإ بهذي يذلا كلذك ءديعولا اذه هلمش دقف «هقدصيف

 دج ًادج ةقيضلا دودحلا هذه يف الإ ًاقالطإ ةنهملا هذه يطاعت زوجي الف «ديعولا

 نيس امآ ءهنم جرخي ينجلا هل عراصلا لعل عورصملا ىلع تايآلا ضعب ةوالت يهو

 رخآ اذه نكيلو.مالسإلا يف زوجي ال اذهف «ليصافت نم كلانه ام رخآ ىلإ ..ميجو

 .كنم لاوس

 20:91:07 /۹۰٥)"رونلاو ىدهلا"

 یکتا السل



 هنم باب ["85]

 لوألا لأسأ مهنم يف نجلا رمأ يف ناتلأسم كانه ..نجلل ةبسنلاب يف :لاؤس

 رفاك كانه ينجلا نأ انيدل نجلا نأ مولعملا نم ءنجلاب ةناعتسالا وهو

 .ملسمو قسافو

 .هللاو يأ :خيشلا

 هل رهظو رومألا ضعب عقو وأ هتعاطتساب ناك اذإ ملسملل زوجي لهف :ةلخادم

 ملسملل زوجي لهف ءةيويندلا رومألا ضعب يف هب ناعتساف :ملسم ًالثم ينجلا
 .يسنإلا ملسملا خألاب انآ نيعتسا امك «..نجلا اذه لامعتسا

 .ملسم هنأ كيردي ام ملسملا ينجلاب ةناعتسالا تركذ امنيح تنأ.. :خيشلا

 !لوقي وه :ةلخادم

 ؟لوقي وه :خيشلا

 .معن :ةلخادم

 .لوهجم كدنع وهو :خيشلا

 .معن :ةلخادم

 .لوهجم كدنع وهو :خيشلا

 .هفرعأ ال ينأل لوهجم .معن :ةلخادم

 .لوهجم ةداهشب مكحت فيكف :خيشلا

 .ةوخإلا ضعب نأك ةقيقحلا يف ينعي وه :ةلخادم

 1 نش ا



 ؟كيردي ام كبناجب ناك خأ انأ كلأسأ انأ ال :خيشلا

 .يردأ ال :ةلخادم

 .أطخ هلصأ نم لاؤسلا :ًاذإ :خيشلا

 ؟ال مآ نجلاب ةناعتسالا زوجي له ماعلا لوألا هقلطنم يف لاؤسلا ىقبيف

 حلاطلاو حلاصلا مهيف ثيح نم نجلا ميسقت نارابتعا هلف نجلا ميسقت امأ

 َقِئاَرَط اتك َكِلَذ نو اَّنِمَو َنوُجاَّصلا اتم اأو ءحيحص اذه رفاكلاو نمؤملاو

 ١١(. :نجلا) ادق

 انيلإ ةبسنلاب نجلا ميسقت امأ ءاندنع دوهشم ريغ يبيغلا عقاولا ثيح نم اذه

 ملكتي يذلا نالف :لوقن نأ عيطتسن ال ءانيلإ ةبسنلاب عئاض ميسقتلا اذهف ءرشبلا نحن

 نولوقي امك-ءارو امع مكح اذه نآل ؛ماكحألا هذه رهظن نأ عيطتسن ام ال ءحلاص

 كنأل ؛ةقامح وهف ًاعرش سيل يذلا تقولا يف هذه «بيخلا ءارو وه امم لوهجملا

 نأ ديرأو «نيمأ ملسم لجر انأ :كل لاقو ءاقلطم هفرعت ال ناسنإ كءاجول

 ةداهش لبقت الأ ىلوأ باب نمف ؛هفرعت ال كنأل ؛اذه ىلع قفاوت ال ؛ككراشأ
 ىلع كعم لماعتأسو .بيط حلاص ملسم انأ :كل لوقي رادجلا ءارو نم صخش

 .رادجلا ءارو نم ةحيصنلا نيدلا ىضتقم

 .معن :ةلخادم

 ؟ةلماعملا هذه ناسنإلا لبقي لهف :خيشلا

 ہا



 .ال :ةلخادم

 زوجي له حيحصلا لاؤسلا :ًاذإ اهلك ةداملا ءارو ءردج ءارو كلاب امف :خيشلا

 نجلاب قلعتي اميف زئاج وه الك ءًاقلطم زوجي ال :باوجلا ؟ًاقلطم نجلا عم لماعتلا

 ينجلا طلست ببسب عيرص يسنإ كانه نأ نظلا ىلع بلغ اذإ وه امنإ سنإلاو

 يف تبث يذلا اذهف «كلذ نم رثكأ هلو اهب رذنيو «تايآلا ضعب هيلع ىلتيلف «هيلع
 نيذلا نينمؤملا نجلا ناسل ىلع نجلاب ةناعتسالا نم انرذحي وهف نآرقلا امأ ءةنسلا

 :مهلوق لثمب مهعقاو نع اوثدحتو هب نينمؤم مالسلا هيلع لوسرلا ىلإ اوءاج

 ًابعت :يأ (*:نجلا)#اّكَر ْمُهوُداَرَك جلا َنِم ٍلاَجِرِب َنوُدوُحَي سنإلاَّنِم ٌلاَجِر ناك ةو

 .لاؤسلا نع باوجلا وه اذهو «نجلاب ةناعتسالا زوجي ال كلذل .ًالالضو

 ۳:٥١١ ::٠١( /ا/+ 5) "روتلاو ید"

 نجلا عم لماعتلا مكح باب ]۳۹٠[
 يسيطانغملا ميونتلاو حاورألا راضحتسا مكحو

 ؟نجلا عم لماعتلا مكح ام :لاؤس

 اذه لبق لبق نم عمسن نكن مل ؛ةيرصع ةلالض نجلا عم لماعتلا لوقأ :خيشلا

 عم سنإلا لماعت نكمي الآ نأ ًادج يعيبط رمأ كلذ ءنجلا عم سنإلا لماعت نامزلا

 :نآرقلا يف ءاج امل ًاديكأت -مالسلاو ةالصلا هيلع- لاق ءنيتعيبطلا فالتخال نجلا

 لاق نآرقلا يف ءاج ام ىلع ةدايزو ٠١ :نمحرلا) رات ْنِم جرام ْنِم نالا َقَلَحَول

 امم مدآ قلخو ءران نم ناجلا قلخو ءرون نم ةكئالملا تقلخا :-مالسلا هيلع-

 نم نأ دقتعأ انأف ءران نم اوقلخ ناجلاو «نيط نم اوقلخ رشبلا ًاذإف ««مكل فصو

 لثمك يدنع هلثم ءةقلخلا لصأ يف توافتلا اذه عم نجلا عم لماعتلا ناكمإب لوقي

 محم



 نكمي له ءةكئالملا عم سنإلا لماعت ؟اذام لوقي نم دعب انعمس امو لوقي دق نم

 سفن ؟اذامل ءال :باوجلا «ةكئالملا عم اولماعتي نأ مهناكمإب سنإلا نأب لوقن نأ

 اذهف «بارت نم يأ مكل فصو امم مدآ قلخو «رون نم ةكئالملا تقلخ «باوجلا
 :لوقأ انآ كلذك ءرون نم قلخ يذلا عم لماعتي نأ هنكمي ال بارت نم قلخ يذلا

 نحن اننيب فورعم وه يذلا لماعتلا ىنعمب ينجلا عم لماعتي نأ يسنإلل نكميال
 هنأ امك ينجلاو يسنإلا نيب لماعتلا نم عون كانه نوكي نأ نكمي معن ءرشبلا

 ردان اذه نكل «-ًاضيأ- ةكئالملاو سنإلا نيب لماعتلا نم عون كانه نوكي نأ نكمي

 نأ امأ ءناجلا ءاشو «كّلملا ءاش اذإ الإ ةردنلا عم كلذ نكمي الو ءًادج ًادج ردان

 نأ سنإلا ءاشي نأ امأو «ليحتسم اذهف ام كلم عمام ةلماعم لماعتي نأ سنإلا ءاشي

 هيلع-ناميلسل ةزجعم ناك اذه نآل «ليحتسم اذه نجلا فنأ مغر نجلا عم لماعتي

 يف وأ ملسم وأ يراخبلا يف حيحصلا ثيدحلا يف ءاج كلذلو «-مالسلاو ةالصلا

 مجهي هنأك هنوري مهب اذإو ًامامإ سانلاب ًاموي يلصي ماق # يبنلا نأ ًاعم امهيلك

 ءاذكو اذك تلعف كانيأر ءهللا لوسر اي :هل اولاق مّلَس املو هيلع ضبقيو ءيش ىلع

 يفو يلعا ىنعملا اذه -مالسلا هيلع-لاق امك وأ «مجه ناطيشلا نإ «معن» :لاق

 هباعل درب تدجو ىتح هقنعب تذخأف «يتالص يلع عطقي نأ ديري «ران نم ةلعش هدي

 يغب ال اَكَلُم يل ڀَ بر :-مالسلا هيلع-ناميلس يخأ ةوعد ال ولو «يدي يف

 لافطأ حبصي ىتح دجسملا يراوس نم ةيراسب هتطبرل ٠١( :ص)#يِدْعَب ْنِمِدَحَأِل
 هيلع-ناميلس هيخأ ءاعد ركذت -مالسلاو ةالصلا هيلع-نكل اهب نوبعلي نيملسملا

 هذه الول 250 :ص)4يِدْمَب ْنِم ٍدَحَأِل يغب ال اكلم يل بَل بر :-مالسلا

 عطقي نأ دارأ هنأ مغرلاب هليبس قلطأ هنأل ؛لعفي مل هنكل «هطبر لوسرلا ناك ةوعدلا

 .هثالص هيلع

 يا



 يسنإلا وأ ءنجلا عم سنإلا بطاخت نم نامزلا اذه يف عاشي ام نآلاف

 نآو هعم مهافتي نأو ينجلا عم بطاختي نأ -َمَعَّر-ةئهملا هذه يف صصختملا

 ةنيعم دودح ىلإ اذه هجالع نعو ضيرملا اذه وأ باصملا اذه ءاد نع هلأسي

 نكمي ًاعقاو نكمم وهام لك سيل نأل ؛ًاعرش نكمي الو ًايعقاو نكمي نکل نكمي
 لماعتلاب مويلا يلتبا امك مارحلاب هقزر لاني نأ ملسملل نكمي «ًاعرش زوجي نأ

 ًاعرش زوجي ال اذه ًاعرش نكمي ال اذه نکل «ًادج ةريثكو ةريثك تالماعم ءابرلاب

 .ًاعرش زوجي ًاعقاو زوجي ام لك امف

 ال نأ نجلاب سنإلا نم نيعورصملا ءاقرإب اولتبا نيذلا حصنن نحن كلذل

 ليبس يف كاذ وأ عورصملا اذه ىلع نآرقلا ةوالت ىلع اوديزي ال نأ وأ اوديحي

 مساو لوعفم مسا عيرص «عيرصلا ينجلا كاذ نم عيرصلا يسنإلا اذه صيلخت

 ميركلا نآرقلا يف انل هيبنت يف كلذ ىوس امو زوجي طقف دودحلا هذه يفف «لعاف

 زع-انير ىكح امك اولاقو هلوسرو هللاب اوئمآ نيذلا نجلا ةداهشب زوجي ال هنأ ىلع

 ْمُهوُداَرَف نجلا َنِم ٍلاَجِرب َنوُدوُحَي سنإلا َنِم لاج ناگ ُهنَأَو# :هنآرق يف - لجو

 ءاهل ضرعتلل ةجاح يفام نآلا «عاونآ ىلع ةناعتسالا تناكو :(* :نجلا)؛اََمَر

 مدخي ام ينجلا نأل ؛سنإلا لالضإل بابسألا نم ببس نجلاب ةناعتسالا نأ مهملا

 .ىرخأب وأ ةقيرطب هنم هرطو ءاضقل هنم نكمتيل امنإو «هللا هجول يسنإلا

 ةلالض يهو «لبق نم ةفورعم نكت مل ةلالضب انيلتبا ىضم نمز يف انك دقل

 ميونتلاب هومس ءيشب نوللضي اوناكف «يسيطانغملا ميونتلا ًالوأ ًاوفع ؛راضحتسا

 ملكتي مث مانيل دادعتسا هدنع صخش ىلع نيعم صخش رصب نوطلسي يسيطانغملا

 نينسلا نم - لجو زع-هللا ءاش ام ةلالضلا هذه ىلع ىضمو «ةيبيغ رومأب - معز-

 نآلا ىلإ لازن الو «حاورألا راضحتسا يهو ةديدج ةلالض اهلحم لح مث ًاريدقت

١ OV gf ل 



 لاصتالا نآلا اهلحم لح هنأل كلذ ؛لبق نم عمسن انك امك نكلو ءاهنع ًائيش عمسن

 نجلاب لاصتالا باب يف اولخد نيذلا مهو نينيعم ةفئاط نم نكل ؛ةرشابم نجلاب
 نيدلا مساب نكي مل يسيطانغملا ميونتلا :لبق يذ نم رطخأ اذهو «نيدلا مساب

 مساب ناك امنإ نيدلا مساب نكي مل حاورألا راضحتسا ءملعلا مساب ناك امنإو

 مساب نجلاب ةناعتسالا ةلالض يف اوعقو نيملسملا ضعبف نآلا امأ «-ًاضيأ- ملعلا

 سانلا ضعب ىلع تايآلا ضعب أرق هنأ هنع تبث -مالسلا هيلع-لوسرلا هنأ «نيدلا

 نم اوأدب ءالؤه نكل «حيحص اذه ؛هللا مهافشف نجلا نم نوعرصي اوناك نيذلا

 وش ملسم ينام ال ؟ملسم تنأ له :مالكلا ىلإ ةرئادلا هذه اوعسو مث ةطقنلا هذه

 هإ..مالكو «ملست ملسأ :هعم اوملكتيب نيدعبو «يذوب يدوهي ينارصن ؟كنيد

 ينجلا مالكب سنإلا اوئمآ هللا لوسر ًادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ :لوقيب

 انسنج ينب عم لماعتن ةليوط نينس مولا اتحن ءاقالطإ هب نوسحي الو هنوريال مهو

 «كلإ شاغ ناك هللاو اذه هنإ كعم نيبتيب نينسلا هذه لك دعب نينس سنإ عم سنإ

 وأ ءتملسأ :كل لوقيب وه «هتقيقح فرعت ال نجلا نم لجر عم لماعتت كدب فيك

 هعمسن اذه «رضاح انآ ينم كدب وش «كتمدخ يف ىرت انآ نمؤم انآ :ًافلس كل لوقيب

 مظعم امو :لاقي امك :نيملسملا ىلع لالضلا لخدي انه نم «هللا ناحبس اريثك

 .ررشلا رغصتسم نم الإ رانلا

 تراص ىتح اهيف انعسوتو سنإلا نم نجلا جارختسا يف اهاطاعتن ةنهم انأدب
 :باوجلا ؟نجلا عم لماعتلا نكمي له :لاؤسلا اذه ءاج ًاريخأ «تاقالع يف ىقب

 زوجي ال هنأ ًافنآ تلق امك ةحيصنلاو ءليصفتلا نم ًافثآ هتركذامب الإ «نكميال

 ام هيلع أرقي «ينجلا هعرص يذلا يسنإلا ةجلاعم يف ةيقرلا ىلع ديزي نأ ملسمل

 ىلع ةدايزلا امأ «ىفكو ةحيحصلا ةو هللا لوسر ةيعدأ نمو ؛هللا باتك نم ءاش

1 oA ا 



 ءايشأ يردأ ام «تيزلا نولمعتسي مهضعبو ءروخبلا اولمعتسيب مهضعب «كلذ

 لك نع ةنهملا هذهب دارفنالا ةلواحمو «سانلا ىلع هيومت هلك اذه ءأدج ةبيجع

 ضعب أرقي هنأ نسحيب دحاو لك تابآ ةوالت ىلع ةيضقلا تيقب ول هنأل ؛سانلا

 -ةيرسلاو هيومتلا نم ءيشب ةطيحلا ىقب اندب ال .جرخي ينجلاب اذإو ؛تايآلا
 لاج ناك هلأ :ىلاعت هلوقب رّكذأ «ةفئاط نود ةفئاط يف ةصصخم ىتح -اومعز

 زع-هللا لأسن «(٠:نجلا)4 اَمر ْمُهوُداَرَق نجلا َنِم ٍلاَجِرب َنوُدوُعَي سنإلا َنِم

 .نجلاب ةناعتسالا ىلإ انفرصي نأ نع انظفحي نأ - لجو

 6( 11/107 /۹۷۸) "رونلاو ىدهلا"

 نجلاب ةناعتسالا مكحو يسيطانغملا ميونتلا مكح باب ["ةكز

 ةفرعم ىلع ةردقلا نم ضعبلا هيعدي ام مكح نع خيشلا لئس :لاؤس

 [ ىسيطانغملا ميوتتلا ةقيرطب ًالثم «قراسلا»

 قرطلا هذهب بيغلا ىلع عالطالا نكمي الو ءةيعرش ريغ لئاسو هذه :باجأف

 عطاقلا مزاجلا ىهنلا ةو ىبنلا نع ةحيحصلا ثيداحألاب تباثلا نمو ءةعدتبملا

 :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق كلذ نم «تابيغملا فاشتكا نوعّدَي نيذلا نايتإ نع

 ثيدح ىفو ا دمحم ىلع لزنأ امب رفك دقف لاق امب هقَّدصف ًانهاك یتا نمل

 اذهو ؛ًاموي نيعبرأ ةالص هل لبقي مل هقدصف ءيش نع هلأسف ًافارع ىتأ نما :رخآ

 نيذلا نيفارعلا ءالؤه لك ىلع قّدصَي «ًافارع ىتأ نم» :ظفلبو يناثلا ثيدحلا

 نوفرعتيو ءاهب نوفشتكي مهنأ نومعزي ريهامجلا دنع ةفورعم ريغ لئاسو نوطاعتي

 مهتُي دقف «سانلا نيب ةنتف عقي كلذبو «سانلا ريهامج دنع ةيبيغ رومأ ىلع اهب

 ءيش نع هلأسف ًافارع ىتأ نم» :مالسلا هيلع هلوقف مهتملا اربي دقو ءيربلا

  Teلي 10



 اذه لثم يتأي نأ ملسملل زوجي الف كلذلو ««اموي نيعبرأ ةالص هل لبقي مل هقدصف

 :ةقباسلا ثيداحألا دكؤي امم رخآلا ثيدحلا ىفو ؛هتليسو تناك امهم «فارعلا

 امب هقدصف ًانهاك وأ ًافارع ىتأ نم» :مالسلا هيلع لاق «ماسم حيحص يف اهضعبو

 لئاسولا هذه نم وه اذه ميونتلا نأ دقتعأ انآ «دمحم ىلع لزنأ امب رفك دقف لوقي

 كلذك ناك امو ءاهنالطب وأ اهتحص تبثي نأ عاطتسي ال يتلاو «سانلا نع ةيبيغلا

 .كلاؤس نع ًاباوج يدنع ام اذه ءءايربألا ماهتال ةيعرش ةليسو ذختُي نأ يغبني الف

 هدنع هيف «يناشيشلا حاتفلا دبع يلع خألا نآلا اندنع دوجوم يخيش :لئاسلا

 .نكمم ةظحالم

 .هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا :حاتفلا دبع يلع

 .هترفغمو هتاكربو هللا ةمحرو مالسلا مكيلع :خيشلا

 .خيش اي لاؤسلا سفن ىلع بيقعت بعت لاوس :حاتفلا دبع يلع

 .توصلا علط داع ام :خيشلا

 .رخآ لاؤسي لاؤسلا سفن ىلع بقعأ يدو :حاتفلا دبع يلع

 . لضفت :خيشلا

 اذهل ةبسنلاب «خيش اي سانلا نع ةبئاغ يه ةيبيغلا رومألا هذه :حاتفلا دبع يلع

 صخشلا اذه ملكتيف ينج هيتأي هريغ وأ لداع روتكدلا ةطساوب موني يذلا صخشلا

 .ينجلا ناسلب



 .هيلع ينبت نأ ديرت ام لق امنإ :هفرعأ راضحتسالا ءيل فصت ال :خيشلا

 ام الإ ينجلا فرعي ال ءيش اذه نأ[ !ذه] ىلع ينبأ نأ ديرأ :حاتفلا دبع يلع

 مهو مهارن ال ثيح رشدتي يذلا نجلا ةطساوب نجلا اهآر ًاذإ رومألاف ءلصح

 مكحتسي يذلا صخشلا اذه نكمت اذإف «لاملا اذه قرس نم اوأر مهف ءاننوري

 امف ؛نولوقي امك ًارغاص «كلذب ًارغاص انربخي وهف ينجلا قطنتسي نأ نجلا يف

 ؟كلذب كيأر

 .يلع خيش اي هللا كحماس :باوجلا

 .كلذك تنأو نيمآ :حاتفلا دبع يلع

 ام :نالف وه لاملا اذهل قراسلا :لاقو ؛هفرعت يسنإ كءاج ول :خيشلا

 ؟كفقوم وه

 .فرعت فيك ليلدلا هلأسأ يفقوم :حاتفلا دبع يلع

 .ليلدلا نيأ ىوعد يعدي وه «ليلد وش :خيشلا

 ال انحا نأ :لوقت انه تنأف «تفرع فيك هتفش فيك هل لوقأ :حاتفلا دبع يلع

 ...«ينجلا ىرن

 ؟لوقت اذام ءىوعد كل مدق اليلد كل مدق ام :خيشلا

 .ًاريخ هللا كازج :حاتفلا دبع يلع

 ؟فيك :خيشلا

 .كعم لوآلا باوجلاب ذخآ :ينعي «ريخ هللا كازج :لوقأ :حاتفلا دبع يلع

 مكمل



 ءنالف وه مهتملا نأ ىعداو يسنإ كءاج اذإ لوقت اذام :عوضوملا :خيشلا

 ؟هاوعد لبقت

 .زوجي ال :حاتفلا دبع يلع

 .كلثم يسنإ وهو :خيشلا

 .زوجي ال :حاتفلا دبع يلع

 .هرفك نم همالسإ فرعت ال ينج هنأ موعزم ينج ىوعد لبقت فيكف :خيشلا
 .كيف هللا كراب اذه زوجي ام ؟ىوعدلا درجمب «هيذك نم هقدص فرعت ال

 هريتعت ام هللا ءاش نإ «خيش اي هتركذ يذلا ثيدحلل ةبسنلاب :حانفلا دبع يلع

 نيعبرأ ةالص هل لبقت مل هقدصف ًافارع ءاج نم تركذ تنأ «..ءابغ وأ ينم لهج

 ؟«ًاموي نيعبرأ ةالص هل لبقت مل هقدصي ملف» سيلأ ءًاموي

 ؟فيك :خيشلا

 ؟«ًاموي نيعبرأ ةالص هل لبقت مل هقدصي ملف»:ثيدحلا سيلأ:حاتفلا دبع يلع

 ؟هقدصي ملف فيك :خيشلا

 .(نظأ) تنك انآ :حاتفلا دبع يلع

 .هقدصي ملف سيل ؛هقدصف هقدصف :خيشلا

 لبقت مل هقدصي ال يذلا «ثيدحلا نيفنص هنأ دقتعأ تنك انآ :حاتفلا دبع يلع

 .ة6 دمحم ىلع لزنأ امب رفك هقدصي يذلاو «موي نيعبرأ ةالص هل

 ىلإ ةجاحيف كثيدح امأ ءظفللا اذه ملسم حيحص يفانه ثيدحلا :خيشلا

 ...كتسي نأ

 ١ك 0 مل



 يف ةيميت نبا مالسإلا خيش لوقب لدتسي يذاتسأ مهضعب :حاتفلا دبع يلع

 .ةجح هذه لهف رشع عساتلا دلجملا

 ؟ينيردي يذلا ام رشع عساتلا دلجملا يف ةيميت نبا لوقي اذام :خيشلا

 ؟نمب ينعي :خيشلا

 .نجلاب :حاتفلا دبع يلع

 سانلا ضعب لعفيو وه لعفي نأ ''ءافشلل نجلاب ةناعتسالا يبيبح اي :خيشلا

 .ةيميت نبا مالك ذخؤي نأ زوجي ال «ءايربألا ماهتال شم مويلا

 ؟زوجي ءافشلاب نآلا انذاتسأ :حاتفلا دبع يلع

 ةخيرش كانه سيلو «سبو ثيداحأو تايآ يف ناك اذإ هلوقن اذه :خيشلا

 .هلاجم هل ءىش لك ءزوجي «نيطايشلاب ةناعتساو ةعطقم فرحأ ةباتكو ةخيطبو

 .كايإو :خيشلا

 وأ ضرملا نم ءافشلا ًاضيأ ةلاحو ةلاحلا هذه ىف لاقي الأ !انخيش :ةلخادم

 نيد يف تالبعزخلاو تاهرتلاو عدبلاو كرشلا ىلإ يدؤي هنأل بابلا اذه دسي اذك

 ؟لجو زع هللا

 تايآب هراذنإب نجلا عم لماعتلا زاوج ديري هنأ ةلأسملا هذه يف خيشلا مالك عومجم نم يل رهظي )١(

 .عضوم ام ريغ يف اذهب حرص امك عورصملا ىلع نآرقلا ةءارق لالخ نم اهب هباهرإو نآرقلا



 نوموقي سانأ ىلع هضرفن نأ عيطتسن ام نكل ءاذه لاقي نأ نكمي :خبشلا

 كانه لاجملا ريغ انه لاجملا :ينعي «تايآب يسنإلا عرصي يذلا نجلا درطب

 «ةيوبن ةيعدأ وأ ثيداحأ وأ تايآب عورصملا نم عراصلا ينجلا جارخإ انه لاجملا

 هذهف تابيغملا فاشتكال نجلاب لاصتالا امأ ءأدج قاطنلا ةدودحم ةيضق هذهف

 .ةقباسلا ثيداحألا اهيلع قدصي

 نأ هجلاعي نأ ديري نمل زوجي له نجلاب عورصملا ًاضيأ يخيش بيط :لاؤسلا

 ؟اذك وأ هجلاعي فيك فرعي ىتح ًالثم نيعتسي

 6201:55:05 /۲۷) "رونلاو یدهلا "

[4Y]ىسيطانغملا ميونتلا مكح باب  

 ؟همكح ام يسيطانغملا ميونتلا مكح :لاؤس

 لجد :ليجدت.."يرصع ليجدت" يداقتعا يف ةرصتخم ةملكب :خيشلا

 ؟ينتمهف :موعزملا يقرلاو نمزلا عم بسانتي لجد «يرصع

 .زوجي ال ًاعبط :خيشلا

 ؟انخيش ةمرحلا ببس :ةلخادم

 ال بايسأ يطاعت هيف نألف ميونتلا دنع طقف فقي رمألا ناك اذإ هنأل :خيشلا

 ليجدتلا نم ًافنآ هيلإ ٌترشأ ام ليبس يف لغتست يهو «مهلك سانلا اهكردي

 ١ك 3 ا



 ليجدت كلذ لكف ؛حاورألا راضحتساب مويلا ىمسي ام كلذ لشمو «ريرضتلاو

 قاطن يف لخدت يتلا ةلثذملا ةرسيملا بابسألا ىلع الإ دمتعي ال ملسملاو «يرصع

 .ةبرجتلاو ملعلا

 ىل ءاقدصألا دحأ لاؤسلا لأس ناك :ىنعي تحمس اذإ انخيش :ةلخادم

 ًامامت دعتسم ريغ وهو ؛باوبألا ىلع يهيجوتلا تاناحتمالا ملعت امكو...نآلا

 ًاميونت هموني هنأ هيلع ضرع «هئابرقأ وأ هئاقدصأ دحأ هيلع ضرعف ؛تاناحتمالل

 ؟كيأر امف ءًامامت اهظفاح نوكي ثيحب داوملا ُةُلظَفَحِيو ىسيطانغم

 ؛نيسردملاو نيملعملل هدنع نم ةنايخ بلاطلا اذهل ةبسنلاب هذه ًالوأ :خيشلا

 ول اميف كيأر ام ءافنآ هتلق ام دييأتل حلصت يتلا ةلثمألا ةلمج نم وه نآلا هنع لأست

 اورضحتسيل ةذتاسأ ىلع لايتحا نم ةليسولا هذه لثم ىلإ اوؤجل مهلك ةبلطلا نأ

 يفو ملعلا يف ةمألا حالص نوكي لهف ءاوروزو هنم اولقنو باتكلا اوحتف ول امك

 ؟بولسألا اذه ىلع ةساردلا

 .ال ًاعبط :ةلخادم

 .مزلاف تفرع اذإف :خيشلا

 ىلع ةلالدلل...يعرش صن نم له انخيش ريخ هللا كازج :ةلخادم

 ؟هذه ةمرحلا

 .كيف هللا كراب لاثملا اذه كيفكي ام يخأ اي :خيشلا

 .انحيش كيف كرابي هللا :ةلخادم

 محم



 “ام سيلف اشف نما :خيشلا

 .انخيش ًاريخ هللا كازج :ةلخادم

 .هللا ءاش نإ كايإو :خيشلا

 ۷:۲١::٠٠( 851 "روللاو ىدهلا"

 هنم باب ]4۸[

 ام ءيش جارختسال يسيطاتغملا ميونتلا لامعتسا زوجي له :لاؤسلا

 ميونت قرطب انل اوعلط نآلا «ترابو تخاب قرطب ةميدق تناك هذه :باوجلا

 (21 :58 :ه /1591) "رونلاو ىدهلا"

 ؟نحلاب ةناعتسالا زوجت لهو ءسنإلاب نجلا سبلت باب [*99]

 ريثكف «يسنإلاب ينجلا سبلت عوضوم لوح رمألا نم ريثك رودي... :لاؤسلا
 ينجلا جارخإ ةلأسم لوحو سبلتلا نمو ناجلا نم رّدحت تردص تايبدألا نم

 ؟عوضوملا اذه يف كيأر عمسن انيبح :ينعي ءاهعمسن يتلا قرطلا هذهب

 ةفضلا نم لئاس ينلأس تاذلاب مويلاو ءاذه نع لأسُن ام ًاريثك نحن :خيشلا

 هنأب ءّينعملا وه هنأ ترعش ينأك نكلء-هريغ ىلإ اذه بسن وه هنأ :لوقي «ةيبرغلا
 انف رابخألا هنم يقتسي هنأو حلاص ينج خأ هل نيبيطلا ناوخإلا نم صخش كانه

 .(55ةمقر) ملسم )١(

 ١ك 1 ا



 هددحت دعوم ىلع كيتآ انآ تتش اذإ :يل لاقو ؛ددصلا اذه يف ًاليوط هعم تملكت

 وأ نجلاب ةئاعتسالا نأ دقتعأ ينال فسآ انآ :هل تلق ءليصافتلا ضعب كيطعن يكل

 نأ ملسملل زوجي ال هنأو «لالض ليبس اذه مويلا نولوقي امك نجلا عم ةاخاؤملا

 سنإلا َنِم ٌلاَجِر ناگ ُهَنَأَو# :ىلاعتو كرابت هلوقل نجلا نم هنأ نظي نمب نيعتسي

 ملسملا نأ كلذ ىلإ ةفاضإلابو (* :نجلا) اَمر ْمُهوُداَرَق حلا ىِ لاج وذو
 اهلك نينسلا هذه دعب هباذإو هب قثاو وهو ةليوط نينس يسنإلا ملسملا هاخآ طلاخي

 فيكف :خلإ..وو يطعيو ذخأيو هنم مهفيو هلماعي هلثم وهو «كلذك سيل هنأ نيبتي

 ءارو امب مويلا ىمسي ام ملاع نم وه يذلا صخشلا اذه فرعي نأ يسنإلا ناكمإب

 «حلاط وأ حلاص هنأ فرعي وأ رفاك وأ ملسم هنأ فرعي نأ هناكمإب فيك ةداملا

 .ضعب يف انضعب قوثولا نم نكمتن ردقن ام سنإلا نحنو

 يبنلا نع ةنسلا يف تبث امم طقف الإ ًاقالطإ بابلا اذه دس ىرن نحنف كلذلو

 ةيميت نبا مالسإلا خيش مهتمدقم يفو ءيناث نيملسملا ءاملع ضعب نعو ءًالوأ ل

 نكمي اذه «نجلا نم سوسمملا ىلع ةينآرقلا تايآلا ضعب ةوالت نم هللا همحر
 ردقلا اذه نم رثكأب عسوتلا امأ ءًاثيدحو ًاميدق ةسوملم هتدئافو «هزاوجب لاقي نأ

 اذه لَّلْضُي نأ نكمملا نم هنألو ؛مادقألا قلازم نم هنأل ءًاعرش زوجي ال اذهف

 اهنأ يسنإلا مهوتي تامولعم وأ رابخأ نم هيلإ همدقي دق امب ينجلا اذهب يسنإلا
 .هب هللا نيدنو هدقتعن ام اذه :ةقداصو ةحيحص تامولعم

 .يسنإلا يف ينجلا لوخد ةيلمع «بيط :لئاسلا

 ةَ يِذَّلال :ةفورعملا ةبآلا رهاظل ؛ًالوأ هراكنإ نكمي ال اذه :خيشلا

 نأ ملعت امكو ثيداحألا ضعب ءيجمل ًايناثو ٠۷١(« :ةرقبلا»# سلا َنِم ُناَطْيَّشلا



 نأب ثيداحألا ضعب يفف «نايب ىلع ًانايب هديزتو هرسفتو نآرقلا حصون ًامئاد ةنسلا 2

 ضعب هيلع ل يبنلا أرقف عرضي اهل يبص اهدنعو زوجع ةأرمأب رم ا يبنلا

 جرخ هنأكو جرخف جورخلاب هرمأو «مالغلا كلذب سيلتملا ينجلا بطاخو تايآلا

 يف ناك اميف هقيرط ةا يبنلا عبات مث ءناخدلا نم ءيش يبصلا كلذ ندب نم

 هنأب تباجأف اهامالغو اهيبص نع هلأسف زوجعلا ةأرملاب ًاضيأ رم عجر املو «هددص
 لاجم ال هنأو ءاهرهاظ ىلع وه ةيآلا ىنعم نأ دكؤي اذه لثمف «ريخب هلل دمحلاو

 اوبّرقُي نأ نولواحي نيذلا نيرصاعملا نييمالسإلا ضعب مويلا لعفي امك اهليوأتل

 نم لوقعلا هذه تناك اذإ ةصاخبو ةيرشبلا لوقعلا ىلإ ةيبيغلا رومألا نم ًاريثك
 وه ناميإلا طورش نم طرش لوأو ؛ناميإلا فرشب برشتت مل يتلا ةيداملا لوقعلا

 َكَِذ لا# :ةرقبلا ةروس لوأ يف ميركلا نآرقلا يف ىلاعتو كرابت هللا لاق امك

 َنوُنِمْؤُي َنيِذَّلاظ ؟مه نم ١ ةرقبلا»4َنيِتُمْلِل ىَدُش هيف بْيَرال باكا
 نينيدتملا ضعب اذه يف انكراشُي امبرو نيملسملا رشعم نحنف ١( :ةرقبلا»# ٍبْيَعلاِ
 الأ ثلاث ملاعب نمؤن امك «نج همسا ءيشب نمؤن ةفرحنملا ىرخألا نايدألا ضعبب

 ملاع يف لخدي ال يذلا بيغلاب ناميإلا نم وه كاذو ناميإلا اذهو ءةكئالملا مهو

 زع هللا قلخ نم قلخك نجلاب ًالوأ ناميإلا بجي اذهلف «تايداملاو تاسوسحملا

 .ةحيحصلا ثيداحألا ضعب يف اهركذ ءاج تاداع مهلو عئابط مهل نأو ءلجو

 ...ًافنآ كل تركذ ام كلاؤسب قلعتي امم اهنمو

 .تاقولخملا ضعب لكش ىلع نجلا لكشتل ةبسنلاب «بيط :لئاسلا

 ناك امنيح ةريره يبأ ةصق ةبسانملا هذهب ينرضحيو دراو ًاضيأ اذه :خيشلا

 لخد نيأ نم يردي ال ًاصخش ىأر امنيح ةليل ناك ثيح «لاملا تيب ىلع ًاسراح

 يبنلل هملسي نأ ديريو هيلع ضبقو هيلع مجهف ؛لاملا تيب رمتلا نم هبوث يف وثحي
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 نأ هاجرتف ؛نيللا مالكلا اذه نمو ريقفو لايع بر ينإ :لاقو هفطعتساف ءا

 هيلع لوسرلل ركذ حابصلا حبصأ املف «هقلطآو ةريره يبأ بلق نحف هليبس قلطي
 هيلإ داع العفو «كيلإ دوعيسو ناطيش كاذ» :مالسلا هيلع هل لاقف هل عقو ام مالسلا

 مث .هليبس قلطأ ًاضيأف ءًافنآ روكذملا هفاطعتسا ىلإ ناطيشلا داعو ءةيناثلا ةليللا يف

 دوعيسو ناطيش كاذ» :قباسلا هلوق هل دكأف ناطيشلا عم هل عقوام موي يناث ركذ

 هذخأي نأ دارأو هيلع ضبقلا ىقلأ املف ءةثلاثلا ةرملا يف ناطيشلا ءاج اذكهو.«كيلإ

 ةيآ تأرق اذإ :ةحيصنب كحصنأ انأو ينقلطأ :لاق ؛مالسلا هيلع لوسرلا ىلإ

 هنأكف :ناج الو سنإ ةليللا كلت يف كسمياال هنإف كعجضم ذخأت امنيح يسركلا

 لوسرلل ةريره وبأ ركذ حابصلا يفو «هليبس قلطأف مالكلا اذه قدص هبلق يف لخد
 .(بوذك وهو كقدص) :ةروهشملا هتملك لاق ؛ناطيشلا عم لعف ام مالسلا هيلع

 ةردقو لثمتلا قح ناطيشلل نأ دكؤي وهف «يراخبلا حيحص يف ثيدح اذهف

 ةليل تاذ يلصي ناك ةا يبنلا نأ ماسم حيحص يفو ءاهديري يتلا روصلاب لثمتلا

 دعبو ؛ءيش ىلع ضبقيو هلي دم هنأك مهمؤي وهو هوأرف ؛هياحصأب موي تاذ وا

 يلع مجه دقل» معن :لاق ءاذكو اذك تلعف هللا لوسر اي كانيأر :هل اولاق ةالصلا

 ىلع تددشو يديب تذخأف «يتالص يلع عطقي نأ ديري رانلا نم ةلعشب ناطيش

 ةالصلا هيلع ناميلس يخأ ةوعد الولو «يدي يف هباعل درب تدجو ىثح هقنع

 ءاهب نوبعلي ةنيدملا دالوأ حبصي ىتح دجسملا يراوس نم ةيراسب هتطبرل مالسلاو

 امب نمؤي مث ًالوأ بيغلا ملاعب نمؤي يذلا ملسملل نكميال ينعي رومأ هذهف

 اذه نع ًاضيأ باوجلا وه اذه.ةقيقحلا هذهب نمؤي نأ الإ ًايناث رابخألا نم حص

 .ريخألا لاؤسلا

 "رونلاو ىدهلا" )٤۸٥/ ۰٠:٤٤:٠٠(



 ةناهكلا مكح باب ]4**]

 يسيطانغملا ميونتلاو حاورألا راضحتساو

 :[ اپ هللا لوسر لاق]

 .(دمحم ىلع لزنأ امب رفك دقف ؛لوقي امب هقّدصف ءًانهاک ىتأ نم

 :[مامإلا لاق]

 :"ةياهنلا" يف ريثآلا نبا لاق :(ةدئاف)

 يعّديو نامزلا لبقتسم يف تانئاكلا نع ربخلا ىطاعتي يذلا :نهاكلا"

 ناك نم مهنمف ءامهريغو حيطسو قشك ةنهك برعلا يف ناك دقو «رارسألا ةفرعم

 فرعي هنأ معزي نم مهنمو «رابخألا هيلإ يقلي ايئَرو نجلا نم ًاعبات هل نأ معزي

 «هلعف نم وأ «هلآسي نم مالك نم اهعقاوم ىلع اهب لدتسي بابسأ تامدقمب رومألا
 ناكمو ؛قورسملا ءيشلا ةفرعم يعدي يذلاك «فارعلاب هنوّصخي اذهو «هلاح وأ

 نايتإ ىلع لمتشي دق "...انهاك ىتأ نم" :هيف يذلا ثيدحلاو .امهوحنو ةلاضلا

 ." مّجنملاو «فارعلاو «نهاكلا

 «"يسيطاتغملا ميونتلا" ب فرعي ناك ام (ةناهكلا) نمف ؛اذه تفرع اذإف :تلق

 نيملسملا ضعب مهيقو -سانلا نم ريثك مويلا هيلعامو «"حاورألا راضحتسا" ب مث

 سوسمملا ىلع ةءارقلا وهو الأ ءاهنم نوشاتعي ةنهم كلذ اوذختا نمم - نيبيطلا

 وأ هب ًاّبح ؛يسنإلاب هسبلت ببس نع مهثدحي هنأو ؛هايإ مهتملاكمو «ينجلا نم

 لك يف هوقدص ؛ملسم هنأب مهربخأ اذإف ءهنيد نع هنولأسي مهنأ نومعزي دقو !ًاضغب
 نكف «هاري الو هفرعي ال وهو هقدصي نأ ؛لالضلاو ةلفغلا ىهتتم كلذو !هب مهئبنيام
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 اذه كيف قدصاالإو «مهقدصت الو مهتأت الو !ملسملا خألا اهيأ مهنم ًارذح

 .ةأئعم ىفامو حيحصلا ثيدحلا

 .(۱۱۵۷-۹۹ N ۲/ ٥۵ )"'ةحیحصلا'"

 ةذوعشلا روص نم باب 11]

 اذه لثم حاتفم عضي مهّدحأ تيآر انآ خيش ايانل حمسا :لاؤس

 اذه أرقيس هعبصأ طحب اذهو هعبصأ ىلع هطحب سوبلملا دي كسميف...باتك

 .نيميلا ىلع فلي ملسم اذه نج ناك اذإ لوقيف ءناسنإلا

 .ليجدت اذه :خيشلا

 وهو هعبصإ تيأر ينأل ليجدت اذه نأ ٌتفشتكا ًاعبط انخيش :ةلخادم

 .حاتفملا كرحي

 امنإو اذه ليلضتلا ناش نم شم قشمد يف اندنع لمعتست تناك هذه :خيشلا

 .ةراختسالا ناش نم

 ؟انخيش ينعي اذه زوجي :ةلخادم

 وهو تاعاسلا حلصي ناك ينئابز نم ناكو ًاجاّجَر ناك كانه لجر :خيشلا

 نيملسملا ناوخإلا سوؤر نمو رهزألا نم جرختم باش ينءاج يدنع نوبز ناك

 ريغ هراختسا ًالوأ اذه هل تلق ءاهيف كيأر اذام يل لاق «ةيلمعلا هذه نع ينلأس

 نب رباج ثيدح نم يراخبلا حيحص يف تءاج يتلا ةراختسالا يفانت اهنأل ةيعرش
 امك اهلك رومألا يف ةراختسالا انمّلعُي او هللا لوسر ناك لاق يراصنألا هللا دبع

 هلل يلصيلف ٌرمألا مكدحأ مه اذإ) مالسلا هيلع لوقي «نآرقلا نم ةروسلا انمّْلعُي



 «كتردقب كردقتسأو «كملعب كريختسأ ينأ مهللا لقيل مث ةضيرفلا ريغ نم نيتعكر

 مالع تنأو ءردقأ الو ردقتو «ملعأ الو ملعت كنإف ؛ميظعلا كلضف نم كلأسأو

 يشاعمو يايندو ينيد يف يل ريخ رمألا اذه نأ ملعت تنك نإ مهللا «بويغلا

 اذه نأ ملعت تنك نإو ؛هيف كراب مث ؛يل هرسيو «يل هردقف ؛هلجآو يرمأ لجاعو

 ةفلاخم ةراختسالا هذهف «هب ينضرو «ناك ثيح ريخلا يل ردق مث «هنع ينفرصاو

 هل علطي اذإو هبيصنو هظح حتفي فحصملاب ةراختسالاك ةيعرشلا ةراختسالا هذهل

 .منهج يف ديعو ةبآ

 نيب حاتفم طحي لاق ؟هبرجم فيك «هبرجم ةيضقلا هذه سب يخأ اي :ينثدحف

 حيتافملا نم ريبك حاتفم حاتفملا ىلع قلعيو ريختسي هدب يذلا اذه عبصإو هعبصأ

 تفش انآ يلأ ءليدنم يف فحصملا قلعيبو مهملا هطاقس انع اهومسي ؛ةميدقلا

 .تيم وأ يح يردا ام قازرلا دبع همسا «لوقيب يرهزألا اذه ينيعب

 وأ انيمي ليمي فحصملا ذإو صخشلا اذه أرقيب ينيعب تفش انآ يل لاق مهملا

 فحصملا لام اذإو «ةسيوك ةراختسا انيمي لام اذإ هنأ كلذ ىلع ىنبيو ءاراسي

 اذهل حرشنم ينام انأ ام انآ نكل «قداص تنأ هللاو :هل تلق ؛هسيوك يه ام ًاراسي

 قلعو يتلمنأ ىلع يناثلا فرطلاو هتلمنأ ىلع ليوطلا حاتفملا اذه طح ًالعف

 ىف هنأ ترعش انأ ءأدج ةيعيبط ةيضقلا ذإو ربك فحصم ريغص سيل «فحصملا

 «ةيناث ةلمنألا لباقمو ةلمنآلاب شيأب اهعضو فكلاب اهعضو ام هنآل ؛ةطيسب ةكرح

 .ةدرجملا نيعلاب ىري ال داعتبا ريصي ام دب ال :ءاوهلا ىف ديلاو

 .باصعأ... :ةلخادم

 یکتا



 ينعي شيورد نيكسم وهو «هملزلا ىلع تلتحا انآ ينكل «يدنع رسلا فشكناف

 لمعأ شم كيه الو كيه ليميس فحصملا نأ رعشا ام لك انأف ؛هبتتي ناك الإو

 ًالعف هتفش أرقي ءأرقي أرقي لازال ةملزلا راسي الو ًانيمي لام ال [ًاتباثا فحصملا

 رسلا ءرسلا شيا فرع ام ةنآل ةيضقلا هذه يعم تراص ام يرمع انأ هللاو :لاق

 .ًاراسيو انيمي فحصملا كرحتي ام دب ال اذه نأ ًامامت مكل تلق املثم

 "رونلاو ىدهلا" )٥۷۳/ ۲۹:۵۹:٠١(

 ناطيشلا لمع نم ةرشنلا باب ]£۲1

 حاورألا راضحتسا مكحو

 :[ غم هللا لوسر لاق]

 .« ناطيشلا لمع نم ةرشنلا)

 :[مامإلا لاق]

 جلاعي «جالعلاو ةيقرلا نم برض :ةرشنلا " :يباطخلا لاق.ةيقرلا :" ةرشنلا "و

 ." نجلا سم هب نظي ناك نم هب

 ةحيحصلا ةنسلاو نآرقلا نم سيل ام يهو «ةعورشملا ريغ ىقرلا ينعي :تلق

 كرشلا نوكي دقو «ثيدح ام ريغ يف اهيلع كرشلا ظفل قالطإ ءاج يتلا يهو

 امك ءةعطقم فرحأب هل ًازومرم وأ «ىتعملا ةلوهجملا تاملكلا ضعب ىف ًارمضم

١37” 



 ةعورشملا ىقرلا ىلعو ؛ةلجاجدلا ضعب نم ةرداصلا بجحلا ضعب يف ىري

 يأ) بط هب لجر :بيسملا نب ديعسل تلق :لاق ةداتق نع يراخبلا هقلع ام لمحي

 هب نوديري امنإ «هب سأب ال :لاق ؟رشني وأ هنع لحيأ ؛هتأرما نع ذدخؤي وأ (رحس

 .هنع هني ملف عفني ام امأف ءحالصإلا

 نم هريغو مرثآلا ةياور نم (؟١٠/7) " حتفلا " يف ظفاحلا هلصو و

 حيحص دنسب (۲۸ / /) ةبيش يبأ نبا اهجرخأ ةداتق ةياورو.هنع ةداتق نع قرط

 نجلاب ةناعتسالا ىلع لمحي نسحلا رثأف ؛نيرثألا نيب يدنع فالح الو اذه

 «ثيدحلاب دارملا وهو ء؛هوحنو مهل حبذلاك مهل ةيضرملا لئاسولاو نيطايشلاو

 اذه ىلإو ءةنسلاو باتكلاب ةعورشملا ذيواعتلاو ىقرلاب ةناعتسالا ىلع ديعس رثأو

 لئس هنأ دمحأ مامإلا نع ظفاحلا هركذ امب دارملا وهو ؛" ننسلا " يف يقهيبلا لام

 " :ظفاحلا لوقامأو." هب سأب ال " :لاقف ؟روحسملا نع رحسلا قلطي نمع

 ." رش وهف الإو ءاريخ اهب دصق نمف «دصقلاب مكحلا فلتخيو

 ةليسولا نوك عم ريخلا دصق عمتجي دق هنأل «قيرفتلا يف يفكي ال اذه :تلق

 :ةرجافلا ةأرملا يف ليق امك «رش هيلإ

 يقدصتت الو ينزت ال ليولا كل اهجرف بسك نم ماتيألا ةلافكك

 نم ةنيرقب هلاصتا نم ةميدقلا ةقيرطلا ىلع كلذ ناك ءاوس " يناحورلا بطلا"

 «حاورألا راضحتساب مويلا ىمسي ام ةقيرطب وأ ءةيلهاجلا يف هيلع اوناك امك نجلا

 نآل عرشت ال يتلا لئاسولا نم هلك كلذ نإف :يسيطانغملا ميونتلا يدنع هوحنو
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 يف ءاج امك نيكرشملا لالض بابسأ نم تناك يتلا نجلاب ةناعتسالا ىلإ اهعجرم

 مهودازف نجلا نم لاجرب نوذوعي سنإلا نم لاجر ناك هنأ و# :ميركلا نآرقلا

 .ًامثإو افوخ يأ «اقهر

 ءمهنم نيحلاصلاب نونيعتسي امنإ مهنأ مهب ةناعتسالاب نيلتبملا ضعب ءاعداو

 نع فشكت يتلا ؛مهترشاعمو مهتطلاخم -ةداع -نكمي ال امم مهنآل ةبذاك ىوعد

 دشأ مهبحاصت نممًاريثك نأ ةبرجتلاب ملعن نحنو «مهحالط وأ مهحالص

 اونمآ نيذلا اهيأ اي# :ىلاعت لاق .نوحلصي ال مهنأ كل نيبتي ءسنإلا نم ةبحاصملا

 ءرهاظلا سنإلا يفاذه #مهورذحاف مكل اودع مكدالوأو مكجاوزأ نم نإ

 ثيح نم هليبقو وه مكاري هنإ# :مهيف ىلاعت هللا لاق نيذلا نجلاب كلاب امف

 .«مهنورت ال

 .(ت1ه دك ٦۱۱۹/۱ /5)' ةحبحصلا"

 حاورألا راضحتسا مكح باب ]۳*4[

 ىلإ لزني امدنع ةيناث هبلإ دوعت له صخشلا ةافو دعب ءحورلل ةبسنلاب :لاؤس

 ؟ربقلا يف هلامعأ بسح بذعُي لهو ربقلا

 ءيجم ةعاس هيلإ حورلا دوعتف هربق يف عضوي امنيح تيملا نأ كش ال :خيشلا

 «لبق نم ناك امك ًاتيم داع باوجلاب باجأ ام اذإف ؛هلاؤسل ريكنو ركنم :نيكلملا

 هنأ ثيحب هسبلتتو حورلا هيلإ دوعت هربق يف عضوي نيح تيملا نأ اذهب ينعأ انأو

 نيأ :لاؤس نآلا انه ءاتيم ناك امك داع باوجلا نم ىهتنا ام اذإف ىلعألا همسق

 ؟هحور ريصم

 صك



 بيذعتلاو ميعنتلا ةقيرط «تيم هدسج نأل هحورب معني وأ بذعي :باوجلا

 بيغلا باب نم هنأل ءاهيف قمعتي نأ ملسمل زوجي ال يتلا ةيبيغلا رومألا هذه ًاعبط

 حتفي ةنمؤم تيملا حور تناك اذإ ًالثم كلذ نم ؛ةحيحصلا ةنسلا نم امهانفرع يتلا

 لازيالو اهميعنوءاهحور نم ءةنجلا يف هلزنم ىلع اهنم لطي ربقلا نم ةقاط هل

 .ةعاسلا مايق ىلإ معئتي اذكه

 نأ امإو «نينمؤملا ةماع نم نوكي نأ امإ نمؤملا تيملا انه نأ رخآ ثيدح ىف

 رويط نم ريط نطب ىلإ هنم هحور لقنتتف نينمؤملا ةماع نم ناك اذإف «ًاديهش نوكي
 نوكتف اديهش تيملا اذه ناك اذإ ءةنجلا رجش نم ريطلا اذه لكأي معنتيف ةنجلا

 .ةنجلا رويط نم ريط ةلصوح يف هحور

 .ريطلا ةلصوح يف ديهشلا نمؤملا حور ءريطلا نطب يف يداعلا نمؤملا حور

 سيلو هحورب ةنجلا يف لقتني دقو هربق يفامإ هميعن نمؤملا حور نذإف

 ءراثلا يف هلزنم ىريو ةقاط هل حتفيف ًارفاك وأ اقساف هللا حمس ال ناك اذإ امأ «هدسجب

 ىتح بذعي لازي الف اهناخدو اهبيهلو اهحير نم هيتأيف ةقاط اهنم هل حتفي منهج يف

 ءرضاحلا رصعلا لكاشم ضعبب ةقالع اهل ًادج ةماه ةطقن ىلإ لصن انه نمو

 ءيشلا نوعمست :حاورألا نورضحتسي مهنأ نومعزي سانب نوعمست مكنأ دب الف

 ؟ال الواذه

 رافكلا تالالضو «رضاحلا رصعلا عدب نم مويلا حاورألا راضحتسا ينعي

 .مهلاثمأو نييبروألا

 يا



 نيحلاطلا نم «نيحلاصلا نم «ءاملعلا نم «ءابطألا نم اوؤاش نم حور اورضحتسي

 «مهضعب فرعن نحن.خلا ايروس يف ءرصم يف نيملسملا نم رثك مهب رتغاو.خلا

 وأ معني :ربقلا يف تيملا حور نأ يهو ةيمالسإلا ةديقعلا هذه انرضحتسا اذإف

 ىلإ حاورألا اذه ةداعتسا نكمي فيك ءةنجلا ىلإ ًانمؤم ناك اذإ لقتني نأ بذعي

 لجد وه حاورألا راضحتسا ةيلمع اهعم اوركذاف ةقيقحلا اذه متركذت اذإ مويلا

 .ةيمالسإلا ةعيرشلا فلاخي يرصع لجد «يرصع

 ١:59:18:( /ه؟8) "رونلاو ىدهلا"

 ؟ىصعلاب انج واو لوسرلا برض له باب 1
 لوسرلا هبرضف نجلا هآرف ًاصخش جلاع هنأ مالسلا هيلع يبنلا نع درو :لاؤس

 ؟اذه حص له ءاصعلاب

 .ال :خيشلا

 ٠٠:٠٥:٤١( /۳۳۹) "رونلاو ىدهلا"

 «هتيفيكو سملا جالع مكح باب ]٤٠٥[

 «يسيطانغملا ميونتلاو حاورألا راضحتسا لوح ةملكو

 !!هعيزوتو ينج عم طيرش ليجست مكحو
 مكيأر امف نجلا نم سملا جالع ًارخؤم بابشلا نيب اندنع ترشتنا :لاؤس

 ؟رومألا هذه يف بابشلا حصنت امبو اذهب



 نآرقلا نم تايآ ةوالت نم رثكأ ىرن ال نحن نجلا سمل ةبسنلاب :خيشلا

 هيلع هنأ ثيدح نم رثكأ يف ءاج دقف ؛مالسلاو ةالصلا هيلع هتنسل ًاعابتإ ميركلا

 ؛نآرقلا نم تايآلا ضعب ةءارقب ناسنإلا ينب نم ناجلا جرحي ناك مالسلاو ةالصلا

 لامعأب نوتأيو نولعفي ءالؤه ضعب نأ ةيمالسإلا دالبلا نم ريثك يف عاشي ام امأ

 ينجلا ملكي مهضعب ًالثم ًاقالطإ مالسإلا نم سيل اذهف ءنآرقلا ةوالت نم رثكأ

 ءروحسم اذه :ًالثم ينجلا لوقيب «عيرصلا اذه لاب ام هلأسي دقو «يسنإلاب سبلتملا

 هلك اذه «ةينالفلا رئبلا وأ ةينالفلا ءارحصلا وأ ةالفلا يف هللاو «؟هعبت رحسلا نيو

 ال ًافنآ تلق امك راصتخابو لجو زع هللاب ةناعتسا سيلو ينجلاب ةناعتسا ةنأل مرحم

 نم عون كانه نوكي نأ ىشخأ ام ىشخأ انأو :ميركلا نآرقلا ةوالت نم رثكأ زوجي

 وأ حاورألا راضحتساب ىمسملا نييس عضب لبق ناك امك «مويلا ثيدحلا ليجدتل

 ضعب اهاطاعتي تايناولهب نع ةرابع تناك اهلك هذهف ءيسيطانغملا ميونتل

 راضحتسا نآلا «حاورأ راضحتسا «يسيطانغم ميونت «هثيدح ءامسأب نيلاجدل

 يف برعلا قح يف ميركلا نآرقلا يف ركذ لجو زع انبرو ءادبأ زوجي ام اذه «ناجل

 سيئر يداني هيف اوتابيل ًايداو اولزنو اورفاس اذإ مهنأ مهتداع نم ناك نيذلا ةيلهاجلا
 «كتفايض يف كنامأ يف نآلا نحن ناجلا نم يداولا اذه سيئر اي سنإلا نم ةليبقل

 َنِم ُلاَجِر ناك هنأَو# ةلوقب ةلالضلا هذه ىلإ لجو زع هللا راشأف «كلذ ةباش امو

 نآلا ةدايزلا هذه «(:نجلا) امهر ْمُهوُداَرَف نجلا َنِم ٍلاَجرب َنوُدوْحَي سنإل

 نوجرختسي مهنأ نوعدي نيذلا ءالؤه رثكأ نم عقت يتلا يه نآرقلا يف ةروكذمل

 ةالصلا هيلع لوسرلا لاق يتلا ةناهكلا نم كلذو ءزوجي الف :ناسنإ نم ناجلا

 ىلع لزنأ امب رفك دقف لوقي امب هقدصف ًافاَرَع ةياور يفو ءًانهاك ىتآ نم» «مالسلاو
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 نو هيف ةداع سانلا اهملعي ال هيبيغ رومأ نع هئبنتسو هب نيعتسي ةنأل كلذ :(دلمحم

 ۱۱۷۸ ا



 .لاؤسلا اذه نع يباوج اذه دْوُلِضُيو

 بابشلا ءالؤه ًالثم رومألا ضعب يف سب خيش اي ًاريخ هللا كازج :ةلخادم

 سأرب مهدحأ كسمي ينعي ًالثم قرطلا ضعب يف ينعي نكلو ؛نآرقلاب نوجلاعي
 كسميو «نآرقلا نم ةيآ أرقيو هيديب يناثلا كسميو «نآرقلا نم ةيآ أرقيو ضيرملا

 كانهو ءًارهجو دحاو نآ يف نوؤرقي مهلك ءنآرقلا نم ةيآ أرقيو ًالثم هيلجرب ثلاثلا

 ليدنملا اذه نوقرحي مث نآرقلا نوبتكي «يقرو ليدنم يف وأ قرو يف نوبتكي نم
 شادرمدلا نكمي همساب ملعأ ال ءاملعلا نم دحاو يف نولوقي راخبلا جرخيل رانلاب

 نأ لوقي اذه ًابيرقت شادرمدلا معن ءنجلا نم سملا جالعل ًاباتك جرخأ رصم يف

 نأ ينعي ملعأ هللا ءاهدجن ملو باتكلا يف اهأرقن مل اذه نولوقي مه ءةقيرطلا هذه

 .يسنإلا يف دوجوملا نجلا قرحت ةقيرطلا هذه

 ؟هوقرحي اذاملو :خيشلا

 .جرخي نأ ديري ال ةنأل :ةلخادم

 تالصلا هيلع لوسرلا لعفامك نآرقلا ةوالتب جرخي وه نكل :خيشلا

 ءنامزلا رخآ عدب نم يه ءنآلا اهروصت يتلا ةروصلا لاح لك ىلع «مالسلاو

 نجلا سم ةجلاعمل كانه سيل «باوجلا لوأ يف هانركذ ام ىلإ دوعن نحن كلذلو

 ثلاثلاو ديب ذخأيي يناثلاو ديب ذخأيب دحاو امأ ءصخش نمو نآرقلا ةوالتالإ

 .ًالعف تايليثمت هذهف «لجرلاب عبارلاو لجرلاب

 ؟اذه يف ةصوصخم تايآ يف :ةلخادم

 .ال :خيشلا

 ؟ينعي درو ام :ةلخادم



 .نّيعُم ءيش يف ام ال :خيشلا

 ؟تاذوعملا وأ ةرقبلا رخاوأ وأ يسركلا ةيآ لثم :ةلخادم

 يذلا ينجلا نأ فورعم يسركلا ةيآ ءصوصخلا اذهل ةنيعم ةيآ يفام :خيشلا

 ةليل يناثو ةليل لوأ لاملا تيب رمت نم قرسي نأ ديري هآر املو ةريره وبأ هيلع ضبق

 ةرم ثلاث يف ءكيلإ دوعيسو «نجلا هنأ لوقيو لوسرلل يكحي ةرم لكو ةليل ثلاثو

 ىلإ هذخأي نأ رصأ امل هل لاق ةريره وبأ هيلع قفشأو لخدتف هيلع ضبقلا ىقلأ
 تنأ اذإءميركلا نآرقلا نم ةيآ كملعأو «ينعد :لاق «مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا

 هنأكف :ناج الو نإ ةليللا كلت يف كبرقي ال مونلل كبنج عضت امنيح اهتأرق

 لاق لوسرلل كلذ ركذ حابصلا هب حبصأ املو ؛هقلطأف باوجلا اذهل نأمطا

 ديفت ةيآلا هذه وأ ةروصلا هذه نأ كش ال ««بوذك وهو كقدصاا مالسلا هيلع

 .نجلا ضعبل

 ؟ناطيش كبرقي الو الو تركذ ءناج الو سنإ ظفلب :ةلخادم

 نيرصاعملا ضعب ىتح «صوصخلا اذه يف ةددعتم تاياور يف ال :خيشلا

 لهاجتو «ءيراخبلا يف هنوك عم ثيدحلا اذه فيعضت اولواح فسألا عم مويلا

 .ضعب ىلع اهضعب ديزي يتلا ىرخآلا تاياورلا

 ءملعلا لهآ نم ةبرجتلا ةجيتن تايآ ضعبل ًالثم ريشُن نأ نكمُي له :ةلخادم

 نبا نأ وأ ءاهنأ لوقي عورصملا ىلع أرقي ًانايحأ ناك ةيميت نبا مالسإلا خيش ًالثم

 ًاريثك رثؤت ٠٠١ :نوموملا) اتبع مكافح انآ ْمُتْبِمَحَفَأل ةبآ نأ لوقي تاذلاب ميقلا

 ؟تايآلا هذه ىلإ ريشن نأ نكمم لهف عورصملا نذأ يف

 .عنام يف ام :خيشلا

A 
 ہا



 يف يطويسلل «ةعونصملا ئلآللا» يف تأرق ينإ ركذأ انخيش :نسح يلع

 ةريثكلا ديناسألا نم دروي وه انخيش مكافخي ال امك ثيدحلا ضعب ىلع هقيلعت

 نبا نع ىوقت داكت ديناسألا ضعب تيأر ينأكف اذك وأ ثيدح دضع دشيل ًانايحأ

 يف أرق ينجلا هسبل يذلا عورصملا هءاج اذإ ناك هنأ هنع ىلاعت هللا يضر دوعسم

 لاق 1١١(« :نونمؤملا)#َنوُعَجْرُت ال اَنْيَلِإ ْمُكَنَأَو اع مكافح انآ محق هنذأ

 .لاقع نم طشن امنأکف

 ؟نيو يطويسلا اذه :خبشلا

 .ةعونصملل ىلآللا :ةلخادم

 .نيو ينعي بيط :خيشلا

 .ةحفصلا ىلع يدنع اهبتاك نكل :ةلخادم

 .هريغ هللا ءاش نإ ؛ةعجارم ىلإ جاتحي لاح لك ىلع :خيشلا

 ينج عم عارص ينج عم راوح ةطرشألا ىلع نولّجسُي نيذلا ةبسنلاب :ةلخادم

 .قاوسألل عزوتو

 .معن «يلوأ باب نم اذهو هاتيفن قبس ام ناك اذإ يخأ اي :خبشلا

 ءاملا نم سأك يف ًالثم ةءارقلا ةقيرطب نآرقلاب يوادتلاب مكيأر ام :ةلخادم

 ...مغلا بيرقتو

 هل سيل اذه لك ًافنآ تركذ امك ءاهلعش مث ةقرولا ىلع ةباتكلاك اذه :خيشلا

 .فلخ نم عادتبا يف رش لكو فلس نم عابتا يف ريخ لكو لصأ

 نم ينعي كلذك اذه لهف عورصملا برضي ناك هنأ هيميت نبا نع رِكُذ :ةلخادم

 عل



 .زئاجف نجلا جارخإ يف ديفيو عورصملا يذؤي ال ًالوأ هبرض ناك اذإ :خيشلا

 .لصأ هل سيل اذه :خيشلا

 "روللاو ىدهلا" )٥۷۳/ ۳٥: 1117 601

 ؟مهعم ثدحتلاو نجلا عم لماعتلا زوجي له باب [ة5*:_"]

 يبنلا ىلإ لجر ءاج :بعك نب يبأ ثيدح وه يذلا ثيدحلا ةحص :لاؤس

 هذهيأرقو هسأر ىلع هدي عضوو هيدي نيب هسلجأف ممل هب يخأ نإ :لاقو هلل

 رخآ..يسركلا ةيآ..دحاو هلإ مكهلإو..ةرقبلا وأ ةحئافلا يه يتلا :تايآلا

 فارعألا ةروس يف (0 4) ةيآو ٠۸ :نارمع لآ)6َّوُه الإ َهَنإ ال نأ هللا دهل ..ةرقبلا

 ةيآو «نمحرلا ةروس نم نيتيآو «تافاصلا نم تايآ رشع لوأو :نوئمؤملا رخاوأو

 نأك لجرلا ماقف :لوقيف ؛نيتذوعملاو صالخإلاو ءرشحلا رخاوأو ءنجلا ةروس نم
 .طق وكشي مل

 قطنف بابشلا دحأ يقرأ مايآلا نم موي يفو ةيقرلا هذهب يقرأ ةليوط ةرتف لنمف

 نأل عوضوملا راصتخا :مهملا ..يل لخد ال ..يل لخد ال انآ :لاقو ينج هناسل ىلع

 يتلا ةداتعملا ةقيرطلا ىلع ملكت :مهملا ..مايأ ةعبرأ يلاوح «مايآ ةدع لظ رمآلا

 عم لمعت لهو تلخد اذاملو تنأ نمو كمسا امو هتثداح :ًاقباس اهلمعأ تنك

 ىلإ تبهذ يتلا ةنالفو نالف رحاسلاو رحاس عم لمعأ :لاقف ؛هرخآ ىلإ ال مآ رحاس

 لوأ كيلإ تيتأ امدنع سمألا ذنم تملسأ انأ :لاق اهتياهنف «لاق ام رخآ ىلإ رحاسلا

 مدخأ :لاق ؟اهمدقت نأ ديرت يتلا ةمدخلا يه ام :تلق ءمدخأ نأ ديرأف ةرم

 ۱۱۸ ا



 لدب !هللاو معن :هل تلق «هسفن ىمس ام بسح ىلع كيتآ ينوعدا طقف نيملسملا

 ىنع بهذا ؛يه هذه ءال :هل تلق..دصقأ ال :لاقف ؛هللا دبع اي :لوقأ هللا اي :لوقأ نأ

 .هرخآ ىلإ كريغ ريغو كريغب ينأيس كب ىتأ نم

 كاوسلاب كسما كرش كلذ يف ناك اذإ يدانت ال :لاق مهملا ءمعن :ةلخادم

 لبقأ ال انأ..لعفلا اذهب كرشأ انآ يتآ ؛ددعلا ةدودحم ريغ ةنس كاوسلا نأ حضو

 .اهارت يتلا ةقيرطلاب مدخاف ينع بهذا مدخت نأ تدرأ اذإ «كلذ

 .ديوجتلا ماكحأ ملعتأ كدنع سلجأ نأ ديرأ :لاق :ثيدحلا ةصالخ

 .هللا ءاش ام :خيشلا

 الإ كرمآ ال انآ جرخاو فرصنا نكلو هلك اذه لبقأ ال :انآ تلق ؛معن :ةلخادم

 هدسج يف كدوجو هنأل ؛لجرلا اذه نم جرخت نأ مث هللا ىوقتب كرمآ .جورخلاب

 اذه ناكو ءرحسلا جارختسا دعب الإ جورخلا ىلع ردقأ ال انآ :لاقف «هرخآ ىلإ ملظ

 ةربخلاب :ينعي حابصلا ىتح انرظتناف ةجلثم ةليل تناكو ليللا نم رخأتم تقولا

 مل هنكل جرخل همالسإ يف قدص ول وه ًاعبط..رحسلا نأ فرعأ ةليوطلا ةدملا

 .تفرع ام اذهو همالسإ ىف قدصي

 يذلا رحسلا ناكم ىلإ انبهذ ىتح حابصلا ىتح رظتنا :عوضوملا يف دهاشلا

 ..ًائيش اودجي ملو ناكملا رفحب بابشلا اوماقف هيلع لد

 :هل تلق «جورخلا ىلع ردقأ ال :لاق «جرخت نأ دب ال :تلق «ثيدحلا ةياهن

 الإو هنم جرخي نأ لجو زع هللاب هيلع تمسقأو كتقرح وأ كتلتق الإو جرحا

١” 



 تارم رشع نم يلاوح جورخلا ىلع لواحو «جورخلا ىلع ردقأ ال :لاق ؛هتقرح

 .هسفن عمجي ىتح سي ةروس هيلع أرقأ ًابيرقت

 انملع ؛اهتحص ىدم يردأ ال ةقيرط هذهو لح تدجو ام ةياهنلا يف :دهاشلا

 نكسأ :لاق ؟نكست نيأ ؛هلجر يف كسفن عمج :ًاذإ تلق ًاقباس خياشملا دحأ اهايإ

 ..يدي تحت مرج هل :ًاعبط «هسفن عمج ..لامشلا يف كسفن عمج :هل تلق «نيميلاب

 ؟اذام هل :خيشلا

 «خرص نيكسلاب هتبرض..نيبم مجح هل..يدي تحت ناكملا خفتنم هل :ةلخادم

 :لاق ءيعم ناك يذلا اذهو..هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ :لقو كسفن عمج :هل تلق

 ىرخآ ةرم هسفن عمج !كسفن عمج ..هللا لوسر دمحم نأو هلا الإ هلإ ال نأ دهشأ

 ..يهتنا :مهملا ءىرخأ ةرم نيكسلاب هتبرضف

 ؟هتح رج :ينعي نيكسلاب هتبرض :ينعت اذام :خيشلا

 وه يذلا ناكملا سفن يف هتبرض باشلا سفن باشلا تحرج «معن :ةلخادم

 ..هيف عمجم

 .معن :خيشلا

 يذلا ةعرسلل ثيدحلل تلقتنا :ينعي ءوه هتبغر ىلع ٌءانب اذه ًاعبط :ةلخادم

 يتلا ةروصلاب ينلتقا..كنأ الإ لح يأ كمامأ يف ام :لاق «هتبغر ىلع ًءانب وه

 اهلبق..لاق موي دعب نكلو طقف رمألا وه اذه سيل :مهملا «تلعف ام اذهف ءاهارت

 ىلع تأرقو تبهذو «هيلع تأرق يذلا باشلا تخأ عم هوخأ هل :لاق ةرتفب

 همسا انيحاص عم يذلا اذه لوآلا..كمسا ام اهناسل ىلع ملكت ًاضيأ..باشلا

Af 
 کا



 ةثداحلا هذه نم نيموي وأ موي دعب اذه لتق امل هنأ :ثيدحلا ةصالخ..دهاشلا

 «يردآ ام..سإ..سإ :لوقي يلوح توص عمسا انآ :لوقيو باشلا سفن ينءاج

 «دارم :لاق ؟تنأ نم ؛هناسل ىلع ملكت ةحتافلا لوأ يف انآو..هيلع تأرق :مهملا

 باشلا سفن ىلع ينآ نأ يناصوأ يخأ انأ هللاو :لاق ؟كب ىتأ يذلا ام !بيط

 هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ :لق !بيط :هل تلق «هللا مسب اذكهو كمامأ يمالسإ رهشأو

 يمسأ نأ يخأ يناصوأ :لاق هللا لوسر دمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ :لاق

 كاذو هللا دبع همسا ربكألا ينبا يل نأل ؛رخآ جاردتسا اذهو ًاعبط..ناميلس يسفن

 ..ينعي اذهف ناميلس همسا يناثلا نبالاو هيلع هللا دبع هسفن ىمس

 هللا دالب ىلإ جرخا :هل تلق ؟كعم سلجأ :لاق هنأ عوضوملا يف دهاشلا

 تلق :مدخأ :لاق..ةرتف لظو هرخآ ىلإ ةمركملا ةكم ىلإ جرخا..ىلاعتو هناحبس

 .ةمدخلا هذه نع ىنغ يف نحن :هل

 «ناميلس هسفن نيموي دعبو..ًاعبط جرخ نيموي دعب هنأ عوضوملا يف دهاشلا
 ديرأف ةسيام اهمسا يتجوزو سيدرب همسا ينبا..ينبا يلو يتجوز يل :لاق

 «سأب ال :هل تلق- يعم ناك يذلا اذه -:هل تلق «نوملسي يتأيو مالسإلل مهوعدأ

 ..ناميلس اهيف جرخ يتلا ةليللا سفن يف. .انمامأ حضاو توصب اذه ًاعبط

 ..ريهامج يدنع ًاعبط :ةلخادم

 !بيط ؛ريهامج :خيشلا

 مك



 ةليللا سفن يف..ةرتف :مهملا..رشع ةسمخ ةرشع نينثا وأ دحاو سيل :ةلخادم

 باشلا سفن ىلع ىنأ..هيلع لاعت سيدرب اي :هل لاق يذلا باشلا ىلع تأي مل ًاعبط

 :مهملا هذه ةفورعملا ةزهلا زتهت هلجر راص الإ تيأر ام تاظحل «هجلاعأ 0

 نمو كنم :لاق ؟مقتنت نمم اذامل ؛مقتنأ تيتأ ؟تيتأ اذامل «سیدرب :لاق ؟تن

 يع هوا :لاق فالق راع نان أ اصر دوب تلق يان يذلا باشلا م

 :هل تلق. .هرخآ ىلإ ..تعنصو تعنص تنأ..ةلئاعلا تبرخ تنأ..يب بأ ىلع درأ الو

 مهملاو خرصي حبصأ «هتبرض ًالح دجأ مل. .هترذح هرخآ ىلإو مقتنت نت نأ ردقت ال

 نكسأس انآ الو ينم ديفتست نل نونجم انآ :لاق...جرخأ مقتنت تيتأ تنأ :هل تلق

 برخ يذلا رحاسلا وأ ةلئاعلا تبرخ انآ :هل تلقف ءةلئاعلا تبرخ تنأ هريغ يف

 .جرخت ًاذإ :هل تلق..انأ نكلو حيحص :لاق ؟ةلئاعلا مكل

 جرخ «جرخأ نل !جرخا..جرخأ نل !جرخا..هنأ الإ عوضوملا يف :دهاشلا

 توص ينبا ينبا ينبا..ةأرما توص باشلا سفن ىلع عمسن تاظحل ةدشو ةوسقب

 ينبا نع ثحبأ تيتأ :تلاق ؟كب ىتأ يذلا ام «ةسيام ؟يتنأ نم «يداع ةأرما

 اذكهو يملسأو كجوزب يقحلا جرخا !بيط..جرخأ ام !يجرخا !بيط..اذكو

 !لجرلا عم يمانت «ةليللا لجرلا اذه عم مانأ امدنع الإ جرخأ ال :تلاق ؛هرخآ ىلإ

 ام كيضري..كيدهي..مارح سيل اندنع امأ مكدنع اذه :تلاق :مارحانز اذه

 .ةدئاف يف

 لماعتأ فيك ديرأ راكفألا ضعب ينتتأ ..انأ يتلا ةظحللا يف عوضوملا راصتخا

 نم :تلق «يسجلا لخد ًالجر نأ :لوقت ةظحل يف. .حتف يذلا جوملا اذه عم نآلا

 لوقي وه ذإ ؟تنأ نم..زتهت ةيناثلا لجرلا تحبصأ..هفرعأ ال لجر :تلاق ؟لجرلا

 ..ةرم لوأ لتق يذلا ..لتق يذلا ؟دمحأ نب هللا دبع نم..دمحأ نب هللا دبع :يل



 .نيكسلاب هتبرض يذلا :ةلخادم

 لجأ نم - :يل لوقي «تيتأ فيك !بيط..نيكسلاب هتبرض يذلا معن :ةلخادم

 ..ةكم يف يدسجو كدنع يحور :لوقي-طخلا يلع عطقي نأ

 .هللا ءاش ام :خيشلا

 ىلإ..و تيتأ فيك !بيط :هل تلق. .اذكه :لاق ؟اذه فيك :هل تلق :ةلخادم

 :هل تلق ءكتدعاسم تدرأف ةقسافلا ةأرملا هذه عم فياضتم كتدجو :لاق هرخآ

 ءجرخت نل يهو جرخت نأ اهرمأ :لاق ؟اهجرخن فيك وأ هذه اهلتقن فيك !بيط

 نل !يجرخا..جرخأ نل !يجرخا :مهملا..ةقساف هذه :لاق ؟فيك :هل تلق

 كتلتق انأ اذإ اهلتقأ فيك هل :تلق ءاهلتقت كنأ الإ لح كانه سيل :لاق..جرخأ

 يأ :هل تلق هيلع ضقنا تنأو هلجر عبص|..هلجر يف اهرشحأس انأ :لاق ؟تيتأو

 :هل لوقتو لكش ريغ ةكرح كرحتي هعبصأ حبصأ لعفلاب :نيميلا هلجر :لاق ؟لجر

 يلاب يف رطخ انآ عنصتلا اهيف نكمي ال ينعي تقولا سفن يف نيتوص ينكرتا
 تقولا سفن يف نكلو «نيتوصب موقي دحاو نكمم ًالثم هنأ..عنصت كانه نأ

 انأ تطغض..اهرشح :ينعي ءاهقنخا :يل لاق امدنع..تطغض :مهملا ؛معن

 تهتتا :لاق اهدعبو قرزأ حبصأ قرزا هعبصأ لعفلاب نيميلا هلجر عبصإ ىلع

 دب ال نآلا انآ ءىش نع ىنلأست ال :لاق ؟تيتأ فيك تنآ أذإ :هل تلق هلل دمحلا



 نكمم ناك نإ :ينعي..ال يلإ ةبسنلاب انآ فورعم حاورألا ًاعبط ةلكشملا

 ىرتام ىدم يردأ ال ةلكشملا هذه..كلذ يف يل ملع الو تأرق ام..دوعت حورلا

 ؟راصتخاب عوضوملا يف مكيأر وأ عوضوملا اذهل ةبسنلاب مكتليضف

 ناطيشلا بعالتل ًاعضوم نكت الو هلك اذه لمعلا كرتت كنأ ىرأ انأ :خيشلا

 ةصق يه رشبلا لئاسو نم مولعم وه امل ةبسنلاب ةصق تنأ اهيورت يتلا ةصقلا نكل

 ..ةيلايخ

 ..اهقدصأ نل ىعم تلصح اهنأ الول انآ :ةلخادم

 ةايح ريغ ةايح كانه نأب نمّؤي ملسملا ناك امدنع نكل !كلاب لوط :خيشلا

 تاقاطلاو تاردقلا نم مهل مهنأو نجلا ةايحو ةكئالملا ةايح يه ةيرشبلا

 هَل :ىلاعت لاق امك كلذ نمو ءةداع رشبلا اهعيطتسي الو اهقيطي ال ام تانكملاو

 هذه نكمم قلطنملا اذه نمف (107 :فارعألا)# مُبَمْوَرَت ال ْتْيَح نم ةَليَِقَو وه ْمُكاَرَي

 نم نكل ةيعقاو ةقيقح نوكت نأ نكمم انيلإ ةبسنلاب ةيلايخلا ةصقلا هذه وأ ةروصلا

 ىرتالو ًاتوص عمست امئيب عوضوملل دهاشم كنأك يكحت نآلا تنأف

 هلأستو ةكم نم عجر هنأ :لوقتو..تام هنأ :لوقتو..ملسأ هنأ :لوقتو ءًاصخش

 ..لاؤسلا اذه لأست ال وأ ..كلمع نم سيل اذه :لوقي ؟تعجر فيك

 .يردأ ال :لوقي وه :ةلخادم

 دق يتلا ةيليثمتلا هذه لكل ةبسنلاب كفقوم نآلا تنأ نكل ..مهاف :خيشلا

 تنأ كلذ عم «لايخ يف لايخ انيلإ ةبسنلاب نكل ءنجلل ةبسنلاب ةيعقاو ةقيقح نوكت

۱۱۸۸ 



 ملسأو اذك همساو اذك لاق نالفو عقاولا هنأو ةحصلا ةرظنب اهيلإ رظنتو اهذخآ

 نوكي هنأ نظت تنأ يذلا تقولا يف ةيضق :ينعي..اذامو ؟تام هنأ كاردأ امو تامو

 :لوقتف ءاهانبتت رومأب مهوتو كلقعب بعلي نآلا تنأ..رحس اهيف نوكي..شغ اهيف

 ..لاق وه ؟ملسأ هنأ كاردأ ام ءملسأ

 ..ىعدا اذكه :ةلخادم

 ؟بذاك وأ قداص وه له هفرعت !؟لاق يذلا اذه نم :خيشلا

 .يردأ ال :ةلخادم

 ..ًاذإف :خيشلا

 ..لاق اذكه وه نكلو بذكلا مهيف :ةلخادم

 هذه يف كتقو عيضت الو «هل ينغو رشلا نع دعبأ كيف هللا كراب ًاذإ :خيشلا

 هذه ةصقلا لوأ ىف اهنع تلأس ىتلا ةيقرلا وأ ثيدحلا نأ سنت الو ًاقالطإ رومألا

 ًايقار دب الو تنك نإو «مويلا ةفورعملا ةنسلا بتك يف لصأ هل سيل ثيدح اذه

 تنك كنأ ترشأ امكو..قمعتت الو نآرقلا نم رسيت ام أرقاف نجلا عرصب ًاعورصم

 هيف لخدت نأ زوجي ال اذه لك..هرخآ ىلإ..ملسم تنأ امو لأستو ملكتت لبق نم

 ىلإ. .كتسارد ىلإ..كشفيظو ىلإ ..كلمع ىلإ فرصت نأ امإ ًاقالطإ

 امأ ؛ًاعورصم ًالعف نوكي نم ىلع نآرق ةءارق ىلع طقف رصنقت نأ امإو...كتيمامإ

 ..ًاديعب الالض لضت نأ كيلع ىشخأ انأف ليصافتلا هذه لثم ىف لخدت نأ

 منصلا يف لخدي ناطيشلا ناك هنأ مهلالض بابسأ نم ةيلهاجلا نآلا نأل

 هرخآ ىلإو لاق هلإلا اذكهو لاق برلا اذكه :لوقيو مهاهنيو مهرمأيو ملكتيو



 اهيف قدصنو تاوصأ عمسن نحن انحبصأ نآلاف !نآلا ًالعف ًاتوص نوعمسي مهو

 اذه وأ..كلذ هباش ام وأ دترا ملسم وأ..ملسأو ينارصن..ملسأو يدوهي اذه نأو

 رومألا يف زوجي ال اذهو ءًاميلست اهب ملسنو اهذخأنو ..ةقوشعم يه وأ قشاع

 رومألا نم تامّلَسُملا قاسم اهقوسنو اهذخأت نأ انلوقع ءارو..انئارو يتلا ةيبيغلا

 ..ةيبيغ رومأ اهنأك

 [الإو هب ذخألا] بجوف هللا لوسر نع حيحص ثيدح انءاج..باتك انءاج

 ؛نآرقلا نم تايآ ةءارق ىلع طقف رصتقا وأ ًاقالطإ رمألا اذه نم كعد كلذل ءالف

 .مكيلع مالسلاو ليكوب مهيلع تسلف الإو اهبف عفن نإف

 عرب لإ هاب /۳٤٦)"رونلاو ىدهلا"

 زوجي له باب [507]

 ؟موهفم ريغ مالكب سنإلاب سبلتملا ينجلا جارخإ
 صصختم مهدحأل بهذف نجلا نم عرصب باصم صخش مآب له :لاؤس

 ؟ ينعي ريخب هكفو نجلا ملع يف
 ؟فيك :خيشلا

 .نجلا نم سبلتلا ينعي صاصتخا :ةلخادم

 .معن :خيشلا

 .عورصم ينعي :ةلخادم

 .تمهف :خيشلا

 يذلا صخشلا نيبم سيل وأ لامتحا ذوعشم صخش دنع بهذ :ةلخادم

 1 ہا



 ةديقع ىلع مثإ هيف له «ينعي هلثمب هكفي نأ عاطتسا حاجنب مت نكل «هيلإ بهذ

 ؟ضيرملا :بهذ يذلا

 ؟هلثمب ينعت اذام هلثمب هكف :خيشلا

 عاطتسا وأ :ينعي بولسألا [سفنب] جرخ لخد املثم بولسأب ينعي :ةلخادم

 بهذ نمل :لوق تحت عقي له اذه صخشلا ينعي «هيلإ دوعي الو ريخب هجلاعي نأ

 .لجرلا اذه نوكي دق فارعلا نم وه :(دمحم ىلع رفك دقف ًافارع ىلإ

 ال انآ كلذلو ءبولسألا وهام حضوت الو بولسأب لوقت تنأ يخأ اي :خيشلا

 اذهف ةينآرقلا تايآلا ضعب هيلع الت هنأ بولسألا ناك نإ «كبيجأس فيك فرعأ

 .هيلع ءيش ال لاحلا ةعيبطب

 ..اذإ امأ ءيش هيف ام :ةلخادم

 .لعف اذام حضوت ال تنأ وه لعف اذام نكل :خيشلا

 .هنم جرخ هأرق بولسأب حاضيإلا... :ةلخادم

 ؟ةخيطب ةخيرشمش أرق له ؟أرق اذام :خيشلا

 . ينعي أرق اذام فرعت نأ بجي معن :ةلخادم

 .معن :خيشلا

 .ءيشلا اذه بّيْط «نآرق أرق ناك اذإ امأ «تنسحأ :ةلخادم

 .ءيش اهيف ام :خبشلا

 ؟مثأي «شيبارخ تلق املثم اذإ امأ :ةلخادم

 .معن :خيشلا

 .ينجلا اذه هنم جرخ ولو :ةلخادم

 مكمل



 .ولو :خيشلا

 .هللا ناحبس :ةلخادم

 .ساون يبأ ةقيرط ىلع ةجلاعم اذه نآل :باوجلا

 .معن :لاؤسلا

 هئامدنل لوقي ناكف رمخلل ًانمدم ناك اذه ؟ساون يبأ ةقيرط فرعتأ :باوجلا

 .ءادلا يه تناك يتلاب ينوادو :هسالجو

 (0 0:19:55 /١5ه) "رونلاو ىدهلا"

 عرشت له باب ]٤۰۸[
 ؟نجلا جارخإل ردسلاو ءاملا ىلع نآرقلا ةءارق

 ءام الغم نولعجيو...ةءارقلل ةّبعُم اًناقوأ [نولعجي] بابشلا ضعب... :لاوس

 ؟رئاج اذه لهف...هيلعأرقُي ردسو

 «ميركلا نآرقلا ةوالت الإ عرشلا يف اندنع تدرو ةقيرط اندنع يفام :خيشلا

 نوتأي ءاملعلا نم هريغو ميقلا نبا نأ ملعن انك نإو ءاذه الإ درو امم اندنع سيل

 ءالصأ كلذل انملع امف ةنسلا يف امأ «ةبرجتلاب مهل تتبث يردأ ام ىرخأ ءايشأب

 ال اذهف لجو زع هللا باتك ةوالتب ىعرصلا نم نآجلا جرخي ناك نم :لوقن نحف
 «ةعدب هيف نوكي نأ وأ كرش كانه نوكي نأ نود عفانو تباث رمأ هنأل ؛هراكنإ زوجي

 هيلع ديزن الو هملعن يذلا اذه

 ٠٠:4١:١١( / ؟) "ةيدملا تاءاقل"

 ۹۹ 0 م



 ؟نجلا قري نآرقلا له باب 1

 نيرضاحلاو مكايإو انقزرو ءازجلا ريخ مالسإلا نع هللا مكازج :لئاسلا

 نأ ةحيحصلا ةنسلا يف تبث له.كيدلاول رفغو ةئجلا يف هيب لوسرلا ةقفارم
 ملف جورخلاب رمأ اذإ ناسنإلا عرصي يذلا ينجلا كلذكو؟نجلا قرحي نآرقلا
 .هللا مكدافأ انوديفأ؟نآرقلا هفرحي له جرخي

 ينجلا قرحت نآرقلا ةوالت نأ :ةنسلا يفاذه نم ائيش ملعأ ال :خيشلا

 .ناسنإب سبلتملا

 ٌءاَقِش هيف# نيملاعلا بر لاق امك ميركلا نآرقلا نأ هملعن يذلا نكل

 ضعب يف ءاج دقو .(07 :سنوي)#ٍروُدَّصلا ين اي ءِ وهو .(54] :لحتلا)#ٍساَّنلِل

 دلواهلو ةأرماب رم أب يبنلا نأ هريغ يفو دمحأ مامإلا دنسم يف ثيداحألا

 امنأكف ةينآرقلا تايآلا ضعب اب يبنلا هيلع أرقف نونجلاب :يآ ممللاب باصم

 نع اهلأسف ةأرملاب رمو عجر امل مث هقيرط عباتو ءا يبنلا رفاسو «لاقع نم طشُن
 نأ ةنسلا يف تباث اذهف «يفش نأ دعب هتكرت امك لازيال هلل دمحلاو :تلاقف اهدلو

 مث كلذ ىلع دهاش ثيدح اذهو ؛ناسنإلاب سبلتملا ينجلا جارخإ يف ديفي نآرقلا

 اوناك ملس هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا ةنسل مهعابتا يف نيقداصلا ةمئألا ضعب نإ

 خيش ءالؤه سأر ىلعو ناسنإلاب سبلتملا ينجلا جارخإل مهتلواحم يف هب نونتسي
 عورصملا ىلع أرق اذإ هنأب هنامز يف اًمورعم ناك دقف هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا

 ةءارقف «ناطيشلا هسمي مل امنأكو لاحلا يف ماق ىلاعتو كرابت هللا تايآ نم اًئيش

 .لاجملا اذه ىلإ ديفت نآرقلا

 هنأ هنظأ الو هّتفرع الو هب تعمس ام ءيش اذهف ينجلا قري نآرقلا نأ امأ

 .حصي نأ نكمي
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 لزنملا شرو هيف ثفنلاو ءاملا ىلع نآرقلا ةءارق له باب ]٠١[

 ؟تيبلا نم نجلا جارخإل عورشم هب

 هب شرو ءاملا يف ثفنلاو نآرقلا ةءارق له !خيش اي كيف هللا كراب :لاؤس

 ؟سأب هيف نجلا هنكست يذلا لزنملا

 نآرقلا أرقي ملسملا نأ ةنسلا امنإو «كلذ نم ءيش ةنسلا يف دجوي ال :خيشلا

 اذه «ةرقبلا ةروس هيف ارق اًنيب برقي ال ناطيشلا نإف ةرقبلا ةروس ةصاخبو هتيب يف
 .هنع تلأس يذلا كاذ ليدب جالعلا وه

 «(00:1 1: هزل )٩ "ةدج ىواتف"

 ؟نجلا جارخإل نيفارعلاب ةناعتسالا زوجي له باب 3

 يف بطلا عفني ملو نجلا نم سمب بيصأ ناسنإ :لئاسلا لوقي :لاؤسلا

 لجأ نم فاّرع ىلإ أجل اذإف .باصملا نم نجلا اذه جرخي نم دجوي الو .هجالع
 ؟لعفي اذامو ءال مأ هل زوجي اذه لهف ءهندب نم نجلا جري نأ

 يبنلا نأ :باوجلاف ءًافارع :لوقي امنيح لوقي ام ينعي لئاسلا ناك اذإ :خيشلا

 ناك نإ «دمحم ىلع لزنأ امب رفك دقف لوقي امب هقدصف ًافارع ىتأ نم» :لاق هب

 يهو ةعورشم ةقيرطب نجلا جري ًاناسنإ يتأي هنأ ينعي ناك نإ امأ ءلوقي ام ينعي

 هيلع يبنلا نع ةتباث يقر وأ ميركلا نآرقلا نم تابآّولتي نأ يهو ءًادج ةدودحم

 دقف ؛عورصملا اذه وأ سوسمملا اذه ىلع اهؤرقي تاذيوعتو مالسلاو ةالصلا

 ريثك نع انغلبي امك ىرخأ ءايشأ لمعتسي ناك نإ امأ ؛ىلاعتو كرابت هللا نذِإب ىفشي

 مهوالأ سانلا نم سنجلا اذه ةجلاعمل مهسفنأ اوبصن نيذلا ءالؤه نم

 املك هعم وأ مهعم نولصتي مهنأو «ينجل نوخاؤم مهنأ نومعزيف نوسوسمملا
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 ضرم ىلع نولديو هنوحصني مهنأو «مهمالک عمسي هنأو «مهعم ملكتي هنأو دارأ

 لوسرلا ىهن يذلا فارعلا وه اذهف كلذ هباش امو جالعلا ىلعو سوسمملا اذه

 ىلاعت هلوق لثمب اهنع يهنملا نجلاب ةناعتسالا نم وهو «هنايتإ نع مالسلا هيلع

 سنإلا َنِم ٌلاَجِر ناك هنأ :اولاق للي يبنلاب اونمآ نيذلا نجلا ناسل نع ةياكح

 لئنيحف ءًاتقمو ًالالضو ًابعت :يأ (1:نجلا)كاََمَر ْمُهوُداَرَ نجلا َنِم لاج ب َنوُذوْعَي

 نوكي كلذ نأل وأ باب نم هنأل «فارعلا وأ نهاكلا اذه لثم ىلإ باهذلا زوجي ال

 :ساون يبأ بهذم ىلع

 ءادلا يه تناك يتلاب ينوادو

 سملاب باصملا ناسنإلا اذه نأش نوكي اذكه «رمخلا برش بلطي :ينعي

 «نجلاب نيعتسي وهو هدي ىلع ءافشتسالل سانلا ضعب يتأي امنيح ناجلا ضعب نم
 نم وأ انركذ امك نآرقلا نم تايآ يسنإلاب سبلتملا ينجلا ىلع ولتي طقف سيلو

 زئاج رمأ ةيئآرقلا ةقيرطلا هذهب نجلا جارخإف إو هللا لوسر نع ةتباثلا ذيواعتلا

 «لعفيلف هاخأ عفتني نأ مكنم عاطتسا نما :مالسلا هيلع هلوق باب نم هنأل ؛ديفمو

 وهف مالسلا هيلع لوسرلا نع ةدراولا ةيعدألاو نآرقلا ةوالتلا ريغ كلذ ىوس ام امأ

 ىلإ دصقي نأ ىلتبم ناك نمل لوقن ٍلئنيحو «نايتإلا زوجي الف ؛ليجدت يف ليجدت
 ديفي لجو زعانبر نأ نكميو «ينجلا ىلعأر قي هنأ فورعم حلاص ناسنإ لثم

 يلتبي لجو زع هللا نآل «هللا هبسحف دفتسي مل نإف ءةءارقلا هذه لثمب سوسمملا

 هذه يصعتستو سانلا ضعب اهب باصُي ضارمألا نم ريثكو ءاشيامب هدابع

 اذهب نيقيلا هيتأي مث «شيعيو شيعيو شيعيو ءًاعيمج ءابطألا ىلع ضارمألا
 .ًاروكشم ًايعس نوكي نأ بجي هيعس نأ الإ ىعسي نکل «هب تومي «ضرملا

 (01 1:78:55 /۲۹۰) "رونلاو ىدهلا"
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 يبسنلا بيغلا رومأ نع نجلا لاؤس مكح باب 1

 ؟يبسنلا بيغلا رومأ نع نجلا لاؤس مكح ام :لاؤسلا

 نم كلذ نأل ؛ةيبيغ رومأب قلعتت ةلئسأ يف نجلا ىلإ هجوتلا ىرن ال :باوجلا
 لالض نم ًائيش ميركلا نآرقلا يف ركذ لجو زع هللاو ءرشبلا لالض ثعاوب

 نجلا لهأ نع ةياكح ىلاعتو كرابت نيملاعلا بر لاق ثيح نيقباسلا نيكرشملا

 َنِم ٌلاَجِر َناَك ُهّنَأَو# :مهلوق نم ناك دقف ءهب اونمآو ب يبنلا ىلإ اوءاج نيذلا

 يف نجلاب ةناعتسالاف (5 :نجلا»#اَّمَهَر ْمُهوُداَرَف نحل ا ىم ٍلاَجِرب َنوُدوْحَي سنإلا

 قولخملا ةثاغتسا ركنتسي امنيح نيمدقتملا ضعب لوقي امك وه بيغلا ةفرعم

 ةفرعم ىلع نجلاب رشبلا ةناعتساف «نيجسلاب نيجسلا ةثاغتساك هنإ «قولخملاب

 يف ناكرتشي نجلاو سنإلا نم نيسنجلا نإف «رشبلاب رشبلا ةناعتساك اذه «بيغلا

 نع بئاغ هنكلو عقاو رمآ وه بيغلاب دوصقملا نوكي امنيح امأ «بيغلا ةفرعم مدع

 لوقن كلذكف «عسوأ نجلا تاقاطو «ةدودحم مهتاردقو مهتاقاط نأ ببسب رشبلا

 ىلع قرخلا عستيو عسوتيس مهب ةناعتسالا يف رارمتسالا عم رمألا نآل ؛يغبني ال

 نوملعت مكنأل ؛تافصلا كرش يف لجو زع هللاب كارشإلا يف سانلا عقيف ؛عقارلا

 الف «هتافص يف دحاو ؛هتدابع يف دحاو «هتاذ يف دحاو لجو زع هللا نأ ًاعيمج

 لاَ :ىلاعتو كرابت لاق امك بيغلا ةفرعم يف ًاقلطم تاقولخملا نم دحأ هكراشي

 ءايبنألاف(۲۷ :نجل) ل وسَر ْنِم ىَقَتْرا ِنَماَلِإ ءاَدَحَأ ِهِْيَع لع ٌرِهْظُي الف بَل

 مهيلإ ءاحيإلا قيرطب لجو زع هللا نكلو «بيغلا نوملعي ال مهسفنأ لسرلاو

 بيغلا ةفرعم قيرطف كلذل ءو انيبن دعب يبن الو «تابيغملا ضعب نع مهمّلعُي
 وهو «عقو يذلا بيغلا نم وأ «عقي مل يذلا بيغلا نم ناك ءاوس دودسم قيرط اذه

 ةلزم كش الب وهو عونلا اذه يف نجلاب ةناعتسالاف ءرشبلا قوط يف لخاد ريغ
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 ...لجو زع هللاب كارشإلا ىلإ ًافنآ تلق امك يدؤي دقو ةلالضو

 لالضلا يف عوقولا يف رشبلا ثروي نجلاب لاصتالا باب حتف نأ دهاشلا

 (۵:01/۱۸۸٥:٠٠)"رونلاو یدهلا"

 لوغلا ىف ةيلهاجلا لهأ داقتعا باب 1

 :[مامإلا لاق]

 نولتت اهنأ ةيلهاجلا ىف نودقتعي اوناك «نيطايشلاو نجلا نم سنج :«لوغلا»

 [و]...«لوغال» :هلوقب إو يبنلا كلذ لطبأف «مهكلهتو سانلا لضتل يراربلا يف

 تناك «نيطايشلاو نجلا نم سنج ىهو «ناليغلا دحأ لوغلا» :ريثألا نبا لاق

 يف ًانولت نولتت :يأ ؛الوغت لوغتتف سانلل ىءارتت ةالفلا يف لوغلا نأ معزت برعلا

 .هلطبأو ةا يبنلا هافنف مهكلهتو:قيرطلا نع مهلضت: يآ مهلوغتو:ىتش روص

 .(51:7/5-3:8) "بيهرتلاو بيغرتلا ىلع قيلعتلا"

 ؟نيعلاب باصملا جّئاعي فيك باب [415]

 أرقي هنأ رخآ ىنعمب ينعي «نیعلاب بيصأ نمل جالع كانه ىرت اي له :لاؤس
 .هيلع ففخيف ءىش هيلع

 .ةنسلا يف دوجوم اذه هيإ :خيشلا

 .انخيش دوجوم جالعلا يف يللا سب «هفرعن ام اهريثأت يلاتلابو :يقلملا

 .نئاعلا ةفرعم طرتشي نكل «دوجوم هيإ :خيشلا



 .يلاتلابو نئاعلا وه نم اوفاش هنأ ينرضح ام يذلا :ةلخادم

 نيعلاب بئاصلا نم نيعلاب باصملا نم ًاضوتيو ذخؤي نئاعلا ؛معن هيإ :خيشلا
 .نيعلاب باصملا ناعملا بايث فارطأ كسمتو

 .ىرخأ ةرم يديس شيلعم :ةلخادم

 .ًاضوتي نأب نئاعلا فلكي :لوقأ :خيشلا

 .نيعلاب باصأ يذلا نئاعلا :ةلخادم

 يذلا ءاملا ءوضولا يأ ظفحي امنإو بكي ال ءاملا اذه مث «معن يأ :خيشلا

 ذخؤي مث ءءاعو يف ظفتحي قاري ال ءاملا اذه نيعلاب بيصملا نئاعلا هب ًاضوت

 .نيعلاب باصملا هسبال يللاه بوثلا ةناطب هب حسميو

 .مالسلا هيلع لوسرلا دهع يف عقو اذهو ءمعن يأ

 ؟ةنيعم ةيقر وأ ةنيعم راكذأ عم :يقلملا

 «ةباصإلا لبق عفنت راكذألا ءال :خيشلا

 صنلا اذه نيأ :ةلخادم

 .كلام "أطوم" يف :خيشلا

 .ًاطوملا يف :ةلخادم

 .معن يأ :خيشلا

 نوكي نأ بجي امك قيقحت تطرتشا نآلا ناك اذإ يديس اي بيط :يقلملا

 دقتعأ ءرمألا اذه متو :هرمأ يف كوكشم نئاعلا نأ ضرفنل ينعي «فورعم نئاعلا
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 ىرخألاو «ناعملا لهأب قلعتت امهادحإ «نيتيحان يف انه «ريض يف ام :خيشلا

 ناعملا لهأ وأ ناعملاب قلعتي ام امأ .ًاريغص ناك اذإ الإ هلآب لوقأ الو «نئاعلاب قلعتت

 مهل ةبسنلاب نسحيف «هسفن ةجلاعم فرع الو «هدشر نع بئاغ نوكيب وه هنأل

 له :لاؤس نع بيجن انك ةرايسلا ىف نآلاو نسحي «هلهآو ناعملا ىف نآلا ثحبلا

 ةوق ثيح نم ةيودألا :لوقأف نآلا هصخلأ ليصفتلا نم ءىشب باوجلا ناكف

 ؛هيطاعت بجاو اذهف هرثأو هجالع عوطقم مسق :ماسقأ ةثالث ضيرملا يف اهريثأت

 عونلا هنأ هسفن ضيرملا نظ وأ ملسملا بيبطلا نظ امإ نظلا ىلع بلغي مسقو

 ..ريخألاو ثلاثلا مسقلا ؛يفاشلا هرثأ هل ينعي وه جالعلا نم ينالفلا

 اذإ ًاعرش هب ذخألا زوجي ال يذلا نظلاب ذخآلا باب نم هنآل ؛حوجرم هب هئافش

 نم ءيشب ةرايسلا يف مالكلا ناك ًافنآ تلق امكو ةصالخلا هذهو اذه انفرع

 نالف هنأ مهدنع عوطقملا نم ينعي ناك اذإف ؛ناعملا لهأ ىلإ نآلا دوعن «ليصفتلا

 اذإو «هب ذخألا بحتسيف حجار نظ نهدنع ناك اذإو «هب ذخألا بجي اذهف نئاعلا

 يجن «هلهآ وأ ناعملاب قلعتي اميف اذه «هب لخآلا زوجي الف حوجرم نظ مهدنع ناك

 لهآ نوكي دق «نئاعلاب قلعتت ةلكشم هذه لاؤسلل ةبسنلاب ءنئاعلل ةبسنلاب ىقب

 حار عفرتي حار وه نكل «نئاعلا وه اذه هنأب نوعطقي ىلوألا ةبترملا يف ناعملا



 ام ةلأسملا كلذلف «يعرشلا مكحلل عضخي حر ام ءاذك انآ شاب ذوعأ !انأ :لوقي

 «نيدتم لجرب قلعتي رمآ اذه هنأل هرکی الو بحتسي الو بجي هنإ لوقن نحن ردقنب

 جالعلا اذهل عضخي نأ وه هيلع بجيف نوعطقي ناعملا لهأ ناكو ءًانيدتم ناك اذإف

 عضخي نأ هل زوجي الف الإو «هقح يف بحتسيف ًاحجار نظلا ناك نإو «يعرشلا

 .حوجرملا نظلا اذه لثمل

 :لوقيب «يرخف همسا ةايحلا ديق يف لازي ال قيقش يل خأ هب ينثدح لاثمك انآ

 ءيش نيعلاب دايص هنأك هقيدص ءاينابلأ يف ًاعبط اذه ءقيدص هل ناك هبابش مايأ يف

 نم ًاعون داطصي هنإ هاوه دايص يف ًالثم فيك ينعي رهاظلا نكل ءًادج بيهر ءيش

 دايطصا يف روصحم هنيع يف هرش هلل دمحلاو اذه «شوحولا نم ًاعون وأ رويطلا

 اي جرخن انيلخخ :هبحاص هل لوقي ناك ينركذ اذه نآلا :ءيش بيجع نكل «بنعلا

 ةيمالسإ رود رودلا تناك اينابلأ يف اندنع ؛هفاطق «شيإ زع يف «بنعلا داطصن نالف

 ةحسف هيف نوكي ام دب ال راد لك ءنآلا ائيلب امك ةيجنرفإ رود شم ينعي ةيبرع
 بهاذلا اهنم ةأرملا ىرت الءقيرطلا ىلع لطت ةذفان هيف نوكي هنأ نكمي الو «ةيلخاد

 راجشأ يف ةحسف يف نّكّسلا مامأ رصحلا لباقم نكل «تيبلا روصحم ءًادبأ ياجلاو

 روسلا ىلع ىلدتت اهناصغأ ًانايحأ تناك سئارعلا هذهف «هرخآ ىلإ نيت يف بنع يف
 فوشي رمي «بنعلا داطصن انب ايه :يخآل هبحاص اذه لوقيف عراشلا ىلع يلاعلا

 هعطق هنأك هرصب هجوي ام درجم «ربكأ هللا «هرخآ ىلإ لحفو يوتسمو جضان بنع

 .نيكسلاب

 (۲۰:۲۱/۷۶۹:٠۰٠)"رونلاو ىدهلا"



 يف ًاببس نوكتل ةنيعم ةسلج ةأرملا سولج مكح باب []
 ءاملاب اهلب مث تايآ ةباتكب رحسلا كف زوجي لهو ءةدالولا

 ؟هنم برشلاب روحسملا رمؤي مث

 ًابيس نوكتس ةنيعم ةسلج سلجت نأ تحصنف دلت ال ةأرما نع مامإلا لش]

 .[ةدالولا يف

 نم ةيآ اوبتكي :اولوقي مهاتفأ خيش :رحسلا نع رخآ لاؤسو :لئاسلا لاق مث
 ؟زوجي ال وأ زئاج اذه لهف ءاملا برشي مث روحسم دلولا نأل نآرقلا

 ءاسنلا زئاجع تافارخ نم كش ال هذه ىلوألا ةلأسملل ةبسنلاب ,معن :خيشلا

 تاببسملا ىلإ ملسملا اهب لصوتي يتلا بابسألا نأل ؛كلذ لثمب لمعلا زوجي الف

 :نيمسق ىلإ مسقنت

 ةبرجتلا بطلاك ةينوك بابسأ :رخآلا مسقلاو ؛ةيعرش بابسأ :لوآلا مسقلا

 ءاعدلاك ةينيد بابسأ كانه ٠..ةينوك ةيملع بابسأ هذه ؛مويلا فورعملا

 ءابطألا فرعي ال نآلا ىلإ يتلا ءادوسلا ةبحلا لامعتساو لسعلا لامعتساك«ًالثم

 لك نم ءافش ءادوسلا ةبحلا» :مالسلا هيلع لاق امك ءادوسلا ةبحلا يف يذلا ءافشلا

 ىلعو ةداجلا ىلع وهف نيعونلا نيذه نم ًاببس ملسملا ىطاعت اذإف "”«ماسلا الإ ءاد

 وحنو ًالثم ةريِطلاك ةيفارخ ةيمهو بابسأ يه ىرخأ بابسأ كانهو «ةماقتسالا

 .كلذ نم ًائيش ىطاعتي نأ ملسملل زوجي الف كلذ

 سولجلا اذه متعمس امك سلجتو بهذت لبحت ال يتلا ربخلا اذه لثمف

 )١( ملسمو (7”57مقر) يراخبلا )رقم0۸۹٦(.

 مكمل



 كلذلف يبرجتلا بطلا يفالو ةعيرشلا يفال تأت مل ةفارخ اذه بيرغلا بيجعلا

 ءاملعلا ضعب هب لوقي اذه ءاملاب هبرشو ةباتكلا هذه لسغو نآرقلا ةباتك امأ

 اندنعف اه يبنلا نع تدرو يتلا ةحيحصلا ةئسلا يف ًالصأ كلذل ملعن ال نكل

 «تباث اذه مالسلا هيلع لوسرلا نع ءاج امبو نآرقلاب ةيقرتلا «نآرق ةءارق ذوعتلا

 ٌلصأ هل ملعن ال اذهف برشيو ءاملاب ىحمُي مث ةفيحص يف بتكيو أرقي نأ امأ

 .ةنسلا ىف

 ٠۰٠١:٤۹( :۳۳/۸۱۹) "رونلاو ىدهلا"

 ؟رحسلا كف ىف زئاحلا وه ام باب 1411
 ص 2 5 ع

 ؟نارقلاب جلاعت يتلا ضارمألا يه امو

 نآرقلاب ىضرملا جالع عنمت ةنسلا له !خيش اي كيف هللا كراب :لوقي :لاؤس

 ؟سأب هيف رحسلا رّوُسِل صيصخت نودب

 ؟اذام هيف :خيشلا

 ..ةءارقلا وأ ثفنلا اًلثم ءاملا ىف ةءارقلاب ءصخشلل نجلا ءاذيإ..رحسلا..سأب

 اًعبط كلذف ضيرملا ىلع نآرقلل يلاتلا ةوالت ىلع جالعلا فقو اذإ :خيشلا

 سيلف ةنسلا يف درت مل ىرخأ ءايشأ نآرقلا ةوالت ىلإ فاضنا اذإ امأ «عورشمو زئاج

 كرابت هللا نإ» :لاق دق هيي يبنلا نأ :يهو ةدحاو ةظحالم عم ءاًعورشم كلذ

 ناك اذإف «هلهج نم هلهجو هملع نم هملع ءاود هل لزنأو الإ ًءاد لزنأ ام ىلاعتو

 ةيودألاب كلذ جلاعي نأ هيلعف ءرهاظ يندب يدام ضرم ام ضرمب بيصأ ناسنإلا

 ۱۱ ا



 بطلا نم ناك ام وأ يوبنلا بطلا نم اهنم ناك ام ءاوس ةفورعملا ةيبطلا ةيداملا

 لوسرلا اهدارأ يتلاو ةيداملا ةيودألا هذه لثمب جلاعي ال ضرملا ناك اذإف «يبرجتلا

 أجلي نأ دب ال ٍذيح «ءاود هل لزنأو الإ ءآد هللا لزنأ ام» :قباسلا هثيدحب مالسلا هيلع

 تعفترا اًناسنإ نأ نآلا الغم انبرض ول نكلو «سانلل ءاغش هنأل ؛نآرقلاب ةوالتلا ىلإ

 ةنكسملا ةيودألاب جلاعي امنإو نآرقلاب هتجلاعمل...أجليل انه عرشي الف هترارح

 اذهف اًلثم هديرو قرع عطقتا اذإ :لاثملا اذه نم حضوأو «ةرارحلل ةضفخملاو

 .نآرقلا ةوالت ىلإ أجلي نأ انه عرشي الو هبيصعتو هطبر ىلإ ردابي نأ اًسأر بجي

 كاذنيحف هتجلاعم نع هيمسقب يداملا بطلا زجع يتلا ةيسفنلا ضارمألا امأ

 نرتقي الأ :وهو اَقنآ هتركذ يذلا طرشلاب «ميركلا نآرقلا ةوالت ىلإ ةجلاعملاب عجري

 .ةنسلا يف دري مل ءيش هعم

 ۰۰:٤۲:۲۹( / )""ةدج ىراتف"

[é1]رحسلا كف ع رشي له باب  

 ؟تايآلا ضعب ةءارقو ردسلا نم قاروأ عبس قدب

 ردسلا نم قاروأ عبس قد :رحسلا جالع..ركذ ديحوتلا باتك يف... :لاؤس

 .تايآلا ضعب ةءارقو

 اذهو قاروألا هذه :لوقأس يننأل ؛لاؤسلا اذه لمشي قباسلا انباوج :خبشلا

 اوُناَه# :زربي نأ هيلعف كلذ يعدي نمف :كلذ انملع ام ؟ةنسلا يف ءاج له قدلا

 نم اًئيش تملع ام يملع دودح يفانآو ١ :ةرقبلا»4 َنيِقِداَص مشن نإ ْمُكَئاَهْرُب

 ءاًديأ كلذ

 "ةدج ىواتف" )٩/ ۱۹:۰٠:٤٥(

 ا



 فيك باب [5]

 ؟عرصلاو نيعلاو رحسلا نم جالعلا نوكي
 :[مامإلا لاق]

 زع هللا ىلإ ًاجللاو نآرق ةوالتو ةعورشملا ةيقرلا ىوس رحسلل اًجالع ملعأ ال

 نايتإو ناهّكلا نايتإ امأ ءرحسلا نم روحسملا اذه ةافاعمل هيلإ عرضتلاو لجو
 ؛كلذ وحنو هكف لجأ نم ؟رحسلا عون امو ؟رحس يذلا نم فاشكتسال َنيِفاّرعلا

 بابسألا نم نوكت دق لب ؛ةيعرش ريغ بابسأل طاعت وهف عفتني ال هنأ عم اذهف

 ةذاعتسا اهيف نوكي دقو ءاهيناعم فرعُي ال يتلا ىقرلا نم اهضعب يفامل ةيكرشلا

 نولاجدلا ءالؤه كلذ فرعي امنإو «مهؤامسأ يه ام فرعن ال نيذلا نيطايشلاب

 أَو :ميركلا نآرقلا يف نيملاعلا بر لاق امك نجلا نم مهئانرقب نونيعتسي نيذلا

 امامأ .(5:نجلا»كاَقَعَر ْمُهوُفاَرَق نجلا ىم لاج ب َنوُدوُحَي إلا ىم لاج ناگ

 باتك يف روكذم جالع هل نيعلاب باصملاف ؛عورصملاو نيعلاب باصملاب قلعتي

 -هءوضو ذخؤي نأو اضوتي نأب رمؤيف ؛فرعاذإف نئاعلاب ظبي نأ ؛هريغو أطوملا

 اًيعرش اًببس كلذ نوكيف ناعُملا فارطأ كلذب حسميو -هي ًاضوت يذلا هءام

 اذهف «نآلا ينرضحي ال امبر رخآلا ليصفتلا نم ءيش ثيدحلا يفو «هئافشل

 هب سبلت يذلا عورصملا امأ.نئسلا بتك نم هريغ يفو أطوملا باتك يف دوجوم

 فورعم حلاص ملسم نم ميركلا نآرقلا نم تايآ ةوالت هجالع اذهف ينجلا

 ىلع باوجلا نم يدنع ام اذه نايحألا نم ريثك يف ديفي اذهف ؛حالصلاب

 .لاؤسلا اذه

 ا 1/1 "-رئالا- ةدج ىواتف"
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 رحسب رحسلا ةلازإ مكح باب 14141

 ؟رحسب هنع رحسلا ةلازإ زوجي له روحسملا لجرلا :لاؤس

 ساونوبأ ريكسلا رْيِّمْجلا بهذم وهو ءدحاو بهذم ىلعالإ ءال :خيشلا

 (01:ه9:89 /۱۳۳) "رونلاو ىدهلا"

 نوعرف ةرحس رحس عون باب ]١:[

 نم ًارحس ناك مآ نيطايشلا ريخستب ًارحس ناك .نوعرف ةرحس رحس :لئاسلا

 ؟رخآلا عوتلا

 رخسب اوُءاَجَو ْمُهوُيَهْرَتْساَو ِسانلا يع اوُرَحَس## لوألا رهاظلا وه :خيشلا

 لِزَنَأ امو :ىلاعت هلوق يف نورسفملا لوقي اذهلو ...ليبخت :(117 :فارعألا)# ميِظَع

 ال ٌةَنْنِف نحن اإ الوُقَي ىَّتَح ٍدَحَأ ْنِم ِناَّنَعُي امو َتوُراَمَو تورا لباب ِنيَكَلملا َلَع
 دنع رحسلا رشتنا ناك نمز يف مهلزنأ انّير نيكلملا ناذه ٠١( :ةرقبلا»(ْرْفْكَت

 هذه ةفورعم ؛رحاسلا عم مالغلا ةصق يف ءاج امك ةرحسلا نومدختسيو ؛كولملا

 يذلا رحاسلا هنأب رعشو هبعشل دبعتسم كلم كانه ناك ؛ملسم حيحص يف ةصقلا

1 

ep 

 هل راتخي نأب هرمأف :هليدب ديري وهف «خاشو نسأ هبعش قاقرتسا ىلع هب نيعتسي ناك
 اذه ناكف «ًامالغ راتخاف «هدعب نم هتفيلخ نوكي يكل ًايكذ بعشلا نم ًامالغ

 .رحسلا هنم ملعتي رحاسلا ىلإ هتيب نم ًاحابص موي لك جرخي مالغلا

 «قيرطلا نع ةيوزنم ةعموص يف بهار ىلع قيرطلا يف هرصب عقو موي تاذ

 موي لك راصف «هبلق يف ةوالح هل دجوو «همالک هبجعأف بهارلا هملكف ؛هيلإ لّوحف

"° 



 هيلع لوح ًاحابص هيبأ راد نم جرخ اذإف ءاسم حابص بهارلا اذه ىلع ددرتي

 نم فرصني امنيحو ءرخأتت اذامل هبرضو هبقاعف «رحاسلا هملعم ىلإ هئيجمب رخأتو

 هدلاولا هبرضف رادلا نع رخأتف بهارلا ىلع لوح هيبأ راد ىلإ دوعيل رحاسلا
 .نيبراض نيب وه اذكهو

 سانلاو فقاو قيرطلا اذإو قيرطلا يف يشميو هتيب نم هتداعك جرخ موي تاذ

 «ريسلل آرجتي دحأ الو «سانلا ىلع قيرطلا تعطق ىعفأ اذإو رظن ءانهو انه نيفقاو

 هذه انع فرصاف قح ىلع بهارلا ناك نإ مهللا :لاقو اعدو هيدي مالغلا عفرف

 ءاودقتعاو هلوح نيذلا سانلا هبتناو ءةفآلا تفرصنا الإ همالك متي داك امف «ةفآلا

 .هب نوكربتي اوراص ءًاريثك ءايشآلا هذهب نودقتعي سانلا ذتموي فرعت

 «كرابملا مالغلا اذه ربخ هغلب ءىمعأ ريزو كلملا دنع «مالغلا اذه ربخ عاشو

 ؛كيفاعي يذلا وه كبر :لاق «ينفشا وأ ينفاع :هل لاقو هيلإ ءاج وأ هيلإ لسرأف

 ءافشلا اذه نكل ءًاريصب عجرو «هافشف هل اعدف «كيفاعي نأ يبر كل وعدأ ينكل

 هنود نملو هل ًاديعتسم ناك يذلا هكلم لالضب هل ًارُكْذُمو ريزولل ًايِبّرم ناك لجاعلا

 .هل كيرش ال هللا دبعي راصف

 فرعف «ينافاع بر :لاق «ببسلا نع هلأس ًاريصب هآرو كلملا ىلع لخد املف

 مالغلا ىلإ زعوأ بهارلا ناك انهو «مالغلا ىلع هلدف :هلأسف «هب رفك هنأ كلملا

 نمآو هب رفك ريزولا ىأر امل كلملا «ربخت الف ينع تلئس اذإف «يب ىلتبتس كنأب
 لسرأ «مالغلا نم :لاق ؟اذه نيأ نم هلأس نأ دعب نکل هلتقف ًاريصب داع نأ دعب هبرب

 فرعف «هافش يذلا وه لجو زع هللا نأب هحراصف هقطنتساو هبوجتساو «مالغلا ءارو

 رمأ :يهو ءًادج ةبيرغ ةقيرطب هلتقب رمأف ؛هريزو لالضإ ببس وه مالغلا نأ كلملا

 لفسألا ىلإ لبجلا ىلعأ نم هومريو لبج يف ةمق ىلعأ ىلإ هوذخأي نأ دنجلا



 .ةتيم رش توميف

 لبجلا برطضاف «تئش فيك مهينفكا مهللا :لاق هفذقب اومه املو اودعصف

 ىتح لهس يف يشمي هنأكو ىشم وهو «ىتوم ىكله ًاعيمج اوعقوف مهتحت نم
 .مهرش ينافك يبر :هل لاق ؛كلملا برغتسا ؛كلملا ىلإ لصو

 مثرحبلا هب اوطسوتي نأو ةريغص ةنيفس روقرق يف هوبكري نأب ًادنج رمأف

 «تئش فيك مهينفكا مهللا :لاق هفذقب اومهاملو هوذخأف «رحبلا يف هوفذقي

 ؛كلملا ىلإ يشمي وه عجرو رحبلا يف ًاعيمج اوعقوو روقرقلا وأ بكرملا برطاف
 لاقف كلذب مالغلا هحراصو «هلتق ىلإ ليبس هل سيل هنأ فرعو ًادج كلملا ظاتغاف

 يكحيي نآلا مالغلا ءهب كرمآ ام تلعف اذإ الإ يلتق ىلإ يلإ لوصولا عيطتست نل :هل

 وعدت :لاق ؟اذام :هل لاق ءهب كرمآ ام تلعف اذإ الإ كلملا ىلع ىلاعتي «قوف نم

 فقتو يتنانك نم ًامهس ذخأت مث ؛ةبشخلا ىلع ينعضتو «ميظع موي داعيمل سانلا

 ال الإو ينتلتق كلذ تلعف اذإف «مالغلا بر هللا مساب :لوقتو «هب ينيمرتو ينع ًاديعب

 اوبصنو دج ةريبك ةحاس ىف ةمألا تعمتجاو كلذ كلملا لعف «ىلإ كل ليبس

 هنع ًاديعب فقو مث «هتنانك نم ًامهس لتساو «همامآ كلملا فقوو ةبشخ ىلع مالغلا

 اذكه هدي عضوف ؛هردص يف هباصأف ؛مالغلا بر هللا مسب :ًالئاق مهسب هامرو

 اونمآو «هب اورفك مالغلا بر هللا مسب :لوقي كلملا اوعمس امل بعشلا نكل «تامو

 .ىلاعتو هناحبس برلاب

 هب ناميإلا نم هبعش ىدف هسفنب هئادفب هنأو «هب مالغلا ركم كلملا كردأ انهو

 دقوأو دودخألا رفحف ؛دودخألا ةصق تءاج انه «ىلاعتو كرابت هبرب ناميإلا ىلإ

 اهتعيبط تفعض رانلا بناجب تفقوأ املف ءاهل ًايبص لمحت ةأرما رود ءاجو رانلا

 لتقل :ىلاعت هلوق ءاج انهو ءاهسفن تفذقف !هامأ اي يربصا :مالغلا اهل لاقف ماك

 صم



 َنوُلَعْفَياَم لع ْمُهَو ٌدوُمُق اَهْيَلَع ْمُهْذِإ وقول ِتاَدِراَنلا ءدوُدْنَألا ٌباَحْض مَ

 كولملا ناك تورامو توراه ةصق يف دهاشلاف 0( -4:جوربلا»4ٌدوُهف َنيِِمْؤُاِب

 ًاملع رحسلا ملع اولعجيل نيكلملا لزنأ لجو زع انبرف «ةرحسلاب نوئيعتسي ذئموي
 ةقاط قوف ءيشب نوتأي ام ةرحسلا ءالؤه نأ اوفرعي ىتح «هتمرب بعشلا هفرعي ًاماع

 وأ ةكئالملا ميلعت قيرطب اوفرع املف ءرشبلا رئاس نود ملعب نوصتخي امنإ ءرشب

 مهديك نم اوجنف ؛ةرحسلا رحسب اوشغني داع ام اوراص رحسلا قيرط مهل نيكلملا
 نواعت اذإ نكل ؛لييخت نع ةرابع ينعي بلاغلا يف رحسلا وه اذهف «مهلالض نمو

 .معن يأ ,ربكأ هررضو دشأ هريثأت ناك نجلا ناطيش عم سنإلا ناطيش

 وهو ملكت يذلا مالسلا هيلع ىسيع انديس دعب يناثلا لفطلا اذه :لاؤسلا

 ؟دهملا يف

 .معن يأ :خيشلا

 .خيش اي نم ثلاثلاو :ةلخادم

 مالغو ءاذهو «مالسلا هيلع ىسيع :ةثالث الإ دهملا يف ملكتي مل :خيشلا

 .يغب ةأرماب مهتا يذلا بهارلا جيرج «جيرج

 (01:194:49 /؟هال) "رونلاو ىدهلا"

 ءرفجلا ملع لوح ةملك باب [471]
 . ةو لوسرلا الو ىتح رشبل بيغلا ةفرعم بسنت ال هنأو

 رْفجلا ىمسي امب نولماعتي خياشملاب نومستي نم ضعب :لئاسلا لوقي :لاؤس
 وه وجرملاف «نيدلا نم رومألا هذه نودعيو كلذ ريغو دادعألاو زومرلا حيتاقمو
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 نع ثدحتلا رومألا بعصأ نم ءابدألا وأ ءافرظلا ضعب لوقي :خيشلا

 ...اهيلع ليلدتلاو تايهدبلا

 سوردم وه الو ؛ةنسلا يف وه الو باتكلا يف وهال ملعلا اذه :لوقن نحن

 ال نيملسملا ءاملع نم دحأ الو :لوقن لب «حلاصلا فلسلا دنع مولعمو

 نم هيعديو هب لوقي امنإ ؛ملعلا اذهب نولوقي نيدلقملا الو نيعبتملا الو نيدهتجملا

 هللا يضر يلع ىلإ بوسنملا رفجلا كلذلو :لطابلاب سانلا لاومأ لكأي نأ ديري

 بوسنملا رفجلا :لوقأ نأ تدك «يريغ هيف عقي روهشم أطخ يف عقأ نأ تدكو هنع

 سيل هنأل يلع مامإلا لقأ ملف يناسل تظفحو يسفن تسبحف ؛يلع مامإلا ىلإ

 ؛مامإلا ةظفللا هذهب هصخ فرعلا نكلو «كش الب نيملسملا ةمئأ نم وه.ال ءًامامإ

 نيذلا مه «يعيشلا فرعلا وه.معن ؟يعدبلا فرعلا مأ ينسلا فرعلا ؟نرع يأ

 ءافلخلا ىلعو هل مهنم ًابصعت هنع هللا يضر يلعب هوصخو بقللا اذه اوبحس

 ةظفلب ًايلع ركذن نأ أطخلا نمف كلذلو «نامشعو رمعو ركب يبأ :نيلوألا نيدشارلا

 :لوقن نأ انل زاج ذئنيح ركب وبأ مامإلا :انلق اذإف ءنيدشارلا ءافلخلا ةيقب نود مامإلا

 ةعيشلا امأ ؛ةنسلا لهأ نم ًاملاع ام ًاموي متعمس له :مكركذأ انأ نكل «يلع مامإلا

 متعمس له نكل «رمعو ركب يبأ نيخيشلا نيمامإلا ءادعأ مهنأل مهنع لأسن الف

 وبأ مامإلا لاق :نولوقي ةعامجلاو ةنسلا لهأ نيملسملا ءاملع نم ًاملاع ام ًاموي

 ؟اذامل ءيلع مامإلا ينم اوعمست نأ متدكو يلثم متعمس نكل ءال :باوجلا ؟ركب

 سانلا نم ريثك بولق ىلع نار يذلا ديلقتلاو «سانلا ىلع رطيست يتلا ةلفغلا هذه

 سأرلا ىلع «هنع هللا يضر يلع مامإلا لاق :نولوقي «مهريغ نع ًالضف نيملسملا

 دنع مامإلا هنأل ؟ةمامإلاب ًايلع متصصخ اذامل نكلو كش الب انمامإ وه نيعلاو

 صك



 لوسرلا ةيصوب هل تناك ةفالخلا نأ ةلابإ ىلع ًاثغض نومعزي مهنألو ءةعيشلا

 وهو «ةلضافلا نورقلا هذه ةليط نامثعو رمعو ركب وبأ هنم اهرداص مث ؛هلاومعز

 ام «كلذ يف ةحلصملا ىأر هنأ اومعز مهنآل ؟اذامل ءًاتكاس يتأي نأ عطتسي مل

 .اومعز عادولا ةجح يفو مالسلا هيلع لوسرلا هاطعأ يذلا هقحب بلاطي

 .هنم مكتنسلأ اوظفحت نأ بجيف «يعيش ريبعت اذه :ًاذإ

 «ميركتلا اذهب ًايلع اوصّصخ ًاضيأ ؛ههجو هللا مرك يلع :مهلوق ًاضيأ هلثمو
 ركب يبأ نود ًايلع انصصخ اذامل نكل «كش ال ههجو هللا مرك ٌيلع :لوقن نحن

 يلع مامإلا :نولوقي ةعيشلا متعمس دقل :ًافنآ انلق امك مكل لوقن ؟نامثعو رمعو

 .ركب وبأ مامإلا :ةيقبلاو ركب يبأ يف لوقي نم مهنم متعمس ام نكل «ههجو هللا مرك

 اوعمست ملأ نكل «هرخآ ىلإ ههجو هللا مرك ركب وبأ :اولوقي نلو اولاق ام كلذك

 ىرخألا.معن ؟ههجو هللا مّرك يلع لاق :نولوقي نيملسملا خياشم نم ًاريثك

 ثيح نم ًامامت ىلوألاك ىرخألا :ينعأ.ًامامت ىلوألاك ىرخألاو ءًامامت ىلوألاك

 ىرخألاك ىلوألا صيصخت زاوج مدع ثيح نم ىلوآلاك ىرخألاو «مهلامعتسا

 نأ نم انتنسلآ ظفحن نأ يغبني كلذل «نيدشارلا ءافلخلا نم نيلوألا نود يلعب

 دبالو ناك نإ هدحو يلع مامإلا لاق وأ :هلحو ههجو هللا مرك يلع لاق :لوقن

 يكل ًاعيمج مهيلع قدصي فصوو فصولا نم مهل هيطعن ام ءافلخلا ةيقبل انيطعأ
 .مهنم دحأ نيب قرفن ال

 ْنِم دَحَأ َنْيَب ُقّوَقُتال# :لسرلاو ءايبنألا يف تءاج ةيآ هذه نأ كش ال

 عم هكلسن يذلا ليبس مهيف كلسن نأ يغبني لسرلا عابتأ نكلو (185 :ةرقبلا) ِدِلْشُر

 ةرابع يف نولوقي امك دحاو ىقتلم يف مالسلا هيلع لوسرلا مهعمج ءال ؤهف ءلسرلا
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 نيدشارلا ءافلخلا ةنسو يتنسب مكيلعف» :لاق ثيح ةدحاو ةلمج يف ةدحاو

 .(يدعب نم نييدهملا

 ةنجلا يف نامثعو ةنجلا يف رمعو ةنجلا يف ركب وبأو ةنجلا يف يبنلا» :لاقو

 دحأ نيب قرفتال :ًاذإف.ةنجلاب نيرشبملا ةرشعلا رخآ ىلإ (ةنجلا يف يلعو

 .خيش اي رفجلا :ةلخادم

 كازجف تدرش ينعي ينهذ يف !هللا ناحبسو «ملكتن انك.تنسحأ :خيشلا

 .ًاريخخ هللا

 هذهب ال ربخ هدنع ام يلع.يلع مامإلل ؟نمل بسني اذه رفجلا نأ :نولوقي

 هللا نأل ؛كلذ ًاعرش لطاب رفجلا اذه مث ؛موعزملا رفجلا اذهب ربخ هدنع الو ةظفللا

 الَق ِبْيَعْلا كاع :هتافص ضعبب ىلاعت هب مهل ًافرعم هدابع ًاهبنم لوقي لجو زع

 .(۲۷ :نجلا) ادص

 نومعزي -هيلع نودمتعيو هنوطاعتيو هنوسردي نيذلا -مهنأ نومعزي رفجلاف
 يتلا [قرطلا نم] قيرط يأب ًادبأ دحأل ليبس ال ءةيبيغ رومأ نع نوثدحتي هب مهنأ

 ىَقَق اَذِإَو ٍضْرَألاَو ِتاَوَمَّسلا ٌميِدَب# :ىلاعت هلوقب يأ ًانوك امإ ةرسيم ًاقرط تسيل

 هللا لوسر هب انءاج امب :يأ ًاعرش وأ (7١1:ةرقبلا)4ُنوُكَيَف ْنُك ةَ لوق اتارا

 ناك اذإ الإ اذك نوكيس :لوقن نأ عيطتسن ال «ةيبيغلا رومألا نع ثدحتلا نم اب

 .حيحص ا هللا لوسر ثيدح يف وأ هللا باتك يف صن كانه

 مهسفنأ نولضيو نوؤبنتي مهف كلذلو «كاذو اذه نم ءيش هيف سيل رفجلا



 لفل :لجو زع لاق امك «بيغلا ىلع علطي نأ عيطتسي دحأ ال هنأل مهريغ نولضيو

 .ىلاعتو كرابت ٠١( :لمنلا)4هللا الإ َبْيَمْلا ضْرَألاَو ِتاَوَمّسلا يف ْنَم ُمَلْعَيال

 ملعي يبن انيفو :اهئانغ يف لوقتو يّنْعُت ةيراج ًاموي عمس هلك, يبنلا ناك اذإو

 بيغلا ملعي ال١ :مالسلا هيلع اهل لاق ؛ةيراج يهو مالسلا هيلع اهل لاقف ءدغ يف ام

 بيغلا ملعب ال دغ يفام ملعي يبن انيفو :يلوقت ال ءاذه يعد ءاذه يعد- هللا الإ

 امك سيلو مالسلا هيلع لوسرلا فصو نم ينعي «نيلوقت تنك ام يلوقو ء- هللا الإ
 ةعدب يهو ةيمالسإ ديشانأ اهنأب اهنومسيو ديشانألا نودشني نيذلا نوداشنلا لعفي

 نورقلا هذه لك يف مالسإلا نأل ءةيتاذو لب طقف ةيمسا ةعدب تسيل «ةيتاذو ةيمسا

 نورقلا يه ًأدبأ ًامئاد اهب جتحن نحن يتلا نورقلا طقف ينعأ تسلو- تضم يتلا

 وأ هشيعن يذلا نرقلا اذه ادع ام-نورقلا هذه لك لب-ةيريخلاب اهل دوهشملا ةثالثلا

 نورقلا هذه لك يف يمالسإلا عمتجملا فرعي ام-رشع عبارلا نرقلا هشيعن انك

 املأعم ملعلا ءافعضو ناميإلا ءافعض نكل «ةينيدلا ديشانألاب ىمست ديشانأ

 ال ءايمالسإ اهب قطنلا زوجي ال يتلا ةعئاملا يناغألا ضعب ىلإ مهسوفن تحاترا

 هنأ ىلوأ باب نمف شحافلا مالكلاو نوجملاو قسفلا نم اهيف امل اهب قطنلا زوجي

 .اهب بيرطتلاو ينغتلا زوجي ال

 سيفنتلل مهل ًاجرخم اودجي نأ اودارأ ميرحتلا َنّيَبًامارح كلذ اودجو امل

 لبق نم اوناك دقلو «ةيمالسإ ديشانأ اهنومسي ديشانأب اوءاجف سوفنلا نع حيورتلاو

 يناغأ تدجو دقف ءةنجاملا يناغألا يف دوجوملا رهاظلا ميرحتلا نم ىتح اوجن ام

 .معن يأ.ةعئاملا يناغألا يف دجوي ال ام رفكلا نم اهيفو ةيمالسإ ديشانأ اهنومسي

 :ةدربلاب هنومسي اميف أرقن ًالثم نحن

 ملقلاو حوللا ملع كمولع نمو اهترضوايندلا كدوج نم نإف

 ۱۱۱ ا



 ؟تلاق اذام (هللا الإ بيغلا ملعي ال» :ًافنآ متعمس امك ةيراجلل لوقي هللا لوسر

 اهيلع درف.دغ يف ام ملعي يبن انيفو :تلاق امنإو «ءيش لك لوسرلا ملعي :تلاق ام

 .ثيدحلا رخآ ىلإ «اذه يعد هللا الإ بيغلا ملعي ال١ :مالسلا هيلع لوسرلا

 :لوقي يريصوبلا رعاشلا اذه امأ

 ملقلاو حوللا ملع كمولع نمو اهترضو ايندلا كدوج نم نإف

 اذه «نوثعبپ موي ىلإ نوكيس امو ناك ام ىضم امو ًادغ نوكي ام يردي شم

 ضري مل كلذ عم بلقلا ةبيطلا ةيراجلا كلت نم تردص يتلا ةملكلا كلت نم ربكأ

 .ثيدحلا رخآ ىلإ (هللا الإ بيغلا ملعي ال ءاذه يعد» :اهل لاقو هللا لوسر اهب

 نييفلسلا ةاعدلا ةندند ببسبو ةينيدلا ديشانألا هذه ىلع رود ىضم :ًاضيأ

 لثم راكنإ لوح نوندندي يضاملا نرقلا اذه يف نامزلا نم نرق فصن ةهرب ءطقف

 ناك ًاثيدحو ًاميدق ةحاسلا ىف ةدوجوملا تاعامجلا رئاس نود ظافلألا هذه

 ال هنأ ملسملا بابشلا نم ريثك هبتتق ءهلل دمحلاو وجرملا ريثأتلا كلذ مهتوعدل

 بيرطتلاب اننادبأ نع للكلا ُبِهْذُنو انسوفن نع حورنو ديشانأ دشنن نأ نحن يغبني

 .يريصوبلا لوق لثم نم لجو زع هللا مرح ام اهيف نوكي ديشانأب

 راعشأو نوجملا راعشأ نيب ًاطسو نوكت ةديدج راعشأب يتأن نأ بجي ًاذإ

 نم عرشلا ىلإ برقأو هزنأ ينعي نوكت دق ريخألا نمزلا يف ديشانألا هذه لثم

 فارحنالا نم ءيش نم اهنم ريثكلا ولخي ال كلذ عم نكلو ءديشانآ نم اهتاقباس

 .تيقملا فوصتلا ىلإ برقتلاو ولغلاو

 ءانودعاس.لوقي شيأ.رعشلا نم تايبألا ضعب قشمد ىف انأو ظفحأ تنك



 .نيساي لوقي شيأ

 .اهلوأ شيأ :ةلخادم

 ايندلا :ينهذ يف يقاب ءاهرخآو اهلوأ يفاب ءيش لك...لوقأ حار ءال :خيشلا

 ...2يف

 .ءيف ايندلاف... :ةلخادم

 .ءيف ايندلاف :خيشلا

 .يح يقابلاو ينفي لكلا :ةلخادم

 ؟نمل لظ «لايخ ايندلا :دوجولا ةدحو هذه ؟ءيف ايندلا ىنعم شيأ :خيشلا

 لقان نكلو تايرفك يف لخدن اندب ىقب انه ؟نيملاعلا بر وه نم «نيملاعلا برل

 لظ يه تاقولخملا هذهو «هللا وهف كنيعب هارت ام لك :نولوقي ءرفاكب سيل رفكلا

 .ةلطابلا ةديقعلا هذه ىلإ يمري رعاشلا اذه ءاهل ةقيقح الو مهو يهو هللا

 :نانثا ناثيش اهيف لخد نكلو ظافلألا تنسحت ًاضيأ دق مهملا

 مدعو اهيناعم ةحصب انملس اذإ ديشانألا هذه نأ :اهيف لخد ءيش لوأ

 انملس اذإ-ضراعتلا نمًافنآ ةلثمألا ضعب انركذ امك-ةعيرشلا عم اهضراعت

 .رخآ ءيش هقحل مث ءيشآلوأ اهيف لخد دقف اهيناعم ةمالس اهتمالسب

 هنم دب ال اذه...ةعئاملا يناغألا نازوآلاب اهونزوي مهنأ :وه لوألا ءيشلا

 .نيدشنملاو ديشانألا هذه لكل

 نآلا عمستف ءفدلا ىلع برضلا هيفاولخدآ :عظفآلا وهو يناثلا ءيشلا

 نويزفلتلا ىلإ رظنلاب ىلتبأ ام ةلق ىلع يل ضيقو ةينيد ديشانأب اهنومسي ديشانأ

 ا ۱۱۱٤



 ىلع برضي هب اذإو «يدلب نم يروس وه فسألا عمو انه ًاصخش اورضحأ مهنأب
 .ينعي ضرغ يضاق :يروسلا ريبعتلاب هلاح فياشو ًامامت فيكمو فدلا

 ىلإ فدلا لصو ىتح ؛ةينيد ديشانأو يناغأ ينغيو فدلا ىلع برضي اذهف

 تلق.سناجتم هلكف «ةيمالسإ دجاسملا يفو ةينيد ديشانأ ؟اذام ةليحب دجاسملا

 .ضعب عم هضعب هلك سناجتمف ...ینعم هل نکل وغل شيلعم «سجانتم

 عم هذه «سئانك لخدت كنأك اهتلخد اهتاخد ول فسألا عم مويلا دجاسملا

 .نيفرحنملا نيملسملا بابلأبو ةهج نم نيملسملا ريغ بابلأب ذخأت ةرهاظ فسألا

 يومألا دجسملا حبصأ-ديدشلا فسألا عم-ىرن انك قشمد يف انك امل نحن

 نكي مل ءال ؟اودتهيل ءاولصيل ؟اذامل «ًالاجرو ًءاسن نييكيرمألاو نييبروألا ةبعك

 يف تشقن يتلا شوقنلا ىلعو ءاسفيسفلا ىلع اوجرفتي امنإو ءاذه نم ءيش

 «تاجربتم تايساك ءاسنلا لخدتو «هذه ةميدق راثآ «هرخآ ىلإو ةيمأ ينب نمز

 ابرو ملسملا ىلع رفاكلا ءالعتساو مسجملا دسجملا لذلا ىرن كلذ نم رثكأو

 َنينِمْؤلا لع َيرفا كلل هلا لَك ْنَلَو# :ميركلا نآرقلا يف لوقي لجو زع
 .(1 41 :ءاسنلا) اليس

 ام ءارفصلا مئامعلا مهسوؤر ىلعو دجسملا مدخ ضعب ىرن ؟اذام ىرن

 كسمتم وه نكل ملاع وهام ةمامعلا هذهب ممعتملا نأ ىلع لدت هذه ءانه اهنوفرعت

 يللا تايبروألا ءاسنلا مادقأ ىلع اهيسكي لاعنب يتأي مدخلا ءال وه ضعيف ءهنيدب

 وهو هسأر قوف هقوف يهو ءاصفرقلا سلاج وهو تايراع تايساك تاجريتم نه

 كاذ وأ ةرفاكلا هذه تلخد ول ءانأ يداقتعا يفو ءدجسملا لخدتل ؟اذامل ءاهمدخي

 .نيفسآ هارن انك يذلا لذلا اذه نم نيملسملل فرشأ مهلاعنب رفاكلا

° 



 «يوبتلا دجسملا ددج امل هنع هللا يضر رمع لاق امك دجاسملاف :دوصقملا

 هللا يضر .ارفصت الو رمحت الو رقلاو رحلا نم سانلا َّنِكأ) :سدنهملا ءاّنَبلل لاق

 ءاندجسم وه ام نكل اذه اندجسم «ءاحيفلا» دجسم ىآرو مويلا ءاج ول «رمع نع

 ققحت سابع نب هللا دبع ربخ نأ ىأرل «باجعلا بجعلا ىأرل نييروس ينعي دجسم
 يف ءاج ثيح ءًاظفل وأ ّىنعم هيبن نم ًاظفل هلاق ام ىقلت ناك هنأ ىلع لدي امم ًالعف

 ترمأ ام» : لإ هللا لوسر لاق :لاق هنأ سابع نبا نع يوقلا دنسلاب دواد يبأ نئس

 (4ه :جحلا)# يشم رْضَقَو# :نآرقلا يف لاق امك ءاهناينب عفر :يأ (دجاسملا دييشتب

 .«ىراصتلاو دوهيلا تفرخز امك اهتفرخزتلا :ثيدحلا ىلع ًابقعم سابع نبا لاق

 امك :لوقأ ال ؛مويلا نيملسملا دجاسم تلخد ىراصنلاو دوهيلا ةفرخز

 كانه نكل ءاضيأ عقاو اذه ءنيملسملا تويب ىلإ ىراصنلاو دوهيلا روص تلخد

 «تويبلا ىلإ روصلا لوخد نيبو دجاسملا ىلإ فراخزلا لوخد نيب ادج اريبك اقرف

 قرغأ دجاسملا ىلإ فراخزلا لوخد نكل ؛عرشلل فلاخم ٌركنم امهنم لك حيحص
 ًابرقتو ةدابع ةيصعملا انذختا اننأل كلذ «تويبلا ىلإ روصلا لوخد نم راكنإلا يف

 .هللا ىلإ

 عمسن نل نأ ًاريخأ وجرنو عمسن الأ وجرنو عمسن مل-هلل دمحلاو-مويلا ىلإ
 شيعن نآلا انتكل «تويبلا ىلإ روصلا لاخدإب هللا ىلإ برقتي نيملسملا نم ًادحأ نأ

 قدصف ؛ىلاعتو كرايت هللا تويب ىلإ فراخزلا لاخدإب هللا ىلإ نوبرقتي سان يف

 نم هعمس ام نيب قرف هنأل .فوقوم ةياورلا يفو ظفللا يف وه سابع نبا لوق مهيف
 .وه هلاق ام نيبو لوسرلا هلاق ام نيب وأ لوسرلا

 نبا لاق .«دجاسملا دييشتب ترمأ ام» :لاق هنأ مالسلا هيلع لوسرلا نع لاق

 نبا نوكي نأ نكمملا نمف (ىراصنلاو دوهيلا تفرخز امك اهتفرخزتل) :سابع

 ۱۱ ا



 مالسلا هيلع لوسرلا نم هسفن دنع نم هلاق يذلا مالكلا اذه ىنعم عمس سابع

 ثيدحلا ءاملع هلوقي امك اذه نوكي نأ نكممو ؛هدنع نم ظفلب هنع ربع وه نكل

 .عوفرملا مكح يف فوقوم هنإ :ثيداحألا نم ريثك يف
 ديشانألا تلخدف «عقاو مويلا اذه «ىراصنلاو دوهيلا تفرخز امك اهنفرخزتل»

 دجاسملا ىلإ فدلا عم تلخد ةينيدلا ديشانألاب ًاناودعو ًاملظو ًايغب اهنومسي يتلا

 قلاب انيبن يدهب انفّرعُي نأ لجو زع هللا لأسنف.ىلاعتو كرابت هللا ىلإ اهب نوبرقتي

 .معن.ىلاعتو كرابت هاقلت ىتح هب انكسمي نأو

 "رونلاو ىدهلا" )۳۱۳/ ۳٤ ۲۸:٠٠(

 ؟رفحلا وهام باب 1

 ؟هنع انيطعت تامولعم هيف هتاذب مئاق ملع هنأ لاقي اذه رفجلا... :لئاسلا

 الو هنع هللا يضر يلعل بسنت مانس الو اهل ماطخ ال تاياور امنإ ءًاقالطإ هل لصأ

 الإ اهوفرعي نأ رشبلل نكمي ال ةيبيغ رومأب قلعتت رابخأ اهيفو ءًاقالطإ اهل لصأ

 ةعوضوم ثيداحأ نع ةرابع ىرخأ ةرابعب هنع ربعي نأ نكمي رفجلاف ؛مالسلا

 ضعب يف ًاقرفم الإ هل دوجو ال ؟باتكلا اذه نيأ مث ءرفجلا باتك مساب ةعومجم

 ..هل سيلف «بتكلا ضعب ىف تاياورلا

 .ملع هنأ تمهف انآ ملع مآ «ذاتسأ باتك وه :ةلخادم

 .ىلعل بوسنم رفجلا باتك «باتك هيإ :خبشلا

 منيل



 قيدص كلذل ءًاملع هولعجو خألا لاق ام لثم باتكلا اذه نم هلعل :ةلخادم

 عضو ىفخي ال امك مولعلل هلعج دقو «مولعلا دجبآ» باتك يف ناخ نسح

 .رفجلا ملع

 .رفجلا باتك وه نكل :خيشلا

 .رفجلا باتك نم هبصم ًاعبط نكل :ةلخادم

 .معن يأ :خيشلا

 نبال ١( :حتفلا»#اّنيِبُم اَحْنَق كَل اَنْحَتَف الإ ريسفت هنأ اوعي نكل :ةلخادم

 .هنع نوملكتي يذلا اذه مئاقلا ملعلا نم ءزجلا اذه نأ سابع

 .اذه ريسفت يأ :خيشلا

 ..مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا توم وه يذلا :ةلخادم

 هللا زط َءاَج اَذِإ# :ىلاعت هلوق لزن امل دوصقملا ناك اذإ :خيشلا

 هيلع لوسرلا ةافو يعن اذه :لاق «هولأسف «قيدصلا ركب وبأ ىكب ١( :رصنلا4 ُْنَملاَو

 ةاعدملا ليصافتلا هيف سيل نكل «يراخبلا حيحص يف دوجوم اذهف «مالسلا

 هيف لوسرلا ةافوب قلعتي ام «"مكناهرب اوتاه" :لوقن ىعدُم ءيش يأ نيدعبو

 ةروصب ءاج توملا كلم هنأ ءاهوتعمس نكمي ةصقلا هذهو «فيعض هيفو حيحص

 نازحألا ةراثإ دصقي ةبكرم ةصق «يردأ ام وأ ةمطاف تيب بابلا قرط لئاس

 السلا هيلع لوسرلا ةافوب ةقالع اهل كش الب ةعوضوم ةصقلا هذه «ناجشآلاو

 ؟رفجلا ملع هنع لاقي اذه لهف

 قلعتي نأ يغبنيام ردقب ءامسألاب قلعتي نأ مزاللا نم سيل ناسنإلاو

 ۱۱۱۸ ا



 ملع فورعم نئقم ملعك رفجلا ملع اندنع هيفام رفجلا ملعف «تايمسملاب

 نم ءيش هيف ام ؛خلإ فرصلا ملع ءوحنلا ملع ؛هقفلا ملع ءريسفتلا ملع ؛ثيدحلا

 .رفجلا باتك وه نكل ءاقالطإ اذه

 .رفجلا ملع ةقيقح :لوقت تافلؤم هيف :ةلخادم

 يف عبط باتك ءرفجلا ةلأسم يف عيدب قيقحت هل اضر ديشر خيشلا :ةلخادم

 ...ةيمالسإلا ةدحولا :ناونعب ىيمالسإلا بتكملا

 .ةميدقلا رانملا ةعبط ةدوجوم :خيشلا

 امك ةصالخلا نكل عسوتب مالكلا تبثيو رفجلا ةيضق اهيف شقاني :ةلخادم

 .ماطخ اهل ام ءايشأو تافارخ هنأو رفجلا ةيضق لوح انخيش متركذ

 اهيكحي مأ ءالؤه نم صخشل تعقو يردأ ام «ةفيرط ةصق باتكلا اذه يف ركذي

 يه ام فرحألا تاباسح هذه نأ هشقانو هعم عمتجا «نيفلاسلا نيقباسلا ضعب نع

 هذه عومجم دمح :هل لاق هدمح :هل لاق .كمسا ام تنأ :هل لاقف ؛يخأ اي ةطبضتم

 «بلكأ ًاذإ تنأ :هل لاق ءدمحأ يمسا لصأ انآ ال :هل لاق «بلك عومجم فرحألا

 .بلكأ ىلإ دمحأ نمو «بلك ىلإ دمح نم...هنم علطي يذلا باسحلا اذه امف

 .ًاملع هنظأ تنك :ةلخادم

 .ماشلاب لوقن ام لثم ةخيطبو ةخيرشمشلا دنع ملع يه :خيشلا

 (017 1:08: ٤۷ /؟هازل) "رونلاو ىدهلا"



 ؟رحسلا نم وه لهو ديلا ةفخب ىمسي ام مكح باب ۳1

 ...سانلا ضعب اهب موقيو ءديلا ةفخ ىمست ينلا ءليحلا مكح وه ام :لاؤس

 ةقيرطب هنذأ ءارو نم هجرخي مث ءرعشت نأ نود كبيج نم لاملا جرخي نأ ًالثم

 ...؟هبحاص رفكي له يلاتلابو ؟رحسلا نم اذه لهف ء[ةنيعم]

 عراشلا هنع ىهنُي يذلا ءلجدلا نم هنكل ءرحسلا نم سيل اذه ال :خيشلا

 .معت.ميكحلا

 (0 #7 208/1 9) "رونلاو ىدهلا"

 نود ىضرملا ىلع ةءارقلا يف عسوتلا مكح ام باب []

 «تيزلاو ءاملاب ةيقرلا زوجت لهو ءمهرمأ نم دكأتلا

 ؟ةيئابرهكلا تامدصلاب زوجت لهو

 عورصملا ىلع ةءارقلا نأ مولعملا نم :لئاسلا لوقي :لوألا لاؤسلا :لاؤس

 نوؤرقي مهنأ ملعلا عم ءرمألا اذهل بابشلا ضعب سولج اندنع رشتنا نكلو «ةزئاج

 نيب ديازت يف اذه لاز امو «مهنم دكأتلا نودب ضيرم هنأ اًمعاز مهيتأي نم لك ىلع

 يف بابشلا ضعب مدقأ دقو «سانلا نم ريثك نيب ةسوسولا ترشتنا ىنح بابشلا

 تيزلاو ءاملا يف نوثفنيو .هتأي نمل ةيقرلا يف ةنيعم نكامأ يف ةصاخ سلاجم دقع

 بلاطو سوسوم نيب مهيلع سانلا بلاكت دقو ءهب هورتشا امم رثكأب هنوعيبيو

 ؟خيشلا يأر ام .ضيرم هنأ معزي نم لك ىلع نوؤرقي مهو ءاّمح ضيرمو ةكربلل

 نإ :انلقو باوجلا انركذ اًضيأو ءبيرقلا سمألاب قبس لاؤسلا اذه :خيشلا

 ام امأ «عورصملا ىلع نآرقلا نم ءيش ةءارق الإ سيل ةلأسملا هذه يف هملعن يذلا
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 اذهف هيف كربتلاو هيف ثفنلاو تيزلا عيب امأ ءةنسلا يف الصأ هل ملعن الف كلذ ىوس

 يف اًلصأ هل دجن مل :الوأ اًرمأ رقت نأ عيطتسن الو الصأ هل فرعن ال امم كلذك

 سان كانه نأ امأ «حلاصلا انفلس لمع نم كلذ فرعن مل :اًيتاثو «ةنسلاو باتكلا

 ىلع هيف ةدهعلا :بيرقلا سمألا ىف اًضيأ تلق امك اذهف نولعفي ال وأ كلذ نولعفي

 .اًديَأ كلذ نم اًئيش فرعن ام اندنع نحنف يوارلا

 طقف ءةيمالسإلا روصعلا رم ىلع دوهعم رمأف عو مصملا ىلع ةوالثلا ةيضق امأ

 .هنايب قبس اميف هزت الو هب انل ملع الف كلذ ىوس ام امأ ةوالتلا

 .ءايرهكلاب ّردعصلاو :ةلخادم

 ؟ءابرهكلاب قعص دجوي اًضيأ :خيشلا

 .معن :ةلخادم

 كانه نأ ةقيقحلا ءابطألا دنع اهفرعت نحن ءابرهكلا ةقعص يردأ ام :خيشلا

 :اًئيش لوقن نأ ىلإ يرظن تفلي ريخألا لاؤسلا اذه :ينعي «ةبرجتلاب قلعتت رومأ

 نأ نوملعت مكنظأ ءابرهكلاب قعصلاف ءةنايدلاب قلعتت الو ةبرجتلاب قلعتت رومأ كانه

 تارايتلا هذه ىلإ نوؤجلي مثو مهيدل ةدوهعملا تاجالعلا لك نولمعتسي عرصلا

 ةبسنلاب نآلا يثحب-لوقن نأ عيطتسن الف «يكلا ءاودلا رخآ :ةدعاق ىلع ةيئابرهكلا

 ةيئابرهكلا تارايتلا هذه طيلصت مكح ام :لوقن نأ عيطتسن ال -نييداملا ءابطألل

 نيدلاب اًلوأ قلعتي ال رمألا نأل ؟هريغب وأ عرصلاب نيباصملا ىضرملا ضعب ىلع
 .اًباجيإ الو اًبلس ال اذهل ضرعتي ملف نيدلا امأ ءابيبط تسلو بطلاب قلعتي امنإو

 عونب بيصأ دق ناك قشمد يف انناوخإ دحأ نأ مكل ركذأ نأ نسحي ةبساتملابو



 هرسكي ثيح رادلا يف ءيش همامأ فقي ال ىتح اًنايحأ هيلع دتشي عرصلا نم

 ضرملا نم عونلا اذه جيلاعُت يتلا تايفشتسملا يف جّلاعتو «ميطحت رش همطحيو
 :يأ «قيرطلا هذهب كانه جلاعتو ةيكيرمألا ةعماجلا ىلإ توريب ىلإ بهذ ىتح

 وه اًمئاد سيل تابون ىلع ناك نکل كلذك يقب ىفشي ملو ةيئابرهكلا تامدصلاب

 .موصلاب بيبطتلاب اًثيدح ىمسي ام وهو اًحارتقا هيلإ انأ تمّدَق كلذ دعبو «عورصم
 هيمسيدق امنإو يعرشلا موصلا لاحلا ةعيبطب وه سيل موصلاب دوصقملاو

 لوقن الف عرشلا ةقالع هل سيل عوجلاب بيبطتلا اذه !عوجلاب بيبطتلا «عيوجتلاب

 وهف ضارمألا ضعب ةجلاعمل ةليسوك ةليسولا هذه تحجن نإ «ةنس لوقن الو ةعدب

 يننأ ملعي مكضعب لعل اًيصخش انأو ءاقالطإ كلذ يف ءيش الف حجني مل نإو ريخ

 الأ موصلا اذه ىنعمو ءاّموي نيعبرأ تمصف عوجلاب بيبطتلا نم عونلا اذه تغلب
 ءاّموي نيعبرأ ءاملا اذه ىوس اًقلطم اًئيش برشي الو اًقالطإ اًئيش مئاصلا اذه لكأي

 دجيف هل اًداتعم وه يذلا ماعطلا ىلع اًديور اًديور نرمتي أدبي اهلك مايألا هذه دعبو

 الو يسفنب اذه تولب انآ ءضارمألا نم هوكشي ناك امم ريثك يف ءافشلا رثأ

 .حرشلا ليطأ

 لاومألا قفنأو ةيئابرهكلا تامدصلا هذه ىلإ دوعي يذلا اذه دهاشلا امنإ

 «موصلا اذه يفالإ يفوعام نانبل يفو ايروس يف ةديدعلا تايفشتسملا يف ةلئاطلا

 نيثالثو اًعبرأ ماص هنأ رمألا هب لصو ىتح رثكأو رثكأ كلذ دعب مث مايأ ةتس وأ ماص

 ناك نإو دوهعم نكي مل يذلا جالعلا هذه لثمف ءارثأ ضرملا اذهل ري مل مث ءاّموي

 اوموص" :نولوقي اميف مالسلا هيلع هلوق لثمل هب نوعجشي مويلا ظاعولا ضعب

 اذهبو ثيدحلا اذه نكل ءدئاوفلا لك هيف يعرشلا موصلا نأ كش ال «"اوحصت

 موصلا اذه نكل ءةفيعضلا ثيداحألا ةلسلس يف كلذ انيب انك امك حصي مل ظفللا

 ۱۱ ا



 لصح ءاشام ىتمو ءاشيام ءاملا نم برشي نأ مئاصلا اذهل هيف حابي يذلا يبطلا

 انناوخإ نم بلاطلا كلذ صخش يفو يصخش يف اًدج ةريثكو ةريثك دئاوف هنم

 .ريثكو ريثك مهريغ يفو كانه

 ناك يذلا اذه :ةتكنلاو ةفارطلا نم ءيش عم ريخألا لاثملا اًضيأ ليبس ىلعو

 ناسنإ هيلإ ءاج املك راص ةدئافلا نم موصلا نم عونلا اذه نم سمل امم عرصي

 صخش هءاج..موصلاب كيلع :هل لوقي هجالع ءابطألا يعو هب ملأ اًضرم وكشي

 نأ عيطتست الو شارفلا ةحيرط تحبصأو زوجع يهو همأ هيلإ وكشي ميسو باش

 اتلم تايفشتسملا ضعب يف نيتضرمم نيتتبا اهل نأ عمو ءاهتجاح ءاضقل قلطنت
 ةراذقلا نم ةلاحب تحبصأ يعم نوروصت هنأل ؛زوجعلا امهمأل امهتمدخ نم اتلكو

 :هل لاق اهرمأ زوجعلا هذه نبا اكش املف «مآلا هذه نوفاعي دالوألا ىتحو ثيحب

 اهمامأ عضو ماعطلا لك نم اهعنما :يأ موصلاب ينعي اذام هل حرش وهو .. اهمّوَص

 هذه !يخأ اي :لاق :برشت تءاش ىتمو سأكلاو ءاملا قيربإ هذه لثم ةلواطلا ىلع

 هل لوقيو «همعز يف اًعوج تومت..هرخآ ىلإو تومت امبرو زوجع هذهو حيصت
 تنأ حيرتستو زوجعلا تومت هنأ قدصم تنأ ام تنأ !اننيب مالكلا اذه :اًحزام

 اوعنمو زوجعلا مامأ ءاملا عضو العفو عنتقا هنأك لجرلاف ءاهمٌّرَص ءاهنم كتخأو

 اهيلع نودري ال مهو حيصت يه..هعاونأ لكب بارشلاو هلاكشأ لكب ماعطلا اهنع

 «ةجاحلاب رعشت امنيح ءاملا برشت نأ رطضت ءاهيلع دري دحأ ام..لكأ ماعط ماعط

 ءاج الإ مايأ تس وحن الإ ىضم ام :انيحاص نم ةفصولا هذه ذخأ يذلا اهنبا لوقي

 تلظ اذكهو اهسفنب اهسفن مدخت تأدبو اهشارف نم تماق همآ نأب انبحاص رشبي

 هللا اهافش ىتح ماعطلا نم اهسفن عنمت يه تراص روعشلا اذه رثأ تأر نأ دعب يه

 .ىلاعتو كرابت

 نفسا



 نويداملا ءابطألا «ةيئابرهكلا تامدصلا لمعتسا ءاوس :لوقأ نأ اذه نم ديرأ

 ردابن نأ انل زوجي ال ةليسولا هذهف «مهنع نولأسيس نيذلا مويلا نوثدحملا ءالؤه وأ

 ةليسولا هذه مهيف لمعتست نيذلا يف ةئيسلا اهراثآ روهظ ةلاح يف الإ اهراكنإ ىلإ

 لخدت ال يتلا ةيداملا لئاسولا نم وه ام نيب طلخن نأ انل يغبني امف كلذل ءةثيدحلا

 عدبلا نيبو ةلسرملا حلاصملا نيب قرفن نأ بجي :رخآ ىنعمبو «ةينيدلا ةعدبلا يف
 نيملسملل نيبتيو ثدحت يتلا ةثيدحلا لئاسولا يه ةلسرملا حلاصملاف «ةيئيدلا

 هنوك امأ ءاًيعرش اًضن مداصت ال اهنأ ماد ام اهلامعتسا نم عنام الف اهيلإ ةجاحب مهن

 نم تسيل اهنكلو ةريثك تاثدحم يف شيعن نحن نآلا ًالاكشإ سيل اذهف ثدح ٌرمأ

 نم» :لاق ةو يبنلا نأ هللا ءاش نإ اًعيمج نوملعت متنأو نيدلا يف تاثدحملا

 قّرفقُت نأ بجي :اَذِإ در وهف هنم سيل ام-اذه اننيد يف :يأ-اذه انرمأ يف ثدحأ

 كلذ هباش امو كريتلاو ةكربلا مساب نيدلا يف لخدت ىرخأ لئاسو نيبو اذه نيب

 هركنن الف ةيئابرهكلا تامدصلاك عونلا كاذ امأ هرقن ال نحنف دري مل هنأ ماد ام اذهف

 .يدنع ام اذه ءةجلاعملا لئاسو نم ةليسو اهنأ مادام

 . :ةلخادم

 !ىرت :نيئيش ىلع ةمئاق ةيضقلا نأل ؛كلذ نع يباوج فلتخي ال :خيشلا

 ىلإ اولصو مه ةليسولا هذه لامعتسا ىلإ مهبراجت تلصو امنيح نويداملا ءابطألا

 ةليسولا هذه لثمب رثأتت ةلدأ كانه له ءرسلا اوفرعي نأ نود براجتلاب ةليسولا هذه

 :لاق ؟كبر تفرع فيك :بارعألا ضعب نع ليق امك :ينعي ءاوفرع مهنكل ءال مآ

 هذه نأ ةبرجتلا دعب لامعتسالا اذه نم اوطبنتسا مهف «ريسملا ىلع لدي رثألا

 ام...؟ةليسولا هذه ةطساوب اهنولتقي ميثارج كانه له الم نكل «ةديفم ةبرجتلا

 ا ١114



 نم عونل ةعفان تامدص يه تامدصلا هذه نأ اودجو مهنكل ءاوللعي نأ نوعيطتسي

 اًئيش فرعن ال ماشلا يف اندنع نحنو نولقنت امك نآلا ءالؤه «ضارمآلا هذه عاونأ

 ءةيئابرهكلا تامدصلا هذهب رثأتي يسنإلا كاذ عرص يذلا نجلا نأ نوللعي كلذ نم

 نأ ديرن نحن مهملا نكل كلذك نوكي الأ نكممو «كلذك رمألا نوكي نأ نكمم

 نعاّضيأ لقني يذلا برضلاك تعفن معن ؟تعفن يه :تامدصلا هذه راثآ ىلإ رظنن

 ةبسنلاب وه ملعن امك برضلا اذه ؛ىمادقلا نم وأ مويلا نيثدحملا نم مهضعب

 هتبرض امهم عورصملا اذه نأ ةبرجتلاب نولوقي مه نكل ءرضم هتداعب ءايحألل

 هذه يف امنيب ؛هترسك امبرلو هتعجوأل عيرص ريغ ناك ول ثيحب اثم ةظيلغلا اصعلاب
 عيطتسن ال نحن :اًذِإف ءريبعتلا حص اذإ ينجلا نم عراصلا رثأتي امنإو رثأتي ال ةلاحلا

 رثآلا ناك اذإ ءرثآلا ىلإ رظنن نأ مهملا نكل «حيحص وه ليلعتلا اذه نأ لوقن نأ

 ال :اًيتاثو ةعيبطلا فلاخت ال :الوأ ةليسولا هذه نأ مادام اهبف نيعورصملل اًديفم

 .عورصملاب رضت

 .ملعأ هللاو يدنع ام اذه

 ٠٠:٠۲:٠۲( / £) "ةنيدملا تاءاقل"

 ةنهكلل باهذلا زوجي له باب []

 ؟لمحلا لجأ نم نيذوعشملاو

 ةنهكلل باهذلا نم ةعورشم ريغ لئاسو ىلإ أجلي لجر نع مامإلا لئش»

 :«مامإلا باجأف «هتجوز لمحت نأ ليبس يف نيذوعشملاو

 هلوسرو هللاب ًاّقح نينمؤملا نيملسملا نم هلاثمألو لضافلا خألل لوقب انأ-

 کا ۱۱۲



 ريغ بابسألا ىطاعتي نأ هل زوجي ال هنأب ءمالسلا هيلع هيبن ثيداحأبو هللا تاملكبو

 «تلمح امو نيتس اهب هجاوز ىلع ىضم يتلا هتجوز لمحت نأ ليبس يف ةعورشملا

 ال يتلا بابسألا ىطاعتي امأ ؛:ةعورشملا ةزئاجلا بابسألا ىطاعتي نأ عنام يفام

 لثم ىطاعتي نأ هلوسرو هللاب اقح نمؤي نأ ملسملاب قيلي الو «مارح كلذف زوجت

 وحنو نجلل نيرضحتسملاو نيمجنملاو نيفارعلا يتأي نأ ةمرحملا لئاسولا هذه
 امب رفك دقف لوقي امب هقدصف ًانهاك ىتأ نم» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛كلذ

 لوقي امب هقدصف افارع وأ انهاك ىتأ نم» :رخآلا ثيدحلا يفو ء« دمحم ىلع لزنأ

 ىضري نأ هل بتك امب خألا اذه ىلع بجي كلذلف «ًاموي نيعبرأ هتالص لبقت نل

 هللا ءاضقب كلذف رثكأ وأ ًادلو ىلوألا ةجوزلا نم قزر ناك اذإف «هردقو هللا ءاضقب

 اذإو ؛هردقو هللا ءاضقب اضيأ كلذف ًائيش ةيناثلا ةجوزلا نم قزري ملاذإو «هردقو

 لوق ركذتيف ةبيصم ةيناثلا ةجوزلا نم دال وأ ءيجم مدع ربتعا اذإ ةبيصم هذه ربتعا

 ناكف هللا ركشف ءارس هتباصأ نإ هلك ريخ نمؤملا رمأل ًابجع» :مالسلا هيلع لوسرلا

 هل ريخ ناك ربصف اوبجعيب ام هنم ررضيب ءيش ينعي ءارض هتباصأ نإو هل ريخ

 ةيعرشلا ةقيقحلا هذه عم ركذتي مث ءنمؤملل الإ كلذ سيلو ريخ هلك نمؤملا رمأف

 ركذتي ًاباجيإ وأ ًابلس ناك ءاوس هردقو هللا ءاضقب ملسملا نم اضرلا بوجو يهو
 :اهتصالخ هللا ةمحر يدلاو اهيوري ةصق انهو «ةيعقاولا ثداوحلا ضعب

 «بيط اهيف ءيش لكو ةيضرو ةليمج ةجوز هلو ينغ قيدص هل ناك هنأ

 تير اي لوقيو رسحتي يدلاو عم سلج املك قيدصلا اذه ناكف ؛ميقع اهنكلو

 اذه كيرديب وش هردقو هللا ءاضقب ىضرا يبيبح اي يبأ هلوقي دلو ينقزر يبر

 ؛كيلع هللا هطلسي امبر هتقزر ول دلولا اذه «كيلع همقن ريصيب كاجأ ول دلولا

 07/597 مقر) ملسم قرد

 ا



 دلو هل ثعب هللاو مايأ تءاجو مايأ تحارو ءدلو يليجي سب مهم شم :لوقي

 ًاردان ةيبرت دلولا ىبرف امامت هعم ةبواجتم ينعي كلذك هتجوزو ينغ لجرلا ناكو

 لاجرلا غلبم غلب امل ءلاجرلا نم غلبم غلب نأ ىلإ «كيه هتيبرتب ناجوزلا موقي ام

 امك «كيه هنيهيو دلاولا برضي دلولا راصف ًادلو دلاولاو ًادلاو دلولا بلقنا انه

 اي :لوقي ناكف «راهنلا حضو يف ءامسلا موجن هارأ ىتح :ايروس يف اندنع نولوقي

 هللا :هل لوقي يبأ ناك ءدلولا اذه لثم تقزر امو ًاميقع تنك ام لثم تيقب ينتيل

 لعلف ؛كل ريخ كلذف هردقو هللا ءاضقب يضرا كل لوقأ تنك امل تفش همحري

 هل هللا بتك امب اضرلا وهو ينيدلا عرش رمأ نم انركذ امب ًالوأ ربتعي اذه خلا

 نيعئاط ًاثانإ مأ ًاروكذ اوناك ءاوس دالوألا رثكأ له «لمأتي»...هنآ يناثلا رمألاو

 هللا مالسو يدنع ام اذه كلذ وحنو نيزشان نيقاع مهرثكأ مأ نيدلاولا نييضرم

 .هيلعو كيلع

 .انخيش هتاكربو هللا ةمحرو هللا مالس هيلعو كيلع- :لئاسلا

 (مالسإلا قيرط ٠١:50:87 /185) "رونلاو ىدهلا "

 ًانايحأ قحلل ناهكلا مالك ةقفاوم ببس نايب باب [4؟5]

 :مهل لاقف ؟ناهكلا نع : هلو يبنلا سان لأس : و يبنلا جوز ةشئاع نع

 يبنلا لاقف ؟ًاقح نوكي ءيشلاب نوثدحي مهنإف !هللا لوسر اي :اولاقف.(ءيشب اوسيل»

 ةرقرقك هيلو ينذأب هرقرقيف «ناطيشلا اهفطخي [قحلا نم] ةملكلا كلت” : ةو

 .(ةبذك ةئام نم رثكأب هيف نوطاخيف ءةجاجدلا

 .(حيحص)

 ا



 :[مامإلا لاق]

 يهو ءةملكلل ناطيشلا فطخ ةيفيك نايب ةحيحص ىرخأ ةياور يف (ةدئاف)

 يف يضق رمألا ركذتف «(باحسلا وهو) نانعلا يف لزنت ةكئالملا نإ» :ظفلب

 ةئام اهعم نوركذيف «ناهكلا ىلإ هيحوتف .هعمستف عمسلا نيطايشلا قرتستف ءءامسلا

 .(مهسفنأ دنع نم ةبذك

 يف يربطلاو )۲۲٠١( «حيحصلا» يف [يراخبلا يأ] ف لؤملا هجرخأ

 .(55/951) « ريسفتلا»

 .(۲۳۷ص)" درفملا بدألا حيحص"

 ۱۱۲۸ ا



 ءاًعرش اهتوبثو ىودعلا لوح مالكلا باوبأ عاج

 نم رف :ثيدحو (..ىودع ال١ :ثيدح نيب عمجلاو

 ين داقتعالاو ؛مؤشلاو ريطتلا ىلع مالكلاو «..موذجملا

 كلذ هباش امو «ءاونألا

 ا





 اًعرش ىودعلا توبث باب 1

 :[لاق هنأ هلي يبنلا نع يور]

 .«اذه وهف يدعي ءاذلا نم ءىش ناك نإ)

 :[مامإلا لاق]

 ثيلح اهنم ةريثك ثيداحأ ىف ةتباث ىهو «ىودعلا ىفني ثيدحلا رهاظو

 )۷۸١( " ةحيحصلا " يف جرخم وهو ءا دسألا ىقتّيامك موذجملا اوقتا)

 ,(ة دال ه0 5/50"ةفيعضلا"
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 ىلا 9 0 59

 كلذلو ءدعم ضرم ماذجلا نأ ىري ناك هاب يبنلا نأ ىلع حضاو ليلد اذه

 لكوتلا اذه يفاني سيلو «موذجملا نم هيلإ ضرملا لاقتنا مدع يف ببسلا ذختا

 ضرألا لخدي ال نأ ىلع مزع دقو «هنع هللا يضر رمع راشأ امك ىلاعت هللا ىلع

 ًاليوأت ثيدحلا اذه مهضعب لوأت دقو ؛«هللا ردق ىلإ «هللا ردق نم رفن» :ةءوبوملا

 موذجم عم لكأ ةا يبتلا نأ رباج ثيدح هيلع مهلمح امنإف هيلإ تفتلي الف ًاديعب
 يف هنتيب دق امك فيعض ثيدح وهو هيلع ًالكوتو هللاب ةقث هللا مسب لك» :لاقو

 )١١58(. «ةلسلسلا»

 ال ص)"ملسم حيحص رصتخم"

 ۳ ا
 کا



 ثيدح له باب 144|

 ؟اهساسأ نم ىودعلا ىفني (ةريط الو ىودع ال»

 يفامك ينعي وهف (ةريطالو ىودعال» :لوقي #8 يبنلا نع تبث :ةلخادم

 «.ةئباث ىودعلا نأ :نولوقي ءابطألا نم ربثكو ىودع كانه سيل هنأ نيبب ثيدحلا

 ؟ال مأ اهساسأ نم ىودعلا يفني له ثيدحلا اذه اوهجوت نأ مكنم دونف

 هيلع لوسرلا نع ءاج اميف نآل ؛ءابطألاو انعدو «يفني ال ثيدحلا ءال :خيشلا

 (ىودع لر :ثيلح ءابطألا ءارآ نعانينغيام ىودعلا تابثإ نم مالسلا

 «ىودع تابثإ هيفو «ىودع يفن هيف ًاقيقد ًاحيحص ًامهف مهُف اذإ ةقيقحلا يف

 ثيداحأ عم يقتلي ثيدحلا يف تبثملاو ءهيف يفنملا ريغ ثيدحلا يف تبثملاو

 يفاني ال ةيدعملا ضارمألا ضعب يف ءابطألا هلوقي ام يلاتلابو ءىودعلا تتبثأ

 الو ةماه الو ةريط الو ىودع ال» :مالسلا هيلع لوسرلا لاق امل :كلذ نايب

 (ىودع ال» :مالسلا هيلع هلوق نأ ودبلا بارعألا نم نيرضاحلا دحأ مهف «رفص

 ىودعلا اوفنف «ملعلا لهأ ضعب هثراوت مهف اذهو «قالطإلا ىلع ىودعلل يفن وه

 ثيدحلا ةياور انعبات اذإ اننكل «ثيدحلا نم ىلوألا فرطلا ىلع ءانب ًاقالطإ

 ًاقلطم :يأ «ىودع ال١ :مهفلا سفن مهف يبارعألا يودبلا لجرلا كلذ اندجوو

 هءاجف مالسلا هيلع لوسرلا ىلع هحرطف «لاكشإ هيلع درو مهفلا اذه ىلع ءانب

 :مالسلا هيلع لوسرلا هل لاق ام "«اهيدعيف ةميلسلا لامجلا نيب لخدي برجآلا

 .(591 ةمقر) ملسمو (0781/مقر) يراخبلا (۱)

 ۱۱ ا



 ىلإ هرظن ًاتفلمو هل ًارقم لاق هنكل ءةيلهاجلا دئاقع نم اذهو «مهو اذهو ءأطخ اذه

 نمف» :هل لاق ءلجو زع هللا وهو بايسألا بيسم ىلإ ريباعتلا ضعبي ىمسي ام

 اذه «ءارولا ىلإ عجرا يودب اي يبارعأ اي نكل «ىودع انه :ًاذإ «؟لوآلا ىدعأ

 .ىودعلا هيف هللا قلخ يذلا لوألا يف لخد هتيأر يذلا لمجلا

 لطبيو ةيلهاجلا ةداع لطبي ثيدحلا اذهب ةقيقحلا مالسلا هيلع لوسرلاف :ًاذإف

 نوتبثي امنيح مهنم رافكلا ةصاخ ءابطألا نآل ؛نامزلا اذه يف ةيبطلا ىودع ًاضيأ

 لك يه بابسألا نولعجي مه ينعي ءال .هتئيشمو هللا ةدارإب اهنوطبري ال ىودعلا

 قلاخ لجو زع هللا ةئيشمب رخأتت دقو فلختت دق بابسألا هذه نأ امأ :ءيش

 .هيف نوركفي ال ام اذهف «تابيسملاو بابسألا

 هيف عقو يذلا مهولا سفن يفاوعقو مهنم رافكلا ةصاخ مويلا ءابطألا :ًاذإ

 املف «ىودع ال :مهولا اذه لاطبإل مالسلا هيلع لاق انه نم «ىلوألا ةيلهاجلا لهأ

 هدهاشي ام دروأو ءةيلهاجلا يف برعلا نهذ يف ًامئاق ناك ام يفنلا اذه ضراع

 هذه نأ ىلإ هرظن تفل هنكل ؛ىطخم تنأ مهاو تنأ و لوسرلا هل لاق ام :هنيعب

 باصملا ناويحلا لمجلا اذه نأ سيلو «هريدقتو هللا قلخب يه اهارت يتلا ىودعلا

 سيل ءال ءةميلسلا لامجلا يدعي هتئيشمو هتدارإبو هتردقبو ًالثم برجلا ءادب
 .كلذك رمألا

 ىودع يفني «یودع تبثيو ىودع يفنب ًافنآ انلق امك اذه ثيدحلاف :ًاذإ

 .ةيعرشلا ىودعلا تبثيو «ةيلهاجلا

 ةدارإب ينعي ىودع كانه :يأ «يناثلا ىنعملا اذه دك وت ثيداحأ تءاج انه نم

 يف ءاج امك بابسألاب ًاذخأ ملسملا اهاشاحتي نأ يفاني ال كلذو «هتئيشمو هلل



 عجرا» :هل لاقف مالسلا هيلع لوسرلا عيابيل ءاج ًاموذجم ًالجر نأ ملسم حيحص

 باي نم اذه ؛نيرخآلا سانلا حفاصي ناك امك هحفاصي نأ ىبأو «كانعياب دق انإف

 .هللا ةئيشم نم يه ىودعلا نكل «بابسآلاب ذخألا

 ٠٠١:٤٤:٥۳( /577)'رونلاو ىدهلا"

 («ةماه الو..ىودع ال» : م هلوق ىنعم باب 1

 لد: هللا ُلوُسَر لاق نيج َةَرْيَرُه ىبأ ْنَع ِنمْحّرل ِدْبَع ن ةَمَلَس یا نع
 يف دوك لبإلا ُلاَباَمَق هللا لور اَب ٌّىِباَرْعَأ لاق. َةَماَهَآلَو َرَفَصَآلَو ىَوْذَع

 ْنَمَق» :َلاَق ءاَهّلُك ارج ایف لذ ُبّرْجَألا ُديِعَبْلا ٌءىجَبم ابَطلا اهنا ٍلْمَّرلا

 .« لوألا ىَدْعَأ

 :[مامإلا لاق]

 لازت الف ءهمد نم دلوت وأ ليتقلا سأر نم جرخت ةباد :فيفختلاب [ةماه]

 .عرشلا مهبذكف برعلا همعز اذك «هرأثب لخؤي ىتح حيصت

 ىودع يفني الف .ثيدحلا قايس هيلع لدي امك ءاهعبطب يأ [ىودع ال :هلوقو]

 نوعاطلا ثيدح هيلع لدي اممو ءأردقو ًاعرش ةتباث اهنإف ؛هريدقتو ىلاعت هللا ةدارإب

 يبارعألا نإف هسفن ثيدحلا كلذ ىلع لدي لب ءاذه دعب نايتآلا ناثيدحلاو مدقتملا

 مل ؛ةميلسلا ّلبإلا برجألا ريعبلا بارجإ نم هدهاشي امب للاب لوسرلا ربخأ امل
 تفل امنإو «ةبرجتلاب تباثو دهاشُم رمأ هنأل ءهلوق ىلع هرقأ لب «هيلع كلذ ركني

 مل كلذك ناك ول هنأل ءاهسفنب يدعت ىودعب ال هتدارإو هللا لعفب كلذ نأ ىلإ هرظن

 .ىودعلا مدعل لوألا لمجلا برجي

 .(785 ص)" ملسم حيحص رصتخم"

 ا ٤ ۱۱



 ةيلهاجلا لهأ اهدقتعي ناك ىتلا ىودعلا ىفن باب [1]

 :[ لپ هللا لوسر لاق]

 ..." حصملا ىلع ضرمملا دروي ال "

 :[ مامإلا لاق]

 وه :"ضرمملا" «عجراف كانعياب دق انإ):موذجملل ةو هلوق هانعم يفو

 .حاحص ليإ هل نم "٠ حصملا "و ىضرم لبإ هل يذلا

 "...ىودعال " ثيداحأ نيبو نيثيدحلا نيذه نيب ضراعت ال هنأ ملعاو

 نذإب لقتنت اهنأو ىودعلا تابثإ امهب دوصقملا نأل (۷۸۹ )۷۸١- مقرب ةمدقتملا

 ناك يتلا ىودعلا يفن ثيداحألا كلتب دارملاو ميلسلا ىلإ ضيرملا نم ىلاعت هللا

 كلذ يف هللا ةئيشم ىلإ رظنلا نود اهسفنب اهلاقتنا يهو ءاهنودقتعي ةيلهاجلا لهأ

 ." ؟لوألا ىدعأ نمف " :يبارعألل زب هلوق هيلإ دشري امك

 الأ لوألا ببسملا ىلإ ميركلا لوقلا اذهب يبارعألا رظن لاب يبنلا تفل دقف

 ءابظلا اهنأك لمرلا يف نوكت لبإلا لاب ام " هلوق هيلع ركتُي ملو لجو زع هللا وهو
 امنإو هدهاشي ناك يذلا اذه ىلع هرقأ ةو هنإ لب "٠ اهبرجيف برجألا اهطلاخيف

 ." ؟لوألا ىدعأ نمف " :هل هلوقب طقف رهاظلا اذه دنع هفوقو هيلع ركنأ

 .ةدهاشمو ًةبرجت ةتباث يهو ىودعلا ناتبثي نيثيدحلا نأ :لوقلا ةلمجو

 ىلاعت هللا نع ةلفغلاب ةنورقم ىودع يفتت امنإو اهيفنت ال ىرخألا ثيداحألاو

 هنع ةلفغلا دشأ يف نييبروألا ءابطألا نإف ؛ةحرابلاب مويلا هبشأ امو.اهل قلاخلا

 :لاقي ءالؤهلف ءةيلهاجلا ةقيرطلا ىلع ىودعلاب مهناميإو مهلالضو مهكرشت ىلاعت

 ال
1o gj ees 

 مع



 ءاهب ركذي وهف «بابسألاب ذخألا نع لفاغلا نمؤملا امأف " ؟لوألا ىدعأ نمف"

 ًاذخأ " حصملا ىلع ضرمملا دروي ال " ةمجرتلا ثيدح يفامك هل لاقيو

 نم رفو " :ةمدقتملا ثيداحألا ضعب يف امكو «ىلاعت هللا اهقلخ يتلا بابسألاب

 رابخألا هذه نيب عمجلا نم يل رهظي يذلا وه اذه." دسألا نم كرارف موذجملا

 .ملعأ هللاو.هريغو " حتفلا " يف روكذم وه امم كلذ ريغ ليق دقو

 .(55:-189/7)"'ةحيحصلا"

Lé]ةربط الو ىودعال» :ثيدح نيب عمجلا باب » 

 «دسألا نم كرارف موذجملا نم رف :ثيدحو

 :ثيدحو .ارفصالو ةماه الو ةرّيط الو ىودع ال۲ :ثيدح نيب عمجلا :لاؤس

 ؟اذه نع اولأسي سانلا نم ريثك هنأل ء«دسألا نم كرارف موذجملا نم رف»

 نم جرخي هنأب :نيمألا لوسرلا مالك كلذكو ميركلا نآرقلا ايازم نم :خيشلا

 لص ام یره اإ مُجََنلاَو# :ميركلا نآرقلا يف ىلاعت لاق امك وهو «ةدحاو ةاكشم

 ١-4(: :مجنلا»#ىَحوُي یو الإ وه نإ یوا نع قطني امو ىَرَغاَمَو ْمُكّيِحاَص
 ميركلا نآرقلا نيب قرفلاو «نآرقلاك ءامسلا نم هيلإ ىحوي همالك و هللا لوسرف

 يهف مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ثيداحأ امأ :نيملاعلا بر نم هانعمو هظفل هنأ

 قرتفي نكل «نآرقلا عم يقتلي ثيدحلا بناجلا اذه نم «ءامسلا يحو نم هيناعم

 ةالصلا هيلع لوسرلا ظافلأ نم وه يناعملا هذهت ظفللا نأ ثيح نم نآرقلا نع

 هيلع لوسرلا ثيدح امأ ؛هانعمو همالك وهف هللا مالك وهف نآرقلا امأ «مالسلاو

 ةيثيحلا ثيح نم وهف كلذلو ؛ىلاعتو كرابت هبر نم ىنعملاو هنم ظفللاف مالسلا

 الَو ِهْيَدَي ني ْنم ُلِطاَبْلا هيِتأَي الإ هفلخ نم الو هيدي نيب نم لطابلا هيتأي ال ؛موصعم

 ۱۱ ا



 )۲ :تلصف)4 هح نم

 ةداهشلا كلت نآرقلا وهو همالكل دهش لجو زع هللا نأ امك :كلذ ىلع ءانب

 هللا ريع دنع ْنِم َناَك ْوَلَو# :ىلاعتو كرابت هلوق يهو الأ نآرقلا يف ةروطسملا

 اودجول هللا ريغ دنع نم نآرقلا اذه ناك ولو :(87 :ءاسنلا)#ًريِثَك اًفالتخا هيف اوُدَجَوَل

 نع ًالضف ًاليلق ًافالتخا هيف اودجت نلف هللا دنع نم ناك امل نكلو ءأريثك ًافالتخا هيف

 .ًاريثك ًافالتخا هيف نودجت ال فوس مکن

 هيف ضقانت ال هنأ 4 لوسرلا ثيدح يف دقتعي نأ ملسم لكل يغبني كلذك

 ةالصلا هيلع هظفلو هانعم هللا نم وه ًافنآ تركذ امك هنأل ؛فالتخا الو براضت الو

 مامإلا هجرخأ يذلا ثيدحلا اذه مكل دكؤي :موصعم هظفل يف وه مث «هنم مالسلاو

 ثيدحلا نأ مهملا ينم نآلا كشلا ءرمع نب هللا دبع ثيدح نم هدنسم يف دمحأ

 هللا دبع امإو صاعلا نب ورمع نب هللا دبع امإ وهف ءةباحصلا ةلدابع دحأ ىلع رودي

 نع بتكأ تنكو «نوكرشملا هيف سلجم يف تنك» :لاق «باطخلا نب رمع نب
 ام دمحم نع بتكتل كنإ :سلجملا كلذ يف هل اولاقف ؛ثيدحلا ةو هللا لوسر

 ب يبنلا ىلإ ءاجف «ءيش هسفن يف راص ؛؛بضغلاو اضرلا ةعاس يف هب ملكتي

 دقو هل لاق نأ الإ مالسلاو ةالصلا هيلع هنم ناك امف «ةيكرشلا ةهبشلا هذه هل ركذو

 جرخي ال هديب دمحم سفن يذلاوف بتكا» :هل لاقو ميركلا همف ىلع هعبصإ عضو

 .2(قحالإ هم

 نيذلا نم ناك اذإ ةصاخ سائلا ضعبل ودبت ثيداحألا ضعب درت امنيح نكلو

 .ورمع نب هللا دبع وه (۱)
 .(9١١”مقر) عماجلا حيحص (؟)



 كلذ ةبقاع نوكي مث ءامهنيب ضراعتلا نومهوتيف ؛ملعلا نم ًاريبك أظح اوتؤي مل
 اوبرضي نأ يلاتلابو ءامهتوبث يف :يأ :نيثيدحلا نم لك يف اوُكَشَي نأ مهيلإ ةبسنلاب

 لوسرلا ثيدح نع اوضرعأ ثيح ؛ريبكلا لالضلا يف نوعقيف ءرخآلاب امهدحأ

 .حيحص وهو مالسلا هيلع

 نم لصف اذه ؛ثيدحلا فالتخا :ناونعب فرعي ثيدحلا ملع يف ملع كانهو

 فالتخا يف ًابتك اوفلأ ءابوقألا ءاملعلا ضعب نكلو «ثيدحلا ملع لوصف

 عوبطم وهو ةبيتق نبال (ثيدحلا فلتخما :باتك :ًالثم بتكلا هذه نم «ثيدحلا

 رفعج يبأل راثآلا «لكشم :باتك» ًاضيأ كلذ نمو ةدحاو ةعبط نم رثكأ

 قيرط ةفرعم ىلع ملعلا بلاط نابردي امهنأل ؛ًادج نامهم ناباتك امهو «يواحطلا

 ةلثمألاو ءامهنيب ضراعت الو ودبي «ضراعتلا اهنم ودبي يتلا ثيداحألا نيب قيفوتلا

 اوغلآ ءاملعلا نأ هركذ قبس ام اوملعت نأ مكبسح ءًادج ةريثكو ةريثك عونلا اذه يف

 .لاؤسلا كاذ نع ةباجإلا نآلا انمهي امنإو ؛لاجملا اذه يف ًابتك

 ضراعم هنأ ودبي رخآ ثيدح كانهو ««ىودعال) :روهشملا ثيدحلا كانه

 نم لك ركذ نم دب الو «(كانعياب دق انإف عجرا» :وهو لوألا ثيدحلا اذهل

 نكمتنس ةقيقحلا يف نكل ءامهنيب ضراعتلا رهاظلا يف ىوقتي ًالوأ ىتح ؛نيثيدحلا
 نم دارملا ىنعملا نم باوصلا مهفتن نأو ءًامربم ءاضق ضراعتلا ىلع ءاضقلا نم

 .اعم نيثيدحلا نم لك

 ال) :ةمتت هل ثيلح نم ةعطقو ةرقف وهو «(ىودع ال١ :لوألا ثيدحلا امأ

 اذهب لو يبنلا ثدحت املف :««لوغالو رفص الو ةماهالو ةريطالو ىودع

 هيلع هلوق يف ةهبش هيلع ضرعف «لام بحاص يودب سلجملا يف ناك ثيدحلا

 لخدي برجألا لمجلا ىرن انإ !هللا لوسر ايلا :لاق ؛«ىودع ال» :هيف يذلا مالسلا

 ۱۱۳۸ ا



 ىهتنا ء«؟لوألا ىدعأ نمف :مالسلا هيلع لاقف ءاهيدعيف ةميلسلا لامجلا نيب

 .لوألا ثيدحلا

 ءاد هدي يفو ؛مالسإلا ىلع هعيابيل ا يبنلا ىلإ لجر ءاج» :يناثلا ثيدحلا

 لق انإف عجرا :مالسلا هيلع هل لاقف» «فورعم يدعم ضرم ماذجلا ءادو ؛(ماذجلا

 هتعيابم فالخ هعيابو هحفاصي نأ مالسلا هيلع لوسرلا دري مل :ينعي ؛«كانعياب

 عيابي نأ ديري ًاضيأ لجرلا ءاجف ءةحفاصملاب مهعيابي ناك ثيح «ةباحصلا ةماعل

 نم ««كانعياب دق انإف عجرا» :هل لاقو هل رذتعاف «ةحفاصملاب مالسلا هيلع لوسرلا

 .ضراعتلا ءاج انه

 ةنيعم ىودع يفتي هنكل ؛ىودعلا يفني ال لوألا ثيدحلا نأ ةقيقحلا نكلو

 ؟فيك «ةماع ةروصب ىودعلا يفئني الو .ةصاخ ةفصب ةفوصوم

 ردابتي ام هنأ يودبلا يبارعألا نهذ ىلإ ردابت «ىودع ال» :مالسلا هيلع لاق امل

 وه يذلا لاكشإلا دروأ كلذلو «ىودعلا يفني..هنإ :سانلا نم ريثك ناهذأ ىلإ

 اهربو» :ثيداحألا ضعب يف ءاج امك يتلا ةميلسلا هلامج «هنيعب هاريو هديب هسملي

 ىنعي راصو اهندب ىلإ برجلا ىرس برجألا لمجلا اهيف لخد اذِإف ء(بهذلاك

 ًاليبس هعم كلس ل يبنلاف ؛ةهبشلا هذه لوسرلا ىلع ضرعف ءًادج ةبركم ةيؤر

 نع ينغت ةراشإلا :باب نم ؛مالسلا هيلع لوسرلا دوصقم مهفيل ةدحاو ةملك هل لاق

 . «؟لوألا ىدعأ نمف» :هل لاق «ةرابعلا حيرص

 ىلع طاقتلا مالسلا هيلع لوسرلا عضو :لوقن نأ انتكمي باوجلا اذهب

 ىتلا ىودعلا ىفن «ىودع ال» :لاق امنيح وهف ؛نامزلا اذه ىف لاقي امك فورحلا



 برجألا لمجلا ةطلاخم درجمب ءاهتاذب لقتنت اهنأ :يهو ءةيلهاجلا لهأ اهدقتعي
 ةديقعلا اذه ىفن مالسلا هيلع لوسرلاف ءهبرجب هيدعي نأ دب ال ميلسلا لمجلا

 نرقلا ةيلهاج يف مويلا تعجر اهنإ :لوقن نأ نكمي ةديقع يهو «ةيلهاجلا
 ءايطألا ضعبو لب ءطقف رافكلا ءابطألا لوقأ ال ءابطألا نأل كلذ ؛نيرشعلا

 يف رقو دق اوحبصأ.- حيحصلا يمالسإلا هقفلا مهدنع سيل نيذلا نيملسملا

 كانه «كلذك سيل رمألاو «هتعيبطب هتاذب يدعي هنأ ءادلا ةعيبط كيه نأ مهسوفن

 ال ةدرطم ًابابسأ لجو زع هللا اهلعج ىرخأ بابسأ نيبو ىودعلا نيب ًادج ريبك قرف
 .كلذ وحنو..تاماركلاو تارجعملاك ةداعلل ةقراخ ةروصب الإ لتخت

 يف هللا ةنس اذكه «عبشي ام :لوقن ردقن ام «عبشي لكأي ناعوج صخش :ًالثم

 ام درجم كلذك سيل نكل ءرمآلا ىهتنا ءيوتري ءام برشي ناشطع ناسنإ «هقلخ

 نأ ضرملا اذه دب ال هنإ «يدعي ضرمب ًاضيرم رخآ ًاصخش طلاخي ميلس ناسنإ
 هقلخ ءيش يف رمأ ضارتفا يف ملسملا عقي امنيحف دقو دق «ميلسلا اذه ىلإ لقتني

 نوكي لئنيح «عقاولا فلاخي امب هفصيو قولخملا اذه يف غلابيف ةغلاب ةمكحل هللا

 نم ريثك هيلع امو ىلوألا ةيلهاجلا لهأ هيلع ناك اماذهو ءأطخلا يف عقو دق

 لطبأ ««ىودع ال» :لاق امنيح © يبنلاف ءًافنآ تركذ امك رصعلا اذه يف ءابطألا

 لاق ةو يبنلا نأ :اذه ىلع ليلدلاو ءاهتاذب لقتنت يتلا :يأ ؛ةيلهاجلا ىودع

 نم نكلو «دهاشم رمأ هنأل ؛هدرن ال كلوقو اذكو اذك لوقت تنأ :يبارعألا تاذل

 رمألا نذإ ءهللا وه :باوجلا ؟مكرظن يف يدعي أدب وه يللا ؟لوألا لمجلا ىدعأ

 «ضارمألا ضعب يف ىودع كانه نأ ملسملا مهف اذإف ؛ىلاعتو كرابت هللا ديب هلك

 لبق ةيعرش ةقيقح ىودعلا :يأ ءاهراكنإ نكمي ال ةيعرشو لب ءةيملع ةقيقح هذهو

 يبنلا راكنإ هيلع بصني يذلاف ءاهراكنإ نكمي ال كلذلو ؛ةيملع ةقيقح نوكت نأ

E 
 يا



 زع هللا نع نولفغي اوناك يتلا ةيلهاجلا ىودع يه امنإ «ىودع ال١ :هلوقب ةا

 .نذأي مل وأ ءادلا نم ميلسلا ىلإ لقتني نأب ءادلا كلذي نذأ ءاش نإ وه هنأو «لجو

 ركني ال وهف ««ىودع الا :مالسلا هيلع هلوق وهو ثيدحلا دوصقم وه اذه

 امأ ءًاملعو ًاعرش ًافنآ تلق امك ةتباث ىودعلا ءًاقلطم اهيفتي الو ءًاقلطم ىودعلا

 نم ربتعي ثيدح مكدنعو ؛«كانعياب دق انإف عجرا» :يناشلا ثيدحلاف ًاعرش

 لاق ثيح «يحصلا رجحلاب مويلا ىمسي ام وهو «ةيوبنلا ةيبطلا ةيملعلا تازجعملا

 ابوروأ نم انءاج يذلا يحصلا رجحلل لصألا ًاعضاو مالسلاو ةالصلا هيلع

 نوعاطلا عقو اذإ» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق وهو الأ ءاننيد نم هوذخأ ابوروأو

 الف اهيف متسل ضرأ يف نوعاطلا عقو اذإو ءاهنم اوجرخت الف اهيف متنأ ضرأب
 ال ضرأ ىلإ جرخي نأ نوعاطلا ضرأ يف ناك نم ىهن اذامل ًاذإ :””:اهيلإ اولخدت

 ناك نم رمأو «الثم اريلوكلاب ىمسي اذه ؛نوعاطلا ءاد لقني نأ ةيشخ ؟اهيف نوعاط

 ًاذإف نوعاطلا هبيصي نأ ؟اذام ةيشخ اهيلع لخدي الأ هضرأ ريغ ضرأ يف نوعاطلا

 .ملعو ةبرجت نع ًالضف ًاعرش اهراكنإ نكمي ال ىودع كانه

 ناويحلاب ينعأو «ناويحلا ريغ يف اهودهاشت نأ نكمي هذه ىودعلا مث

 باودلا وهو تماصلا ناويحلاو :ناسنإلا وأ قطانلا ناويحلا :نيسنجلا

 يف «ناويحلا ريغ يف ىودعلا ىرن نأ نكمي ءانل هللا اهرخس يتلا تاناويحلاو

 اذإ لصبلا :ًالثم «تاناويحلا ضعب نم جئاتتلا ضعب يف وأ ءًالثم تاتابنلا ضعب

 ميلس ضيب نيب اهتعضو اذإ ةنفعلا ةضيبلا ءاهلوح نم يدعت تدسف ةدحاو ةلصب

 نكمي ال ةقيقح هذه «ىودعلا هذه ءداسفلا اهيلإ يرسي ةثالث مايأ دعب :مويلا جزاط

 )١( همقر) ملسم 04۰)



 دارأ يتلا يه ةطقنلا هذهف ؛هريدقتبو لجو زع هللا ةئيشمب اذه نكل ءاهراكنإ

 يف نوشيعي اوناك مهنأل ؛ذئموي برعلا رظن اهيلإ تفلي نأ مالسلا هيلع لوسرلا
 ىلع بصنت مهراكفأ تناك كلذلو ؛لجو زع هللا نوفرعيال اوناك ءالهج ةيلهاج

 .نولفاغ مه ةرخآلا نع مهو ةيويندلا ةايحلا يف رهاظملا

 اذهف هتدارإو هللا ةئيشمب امأ ءاهتاذب ىودع ال ءاهتاذب راصتخاب ىودع ال :ًاذإ

 انركذ امك يحصلا رجحلا ثيدح ؛كانعياب دق انإف عجرا» :ثيدح يتأي انهو «عقي

 نيباتكلاب هيلعف عسوتلا دارأ نمف ؛عونلا اذه نم ًادج ةريثك ثيداحأ كانهو ءاذكهو

 رفعج يبأل «راثآلا لكشمو» «ةبيتق نبال «ثيدحلا فلتخملا :ًافنآ نيروكذملا

 .يواحطلا

 (٦۹۹/١۳:٠٠:٠٠)"رونلاو ىدهلا"

[fT]هنم باب  

 اةريطالو ىودعالا :ثیدح نيب قفون فيك :لوقيو لأسي خآ :لاؤس
 ؟(دسألا نم كرارف موذجملا نم رف» :ثيدحو

 كانه قبي ملو لاكشإلا لاز :لوألا ثيدحلا مهف اًنَسْحَأ اذإ «معن يأ :خيشلا

 ءاهسفنب :(ىودع ال) :مالسلا هيلع هلوق نم دوصقملا نأ انمهف اذإ «عمجلل يعاد

 .لاكشإ الف ءاهبر نذإب ىودع كانه نأ كلذ موهفمو

 ًامامت اهببشي يتلاو ءةلاسرلاو ةوبنلا لبق ةيلهاجلا ةديقعلا نأ حصو ثيدحلا

 ىودعلا نأ نومهوتي مه «نييمالسإلا ضعبو مويلا نييمالسإلا ريغ ءابطألا ةديقع
 يتلا ةديقعلا هذه لطبي نأ دارأ مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلاو «لاحلا عيبطب لقتنت

 يدي ىلع هللا مهاده نيذلا برعلا ءالؤه رظن تفلي نأو «ىودعلاب ةنرتقم تناك

 ۱۱۴ ا



 لجو زع هللو «هللا ةئيشم هذه نكل ءةحيحص ىودعلا هذه نأ اوفرعي نأ ثا هيبن
 «بّبسملا ققحَتي الو رهظي الف ببسلا لطي نأ يأ ءببسلا نع بِّبَسملا رخؤي نأ

 نكلو قرحت يه رانلاف مالسلا هيلع ميهاربإ عم رانلا ةصق يف فورعم وه امك

 ةيصوصخلا هذهاهل لعج يذلا وه ىلاعتو كرابت هللا لجو زع هللا نذإب قرحت

 ةيصوصخ هذه ....ًاطابترا اهعم طبترتم وه نوكي هنأ ثيحب اهب مزلم وه ام نكل
 .قرحت الف [هللا] ءاشي نأ الإ قرحت اهنأ

 لقتنت نأ اهيف لجو زع هللا اهعضو ةعيبط ضارمألا ضعب يف وأ ىودعلا اذكه
 حضاو اذهو «ىلاعتو كرابت هللا ةئيشمب هلك كلذ نكل «تاقولخملا نم ميلسلا ىلإ

 لجر لاق ««ةريط الو ىودع ال» :مالسلا هيلع لوسرلا ركذامل ثيدحلا مامت يف

 هل لاقف «ءاهديعيف برجألا لمجلا اهنيب لخدي ةميلسلا لامجلا ىرن» :يبارعأ

 وه ال .ىودع يفام لوقأ انآ هنأ :ّيلع تمهفام تنأ :هل لاق ام.. :مالسلا هيلع

 باوج ًاعبط :«؟لوألا ىدعأ نمف» :هل لاقف هللا نذإب ىودعلا هل تبثي نأ دارأ

 .هللا :نمؤملا

 ىنعم ناك اذإ ٍلثيحو «ىلاعتو كرابت هللا نذإب نكل ةدوجوم ىودعلا ًاذإ

 ببسلا ملسم ذختي نأ ةافانم يف امف «لجو زع هللا ةئيشمب الإ ىودع ال ثيدحلا

 اذه ىلعو «يدعي هنأب سانلا دنع فورعم يذلا ضرملا كاذب باصي الآب عورشملا

 و يبنلا عيابيل ءاج ًالجر نأ :"ملسم حيحص" يف امك مالسلا هيلع هلوق لمحبي

 «كانعياب دق انإف عجرا» :مالسلا هيلع هل لاقف هعيابي نأ دارأف «ماذج ضرم هدي يفو

 اميلعت كلذ لعف هنأ امإو «بابسألاب ذخألا باب نم مالسلا هيلع اذه لعف هنأ امإ

 .بابسألاب ًاذخأو ًاميلعت ينعي ءًاعم نيرمألل ًاريخأ امإو



 ىودعلا لاطبإ ينعي ال هنأل ؛«ىودع ال١ :مالسلا هيلع هلوق نيب ةافانم ال ؛اذإف

 نرقلا ةيلهاجو ىلوألا ةيلهاجلا ناهذأ يف ةمئاقلا ىودعلا لاطبإ ينعي امنإو ءاهلك

 ثيداحألاف الإو :مالسلا هيلع هافن يذلا اذه ءاهسفنب يدعت اهنأ يهو «نيرشعلا

 «يحصلا رجحلاب مويلا ىَّمَسُي ام ءاج اذه ىلعو «ىودعلا تابثإ اهيف ىرخألا

 اهيف متنأو ضرأب نوعاطلا عقو اذإ» :هلوق يف مالسلا هيلع انيبن هتاون عضو يذلاو

 نع داعتبالاب [بابسألاب] ذخألا هانعم اذه :ثيدحلا رخآ ىلإ «اهنم اوجرخت الف

 .يدعملا ضرملا

 )٠٠:1۹:٤۸/۱۲( "رونلاو ىدهلا "

 هنم باب ]٤[

 :هلوقو ( ةريطالو ىودع ال» :حيحصلا يف هلم هلوق نيب عمجن فيك :لاؤس

 !؟ دسألا نم كرارف موذجملا نم رف»

 نم «ملعأ هللا ثلاثلا وأ يناثلا دلجملا يف هنايبل انضرعت ًاضيأ اذه :خيشلا

 .ةحيحصلا ثيداحألا ةلسلس

 هذه تفرع تنأ اذإو ءاهتاذو اهسفنب :ىنعملا « ىودع ال١ :مالسلا هيلع هلوق

 رفا :حيحصلا يف رخآلا ثيدحلا يف مالسلا هيلع هلوق عم ىفائتي ال ذئنيحف ىنعملا

 متعمس اذإ) :مالسلا هيلع هلوق عم ىفانتي ال هنأ امك ( دسألا نم كرارف موذجملا نم

 ضرأ يف نوعاطلا عقو اذإو ءاهنم اوجرخت الف اهيف متنأو ضرأ يف عقو نوعاطلاب
 ذخألا هيف « دسألا نم كرارف موذجملا نم رف» :هلوقك اذهف « اهولخدت الف

 ةدارإب امنإو اهسفتب ينعت ال ىودعلا نكل «ىودعلا نع داعتبالاو ةياقولا :بابسأب

 هتئيشمو لجو زع هللا

 ا ٤ ۱۱٤



 ثدحت امل ل ىبنلا نأ :«ىودع ال» ءةلمجلا هذهل ىنعي اذه ىلع لديو

 لبإلا ىرن انإ !هللا لوسر اي» :لاق «لبإلا عم شيعي يبارعأ كانه ناك ثيدحلا اذهب

 لوسر اي هلوقت يذلا نإ :لوقي هنأك «اهيدعيف برجألا لمجلا اهيف لخدي ةميلسلا
 لامجلا ىرن ءانتيعأب ىودعلا ىرن نحن ءىودع ال :لوقت تنأ «عقاولا فلاخي هللا

 يرست «نمزلا عم اهيدعيف برجألا لمجلا نيب لخدت ةليمجلا ةهرافلا ةميلسلا

 .«؟لوألا ىدعأ نمف :مالسلا هيلع لاق اهريغ ىلإ هنم ىودعلا

 هللا وه لوألا ببسلا :مهضعب ريبعت دح ىلع :ًاذإ هللا :نمؤملا باوج ًاعبط

 لقني نأ انير ءاش نإ ةميلسلا لامجلا نيب برجألا لمجلا لخد اذإف ىلاعتو كرابت

 .الف الإو ىدع ميلسلا ىلإ برجألا نم ىودعلا هذه

 ببسملا رخأتي نأ :يأ رثؤي ال دق ببسلا نكل ءام ضرمل ببس ىودعلا :ًاذإف

 رانلا :مالسلا هيلع ميهاربإ ةصق يف ًالثم وه امك لجو زع هللا ةئيشمب ببسلا نع

 هيبثل ةمارك ريثأتلا كاذ اهيف عدوأ يتلا رانلا ريثأت لطبأ لجو زع هللا نكل قرحُت
 .مالسلاو ةالصلا هيلع ميهاربإ هليلتخو

 (مالسإلا قيرط ٠0:77:٠١ /۱۸۸) "رونلاو ىدهلا "

 ؟لكوتلا يف نعط نوعاطلا ضر نم رارفلا له باب ]٤٠[
 ؟لكو تلا يف نعط ىودعلا عنم بابسأب ذخألا لهو

 يبطلا رججلا لصأ عضو 8 يبنلا نأ هيف لوقت ًاطيرش كل تعمس :لئاسلا

 .معن :خيشلا

 کا ۱٤2



 .ثيدحب تدهشتساو :ةلخادم

 .نوعاطلا ثيدح..نوعاطلا :خيشلا

 .معت :ةلخادم

 ؟كلاؤس وهام :خيشلا

 .سايع نبا ثيدح :ةلخادم

 ؟معن :خيشلا

 .سابع نبا ثيدحي تدهشتسا لوقأ :ةلخادم

 .نوعاطلا ثيدح :خيشلا

 .معن نوعاطلا ثيدح :ةلخادم

 ؟كلاؤس ام معن :خيشلا

 ضرألا نم جورخلا مدعو مودقلا مدعب رمألا له :خيش اي يلاؤس :ةلخادم

 ؟اذام لجأ نم وه

 ىودع نم عمتجملا ةمالسو ناسنإلا ةمالس ىلع ةظفاحملا لجأ نم :خيشلا

 .ىودعلاب نمؤأ [انأ]ال :ةلخادم

 ؟عوضوملا يف كلاكشإ ام ًاذإ ..معن :خيشلا

 .خيش اي للعم ثيدحلا نأ :ةلخادم

 ؟اذامب للعم :خيشلا
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 الف ضرأب هب متعمس اذإ تنأو» :لاق هنأ فوع نب نمحرلا دبع لاق :ةلخادم

 ةقلعم ةلعلا نأ يأ ؛(هنم ًارارف اوج رخت الف اهب متنأو ضرأب عقو اذإو هيلع اومدقت

 .ثيدحلا اذهل ًافلاخم سيل نوعاطلا نم راف ريغ جرخي يذلا ينعي ءرارغلاب

 اذهو «لوقي فوع نب نمحرلا دبع نأ تلق ًالوأ كيف هللا كراب نكل :خيشلا

 .هيبن لوق نم وه امنإو هلوق نم سيل

 .معن :ةلخادم

 .باصي نأ ىشخي هنأل ؟هنم رفي اذامل اذه هنم ًارارف ًايناثو «ًالوأ اذه :خيشلا

 .معن :ةلخادم

 .لكوتلا يف نعط ينعي :ةلخادم

 .عمسا :خيشلا

 .معن :ةلخادم

 اذام وأ ؟لعفي اذام :ىرخألا ةدلبلا ىلإ لقتناو ًاباصم ناكو جرخ اذإف :خيشلا

 ؟هرارف ةجيتن نوكت

 .هعم ضرملا لقن :ةلخادم

 نم كرارف موذجم نم رف» :لوقي لوسرلاو ؟زوجي اذه لهو :خيشلا

 تنحل



 ؟حضاوادسألا

 .معن :ةلخادم

 ؟حضاو :خيشلا

 .ثيدحلا متأ بيط :خيشلا

 .هلل دمحلا :رمع لاقف هلل دمحلا :لاقف ثيدحلا ىهتنا :ةلخادم

 ضمعب يف هلوأ يف نوكت دق ىرخأ ةلمج هل يخأ ثيدحلا ال :خيشلا

 .هرخآ يف نوكت دقو «تاياورلا

 ةربخأ اهنأ ةا يبنلا جوز ةشئاع نع لوقي ىرخأ ةياور يف معن :ةلخادم

 ًاباذع ناك هنأ» : ةه هللا ىبنلا اهريخأف ؟نوعاطلا نع ةا لوسرلا تلأس اهنأ

 رجأ لثم هل ناك الإ هل هللا هبتك ام الإ هبيصي نل هنأ ملعي ًارباص هدلب يف ثكميف

 .«ديهشلا

 كانه نأ ملعت الأ ءهتينع يذلا اذه ام نكل حيحص ثيدح اذه معن :خيشلا

 ضرأ يف ناك نمو :يهو اهايإ انتعمسأو اهتولت يتلا ةلمجلا لباقت ىرخأ ةلمج

 ؟اذه ركذت الأ «نوعاطلا اهيف ىتلا ضرألا ىلإ لخدي الف نوعاط اهيف سيل

 .ثيدحلا صن يف دوجوم معن :ةلخادم

 ؟هؤرقت ال اذاملف كل هلوقن يذلا اذهو :خيشلا

 را ۱۱٤۸



 ذإ» :ةلخادم

 ؟اذامل :خيشلا

 ذه :ةلخادم

 ًاذإف :خيشلا

 .«اهيلع اومدقت ال ضرأب هب متعمس
¢ 

 .ضرملاب اوباصت ام ىتح

 «لخادلا باصُي نأ ةيشخ ةباصملا ضرألا ىلإ لوخدلا زوجي ال

 ضرألا ىلإ ءادلا لقني نأ ةيشخ جرخي نأ ةباصملا ضرألا يف ناك نمل زوجي الو

 .ءادلا اهيف سيل ىتلا

 اذه له «لكوتلا يه ةلعلا نأ لوقي نم لوق نآلا خيش اي بيط :ةلخادم

 ؟حيحص هلوق

 .كيف هللا كراب هانلق ام يفاني ال نكلو حيحص اذه :خيشلا

 .معن :ةلخادم

 ىري نوعاطلا اهيف يتلا ضرألا يف ميقملا ىري امنيح هنأل ؛يفاني ال :خيشلا

 يذلا رظنملا اذه ىلع ربصي ال كش الب تاعامجو ًادارفأ هيدي نيب نوطقاستي سانلا

 يفاني ام اذه «لكوتلا قح هللا ىلع ًالكوتم ناك نم الإ بيرقلا توملاب هددهي

 امك ةيبط ةمكحل نوعاطلا ضرأ نم جورخلا نع يهنلا نأ ًاضيأ يفاني الو لكوتلا

 .اهيلإ رظنلا تفل ىتلا ةدايزلا كلذب انترعشأ

 اهيف رشتنا ضرأ يف باصم ريغ اذه ناك ول نآلا خيش اي بيط :ةلخادم

 ..نوعاطلا

 ؟باصم ريغ هنأ هيردي ام :خيشلا

 .باصم هنأ ضرفنلف :ةلخادم



 .بصي مل يذلا نع ملكتت تنأ «كيدهي هللا :خيشلا

 باصم وه له رضنلا ضغب جالعلا ذخأ يدصق انأ نكل خيش اي معن :ةلخادم

 ...؟لكوتلا يفاني اذه له نوعاطلا اهيف رشتنا ضرأ يف دصقلا نكل ؟ال مأ

 ؟ءاودلا ذخأ ؟ال وأ يفاني يذلا وهام :خيشلا

 .كتعمس ام :ةلخادم

 .ءادلاب باصم ريغ هنأ انضرف اذإ تلق ًالوأ تنأ كلأسأ :خيشلا

 .معت :ةلخادم

 كلذ نع تلدع ؟بصي مل هنأ انيردي امو :يلوقب كرظن تفلامل مث :خيشلا

 .باصم هنإ لوقلا ىلإ مالكلا

 .معن :ةلخادم

 ءاودلا ذخأي له باصملا اذه نع لوقت نأ ديرت نآلا تنأف بيط :خيشلا

 .ال مأ

 ..خيش اي لوقأ نأ ديرأ انآ :ةلخادم

 .ال وأ معن لق كلأسأ انأ يتقو عيضت ال كيدهي هللا خيش اي :خيشلا

 .معن :ةلخادم

 باصملا اذه لوقت نأ ديرت تنأ ؟ّيلع لصفت نأ ديرت اذامو «هيإ :خيشلا

 ؟ال مأ ءاودلا ذخأيو جلاعتي نأ هل زوجي

 .معت :ةلخادم

 السل يا



 ؟اذه ديرت :خيشلا

 .اذه ديرأ :ةلخادم

 يفاني ال اذه ؟اذه ديرأ معن لوقت نأ ريغ ًامالك لوقت نأ ديرت اذاملف :خيشلا

 ذخأ نأ نظلا ىلع بلغي ناك اذإف بابسألاب لخألا ىفاني ال لكوتلا نأل «ءلكوتلا

 ال امك ًادبأ هللا ىلع لكوتلا يفاني ال اذهف ىفشي هنأ نوعاطلا ررض عنمل جالعلا

 .سب دحاو لاكشإ یب :ةلخادم

 . لضفت :خيشلا

 انل لاقف...ثيدحلا اذه يفر قن انك مويلا نحن خيش اينآلا :ةلخادم

 ولف «لجو زع هللا ىلع لكوتلا يه جورخلا مدعب ة## يبنلا رمأ ةلع نأ ...انخيش

 راف ريغ نوعاطلا اهيف رشتنا يتلا هضرأ نم..اهنم راف ريغ هضرأ نم جرخ ًاناسنإ نأ

 ىلع ليلعتلا اذه ىلع...هنأ ول لاكشإ انيلع دروف «يهنلا هيلع قبطني الف اهنم

 له «نوعاطلا ءرد يف ًاءاود لوانت ًائيش علتبا هنأ ول ءلكوتلا يه ةلعلا....اذه مهلوق

 ؟مهفلا اذهب اذه ىلع ينبيجت نأ كديرأف ؟ال مآ ًاراف دعي

 تبجأو تلعف دق «ًريثك ملكتت ال نأ كتحصن يذلا اذهو «تلعف دقو :خيشلا

 يف الو انه لكوتلا يفاني ال ءافشلا هيف نأ نظلا ىلع بلغي يذلا جالعلا ذخأ نأب

 ؟ينم ديرت اذامف كتبجأ دق «هءاود هيلع ذخأي ملسملا هب باصي ءاد يأ

 .خيش ايرارفلا ةيضق يل لحت نأ كنم ديرأ :ةلخادم

 هنأب ثيدحلا يف هليلعت رارفلا نأ كل تنّيِب دق كيف هللا كراب خيش اي :خيشلا

 عرشلا نوكي نأ يفاني ال يأ ءىرخأ ةلع كانه نوكي نأ يفاني ال لكوتلا يفاني
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 يفتي ال هللا ىلع لكوتلاب هرمأ نوعاطلاب ةئوبوملا ضرألا يف ناك نم رمأ ميكحلا

 مامت وهو الأ رخآ ًاليلد هيلع لدي رخآ ءيش هللا ىلع لكوتلاب رمألا اذه نوكي نأ

 .افنا هلوح انلّجس يذلا ثيدحلا

 .معن :ةلخادم

 ؟ال مأ باوجلا كل حضو :خيشلا

 .ًاريخ هللا كازجو حضو :ةلخادم

 .يخأ اي كايإو :خيشلا

 ؟صاخ ءابو هنأ مأ ماع ءابو وه خيش اي نوعاطلا :ةلخادم

 تاياور ضعب يف لاقي امك اماعاءابو نوكي نأ نكمي ال ..ال :خيشلا

 كلذك نوعاطلا نوكي نأ نكمي ال ءًاماع ناك مالسلا هيلع حون نافوط نأ نيرسفملا

 ىلع رطيسيو معيف ًانايحأ يرشتسي دق امنإو ءيح ضرألا هجو ىلع يقب امل الإو

 يف هفرصتو ىلاعتو كرابت هللا ةئيشمب كانه ىقبتس نكل ؛ىرخأو ىرخأو ةلود

 هللا نأل ؛هنم ةفيظن وأ «هنم ةفيظن ىرخأ دالب كانه ىقبتس ءاشي امك نوعاطلا ريثكت

 يف ملعت امك كلذ نوكي امنإو ءضرألا ناكس ىلع ءاضقلاب دعب نذأي مل لجو زع

 يف ىقبي ال مث نينمؤملا لك حاورأ ضبقتف ةبيطلا حيرلا لسرُي امنيح ةعاسلا رخآ
 روكذملا ليلعتلا نيب ةافانم الف ًاذإ ءةعاسلا موقت مهيلعو قلخلا رارش الإ ضرألا

 رمأ كلذ ىلع لد امك يبط ليلعت نمض ليلعتلا اذه نوكي نأ نيبو ثيدحلا يف

 ال اذامل ءنوعاطلا اهيف يتلا ضرألا ىلإ لوخدلا مدعب هيهن وأ مالسلا هيلع لوسرلا

 نأ يذمرتلا ثيدح يف ءاج امك ؟هللا ىلع لكوتيلو لخديلف ًاضيأ انه لاقي

 لاقف مالسلا هيلع لوسرلا عم لكأي سلج ماذجلا ءادب باصم لجر يأ ًاموذجم

 نأ ميلسلل زوجي هنأ لوقت نأ زاجل حص ول اذه «هيلع ًالكوتو هللاب ةقث لك :هل

 ًالكوت هطلاخي نأ نكمي لجو زع هللا رمأب يدعي ءادب باصملا ضيرملا طلاخي
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 يفاني هرهاظب وه مث «فيعض ًالوأ ثيدحلا نكلو ؛حص ول ثيدحلا اذهب هللا ىلع

 ماذجلا ءادب باصم لجر هءاج للام ىبنلا نأ هيف يذلا هحيحص يف ملسم ثيدح

 ىه امك ديلاب هعيابي ملو «كانعياب دق انإف عجرا) :هل لاقف مالسإلا ىلع هعيابيل

 .هللا ءاش نإ كل حضو «ةنسلا

 ٠۰:۲۳:۲۸( /۲۱۲) "رونلاو ىدهلا"

 لك وتلا يف نعط ميعطتلا له باب 1

 لاق ««لكوتلا نم ئرب دقف ىوتكا وأ ىقرتسا نما :# يبنلا لوق :لاؤس
 اذه يف لخدي له ءضرملا لبق حيحصلل يكلا هب دوصقملا هنأ :ءاملعلا ضعب

 ؟ميعطتلا ءضارمألا نم ةياقولا لجأ نم ثدحي يذلا خيش اي نآلا ميعطتلا

 اذإف بحتسمو بجاو :ناعون لكوتلا (لكوتلا نم ئرب دقف) :ًالوأ :خيشلا
 ؟حضاو رمألا ناه بحتسملا عون نم انه روكذملا لكوتلا نأ تفرع

 .معن يأ :ةلخادم

 6200:58:15 /۷۱۹) "رونلاو ىدهلا"

 ؟دامتعالا لدب لكوتلا ظفل مادختسا زوجي له باب 2140]

 ...(؟دامتعالا لدب لكوتلا ظفل مادختسا زوجي له» :لاؤسلا

 ؟كيلع تلكوت :ينعي :خيشلا

 ؟اهيخأ ىلع الإ لكوت اهل سيل لوقي زوجي له :ةلخادم

 .دامتعالا ةظفل ريغ يعرش ىنعم هل لكوتلا سب ءال :خيشلا

 .هآ :ةلخادم

 نرسل ١



 (مالسإلا قيرط ٠١:14:08 /۳۲۹) "روتلاو ىدهلا "

 مالسإلا يف ةماه الو موش الو ةريط ال باب [ :*خ]

 :[ اپ هللا لوسر لاق]

 .«رادلاو سرفلاو ةأرملا يفف قح ءيش مؤشلا نم كي نإ

 :[مامإلا لاق]

 مؤشلا ناك ول :هانعم نأل ءيش يف مؤش ال نأ هموهفمب يطعي ثيدحلا و

 .ًالصأ ءيش يف اتباث سيل هنكل «ةثالثلا هذه يف ناكل ءام ءيش يف ًاتباث

 يف مؤشلا امنإ " وأ." ةثالث يف مؤشلا " ظفلب تاياورلا ضعب يف امف هيلع و

 .ملعأ هللاو.ةاورلا ضعب نم فرصتو ءراصتخا وهف " ةثالث

 "الصحبحة")1١/؟/8١5(.

[f4]هنم باب  

 :[ اپ هللا لوسر لاق]

 .«رادلاو سرفلاو ةأرملا :ةثالث يف مؤشلا امنإو ةريطالو ىودع ال»

 :[مامإلا لاق]

 مؤش ال هنإف ؛ىنعملاب ةياور هنأكف :مؤشلا تبثي هرهاظب "..مؤشلا امنإو" :هلوق

 .مالسإلا يف

 .(115/؟)"ةحبحصلا"
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 هنم باب £4١1]

 :[لاق هنأ لِي يبنلا نع يور]

 .« ةقدصلاب مويلا كلذ ٌسحن اوعفداف ؛ًاسحن موي لكل نإ»

 (رکنم)

 :[مامإلا لاق]

 امك -مالسإلا يف كلذ نم ءيش الو ءريطتلاو مؤاشتلا ةحئار هنم مشأل ينإو

 وهو." رمتسم سحن موي رهشلا يف ءاعبرأ رخآ " :ثيدح هوحنو «-مولعم وه

 )۱٥۸۱(-. مقرب هنايب مدقت امك -عوضوم

 ةفيعضلا" "')15/ ٤۳۹/۱-٤۳۷(.

 سرفلاو رادلاو ةأرملا يف مؤشلا :ثيدح هيجوت باب ]٤٤١[

 :[ 29ج هللا لوسر لاق]

 .« سرفلاو ةأرملاو رادلا نم ةرّيِطلا :نولوقي ةيلهاجلا لهأ ناك»

 :[مامإلا لاق]

 يف امك هاور نم مهنمف «هظفل يف ةاورلا فلتخا ثيدحلا نأ لوقلا ةلمجو

 امه و" مرش وأ ةريطال هنأ ىلع لديام هلوأ يف هيلع داز نم مهنمو «ةمجرتلا

 نأل ؛ةحجارلا يه مهتياورف ؛نورثكألا هيلعو «"ءاملعلا لاق امك دحاو ىنعمب

 لهأ نأ هيف يذلا ةشئاع ثيدحب كلذ ديأت دقو ءاهلوبق بجيف ؛ملع ةدايز مهعم

 " ةباجإلا " يف يشكرزلا لاق دقو ؛كلذ نولوقي اوناك نيذلا مه ةيلهاجلا

 ا ل1



 ىلاعت هللا ءاش نإ باوصلاب هبشأ اذه يف ةشئاع ةياورو :ةمئألا ضعب لاق "

 ايهن ةريطلا نع مالسلاو ةالصلا هيلع هيهن هتقفاومل (ةريره يبأ ثيدح نم ىنعي)

 «باسح ريغب الأ نوعبس ةنجلا لخدي " :هلوقب اهكرت يف هبيغرتو اهتهاركو ءاماع
 ." نولكوتي مهبر ىلعو ؛نوريطتي الو ءنوقرتسي الو نووتكي ال نيذلا مهو

 هللا همحر يواحطلا مامإلا ىلإ " ةمثآلا ضعب " :هلوقب راشأ دقو :تلق

 هوحنو «" راثآلا لكشم " يف روكذملا ةشئاع ثيدح حيجرت ىلإ بهذ دقف «ىلاعت

 امو دعس ثيدح يف لاقو «عوضوملا اذه يف هثحب متخ هبو " يناعملا حرش " يف

 «ثيدحلا نم هلبق ام هيلع لدام ريغ ىلع لدي ام ثيدحلا اذه يفف " :هانعم يف

 نأ كلذو ؛(رمع نبا نع هاتعم يف امو ملسم نب ةبتع ةياورب رمع نبا ثيدح ينعي)

 مث :ةريط ال :لاق هنأ 22 يبنلا نع هربخأو «ةريطلا هل ركذ نيح ًاديعس رهتنا ًادعس

 ‹«نهيف اهنأ ريخي ملف ءرادلاو سرفلاو ةأرملا يفف ءيش يف ةريطلا نكت نإ :لاق

 ءيش يف نوكت تناك ول :يأ «نهيفف ءيش يف نكت نإ :لاق امنإو

 ." ءيش يف تسيلف ثالثلا ءالؤه يف نكت مل ذإف ؛ءالؤه يف تناكل

 .( 47-098 من4 /5)"'ةحبحصلا"

 هنم باب ]£41

 يف مؤشلا» : لاو لوسرلا لوقي «نيحيحصلا يف رمع نبا ثيدح :لاؤس

 ؟ثيدحلا اذه هقف امف «سرفلاو رادلاو ةأرملا

 اذهب ظفلب ءاجو مؤشلا :امهدحأ اذه نيظفلب ءاج ثيدحلا اذه :خيشلا

 ثيدحلا اذه ةياور يف دامتعالا هيلع يذلا اذه مؤشلا ناك ول ءةثالثلا عاونألا هذه
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 ةفلاخم يهف ةياور ةحوجرم اهنوك عم ىرخألا ظافلألا نآل ؛ةقلي يبنلا نع

 دقف ؛مالسإلا يف ةريط ال..مالسإلا يف موش ال :لوقت يتلا ةحيرصلا صوصنلل

 ةأرملاو رادلا يف هدوجوب مزجيو هرقي فيكف ربطتلا نع مالسلا هيلع لوسرلا ىهن

 .لاؤسلا اذه نع باوجلا وه اذه «سرفلاو رادلاو ةأرملا يف ناكل ءيش يف مؤشلا

 (۰۱:۰۸:۹۱۹ )0۹٤(/ ةدج ىواتف)

 ةماهلا ركذ باب [5 1*5

 :[ قلل هللا لوسر لاق]

 0 لأفلا ريطلا قدصأو «قح نيعلاو اهلا يف ءيش ال»

 :[مامإلا لاق]

 :ةماهلا " :" ةياهنلا " يف ريثألا نبا لاق «(ةماه) عمج وه (ماه) نأ ملعا

 ءاهب نومءاشتي اوناك مهنأ كلذو «ثيدحلا يف دارملا وهو ءرئاط مساو «سأرلا

 ليتقلا حور نأ معزت برعلا تناك :ليقو ءةموبلا يه :ليقو «ليللا ربط نم يهو

 ."..تراط هرأثي كردأ اذإف «ىنوقسا :لوقتف ءةماه ريصت هرأثب كردي ال يذلا

 .(۱۹۹۰ ۱۰۸۸/۲ /۹)" ةحيحصلا"

 ريطتلا نم هبلق يف ءرملا هدجي دق امب ةذخاؤملا مدع يف باب 1

 نكلو..الإ انم امو كرش ةريطلا» : #4 هللا لوسر لاق :لاق دوعسم نبا نع

 .«لكوتلاب هللا هبهذي
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 دوعسم نبا لوق نم خلا «..انمامو» :لوق :تلق :[دراوملا يف يمثيهلا لاق]

 :[ًالئاق مامإلا قلعف]

 خويش نم «برح نب ناميلس» كلذ يف عبت فلؤملاو جردم هنأ :ينعي :تلق

 ؛يدنع بئارغلا نم وهو «يذمرتلا هاكح اميف «هنع هلقن يذلا وه اذهو «يراخبلا

 :ىوعدلا درجمب- مهيف زمغم ال تاقث مهلكو-هتاور نم ةقثلا ةئطخت مزلتسي هنآل

 نم-هلل دمحلاو- تدجو ىتح ءاهل ًاركنتسم لزأ ملو ءلوصألا فالخ اذهو

 ضيرمت ىلإ (هبَعَش» يف ريشي يقهيبلا وه اذهف ًاحيرصت وأ ًاحيولت كلذ ىلإ ينقبس
 .دوعسم نب هللا دبع لوق نم اذه :لاقي :(57 /۲) هلوقب ىوعدلا

 ماكحألا» يف ثيدحلا دروأف «يليبشآلا قحلا دبع ضيرمتلا اذه يف هعبتو

 ء(ةمدقملا» يف هيلع صن امك ءهدنع ثيدحلا نم حص امب ةصاخ يهو ء«ىرغصلا

 يف لاق اذكو ؛روكذملا يقهيبلا لوق لثم هبقع(١07 /۲) هلوقب كلذب دكأ مث

 27١(. /۳) ىطسولا ماكحإلا

 مهولا نايب» ميقلا هباتك يف يسافلا ناطقلا نبا ظفاحلا ىوعدلا درب حرص مث

 نأ الإ ؛جردم هنإ :لوقي نمم لبقي نأ يغبني ال قايسلا يف قوسم مالك لك

 يف نيددشتملا نم يزارلا متاح ابأ نأ :ملعلا لهأ دنع فورعملا نمو :تلق

 الخ دقف كلذ عمو «ثيداحألا راكنتسا يف ًاوطخ ظافحلا عسوأ نمو «لاجملا اذه

 .ثيدحلا اذه نم «للعلا» هنيا باتک

 ال يذلا «كرش» هظفل دنع فوقولا وه امنإ ىوعدلا كلت ىلع لماحلا لعلو
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 نع مهدصت تناك اهتإف ؛ةيلهاجلا كرش اهب دارملا :لوقأف هب يبنلاب قيلي

 هدجي دق امنإو ««...الإ انم امو» :2©ج هلوق نم ًادارم سيل اذهو «مهتاجاح

 دبعلا هب فلك امم لكوتلا اذهف هللا ىلع لكوتلاب هفرصي مث ء«هسفن يف صخشلا

 مكحلا نب ةيواعم ثيدح يف حيرص اذهو «هكلمي ال هنإف هدجي ام فالخب

 يف هنودجي ءيش كاذ» :لاق ؟نوريطتي لاجر انمو ةا يبنلل لاق هنأ ؛يملسلا

 )¥ /۲) ملسم هاور (مهندصي الف ؛مهرودص

 زو هنع حص دقو ؛كرشلاب هفصي نأ ًالضف «ةريطلا نم نودجي ام مهيلع ركني ملف

 «ةحيحصلا) يف جرخم وهو :«كرشلا فراق دقف ةريطلا هتدر نم» :لاق هنأ

 !لمأتفءىعدملا جاردإلا لطبيو:بابلا ثيدح حيضوتلا مامت حضوي اذهف«(15١٠)

 .(۳۷-۳۸ /۲)"نامظلا دراوم حيحصأا'

 ريطتلل ةاضفم هنأل راسيب يمستلا عنم باب ]£ |4٥

 اپ راسي «(راسیو ةك ربو عفانب ىَّمسُي نأ نيهنأل١ خيش اي ثيدح هيف :لئاسلا
 ؟ءيش يف ةيكزن هيف له ًالثم هتلص ام ءلثم عنملا اذامل ءيش تركذ ول خيش

 .رسيلا نم راسي :باوجلا

 .معن :لاؤسلا

 :لوقت ؟رسي انه له تلق ول امك ينعي ؟راسي انه له [تلأس اذإف] :باوجلا
 .ةيكزت سيلو ريطتلل ةاعدم اذه ءال

 ؟لهس مسا براقي الأ خيش ايراسي مسالا :لاؤسلا

 .عوضوملا يف سايق دجوي ال :باوجلا
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 .معن يأ :لاؤسلا

 كانه ناك اذإ الإ هيلع سيقن الو صنلا هجون نحنف صنلا ءاج ماد ام :باوجلا

 .سيقن نأ نكمم...يولوأ لاقي امك سايق

 (01 1:58:17 )5١9/ "رونلاو ىدهلا"

 رفصال : ةا يبنلا لوق ىنعم باب 53

 يراخبلا هاور.« رفص الو ةماه الو ىودع ال» : او هللا لوسر لاق

 :[ مامإلا لاق]

 هباتك يف «رفص الو حرش يف خيشلا لآ نسح نب نمحرلا دبع خيشلا لاق
 بيرغ يف ةديبع وبأ ىور) :يلي ام ۳٠۸ ص «ديحوتلا باتك حرش ديجملا حتف»

 يهو ؛سانلاو ةيشاملا بيصت نطبلا يف نوكت ةيح يه :لاق هنأ ةبؤر نع ثيدحلا

 هنودقتعي اوئاك ام هيفني دارملاف اذه ىلعو «برعلا نع برجلا نم ىدعأ

 .ىودعلا نم

 لاقو «رپرج نباو:يراخبلاو:دمحأ مامإلاو:ةنيع نب نايفس اذهب لاق نممو

 ءيسنلا يف هنولعفي ةيلهاجلا لهأ ناك اّمِل يفنلاو ءرفص رهش هب دارملا :نورخآ

 نع دواد وبأ ىور.كلام لوق وهو «هناکم رفص نومرحيو «مرحملا نوّلحي اوناكو
 هنإ :نولوقيو رفصب نومءاشتي ةيلهاجلا لهأ نإ :لوقي هعمس نمع دشار نب دمحم

 .كلذ ملسو هيلع هلا ىلص يبنلا لطبأف موؤشم رهش

 يف دواد وبأ هركذ حرشلا اذهو «لاوقألا هبشأ لوقلا اذه لعلو :بجر نبا لاق

 .(۴۹۱۰) مقر ةريطلا باب

 ۱١۸۹(. /۲)" حیباصملا ةاكشم قيقحت "



 «..ةثالث يف مؤشلا» : او هلوق ىنعم باب 1

 : لاو يبنلا هيف لوقي يذلا ةريره يبأ ثيدح خيش اي كيف هللا كراب :لاؤس

 اميف ءاملعلا ضعب لاق ينعي «سرفلاو رادلاو ةأرملا :ثالث يف مؤشلا امنإ»

 رطشلا ىلع لخد امنإ ةريره ابأ هللا محر :تلاق اهنأ ةباحصلا ىلع ةشئاع هتكردتسا

 : هلام يبنلا لوقي امنإ ثيدحلا لوأف ولا يبنلا لوقف «ثيدحلا اذه نم ريخألا

 امف .ثيدحلا ةلمكت تركذ مث (..ثالث يف مؤشلا امنإ لوقت .دوهيلا هللا لتاق»

 ؟ال مأ ثيدحلا ةبسانم يه هذه لهو «خيش اي ةدايزلا هذه ةحص ام يردأ

 ؟ةشئاع ثيدحب قلعتي ام ةدايزلاب ينعت :خيشلا

 .ةريره يبأ ىلع هتكردتسا امل ةشئاع ثيدحب :ةلخادم

 ال ةحصلا هذه نكل «حيحص اهنع هللا يضر ةشئاع ةديسلا كاردتسا :خيشلا

 انأو ءظفللا اذه ريغب نكلو «حيحص لصأ ةريره يبأ ثيدحل نوكي نأ يفنت

 امع ًالضف «حاحصلا يف يور عقاولا يف ثيدحلا نأل ةلكشملا هذه تجلاع

 :يناثلا ««مؤشلا امنإ» :ةريره يبأ نع تركذ ام اهدحأ ءةثالث ظافلأب ءاهنود

 اذه ««اذه يف ناكل ءيش يف مؤشلا ناكول» :حيحصلا وهو :ثلاثلا .(مؤشلا»

 ءيجمو «هيلع نيحيحصلا يبحاص دامتعا ثيح نم حيحصلا وه ريخألا ظفللا

 ثيح نم نيلوألا نيظفللا ىلع هحجرت ةديدعو ةريثك قرط نم ظفللا اذه ًاضيأ

 نع ةرتاوتم لقن مل نإ ةعباتتم ثيداحألا نأل ؛ةياردلا ثيح نم مث ةياورلا ًالوأ

 اذهف ءةثالث يف مؤشلا امنإ وأ ءةثالث يف مؤشلا لاقي نأف ءريطتلا راكنإ يف لاب يبنلا

 («ةريط ال١ :اهيلإ راشملا ةريثكلا ثيداحألا كلت يف ميكحلا عراشلا يفن عم ىفانتي

 نأ ةياورلا ثيح نم انفقوم يّرقُن انلعجي اذه «مالسإلا يف ةريط ال» :ظفل يفو

 نم صلخن كلذبو «ةثالث يف ناكل ءيش يف مؤشلا ناك ول ريخألاو ثلاثلا ظفللا

 نم ءاج اذه لوقنو «يناثلا وأ لوألا ظفللا نم نهذلا ىلإ ردابتت يتلا ةلكشملا



 ةاورلا ضعب نم راصتخالا اذه نوكي نأ يرورضلا نم سيلو ةاورلا ضعب راصتخا

 اولصوأ يذلا ًاضيأ ةاورلا ضعب هيف عقو نوكي نأ نكمي امنإو دعب اميف ًاثداح

 در مالسلا هيلع لوسرلاو «تعمس ام تور يهف «ةشئاع ةديسلا ىلإ ثيدحلا

 .ةيمالسإ ةديقع تسيل هذه ؛مؤشلا امنإ ءكش الب مهيلع

 «حيحص دنس هنأل ةشئاع ةياور تبثن ءةياردو ةياور «نيتياورلا تبثن نحن :ًاذإ

 يف هتركذ انآ اذهو ؟..ثلاثلا ريخألا ظفللاب يهو حيجرتلا ىلع ةشئاع ةياور تبثنو

 .معن.عضوم نم رثكأ يف :ةحيحصلا ةلسلسلا

 0 "خ1 )۹٦۸/ "روللاو ىدهلا"

 ةيلهاجلا تاداع نم ءاونألا باب [454]

 :[ وپ هللا لوسر لاق]

 .« ءاونألاو ةحاينلاو ءباسحألا يف رخافتلا :يتمأ يف لازت نل ثالثا

 :[لاق مث "ةيلهاحلا تاداع نم'' :هلوقب مامإلا هل مجرت]

 :[مامإلا لاق]

 عولط عم ءرجفلا عم برغملا يف طقس اذإ مجنلا وهو «ءون عمج :" ءاونألا "

 ءهيلإ راشملا ثيدحلا يف يتأي امك اهب ءاقستسالا دارملاو «قرشملا يف هلباقي رخآ

 .ايقسلا بلط يأ

 تناك برعلا نآل ؛ءاونألا رمأ يف ةا يبنلا طلع امنإو " :" ةياهنلا " يف لاق

 انرطم " :هلوقب دارأو ؛ىلاعت هللا لعف نم رطملا لعج نم امأف ءاهيلإ رطملا بسنت
 دق هللا نأ يأ ءزئاج كلذ نإف «ينالفلا ءونلا اذه وهو ءاذك تقو يف :" اذك ءونب

 ." تاقوألا هذه يف رطملا يتأي نأ ةداعلا ىرجأ

 .(41:-5:9/5)"ةحبحصلا"

١1 



 ةيدقع ةيظفل يهانم باوبأ عامج

 كرشلا باوبأب قلعت اه

- 





 يبلق وأ يظفل كرش هللا ريغب فلحلا باب [4549]

 :[ اپ هللا لوسر لاق]

 .« كرش هللا نود اهب فلحي نيمي لک»

 :[لاق مث هب هانمجرت امب مامإلا هل مجرت]

 مالسإلا نم جرخي يذلا كرشلا هب دري مل" :يواحطلا رفعج وبأ لاق :(ةدئاف)

 ريغب فلحُي نأ يغبني ال هنأ دارأ هنكلو «مالسإلا نع ًاجراخ هبحاص هب نوكي ىتح

 لعج امك هب ًافولحم هب فلح ام لعج دقف «یلاعت هللا ريغب فلح نم نأل ىلاعت هللا

 فلحي اميف ًاكيرش هب فلح ام وأ هب فلح نم لعج كلذبو «هب افولحم ىلاعت هللا

 هللاب ًارفاك هب نوكي يذلا كرشلا ريغ اكرش كلذب اكرشم هلعجف «مظعأ كلذو هب

 ." مالسإلا نع اجراخ ىلاعت

 نم هميرحت لوألاو ءًايداقتعا ًاكرش سيلو «يظفل كرش هنأ - ملعأ هللاو - ينعي

 ينثتسي نأ يغبني نكلو «نيتم هيجو مالك وهو ؛هتاذل مرحم رخآلاو «عئارذلا دس باب

 «ةبيصمب باصي نأ هب هفلح يف ثنح اذإ ىشخي فلاحلا نآل ؛يلوب فلحي نم هنم

 ةقيقح اوفرعي مل نيذلا ةلهجلا ضعب نإف بذاك للاب فلح اذإ كلذ لثم ىشخيالو

 بذاك هنأ ملعيوهو «لعف هللاب فلحي نأ بلطو هيلع لجرل ًاقح ركنأ اذإ دعب ديحوتلا

 قدصو «هيلع يذلاب فرتعاو عنتما ينالفلا يلولاب فلحي نأ هنم بلط اذإف «هنيمي يف

 ."«نوكرشم مهوالإ هللاب مهرثكأ نمؤي اموإ# :ميظعلا هللا
 .(/ 9-1 /ه)'" ةحيحصلا"

 .[هنم] ها . ٠١١ :ةيآلا :فسوي )١(



 هنم باب [550]

 :[لاق هنأ لاب يبنلا نع يور]

 .«هب توعد ام ًاعارذ اهنم ٌلَوانَأ ٌتلز ام تكس ول !َكِيبأو»

 .(ركنم)
 :[مامإلا لاق]
 قاحسإ يبأ نع ريثك يبأ نب ىيحي انث :ليعامسإ انث ٤۸(: /) دمحأ هجرخأ

5 3 

 ہت ءال 9 ذ لوو تكلا لاق رع لكم الأ لى ي لاق

 َلاَقَق.هركذف... :َلاَقَف ناَع اًرذ امه امن !هللا لوس َراَي َلاَقَق.«َعاَرَّذلا ينل وا

 نإ : فب هللا ُلوْصَر لاق : رار ب تیس د ھا ودع

 .«ْگیاباب اوم ْنأ ْمُكاَهْنَي َاَعَتَو كر
 قاحسإ وبأو.مسي مل يذلا يرافغلا ةلاهجل «فيعض دانسإ اذهو :تلق

 جرخملا ينابيشلا ناميلس يبأ نب ناميلس نوكي نأ لمتحيو.هفرعأ مل هنع يوارلا

 .امهلاجر نم تاقث هلاجر رئاسو ؛"نيحيحصلا" يف هل

 مسي مل وار هيفو دمحأ هاور" ١١(: /۸) يمثيهلا لاق ثيدحلاو

 فلحلا نم هنإف «"كيبأو" :هلوق وهو «ةرهاظ ةراكن ثيدحلا نتم يفو :تلق

 نع هاور يذلا ثيدحلل ءرمع نب هللا دبع نب ملاس ه هركنأ كلذلو ءهنع يهنملا هلل يغب

 يف جّرخم وهو هُنَعللا َيِضَر رمع نبا ثيدح نم هيلع قفتم ثيدح وهو.هيبأ
 .هب..ملاس نع يرهزلا قيرط نمو ءهنع عفان قيرط نم( ۰ AY /۸"ءاورإلا"

 ٦۸1-1۸۲(. /۲ /۱۳)" ةفيعضلا"

 اك



 هنم باب [561]

 :[ مامإلا لاق]

 .كرش...لجو زع هللا ريغب فلحلا

 .(ه دلل /۲ ")١1١١/ ةفيعضلا"

 هنم باب ]٤٥٤[

 :[مامإلا لاق]

 اذهو.هللا عم اكيرش هلعج دقف هللاب فلحلا ىلع هللا ريغب فلحلا رثؤي يذلا

 .هنوفرعي ال نيملسملا رثكأ فسألا عم كرشلا نم عونلا

 (00 1318: /ه5) " رونلاو ىدهلا

 زوجي ال هللا ريغب ماسقإلا باب [1

 :[ كه يبنلا نع يور]

 .«رخاوألا عبسلا يفاهوسمتلا ءاهيلع مكعلطأل ءاش ول هللا نإ)

 .(فيعض)

 :[مامإلا لاق]

 :(977) نابح نباو (۱-۲ /۲۲۱ /۱)"هحیحص" يف ةميزخ نبا هجرخأ

 دثرم نب كلام قيرط نم )١/ ٤۳۷( مكاحلاو ١١١(: ص) "هدئسم" يف رازبلاو

 :لاقف ؟ردقلا ةليل نع ةو هللا لوسر تلأس :تلقف ءرذ ابأ تلأس :لاق هيبأ نع

 يف «ردقلا ةليل نع ينربخأ !هللا لوسر اي :تلق :لاق ءاهنع سانلا لأسا تنك انأبنأ

 فسم



 عم نوكت !هللا لوسر اي :تلق :لاق.«ناضمر يف يه لب» :لاق ؟هريغ وأ ناضمر

 ىلإ يه لب» :لاق ؟ةمايقلا موي ىلإ يه مآ تعفر ءايبنألا ضبق اذإف اوناك ام ءايبنألا

 يف اهوسمتلا" :لاق؟يه ناضمر يف !هللا لوسراي :تلقف :لاق.؟«ةمايقلا موي

 تلبتهاف ءثدحو لاو هللا لوسر ثدح مث :لاق."رخاوألا رشعلاو لوألا رشعلا

 ال :رخاوألا رشعلا يف اهوسمتلا» :لاق ؟نيرشعلا يأ يف هللا لوسر اي :تلقف هتلفغ

 هتلفغ تلبتهاف ؛ثدحو لِي هللا لوسر ثدح مئث.«اهدعب ءيش نع ينلأست

 رشعلا يآ يف -يئتربخأ امل وأ - ينربختل !كيلع تمسقأ !هللا لوسر اي :تلقف

 .هركذف(... :لاقف هدعب الو هلبق هلثم يلع بضغ ام ًابضغ يلع بضغف» :لاق ؟يه

 ."اهيلع مكعلطأل ءاش ول هللا نإ" :هلوق هيف ام ركنأو

 :لاقف دازو ءاذه هلوق نود هج ولا اذه نم ۱۷۱١( /0) دمحأ هجرخأ دقو

 .زوجي ال رخآ ركنم ىلاعت هللا ريغب ماسقإلاو."كيلع يقحب كيلع تمسقأ"

 ۹۹-٠١١(. /۷)"ةفيعضلا"

 ىلاعت هللا تافصب فلحلا زاوج باب ]٤٤[

 :[ اپ هللا لوسر لاق]

 ةغبص هوغبصأ لوقيف ءةنجلا لهأ نم ايندلا يف ءالب ناك سانلا دشأب ىتؤيلا

 وأ طق ًاسؤب تيأر له مدآ نبا اي :لجو زع هللا لوقيف .ةغبص اهيف هنوغبصيف ءةنجلا

 ناك سانلا معنأب ىتؤُي مث ءطق ههركأ ًائيش تيأر ام كتزعو ال :لوقيف ؟ههركت ائيش

 تيأر له مدآ نبا اي :لوقيف «ةغبص اهيف هوغبصأ :لوقيف رانلا لهأ نم ايندلا يف
 .(طق نيع ةرق الو طق اريخ تيأر ام كتزعو ال :لوقيف ؟ طق نيع ةرق طق اريخ

 ۱۱ ۸ ا



 :[ مامإلا لاق]

 باوبأ نمو ىلاعت هللا تافص نم ةفصب فلحلا زاوج ثيدحلا يف (ةدئاف)

 هللا تافصب فلحلا يف ءاج ام باب " )5١/٠١١( " ىربكلا ننسلا " يف يقهيبلا

 كلذوحنو عمسلاو مالكلاو ةمظعلاو ءايربكلاو لالجلاو ةردقلاو ةزعلاك ىلاعت

 نبا نع راثآلا ضعبب دهشتساو ثيدحلا اذه ىلإ راشأو ثيداحأ هتحت قاس مث."

 يور مث."...انيمي ناك نآرقلاب فلحلا نأ ىلع ليلد هيف " :لاقو هريغو دوعسم

 نيعبس نم سانلا تكردأ " :لاق رانيد نب ورمع ةقثلا يعباتلا نع حيحصلا دانسإب

 ." لجو زع هللا مالك نآرقلاو قولخم هاوس امو قلاخلا هللا :نولوقي ةنس

 .(١ةهكحاه مه /۳)'" ةحبحصلا"

 ؟نآرقلاب فلحلا زوجي له باب [146]
 ؟نآرقلاب فلحلا زوجي له :لاؤس

 ىلاعتو كرابت هللا مالك هنأ ةعامجلاو ةنسلا لهأ هيلع قفتا امك نآرقلا :خيشلا

 ىلاعتو كرابت همالكب فلحلا زوجي يلاتلاف هتافص نم ةفص اًضيأ هللا مالكو

 .معن «هنآرقو

 ؟نآرقلل دوجسلا زوجي لهو :ةلخادم

 فحصملاف فحصملل امأ «معنف همالكب نآرقلل دوجسلا تمهوت اذإ :خيشلا

 .لجو زع هللا ةفص نم سيل ءيش هيف

 ٤۲( :۲۹:۰۰/۲) "تثارامإلا ىواتف"

 اا ١1565



 ؟« قحلا رمعلاب فلحلا زوجي له [1

 ؟هللا ريغب مسق وه له (قحلا رمعلو)ب مسقلا :لئاسلا

 ءيش قحلاب دصق اذإو ؛هللاب فلح هنأل ؛ًاقالطإ ءيش هيف سيلف «یلاعتو هناحبس

 دصق اذإ امأ ءلوآلا ىنعملا ىلإ عجري هنأل ؛ًاضيأ زاج ًالثم باوصلا :وه؛يونعم

 .«تاينلاب لامعألا امنإ» :لاقي انهف هللا ريغب فلح هنأل ؛زوجي الف يدام ءيش

 0١( 1:59:55 /؟54) "رونلاو ىدهلا"

 ةبعكلاب فلحلا ةرافك باب [51/]

 ." ةيعكلا برب فلحيلف فلح نم"

 ۱۵٤( /*)"ةحبحصلا"

[f0۸]؟مارح ةنجلا ريغل هللا هجوب لاؤسلا له باب  

 .«ةنجلا الإ هللا هج وب لاسي ال» : ۳ هللا لوسر لاق :لاق رباج نع

 :[مامإلا لاق]

 نم رظن زاوجلا مدع ىلع ثيدحلا اذهب لالدتسالا يفو فيعض هدانسإ

 دقوءذاعم نب مرق نب ناميلس هيف نإف ؛هدانسإ حصي ال فيعض هنأ :لوألا :هوجو

 فيعض وهوءيبهذلا مث( 6 ق)ء(لماکلا» يف يدع نبا لاق امك هب درفت

 يبأ ةياور نم ثيدحلا اذه يطويسلا دروأ امل كلذلو«هب جتحي الفءهظفح ءوسل

١ 



 يف لاق» :هلوقب يوانملا فوؤرلا دبع ققحملا هبقعت «ةراتخملا» يف ءايضلاو دواد

 قحلا دبع لاقو.ها.ءيشب سيل :نيعم نبا لاق ءذاعم نب ناميلس هيف :(بذهملا»

 .ظفحلا ءيس :«بيرقتلا» يف ظفاحلا لاقو :تلق «فيعض :ناطقلا نباو

 نآل ءزاوجلا مدع ىأر نم هيلإ بهذ ام ىلع لدي مل ثيدحلا حص ول :يناثلا

 ةيادهلا هب لأسي نأ امأ ءايندلا ماطح نم ًائيش ىلاعت هب لاؤسلا نع يهنلا هنم ردابتملا

 «يهنلاب هلوانتي ثيدحلا نأ يل اودي الف ءةنجلا ىلإ هب لصوي يذلا قحلا ىلإ

 رومألا ىلع هب هيبنتلل وه امنإ ةنجلا ركذو» :يقارعلا ظفاحلا هلاق ام اذه يف ينديؤيو

 ماظعلا رومألا فالخب ءةئيندلا رومألا يف ههجوب هللا لأسي الفإ صيصختتلل ال ماظعلا

 .هرقأو يوانملا هلقن هب ةا يبنلا ةذاعتسا هيلإ ريشي امك ًاعفد وأ ًاليصحت

 باب) :لاقف زاوجلا مدعب ال ةهاركلاب ثيدحلل يوونلا ٍبّوب امنإ :ثلاثلا

 .«هيزنتلل ةيعفاشلا دنع ةهاركلاو «ةنجلا ريغ هللا هجوب ناسنإلا لأسي نأ ةهارك

 .(508 /1)'" حيباصملا ةاكشم قيقحت "

 هنم باب [۹]

 :[ىلاعت لاق]

 اهّجوز اهنم ٌقلخو ٍةدحاو سفن نم مكمل يذلا مكبر اوقتا سانلا اهبأ ايإ#
 ناك للا نإ ءاحزألاو هب َنولءاست يذلا هللا اوقلاو ًءاسنو ًاريثك الاجر اهتم كبو
 .ًابيقَر مكيلع

 .[«هب نولءاسن" :ىلاعت هلوق ىلع ًاقلعم مامإلا لاق]

 ."ةنجلا الإ هللا هجوب لأسي ال" :ثيدح امأو «ىلاعت هللاب لاؤسلا زاوج هيف

۱۱۷ ۱ 



 تنيب امك.ةريقحلا رومألا لاؤس ىلع لومحم وهف ؟هتحص ضرف ىلعو .فيعضف

 ." نوملسملا " ةلجم يف كلذ

 .(۳۹ /۱)" ةفيعضلا"

 تئشو هللا ءاش ام:لئاقلا لوق ظافلألا كرش نم باب [40]

 هللا ءاش ام :لاقف مالكلا ضعب يف هعجارف ثلا يبنلا ىلإ لجر ءاج "

 ام لب ال «(؟!؟ادن :ظفل يف و) ًالدع هللا عم ينتلعجأ» : اب هللا لوسر لاقف !تئشو

 .(هدحو هللا ءاش

 [مامإلا لاق]

 :ثيدحلا هقف

 ربتعي " تئشو هللا ءاش ام " :هريغل لجرلا لوق نأ ثيداحألا هذه يفو :تلق

 ةجرد يف دبعلا ةئيشم نأ مهوي هنآل ؛ظافلألا كرش نم وهو :عراشلا رظن يفاكرش

 ضعب لوق كلذ لثمو ءنيتئيشملا نيب نرقلا هببسو «ىلاعتو هناحبس برلا ةئيشم

 وحنو «بعشلاو هللا مساب» وأ «« نطولاو هللا مساب» :نيرضاحملا ضعب لوق هلثمو

 كرابت هللا عم ًابدأ ءاهنم ةبوتلاو اهنع ءاهتنالا بجي يتلا ؛ةيكرشلا ظافلألا نم كلذ

 .ىلاعتو

 ةصاخلا نم ليلق ريغو «ةماعلا نم ريثك ميركلا بدألا اذه نع لفغ دقلو

 «لئادشلا يف هللا ريغ مهتادانمك تايكرشلا هذه لشمب قطنلا نورربي نيذلا

 ماسقإلاو «ىلاعت هللا نود نم مهب فلحلاو :نيحلاصلا نم تاومآلاب داجنتسالاو

 ۱۱۷ ۲ ا



 لدب مهنإف ؛ةنسلاو باتكلاب ملاع مهيلع كلذ ركنأ ام اذإف :لجو زع هللا ىلع مهب

 كئلوأ ةين نإ :اولاقو «هيلع راكنإلاب اوداع ركنملا راكنإ ىلع انوع هعم اونوكي نأ

 !ثيدحلا يف ءاج امك تاينلاب لامعألا امنإو !ةبيط هللا ريغ نيدانملا

 دنع تدجو نإ ةبيطلا ةينلا نأ -ةماعلل ءاضرإ -نولهاجتي وأ نولهجيف

 امنإ روكذملا ثيدحلا ىنعم نأو ؛ًاحلاص ئيسلا لمعلا لعجت ال يهف «نيروكذملا

 ىلإ بلقنت ةعيرشلل ةفلاخملا لامعألا نأ ال .ةصلاخلا تاينلاب ةحلاصلا لامعألا

 لهاج الإ هلوقي ال ام كلذ ءاهب ةحلاصلا ةينلا نارتقا ببسب ةعورشم ةحلاص لامعأ

 لمعلا نم ًارّكتم كلذ ناكل ربقلا هاجت ىلص ول ًالجر نأ ىرت الأ !ضرغموأ

 لهف «ةالصلاب ريقلا لابقتسا نع يهنلا يف ةدراولا راثآلاو ثيداحألل هتفلاخمل

 ةبيط هتين نأ هنع عرشلا يهنب هملع دعب لابقتسالا ىلإ دوعي يذلا نأ لقاع لوقي

 ؛ىلاعت هللا ريغب نوثيغتسي نيذلا ءالؤه كلذكف ءالك مث الك ؟عورشم هلمعو

 نأ لقعي ال ؛هددمو هنوع ىلإ اهيف نونوكي ام جوحأ مه ةلاح يف ىلاعت هنوسديو

 اذه ىلع نورصي مهو ؛ًاحلاص مهلمع نوكي نأ نع ًالضف «ةبيط مهتاين نوكت

 .نوملعي مهو ركنملا
 ")757/1١/1(. ةحيحصلا"

 او يبنلا نایب ريخأت ببس باب 3
 دمحم ءاشو هللا ءاش ام :مهلوق ًاطخل

 ىرخأو ةنوآ نيب ام ضرألا يف هللا مكح ةماقإل نيسمحتملا بابشلا ءالؤهف

 دونجلا ءالؤه نم ةرشع لباقم لتق هنأ عمسن مثاولتق مهنأو ءاوجرخ مهنأ عمسنو

 عقو اذإ :ةدعاقلاب مهلهجل اذه ةفلؤم فولأ مهنم سبح ءةئام مهنم لتق ةطرشلا وأ

 قيقحت يف يعسلا يفاني ال :لوقن نحن كلذل ءامهرسيأ راتخا نيتدسفم نيب ملسملا



 هسلا ٠١( :لافنألا)(ةَّوُق ْنِم ْمُتْحَطَتسا ام مك اوُذِعَأَو# :ًافنآ روكذملا ىلاعت هلوق

 ًاتغض الإ ررضلا الإ هنم ةدئاف ال يذلا جورخلا اذه نع نآلا رظنلا ضغب اذه يف

 مكنم ىأر نم» :مالسلا هيلع هلوقب جاجتحالا :لوقن كاذ نيح لاقي امك هلأبإ ىلع

 نأ ةيشخ اهنع تكسو تاركتملا ضعب ىأر لوسرلا نوك نع ةلفغ اذه «ًاركنم

 ًالاثم نآلا مكل ركذأ انأو ءركنملا رييغت نم ربكأ ةدسفم ركنملا اذه ءارو نم بترتي

 .رييغتلا اذه نم نوهأ

 لب هيلع صقو هيلإ ءاجف ايؤر مالسلا هيلع لوسرلا باحصأ نم لجر ىأر
 تيقلف ةنيدملا قرط نم يقيرط يف يشمأ انأو يسفن تيأر هللا لوسر اي» :لاق

 هللاب نوكرشت مكنأ الول دوهيلا رشعم متنأ موقلا معن :تلقف دوهيلا نم ًالجر

 .(هللا نبا ريزع :نولوقتف

 دوهيلا رشعم متنأ موقلا معن مانملا يف دوهيلل مالكلا اذه لوقي يباحصلا

 معنوا «مانملا يف يدوهيلا هباجأف هللا نبا ريزع :نولوقتف هللاب نوكرشت مكنأ الول

 رشعم متنأ موقلا معن مالسإلاب مهلهجل مالكلا اذه سانلا نولوقي نآلا

 ًالجر تيقلف تيضم مث :لاق دمحم ءاشو هللا ءاش ام نولوقت مكنأ الول نيملسملا

 هللاب نوكرشت مكنأ الول ىراصنلا رشعم متنأ موقلا معن :هل تلقف ىراصنلا نم

 .معن :خيشلا

 .حيسملا :ةلخادم

 ا ٤ ۱۱۷



 رشعم متنأ موقلا مِن :ينارصنلل لوقي ملسملا ًاوفع حيسملا هآ :خيشلا

 :هلوقب ينارصنلا هلباقف هللا نبا ىسيع :نولوقتف هللاب نوكرشت متنأ الول ىراصنلا

 هللا ءاش ام :نولوقتف هللاب نوكر شت مكنأ الول نيملسملا رشعم متنأ موقلا َّمْعِنو

 .دمحم ءاشو

 ىلع تصصق له» : #4 هل لاق مالسلا هيلع لوسرلا ىلع ةصقلا صق امل

 اهنولوقت ةملك مكنم تعمس املاط» :لاق ةباحصلا لوسرلا بطخف.ال :لاق «؟دحأ

 نأ مهنم ييحتسيف ةملكلا هذه مهنم عمسي :دهاشلا نيأ اورظنا امكنم ييحتسأف

 سيلو «مهتتسلآب أطخ اهنولوقي مهنآ ملعي مالسلا هيلع هنآل ؛راكنإلاب مهردابي

 صق مث «مكنم اهتعمس املاط :مهل لوقيف «مهبولق يف ديحوتلا نع ةفرحنم ةديقع
 هللا ءاش ام مكدحأ نلوقي ال١ :كلذ ىلع ًءانب مالسلا هيلع لاقف هذه ايؤرلا مهيلع

 .«هدحو هللا ءاش ام :لقيل نكلو دمحم ءاشو

 لمعت كدب هراكنإ ردابت ًاركنم ىرت ًاسأر شم ركنملا رييغت مكيف هللا كراب :ًاذإ
 تائيسلاب تانسحلا لباقت ةلداعم ؟ةيباسحلا ةيلمعلا يف مويلا نولوقي اذام

 ركنملا اذهل كرييغت يف هنأ كنظ ىلع بلغ اذإف «تاتيسلاو تانسحلا نيب..نزاوتو

 امأ ؛ثيدحلا اذهل ذفنم تنأو روجأم تنأو «تائيسلا نم رثكأ تانسحلا نوكتس

 رمألا نم يغتبت يتلا حلاصملا نم رثكأ نوكتس دسافملاو تائيسلا نأ كل ادب اذإ

 ةبعكلا مده نع لب هللا لوسر كسمأ امك كسمأف ركنملا نع يهنلاو فورعملاب

 ءاشو هللا ءاش ام مكدحأ نلوقي ال١ :هباحصأل لوقي نأ نع ًامايأ كسمأ امك لب

 .(هدحو هللا ءاش ام :لقيل نكلو دمحم

 (00 2:31:3١ /ا/05) "رونلاو ىدهلا "

 کا ۱۱۷۰



 :[مامإلا لاق]

 ناك ءاوس «هب هل ملع ال امع مهدحأ لئس اذإ مهنأ سانلا نم ةريثك ةداع ترج

 .ملعأ هلوسرو هللا :هلوقب باجأ ؛ال مآ هتفرعم ةداع رشبلا ةعاطتساب

 امك-ةايحلا ديق يف وهو بيغلا ملعي ناك ام ةو هنإف ؛عرشلاب لهج اذهو

 امو ِرْيَخْلا ّنِم ٌتْرَتْكَتْسآل َبََمْلا ُمَلْعَأ تنك ْوَلَو] :نآرقلا يف هنع ىلاعت هللا ىكح

 !؟ىلعألا قيفرلا ىلإ لقتنا نأ دعب كلذ ب ملعي فيكف ؟-[ُءوُشلا َيِنَسشَم

 .ملعأ هللا :هلوق ىلع باوجلا يف رصتقي نأ مويلا باوصلاف

 .ملعأ هلوسرو هللا :مهلوقب ةو هنوبيجي مهنع هللا يضر ةباحصلا ناك امنإو

 .هب مُهَكَيَل ؛الإو كلذ ملع هدنعو الإ مهلأس ام ل هنأب مهملعل

 1١1١9(. /۳) "ةالصلا ةفص لصأ"

 هنم باب ]141

 :[مامإلا لاق]

 كرش اذه نأل ؛ملعأ هلوسرو هللا :ةبسانملا هذه لغم يفاولوقت نأ مكايإ

 اذام حرابلا فرعت :يناثلل لوقي دحاولا ءًادج مهم ءيشب مكركذأ انأو ....يظفل

 .ملعأ هلوسرو هللا :لوقيف ؟انيشعت

 اذه ءثدحي امو عقي ام لك ملعي سيل هللا لوسر نأل ؛لاقي نأ زوجي ال اذهف

 لوسرلا نأ «ةريثك ثيداحأ كانه نأ ؟يتأت نيأ نم هبشلا نكل ءهب هللا صتخا ملع

 ۱۱۷ ا



 :مهباوج ناكف «لاؤسلا اذه لثم تابسانملا ضعب يف هباحصأ هلأس مالسلا هيلع

 ةايحلا هذه نم مالسلا هيلع لوسرلا لاقتنا دعبو ءيشلا اذه يف «ملعأ هلوسرو هللا

 هبر نم هئازج ضعب وأ ًاعون ىقلي ىقري اهيف وه يتلا ةيخزربلا ةايح ىلإ ةينافلا ايندلا
 هتايح ديق يف ناك وهو ءاهل غيلبتلاو ةوعدلا بجاوب همايق ىلع ىلاعتو كرابت

 هيلع هنأ ىلإ نوهبتني ةباحصلا نأك هباحصأ لأسي ناك امنيح :ىرخأ ةهج نم
 هلوسرو هللا :مهباوج نوكي ناك كلذلو ؛هب ملع ىلع وه ءيش نع مهلأسي مالسلا

 نع مالسلا هيلع لوسرلا مهربخي امنيح هنم اوققحت هل اوهبتنا يذلا ًالعفو «ملعأ

 .هنع مهلأسي هب هجوت يذلا ءىشلا

 نم لعل دج ةريثكو ةريثك اهيف ثحابلاو شلل ئراقلاب رمت ىتلا ةلثمألاو

 يتلا مالسلا هيلع ليريج ةصق هللا ءاش نإ نيرضاحلا لك ىلع ىفخي ال امم اهرهشأ

 نحن امئيب) :اهيف ىتلا باطخلا نب رمع ًاضيأ هوبأ اهاورو رمع نب هللا دبع اهاور

 ال رعشلا داوس ديدش بايثلا ضايب ديدش لجر ءاج ذإ لاو هللا لوسر دنع سولج

 هيتبكر دنسأف «ةكلَع ىبنلا نم اند ىتح ءدحأ انم هفرعي الو رفسلا رثأ هيلع ىري

 مث ؛ثيدحلا رخآ ىلإو «..ةعاسلا نع ينربخأ «ناسحإلا نع ينريخأ «ناميإلا نع

 هللا :اولاق ؟لئاسلا نم نوردتأ» :-دهاشلا انهو-مالسلا هيلع مهل لاق ءلجرلا ىلو

 نم لاؤسلا اذه لثم يفف ؛«مكنيد مكملعي مكءاج ليربج كاذ :لاق ملعأ هلوسرو

 ىلع لوسرلا نأ نيلوئسملا ءالؤهت راعشإ هيف باحصألل مالسلا هيلع لوسرلا

 اذام انآ فرعت مويلا امأ ءملعأ هلوسرو هللا :لاؤسلا اذه لثم يف هل اولاق كلذل ؛ملع

 1 ا



 بيع لع «بيغلا فرعي ام لوسرلا ال «ملعأ هلوسرو هللا ؟نآلا كنأسأ انآ ديرأ

 يح لوسر نم «(۲۷ «٣۲:نجلا)(ٍلوُسَر نم یا نم اإ اّدحأ هَ َلَع ُرهْظُي ال
 اولوقت الف «هبر نم هئازجل هئاقل قيرط يف نآلا وهف هتافو دعب امأ «هبر تالاسر غلبم

 يف اهيلع صوصنم ةلأسملا تناك اذإ الإ .ملعأ هلوسرو هللا :ءيش يأ يف مويلا

 .اهب ملع ىلع ناك لوسرلا نأ نيقي ىلع نحنو ؛ةنسلاو باتكلا

 ۰٠:۲۹:۲۶( /۷۲۹)"رونلاو ىدهلا"

 لهو ءانديس مهلوقب اب لوسرلا ةبطاخم مكح باب 1
 ؟سانلا داحآ ىلع كلذ قالطإ زوجي

 هايإ مهباطخ يف مهضعب لوق ةبسانمب مالسلاو ةالصلا هيلع هلاق [عاطقنا] -

 ةالصلا هيلع يشخف«ةدايسلا وهو الآ ظفللا اذه لشمب مالسلاو ةالصلا هيلع

 مالسلا هيلع لوسرلل مهحدم مهلصوي نأ لوألا رمألا ؛نيرمأ ءالؤه ىلع مالسلاو

 دنسم يف ءاج يذلا رخآلا ثيدحلاب ًاحيرص نوكي داكي اذهو ّولغلا ىلإ

 «دمحأ مامإلا

 نباو انريخو ءانديس نباو انديس تنأ هل اولاقف لاو يبنلا ىلإ اوءاج اسان نأ»

 الو ءاذه مكلوق وحنب وأ مكلوقب اولوق :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف ءانريخ

 هيلع هنأل ؛حيرص وه «ناطيشلا مكنيرجتسي ال :هلوقفا ناطيشلا مكنيرجتسي

 نباو انديس تنأ» روكذملا مهلوقب هوبطاخ نيذلا ءالؤه نم يشخ مالسلاو ةالصلا

 ٌّولغلا ىلإ اولصيف تاملكلا هذه لثمب ءالؤهل ناطيشلا دهمي نأ هرخآ ىلإ «انديس

 وهو نيخيشلا نيب هيلع قفتملا ثيدحلا ءاج كلذلف مالسلاو ةالصلا هيلع هحدمب

 ترطأ امك ينورطت ال١ !؟ثيدحلا لوأ شيأ «ديعانأ امنإ) :مالسلا هيلع هلوق

 ۱۱۷۸ ا



 ببسلا وه اذه.«هلوسرو هللا دبع :اولوقف «دبع انآ امنإ «ميرم نبا ىسيع ىراصنلا

 زئاجلا حدملا كلذب لوسرلا اوحدم نيذلا نم يشخ مالسلا هيلع هنأ وهو :لوآلا

 .ىراصنلا هتلاق ام هيف اولوقب نأ ىلإ ناطيشلا مهل صوب نأ الصأ

 لاق كلذل هللا وه يقيقحلا ديسلا نأ ىلإ مهرظن تفلي نأ وه :يناثلا رمألاو

 ثيدحلا نيبو ثيدحلا اذه نيب ةافانم ال هنأ مهفن نايبلا اذه نمو هللا ديسلا مهل

 ثيدحلا يفو (رخف الو مدآ دلو ديس انآ» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق وهو رخآلا

 ثيدح مالسلا هيلع ركذ مث (كاذ امم نوردتأ «ةمايقلا موي سانلا ديس انألا :رخآلا

 اذه كلاؤس نع اباوج يدنع ام اذه ليوطلا ةعافشلا

 ؟ىرجملا اذه ذخأي اضيأ مكديس ىلإ اوموقو :ةلخادم

 باب نم انه ةدايسلا ىنعم سيلو «مكسيئر اذ :يأ؛يوغللا هانعمب مكديس-

 ىلإ اوموق :مهل لاق ول امك امنإو:مالسلا هيلع لوسرلا لثم هقحتسي يذلا ميظعتلا

 .معن «مهريمآ :ينعي «مهديس وهف «مکریمآ

 (01 1:77:١5 /۳۳) "رونلاو ىدهلا"

 هللا ةفيلخ نالف لاقي ال باب [؛5”4]

 :[ هلم يبنلا نع يور]

 هظفحأ ال ائيش ركذ مث موق هلتقي مل التق مكنولتقيف قرشملا لبق نم دوسلا تايارلا

 يفو -يدهملا هللا ةفيلخ هنإف :جلثلا ىلع ًاوبح ولو هوعيابف هومتيأر اذإف :لاقف

 .«خلإ..اوبح ولو اهوتأف ناسارخ لبق نم تجرخ دوسلا تايارلا متيأر اذإ -ةياور



 :[مامإلا لاق]

 هجرخأ دقف يدهملا هللا ةفيلخ اهيف نإف :هلوق نود «ىنعملا حيحص ثيدحلا

 ةياوروحن اعوفرم دوعسم نبا نع ةمقلع قيرط نم ۵١۷ .٥۱۸( /۲) هجام نبا

 هيف فلتخم وهو دايز يبأ نب ديزي هيف نإف «هلبق امب نسح هدانسإو «ةيناثلا نابوث

 ةدايزلا هذهو ؛ناسارخ الو هللا ةفيلخ ركذ اضيأ هيف سيلو هب داهشتسالل حلصيف

 امك ةركنم يهف ءاهل ادهاش نوكي نأ حاصي ام الو «تباث قيرط اهل سيل هللا ةفيلخ

 نالف :لاقي نأ عرشلا يف زوجي ال هنأ اهتراكن نمو «قباسلا يبهذلا مالك هديفي

 كلذ نيب دقو ءزجعلاو صقنلا نم ىلاعت هاب قيلي ال ام ماهيإ نم هيف امل هللا ةفيلخ

 دقو )551١/1(: " ىواتفلا " يف لاقف «ىلاعت هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيش

 بئان لثم «هللا نع ةفيلخلا وه ةفيلخلا نأ ءيبرع نباك نيطلاغلا نيلئاقلا ضعب نظ
 تسل :لاقف !هللا ةفيلخ اي :ركب يبأل اولاق اذهلو «ةفيلخ هل زوجي ال ىلاعت هللاو هللا

 ةفيلخ نوكي هناحبس وه لب كلذ يبسح ءا هللا لوسر ةفيلخ نكلو «هللا ةفيلخب
 مهللا ؛لهألا يف ةفيلخلاو ءرفسلا يف بحاصلا تنأ مهللا» : ا يبنلا لاق «هريغل

 بيقر مويق نميهم ديهش يح هللا نآل كلذو ««انلهأ يفانفلخاو ءانرفس يف انبحصا

 هنذإب الإ هدنع دحأ عفشي الو :ريهظ الو كيرش هل سيل «نيملاعلا نع ينغ ظيفح

 ةجاحل نوكيو «ةبيغ وأ تومب فلختسملا مدع دنع نوكي امنإ ةفيلخلاو

 هذه لكو «هفلح مئاق وهو وزغلا نع فلخ هنأل ءةفيلخ يمسو «فلختسملا

 الو تومي ال ديهش مويق يح هنإف ءاهنع هزنم وهو «ىلاعت هللا قح يف ةيفتنم يناعملا
 الو هل يمس ل هنإ «هماقم موقيالو هنم ًافلخ دحأ نوكي نأ زوجي الو...بيغي

 .هب كرشم وهف ةفيلخ هل لعج نمف ؛ءفك
 .(۱۹۷-۱۹۸ ل44 /1)" ةفيعضلا"

 يا



 بيقلتلا أطخ ىف باب 1

 «كالمألا كلم»و «هاشنهاشو «ةاضقلا يضاق» ب

 :[ مامإلا لاق]

 بقل هبشي هنأل ؛[ةاضقلا يضاق يأ] بقللا اذه لثم لامعتسا زاوج ىرنال

 كلم ىمست لجر هللا دنع مسا عنخأ نإ» : هلا هلوق يف هنع يهنملا (هاشنهاش)

 .ناخيشلا هاور «هاشنهاش لثم كالمألا كلم» :ةنييع نبا لاق :0كالمألا

 .(۱۷۷ 4 /”)«حيباصملا ةاكشم قيقحت»

 هنم باب |[ ة"1/]

 :[مامإلا لاق]

 ركذ امك كولملا كلم ىلع ًاسايق ؛هلامعتسا هركُي امم ةاضقلا ىضاق بقل

 لاقي نأ :ةكأَي هللا لوسر هرك دقو :«داعملا داز» يف ميقلا نبا مامإلا ةمالعلا كلذ

 خيش داريإو.ةريره يبأ ثيدح نم يراخبلا كلذ جرخأ كولملا كلم ناطلسلل

 ةياكحلا ىلع [«هلهأو ماشلا بقانم» هباتك ةدوسم يأ] هتدوسم يف كلذ مالسإلا

 .هل هرارقإ كلذ ينعي الو «مهنيب هيلع ًاحلطصم ناك امل

 (85 ص)هلهأو ماشلا بقانم ىلع قيلعتلا"

[é۸]نيدلاولا اضرو هللا اضر اي :لئاقلا لوق مكح باب  

 اضر ای هددرن ام ريثك لوق ىلع ٹئش مث هللا ءاش امل لوقلاب قبطني له :لاؤس

 ؟نيدلاولا اضرو هللا

 ناك اذإ مييقت ىلإ جاتحي ةقيقحلا نيدلاولا اضر وه «بيط لاؤس اذه :خيشلا

 ۱۱۸۱ ا
 کا



 نوكيف ؛«عورشملا مهءاضر دصتقي نيدلاولا اضرو هللا اضر اي لوقلا اذهب ملكتملا

 اّ الإ اودع الأ َكّبَر ىَمَقَول ميركلا نارقلا يف ىلاعت لاق امك هللا اضر نم اذه

 ذلو فأ ا لمت الق اال وأ هذآ ولا َكَدْنِع علا اناَسِْإ ِنْيَدِلاَولايَو

 هزات لُقَو ةَحَرلا َنِم للا حاتج اه ضفحناو -يِرَك الو ا لو اشرت
 مث ًالوأ هللا ىضرأ دقف ةحيصنلا هذهب ماق نم اذه (؟4 :ءارسإلا»#اَريِغَض يناير اک

 هللا ةيصعمب ةدلاولا وأ دلاولا ىضرأ اذإ امأ ةدابع وه ءاضرإلا اذه ًايناث نيدلاولا

 قرفلا اذهف اقالطإ ةملكلا هذه كاذ نيح لاقت نأ زوجي الو ةدابعب سيل اذه ذئنيح

 اذه نم لاقت نأ نسحتسن ال اننأ ىلع ةملكلا هذه تليق اذإ هتظحالم نم دب ال

 ام نيدلاولا اضر اي ناسنإلا :لوقي امل هنأل ؛كبيري ال ام ىلإ كبيري ام عد :بابل

 يف هللا لاق امك نوملعي ال سانلا رثكأ نأل نآلا هركذأ يذلا ليصفتلا اذه ظحاليب

 عم ءابآلا نم اريثك نأ نيملسملا ةايح نم عقاو نم فرعن نحنو ميركلا نآرقل

 ديقلا اذه نودب اضر امنإو عورشملا اضرلا نوظحالي ال ءابآلا عم ءانبآلاو ءانبآل

 همركيو هبيأ ىلع نسحي وهف..ينغ هنأو لاحلا طسوتم وأ اًريقف اّبأ انضرف اذإ الثم

 «هنع نايضار هاوبأو يلصي ال نبالا اذه نكل «هئاضرإل ئش لكو لاملاب هيذغيو

 هللا اضر اي لاقي ال انهف ءدلولا اذه نع نايضار وم كبر نكل :هعفني مع هنأل ؟شيل

 «نايضار شم نيملاعلا بر نكل هنع نينايضار نادلاولا حيحص «نيدلاولا اضرو

 ناك يماع هبش ناك هنآ عم قشمد يف ءافرظلا انباحصأ دحأل ةتكن ًةداع ركذأ انهو

 ةظعوم عمسي وأ ةيملع ةدئاف ديفتسي هلعل سلجملا رضحي هباحصأ ضعبب يتأي
 بوضغم نيدلاولا يضرم نالف نبا نالف اذه :نالفب كفرعب لوقيو تكنيف ءةنسح

 اوحبصيف مهءابآ اًيلاغو ًةداع ءانبألا يضري فيك نحن ظحالنو ؛نيملاعلا بر نم

 ال مه نكل «ديلا ليبقتب مهوعدوي مهدب نامك اوماني اوحوري مهدب املو ديلا ليبقتب
 بوضغم نيدلاولا يضرم اذه :اذه انبحاص لاق كلذلو ءاوموصيب ال امبر اولصيب

e 

 اا



 نم «لجوزع هللا هاضري ال اضرلا اذه ماد ام نيدلاولا نم اضرلا اذه ةدئاف وشف

 .عورشملا ريغ نيدلاولا اضرو عورشملا نيدلاولا اضر نيب قرفلا فرعن انه

 اضرلا اًدصاق ناك ولو ءادنلا اذه لثم هيجوت يغبني ام لوقأف دوعأ كلذ عم

 فرطلا الإ قلاخلل ةفص سيلو قولخملل ةفص وهف قولخملاب قلعتي هنأل عورشملا

 .انه ىلإ فقنف هللا اضر اي :ةرابعلا نم لوألا

 (07 4 )۲۸/٥۳٤: "رونلاو ىدهلا"

 كلذ هباش امو كيلع هللا قوسأ :لئاقلا لوق مكح باب ]£ 1]14

 وأ كيلع هللا قوسأ :لوقي «سانلا ةنسلأ ىلع اًريثك رودت ةملك يف :لئاسلا

 ؟اذه نم ءيش وأ كيلع هللا قئاس

 !كيلع هللا قوسأب ؛سانلا ةلفغ نم مويلا ميمصلا يف لخدي لاثم اذه :خيشلا

 هللا قوسأب :لئاقلا لوق نآل ؛اًقالطإ لوقي اميف ركفي ال اذه ؛ناسنإلا اذه نيكسم

 !؟قوسملا نمو انه قئاسلا نم «كيلع

 .قئاسلا هللا :ةلخادم

 اذه !هللا قوسأب انآ «كيلع هللا قوسأب ؛اًمامت كلذ سكع ةرابعلا ءال :خيشلا

 نكل «هللا دابع زجعلو هللا ةمظعل بلق اذه ءهللا دبع قئاسلاو هللا وه قوسملاف ءرفك

 لسرلاو ةكئالملا قلخ يللا هللا ةئيشمل ةبسنلاب رشبلا لضفأ هنوك عم مالسلا

 لوقيامل عظفأ اذه ءاًدن هلل ينتاعجأ :هل لاق كلذ عم اًعيمج نيحلاصلاو ءايبنألاو

 1ا



 زجاعلاو ارجاع رداقلا لعج «ربكأ هللا «كيلع هللا قوسأب انآ :دالبلا هذه يف لئاقلا

 .ركفنامب الإ ملكتن نأ يغبني ال كلذلو اًرداق

 (01141:0 /٤۳٥)"رونلاو ىدهلا

 هللا كمادآ لئاقلا لوق مكح باب ]47١0[

 :[مامإلا لاق]

 هذه ءلجو زع هللا الإ مودي ال هنآل ؛رهاظ مالك اذه هللا كمادأ :لئاقلا لوق

 اهررق ًةايح ينعي هللا كمادأ اهليوأت نكمم نكل ءًاعيمج نوملسملا اهفرعي ةديقع

 نيعبسو نيتس نيب ام يتمأ رامعأ» :مالسلا هيلع لوسرلا لاق املثم رشبلا ءالؤهل انبر

 كاقبأ ينعي هللا كمادأ ىنعم سيل ءةدملا هذه ىنعي هللا كمادأ «كلذ زوجي نم لقو

 لوألا وهف هقلخ نود لجو زع انبر اهب درفت ةيزم ةلصخ هذه نآل ؛دبألا ىلإ هللا

 .ةملكلا هذه لوح هنايب اندرأ يذلا اذه ىلاعتو هناحبس نطابلاو رهاظلاو

 "روللاو ىدهلا" )٥۳٤/ ٥۲: ٠٠:٠:٠١(

 مكح باب ]¥11

 ..لوسرلا دبعو ىلع دبعو نيسحلا دبعك هللا ريغل ديبعتلا

 :[مامإلا لاق]

 ىزعلا دبعك هللا ريغل دبّعُم مسا لك ميرحت ىلع قافتالا مزح نبا لقن :ةدئاف

 الف هيلعو (۴۷ ص) " دودوملا ةفحت " يف ميقلا نبا ةمالعلا هرقأو ءةبعكلا دبعو

 دبع ب الو «ةعيشلا دنع روهشم وه امك ء«نيسحلا دبعو «ىلع دبع :ب ةيمستلا لحت

 .ةنسلا لهأ نم ةلهجلا ضعب هلعفي امك لوسرلا دبع وأ يبنلا

 .(095/1)" ةفيعضلا"

 ا ۱۱۸٤



 هللا ريغل ديبعتلا نع اا يبنلا يهن نيب عمجلا فيك باب 11

 «؟بلطملا دبع نيا انأ...» :هلوق عم

 دبع نبا انأ..بذك ال يبنلا انأ» : ب يبنلا لوقل حيحصلا مهفلا ام :لاؤسلا

 .لجو زع هللا ربغل ديبعتلا نع لَم يبنلا يهن عم «بلطملا

 يأ هيف سيل «مالسلا هيلع لوسرلا نع حص يذلا مالكلا اذه يف سيل :خيشلا

 وه هنأل كلذ هللا ريغل ديبعتلا نع يهنلا هنم دافتسملا هرمأ وأ هيهن نيبو هئيب ضراعت

 دنع هب فورعملا ملع ؛همسا وه اذه نأ ثيح بلطملا دبع هدج ىلإ بستتي

 سانلا فرع امنإو ؛لجو زع هللا ريغ ىلإ ًاصخش هيف دّبع ًامسا أشئي مل وهف «سانلا

 بلطملا دبع ىلإ هباستناب سانلا فرعي نأ عيطتسي ال وهف «بلطملا دبع نبا هنأب
 :ًالثم مكل برضأ انآ ينعي «همسا رييغتب

 وحنو..نسحلا دبعو «نيسحلا دبعب نومسي نوملعت امك ةعيشلا نم ريثك

 نيذلا نحنو ءاذكو اذك تاعجارملا باتك يف نيسحلا دبع لاق :لوقن نحنف «كلذ

 أرقي نم نهذل ردابتي الف ؛ىلاعتو كرابت هللا ريغل ديبعتلا زوجي ال هنأب انبتك يف ررقن
 هنأل ؛لجو زع هللا ريغل ًاناسنإ تدَّبع يننأ ..اذك باتك يف نيسحلا دبع لاق :يلوق

 .رفاكب سيل -رفكلا يكاح وأ- رفكلا لقان :ءاملعلا لوقي امك

 ًاقلطم ضراعتي ال «بلطملا دبع نبا انأ..بذك ال يبنلا انأ» :ثيدحلا اذه ًاذإف

 سيلو لقان وهف «لجو زع هللا ريغل ديبعتلا مرحي هنأ ةا يبنلا نع فورعملا عم

 ١۱:۱۲:۰۹( /۱۸۸)"رونلاو ىدهلا"

 کا ۱۱۸



 ةديقعلاب ةقلعتملا ظافلألا ضعب نع لاؤسلا باب []

 وجرن] سانلا نم ريثك اهيف عقو تاملكلا ضعبو لمجلا ضعب كانه :لئاسلا

 مث هللا دنع انآ :لاقيو .....لاتف اي وأ ,قساف اي :لئاق لوق. .همدع نم اهزاوج [نايب

 .نمحرلا كدنع :لاق وأ .نمحرلا كعم لكأي لاق انعم لضفت :لاق اذإ وأ...كدنع

 ..تاملكلا هذه نم

 ؟مكدنع..هذه :خيشلا

 .معت :ةلخادم

 يف اندنع..زوجت ال اهلكو «هذه يهاضت تاملك اندنع نحن !بيجع :خيشلا

 ...كيلعو هللا ىلع انلكوت :نولوقي ايروس

 مكل تلق امكف ءأطخ اهنأ كش ال اهنع لاؤسلا ءاج يتلا تارابعلا هذه ضعب

 هللا ىلع انلكوت :مهلوق لشمك اههباشي ام ةيروسلا دالبلا ضعب يف اندنع ًافنآ

 مث هللا اش ام ةحيحصلا ةرابعلا نكل كرش تئشو هللا ءاش امو كرش اذه «كيلعو

 .ةفطاعلا واو نيبو مث نيب نوقرفي ام مويلا برعلا رثكأف «تئش

 ٍلَكَوَتيلف هللا ل عو :ىلاعت هلوقل رفك كيلعو هللا ىلع انلكوت :ةملك

 هللا ىلع انلكوت :ةالابم ريغب لوقي وهف ؛هدحو هللا ىلع :يأ (1؟ :ميهاربإ)4َنوُلَكَوَتلا

 هل ىعسي هنأ ديريو ىوكش هل مدقن وأ ةيضقلا مهاف سيل هنأل ؛هل لوقن ىتم «كيلعو

 .كرش اذه «كيلعو هللا ىلع انلكوت...اننيع ىلع :هل لوقن ءاهلح يف

 ...كديو هللا دي :اندنع نولوقي كلذك

 تلكأ :لوقي «خيش اي انعم لضفت :ةيناثلا ةرابعلا هذه لوقي ًالثم وأ :ةلخادم

 ۱۱۸ 1 ا



 [ءيش اهيف ام] يه هذه..اذه نع لأسا..نمحرلا كعم لكأ...كعم

 ؟ةيناثلا ةظفللا اذام :خيشلا

 ..نمحرلا كدنع لكأي...نمحرلا كعم لكأي :لاق :ةلخادم

 !؟هذه ءيش اهيف سيل :خيشلا

 .ءيش اهيف نأ كل لوقآ ام...ةرابعلا هذه :ةلخادم

 ؟يفام وأ ءيش اهيف :خيشلا

 .فرعأ ام :ةلخادم

 !؟لكأي هللا ؛لكأي :خبشلا

 .نمحرلا كعم لكأي..معن نحن :ةلخادم

 ال قولخملاب قلاخلا هيبشت اذه..رفك اذه ال ؟لجو زعانبر لكأي :خيشلا

 ؟هريغ ءزوجي

 .نمحرلا كدنع..لوقي مهضعب :ةلخادم

 ؟نمحرلا كدنع :خيشلا

 ..نمحرلا كدنع :لوقي..اندنع لضفت :ةلخادم

 ..اهليوأت عمسن انعد !سأب ال :خيشلا

 رذتعي :ينعي نمحرلا كدنع :لاق ءانعم...اندنع لضفت خيش اي :لوقي :ةلخادم

 ..ةفيطل ةغلب اهب يتأي..ينآ تسل ءال :لوقت ام ..ام

 ؟نمحرلا كدنع :ينعم ام نكل !سأب ال :خيشلا

 ا



 ..نمحرلا كدنع..كعم سلجأ تسل ..ريخلا..ةكربلا نمحرلا: ينعي:ةلخادم

 ؟ًاعرش قيلت ام ةملك لوقي ةيساق ةملك مدقي نأ ديري نكي مل اذإ نكل :خيشلا

 .ةبيط اهنأل هرطاخ لجأل :ةلخادم

 .هرطاخ ححصن نأ ديرن نحن نكل ؛هرطاخ لجأل :خيشلا

 .اهنع ىهني مذ اهيف ناك اذإ !سأب ال :ةلخادم

 لهأ :نآلا رظنا هنأل ؛نمحرلا كدنع :لاقي نأ زوجي ام... :خيشلا

 نونمؤي نيذلاو حلاصلا فلسلا هيلع امب نوكسمتي نيذلاو ثيدحلا لهأ...عدبلا

 ..ةهبشم :مهنع اولوقي..ةهبشم ءالؤه نومسي تافصلا ثيداحأو تافصلا تايآب

 شرعلا ىلع نمحرلا :لوقن اننأل ؟اذامل ةمسجم اننأ انع نولوقي :ينعي «ةسمجم

 :ةيآلا هذه ريسفتب تنأ تلق اذإف ؛هلامكب قيلي ًءالعتسا ىلعتسا :يأ «یوتسا

 تحتف شرعلا ىلع سلج :يأ «ىلعتسا (ه :هط)# ىَوَتْسا ٍشْرَعْلا َلَع ُنَمْحَّرلا#
 مه «نمحرلا كدنع :لوقلا اذه «مسجم كنآب مهلوق دييأتو كيف نعطلا باب

 اهرسف امب اهرسفن ةيآ يهو ىوتسا شرعلا ىلع نمحرلا نوكي نأ ىنعم نوركني
 لجو زع هلل هيبشت هيف اذه نأ نومهوتي مهنأل ىنعملا نوركني ىلعتسا :يأ «فلسلا

 :لوقلا اذهب اوعمس ول فيك «نيملاعلا نع ينغ وهو سلجملا ىلع سلاج هنآك

 يناعم هذه..سلاج نمحرلا كدنع..فيض نمحرلا كدنع :ينعي «نمحرلا كدنع

 ليمج ىنعمب اذه ليوأت نكمم (ه :هلل# ىَوَتْسا شْرَعْلا َلَع نَا ..ًادج ةحيبق

 مالكب نملكت ال٠ :هلوق نينمؤملا هعابتأل مالسلا هيلع لوسرلا بيدأت نم نكل

 دصقأ انآ نكل «كدنع ىلاعت هتاذب وه نمحرلا نأ دصقأ مل امك «هللا دنع هب رذتعي

 ثيدحلا يف «ريخ هيف ام اذه ليوأتلا «ليوأت اذهف هرخآ ىلإ هتكربو هتنوعمو هريخ

 ۱۱۸۸ ا



 :لوقت نأ ىلإ جاتحت تنأ مالكب ملكتت ال :ينعي '”(هنم رذتعي امو كايإ» :رخآلا

 ..اذك تدصق انآ هللاو

 .كبيري ال ام ىلإ كبيري ام عد :ةلخادم

 010:1 79 /]7) "رونلا ةلحر"

 )١( عماجلا حيحص )7510/1(.
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 ) تايوتحملا سرهف روو ب
 OVV esses لسوتلا ماكحأ باوبأ عامج

 61/9 ...هيف لولا قيقحت بجوي امم لسوتلا مكح يف لاوقألا بارطضا نايب بابآ 7

 OAS esses نآرقلاو ةغللا يف لسوتلا بابا ]5 ١

 6ر0 .sss لئاسولا ةيعورشم ةفرعم ةيفيكو ةيعرشلاو ةينوكلا لئاسولا باب[ 7*]

 8848 ss امهعاونأو عوتمملا لسوتلاو عورشملا لسوتلا باب[ 771

 اهب لدتسي يتلا ةلدألا ضعب ةشقانمو «يكرشلا لسوتلا عاونأ ضعب نايب بابا 31

 TH esen هزاوج ىلع نوفلاخملا

 PY esse يعدبلا لسوتلا نم باب[ 1

 ا عورشملا ريغ لسوتلا مكحو عورشملا لسوتلا ماسقأ باب 1

 EV قولخملاب لس وتلا مكح باب[ ]

 54 ٤نالف هاجو نالف قحب لسوتلا ةمرحو «ىلاعت هللا ءامسأب لسوتلا ةيعورشم باب[ 3

 1٤١ .... كلذ يف فلاخ نم ضعب ركذو مههاجو ءايبنألا قحب لسوتلا ةمرح باب[ ۷]

 TEA sess زب يبنلا هاجب لسوتلا ةمرح باب[

 Essen زو يبنلا هاجب لس وتلا مكح باب[

 OS ؟ةحلاصلا ريغلا لامعأب لسوتلا زوجي له باب[ 1 ١

 ٠٥١ .. ؟دمحمل ًاماركإ ةمألا هذه رصنا مهللا :لئاقلا لوقب لسوتلا زوجي له باب[ 3

 ا



 0 اهيلع درلاو عونمملا لسوتلل نيزوجملا تاهبش نم ةلمج ركذ باب[

 لسوتلا زاوج ىلع ريرضلل 2: يبنلا همَّلع يذلا ءاعدلا لدي له باب[ ]1

 VE لل م لة هوم نه م هوم همم ممم ممم همم مم همهم هموم همم هم هجم موف ؟صاخشألاب

 VEN sese هنم باب[ ۲ ]٤

 امو ؟هل وعدي وأ هتجاح يضقي نأ قولخملل قولخملا لاؤس مكح ام باب1۲ ]٤

 سا ؟ءاعدلا هنم بلطو لاب يبنلا ىتأ يذلا يبارعألا ثيدح نع باوجلا

 نيلئاسلا قحب كلأسأ» ثيدحب عدتبملا لسوتلا بابرأ لالدتسا ءاهو نايب[ 1 ١

 VEY esses «كيلع

 ىلع ؛مكئافعضب الإ نوقزرُتو نورصنت له» ثيدحب لدتسا نم ىلع درلا باب[ 1
 VEO ل ل لم ممم هم همم هم هم همم همم هم همم همم م همم ممم م صاخشألاب لسوتلا زاوج

 ل sss كلذك سيلو نيحلاصلاب لسوتلا زاوج اهنم مهفي دق صوصُن بابا 3

 هب لدتسا نم ىلع درلاو لاب لوسرلا معب ءاقستسالا يف سنأ رثأ حرش باب[ ]

 ل تثيملاب ءاقستسالا زاوج ىلع

 VEA sess سابعلا ءاعدب ناك امنإ رمع ءاقستسا نأ نايب بابآ ۲ ۰1

 يا تاومألا عامس ةلأسم لوح مالكلا باوبأ عامج

 نم ريثك عوقول ىوقألا ببسلا وه نوعمسي ىتوملا نأب داقتعالا نأ نايب بابا 1 ١

 كل sss ريكألا كرشلا يف مويلا نيملسملا

 الهال sese نوعمسي ال ىتوملا نأ قيقحت بابا ١ 5؟]

 غ0 كرشلا لئاسو نم ىتوملا عامس داقتعا بابا ؟ ]

 الط .ل ل ل ل هه ههه مهمة مم مممق هنم بابا ]64 ١



VAY ]لا مة مهم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم مم ممم ؟تيملا عمسي له باب ١55[ 

 ١ 3آباب الرق م نوعمسي مهلأ مهتبطاخم وأ تاومألا ىلع مالسلا نم مزليال

  7؟عمسي ال هنأ داقتعا عم تيملا ةيطاخم زوجت له باب[ 000

VA cesses ]؟ءايحألا لاحب ملع ىلع تاومألا له باب [ 

 ] 54عمست ال كنإإ#و #روبقلا يف نم عمسمب تنأ امو# :ىلاعت هلوق نيب عمجلا باب[

VQ sss. وفرصنا اذإ مهلاعن عرق عمسيل تيملا نإ» ::#5; يبنلا لوق نبيو * ىتوملا» 

  71الف ياما ههه ممم ممن ممم مهمتهم منهم ممم ممم ممم م هم مو ممل هنم بابا

 ١3 «...نينمؤم موق راد مكيلع مالسلا» :لاقف روبقلا ىلع 4 يبنلا مّلس فيك باب[

VAN ees ؟نوعمسي ال ىتوملا نأ عم 

VAY ss ]نوعمسي ىتوملا نأ ىلع بيلقلا لهآ ثيدحب لدتسي ال باب 31 

VAY ]ل ل م م هلم همم مم همم ممم مم ممم ممم همم همم همم همم ممم هم همم همم مق هنم باب ١ [ 

 ] 4بيلقلا لهأل ةا يبنلا ةبطاخم تناك ىتم باب[  sssاق

VA sss مدقت ام ريغ هَ يبنلا تاذ يف ولغلا نم روص باوبأ عامج 

VAV sss [۲]عورشملا ميظعتلا ةا يبنلا ميظعت نوكي فيك باب 

 ] 7غ0 هلع هميظعت يف ولغلا نع يهنلا باب[

YQAV sss ]ةحيحصلا ثيداحألا در # يبنلا ميظعت يف ولغلا دسافم نم باب ٣1 

VA ss ]او يبنلا ءارطإ نع يهنلا باب 1 

Ae ]ةو يبنلا حدم يف ولغلا :كرشلا لئاسو نم باب 1 

AY es كرشلا لئاسو نم هتوم دعب ةا يبنلا عامس داقتعا بابا 

AST essen هنم بابا 1 



 كلاب هدر نم مزلي لهو ؟هيلع ملس نم مالس هتوم دعب هب يبنلا عمسي له باب 31

 0 ؟هعمس نوكي نأ مالسلا

 AE esses هنم باب[ ١71

 ASO sss ؟هتوم دعب عمسي لهو ؟هربق يف يح ا يبنلا له باب 31

 ...AV هتوم دعب هيف ةرقتسم ةا يبنلا َحْور نأ داقتعا :كرشلا لئاسو نم باب[ ]

 AA ess رانلا يف هاوبأ نوك راكنإ ةو يبنلا تاذ يف ولغلا روص نم بابا 3

 هب اهناميإو اهتوم دعب همأ ءايحإ ءاعدا ب يبنلا تاذ يفولغلا روص نم باب[ 771

 00 كلذ يف ةصقلا عضو نايبو

 ANY sass تاوذلا لبق قل هنأ داقتعا : ةا يبنلا يف ولغلا روص نم باب! 3

 AE ns هللا قلن لوأ ا يبنلا له باب[ 1

 AYO ns ؟تاوذلا لبق يبنلا قلخ له باب[ 3

 لق ss ؟قلخلا لوأ وه لهو ؟رون نم ةا يبنلا قلخ له باب[ ١3

 ANV !؟رون اپ لوسرلا لمم 1

 ۸١۷ .... !هللا قلخ لوأ يدمحملا روتلا لهو ؟رونلا نم اب يبنلا قلخ له باب[ 1

 AVA assesses هنم بابا ١541

 اهلحخد امل ةنيدملا يف ءيش لك ملسو ويلع هللا ىلص يبتلا ةءاضإ له باب[ ١1

 AVA ؟ةيونعم وأ ةيدام ةءاضإ

 AYY ....... ؟شرعلا ىلع هسولج وه لهو إب انيبنل دومحملا ماقملا وه ام باب[ ١1

 ملال ل ل هوة م ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مممق هنم باب[ ١81071

 AYY wse حصي الو ب يبنلل تبث ام باب[ ]1

 ا



 ايندلا كدوج نم نإو : يريصوبلا لوق ضقنو ؟بيغلا ةا : انيبن ملعي له باب! 1

 AYE esses ملقلاو حوللا ملع كمولع نمو...اهترضو

 را sess هنم باب[ ؟0]

 ATO sss تانئاكلا عيمج مَع هاب يبنلا نأب لوقلا قالطإ حصي ال باب[ 1

 نم روص ركذو «قلطملا بيغلا ةفرعمب ىلاعت برلا صاصتخا لوح مالكلا باوبأ عامج

 ريغو «فكلا ةءارقو لمرلا يف طخلا مكح ىلع مالكلاو «بابلا اذه يف يدقعلا للخلا

 AV sss كلذ

 AT sss ؟ىلاعت هللا هب صتشنا يذلا بيغلا ملع وه ام باب۲

 AY sss كلذ لوح لوطم شاقنو ؟بيغلا ب يبنلا ملعي له باب[ 1

 AVE ns ؟بيغلا اب يبنلا ملعي له باب[ 55]

 ۸۷٦ ؟كلذ دقتعي نم فلخ ة ةالصلا مكح امو ؟بيغلا لب ع لوسرلا ملعي له باب[۲۹]

 خال sss تانئاكلا عيمج َمِلَع ثا يبنلا نأب لوقلا قالطإ حصي ال بابا 3

 200 تابيغملا يف فيك ال باب ؟ 411

 AVY sss فشكلا قيرطب بيغلا ىلع علّطُيال باب[ ]

 ةفرعمب هناحبس هللا درفت عم ىفانتي نطبلا يف نينجلا سنج ةفرعم له بابآا 1

 AVAN esses ؟ناهكلل باهذلا عنمي اذاملف كلذ ةفرعم زاوجب انلق اذإو «بيغلا

 نيبو كلذ نيب قرفلا نايبو ىلاعت هتايصوصخ نم ريغلا سفن يفامب رابخإلا باب[ ٠٠1"

 0 ةسارفلاو ماهلإلا

 AAO ا ا ماهلإلاو يحولا نيب قرفلا نايبو هللا الإ بيغلا ملعي ال بابآ" ]

 AAT ل ماهلإلاو يحولا نيب قرفلاو ؟بيغلا ةفرعم نم ىؤرلا ليوأت له باب[ 3

 140 آ7 ها



 Ae ل ؟مومذملا موجنلا ملع نم كلذ هباش امو رطملا لوزنب ؤبنتلا له باب[ 1

 AY .......... بيغلا ةفرعم ةيناكمإ ىلع ةيراس عم رمع ةصقب لال دتسالا در باب١1۳ 4]

 ۸۹٩۳ ؟لبجلا ةيراس اي :ىدان امل هباحصأو"ةيراس" لاح نع رّمْعِل فْشُك له باب[ ۳۰1

 ىلع طخلا زاوج ىلع " طخي ءايبنألا نم يبن ناك" : ا هلوقب لدتسُي له باب[ 3

 ك4 sss ؟لمرلا

 AO ؟بيغلا ةفرعمل لمرلا ىلع طخلا زوجي له باب[ ۳1

 مقالا لل ل اممم مهمه ممم تمت متم ممم ممم ؟فكلا ةءارق زوجت له بابا ]1

 AA sss كربتلا ماكحأ باوبأ عامج

 4١ ١؟هركني الف كلذ ملعي وهو 5 يبنلا تافلخمب نوكربتي ةباحصلا ناك له باب[”04]

 .oY ss ةغلاب ةمكحل ةيبيدحلا موي هب كربتلا ىلع هاب يبنلا رقأ امنإ باب[ ]

 .QF sss زو يبنلا راثآب ك ربتلا ىلع نيحلاصلا راثآب كربتلا ساقي له باب[ 1

 404 ةعيرذلل اًدس ماوعلا نيب © يبنلا راثآب كربتلا ثيداحأ رشن أطخ باب[۳]

 نعو ةباحصلا ضعب نع اذه تبث لهو «ة# يبنلا راثآب كربتلا مكح باب[
 Ye ل لملم همهم ممم معمم ممم همم مم ممم مم همم مم مم همم همم مم هم هوم ؟دمحأ مامإلا

 QE sees ا يبنلا ربنمب حسمتلا زوجي له باب۳ ]1

 QO esses ةينيسحلا ةبرتلا ىلع دوجسلا باب۳ 1

 ول» ثيدح لوح راجحألاب كربتلا زاوج ىلع هب لدَتْسُي دق ام نالطب نایب باب[ ١1

 e ns (هعفنل رجح يف مكدحأ دقتعا

 ۹۲۲ نيحلاصلا راثآب كربتلا زاوج ىلع مهضعب هب لدتسا ثيدح فعض نایب يف باب[ ]

 YY ees ماقملاو ةبعكلا ناطيحب حسمتلا ةيعدب باب۳ ١1

1 



 0 ةبعكلا بازيم نم لزانلا رطملاب كربتلا ةيعدب باب11

 e ةنيدملاب ءادهشلا روبق بناجب يتلا ةكربلا يف لاستغالا ةيعدب باب[ *]

 .. يوبنلا دجسملا يف نيتعوضوملا نيتيساحنلا نيتلخنلاب حسمتلا ةيعدب باب[ ]

 es ةنيدملاب ءادهشلا ضرأ ىلع ةلطملا ةذفانلاب قرخلا طبر ةيعدب باب[ "1

 ا تاجاحلا ءاضقل ربنملاو ماقملاب قرخلا طبر ةيعدب باب[ ”7]

 ا نيحلاصلا يديأ ليبقت مكح باب[ 1

 sens سدقلا ةرخص ىلع مالكلا باوبأ عامج

 e ؟ةليضق سدقلا ةرخصل له باب[ 1

 eee ؟ةسدقم سدقلا ةرخص له باب[۳۲ ]٦

 ا اهب كربتلا ةمرحو ىصقألا ةرخص ةسادق مدع ىلع هيبنتلا باب[ ۷]

 ا سدقلا ةرخص ميظعت مكح باب[ 4]

 ا كلذ هباش امو اهب حسمتلا وأ ةرخصلا ةبقب فاوطلا ةيعدب باب[ ]

 ءايلوأو نمحرلا ءايلوأ نيب قرفلاو قراوخلاو تاماركلا لوح مالكلا باوبأ عامج

 0 ناطيشلا

 ees ءايلوألا تامارك تابثإ باہ[ ]1

 sess تاماركلا ةياور يف عسوتلا رطخ باب[ 3

 ا ةيالولا نم صخأ ةوبنلا باب[ ]

 ا ؟يلول ةمارك نوكي نأ زاج يبنل ةزجعم نوكي نأ زاج ام له باب[

 ل ناطيشلا ءايلوأ تالالض ضعب ركذو ةيالولاو ةوبنلا نيب لضافتلا باب[ 1

 00 ةماركلا ءاعداب تسيل ةيالولا باب[ 1]

۹4 

۹4 
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 EA sss ناطيشلا ءايلوأ لاوحأ ضعب ركذ باب 13

 461 sss هنم بابا” ۷]

 467 es هللا ةيصعم يف دحأ ةعاط زوجي ال بابا"

 46 5 sese جاردتسالاو ةماركلا نيب قرفلا بابا "3

 .QO ss فشكلا قيرطب ثيداحألل حيحصتلا ناطيشلا ءايلوأ عدب نم باب[ ] ٠

 481397 ss نطابلاو رهاظلا ملع نيب عمج نالف :ةلوقم راكنتسا باب[ 1

 4817 sss !شاشحلا يلولاب ينابلألا ءاقل بابا” 1

 1 ses ؟ةمارك وه له شيشلاب مهسفلأ نييفوصلا برض باہ[ 1

 VY esses ؟نيذوعشملا ىلع راكنإلل ةيفلسلا ةقيرطلا يه ام باب[” 1

 AV4 ss اهماكحأو ةثاغتسالا لوح مالكلا با وبأ عامج

 ردقي اميف قولخملاب ةثاغتسالا زاوج نايبو تاومألاب ةثاغتسالا :كرشلا نم باب[ 5]

 WAV هيلع

 AY مل هلم هلم مم همم مم ممم هم م همم همم همم ممم همم همم مم هم مق هنم بابإ"55]

 AY لل ل ممن من منعت مم تمم ممم مم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم همم موف هنم باب[ ۷1

 AE sess هنم باب[ 3

 WAE esses هنم باب[ ]

 AO هتوم دعب ةا يبنلاب ةثاغتسالا كرشلا نم باب[ 3]

 ATs نيثيغتسملا هبش ىلع درلا بابآ” 3]

 AV ss ؟هللا مالكب ةثاغتسالا زوجت له باب[ 31

 441 20مل ؟همسا ركذ وأ اب يبنلا ءادنب ةثاغتسالا زوجت له باب[ ]

 ۱۱۹۸ ا



 ۹٩۳ ..ةريحبلاو ةريتعلاو عرفلا مكح ىلع مالكلاو ىلاعت هللا ريغل حبذلا مكح باوبأ عامج

 QO sess هللا ريغل حبذلا :كرشلا نم باب١۳ ]

 O esses كرشلا نم نجلا حئابذ باب[ ]٩

 ل ةريتعلاو عرفلا مكح باب١ 1]

 AV .للل لل م ل مم همم همم همم ممم همم ممم ممم مم مق عرفلا نم زوجي ام ركذ باب[ "71

 A 00 ل م هم همم همم همم همم همة معمم ةحرضألاو ءايلوألل حبذ ام لكأ مكح باب[ ۴1

 QAN sss اهمكحو ةريحبلا باب[ ۳1

 Ves اهماكحأو راتوألاو ةلوتلاو مئامتلاو ىقرلا باوبأ عامج

 Yea sss ءاقرتسالا ةهاركو ةعورشملا ىقرلا زاوج بابا" *]

 es ىقرلا نم هيف كرش ال امب هريغ ءرملا ةيقرت ةيعورشم باب[ ]

 O ل ل ل هلم م عم هلم همم م م ممم هم ممم ةعورشملا ريغ ىقرلا نم بابا 31

 VO لل كرشلا نم ةلوتلاو مئامتلاو - ةيعرشلا ريغ - ىقرلا باب[ ]

 Ts ءاقرتسالاو ءاوتكالا ةهارك باب[ ]

 VV esses ؟مرحم لفطلل ءاقرتسالا له باب[ 6]

 ٠٠٠۷ عيقبلا لهأ نم مهلك باسح ريغب ةنجلا نولخدي نيذلا فلآ نوعبسلا له باب[ ]

 ةيقرلا بلطو ءارقلا ىلإ باهذلا مأ «هسفنب هسفن ناسنإلا ةيقر لضفألا له باب[ 17

 آد ثرأؤ sess ؟ىهنم

 ىلع مالكلاو ؟ناسنإلا اهب ىقرُي يتلا تايآلا يه امو ؟ اب يبنلا ىَقَر له باب[ 4

 NY sss باسح ريغب ةئجلا نولخ دي نيذلا ثيدح ىف «نوق ري ال » ةظفل

 NTs يقري ناک ب يبنلا باب[ 9]



 VWs ؟ واب یبنلا ليربج یقر له بابا" 1

 Ass كرشلا نم ةيلاخ تناك اذإ ةبرجتلاب ةيقرلا تبثن له باب[ 1

 VQ ؟ةيرجتلاب ةيقرلا تبثت له باب! 17

 ”٠١7 ؟عمجلا ةيقر ةيفيكو اهراركت مازتلا زوجي له ةدحاو ةرم تدرو يتلا ةيقرلا باب[ "1

 77١٠؟ىنميلا عورصملا نذآ يف نينمؤملا ةروس متاوخ ةءارقب ةيقرلا عرشت له باب[ ]

 YE ريبك اي :مهلوقب ةيقرلا مكح باب 1

 8*1 ؟ملألا عضوم ىلع نآرقلا نم تايآ عضوب ةيقرلا زوجت له باب! 437

 Ys ؟اهئامب مامحتسالاو اهّلب مث تايآ ةباتكب ةيقرلا زوجت له باب[ 771

 0 تابيغملا يف فيك ال باب[ ”78]

 سفنب حسملا قحلي لهو ؟نآرقلا نم انمَّلُع ام ىلع ثفنلا رصتقي له باب[ 4]

Yess ؟مكحلا 

 Vn ؟تيساك طيرشب ةيقرلا زوجت له باب 1

 Ae ًامئاد تاذوعملاب ناسنإلا مامتها ةرورض باب[ 1

 قاروأ ىلع هتباتك وأ هبرش مث دادملاب نآرقلا ةباتك عورشملا نم له باب! ]3

 )87 4 ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم همم همم همم ممم هم ممم مهمه ممم ؟اهقاشنتساو

 Vee كرشلا نم ةميمتلا بابا "81

 1س ورمع نبا نع كلذ تبث لهو ؟ةيئآرقلا مئامتلا قيلعت زوجي له بابا "1

 Ys ةينآرقلا مئامتلا قيلعت مكح باب[ ۳]

 ess راتوألا ديلقت :ةيلهاجلا كرش نم باب[ "3

 0 ا اهمكحو ةلوتلا بابإ "31



 esses 1١178 ؟ةنهاولا ثيدحب دهشتسي له باب[۳۸۸]

 ةناعتسالا مكح لوح مالكلاو «عرصلاو سملل يعرشلا جالعلا ىلع مالكلا باوبأ عامج

 مكح ىلع مالكلاو «حاورألا راضحتساو «يسيطانغملا ميونتلاو «نجلا عم لماعتلاو

 VV ssn كلذ ريغو ءةناهكلاو ءةذوعشلاو ءرحسلا

 TA سنإلا يف نجلا سبلت باب[ ]

 اذه يف عسوتلا أطخ نايبو يسنإلا نم ينجلا جارح إل ةيعرشلا قرطلا باب!" 31

 VE sss ؟بابلا

 VET sees جالعلل يسنإلاب سبلتملا ينجلاب ةناعتسالا مكح باب 3]

 VET عورصملا جالعل نجلاب ةناعتسالا مكح باب! 3]

 OY 0 ل ل هم هل همم مم هم م همم هم مم م همم همم همم هم همم هم همم مم هنم بای[ 1

 VOT ل ل هل هع همم مم هم همم ممم همم مم ممم همم هم مم م هم همم م هم هنم بابا" 1

 ٠٠٠١١ يسيطاتغملا ميونتلاو حاورألا راضحتسا مكحو نجلا عم لماعتلا مكح باب[ "45]

 OQ ss) نجلاب ةناعتسالا مكحو يسيطانغملا ميونتلا مكح باب" ]

 VTE sss يسيطانغملا ميونتلا مكح باب[ 910]

 Teese هنم بابا" ]

 TT es ؟نجلاب ةناعتسالا زوجت لهو «سنإلاب نجلا سبلت بابا 3

 Ve ns يسيطانغملا ميونتلاو حاورألا راضحتساو ةناهكلا مكح باب[ ]٠ ٤١

 VY ةذوعشلا روص نم باب[ ] ٤٠

 VT ss حاورألا راضحتسا مكحو ناطيشلا لمع نم ةرشنلا باب[ ٤٠1

 eV sss حاورألا راضحتسا مكح باب[ 5٠

 " یا



 VV !!هعيزوتو ينج عم طيرش ليجست مكحو «يسيطانغملا

 VAY ؟مهعم ثدحتلاو نجلا عم لماعتلا زوجي له باب[ 8 3

 لا ؟موهفم ريغ مالكب سنإلاب سبلتملا ينجلا جارخإ زوجي له باب[ ]

 1 ؟نجلا جارخإل ردسلاو ءاملا ىلع نآرقلا ةءارق عرشت له باب[ 7 ٤

 QT ؟نجلا قري نآرقلا له باب[ 5 ]٠4

 جارحخإلل عورشم هب لزنملا شرو هيف ثفنلاو ءاملا ىلع نآرقلا ةءارق له باب[ ]١

 Qeses ؟تيبلا نم نجلا

 QE ؟نجلا جارخإل نيفارعلاب ةناعتسالا زوجي له باب[ ٤1

 A يبسنلا بيغلا رومأ نع نجلا لاؤس مكح باب[ 1]

 SQV لوغلا يف ةيلهاجلا لهأ داقتعا باب ٤1

 AV ؟نيعلاب باصملا جّلاعي فيك باب[ ٤1

 كف زوجي لهو «ةدالولا يف ًاببس نوكتل ةئيعم ةسلج ةأرملا سولج مكح باب[ ؛ 1
 Nees ؟هنم برشلاب روحسملا رمؤي مث ءاملاب اهلب مث تايآ ةباتكب رحسلا

 ...١١١7 ؟نآرقلاب جلاعُت يتلا ضارمألا يه امو ؟رحسلا كف يف زئاجلا وه ام باب[ 3

 ١١١7 ؟تايآلا ضعب ةءارقو ردسلا نم قاروأ عبس قدب رحسلا كف عرشي له باب[ 4 1

 e ؟عرصلاو نيعلاو رحسلا نم جالعلا نوكي فيك باب[ 1 ٤

 .VO رحسب رحسلا ةلازإ مكح باپ[ ]۹ ٤

 VO نوعرف ةرحس رحس عون باب 1



 VPA فل ممل ممم مم ممم مم همم ممم ممم همم ممم مم همم مم مم ممم همم م هم هموم همم والم

 NV sss ؟رفجلا وهام باب[ 1

 Ye ss ؟رحسلا نم وه لهو ديلا ةفخب ىمسي ام مكح باب[ 1

 لهو «مهرمأ نم دكأتلا نود ىضرملا ىلع ةءارقلا يف عسوتلا مكح ام باب[ ]1

 es 1١١738 ؟ةيئابرهكلا تامدصلاب زوجت لهو «تيزلاو ءاملاب ةيقرلا زوجت

 YO ess ؟لّمحلا لجأ نم نيذوعشملاو ةنهكلل باهذلا زوجي له باب[ 1

 VV e ًانايحأ قحلل ناهكلا مالك ةقفاوم ببس نايب باب[ 3

 (..ىودعالا :ثيدح نيب عمجلاو ءاًعرش اهتوبثو ىودعلا لوح مالكلا باوبأ عامج

 امو .ءاونألا ىف داقتعالاو ءمؤشلاو ريطتلا ىلع مالكلاو (..موذجملا نم رفا :ثيدحو

 11154 sess كلذ هباش

 VY sss اًعرش ىودعلا توبث باب[ ]٤۷

 ا هنم باپ[ 5 ]

 .YY sss ؟اهساسأ نم ىودعلا يفني «ةريط الو یودع ال » ثيدح له باب[ ٩7

 VIE sss (ةماه الو ..یودعال» : 0 هلوق ىنعم بابآ ]

 TO es ةيلهاجلا لهأ اهدقتعي ناك يتلا ىودعلا يفن بابآ ]

 كرارف موذجملا نم رف» :ثيدحو («ةريطالو ىودعال» :ثيدح نيب عمجلا باب[ 51

 TT «دسألا نم

 VEY ns هنم باپ[ 1

 VEE هنم باپ[ 1*5

 عنم بابسأب ذخألا لهو ؟لكوتلا يف نعط نوعاطلا ضرأ نم رارفلا له باب[ ]٤

 VEO 6 م هم هلم م هم معه ممم مم مم هم معمم ممم ؟لكوتلا يف نعط ىودعلا

 مو



 .VOT لكوتلا يف نعط ميعطتلا له بابا ]

 VOY ؟دامتعالا لدب لكوتلا ظفل مادختسا زوجي له بابا 1

 OE مالسإلا يف ةماه الو مۇش الو ةريط ال بابا 1

 OE هنم باب[ 1]

 ا هنم باب[ ] ٤١ ٤

 .VO سرفلاو رادلاو ةأرملا يف مؤشلا :ثيدح هيجوت بابا 7

 VO هنم باپ[ ] ٤٤۲

 VVOV sss ةماهلا ركذ باب[ 1] ٤

 ل sss ريطتلا نم هبلق يف ءرملا هدجي دق امب ةذخاؤملا مدع يف باب[ 5 ]

 ل ريطتلل ةاضفم هنأل راسيب يمستلا عنم باب[ 5 6]

 Teese رفص ال : ب يبنلا لوق ىنعم بابا 13

 Wess «..ةثالث يف مؤشلا» : ب هلوق ىنعم باب[ 31

 Wess ةيلهاجلا تاداع نم ءاونألا بابآ 31

 Wess كرشلا باوبأب قلعت اهل ةيدقع ةيظفل يهانم باوبأ عامج

 TOs يبلق وأ يظفل كرش هللا ريغب فلحلا باب[ 3]

 Ts هنم باب[ 601 ٤

 Wesen هنم باپ[ ]۱ ٤

 1117 م همة نم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم همم ومو موقف هنم باب[ 557]

 Wesen زوجي ال هللا ريغب ماسقإلا بابا 5 ۳]

 VAs ىلاعت هللا تافصب فلحلا زا وج بابا 1

 Ts ؟نآرقلاب فلحلا زوجي له باب[ ٤۵1

 Veen ؟« قحلا رمعل»ب فلحلا زوجي له[ 551 ٤

 ليلا 3 مل



We esses ]ةبعكلاب فلحلا ةرافك باب ٥ ٤۷[ 

We esses ]؟مارح ةنجلا ريغل هللا هج وب لاؤسلا له باب :5[ 

VY sess ]هنم باب ٤1 

VY esses ]تئشو هللا ءاش ام :لئاقلا لوق ظافلألا كرش نم باب 31 

  1دمحم ءاشو هللا ءاش ام :مهل وق أطخل ا يبنلا نايب ريخأت ببس باب[ ..... ١١۷۳

VT ]ملعأ هلوسرو هللا :مهضعب لوق أطخ باب ٤1 

Wesen ]هنم باپ 1 

 ] 1ىلع كلذ قالطإ زوجي لهو ءانديس مهلوقب ب لوسرلا ةبطاخم مكح باب[

WA sees ؟سانلا داحآ 

WV ]ل هل لم مف همم ممم ممم ممم همم همم ممم هللا ةفيلخ نالف لاقي ال باب ٤ 1 

  3.....«كالمألا كلم»و «هاشنهاشو «ةاضقلا يضاق» ب بيقلتلا أطخ يف بابا ٠٠۸١

AY . ]ل هلل همم هم همم ممم همم همم مم م همم هم م همم ممم م ممل هنم باب 5 [ 

VAY cesses ]نيدلاولا اضرو هللا اضر اي :لئاقلا لوق مكح باب 514[ 

VAY sess ]كلذ هباش امو كيلع هللا قوسأ :لئاقلا لوق مكح باب ٤1 

AE esses ]هللا كمادأ لئاقلا لوق مكح باب ٤ [ 

AE ess. لوسرلا دبعو يلع دبعو نيسحلا دبعك هللا ريغل ديبعتلا مكح بابا 1 

  1نبا انآ... :هلوق عم هللا ريغل ديبعتلا نع ءب يبنلا يهن نيب عمجلا فيك باب

1١1/66 sess ؟بلطملا دبع) 

ATs ]ةديقعلاب ةقلعتملا ظافلألا ضعب نع لاؤسلا باب 1 

AV sss تايوتحملا سرهف 



 ةمالعلا ةعوسوم

 ينابلالا نيدلا رصان دمحم





 نر و

 م١٠٠ (115) ءاعنص بتكلا رادب عاديإلا مقر

 يرخإلاو قيسا

e 
asylum) 

 ازد
Poy ger 

 ارداق ھام كول الوم
 ءاعنص = نميلا: سيئرلا نكوملا

 ۷۳۷۰۲۷۹۲-۰۰۹1۷ نت

 )٤۱۷۳( ءاعنص ب .ص

 Shady_noaman@hotmail.com : ىنو رتكلإلا دي يرلا



E
 



 ةمجرثلاو ثارتلا قيقحتو ةيمالسإلا

 نابلألا نيدلا رصان دمحم
 نم رثكأ ىلع يوتحت ةعوسوم»

 «دلاخلا هثارنو ىنابلألا ةمالعلا لوح ةساردو ًالمع (5:)

 لوألا لمعلا

 ةديقعلا يف ينابلألا ةمالعلا ثارت عماج ةلسلس

 ةلأسم يفلأ براقي ام ىلع يونحت»

 «ةيانعب ىنابلألا ةمالعلا ثارت نم ةجرختسم ةيدقع ةدئافو

 2م

 ةديقعلا يف راذعألا لهأ - رفكلاو ناميإلاو مالسإلا)

 لوألا ءزجلا

 نامعن لآ ملاس نب دمحم نب يداش





 بتاتك

 نايإلاو مالسإلا





 امهنيب قرفلاو مالسإلاو نايإلا ىمسم يف تامدقم عامج

 نايإلاب ةقلعتملا لئاسملا ضعبو





 هنم ءرملا جرخي ام نايبو مالسإلا فيرعت باب [517]

 :[مامإلا لاق]

 ءهلسر ةنسلأ ىلع هدابعل ىلاعتو هناحبس هللا هعرش ام وه مالسإلا (نيد)

 لك نكمي روهظلا ةياغ رهاظ وهو لسرلا نع هتياور هعورفو نيدلا اذه لصأو

 هنإو «نامز رصقأب هيف لخدي نأ ديلبو يكذو مجعأو حيصفو ريبكو ريغص نم زيمم

 بذك وأ :ةضراعم وأ «بيذكت وأ «ةملك راكنإ نم كلذ نم عرسأب هنم جورخلا عقي

 هنع هللا ىفن اميف كش وأ «لزنآ امل در وأ «ىلاعت هللا لوق يف بايترا وأ «هللا ىلع

 .هاتعم يف امم كلذ ريغ وأ «كشلا

 هملعتي هنأو هملعت ةلوهسو مالسإلا نيد روهظ ىلع ةئسلاو باتكلا لد دقف

 نم بسحب ظافلألا ضعب يفلت يبنلا ميلعت فالتخاو «هتقو يف يلوي مث دفاول

 ملام مهملع سيقلا دبع دفوو يدجنلا ةبلعث نب مامضك نطولا ديعب ناك نإف ملعتي

 يف مههقفي نم مهيلإ لسريو «قافآلا يف رشنيس هنيد نأ هملع عم هلهج مهعسي

 ملعتي ثيحب تقو لك نايثإلا هنكمي نطولا بيرق ناك نمو ؛هيلإ نوجاتحي ام رئاس
 هلاح بسحب هباجأ هنم دب ال ام فرع دق هنأ هيف ملع دق ناك وأ جيردتلا ىلع

 نم امأو «مقتسا مث للاب تنمآ لق» :هلوقك لئاسلا لاح ةنيرق لدت ام ىلع هتجاحو

 ةلوقنم نوكت نأ زوجي ال هل ةمزلتسملا هلوصأ نأ مولعمف هللا هب نذأي مل ًانيد عرش

 نأ امك لطاب لطابلا موزلمو لطاب وه ذإ نيلسرملا نم هريغ نع الو ةا يبنلا نع
 .قح قحلا مزال

 .اًرُرْقم (١١1-4١١1ص)"ةيواحطلا نتم ىلع قيلعتلا" يف ةيواحطلا حراش نع مامإلا هلقن

q1 



 «فينحلا نيدلا» ىنعم باب [51/]

 ؟فينحلا نيدلا :ىنعم ام :لئاسلا

 .كرشلا نع لئاملا :فينحلا نيدلا :خيشلا

 ٠٠١:۲۳:۰١( /551) "رونلاو ىدهلا"

 عئارش نم هلبق ام خسن مالسإلا باب [ءالك]

 :ةيوامسلا بتكلاو دوهيلاو ىراصنلا انركذ :ةوخإلا ضعب عم مويلا ...:لاؤس

 معن :هل تلق «ةيوامس بتك باحصأ مه :لاقف «ةرفك مه هفرعأ ام انآ :مهل تلقف

 له «هلبق ام بج مالسإلا نأل ءيلصألا باتكلاب ينتئا ؛:ةيوامس بتك باحصأ مه

 ؟باوص ناک مآ «یطاخ يمالك اذه

 .بنذملا ينعي ئطاخ «"ىطاخ" سيل ءأطخ هلباقي باوص :خيشلا

 ةيوامسلا بتكلا تاه :تلق كنأل ؛ًاضعب تبصأو ًاضعب تأطخأ :لوقأ انأ

 دمحم ةعيرشب تخسن دقف تلزنأ امك ةدوجوم تناك ول ؛ةجاح يف ام «تلزنأ يتلا

 تخسن مالسإلا ةعيرش :ينعي «باوصلا وه كل يذلا ريخألا مالكلا مالسلا هيلع

 يف ترشأ تنأ امك ةفرحم يهو فيكو «تلزنآ امك تناك ول ىتح ةقباسلا عئارشلا

 نب رمع دي يف موي تاذ ىأر وقلب يبنلا نأ حيحصلا ثيدحلا يف ءاج دقو «كمالك

 نم لجر يل اهبتك ةفيحص هذه :لاق ؟اذه ام :لاق ءاهيف أرقي ةفيحص باطخلا

 دوهيلا تكوهت امك متنأ نوكوهتمأ :ًابضغم مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف ؛دوهيلا

 ولف .يعابتا الإ هعسو ام ًايح ىسوم ناك ول هديب دمحم سفن يذلاو ؛ىراصنلاو
 ريغ اهنيعب ىسومو ميهاربإ ىلع هللا اهلزنأ امك ىسومو ميهاربإ فحص تناك

 هللا تاولص انين اوعبتي نأ الإ ىراصنلل الو دوهيلل زجي مل ةلدبم الو ةفرحم

 ہا ١



 لإ كاسر اول :اهنم يتلاو نآرقلاب اهنوفرعت يتلا تايآلا كلذل هيلع همالسو

 ةصاخ تسيل ةماع ةوعد مالسلا هيلع لوسرلا ةوعدف (١٠:ءايبنألا»# ناحل ةَمْحَر

 نم هحيحص يف ملسم مامإلا ىوردقو ءاثيدحو ًاميدق دوهيلا يعدي امك برعلاب

 هذه نم لجر نم ام» : ةو هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح

 لخدالإ يب نمؤي ال مث يب عمسي ينارصن وأ يدوهي نم -ةوعدلا ةمأ-ةمألا

 :ينعي- يب عمسي ينارصن وأ يدوهي نم ةمألا هذه نم لجر نم اما ؛«رانلا

 .«رانلا لخد الإ يب نمؤي ال مث -هتوعدبو مالسلا هيلع لوسرلاب

 لأ :ًالوأ :نيتيحان نم باوجلا «باتك لهأ ءالؤه نأ لوقي نمف كلذلو

 «لوسرلا عابتا بجول فرحم ريغ ناك ول :.ًاريخأ تعمس امك ًايناثو ءفرحم باتك

 لزني امنيح مالسلا هيلع ىسيع ؛لوسرلا عابتا هيلع بجول ًايح ناك ول ىسوم نأل

 تخسنو تيغلأ ليجنإلا ةعيرش نأل ؛مالسإلا ةعيرشب مكحي نامزلا رخآ يف

 .مالسإلا ةعيرشب

 (دا "2101/5517 "رونلاو ىدهلا"

 ؟تانايدلاب اهريغو ةينارصنلاو ةيدوهيلا ىمست له باب 31

 ينعي ...تانايد اهل انتيمست [ةيئارصنلاو ةيدوهيلا نع مامإلا لكس] :لاؤس

 ؟ينعي دوصقملا اذكه.(14:نارمع لآ مالشإلا هلل دنع َنيّدلا َّنِإإ# :عئارشلا ىنعمب

 لا مالشإلا هللا ةع َنيدلا نإ :ىلاعت هلوق يعم ركذت تنأ :خيشلا

 ا مأ نيدلا وه مهلك ءايبنألا هب ءاج يذلا مالسإلا نأ مهقت لهف 2(9١:نارمع

 .معن :يقلملا



 اوناك نيذلا مالسإ وه لب ءطقف انمالسإ وه سيل مالسإلا ًاذإف :بيط :خيشلا

 ًاضيأ يهف «نامزلا ميدق يف كلذك وهف نآلا مالسإلا نيدلا ناك اذإف ءانلبق نم

 ؟عئارش ىنعمب ينعي نيدلا :يقلملا

 ؟[18:نارمع لآ ]م الشإلا هللا َدْنِع َنيَّدلا نإ ىنعم وش :خيشلا

 ... داقتعالا ىنعمب ينعي :يقلملا

 .نامزلا كاذ يف وه نآلا اندنع يللا هسفن ىنعملا اذه هيإ :خيشلا

 )۰٠:۳۰:۱۸/۰۳۰( "رونلاو ىدهلا"

 ؟مالسإلا ريغ ًانيد سانلا نم ىلاعت هللا لبقي له باب 1

 :[ مامإلا لئس]

 لا)#ُهْنم لبي ْنَلَ اًتيد مالشإلا َرْيَغ غبي ْنَمَول نيتبآلا نيتاه نيب قفون فيك
 ْنَم ىَراَضَنلاَو َنوُنِباَّصلاَو اودا َنيِْلاَو اوُنَمآ َنيِذَلا نإ :ىلاعت هلوقو «(۸نارمع

 ؟(+ةةدئاملا»4َنوُنَرحي ْمُه الو ْمِهْيَلَع فح الف خاص وعو رخآلا مْوَيْلاَو هللاب َنَمآ

 هللا مهفصو نيذلا ماوقألا كئلوأ مالسإلا ٌةوعد علب نأ دعب يه مالسإلا ةيآ نآل

 ةئباصلا مهنم ركذو دونر ْمُهاَلَو ْمُهْيَلَع ٌفْوَح داف ةيناثلا ةيآلا يف لجوزع

 مهنكل بكاوكلا دابع :مهب دوصقملا نأ نهذلا ىلإ قبسي نوركذي امنيح ةئباصلاو
 ةئباصلاف ديحوتلا لهآ نم اوناك نأ دعب كرشلا يف اوعقو موق لك -ةقيقحلا يف-

 ةيآلا هذه يف اوركُذ نيذلاف «بكاوكلا ةدابعو كرشلا مهل ضرع مث «نيدحوم اوناك

 ہا اسس



 دوهيلاك مه مالسإلا ةوعد ءيجم لبق ءالؤهف :نودحوملا مهنم نونمؤملا مه

 ناك ْنَم ءالؤهف ةئباصلا هيف ركُذ يذلا قايسلا سفن يف ًاضيأ اوركذ مهو ؛ىراصتلاو

 ْمُهاَلَو ْمِهْيَلَع ٌفْوَح الف نينمؤملا نم وهف ؛هنامز يف هنيدب ًاكسمتم مهنم

 .4َنوُنَرَ

 ؛مالسإلا نيدب مالسلاو ةالصلا هيلع ًادمحم لجوزع هللا ثعب نأ دعب نكلو

 هنم لبقي الف ؛ةئباصو ىراصنو دوهي نم سائلا كئلوأ مالسإلا اذه ةوعد تغلبو

 مالسإلا ءيجم دعب :يأ ؛اَنيِد ماَلْسإلا َرْيَغ غي نمو :ىلاعت هلوق ًاذإ .مالسإلا الإ

 هنم لبق الف هيلإ مالسإلا ةوعد غولبو مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ناسل ىلع
 وأ مالسإلاب مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ةثعب لبق اوناك نيذلا امأو .مالسإلا الإ

 ْمُهْنَعَلَب وأ مالسإلا ةوعد مهغلبت ملو ضرألا هجو ىلع مويلا نودجوي دق نيذلا

 ضعب يف ثركذ امك ءاهتقيقحو اهساسأ نع ةفرحم مهتغلب ْنكلو مالسإلا ٌةوعد
 ىلإ نوعدي اكيرمأو ابروأ يف اورشتنا نيذلا -ًالثم- نييئايداقلا نع تابسانملا

 مهنأل «ءءيش يف مالسإلا نم سيل هيلإ نوعدي نيذلا مالسإلا اذه نكل مالسإلا

 ءالؤهف مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم ءايبنألا متاخ دعب ءايبنأ ءيجمب نولوقي

 مهغلبت ملو«ينايداقلا مالسإلا ىلإ اوعد نيذلا نييكيرمألاو نييبروألا نم- ماوقألا
 :نيمسق ىلع-قحلا مالسإلا ةوعد

 الف ةيآ لمحت كلذ ىلعف «هب نوكسمتم مهو قباس نيد ىلع مهنم مسق
 .4َنوُنَرْحي مه الو ْمِهْيَلَع فح

 - مويلا نيملسملا نم ريثك نأش وه امك- نيدلا اذه نع فرحنا مسقو

 .مهيلع ةمئاق ةجحلاف
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 ءالؤهف «-هلبق وأ مالسإلا دعب ءاوس- ًاقلطم مالسإلا ةوعد مهغلبت مل نم امأ

 - مهنحتمي ًالوسر مهيلإ ثعبي لجوزع هللا نأ يهو «ةرخآلا يف ةصاخ ةلماعم مهل

 موي تاصرع يف لوسرلا كلذل باجتسا نمف - ايندلا ةايحلا يف سانلا نحتما امك

 ."رانلا لخد هاصع نمو .ةنجلا لخد هعاطأو ةمايقلا

 .(؟7-5 ١ ص)"نآرقلا رسفن نأ انيلع بجي فيك"

 مالسإلا ىمسم ريغ ناميإلا ىمسم باب ]٤۷۹[

 :[ وأ هللا لوسر لاق]

 .(صاعلا نب ورمع نمآو سانلا ملسألا

 :[مامإلا لاق]

 فلتخا دقو ؛ناميإلا ريغ مالسإلا ىمسم نأ ىلإ ةراشإ ًاضيأ ثيدحلا يفو

 قيرفتلا نم فلسلا روهمج هيلإ بهذ ام قحلاو ءًاريثك افالتخا كلذ يف ءاملعلا

 مل لق انمآ بارعألا تلاقإ# :ىلاعت لاقف كلذ ىلع ةنسلاو باتكلا ةلالدل امهنيب

 يف ليربج ثيدحو «مكبولق يف ناميإلا لخدي الو ءانملسأ اولوق نكلو اونمؤت

 همحر ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق ءروهشم فورعم ناميإلاو مالسإلا نيب قيرفتلا

 .(يمالسإلا بتكملا عبط ١١ ص) " ناميإلا " باتك يف ىلاعت هللا

 نم الك نأ بجوي ناميإلاو مالسإلا ةلأسم يف هلوسرو هللا ىلإ درلاو"

 ءاملسم ًائمؤم نوكي نأب الإ ةنجلا دحأ قحتسي الو ءابجاو هامسم ناك نإو نيمسالا

 ثالث هلهأو نيدلا لعجف «ليربج ثيدح يفثلا# يبنلا هنيب ام كلذ يف قحلاف

 .(هنم) .(35458)ةحيحصلا )١(
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 ىلإ لصو نمو «ناسحإلا اهالعأو «ناميإلا اهطسوأو ءمالسإلا اهلوأ :تاقبط

 الف ملسملا امأو ملسم نمؤملاو ءنمؤم نسحملاف ءاهيلت يتلا ىلإ لصو دقف ءايلعلا

 ."ًانمؤم نوكي نأ بجي

 ىلإ عجريلف قيقدلا قيقحتلا عم ةلأسملا هذه ىلع مالكلا طسب ءاش نم و

 .عوضوملا اذه يف فلآ ام ريخ هنإف ءروكذملا باتكلا

 .(۹۰ ۲۸۸/۱ /۱)" ةح حص لا"

 هنم باب ]£۸۰[

 :[مامإلا لاق]

 ؛ناميإلا نيبو مالسإلا نيب ًاقرف كانه نأ ملاع ىلع ىفخت ال يتلا ةقيقحلا

 لك سيلو ملسم نمؤم لك :يأ ءصوصخو مومع :ءاهقفلا لوقي امك امهنيبو

 رمأ وهو مالسإلا امأ ءيبلق رمأ وهف داقتعالا وه ناميإلا نآل ؟اذامل ءنمؤم ملسم

 ..رهاظ يلمع

 ءرهاظ ريغ ينطاب يبلق ناميإلا «...حراوجلا لمع «يرهاظ لمعف مالسإلا امأ

 ةحلصمل سانلا ضعب َمِلْسُي نأ نكمي دقف ءرهظيف يلمع يرهاظ وهف مالسإلا امأ

 نمزلا يف «ناكملاو نامزلا فالتخاب فلتختو ريغتت ةحلصملا هذه ؛ةيصخش

 :مالسلا هيلع هلوق كلذ نم صاخ عيرشت اهنم عبن يتلا مالسإلا ةوق نمز :لوألا

 اذإف هللا لوسر ًادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ اودهشي ىتح سانلا لتاقأ نأ ترمأ»

 الإ هلإ ال :اولاق اذإف «هللا ىلع مهباسحو مهلاومأو مهئامد ينم اومصع دقف اهولاق

 فوخ نع وأ ..ناميإ نع ..ةديقع نع اهولاق اذإ ءمهلاومأو مهئامد اهب اومصع هللا

 10٥ ي م م ممم



 مالسإلاف «ناميإلا ريغ مالسإلا ناك كلذل ؟كلذ هباش ام وأ ةيزج عفد فوخ ..لتق

 ينطاب لمع ناميإلاو «يرهاظ لمع
 )٠٠١:٤۸:1١/۱۷۰( "رونلاو ىدهلا "

 هنم باب [581]

 :[مامإلا لاق]

 ىلع ءيشلاب فطعي [نأ] ةنسلا يفو نآرقلا يف ًاريثك عقي [هنأ مهضعب ىعدا]

 نينمؤملاو .تايلسملاو نيملسملا نإإ# :هلوق يف امك لوألا سفن يلاتلاب داريو ؛ءيشلا

 «نونمؤملا مه نيملسملا نأ مولعمو ءفطعلا فرحب امهنيب رياغف #تانمؤملاو

 ." نوملسملا مه نينمؤملاو

 خيش كلذ حرش امك «باوصلا وه سكعلا لب «مولعم ريغ اذه :لوقأف

 " يف لاق كلذلو «" ناميإلا " هباتك اهنم ةصاخبو ءهبتك يف ةيميت نبا مالسإلا

 نأ :نيملسملا فلس روهمج هيلع يذلا " :(0285ص)" ةيرصملا ىواتفلا رصتخم

 :ىلاعت لاق «ملسملا نم لضفأ نمؤملاف ءانمؤم ملسم لك سيلو «ملسم نمؤم لك

 ةجح ىرت امك ةيآلاف ."4انملسأ اولوق نكلو اونمؤت مل لق انمآ بارعألا تلاق#
 هنأ ةهادب رهاظلا نم نإف :ةيآلا € ...تاتناقلاو نيتناقلا# :اهمامت كلذ ديؤيو «هيلع

 !ًاتناق ملسم لك سيل

 .(۳۹۷ /۱ /5)"ةحبحصلا"

 ؟ناميإلا نم نطولا بح له باب [۸۲]

 :[لاق هنآ او يبنلا نع يور]



 .(ناميإلا نم نطولا بح

 :[ مامإلا لاق]

 سانلا نأ ىرت الأ «ناميإلا مزاول نم وهالو هبحب حدمي ال ناسنإلا يف يزيرغ

 !؟مهرفاكو مهنمؤم نيب كلذ يف قرف ال بحلا اذه يف نوكرثشم مهلك

 .(1/١٠١1)"ةفيعضلا"

[éAT]هنم باب  

 نم نطولا بح» :لاق لوسرلا نإ سانلا نيب ةعئاش يه يللا ةلمجلا :خيشلا
 .ناطلس نم هب هللا لزنأ ام مالك اذه .«ناميإلا

 نوك نم ناهذألا انرهط ام دعب يهقف لاؤس ءيهقف لاؤس :لوقن ىقب عجرن

 :قرف يف ؟نطولا بح زوجي مأ ناميإلا نم نطولا بح نأ حيحص له

 .هتكرت وأ

 لثمو ؛ةايحلا بح لثم «يزيرغ رمأ نطولا بح «يزيرغ رمأ نطولا بح

 مذيو حدمي نكل مذي الو حدمي ال ةايحلا بحي يذلا ناسنإلاف :توملا ةيهارك
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 هرمع لاط نم مكريخ# :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق امك هتايحب قلعتي ام رابتعاب

 .«هلمع ءاسو هرمع لاط نم مكرشو هلمع نسحو

 :دوهيلا قح يف لاعت لاق كلذلو ؛سانلا يف يزيرغ رمأ نطولا بح نذإف

 (ة<:ءاسلا»4ةوُلَعَف ام ْمُكِراَيِد نم اورا وأ ْمُكَسْفنَأ اوفا نأ هيلع انگ انآ وول

 نكلو «يعيبط رمأ «يزيرغ رمأ نطولاب قلعتلاف «هنطوب قلعتي ناسنإلا نآل ؟اذامل
 تحب ءال ءًانيد نيطسلف بحتب تنأف ؛:نيطسلف كضرأ نأل ال «هتاذل ال نطولا بح

 دالب لك نأ هتمظعو مالسإلا لامك نم نأ رخافتلاب نييمالسإلا ةاعدلا تاوصأ

 ةيحانلا نم امأ ؛ةيمالسإلا ةيحانلا نم اذه ؟ال الو حص «دحاو نطو وه مالسإلا

 يتلا ةدلبلا بحيب «نيطسلف نطولا بحيب شم دحاولا «ةروطفملا ةيعيبطلا ةيزيرغلا
 اذه ؟ناميإلاب يخأ اي ةقالع هل اذه ءاهيف دلو يتلا ةلحملا «ةراحلا بحيب ءايف دلو

 ةزيرغ ءيشلا بح نوك نيب قرفن نأ بجيف كلذلو :ناسنإلا ةعيبطب ةقالع هل

 ...هآ ؟نآلا قرفلا كل رهظ .ناميإلا نم ءيشلا نوك نيبو ؛ةرطف ءةعيبط

 مزع امل مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا نأ حيحص «كثيدحل انآ عجرأ يدب

 ثيدحلا ةيقب هبتنا كنإ امأ :لاقو ةكم ىلإ هجوت ةنيدملا ىلإ ةكم نم ةرجهلا ىلع

 هل سيل ثيدحلا ءأطخ ءأطخ كنهذ يف راد يللا ىنعملا نع رمألا فلتخي شيأ

 :مالسلا هيلع لاق ءهللا دالب ريخ بحب ةقالع هل ناك ءنطو يأ نطولا بحب ةقالع

 كنم ينوجرخأ كموق نأ الولو «يلإ هللا دالب بحأو هللا يلإ هللا دالب بحأ كنإ»

 دالبلا بحأ ةكم هذه نآلو «هللا دالب ريخ هنأل ؛ال ؟هنطو هنأل ؟هيل :."”(تجرخ ام

 .هللا لوسر ىلإ هللا دالب بحأ يلاتلاب هللا ىلإ هللا

 .(۲۹۷١مقر) " عماجلا حيحص ")«

 .0/ ١ خكمقر) "عماجلا حبحص" قفز

| ”0 

 ہک تا



 .ايندلا دالب لك ىلع قبطي ال مالكلا اذه نذإف

 رصم هدلب نم ٍجرخأ-ةيوالع :نولوقي امك اهبرضن-ملسمل زوجي ال ًالثمف

 ىلإ هللا دالب بحأو «هللا ىلإ هللا دالب بحأ نم كنإ امأ :لوقيب تفتليب ًاهركم

 يخأ اي تنأف «مالكلا اذه زوجيي ام ؟تجرخ ام كنم ينوجرخأ كموق نأ الولو

 هللا نآل ملع ريغب ملكتي نأ ملسملا ناسنإلل زوجي الف ءرون ملعلا ؛كيف هللا كرابف

 لك داَوْمْلاَوَرَصَمْلاَو َعْمّسلا نإ ٌحّلِع وب َكَل َسْيَلاَم فق الو :لوقي لجو زع

 .(+:ءارسإلا)# ال وسم ُهْنَع َناَك كَل

 )٠۰٠١:۱۲:۱۹/۰۲۷( "رولاو ىدهلا"

 ًءالتبا دادزا ًاناميإ ىوقأ ناك املك نمؤملا باب []

 :[ ا هللا لوسر لاق]

 يفو) بسح ىلع لجرلا ىلتبي ؛لثمألاف لثمألا مث «ءايبنألا ءالب سانلا دشألا

 ىلع يلتبا ةقر هنيد يف ناک نإو «هؤالب دتشا ًاباص هئيد ناك ناف «هنید (ردق :ةياور

 .«ةئيطخ هيلع ام ضرألا ىلع يشمي هكرتي ىتح دبعلاب ءالبلا حربي امف ءهنيد بسح

 :[ 6 لاقو]

 ىتح «رقفلاب ىلتبيل مهدحأ ناك نإ ءنوحلاصلا مث «ءايبنألا ءالب سانلا دشألا

 حرفي امك ءاليلاب حرفيل مهدحأ ناك نإو ءاهيوحي يتلا ةءابعلا الإ مهدحأ دجي ام

 .«ءاخرلاب مكدحأ

 :[ لاو لاقو]

 نيذلا مث ؛مهنولي نيذلا مث «مهنولي نيذلا مث «ءايبنألا ءالب سانلا دشأ نم نإ»



 .«مهنولي

 عم اهركذف «ًءالب سانلا دشأ نم» :هلوقب ثيداحألا هذهل مامإلا مجرت]

 ناك املك نمؤملا نأ ىلع ةحيرص ةلالد ثيداحألا هذه يفو :[لاق مث اهجيرخت

 ءافعض ىلع در اهيفف «سكعلاب سكعلاو «ًاناحتماو ًءالتبا دادزا ًاناميإ ىوقأ

 وأ درطلا وأ سيحلاك ءالبب بيصأ اذإ نمؤملا نأ نونظي نيذلا مالحألاو لوقعلا

 هللا دنع ىضرم ريغ نمؤملا نأ ىلع ليلد كلذ نأ اهوحنو ةفيظولا نم ةلاقإلا

 ىتح سانلا دشأ ناك ءرشبلا لضفأ وهوة جهلا لوسر اذهف «لطاب نظ وهو !ىلاعت

 اضيأ كلذ ىلع لدي امك رش ريذن سيلو «ريخ ليلد ًابلاغ ءالبلاف ءءالب ءايبنألا

 :ينآلا ثيدحلا

 يضر نمف «مهالتبا اموق بحأ اذإ هللا نإو ؛ءالبلا مظع عم ءازجلا مظع نإ "

 ." طخسلا هلف طخس نمو ءاضرلا هلف

 71 اا ١/1 "ةحبحصلا"

 ناميإلاو ةديقعلا نيب قرفلا باب [585]

 ؟ناميإلاو ةديقعلا نيب قرفلا ام انخيش اي :لاؤس

 ةديقعلا :نآرقلاو ةنسلا ىف ةلمعتسملا ىه ناميإلا ةملك «قرف ىف ام :خيشل ثلا

 )١۱:۲۷:۱۹/۰۹۷( "رونلاو یدهلا "



 (ناميإلا فيرعت)

 لمعو ناسللاب رارقإو نانجلاب قيدصت :ناميإلا باب 1

 كلذ ركنأ نم ىلع درلاو صقنيو ديزي وهو ناكرالاب

 ينابلألا مامإلا دارأف ءةمامإلاب زعلا يبأ نبأ ةيواحطلا حراش ةدغوبأ فصو]

 ملعي يتلاو هتديقع يف حراشلا اهررق يتلا ةيدقعلا لئاسملا مهأ ضعبب همازلإ

 [:مامإلا لاقف اهل يرثوكلا هخيش وأ ةدغ يبأ راكنإ ينابلألا خيشلا

 انأف ةروهشملا ةسوململا ةمامإلا هذهب ًاقح ًانمؤم ةدغ وبأ ناك اذإف :تلق

 هيلإ بهذ ام قفاوي امب اهنع باجأ نإف «لئاسم عبس مامإلا اذه مالك نم هل راتخأ

 نظلا ةءاسإ نم هيلإ رذتعأو «هوجرن ام كلذف صلخم بلق نم روهشملا مامإلا اذه

 .ةارادملا نم هب هتيمر ام - فسألا عم - ديؤي امم كلذف ىرخألا تناك نإو «هب

 [:لاق مث لئاسم عبرا ركذف]

 كلام ةمئألل ًاعبتآزعلا يبأ نبأ :يأ] "مامإلا" لوقي :ةسماخلا ةلأسملا

 لهأو ثيدحلا لهآ رئاسو ةيوهار نب قاحسإو يعازوألاو دمحأو يعفاشلاو

 :ةنيدملا

 :اولاقو .ناكرألاب لمعو «ناسللاب رارقإو ؛نانجلاب قيدصت وه ناميإلا نإ

 .صقنيو ديزي

 نم مهديؤت يتلا ةلدألا ةحارص عم مهفلاخي ةفينح يبأل ًابصعت كخيشو



 ًاعيمج مهنم زمغيو لب «مهنع هللا يضر حلاصلا فلسلا راثآو ةنسلاو باتكلا

 مهنأ ريشي "نوحلاص سانأ" ىلإ ٤١( - 5  ص) "بينأتلا" يف هلوقب مهيلإ ًاريشم

 :لوقي مث «مهنود ةفينح يبأ دنع هقفلا امنإو ءهقف الو هيلإ اوبهذ اميف مهدنع ملع ال

 ةمئثألا كتلوأو فلسلاف هيلعو .حارصلاو قحلا هنإ ءةملكلاو ناميإلا هنإ

 ديزي هنأو ؛ناميإلا نم لامعألا نأب :مهلوق يف لطابلا ىلع هدنع مه (!) نوحلاصلا

 .هفرحب هلقن ءهنم دهاشلا عوضوم انلقن يذلا هخيش مالك ةدغ وبأ لقن دقو .صقنيو

 رخآ ناكم يف هيلإ راشأ مث :(29- 1۷ ص) "ليمكتلاو عفرلا" ىلع قيلعتلا يف

 :(۲۱۸ ص) هلوقب هل ًاربكمو هب ًادجمم هنم

 ةراشإلا داعأ مث باتك يف هلثمب رفظت ال كنإف ًاقيلعت هلقن قبس ام ًامازل رظناو

 ناميإلل فيرعتلا اذه نأ - لهجي هنأ هب ينظو .هب هباجعإ غلاب عم (۲۲۳ ص) هيلإ

 امك فلسلا هيلع امل ةفلاخملا نم هيف ام عم - حارصلا قحلا هنأ هخيش معز يذلا

 :ىلإ اوبهذ نيذلا مهسفنأ ةيفنحلا ءاملع نم نوققحملا هيلع امل فلاخم «تفرع

 نبال "قئارلا رحبلا" يف امك !رارقإلا هعم سيل طقف قيدصتلا وه ناميإلا نأ

 روصي نأ اهيف لواحي اهيلإ راشملا هتملك يف يرثوكلاو :(١١؟4/5) يفنحلا ميجن

 نأ ىلإ كلذب ريشي «ىظفل ناميإلا ىف ةيفنحلاو فلسلا نيب فالخلا نأ ئراقلل

 ال ام اذهو ءصقتيو ديزي هنأب نولوقي مهنأ ىسانتي مث ءًايلصأ ًانكر تسيل لامعألا

 :مهدنع ةرفكملا ظافلآلا نايب ددص يفاولاق مهنإ لب ءًاقالطإ ةيفنحلا هب لوقي

 !"نيدترملا ماكحأ باب" - "قئارلا رحبلا" يف امك صقنيو ديزي ناميإلا :هلوقبو

 - ۲۳۸ ص) ةيواحطلا حرش عجار !!نودترم مهدنع رافك اذه ىلع فلسلاف

 هذه يف يرثوكلا ةغوارم نع فشك يذلا (۳۷۳- ۳٠۲ /۲) "ليكنتلا"و ( ۰
 ع

 .ةلاسملا

 0 يبا |

 ہک تا



 نأ ةلأسملا يف روكذملا فالخلا يف لاقيام لقأ نأ ميركلا ئراقلا ملعيلو

 يفاني ءًاقح نمؤم انآ :- ًارجاف ًاقساف ناك ولو - مهدحأ لوق نأ نولهاجتي ةيفنحلا

 لقألا ىلع ةيظفللا ةيحانلا نم ولو نآرقلا عم بدأتلا - ليوأتلا يفاوفلكت امهم

 ئايا ْمِهْيَلَع تيل اَذِإَو ْمييوُلُق ثلج هلا رد اد َنيِذَّلا نومول اإ :لوقي يذلا

 نوفي ْمُهاَتْفَرَر اَمَو ةالّصلا َنوُميِقُي َنيِذّلا َنوُلكَوَتَي مر َلَعَو اَناَِإ مَا
 .4انَح نومو ُمُه َكِيَلْوُأ

 وه نم «ةبصعتملا ءالؤه هب ىلتبا امم ىلاعت هللا هافاع يذلا نمؤملا لمأتيلف

 !؟ءال وه دنع ًاقح نمؤملا وه نمو «ىلاعت هللا دنع ًاقح نمؤملا

 —OA) هاب ص)"ةبواحطلا ةديقعلا حرش قيقحت ا

 مدل





 ناهيإلا . 5 5

 إلا ناكرأ باوبأ عام
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 (هلمعو بلقلا لوق)

 ناميإلا ىف نكر هلمعو بلقلا لوق باب [؟41/]

 كلذ ىف ةئجرملا ةالغ ىلع درلاو

 :[ له يبنلا نع يور]

 نع قشو ًاريخ هيف دجي ملف تومي ًالجر مالسلا هيلع توملا كلم رضحاا

 ال :لوقي هكنحب ًاقصال هناسل فرط دجوف هييحل نع كف مث ءًائیش هيف دجي ملف هبلق

 .«صالخإلا ةملكب هل هللا رفغف هللا الإ هلإ

 .(ركنم)

 :[مامإلا لاق]

 ال هللا الإ هلإ ال :هلوق نأل «هرڅآ هضعب ضقاني يدنع ركنم ثيدحلا نإ مث

 ةئجرملا ضعب بهذم ىلع الإ ناميإلا نم ءيش هبلق يف دجوي مل ماد ام هعفني

 .لمأتف .يبلقلا ناميإلا لوقلا عم نوطرتشي ال نيذلا ةالغلا

 ةفيعضلا" ")5/ 49 ٠١١(.
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 (ناميإلا نم اهعقومو حراوجلا لمع)

 ةنجلا لوخدل هنم دبال ببس لمعلا باب [484]

 1Y هللا لوسر لاق]

 لوسراي تنأ الو :اولاق ء[رانلا نم هيجني الو] ةنجلا هلمع مكنم ادحأ لخدي نل»

 :ةمحرو لضفب هنم هللا يندمغتي نأ الإ-[:هسأر ىلع اذكه هديب راشأو ]- انآ الو:لاق؟هللا

 ةجلدلا نم ءيشو ءاوحورو اودغاو][اورشبأو] [اوبراقو اودلسف] [اثالث وأ نيترم]

 .«[لق نإو همودأ هللا ىلإ لمعلا بحأ نأ اوملعاو][اوغلبت دصقلا دصقلاو

 :[مامإلا لاق]

 فلاخم هنأ مهوتيو «سانلا ضعب ىلع لكشي دق ثيدحلا اذه نأ ملعا و

 تايآلا نم اهوحنو #نولمعت متنك اهب اهومتثروأ يتلا ةنحلا كلتو# :ىلاعت هلوقل

 ىلإ اهبرقأ ةيوجأب بيجأ دقو «لمعلاب ةنجلا لوخد نأ ىلع ةلادلا ثيداحألاو

 ةبآلا يف ءابلاو «ةينمثلا ءاب يه " هلمعب " :ثيدحلا يف هلوق يف ءابلا نأ :باوصلا

 انمث سيل هنكلو ءةنجلا لوخدل هنم دبال ببس حلاصلا لمعلا نأ يأ «ةيببسلا ءاب

 "الصحبحة")5/١/ 2198 ۱۹۸(.

 ديفي ال لمع نودب ناميإلا باب []

 :[مامإلا لاق]

 هركذي ناميإلا ركذي امنيح لجو زع هللاف ؛ديفي ال لمع نودب ناميإلا نإ



 هليختن نأ الإ .حلاص لمع نودب اًناميإ روصتت ال اننأل ؛حلاصلا لمعلاب اًنورقم

 ءانه نم تامو «هللا لوسر دمحمو هللا الإ هلإ الأ دهشأ :لاق ءانه نم نمآ اليخت

 شيعيو هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال :لوقي ناسنإ نكل :هروصتن نأ عيطتسن اذه

 «هناسلب اهلوقي هنأ ليلد وه حلاصلا هلمع مدعف ؛ًاحلاص لمعي الو هللا ءاش امم هرهد

 نأ ىلع لديل ناميإلا دعب ةحلاصلا لامعألا ركذف ؛هبلق ىلإ ناميإلا لخدي ملو

 .حلاصلا لمعلاب اًنورقم نوكي يذلا وه عفانلا ناميإلا

 "فلسلا دنع ناميإلا" ةطساوب "لوألا هجولا «سداسلا طيرشلا «درغملا بدألا حرش"

 لامعألا حالصب الإ بولقلا حالص روصت نكميال باب ]١[

 ةبسنلاب وه امنإ ةنجلا يف تاجردلا يف دابعلا لضافت نأ نايبو
 ةلقو ًةرثك ةحلاصلا لامعألل

 دئشاوف" ناونع تحت نيحلاصلا ضاير ىلع هقيقحت ةمدقم يف مامإلا لاق]

 :[ '' ةقرفتم

 ىلإ الو مكداسجأ ىلإ رظني ال هللا نإ ... ةريره ىبأ نعو" (۸) ثيدحلا

 " ملسم هاور . مكبولق ىلإ رظني نکلو« مكروص

 ةياغ " يف جرخم وهو « " مكلامعأو": ةياور يف هريغو ملسم دازو : تلق

 اًديثك نأل ؛ اًدج ةماه ةدايزلا هذهو. )5٠١( " مارحلاو لالحلا جيرخت يف مارملا

 هب مهرمأ امب مهترمأ تنأ اذإف ء اًتطاخ اًمهف اهنودب ثيدحلا نومهفي سانلا نم

 نم كلذ وحتو « رافكلاب هبشتلا كرتو « ةيحللا ءافعإ لثم نم ميكحلا عرشلا
 مهمعز ىلع اوجتحاو « بلقلا يف ام ىلع ةدمعلا نأب كوباجأ « ةيعرشلا فيلاكتلا

 كرابت هللا نأ ىلع ةلادلا ةحيحصلا ةدايزلا هذهب اوملعي نأ نود « ثيدحلا اذهب



 لدت امك مهيلع اهدر الإو اهلبق ةحلاص تناك نإف « مهلامعأ ىلإ اًضيأ رظني ىلاعتو

 انرمأ يف ثدحأ نم" : ملسو هيلع هللا ىلص هلوقك صوصنلا نم ديدع كلذ ىلع

 "در وهف هنم سيل ام اذه

 حالص الو : لامعألا حالصب الإ بولقلا حالص روصت نكمي ال هنأ ةقيقحلاو

 لمجأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر كلذ نيب دقو . بولقلا حالصب الإ لامعألا

 حلص تحلص اذإ ةغضم دسجلا يف نإ الأ .... " : ريشب نب نامعنلا ثيدح يف نايب

 .(057”ثيدحلا ) " بلقلا ىهو الآ هلك دسجلا دسف تدسف اذإءهلك دسجلا

 ) مكبولق يأ. "مكهوجو نيب هللا نفلاخيلوأ مكفوفص َنٌّوستل ": رخآلا هثيدحو
 وهو ."لامجلا بحي ليمج هللا نإ: ملسو هيلع هللا ىلص هلوقو . (95١٠ثيدحلا

 .. نيريثكلا نظل افالخ عورشملا يداملا لامجلا يف دراو

 "ضايرلا" : باتكلا اذه يف هتيأر يذلا أطخلا شحفأ نمف ءاذه تفرع اذإو

 دق ةروكذملا ةدايزلا نأ ءاهيلع تفقو يتلا ةعوبطملاو ةطوطخملا هخسن عيمج يف

 ملق وأ هملق نكل )١151/8( ثيدحلا يف -ىلاعت هللا همحر - فنصملا اهكردتسا

 الو....": اذكه هيف تعقوف . ىنعملل دسفم ناكم يف اهعضوف اهب فرحنا هبتاك

 نيعباطلا عيمج ىلع كلذ ىلطناو "...رظني نكلو « مكلامعأو مكروص ىلإ

 الو ةيرينملا ةعبطلا يححصم كلذ نم ىنثتسأ الوءنيقلعملاو نيححصملاو

 ىلع ثيدحلا حرشف « هسفن نالع نبا حراشلا ىلع اهرمأ ىلطنا دقل لب .اهريغ

 مسجلا ربك ىلع باوثلا بتري ال ىلاعت هنأ يأ" : (505/5) : لاقف ! بلقلا

 هتافاثم عم هنأل هنالطب ىفخيال امم حرشلا اذهو !"لمعلا ةرثكو ؛ةروصلا نسحو

 ةلادلا ةنسلاو باتكلا نم ةريثكلا صوصنلل ضراعم « حيحصلا هصن يف ثيدحلل

 ةحلاصلا لامعألل ةبسنلاب وه امنإ ةنجلا يف تاجردلا يف دابعلا لضافت نأ ىلع

 ہا ٣



 (۲١٠:ماعنألا] [ اوُلِمَع اًنيم ٌتاَجَرد ٌّلُكِلَول :ىلاعت هلوق كلذ نم .ةلقو ةرثك

 مث مكل اهيصحخأ مكلامعأ يه امنإ يدابع اي.....": يسدقلا ثيدحلا يف هلوقو.

 نأ لقعي فيكو. (17١)ثيدحلا ".....هللا دمحيلف ًاريخ دجو نمف « اهايإ مكيفوأ

 دعب ةنجلا لوخد يف ساسألا وهو «روصلاو داسجألاك لمعلا ىلإ هللا رظني ال

 لحنلا) .[ *؟)َنوُلَمْعَت ْمُتْنُك مب نجلا اوُلَْدا] :ىلاعت لاق امك ناميإل

 نم واو يف مهب ىقليو « باوصلا نع هلهأ ديلقتلا دعبي مك لمأتف .77(2:ةيآل

 ةدمتعملا اهبتك تاهمأ يف ةنسلا ةسارد نع مهضارعإل الإ كلذ امو .قيحس أطخلا

 .ناعتسملا هللاو « ةححصمل

 .(9-١78ص)" نيحلاصلا ضاير قيقحت"

 ةنجلا لوخدل ببس حلاصلا لمعلا باب 3

 :[مامإلا لاق]

 «ةنجلا لوخدل ببس حلاصلا لمعلاف ءاًببس ءيش لكل لعج ىلاعتو كرابت هلل

 .راثلا لوخدل ببس عئيسلا لمعلاو

 ةفيعضلا" ")01١5/1/11(.

 ناميإلا ىمسم نم لمعلا جرخأ نم ىلع درلا باب [597]

 ةيديرتاملاو ةيفنحلا نيبو ةنسلا لهأ نيب فالخلا نأ نايبو

 ًايروصال اًيقيقح

 رارقإلا وه ناميإلاو'"":[ةيواحطلا بحاص لوق ىلع اقلعم مامإلا لاق] -

 :"'نائحلاب قيدصتلاو ناسللاب



 كلامك ةمئآلا ريهامجو فلسلل ًافالخ ةيديرتاملاو ةيفنحلا بهذم اذه

 :قيدصتلاو رارقإلا ىلع اوداز ءالؤه نإف مهريغو يعازوألاو دمحأو يعفاشلاو

 هيلإ بهذ امك ًايروص ًافالتخا نييهذملا نيب فالخلا سيلو .ناكرألاب لمعلا

 جرخي ال ةريبكلا بكترم نأ ىلع اوقفتا اعيمج مهنأ ةجحب ىلاعت هللا همحر حراشلا

 نإو قافتالا اذه نإف .هنعافع ءاش نإو هبذع ءاش نإ هللا ةئيشم يف هنأو ناميإلا نع

 يف ةيقيقح ةفلاخم ريهامجلل نيفلاخم ريغ اوناك ول ةيفنحلا نإف ًاحيحص ناك
 نأو صقنيو ديزي ناميإلا نأ ىلع مهعم اوقفتال ناميإلا نم لمعلا نأ مهراكنإ

 ةيفلسلا راثآلاو ةنسلاو باتكلا ةلدأ رفاضت عم ةيصعملاب هصقنو ةعاطلاب هتدايز

 ةيفنحلا نكلو (۳۸۷ - 784 ص) اهنم ةبيط ةفئاط حراشلا ركذ دقو كلذ ىلع

 يف اوفلكتو ناصقنلاو ةدايزلا يف ةحيرصلا ةلدألا كلت فالخب لوقلا ىلع اورصأ

 لب اهنم ًاجذومن [ 4710785 ص) حراشلا ركذ ًالطاب لب ًارهاظ ًافلكت اهليوأت

 نوعبسو عضب ناميإلا " ثيدحلا ةحص يف نعط هنأ يفسنلا نيعملا يبأ نع ىكح

 " يف ملسمو يراخبلا مهنمو هب ثيدحلا ةمئأ لك جاجتحا عم" ...ةبعش

 يف حيرص هنأل الإ كلذ امو )١1759( " ةحيحصلا " يف جرخم وهو " امهيحيحص

 .مهبهذم ةفلاخم

 دحاو رجفأل نوزيجي مهو ؛اًيروص روكذملا فالخلا نوكي نأ حصي فيك مث

 نيلسرملاو ءايبنألا ناميإك لب قيدصلا ركب يبأ ناميإك يناميإ :لوقي نأ مهنم

 آل اذه مهبهذم ىلع ءًءائب مهو فيك «مالسلاو ةالصلا مهيلع ليئاكيمو ليربجو

 «ىلاعت هللا ءاش نإ نمؤم انآ :لوقي نأ - ًارجاف ًاقساف ناك امهم - مهدحأل نوزيجي

 هللا ركذ اذإ نيذلا نونمؤملا امنإ# :لوقي لجو زع هللاو ؛ًاقح نمؤم انأ :لوقي لب

 نيذلا .نولكوتي مهبر ىلعو انايإ مهتداز هتايآ مهيلع تيلت اذإو مهبولق تلجو

 يا



 نمو (4 -؟:لافنألا)اقح نونمؤملا مه كتلو نوقفني مهانقزر امو ةالصلا نوميقي

 .(7؟:ءاسنلا) ابق هللا نم قدصأ

 دقف هناميإ يف ىنثتسا نم نأ اوركذف مهبصعت يف اوطتشا هلك كلذ ىلع ءانبو

 مهضعب حماستو ةيعفاشلا ةأرملاب جوزتي نأ يفنحلل زوجي ال هنأ هيلع اوعرفو رفك

 لهأ ةلزنم اهل اليزنت :هلوقب كلذ للعو سكعلا نود كلذ زاجأف - اومعز -

 .باتكلا

 ىبأف ةيعفاشلا خويش نم لجر هتتبا بطخ ةيفنحلا خويش نم ًاصخش فرعأو

 ؟يقيقح فالخلا نأ يف كشلل لاجم اذه دعب لهف!يعفاش كنأ الول ...:الئاق

 " :ةيميت نبا مالسإلا خيش باتك ىلإ عجريلف ةلأسملا هذه يف عسوتلا ءاش نمو

 .عوضوملا اذه يف فلآ ام ريخ هنإف " ناميإلا

 .(55-54ص)" ةيواحطلا نتم ىلع قيلعتلا"

 ناميإلا نم لامعألا جرخأ نم لوق در باب 1

 :[ ياي هللا لوسر لاق]

 وهو برشي نيح رمخلا برشي الو ءنمؤم وهو ينزي نيح ينازلا ينزي ال)-

 هيلإ سانلا عفري ةبهن بهتتي الو .نمؤم وهو قرسي نيح قرسي الو ءنمؤم

 .«نمؤم وهو مهراصبأ

 :[مامإلا لاق]

 نولازي ال نيذلا ةيفنحلا ىلع ةجح وهف ًالوؤم ناك نإو ثيدحلا نأ ةقيقحلا

 ناميإلاف ءصقتني الو ديزي ال ناميإلا نأب مهلوق يف فلسلا ةفلاخم ىلع نيرصم
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 در يرثوكلا لواحي كلذلو ءًاصقان ًاناميإ نوروصتي ال مهف «ةدحاو ةبترم مهدنع

 " :هاتعم نإف :مهيلع ةجح ريصي حيحصلا هج ولا ىلع هليوأت دعب هنأل ؛ثيدحلا اذه

 ىلع انه ناميإلا ةنسلا لهأ لمحو " :لاطب نبا لاق ." الماك ًاناميإ نمؤم وهو

 ظفاحلا هركذ " يصعي ال نمم ناميإلا يف ًالاح صقنأ ريصي يصاعلا نأل «لماكلا

.(A/ ©) 

 هلاق يذلا حيحصلاو " :لاق يوونلا مامإلا نع )٤۹/١۲( هلقن ام هلثمو

 يتلا ظافلألا نم اذه «ناهيإلا لماك وهو يصاعملا هذه لعفي ال :هانعم نأ نوققحملا

 ام الإ لام الو «عفن ام الإ ملع ال :لاقي اك ءهلاك يفن دارملاو «ءيشلا يفن ىلع قلطت

 .هعجارف :عتمم ليوط ثحب يف ظفاحلا هديأ مث ." ةرخآلا شيع الإ شيع الو «لين

 مدقت ام لثمب ثيدحلا رسف ابصعتم ًاًيفنح هنوك عم يراقلا خيشلا نأ بئارغلا نمو

 نأب هولوأت انباحصأو " )١/ ٠٠٠(: " ةاقرملا " يف لاقف «يوونلاو لاطب نبا نع

 لامعألاو ءقيدصتلا وه ناميإلا نأ ىلع" :لاق مث "٠ ..لماكلا نمؤملا دارملا

 .لمأتف .ليوأتلا كاذ ضقاني اذهف !" هنع ةجراخ

 .( 11و 1۲۹٩۹ /۲ 0 "ةحبحصلا"

 قيدصتلا درحم ناميإلا نأب داقتعالا باب 1

 همظعأو طلغلا حبقأ نم لامعألا نود

 :[لاقف ًاررقم كلذ يف ميقلا نبال ًامالك مامإلا لقن]

 «لمعلاو ملعلا :نارمأ ةيلمعلا لئاسملا يف بولطملا) :نيققحملا ضعب لاق

 قحلل هبح ؛هضغبو بلقلا بح وهو ءًاضيأ لمعلاو ملعلا تايملعلا يف بولطملاو

 ًاروصقم لمعلا سيلف ءاهفلاخي يذلا لطابلل هضغبو «هتتمضتو هيلع تلد يذلا

 ہا



 حراوجلا لامعأو «حراوجلا لمعل لصأ بولقلا لامعأ لب :حراوجلا لمع ىلع

 لب لمع كلذو «هبحو هقيدصتو بلقلا ناميإ اهعبتي هنإف ءةيملع ةلأسم لكف ؛عبت

 .لمعلا لصأ وه

 هنأ اونظ ثيح «ناميإلا لئاسم يف نيملكتملا نم ريثك هنع لفغامم اذهو

 رافكلا نم ًاريثك نإف :همظعأو طلغلا حبقأ نم اذهو !لامعألا نود قيدصتلا درجم

 قيدصتلا كلذب نرتقي مل هنأ ريغ «هيف نيكاش ريغ ةا يبنلا قدصب نيمزاج اوناك
 .هيلع ةاداعملاو هل ةالاوملاو «هتدارإو هب اضرلاو ءهب ءاج ام بح نم «بلقلا لمع

 لئاسملاف «ناميإلا ةقيقح فرعت هب ءأدج مهم هنإف :عوضوملا اذه لمهت الف

 نيفلكملا نم تكي مل عراشلا نإف ءةيملع ةيلمعلا لئاسملاو «ةيلمع ةيملعلا

 نود ملعلا درجمب تايملعلا يف الو «ملعلا نود لمعلا درجمب تايلمعلا يف

 ." إمعلا

 .(۲۷ -٦۲ص) "داحآلا ثيدحب لخألا بوج و"

 بلقلا ىف رقو ىذلا ناميإلا باب 1

 حراوجلاو ندبلا ىلع رهظي نأ نم دب ال
 :[مامإلا لاق]

 «لمعلاب هل ةقالع ال هنأ سانلا ضعب نظي امك سيل يبلق لمع ناميإلاب لمعلا

 نأ دب ال مث .هلوسرو هللاب ناميإلاب بلقلا كرحتي نأ نم دب ال .ًآالوأ ناميإلا ال

 «حراوجلاو ندبلا ىلع .. رهظي نأ بلقلا يف رقو يذلا ناميإلا اذه عم نرتقي

 .[هنم] (551- ٤۲١ /۲) (قعاوصلا»(١)

 o | ا ا



 عطاق صن :(1:لحنلا»4َنوُنَمْعت مسك اب هح ا اولا :ىلاعتو كرابت هلوقف كلذل

 الو ْمُكيِناَمَأِب سيَ :ىلاعت لاق امك ينامألا درجمب سيل ةنجلا لوخد نأب حيرص

 نم «هب زجي ًاريخ لمعي نم «(۱۲۳۴:ءاسلا) 6ب رحت اًءوُس ٌلَمْعَي ْنَم بالا لْهَأ ناما

 ْلَمْمَيْنَمَو هٌرَياَريَح ةَ َلاَقثِم لمعي ْنَمَق :ىلاعت لاق امك هب زجي ًاءوس لمعي
 .(۸:ةلرلزلا) ري ارس رد ٌلاَقْتِم

(Gia V:Y E /ىدهلا" والنور")١١ب 

 لكاوتلا رطخو لمعلا ةيمهأ باب ]۹١[

 :[لاق هنأ ولا يبنلا نع يور]

 لكأ اذإ ناك ءًاملسم ناكو «هسفن ىلع فرسم لجر مكلبق ناك نميف ناک -

 اهلكأ ةرسك دجو نإف ؛دباع اهيلإ يوأي ناكف ءةلبزم ىلع هماعط ةلافت حرط ًاماعط

 لجو زع هللا رمأف :(هيفو ثيدحلا) ....هقرعت ًاقرع دجو نإو ءاهلكأ ةلقب دجو نإو

 يذلا اذه بر اي :لاقف «ناك امك ديعأف ضفني ةرمج رانلا نم جرخأف كلملا كلذب

 فورعم نم ةنجلا هلخدأف هديب ذخ :لجو زع هللا لاقف :لاق هتليزم نم لكآ تنك

 .«رانلا هتلخدأ ام هب ملع ول امأ «هب ملعي مل كيلإ هنم ناك

 .(لطاب)

 :[مامإلا لاق]

 مايقلا نع لساكتلاو لكاوتلا نم سانلا ىلع ًاريبك ًاباب حتفيل ثيدحلا اذه لثم نإو

 اهب دصقي ال يتلا ةيداعلا لامعألا ىلع دامتعالاو ؛هنع ىهن امع ءاهتنالاو ءهب هللا رمأ امب

 !!انل هللا رفغيف سانلا ضعب اهب عفتتي نأ ىسع هنأب نيللعتم ءهللا ىلإ برقتلا
 .( 184-191 /9)" ةفيعضلا"



 حلاصلا لمعلاو ناميإلاب نوكي لضافتلا باب [591/]

 :[مامإلا لاق]

 سيلو حلاصلا لمعلاو ناميالاب نوكي امنإ لضافتلا نأ ًاعرش هب عوطقملا نم

 .(548/1 //)" ةحيحصلا"

 :[ قلو يبنلا نع يور]

 .(عوضوم) .«هجرفو هنطبل دوسألا امنإ»

 :[ مامإلا لاق]

 نيد نم ةرورضلاب مولعم وه امل هتفلاخمل ؛نالطبلا رهاظ لطاب [ثيدحلا]

 ؛حلاصلا لمعلا ىلع امنإو ؛سنجلاو نوللا ىلع سيل حدقلاو حدملا نأ مالسإلا

 يبرعل لضف ال» : ا هلوقو ء[تارجحلا /1١[مكاقتأ هللا دنع مكمركأ نإ]

 .«ىوقتلاب الإ یمجع ىلع

 .( 99-518 /۷)"ةفيعضلا"

 هللاب ملعلا ردق ىلع لمعلا باب [445]
 :لاق هيبأ نع ريخشلا نب هللادبع [نع]

 .ءاكبلا نم لجرملا زيزأك زيزأ هفوجلو يلصي وهو هللا لوسر تيتأ

 .(حيحص)
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 :[مامإلا لاق]

 نأ مولعمو «هبر نم ل هفوخ لامك ىلع ليلد اذهو .ردقلا نايلغك نايلغ يأ

 ...هللاب نيفراعلا ديس 3 وهو ءةفرعملاو ملعلا ردق ىلع لمعلا

 .(159 ص)"لئامشلا رصتخم"

 ناميإلا نم حلاصلا لمعلا نأ نايب باب ]٠٠١[

 انآ :لوقب لب «نمؤم انآ :لوقي نأ ناسنإلل زوجي ال :لوقي نمع خيشلا لئس]

 :[هللا همحر باجأف «ملسم

 ثيداحأ ىفو هللا باتك ىف اهيلع صوصنم ىهو ةقيقحلا هذه انفرعاذإف

 ُباَرَعَألا ِتَّلاَق# :ىلاعت هلوق اهرهشأ نم ةريثك صوصن يفي هللا لوسر

 ٍلُخْدَي انو اَْمَلْسَأ اوُلوُق نو اوتو ا لق :يهلإلا رمألا ىتأ (4١:تارجحلا) 4اَنَمآ

 نأ اودهشي مهنأب اورهاظت :ينعي اوملسأ ءالؤه (14:تارجحلا)#ْمُكَبوُلُق يف ناعإلا

 ىلإ لخدي مل ناميإلا نأ مهنم ملع انبر نكلو ءةالصلا ىلإ اوموقي ..هللا الإ هلإ ال

 يف نوملسم نکل مهبولق يف نيقفانم نونوكي دق :يأ «نوملسم ءالؤهف «مهبولق

 .مهلامعأ

 :يأ «سكعلاو «كش الو ملسم وهف هبلق يف ةقيقح ًانمؤم ناك نمف كلذلو

 :لوقت امدنع تنأ هنأ :باشلا كلذ لوق تركنتسا انآ كلذل ؛نمؤم ملسم لك سيل

 تسل تنأ كنأ :ناسنإلا كاذ كل لاق املف :نمؤم كل ام ملسم تنأ ءال ..نمؤم انأ

 :ىلوق ىلع ركتت اذامل ؟كنيبو ىنيب قرفلا ام !بيط «نمؤم انآ ءال :لاق اذإ

 ؟نمؤم انآ

 ۸ را



 كنيب ترج يتلا تاشقانملا ضعب نمو لاؤسلا اذه نم يل ادب عقاولا وه

 سوردلا ضعب وأ تارضاحملا ضعب نم تاملك دجو «تاملك عماس اذه نأ هنيبو

 :ناسنإلا لئس اذإ هنأ «ثيدحلا اذه فلسلا ءاملع دنع دجوي ءاهبعوتسم سيلو

 ال ءال) :اولوقي نيرخآ سانأ امئيب هللا ءاش نإ نمؤم انآ» :لوقي ؟(نمؤم تنأ له»

 ءاش نإ نمؤم انأ» :لوقي يذلا رظن ةهجو «(مزجا نمؤم انآ :لق هللا ءاش نإ :لقت

 هللاب نمؤم هنأ هسفن فرعي انم ٍدحأ لك تنأو انأ ءهناميإ يف كشلا وه سيل ؛«هللا

 انأ» :لقت ال :هل لوقي يفلسلا جهنملا :لاؤسلا اذه لثم لسي ًاقح ملسملا املف

 وه سيل ناميإلا نأل ؟اذامل «؛هللا ءاش نإ نمؤم انأ» :لق نکل ءًاقحو ًامزج «نمؤم

 نرق ناميإلا هللا ركذ اذإ :كلذل ؛حلاصلا لمعلا هيلإ فاضي امنإو .داقتعالا درجم

 الإ [؟:رصملا#1 رخ يف َناَسنإلا َّنإ# [١:رصملا]ِرْضَعْلاَول :حلاصلا لمعلا هعم

 .[*:رصعلا]# ِتاَلاَّصلا اوُلِمَعَو اوُنَمآ يذلا

 امنيب .ناميإلا نم حلاصلا لمعلا نأ فلسلا ءاملع دنع ررقملا نم كلذلو

 ناميولاو هدحول حلاصلا لمعلا ءال :نولوقي ءالؤه ةيديرتاملاب نومسي نيذلا
 الب اذهو ءاولوقي اذكه ؟تفرع «ناميإلاب ةقالع هل سيل حلاصلا لمعلا :يأ .هدحو

 له :لئس اذإ يديرتاملا اذه :وهو «ناث أطخ أطخلا اذه ىلع نونبيو ءأطخ كش

 ينعي ال ةديقعلا ىلع ملكتي هنأل ؟اذامل ءًاقح نمؤم انأ :كل لوقي ؟نمؤم تنأ

 حيحص «حلاصلا لمعلاب ةقالع هل سيل ناميإلا :اذكه لوقي هنأل ؛حلاصلا لمعلا

 :روهمجلا دنع امنيب «ناميإلا ىمسم يف لخدي ال نكل بجاو ضرف حلاصلا لمعلا
 :لوقي يذلا له «باوجلا فلتخي انه نم «حلاصلا لمعلا هيناعم نم ناميإلا



 نم نأ دقتعي يذلا امأ ؛«ًاقح نمؤم انأ» :لوقي :لأسيف مزاجلا داقتعالا وه ناميإلا

 مئاق هنأ فرعي ال هنأل ؛«هللا ءاش نإ نمؤم انأ» :كل لوقي حلاصلا لمعلا ناميإلا

 .ال وأ ناميإلا اذه قحب

 نمؤم :نولوقي ءًاقح نمؤم انآ :نولوقي ال فلسلا نأ عمس نكمي باشلا اذه

 ردقت تنأ ؛ملسم انأ :لوقأ امنإو ءاقلطم نمؤم :لقت ال هنأ :اهرسفف ءهللا ءاش نإ

 نمز يف اوناك نيذلا نيقفانملا لثم !هناميإ يف تيكش اذإ ملسم ناسنإ نع لوقت

 كنأ ًادج نسحتسأ تنك كلذلو «قافتلاب كمهتي نأ ديري وه نظأ امو ؛لوسرلا

 تلق انأ اذإ هيلع تنأ كباوج ام هيلع كتبجأ انأ لاؤسلا اذه ؟نمؤم تنأ :هل لوقت

 «قافنلاب كمهتي هنأ هتفشك :هانعم ,نمؤم انآ :كل لاق اذإف ؟نمؤم تنأ له :كل

 انآ :لقي ملو ملسم انآ :كل لاق اذإو :مالسإلا رهظت رفاك تنآ :كل لوقي :ينعي

 نمؤم انآ هنأ :فلسلا لوق نم مالقأ سوؤر ذخآ ؛ةيضقلا مهفي ال هنأ ققحتي «نمؤم

 .نمؤم انآ لوقي نل :ًاذإ ءهللا ءاش نإ

 مزال هنأ ؟باوصلا ام نكل «هدنع ئطخم تنك نمؤم انآ :هل تلق امدنع تنأف

 تدصق تنك اذإ امأ ؛هللا ءاش نإ نمؤم انأ :حيحصلا باوجلا ءال «ملسم انأ :لوقت

 ةنسلاو نآرقلاو مالسإلاب مزاج داقتعا دقتعت تنآ له :لئاسلا لاؤس نم تمهف وأ

 امدنع نكل «باوجلا اذه نم عنام نم ام نمؤم انأ «معن :هل تلقف «هرخآ ىلإو

 هنأل هللا ءاش نإ نمؤم انآ :يفلسلا باوجلا ؟نمؤم تنأ له :ًاقلطم ًالاؤس لأسي

 .حلاصلا لمعلا ناميإلا ىمسم يف لخاد

 ىشخأ انأف ؟دصق اذام يردن ام ؟نمؤم تنأ له :كلأس امدنع :لئاسلا اذه

 :رم امهالحأو نيئيش دحأ هاشخأ ام



 تنأ ءًاتمؤم تسل تنأ :كل لوقيس كلذلو ءرفكلاب كمهتي هنأ :لوألا ءىشلا

 .ملسم

 نأل ؛ملاع هلوقي ال يذلا ىنعملا اذه وه :هدصقي نكمي يذلا يناثلا ءيشلا

 انآ :اولوقي نييديرتاملا هللا ءاش نإ نمؤم انآ :نولوقي ثيدحلا لهآ عابتأ نييفلسلا

 داعيف «ملسم انآ :لق :كل لاق كلذل ؟هذه ركنيو هذه ركني اذامل : وهف ءًاقح نمؤم

 تنأف ملسم انآ :لوقت مزال تنأ ءال :يل تلقو اذك ينتلأس تنأ كنأ :لاؤسلا هيلع

 .لاؤسلا اذهب هدصق ام ذتنيح نيبتي ..لوقت وش

 .(00 1:44:16 /اا/0) "روللاو ىدهلا"

 ناميإلا عم لمعلا لاوحأ باب [601]

 :[ ا هللا لوسر لاق]

 .(ةنجلا لخد اهب اقداص هللا الإ هلإ ال لاق نم سانلا اورشبو اورشبأ» -

 :[مامإلا لاق]

 ىلع رانلا ميرحت نم هانعم يف امو بابلا ثيدح ليوأت يف اوفلتخا دقو اذه

 "بيغرتلا" يف يرذنملا اهضعب ركذ ةريثك لاوقأ ىلع هللا الإ هنإ ال لاق نم

 ." حتفلا " يف اهرئاس ىرتو 0

 «ضراعتت الو ةلدألا عمتجت هبو ردصلا هل حرشنيو سفنلا هيلإ نئمطت يذلاو

 :ةثالث لاوحأ ىلع لمحت نأ

 «تامرحلا نع داعتبالاو ضئارفلا مازتلا نم نيتداهشلا مزاولب ماق نم :ىلوألا

 .ًاقلطم رانلا هيلع مرحتو ةنجلا لخدي وهف ؛هرهاظ ىلع ذئنيح ثيدحلاف



 ضعبب نواهت امبر هنكلو ةسمخلا ناكرألاب ماق دقو ءاهيلع تومي نأ :ةيناثلا

 امك هل رفغيو هللا ةئيشم يف لخدي نمم اذهف «تامرحملا ضعب بكتراو تابجاولا

 .ةفورعملا تارفكملا ثيداحآلا نم هريغو اذه دعب يتآلا ثيدحلا يف

 يف امك هللا مراحم نع هزجحت ملو اهقحب مقي مل هنكلو هلبق يذلاك :ةئلاثلا

 كلذ ىلإ وه مث ؛ثيدحلا " ...قرس نإو ىنز نإو " :هيلع قفتملا رذ يبأ ثيدح

 تيجو يتلا رانلا هيلع مرحت امنإ اذهف «هللا ةرفغم هب قحتسي ام لامعألا نم لمعي مل

 وأ ةعافشلاب اهنم جرخي لب اهيف مهعم دلخي الف ءاهلخد نإو وهف ءرافكلا ىلع

 هللا الإ هلإ ال لاق نم» :وَلكلاَم هلوق يف حيرص اذهو هدبالو ةنجلا لخدي مث اهريغ

 يتأيس امك حيحص ثيدح وهو .«هباصأ ام كلذ لبق هبيصي «هرهد نم اموي هتعفن

 .ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو .(۱۹۳۲) مقرب هللا ءاش نإ هقيقحت يف

 ,(8::-7 ؟ اا "ةحبحصلا"

 ؟ناميإلا يف ةحص طرش ةبجاولا لامعألا له باب []

 نمل ناميإ ال» :ةبطخلا يف لاقف هللا لوسر انبطخ :لاق كلام نب سنأ نع

 (هل دهع ال نمل نيد الو هل ةنامأ ال

 .(هريغل حيحص) :[مامإلا لاق]

 :[ًلئاق ثيدحلا ىلع قلعو]

 هل مجرت ثيح دراوملا يف يمثيهلا يأ]-فلؤملا هل مجرت امك- هيف:تلق

 نولوقي نيذلا ةلهجلا ضعب ىلع حيرص در [ناميإلا لامك فلاخي اميف باب:هلوقب
 ةلملا نم جرخو رفك هكرت اذإف «ناميإلا يف ةحص طرش ةبجاولا لامعألا نأب

 دجوي ال كلذ عمو «تابجاولا نم دهعلاب ءافولاو ةنامألا ءادأ نآل كلذ !مهمعزب



 «بوجولاب ًانمؤم فلاخملا مادام ؛ةحص طرش اهنأب لوقي ملعلا لهأ نم دحأ

 !؟ربتعم نم لهف «ربكتسم ريغ هبنذب ًافرتعم

 ."ةالصلا كرات مکح' يتلاسر اذهل عجاريو

 ١١١(. /1)”نآمظلا دراوم حيحص"

 لمعلا مزلتسي لماكلا ناميإلا باب ]۴ 

 :[ مامإلا لاق]

 ىتح ناميإ لك يف ًاطرش سيل لامكلا نكل لمعلا مزلتسي لماكلا ناميإلا

 .رانلا يف ةمايقلا موي دولخلا نم هيجنت ةرذ ناك ولو

 ١۱(. :۳۸ ۵۵ /۸۳۰) تحت "روئلاو ىدهلا"

 لامعأ نم ءىشب لالخإلا اهلطبي ال ةداهشلا باب [6*]

 ةبجاولا حراوجلا
 :[ قلو يبنلا نع يور]

 ةبكارلاو «بوكرملاو بكارلا :هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش مهل لبقُيال ةثالث»

 .ارئاجلا ٌمامإلاو ؛ةبوكرملاو

 :[مامإلا لاق]

 هنأل ؛نالطبلا رهاظ ءلطاب عوضوم يدنع ثيدحلا اذه :لوقأ يننإ مث

 لامعأ نم ءىشب لالخإلا اهلطبي ال ةداهشلا نأ :ةنسلا لهأ هيلعامل فلاخم
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 نمل كلذ نود ام رفغيو هب كرشي نأرفغي ال هللا نإإ# :ىلاعت هلوقل ؛ةبجاولا حراوجلا

 ؛ءاوهألا لهأ ىلع ءاملعلا اهب دري ىتلا ةتباثلا صوصنلا نم كلذ ريغ ىلإ «#ءاشي

 رصعلا ةلهج نم مهلالض لضو «مهارجم ىرج نمو «جراوخلاو ةيضابإلاك
 نبا تاعوضوم" لثم «تاعوضوملا بتك هنم تلخ فيك بجعلاف .رضاحلا

 ليذ"و «يطويسلل "ةعوضوملا ثيداحألا يف ةعونصملا يلآللا "و ؛" يزوجلا

 .اهريغو «يزوجلا نبال " ةيهانتملا للعلا " نع ًالضف ؛هل " تاعوضوملا

 .(۳۷۸-۳۷۹ /۱ /۱۶)" ةفيعضلا"

 هلعف ناك امهم رانلا يف دلخي ال دخ وملا نأ نایب باب ]٥۰[

 لامعألا نم هبجويو ناميإلا همزتلسي امل ًافلاخم

 :[ إي هللا لوسر لاق]

 لاق رضّتحا املف ديحوتلا الإ ؛طق ًاريخ لمعي مل مكلبق ناك نَّمم لجر َناك»

 يف هورذا مث «هونحطا مث :ًاممح هوعدي ىتح هوقّرحي نأ تم انأ اذإ :اورظنا :هلهأل

 هنبذعيل هيلع هللا ردق نئل ؛هللاوف ءرحبلا يف هفصنو ءربلا يف هفصن اورذا مث] حير موي

 ام عمجف ربلا هللا رمأف].هب كلذ اولعف تام املف ء[نيملاعلا نم ًادحأ هيذعياال ًاباذع

 نبا اي :لجو زع هللا لاقق هللا ةضبق يف [مئاق]وه اذإف ء[هيف ام عمجف رحبلا رمأو «هيف

 نم :رخآ قيرط يفو) كتفاخم نم !ٌّبر يأ :لاق ؟تلعف ام ىلع كلمح ام !مدآ

 .«ديحوتلا الإ طق ًاريخ لمعي ملو ءاهب هل رفغف :لاق «(ملعأ تنأو كتيشخ

 :[ مامإلا لاق]

 ةحيحص اهنوك عم "ديحوتلا الإ" :ةمجرتلا ثيدح يف هلوق نأ ملعاو

 مزج دق ناك نإو ؛ةياورلا ثيح نم ربلادبع نبا ظفاحلا اهيف ككش دقف ؛دانسإلا



 عفار يبأ ىلع اهقلع هنأل ءاهدانسإ ىلع فقي مل هنأكف ءةياردلا ثيح نم اهتحصب

 5١(: /14) هللا همحر لاقف :ةريره يبأ نع

 مل نإو ءلجرلا اذه ناميإ يف لاكشإلا تعفر -تحص نإ -ةظفللا هذهو"

 ءاهدضعت اهلك لوصألاو «ىنعملا ةهج نم ةحيحص يهف ؛لقنلا ةهج نم حصت

 زع هللا نآل ؛رافك مهو نوتومي نيذلل رفغي نأ زئاج ريغ لاحم هنآل ءاهبجوي رظنلاو

 الو هل عفدم ال ام اذهو ءأرفاك تام نمل هب رضب نأ ٌرِفَْيَأل ¥ هنأ ربخأ دق لجو
 .ةلبقلا لهأ نيب هيف فالخ

 ":لاقف " ؟اذه تلعف مل" هل ليق نيح هلوق ًانمؤم ناك لجرلا نأ ىلع ليلدلاو

 الإ نوكت داكت ام لب ؛قدصم نمؤمل الإ نوكت ال ةيشخلاو ." !بر اي كتيشخ نم

 «(18:رطاف)(ءاََلُعْلا وداع ْنِم هللا ىّشْمَي اإ :لجو زع هللا لاق امك ؛ملاع نمؤمل

 .هب نمؤي ال نم هفاخي نأ ليحتسمو «هفرعو هب نمآ دقف هللا فاخ نم لك :اولاق

 .هدشر مهلأو مهف نمل حضاو اذهو

 مهنم لاقف ؛هانعم يف ءاملعلا فلتخا دقف ؛" يلع هللا ردق نئل" :هلوق امأو

 هللا نأ ملعي ملف ؛ةردقلا يهو «لجو زع هللا تافص ضعب لهج لجر اذه :نولئاق

 رئاسب نمآو «لج وزع هللا تافص نم ةفص لهج نمو :اولاق ؛ريدق ءاشي ام لك ىلع
 دناع نم رفاكلا امنإو :اولاق .ًارفاك هللا تافص ضعب هلهجب نكي مل ؛اهفرعو هتافص

 .هلهج نم ال قحلا

 .نيرخأتملا نم مهليبس كلس نمو ءاملعلا نم نيمدقتملا لوق اذهو

 ءاضقلا وه يذلا ردقلا نم " يلع هللا ردق نكل" :هلوقب دارأ :نورخآ لاقو

 يف لجو زع هللا لوق لثم وهو :اولاق .ءيش يف ةعاطتسالاو ةردقلا باب نم سيلو

 0 | ا ا



 .(م0:ءايبنألا)4ِهْيَلَعَرِدَقَت نل نأ نطق اًبِضاَعُم َبَهَذ ذإ# :نونلا يذ < نادم

 :نالوق ةظفللا هذه ليوأت يف ءاملعللو

 .ءاضقلاو ريدقتلا نم اهنأ :امهدحأ

 .قييضتلاو ريتقتلا نم اهنأ :رخآلاو

 يف ثيدحلا اذه ليوأت يف زئاج وهف ةبآلا هذه ليوأت يف ءاملعلا هلاق ام لكو

 قبس ناك نئل :لاق لجرلا نأك :هريدقت نيهجولا دحأف «" يلع هللا ردق نئل" :هلوق

 يمارجإ ىلع هللا ينبذعيل ؛همرج ىلع مرج يذ لك بذعي نأ هئاضقو هللا ردق يف

 .يريغ نيملاعلا نم ًادحأ هبذعي ال ًاباذع يبونذو

 يئازجو يتبساحم يف غلابو يلع هللا قيض نئل !هللاو :هريدقت :رخآلا هجولاو

 .هفوخ طارفإ نم هتوم دعب قرحي نأب رمأ مث .كلذ ننوكيل يبونذ ىلع
 كلذ سيلف ؛هردقو هملع يف هللا تافص نم ةفصب لجرلا اذه لهج امأو

 نم ةعامجو نيصح نب نارمعو باطخلا نب رمع نأ ىرت الآ «ناميإلا نم هجرخمب
 مهو كلذ نع هولأس امنإ مهنأ مولعمو .ردقلا نع 4 هللا لوسر اولأس ةباحصلا

 كلذ نع مهلاؤسب اونوكي نأ نيملسملا نم دحأ دنع زئاج ريغو «هب نولهاج
 .نينمؤم ريغ هنع مهلاؤس نيح اونوكي وأ :نيرفاك

 نب ورمع نب هللا دبع نع يحبصألا يَ نع ليبق يبآ نع ثيللا ىورو
 ءيش يأف : ل هللا لوسر باحصأ لاقف :هيفو «ردقلا يف ًاثيدح ركذف -صاعلا

 ءاملعلا مهو- ةو هللا لوسر باحصأ ءال ؤهف «؟هنم غرف لق رمألا ناك نإ لمعن

))95( 
حصلا" يف جرخم وهو «هححصو يذمرتلاو دمحأ هاور

 "ةاكشملا"و «(84/) " ةحي
)١( 

 "ةنجلا لالظ" يف جرخم وهو هيلع قفتم هيلإ راشأ يذلا نارمع ثيدحو  4١79هيفو ((5 1و

 رمع ثيدح )١1/0(. .[هنم]



 مهملعف ؛دناعم تنعتم لاؤس ال ؛لهاج ملعتم لاؤس ردقلا نع اولأس -ءالضفلا

 ناك ولو ؛هوملعي نأ لبق هب مهلهج مهرضي ملو كلذ نم اولهجام ةو هللا لوسر

 كلذ ذخأو «ناميإلاب ةداهشلا عم كلذ مهملعل ؟تاقوألا نم ًاتقو هلهج مهعسي ال

 .هللاب نعتساو ربدتف ؛مالسإلل ًاسداس ًادومع هلعجلو «مهمالسإ نيح يف مهيلع

 يداهتجا تيدأ دقو «هتيعوو لوصألا نم هتمهف ام ىلع ينرضح يذلا اذهف

 .ميلع ملع يذ لك قوفو ءيسفن ئربأ امو «لآ ملو هلك بابلا اذه ثيدح ليوأت يف

 ." قيفوتلا هللابو

 ناك هنأ ىلع لدي نيتم يوق مالك وهو ءربلا دبع نبا ظفاحلا مالك هلك اذه

 مالسإلا نع هللا هازج ءاهعورفو ةعيرشلا لوصأب ةفرعملاو ملعلا يف ًامامإ

 .ًاريخ نيملسملاو

 ...هقرحب هدالوأ هرمأ نأو ءًادحوم ًانمؤم ناك شابتلا لجرلا نأ ؛هتصالخو

 طرفل وأ -انأ هدعبتسأ ام اذهو -هتداعإ ىلع ىلاعت هللا ةردقب هلهجل امإ ناك امنإ

 هركذ اميف نقلملا نبا لاق امك ؛همهف ىلع فوخلا ىطغف «هبر باذع نم هفوخ

 هللاو :هتصق تاياور عومجم نم يدنع حجرتي يذلا وهو )715/1١(: ظفاحلا

 .ملعأ ىلاعتو هناحبس

 يفاني ام هنم ردصي مل لجرلا نأ هب عوطقملا نمف ؛كاذ وأ اذه ناك ءاوسو

 هللا رفغ امل كلذ نم ءيش ناك ول هنآل ؛رفكلا ىلإ ناميإلا نم هب جرخيو ؛هديحوت
 .ربلادبع نبا نم هقيقحت مدقت امك ؛هل

 عقو نينمؤملا نم رفكلا يف عقو نم لك سيل هنأ حوضوب نيبتي كلذ نمو

 «هتلحار تلض دق ناك يذلا لجرلا :كلذ ىلع ةلثمألا نمو .هب طاحأو هيلع رفكلا
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 :هحرف ةدش نم لاق اهدجو املف ؛هيارشو هماعط اهيلعو

 كا" كبر انآو يدبع تنأ !مهللا"

 نم مهدنع امب نيرورغملا بابشلا نم نيتئف ىلع ًادج يوق در هلك كلذ يفو

 ىتح ؛ًاقلطم رذعب سيل لهجلا نأب لوقلا نوقلطي نيذلا :ىلوألا ةئفلا:لحض ملع

 !كلذ يف ةلاسر مهنم نيرصاعملا ضعب فلأ

 نم ناك نمف ؛ليصفتلا صوصنلاو لوصألا هيضتقت يذلا باوصلاو

 اهنم ناك ام ماكحألا نم لهجو «ىفصم يملع يمالسإ وج يف شيعي نيملسملا

 هتغلب هنأل ؛ًاروذعم نوكي ال اذهف -ءاهقفلا لوقي امك -ةرورضلاب نيدلا نم ًامولعم

 .ةجحلا تميقأو ةوعدلا

 يفخ نكلو ؛ملسأو هتغلب وأ :ةوعدلا هغلبت مل رفاك عمتجم يف ناك نمامأو

 نم كلذ هغلبي نم دوجو مدعل وأ مالسإلاب هدهع ةثادحل ماكحألا كلت ضعب هيلع

 .ًاروذعم نوكي اذه لثمف ؛ةنسلاو باتكلاب ملعلا لهأ

 رشتنا يتلا ةيمالسإلا دالبلا ضعب يف نوشيعي نيذلا كئلوأ -يدنع -هلثمو

 مهل نيبي ملاع مهيف دجوي ملو «لهجلا اهيلع بلغو ءةفارخلاو ةعدبلاو كرشلا اهيف

 ءال ؤهف ؛هراذنإو هتوعدب عمسي مل مهضعب نكلو دجو وأ ؛لالضلا نم هيف مهام

 «سنأ ثيدح نم هححصو (417/0) "ةنسلا حرش" يف يوغبلا هقيرط نمو «(97/8) ملسم هاور )١(

 ًاضيأ ريشب نب نامعنلا ثيدح نم ملسمل ١( /4) "ءايحإلا جيرخت" يف يقارعلا ظفاحلا هازعو

 ۲۷۳/0 دمحأ هجرخأ كلذكو «ةدايزلا نود هدنع هنإف ؛مهو وهو «" ..تنأ !مهللا " ةدايزب

 نم هاجرخأو ءارصتخم سنأ نع ىرخأ قيرط نم ًاضيأ ملسمو «يراخبلاو .نامعنلا نع (75١و

 - 57١ /۹/۲) نابح نباو ملسمو .هفقوأ يراخبلا نأ ريغ ؛ًالوطم دوعسم نبا ثيدح

 .[هنم] .سنأ نع امهتياور وحن ًارصتخم ةريره يبأ نع (200و5/9١) دمحأو «(ناسحإلا

 ا ا
 يا



 هلوقل ؛مهيلإ قحلا ةوعد غولب مدع يف نيلوألا عم مهكارتشا عماجب نوروذعم ًاضيأ

 َتَعْبَت ىّ َنييَّذَعُم انُك امو :هلوقو (18:مامنأل»4َمَلَب نَمَو هب مُكَرِذنَألام :ىلاعت

 مدع ءاملعلا ينبت اهنم عرفت يتلا ةلدألا نم كلذ وحنو :(16:ءارسإلا»# الور

 امك ؛ةلعلا يف مهكارتشال ؛ًابوعش وأ لئابق وأ ًادارفأ اوناك ءاوس ؛ةرتفلا لهأ ةذخاؤم

 .ىهنلاو ملعلا لهأ ىلع ىفخي ال رهاظ وه

 ةيلوؤسملا مظع نيملسملاو مالسإلا ىلع رويغ ملسم لكل ىلجتي انه نمو

 ةوعدلل مهسفتأ اوبصن نيذلا ةيمالسإلا تاعامجلاو بازحألا فاتكأ ىلع ةاقلملا

 مهفلا نع مهتلفغو مهلهج ىلع نيملسملا نوعدي كلذ عم مه مث ؛مالسإلل

 ةبسانملا هذهب ةلهجلا ضعب يل لاق امك -لوقي مهلاح ناسلو «مالسإلل حيحصلا

 امك -نولوقي وأ !!فيرش ثيدح هنأ معزو لب !"مهتالفغ يف سانلا اوعد" :-

 ميسج أطخ اذهو !" هنيعب هللا «هنيد ىلع نيم لك" :-دالبلا ضعب يف ماوعلا لوقت

 .!" هيطعي ال ءيشلا دقاف" :لاق نم قدص نكلو «نوملعي اوناك ول

 ًارزن الإ يعرشلا ملعلا نم اوتؤي مل ؛رصعلا اذه يف تتبن ةتبان :ةيناثلا ةئفلاو

 نم ةاقتسملا ةيملعلا دعاوقلاو ؛ةيهقفلا لوصألاب ًاقلعتم هنم ناك ام ةصاخبو ءأريسي

 ال مهنم تعقو ةلز وأ مهف ءوسل مهورفك امبرو «ءاهقفلاو ءاملعلا رابك نوعّدبي

 نم ءاملعلا ةفاك دنع هب اوفرعام مهدنع عفشي ملف ء(ةمذ الو ًالإ) مهيف نوبقري

 هب جرخي يذلا رفكلا ةقيقحب مهلهجل الإ كلذ امو «ملعلاو حالصلاو ناميإلا

 لاق امك ؛ملعلاو ةجحلا نم هغلب امل راكنإلاو دحجلا وهو الأ ؛ناميإلا نم هبحاص

 اوُدَحَجَو « نيم رخ اَذَه اوُلاَق َةَرِصِبُم اَنثاَيآ ْمُيْمءاَج الف :نوعرف موق يف ىلاعت

 عمد



 كيد :نآرقلاب اورفك نيذلا يف لاقو .(14 01: لسنلا)# ْمُهسْمنَأ اَهْنَْيَتْساَو اب

 (۲۸:تلصف)( نودي اَنِتاَيآِب اونا اب ءاَرَج دلما زاد ایف م رانا هللا ءاَدْعَأ ءاّرَج

 عومجم - 484 )۱١/ هيواتف ضعب يف ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق كلذلو

 :(ىواتفلا

 ىف اميس ال ءًارفاک یطخم لك سيلف ؛ةئسلا فلاخ نم لك ريفكت زوجي ال "

 ." ةمألا عازن اهيف رثك يتلا لئاسملا

 :ةرخآلا يف هللا ةيؤرو «قولخم ريغ هنأو هللا مالك ةلأسم لثم ىلإ ريشي

 اهدحجو «بجاو كلذب ناميإلا نإف ؛هقلخ ىلع هولعو «هشرع ىلع هللا ءاوتساو

 ةهبشب ةرعاشألاو جراوخلاو ةلزتعملا نم اهلوأت نم ريفكت زوجي ال نكلو ءرفك

 .دناعو ةجحلا هيلع تميقأ نم الإ ؛مهل تعقو

 ىلع هللا ةردق يف هكش عم هنإف ؟شابنلا لجرلا :انيديأ نيب لاثملا وه اذهو

 ىلع ثعبلابو هللاب ًانمؤم ناك لب ؛ًادناعم ًادحاج نكي مل هنأل ؛هل هللا رفغ هثعب

 "5 ةياورب ثيدحلا قاس نآ دعب مالسإلا خيش لاق .هلهجل ليصفت نود ةلمجلا

 :(4941/15) رتاوتم ثيدح هنأ ركذو " حيحصلا

 :ناميظع نالصأ انهو "

 .ريدق ءىش لك ىلع هنأب ناميإلا وهو ؛ىلاعت هللاب قلعتم :امهدحأ

 هيزجيو «تيملا اذه ديعي هللا نأب ناميإلا وهو ؛رخآلا مويلاب قلعتم :يناثلاو

 يفرخآلا مويلاب ًانمؤمو ؛ةلمجلا يف هللاب ًانمؤم ناك املف اذه عمو .هلامعأ ىلع

 وهو -ًاحلاص ًالمع لمع دقو «توملا دعب بقاعيو بيثي هللا نأ وهو ءةلمجلا

 مويلاو هللاب ناميإلا نم هنم ناك امب هل هللا رفغ ؛-هبونذ ىلع هبقاعي نأ هللا نم هفوخ

Fy ٠ 
 ہا



 ." حلاصلا لمعلاو رخآلا

 :مهريفكتو ءاملعلا عيدبت نع اوعروتي نأ بابشلا كئلوأ حصنأ ينإف ؛اذهلو

 قحاوفرعيو «مهسفنأب اورتغي ال نأو ءهيف اوغبني ىتح ملعلا بلط يفاورمتسي نأو

 خيشك حلاصلا فلسلا جهنم ىلع مهنم ناك نم ةصاخبو «هيف مهتيقبسأو ءاملعلا

 "ىواتفلا عومجم" ىلإ مهرظن ُتِْفْلَأو ءةيزوجلا ميق نبا هذيملتو ةيميت نبا مالسإلا
 ةماهلا ةلاسملا هذه ىف ةصاخ لوصف ىلإ ةصاخبو «"ًاملع َءىِلُم فيك" هنإف

 كئلوأ لاثمأ يف لاقو «نيعملا ريفكتو قلطملا ريفكتلا نيب ٌّقَّرَق ثيح :"ريفكتلا"

 :بايشلا

 نآو :نيعملا قح يف يفتنت دق عناومو طورش هل ريفكتلا نأ اوربدتي ملو"

 «عناوملا تفتناو طورشلا تدجو اذإ الإ ؛نيعملا ريفكت مزلتسي ال قلطملا ريفكت

 رثكأ اورفكي مل تامومعلا هذه اوقلطأ نيذلا ةمئألا ةماعو دمحأ مامإلا نأ اذه نيبي

 ." هنيعب مالكلا اذهب ملكت نم

 يف ىري ال هللا نإ :لاق نمو .قولخم نآرقلا :نولوقي اوناك نيذلا ينعي

 .مهلاثمأو ؛ةرخآلا

 كلذلو ماهلا عوضوملا اذه يف لصيفلا وه قرفلا اذه ةظحالمو :لوقأف

 يذلا (5575/15-001) " عومجملا" نم همهفتو هتءارق ىلع بابشلا ثحأ ينإف

 ثيحب - مهلاثمأو لاهجلا ءالؤه نم (نيعملا) ريفكتف ؛اذه فرع اذإو":هلوقب همثخ

 مهدحأ ىلع موقت نأ دعب الإ ؛هيلع مادقإلا زوجي ال - رافكلا نم هنأ هيلع مكحي

 بيرال مهتلاقم تناك نإو ءلسرلل نوفلاخم مهنأ اهب نيبتي يتلا ةيلاسرلا ةجحلا

 .(ةعدبلا ىلإ ةاعدلا :ىنعي) ءرفك اهنأ

 0١ ي م م ممم



 نم دشأ عدبلا هذه ضعب نأ عم ؛(نينيعملا) عيمج ريفكت يف مالكلا اذكهو

 نأ دحأل سيلف «ضعب يف سيل ام ناميإلا نم هيف نوكي ةعدتبملا ضعبو «ضعب

 هل نيبتو ؛ةجحلا هيلع ماقت ىتح -طلغو أطخأ نإو -نيملسملا نم ًادحأ رفكي

 ةماقإ دعب الإ لوزي ال لب ؛كشلاب هنع كلذ لزي مل نيقيب هناميإ تبث نمو ءةجحملا

 ." ةهبشلا ةلازإو ةجحلا

 ناك امهم ؛رانلا يف دلخي ال دحوملا نأ ىلع ةيوق ةلالد ثيدحلا يفو ؛اذه

 نم اهوحنو ةالصلاك ؛لامعألا نم هبجويو ناميإلا همزلتسي امل ًافلاخم هلعف

 رمأي هللا نأ ؛ةعافشلا ثيداحأ يف رتاوت ام كلذ دكؤي امم نإو «ةيلمعلا ناكرألا

 كلذ دكؤيو .ناميإلا نم ةرذ هبلق يف ناك نم رانلا نم اوجرخي نأب نيعفاشلا

 ًاريخ اولمعي مل اسان رانلا نم جرخي ىلاعتو كرابت هللا نأ يردخلا ديعس يبأ ثيدح

 ةحيحصلا ةحيرصلا ةلدآلا نم هنأو «كلذ ىلع هتلالد نابيو هجيرخت يتأيو ءطق

 هرظناف ءاهيف دلخي الو ًاضيأ رانلا نم جرخي اهبوجوب نمؤملا ةالصلا كرات نأ ىلع

 )٠٠٥٤(. مقرلاب

 .( 1١-١15 /1 7 "ةحيحصلا"

 لامعألا كرت مكح باب 3

 لمعي مل نإو ديحوتلا ىلع تام نم نأ حيحص له :لوألا لاؤسلا :لاؤس
 رفاكلا جراخلا عم دلخيو رفكي له ..ةالصلا ةماقإ ديحوتلا ىضتقم لوأو هاضنقمب

 يف لامك طرش لمعلا اولعجف لمعلا نيبو ناميإلا نيب اوقرف فلسلا :خيشلا

 !؟باوجلا اذه حضاو «جراوخلل ًافالخ ةحص طرش هولعجي ملو ناميإلا

 مك



 :ةلمج وأ لمعي مل نم :ةملك نأ ةي هل وقل مهليوأت يف مكلوق ام :ةلخادم

 .اهرهاظ ىلع تسيل «طق اريخ لمعي مل نم»

 ؟اذاملو !بيط :خيشلا

 لمعلا لامك يفن ةلمج نم اهنأ ئراقلا ماهفإ باب نم تءاج اهنأل :ةلخادم

 ؟ليلدلا ام :لاؤسلا روطن :خيشلا

 اهكرت نمف ةالصلا مهنيبو اننيب يذلا دهعلا» : إب هلوق نم ليلدلا :ةلخادم

 .(رفك دقف

 ؟ةدرلاب نراقملا رفكلا هب داري قلطي امنيح رفكلا له ؟بيط :خيشلا

 ..ةالصلا نكل ال :نولوقي مه ءال :ةلخادم

 صن يف رفك نيب لصافلا دحلا وه امف ءال :اولاق اذإ .شيلعم شيلعم :خيشلا

 نيرمألا نم لكو «ةدر رفك سيل رخآ صن يفو «ةدر رفك هنإ لئاقلا :يأام
 ؟اذهو اذه نيب قرغلا ام ءلمع نيصنلا يف نيروكذملا

 ءزج كرت نم نأ تاليوأتب مهدنع هليصفت لوطي ًادج ريثك قرفلا :ةلخادم

 سيل نيرفاكلا لامعألا ضعبب هباش نم نأ وأ «لمعلا لك كرت نمك سيل لمعلا
 .ةلملا نم جرخي رفك اهنأ عراشلا اهيلع صن يتلا مهلاعفأ ضعب هباشي امك

 ؟لاؤسلا نع تبجأ له :خيشلا

 .مهباوج اذه :ةلخادم

 وه مهباوج لوقت يذلا اذه نأب ترعش تنأ له «مهباوج ديرأ ام ال :خيشلا

T1 اا ملا o ا 



 ..يلاؤس باوج

 .ال :ةلخادم

 درجمب سيل هنأ بالطلا انناوخإ هبنتي نأ ديرأ انآ ءيخأ اي ةدئافلا ام ًاذإ :خيشلا

 رفك نيبو ثيدحلا اذه لثم يف ركذي رفك نيب قرفلا ام :لوقأ انآ «ةيضقلا تبثت ىوعدلا

 :يأ ...نيصنلا نم لك يف رفكلا هب طينأ يذلا نيرمألا نم لكو ءرخآ ثيدح يف ركذي
 هيلع لاق الثم ةدر رفك سيل لمعلا كاذو ةدر رفك لمعلا اذه اذاملف لمعلا وه عماجلا

 نود مأرفك اذه له «ضعب باقر مكضعب برضيًارافك يدعب اوعجرت ال» :مالسلا

 بابسلا :ًادج ةريثك ددصلا اذه يف ثيداحألاو مالسلا هيلع هلوق ًالثم كلذك ؟كلذ

 ثيدح يف رفكو ةالصلا ثيدح يف رفك نيب قرافلا وه ام «رفك هلاتقو قوسف ملسملا

 .قرفي يذلا هيلع دمتعي ليلد كانه نوكي نأ دب ال ؟لاتقلا

 امنإو ةحص طرش سيل لمعلا نأ ًافنآ مهنع انلقن نيذلا ةعامجلاو ةنسلا لهأ

 نمآ دق نمؤملا نوكي نأ طرشب رخآ لمعو لمع نیب نوقرفي الو ءلامك طرش وه
 لمعي ملأفنآ مهنع هتلقن امو «هب لمعلاو هب مايقلا يف لهاست يذلا مكحلا كلذب

 يف ليوأتلا حصي نأ نكمم اذهك صن يف ليوأتلا حص اذإو ليوأت اذه طق ًاريمخ

 ندندت ةديدج ميهافمب نوتأي نيذلا ءالؤه نأب رظنلا تفلأ نأ نآلا ديرأ انأو

 ءال ؤه هب ميكحلا عراشلا رمأ لمع مايقب مهلامهإ ببسب نيملسملا ريفكت لوح
 ؛مهملع نم لقنل لب مهلهج نم لقنل وأ مهئاوهأ نم عبان ءيشب اوتأي ال نأ يغبني

 .ةلأسملا هذه يواسي ال وهف ًاقيقدو ًاحيحص ناك امهم مهملع نآل

 ٍقِقاَُي ْنَمَّو## :ىلاعت هلوق لوح ًادبأو ًامئاد هركذأ امب ركذن نأ نم دب ال انهو

 ءالؤه (١١ه:ءاسنلا»# مولا ليبس َرْيَغ ْعِسَتيَو ىه هَل یب اَم ِدْعَب ْنِم لورا

 م ع



 ةبآلا هذه نم عطقملا اذهل ًانزو نوميقي ال ءالؤه ..نينمؤملا ليبس ريغ نوعبتي

 ال هب اونمؤي مل وأ هانعمو عطقملا اذه يفاونمآ ًءاوس ةيآلا مهدنع :ينعي ةميركلا

 هلون ىدهلا هل نيبت ام دعب نم لوسرلا ققاشي نمو) :ةيآلا نوكت نأ نيب مهدنع قرف

 «تلزنأ هيلع يه ام نيبو ةيآلا اذكه تناك ول ام نيب مهدنع قرفال (ىلوتام

 نوتأت يتلا ريسافتلا هذهو ليوآتلا هذه :مهلأسن نحنف 4َنيِنمْؤلا ليبس َرْيَغ ِْنيَم#

 باب فقوي نأ ًادبأ دحأ عيطتسي الو ءًادج عساو رمألا ةيبرعلا ةغللا ثيح نم اهب

 .ءاوهألا لهأ ناك اذإ ةصاخبو سانلا مامأ ليوأتلا

 هيلع ناك ام ىلإ عوجرلا وه ؟عوضوملا يف عطاقلا لصافلا رمألا وهام :ًاذإ

 ٍليِبَس َرْيَغ ْعبَتَيَو# ةيآلا نم ةعطقلا هذه ىنعمب نونمؤي ال مهنأ امك ءالؤه «فلسلا

 مكيلع» :مالسلا هيلع هلوق لثمب نونمؤي ال نيقيلا لثم ىلع انأ ًاضيأ مه *َنِنِمْؤُما

 امنيح مالسلا هيلع هلوق لثمب نونمؤي ال «يدعب نم نيدشارلا ءافلخلا ةنسو يتنسب

 ةعامجلا نعاوجرخ مهنأل ؛«ةعامجلا يه» :لاق «ةيجانلا ةقرفلا نع لثس

 ناك امل ًاقالطإ ًانزو نوميقي ال «يباحصأو هيلع انآ ام يه» :ىرخألا ةياورلاكو

 حلاصلا فلسلا ميهافم نع مهجورخ نايب يف انيفكي اذه ؛حلاصلا فلسلا هيلع

 كدنع هنآك ءةنسلاو باتكلا صوصنل حيحصلا مهفلا نع مهجورخ يلاتلابو

 ف
 یس

 وو
 ؟هركذأ ...يربطلا لوقي خيش كلاؤس ىلع باوج يدنع :ةلخادم

 . لضفت :خيشلا

 يف هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيشل ةملك ىلع نوئكتيو نولقني :ةلخادم

 «يداقتعا رفك اهنأ ىلع لدت ةركنم تءاج اذإ رفك ةظفل نأ :اهيف لوقي «ءاضتقالا»

 هنيبا :رفكلا ثيدحلا ..ىلمعلا رفكلا لدت اهنإف ًاردصمو لأب ةفرعم تءاج اذإ امأ

 ا



 ..يداقتعالا رفكلا وه اذهف رفكلا :لاق رفُك لقي ملف ...«ةالصلا كرت رفكلا نيبو

 امنإو ًايعرف سيل عوضوملاو ةيعرف نوكت انه ةلأسملا ..شيلعم :خيشلا
 ..لصأ وه

 .حص :ةلخادم

 كرت نأب نوتفي مويلا ىلإ نولازي ال ةلبانحلا ضعب نأ ملعن نحنف معن :خيشلا

 هيلع نوشمي يذلا طخلا نودعتي الو جراوخ اوسيل مهنكل «ةدر رفك ةالصلا
 ةيميت نبا مالسإلا خيش هركذ يذلا اذه لثمب آل دج مهل انملس ولف جراوخلا

 يتلا ةالصلا ةلاسر يف ةصاخ اهركذن يتلا ىرخألا صوصنلا نع رظنلا انضضغو

 ةبراقتم اهيف ةلدألا نأل ؛تاذلاب ةلأسملا هذه نع رظنلا انفرص اذإف اهفرعت

 ينعي ال كلذف ةالصلا كرات ريفكت يف باوصلل اوقفو اذإ مهنأ مهملا نكل«ةهباشتم

 ةدعاقلا نأ :ىنعملا انهف «هب موقي ال هيلع ضرف لمع يأ يف نمؤملا ريفكت ضرف
 ةحصب نولوقي ال مه ..ًالثم ةلبانحلا لوقي امك ءذاوش ةدعاق لكل نكل ةميلس

 حصأ ةرابعب وأ ءالؤه عم اوقتلا مهنكل بهذملا اذه دض مه لب جراوخلا بهذم

 نع اوجرخ مهنكل ءةالصلا كرات ريفكتب لوقلا يف ةلبانحلا عماوقتلا ءالؤه

 ريفكتب مهلوق يف نيملسملا ةيقب نعو ةيفنحلاو ةيكلاملاو ةيعفاشلا نعو ةلبانحلا

 امنإ يفكي ال ..مهنع ًاعبط ًالقن يفكي ال ناميإلا نأ تنأ تلق امك لمعلل كراتلا

 ثيداحأ ءازجأ ضعب نم يتلاو ًاديج اهنوفرعت يتلا ثيداحألا امنيب ءلمعلا هاضتقم

 لاقثم ..ةرذ لاقثم هبلق يف ناك نم رانلا نم جارخإب رمأي لجو زع هللا نأ ةعافشلا

 يناعم نم وه اذهو رانلا يف دولخلا نم يجني يذلا وه ناميإلا اذه «ناميإ نم ةرذ

 .(۸٠:ءاسلا) ءا ْنَي َكِلَذ َنوُد ام ٌرفَْيَو هي َكَرْشُي نأ رفعي الهلا نِ ؛ىلاعت هلوق

 (۰۱:۲۸:۰۲ /۸۳۰)"رونلاو ىدهلا"



 (نطابلاو رهاظلا مزالت لوح مالكلا باوبأ عامج)





 نطابلاو رهاظلا نيب مزالتلا باب [همال]

 :[مامإلا لاق]

 نمو انسفنأ رورش نم هللاب ذوعنو «هرفغتسنو هنيعتسنو هدمحن هلل دمحلا نإ

 ال نأ دهشأو هل يداه الف للضي نمو ؛هل لضم الف هللا هدهي نم ءانلامعأ تائيس

 .هلوموو هدبعأ محم نأ دهشأو هل كيرش ال هدحو ل الإ هلا

 ّىَح هللا اوا اونم َنيِذَّلا اي اي -

 1١(, ؟:نارمع

 اَهَجْوَر اَهْنِم َقَلَخَو ةَدِحاَو سفت نم ْمُكَفَلَح يِذّلا م ر اوقتا سالا اأ ایف

 ناگ هللا نإ َماَح اعلا هب واك ياهلا اواو ءاَسنَو اريك الاجر ایم کب

 .(١:ءاسنلا)#ايِقَر ل

 ِْفْفَيَو ْمُكلاَخأ مل خلضُم دير الو اولو فا اونا وُنمآ نیلا اا اک
 :دعب امأ(٠07٠:بازحألا)#يِظَع اوف َرَ ذمه ةَلوُسَرَوهللا عطب ْنَمَو ْمُكبوُذ مل

 ةعدب ةثدحم لكو ءاهتاثدحم رومألا رشو ب دمحم ىده ىدهلا ريخ نإف

 :ًاضيأ دعبو رانلا يف ةلالض لكو «ةلالض ةعدب لكو

 عستت اهدارفأ ةلق عم ةيملعلا ةقلحلا نأ دجاسملا نم ريثك يف دهاشن انك

 نيقلحتمل 1 ا رودص يف خيشلا ةلزنم تناك املكف ؛خيشلا ةلزنم بسح ىلع عستتو

 .ًامامت سكعلاب سكعلاو «ةرئادلا ؟اذام تعستاو تمض ةميظع هلوح

 اهب ملسملا نأ :ةينجلا ةعئايلا اهرامثو ةنسلا دئاوف نم [نأ] نوملعي اوناك ول

 .ملع بالط مهنم ناك نم ةصاخبو ءًاعيمج سانلا عم هتايح ميقتست
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 الإ اهل هبنتن ملو اهنموأ اهنع ةلفغ يف يريغو انآ تنك يتلا ثيداحألا ..نم

 :لاق هنع هللا يضر ينشخلا ةبلعث يبأ ثيدح :اهيلإ ىلاعتو كرابت هللا اناده نأ دعب

 باعشلاو نايدولا يف لزانملا كلت نم ًالزنم انلزنف هك: يبنلا عم انرفاس اذإ انك»

 .(اهيف انقرفت

 ىلوأو ىلوأف ءةرم اهنكلو «ةعقاو ةقيقح ملعلا سلاجم يف قرفتلا ناك اذإو

 مهل كلذ ضري مل كلذ عم «لزانملا ضعب نولزني امنيح ءارحصلا يف اوقرفتي نأ

 :موي تاذ مهل لاقف اا هللا لوسر

 . «ناطيشلا لمع نم باعشلاو نايدولا هذه يف مكقرفت امنإ) ...

 هيلع لوسرلا باحصأ نأل ؛بولقلا نيب دعابت هيف ظحالي ال قرفت بيجع رمأ
 همالسو هللا تاولص انيبتف كلذ عم «نيلباقتم ررس ىلع ًاناوخإ قحب اوناك مالسلا

 .«ناطيشلا لمع نم اذه مكقرفت امنإ» :مهل لوقي هيلع

 نيداوتملا ةبحألاب يدؤي دق يذلا ناطيشلا لمع نم هنأ كلذب :ينعي

 برش نأ لجو زع هللا فصو كلذ لجأ نمو «رفائتلا ىلإو دعابتلا ىلإ نيباحتملا

 .سانلا نيب ءاضغبلاو ةوادعلا يقلي هنأل ؛ناطيشلا لمع نم وه رمخلا

 انعمتجا ًالزنم انلزن اذإ كلذ دعب انكف» :هنع هللا يضر ينشخلا ةباعث وبأ لاق

 .«انعسول طاسب ىلع انسلج ول ىتح

 سلجملا كاذ يف اذه ناك اذإ ءانعسول طاسب ىلع انعمتجا ول ءارحصلا يف

 نيزع اونوكي الأو «ملعلا سلاجم يف نيعمتجم سانلا نوكي نأ ىلوأو ىلوأف

 .نطابلا ناونع رهاظلا نأل ؛نيقرفتم نيدعابتم

 )١( عماجلا حيحص )رقم٠٠۲(.



 «ةيفوص ةملك نطابلا ناونع رهاظلا :ةملكلا هذه نأ سانلا ضعب مهوتي امبر

 ضعب هب ملكتي ءيش لك نأ نظي نأ :ًاضيأ سانلا ضعب دنع مهوتلا مامت نمو

 .كلذك رمألا سيل ًايمالسإ ًاذوبنم ؟اذام نوكي ةيفوصلا

 نازيملاب نونزوي مهريغك نوذخاؤيو ءنوبساحي نيملسملا نم ةفئاط مه

 «نطابلا ناونع رهاظلا :عرشلا نازيمب نزوت نأ يغبني كلذك ةملكلا هذهف «يعرشلا

 كانه نأل كلذ حيحص مالك ره ال :لوقن ؟لطاب مالك وه مآ حيحص مالك اذه له

 ؛ىنعملا اذه دكؤت ةريثك ثيداحأ

 نب نامعنلا ثيدح يف مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ثيداحألا هذه رهشأ نم

 رومأ امهنيبو نيب مارحلاو نيب لالحلا نإ» :هلوأ يذلا هنع هللا يضر ريشب

 .هرخآ ىلإ '”(...تاهبتشم

 حلص تحلص اذإ ةغضم دسجلا يف نإو الآ» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق مث

 .«بلقلا ىهو الأ هلك دسجلا دسف تدسف اذإو ءهلك دسجلا

 ول يتلا ةقيقدلا ةيبيغلا بئاجعلا نم نكل ؛نطابلا حالصب رهاظلا حالص :ًاذإف

 نالعافتي نطابلاو رهاظلا نم ًالك نأ :اهانفرع امل حمسلا عرشلا اذهب تون مل
 اذكهو قوق بلقلا دادزا رهاظلا حلص اذإ ءرهاظلا حلص بلقلا يوق اذإ «نانواعتيو

 هنيد ماكحأب متهي ملسم لك ىلع نأ يهو ءًادج ةماه ةجينتب جرخن كلذلو «كيلاود

 مهرمأت امنيح ةلهجلا لوقت امك :لوقي الو «هنطابب ىنعي امك هرهاظب ىنعي نأ
 اي :كل لوقي ًالثم ةالصلاك تابجاولاو ضورفلا نم مهيلع هللا ضرف امب نايتإلاب

 اذه ناك ول هنوفرعت نآلا باوجلا بلقلا ىف امب ةريعلا ةالصلاب وه ام ةربعلا ىخأ

 .(4 1! يقر) ملسمو (07مقر) يراخبلا حيحص (۱)

 ما



 نأ عقاولا نكل «هبلق حالص نع ىبني امب هحراوج تحضنل ًاحيحص ًاميلس هبلق

 :لوقي اا لوسرلا بيط «بلقلا يفامب ةربعلا لوقي وه ءًامامت سكعلا ىلعرمألا
 دسجلا دسف تدسف اذإو ؛هلك دسجلا علص تحلص اذإ ةغضم دسجلا يف نإو الأ

 .«بلقلا يهو الأ هلك

 هذهب رتغن الو ؛نطاوبلا حالصإب متهن امك رهاوظلا حالصإب متهن نأ انيلع :ًاذإ

 نأل ؛ال ءطقف نطابلا يف امب ةربعلا نأ يهو ءةلهجلا ضعب نم ردصت يتلا ةملكلا

 انركذ امك رخآلا يوقي امهدحأف نواعتلا دشأ نانواعتم ناطبارتم نطابلاو رهاظلا

 ةرهاظلا هذه نأ ىلإ براقتلا وه ملعلا سلاجم بادآ نم ناك كلذ لجأ نم ؛ًافنآ

 سلجم يف براقتلا اذهو عمجتلا اذه نكل «بلقلاب ةقالع اهل سيل ةرهاظ يه

 ةيملعلا ةقيقحلا هذه مكل دكؤيو ًاضيأ بولقلا يف ًاقيثو ًاطابترا دجوي ملعلا
 ظفاحي الو ءدجاسملا ةمئأ رثكأ اهنع ضرعأو اهرجه يتلا ةنسلا كلت :ةيعرشلا

 ال هنأ هتتسو هيده نم ناک ةا: يبنلا نأ يهو ءةنسلاب ًاكسمتم ناك نم الإ اهيلع

 يف ءاج امك اهيوسي نأو «فوفصلا ةيوستب رمأي نأ دعب الإ مارحإلا ةريبكت ربكي
 فصلا حبصي ىتح رخأت كاذلو مدقت :اذهل لوقيف «حادقألا ىوست امك ثيدحلا

 مكفوفص نوستلا :هلوق لثمب مهددهيو مالسلا هيلع مهدعويو «صوصرم ناينبلاك

 .«مكهوجو نيب هللا نفلاخيل وأ

 :ًاداسف وأ ًاحالص بلقلا يف رثؤي امهنم لك اهسكعو فوفصلا ةيوست :ًاذإ

 ."”(مكهوجو نيب هللا نفلاخيل وأ مكفوفص نوستل»

 صاخشألا رهاوظ ىتح نطابلا يف ريثأت هل رهاظلا نأ دكؤي امم ًاضيأ اذه :ًاذإف

 .هتاذو هسفن صخشلا رهاظ نع ًالضف :نيددعتملا

 .١١20"مقر) ملسمو 2686 مقر) يراخبلا )١(



 ًارخأتو ًامدقت دحاولا فصلاب سانلا فالتخا لعجي مالسلاو ةالصلا هيلع وهف

 حالصإل يعرش ببس فوفصلا ةيوست «سكعلاب سكعلاو «بولقلا داسفل ببس
 مايقلا دنع اهنمو رهاوظلا حالصإب مامتهالا لك مامتهالا يغبني اذهل «بولقلا يف ام

 هذه ءاهتيوستب رمأيو ءاهيوسيةك# هللا لوسر ناك امك فوفصلا ةيوستب ةالصلا ىلإ
 وأ ءانبرتقا امك هللا ءاش نإ نآلاو ؛ةدعابتم تناك يتلا ةقلحلا كلت يدي نيب ةملك

 انبولق طبترت نأ كلذ ةرمث نم نوكي نأ اوجرنف ؛نادبآلاب ضعب ىلإ انضعب برتقا
 .ىلاعتو كرابت هللا ءاش نإ ضعب عم انضعب

 )5١31/ ٠:0۷::٠١( "رونلاو ىدهلا"

 نطابلاو رهاظلا نيب مزالتلا باب [۰۸]
 :[مامإلا لاق]

 نيدعتبمو نيقرفتم نونوكيو ًاكرابم ًاريثك ًاعمج عمجلا نوكي امنيح :لوقأ
 لوقأ انف ءًابذك نوكي دقو ًاقح نوكي دق خيش هنأ "موعزملا خيشلا سلجم نع

 نم امأ ءةنسلا فالخ ةقلحلا ةرئادل عيسوتلا اذهو قرفتلا اذه نأ ةبسانملا هذهب

 مهآرف ًاموي دجسملا لخد كلب يبنلا نأ ملسم حيحص يف ءاج دقف قرفتلا ثيح

 لصو دقو ؛نيقرفتم يأ يازلاو نيعلاب«نيزع مكارأ يلام» :مهل لاقف نيقرفتم

 سانلا داعتبا نعو ناكملا يف قرفتلا نع يهنلاب مالسلا هيلع لوسرلا مامتها

 رفسلا يف ىتح «ءارحصلا يف ىتح كلذ نع مهاهن هنأ ةجرد ىلإ ضعب نع مهضعب

 اذإ انك :لاق ينشخلا ةبلعث يبأ نع يوق دانسإب هدئسم يف دمحأ مامإلا ىور دقف

 )١( لّمأتف هسفن ىلع "موعزملا خيشلا" بقللا اذه قلطُي ام ًاريثك ينابلألا ةمالعلا ناك ...

 !!!قيلعت الو
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 يف اذه مكقرفت امنإ» :ًاموي انل لاقف باعشلاو نايدولا يف انلزن كب يبنلا عم انرفاس

 يف انلزن اذإ كلذ دعب انكف» :ةبلعث وبأ لاق «ناطيشلا لمع نم باعشلاو نايدولا

 «انعسول طاسب ىلع انسلج ول ىتح ضعب ىلإ انضعب مضنا يأ ءانعمتجا ناكم

 نم بارتقا وه ضعب نع مهضعب سانلا داعتبا مدعو سولجلا يف براقتلا كلذلو
 هلوق لثم نم اذه سبتقأ انأ :ةنجلا ىلإ يدؤت يتلا بابسألا يطاعت ببسب ةنجلا

 ©”«ةنجلا ىلإ ًاقيرط هب هللا كلس ًاملع هيف سمتلي ًاقيرط كلس نما :مالسلا هيلع
 ماوقأ نم بجعيل كبر نإ: : ل لاق بيجع ثيدح وهو مالسلا هيلع هلوق نمو
 .”«لسالسلا يف ةنجلا ىلإ نورجي

 يف نوعقي نيذلا ىرسألا ثيدحلا اذهب هللا لوسر ينعي :ملعلا لهأ لوقي

 نوعزوي كانهو ءمالسإلا دالب ىلإ لسالسلا يف نيللغم مهنورجيف نيملسملا يديأ

 تويب نولخد يف «نيمراغلا ىلع مئانغلاو بساكملل يعرشلا ميسقتلا بسح
 يف مهنأل ؛هبش :لوقأ «رارحأ هبش نوحبصي نيللغم اوناك نأ دعب مهو نيملسملا

 ًارارحأ اوناك لطابلا هنيد ىلع مهدحأ ءاقب ىتح لمعلا ةيرح ثيح نم عقاولا

 ماكحألا نم قلي هيبن ىلإ ىحوأ امب لجو زع هللا نأ الإ ءءاقرأ نولازي ال مهنكل

 ديبعلابو ىرسألاب ةبيطلا ةياصولاو ةيانعلا نم مالسلا هيلع هعابتأ ىلإ اههجو يتلا

 :مالسلا هيلع هلوق ةلالد ددصلا اذه يف مكبسحو «رارحآ مهنأك ديبعلا ءال وه راص

 هركذأ ال يذلا ثيدحلا رخآ ىلإ «نوسبلت امم مهوسكاو «نولكأت امم مهومعطأ»

 اوناك يتلا ةايحلا ريغ ةديدج ةايح اولخد ىرسألا ءالؤه نأ دهاشلا «“همامتب نآلا

 .(791/مقر) عماجلا حيحص قلل

 .(5848مقر) يراخبلا (؟)

 065 ٠۳ مقر) ملسم فره

 .«مهونيعأف مهومتفلك نإف ېهبلغپ ام مهوفلكت الو» :همامت ()



 امم ريخ مهتايح يف مهنكلو :ديبع مهو ةديدج ةايح اولخد رارحأ مهو اهنويحي

 يف «مهتويب يف نيملسملا عم اولخادت مهنأل كلذ ءًارارحأ اوناك مهو هيلع اوناك

 يف مهنيد ريثأت اوفرعو ؛مهقالخأ اوفرعو مهوفرعف ..مهدجاسم يف «مهقاوسأ

 ريغ اونمآف قحلا نيدلا وه ام ًايلمع مهل ىلجتف برق نعو بثك نع مهتيبرت
 مغر نونمؤي نيذلا كئلوأك سيلو «مهصخش نم عزاوب مهبولقب اونمآو «نيهركم
 عفد نم ًاصالخ وأ ءةيمالسإلا ةوعدلا مامأ اوفقو ام اذإ لتقلا نم ًاصالخ امإ مهفونأ

 نم صالخإبو ةيعاوط اوملسأ دق ءالؤه امأ «..نورغاص مهو دي نع ةيزجلا
 مالسب ةنجلا لخد مالسإلا يف لخد نم نأ كش الو «مالسإلا يف اولخدو مهبولق

 نم ناكل ًاعسوم ًاطسبم ًاحرش اهح رشي نأ ناسنإلا دارأ ول يتلا ةقيقحلا هذه ىلإ

 كبر نإ] :قباسلا ثيدحلا يف مالسلا هيلع راشأ ةقيقحلا هذه ىلإ باتك كلذ

 نوكت يتلا بابسألا ًاذإف (لسالسلا يف ةنجلا ىلإ نورُجي ماوقأ نم بجعيل
 بلط لئاسو نمو ملعلا بلط بابسألا هذه نمو ءةنجلا ىلإ يدؤت يهف ةعورشم
 نأ متفرع ام بسح مهيلع يغبني ةعامجلا هذهو ءةعامجلا عم هبلط وه ملعلا

 نيباحتم نيداوتم نييراقتم اون وکی نأ مهيلع بجي امك مهنادبأ يف نيبراقتم اونوكي
 «نطابلا ىلع رهاظلا ريثأت ًاقلطم ملعي ال دقو هبتني ال سانلا نم ريثكف ..مهبولق يف

 رودصلا يف ةنونكملا ةنطابلا بولقلا يف ريثأت ربكأ اهل ةرهاظلا رومألا نأ ملعي ال دق

 نيعونلا نم لكف ءةئيس ةلطاب تناك وأ ةريخ ةنسح ةرهاظلا رومألا هذه تناك ءاوس

 حبصُت نأ لبق ةيعرش ةقيقح هذهو رشف ًارش نإو ريخف ًاريخ نإ بلقلا يف رثؤي
 نمزلا عم لصت دق يتلا مولعلا لك قبس مالسإلا نآل كلذ ؛ةيسفن ةيملع ةقيقح

 هذه ىلإ مالسإلا مهقباس ءنيلفاغ اهنع سانلا ناك قئاقح ىلإ ديدملا وأ ربصقلا

 هذه نطابلا ىلع رهاظلا ريثأت نإ :تلق :مايألا نم ريثكبو نينسب مهلبق قئاقحلا

 ل يبنلا صرح دقو ؛ةيبرجت ةيملع ةقيقح حبصت نأ لبق ةيعرش ةيملع ةقيقح



 ناك دقف ىتش تابسانمب هعابتأ بولق يف ةقيقحلا هذه سرغ ىلع صرحلا دشأ
 نم ميركلا يوبنلا هيجوتلا اذه ًاليلق ًانايحأ نوعمست دق امك لوقي مالسلا هيلع
 ضعبلا اذه نم نوعمست «نيلسرملا ديس ةئس عابتاب نيمتهملا دجاسملا ةمئأ ضعب
 :لوقي ال ةماقإلا نم ميقملا ءاهتنا دعب ًاروف ةالصلا رشابي ال ةالصلا ىلإ موقي امنيح

 ةنسلا ءايحإب نومتهي ال نيذلا ةمئألا كئلوأ لعفي امكو ءةلهجلا لعفي امك ربكأ هللا

 عابتا ىلع نيصيرحلا ضعب ًافنآ هيلإ انحملأ يذلا اذه لعفي امنإ ةمألا نيب اهرشنو

 تلق ول يننأل بارحملا يف لوقأ الو هيف يلصي يذلا ماقملا يف فقي امنيح ةنسلا

 دجسم يف نكت مل دجاسملا يف ةعدب وهو بارحملا تررقأ بارحملا يف ماقأ اذإ

 يف مامإلا ماق اذإف وو هنمز يف تناك يتلا دجاسملا يف الو مالسلا هيلع لوسرلا

 مهرمأيو ًةرسيو ٌةنمي تفتلي امنإو مارحإلا ةريبكتو ةالصلا رشابيال مامإلا ماقم

 اووس) هباحصأل لوقي مالسلا هيلع لوسرلا ناك ام مهل لوقيو فوفصلا ةيوستب

 نيب» ةياور يفو «مكهوجو نيب هللا نفلاخيل» دهاشلا انهو «..وأ «مكفوفص

 لمع ةيوستلا يهو فصلا ةيوست طبر دق 7# يبنلا نأ انه دهاشلا «مكبولق

 وأ ةيوستلا تققحت ام اذإ بولقلا قافتا امإ كلذ ىلع بتر دق هنكل «يندب يرهاظ

 :مالسلا هيلع لاقف ةيوستلا ققحت ملو فوفصلا تفلتخا ام اذإ بولقلا فالتخا

 نطابلاو رهاظلا نيب طبر اذإ انهف :(مكهوجو نيب هللا نفلاخيل وأ مكفوفص نوستل»

 هذهب لالخإلا وأ فوفصلا ةيوست اتلاح نيتلاحلا يف طبرلا ناكو «بولقلا وه يذلا
 اهنولعجيو فوفصلا نووسي ال نيذلا مالسلاو ةالصلا هيلع ددهف «ةيوستلا

 بولقلا يف بارطضالل ةيعرش ةليسو كلذ نأب ًةرخأتمو ًةمدقتم ًةبرطضم
 يف لاق نيح ةماه ةيوبن ةلمجب ةقيقحلا هذه ىلإ راشأ دقو ءاهيف فالتخالاو

 نب نامعنلا ثيدح نم ملسمو يراخبلا نيحيحصلا يف وهو روهشملا ثيدحلا

 ريشب هوبأو يباحص نامعنلا ..نايباحص بآلاو نبالا امهنع هللا يضر ريشب



 نّيب مارحلاو نّيِب لالحلا نإ» : ولالا هللا لوسر لاق :ريشب نب نامعنلا لاق يباحص

 ًاربتسا دقف تاهبشلا ىقتا نمف سانلا نم ريثك نهملعي ال تاهبتشم رومأ امهنيبو

 ماح نموالأ «همرحام هللا ىمح نإو الأ ىمح كلم لكل نإو الأ هضرعو هنيدل

 وهو ثيدحلا اذه مامت يف مالسلا هيلع لاق «هيف عقي نأ كشوي ىمحلا لوح

 دسق تدسف اذإو :هلك دسجلا حلص تحلص اذإ ةغضم دسجلا يف نإو الأ» :دهاشلا

 ندبلا حالصب بلقلا حالص طبر ةا يبنلا نأ يعم نورت متنأ «بلقلا يهو الأ هلك

 نإو ايبط ايدام احالص سيل انه ثيدحلا يف روكذملا حالصلا اذه نأ ملعن نأ بجيو

 حالصلاب انريبعت حص اذإ حالصلا دارأ انه مالسلا هيلع هنكل ًايبط كلذك رمألا ناك

 (هلك دسجلا حلص تحلص اذإ ةغضم دسجلا يف نإو الأ» يناميإلا يونعملا يحورلا

 تدسف ةغضملا هذه «تدسف اذإو» ءاهلك هنم ةرداصلا دسجلا لامعأ تحلص يأ

 نأب دكؤي اذه ًاذإ «بلقلا يهوالأ» :مالسلا هيلع لاق ؟يهام ؛هلك دسجلا لامعأ

 اذه دسج نم جرخي ام ناك ًاحلاص بلقلا ناك امهمف «نطاوبلاب ةطبترم رهارظلا

 تحلص اذإ ةغضم دسجلا يف نإو الأ» امامت سكعلاب سكعلاو ًاحلاص حلاصلا بلقلا

 .«بلقلا يهو الأ هلك بلقلا دسف تدسف اذإو «هلك دسجلا حلص

 اورتغي ال نأ نيملسملا ىلع - ًادج ليوطو ليوط اذه يف ثحبلاو - كلذل

 مهعم لوقن نحن سانلا ىلع ًاهيومت بلقلا يف امب ةربعلا نأ نيلئاقلا ضعب لوقب
 بلقلا يفام نوكي نأ نكمي ال :لوقنف مهيلع ديزن اننكلو بلقلا يف امب ةربعلا

 نأ نكمي ال ًاميلس بلقلا ناك اذإ ةيبطلا ةيحانلا نم دسجلا عم بلقلا نأش كلذ

 ةيحانلا نم ًاضيرم بلقلا ناك اذإ سكعلاب ًاضيأ سكعلاو ءًاضيرم بلقلا نوكي

 ًابطو ًايندب ًابط «ًاباجيإو ًابلس درطضم رمأ ءًاميلس دسجلا نوكي نأ نكمي ال ةيبطلا
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 لوقي اهيلع ةظفاحملاب وأ تاولصلا ءادأب ًالثم نورمؤي امنيح نولوقي نيذلاف ًايوبن
 امب رمألا تقدص لوقن !بلقلا ىف امب رمألا ةالصلا ىفامب سيل رمألا ىخأ اي كل

 بلقلا اذه حضنل ميلسو حيحص ناميإ بلقلا يفام ناك ول نكل بلقلا يف

 :ليق امك رمألاو ءًامامت سكعلا ىلع رمألاف الإو ةدابعلاو ةعاطلاو حالصلاب

 حضني هيف امب ءانإ لكو انئيب توافتلا اذه اومكبسحف

 ةغلاب ةمكحو ةيانعب ردصلا يف لجو زع هللا هعضو يذلا ءاعولا اذه ناك اذإف

 «سكعلاب سكعلاو ًاميلسو ًاحيحص حضنيس هنأ كش ال ًاميلسو ًاحيحص ناك اذإ

 يف ٌماضتلا نأ ىلإ رظنلا هيجوتل ردقلا اذهب يفتكأو ليذلا ليوط ثحبلا اذه نإ تلق

 نع نيسلاجلا ضعب هيف داعتبالاو عورشم بوغرم رمأ وه ملعلاو ركذلا تاقلح
 .متعطتسا ام اوبرتقا ناطيشلا لمع نم متعمس امك وه امنإ ضعب

 ا اخو( ل 1 /۲۱۳) "رونلاو ىدهلا"

 هلم باب 1۰4[

 :[مامإلا لاق]

 «بولقلا يف عامتجالل ديج ريثأت هل داسجألا يف ىتح عامتجالا نأ ةقيقحلا

 ناونع رهاظلا نأ :ملعلا لهأ ضعب لوقي امك رمألا نأل ؛ًابلاقو ًابلق عامتجالا نوكي

 يف حيحصلا ثيدحلا يف لاق امنيح لاي يبنلا راشأ ةقيقحلا هذه ىلإو «نطابلا

 لوسر لاق :لاق :لاق امهنع هللا يضر ريشب نب نامعنلا ثيدح نم هريغو يراخبلا

 نم ريثك نهملعي ال تاهبتشم رومأ امهنيبو نيب مارحلاو نيب لالحلا نإ» : ةا هللا
 الأ ءىمح كلم لكل نإو الأ «هضرعو هنيدل أريتسا دقف تاهبشلا ىقتا نمف «سانلا

 اميف دهاشلا «هيف عقي نأ كشوي ىمحلا لوح ماح نمو الأ ؛همراحم هللا ىمح نإو

 دسف تدسف اذإو ؛هلك دسجلا حاص تحلص اذإ ةغضم دسجلا يف نإو الأ» :ينأي



 اذهف ءدارفأ نم فلؤم عمتجملا نأ هيف كش ال اممو «بلقلا يهو الأ «هلك دسجلا

 اذإ دحاولا دسجلاك اضيأ حيحصلا ثيدحلا يف ءاج امك نوكي نأ يغبني عمتجملا

 .ىمحلاو رهسلاب دسجلا رئاس هل ىعادت وضع هنم ىكتشا

 :دارفألا نم ةعومجم نم فلؤم ًادحاو ًاعمتجم يمالسإلا عمتجملا ناك اذإو

 مهرهاوظ حالصإب نونعي امك مهنطاوب حالصإب نونعي دارفألا ءالؤه ناكو

 اذإ ةغضم دسجلا يف نإو الإ: ًانطابو ًارهاظ ًاحلاص عمتجملا رمألا ةجيتن نوكيسف

 امك :ًاذإف «بلقلا يهوالأ هلك دسجلا دسف تدسف اذإو هلك دسجلا حلص تحلص

 يف دعاسي نيحالصإلا نم لكو ؛نطابلا حالصإ ًاضيأ بجي رهاظلا حالصإ بجي

 ضعب ناك ام ينركذي نكمي ناندع ذاتسألا يردأ ام هبشي امك اذه ءرخآلا حالصإ

 يمعز دح يف نوكي نكمي ينعي ...ةمئادلا ةكرحلاب هنومسي امب نوركفي ءاملعلا

 لجو زع هللا .ةيعرش ةقيقح هذه نكل «ةيرظن لكاشم لحل اهوضرتفا ةيبذاجلاك انآ
 هذهب انريخي نأ مالسلا هيلع هيبت ىلإ ىحوأو هقلخ ىوسو ناسنإلا قلخ يذلا

 هيف :ًاذإف «بلقلا حلص دسجلا حلص اذإو ,دسجلا حلص بلقلا حلص اذإ «ةقيقحلا

 وهو كلذك رمألا ناك اذإ ًاحالصإو ًاداسفإ ةغضملا نيبو دسجلا نيب بذاجت

 اذه نأل رهاوظلا حالصإب ةيانعلا لك ينع مالسإلاف بير الو كش ال كلذك

 نم دوصقملا...ديصقلا تيب انهو كلذ نم «نطاوبلا حالصإ ىلإ يدؤي حالصإلا

 ةيوبنلا ثيداحألا نم قبس ام ىلإ ةفاضإلاب دحاو ثيدح وه هلك مالكلا اذه

 ًالزنم انلزنو7#يبنلا عم انرفاس اذإ انك :لاق ءينشخلا ةبلعث يبأ ثيدح «ةبيطلا

 موي تاذ انرفاسف «لزانملا يف انقرفت ودبلا ضعب لوقي امك...اهيف ءارحصلا اهيف

 نم نايدولاو باعشلا هذه يف مكقرفت امنإ» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف ءانقرفتو

 ًالزنم انلزن اذإ كلذ دعب انكف :ةيلعث وبأ لاق ءيدسج يدام قرفت «ناطيشلا لمع
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 يرهاظلا مامضنالا :ًاذإف ءانعسول طاسب ىلإ انساج ول ىتح ضعب ىلإ انضعب مضنا

 مالكلا ءاملع ضعب اهنع ربعي امبر ةيعرش ةقيقح هذهو «يبلقلا مامضنالا يف رثؤي

 رهاظلا طابترا :ةيعرش ةقيقح يهو ةيعرش ةفسلف اهنأب نامزلا رخآ يف ةفسلفلا وأ
 .ًادج ةريثكو ةريثك ةلثمأ هل اذهو نطابلاب

 (۲۹۰/٤٤:٠٠:٠٠)"روللاو ىدهلا"

 هنم باب [۰]

 :[هتقلح يف نيرضاحلل همالك ًاهجوم مامإلا لاق]

 ىلإ مضنيلف يلف ملعلل عمتسي ب نأ ءاش نمف «قرفتلا مدعو مامضن زالا [وجرأ]

 ةبلعث يبأ ثيدح نم هللا همحر دمحأ مامإلا دنسم يف ةنسلا يف ءاج دقف «ةقلحلا

 يف انقرفت ًالزنم انلزتف إب يبنلا عم انرفاس اذإ انك" :لاق هنع هللا يضر ينشخلا

 نم باعشلاو نايدولا يف اذه مكقرفت نإ الأ :موي تاذ انل لاقف «باعشلاو نايدولا

 انسلج ول ىثح انعمتجا ًالزنم انلزنو كلذ دعب انرفاس اذإ انكف :لاق «ناطيشلا لمع

 .«(انعسول طاسب ىلع

 هيلع لوسرلا مهضح ًالزنم اولزن اذإف ءارحصلا يف نوشمي ريفغ عمج
 نأل ؛اوماضتي نأو ءاوعمتجي نأ ىلعو «هيف اوقرفتي ال نأ ىلع مالسلاو ةالصلا
 امم كلذو ءاهحالصإ يفو بولقلا عيمجتب ريثأت هل داسجألاو نادبألاب عامتجالا

 امهيحيحص يف ناخيشلا هجرخأ يذلا ثيدحلا يفالأإل# يبنلا نع هب حيرصتلا ءاج

 نإ : لو هللا لوسر لاق :لاق ءامهنع هللا يضر ريشب نب نامعنلا ثيدح نم

 ؛سانلا نم ريثك نهملعي ال تاهبتشم رومأ امهنيبو «نيب مارحلا نإو نيب لالحلا
 نأ كشوي ىمح كلم لكل نإو الأ :هضرعو هنيدل أربتسا دقف تاهبشلا قتا نمف

gaye ا 
 مقا



 دسف تدسف اذإو ؛هلك دسجلا حلص تحلص اذإ ةغضم دسجلا يف نإو الأ هيف عقي

 .«بلقلا يهو الأ ءهلك دسجلا

 الأ» : علب هلوق وهو الأ ءهنم ةريخألا ةرقفلا وه امنإ ثيدحلا اذه نم دهاشلاو

 هلك دسجلا دسف تدسف اذإو ؛هلك دسجلا حاص تحلص اذإ ةغضم دسجلا يف نإو

 .«بلقلاو يهوالأ

 اذإ ًاحالطو ًاحالص ءنطابلاب طوبرم رهاظلا نأب حيرصت ثيدحلا اذه يفف

 ًاماه ًادبم ذخأن انه نمو دسجلا دسف بلقلا دسف اذإو دسجلا حلص بلقلا حلص

 ًائيش اوقلتي مل نيذلا مويلا نيرصاعملا نيملسملا نم ريثك هنع لفاغتي وأ لفغي ءأدج
 اذامل :دحأل تلق ام اذإف :مهءاوهأو «مهلوقع مهعرش امنإو «يعرشلا ملعلا نم

 «نطابلا حالصب ةربعلا امنإو :ةالصلاب تسيل ةربعلا :لوقي ؟ًالثم يلصت ال

 احالص حضنل ءًاحلاص هبلق يأ هنطاب ناك ول هنأ :ةقيقحلا هذه لهاجتي وهف

 .سكعلاب سكعلاو

 امب رمألا نأب رتغي الأو هرهاظ حالصإب منهي نأ ملسم لك ىلع يغبنيف كلذلو

 كلذ لب ءطقف ءاهقفو ءاملع مالك سيل اذه «نطابلا ناونع رهاظلا نأل ؛هبلق يف رقو

 مث الو هيلع قيلعتلا هدص يفانأ يذلا حيحصلا ثيدحلا اذه هيلع لديام

 اوعمتجي نأب مهرمأ دقة جيبنلا نأب ينشخلا ةبلعث يبأ ثيدح «لوألا ثيدحلا

 ؛اوعمتجي نأ مهرمأ «فارطألا ةعساولا ءارحصلا يف ولو «لزنملا يفاوقرفتيالأو

 ام متيسن ام مكلعلو «ضعب ىلإ اهضعب بولقلا برقي داسجألاب عامتجالا اذه نآل

 هلوق نم ذئتعاس هتركذ امم مويلا اذه يف رهظلا ةالصل فافطصالا ءانثأ هب مكتركذ

 رهاظ رمأ فوفصلا ةيوستف ؛«(هوجولا نيب هللا نفلاخيل وأ فوفصلا نوستلا : هيل



 بولق هللا برضي نأ فصلا يف نومئاقلا هب لخأ اذإ اميف مالسلا هيلع هب طبر

 نوكي هنأل ؛حلاص هنطاب نأ ىوعدب هرهاظب نيهتسي نأ ملسملل زوجی ال :ًاذإف

 بدألا نم سيلف اذهل «هريغ ىلع بذكي هنأ نع ًالضف هسفن ىلع بذكي ًالوأ
 نوؤاشي امك اذكه اوسلجي نأ ملعلا بالط عمتجا ام اذإ ءيش يف يمالسإلا

 .اومضني نأ مهيلع لب «ضعب نع مهضعب نيقرفتم

 دجوف دجسملا موي تاذ لحدا يبنلا نأ» :ملسم حيحص يف ءاج :ًاريخأو

 .نيقرفتم :يأ «؟نیزع مكارأ يل ام :مهل لاقف هيف نيقرفتم ساتلا

 ىرج قيرطب يقلتلا ناك ءاوس ملعلا يقلت يف بدألا اذه ركذتن نأ انيلع :ًاذإف

 يتلا ةميدقلا ةقيرطلاب وأ ءاهيلع ةباجإلاو ةلئسألا يقلت وهو «مويلا ءاملعلا هيلع

 هبالط عم خيشلا سلجي نأ وهو الأ «سانلا ميلعتل ةقورطم ةقيرط لازت الو تناك

 ىقتسملا هقفلا وأ ثيدحلا نم وأ ريسفتلا نم ناك ءاوس باتكلا نم مهيلع أرقيو

 دق ام مهل حرشيو أرق ام ىلع قلعي وه مث مهدحأ هيلع أرقي وأ «ةنسلاو باتكلا نم

 .مهيلع ًاضماغ نوكي

 "رونلاو ىدهلا" )۳۸١/ ۹٤:۲١:٠٠١(

 هنم باب ]٥۱۱[

 :[مامإلا لاق]

 نمو ءاتسفنأ رورش نم هللاب ذوعنو ؛هرفغتسنو هنيعتسنو هدمحن «هلل دمحلا نإ

 ال نأ دهشأو «هل يداه الف للضي نمو «هل لضم الف هللا هدهي نم ءانلامعأ تاتيس

 .هلوسرو هدبع ًادمحم نأ دهشأو هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ

۷۲ 
 ہا



mn 

 لآ>4َنوُمِلْسُم ْمُتْنَو الإ نو الو ِهِتاَقُث ىح هلا اوا اوُنَمآ َنيِذَّلا اأ اي ت2 و رو هه

 اّهْنِم َقَلَتَو ةَدِجاَو سفك نم ْمُكَقَلَخ يِذَّل مكبر اوا سالا ام ای ..(7١1:نارمع

 هللا نإ َماَحْوَألاَو وب َنوُلَءاَسَ يذلا هللا اوُقَناَو َءاَسْنَو اًريِثَك الاجر اًههّْنِم َّثَبَو اَهَجْوَر

 اَلْوَق اوُنوُقَوَهْللا اوا ارم َنيِذَّلا ا أ اي ..(1:ءاسلا4اَنيِقَر ْمُكْيَلَع َناَك

 هللا عي ْنَمَو موند ْمُكَل ْرِفْغَيَو ْمُكَلاَعَأ ْمُكَل خلضُي» ..0/:برحأل»4ًديِدَس

 ۰ .0/1:بازحألا)# اًيطَع ارو راق دقق هَلوُسَوَو

 :دعب امأ

 رومألا رشو لاب دمحم يده يدهلا ريخو «هللا مالك مالكلا ريخ نإف

 .رانلا يف ةلالض لكو «ةلالض ةعدب لكو ءةعدب ةثدحم لكو اهتاثدحم

 ثعب يتلا ةوعدلا لوح ةملك لاجترا نم يل هللا رسبي ام مكيلإ مدقن نأ لبق

 بادآ نم بدأب ركذأ نأ يلع ًامازل ىرأ وكلي ًادمحم اهب ىلاعتو كرابت هللا

 دجن اننإف «ملعلا ةبلط ضعب مهيفو سانلا ريهامج اهب لخأ يتلا ةيملعلا سلاجملا

 اذه يف انلخد امنيح رمألا ناك امك ةعساو ةيملع ةقلح دقعت سلاجملا نم ريثك يف

 ىلع نوسلجي سانلا نأ ضورفملا ناك ثيح «ىلاعت هللا ءاش نإ كرابملا ناكملا

 ةسلجلا ريغ يف ةسلجلا هذه لثم سولجلا نم سأب ال «عيسولا ناكملا اذه فارطأ

 نوكيال يكل لتكتلاو عمجتلاو مامضنالا اهبدأف ةيملعلا ةسلجلا امأ «ةيملعلا

 نأل ؛ضعب نع مهضعب مهماسجأب نيديعب ملعلا بلطل نوعمتجملا نوملسملا

 لاو يبنلا نع ةريثك ثيداحأ يف ءاج امك نطابلا ناونع رهاظلا

 نأ ملعلا بلط يف سولجلا بدأب قلعتت يتلا ثيداحألا هذه نم

 ام» :مهل لاقف «تاقلح تاقلح نيقرفتم سانلا ىأرف هدجسم ًاموي لخد ةا: يبنلا
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 تفلف ؛ملسم حيحص يف اذه ثيدحلاو «نيقرفتم :يأ «!؟نيزع مكارأ يل

 اودحوي نأو مهتاقلح ددعتت الأ ذئموي يوبنلا دجسملا يف نيسلاجلا رظن لج يبنلا

 ..ضعب ىلإ مهضعب عمتجي نأو ةيملعلا ةقلحلا

 مهماسجأ يف اوقرفتي نأ نم مهرذحو سانلا عيمجتب إلا, يبنلا متها دقل

 يف دمحأ مامإلا ىور دقف ءارحصلا وأ ءارعلا يف اوناك ولو ىتح مهداسجأو

 عم انرفاس اذإ انك» :لاق هنع ىلاعت هللا يضر ينشخلا ةبلعث يبأ ثيدح نم هدنسم

 لمع نم اذه مكقرفت امنإ :ًامويانل لاقف ءنايدولاو باعشلا يف انقرفت © يبنلا

 لك نوقرفتي اوناك «ةيربلا ىف ةرفس ىف امنإو ؛ةيملع ةسلج ىفاوسيل «ناطيشلا

 ةالصلا هيلع ركنأف «كلذ وحن وأ بطر داو وأ ةليلظ راجشأ نم ةيحان يحتني
 .«ناطيشلا لمع نم اذه مكقرفت امنإ» :لاقو قرفتلا كلذ مالسلاو

 ىتح ءانعمتجا ًايداو انلزن اذإ كلذ دعب انكف :هنع ىلاعت هللا ىضر ةبلعث وبأ لاق

 .انعسول طاسب ىلع انساج ول

 موق مهو مهلزانم يف نوقرفتي ال اوناكف ءمهاعد امئيح لوسرللو هلل اوباجتسا
 .نوعمتجي اوناک «نورفاسم رفس

 اوقرفتي نأ مهل حمسي ال نأو سانلا عيمجت يفك يبنلا مامتها يف رسلا ام

 ؟رسلا وه ام ءارحصلا يف ىتح مهنادبأ يف

 ىنغتال نايحألا نم ريثك ىف ةراشإلا نكلو كلذ ىلإ ةراشإلا ًافنآ ىنم قبس

 «حيضوتلاو حرشلاو نايبلا ىلإ ًانايحأ جاتحت ةرابعلا حيرص لب «ةرابعلا حيرص نع

 يف اوقرفتاذإ نيملسملا نإ :يأ «ءنطابلا ناونع رهاظلا نأل :ًافنآ تلق

 ا ۷٤



 ناكاماذهو «مهبولق يفاوقرفتي نأل ةاعدمو ًاببس كلذ ناك مهرهاوظ

 رمأي نأ دعب الإ اهيف لخدي الو ةالصلا ىلإ موقي ناك امنيح هب حرصيؤلإلا# يبنلا

 ًالوأ نيذلا سانلا نم ليلقلا نكلو «عيمجلا ىدل مولعم وه امك فوفصلا ةيوستب

 لوقي ناك «فوفصلا ةيوستب مهرمأي امنيح سانلل لوقي ةا يبنلا ناك اذام نوملعي

 .«مكهوجو نيب هللا نفلاخيل وأ مكفوفص نوستلا :مالسلا ةالصلا هيلع

 ةيحان نم ةيلمعلا زا يبنلا ةنس نم ديدشلا فسألا عم ثيدحلا اذهو

 ءانتعالا ىلع مهضحيو فوفصلا يوسي ناك هنأل كلذ ؛ىرخأ ةيحان نم ةيلوقلاو

 قيرفتلل ًاببس نوكت ةفلاخملا هذه نأب مهؤبنيو ءةفلاخملا نم مهرذحيو «ةيوستلاب

 .«مكهوجو نيب هللا نفلاخيل وأ مكفوفص نوستل» «مهبولق نيب

 مارحلا دجسملا ةمئأ مهنم ينثتسأ ال دجاسملا ةمئأ رثكأ نأ مويلا ىرن نحن

 ةيوستب مامتهالاب اولخأ دق مهلك ؛دجاسملا نم اهريغ نع ًالضف يوبنلا دجسملاو

 مهنسحأ «مهنم عمست داكت الف ءاهتيوست يف ةفلاخملا نم سانلا ريذحتو فوفصلا

 هباحصأ امأ ءا يبنلا امأ «رمألا ىهتناو ًاراسيو ًائيمي تفتليو .اووتسا :لوقي نم

 ربكي الف دج ًادج ًاغلاب ًامامتها نومتهي اوناك دقف هدعب نم نيدشارلا ءافلخلا

 ةيوستب رمألل اوباجتسا سانلا نأ نئمطي نأ دعب الإ مارحإلا ةريبكت مهدحأ

 طقف نوفتكي ال اوناك ؛هدعب نم هباحصأ كلذكوةكلَي يبنلا نأو ءةهج نم فوفصلا

 مدقي ناك امنإو رخأت اذهلو مدقت اذهل طقف لوقي نأ الو ءاووتسا ءاووتسا ةملكب

 بيجتسي نأل تاطشنملاو تابغرملا كلذ يدي نيب ماركلا هباحصأو مالسلا هيلع

 :قباسلا ثيدحلا ىلإ ةفاضإلاب فصلا ةيوست يف مالسلا هيلع لوسرلا ةوعدل سانلا

 ةيوست نإف ؛مكفوفص اووس)» :مالسلا ةالصلا هيلع لوقي ناك (..مكفوفص نوستل»

 .ناتحيحص ناتياور .«ةالصلا نسح نم» :ةياور يفو «ةالصلا مامت نم فوفصلا

 Yo ي م م ممم



 زع هللا نأل ؛هذيفنتو هقيبطت بجاو ءىشلا اذه نأ ىضتقي ءىشلاب ةو هرمأو

 .(٠۸:ءاسلا) هللا َعَطَأ دََق ٌلوُسَّرلا عِطُي نم :مالسلا هيلع هيبن هقح يف لاق لجو

 ْباَذَع ْمُهَبيِصْيْوَأ ةف ْمُهَبيِصُت نأ هرم ْنَع نوفا َنيِذّلا ردي :لاقو
 .(۳٠:رونلا) ميل

 سلجملا يف اوبراقتي نأو ةالصلا يف سانلا يوتسي نأب مامتهالا يغبني اذهل

 ليلعت رماوألا اذه ضعب يفو ا يبنلا رمأل ةباجتسا ةالصلا جراخ يملعلا

 ركذ دقو «نطاوبلا حالصإ ين يعرش ببس رهاوظلا حالصإ نأل ؛كلذ

 ام ًاريثك مكنأ دب ال يتلا ةحيحصلا ثيداحألا ضعب يف ًاضيأ ىنعملا اذه لب يبنلا

 ءاج يتلا ةمكحلاب مكركذي نم ءاملعلا نم ليلقلا نأ دقتعأ ينكلو اهومتعمس

 نإ» : ةو هلوق وهو الأ ءًامئاد هومتعمس يذلا ثيدحلا يف اهيلإ ةراشإلا وأ اهركذ

 نمف «سانلا نم ريثك نهملعي ال تاهبتشم رومأ امهنيبو ءنيب مارحلاو نيب لالحلا

 هللا ىمح نإو الأ ءىمح كلم لكل نإو الأ «هضرعو هنيدل أريتسا دقف تاهبشلا قتا

 نإو -دهاشلا انه-الأ هيف عقب نأ كشوي ىمحلا لوح ماح نمو الأ «همراحم

 الأ هلك دسجلا دسف تدسف اذإو ؛هلك دسجلا حاص تحلص اذإ ةغضم دسجلا يف

 .«بلقلا يهو

 اهيلع هبن يتلا ةعيرشلا رارسأ نم هذهو «ندبلا حالص هيف بلقلا حالص :ًاذإف

 نأ ىرخألا ثيداحألا يفو ثيدحلا اذه يف ريشي هنأل ؛ثيدحلا اذه يف لاب يبنلا

 ؛ندبلا رهاظب طبترم ًاضيأ بلقلاو «بلقلا وهو الأ هنطابب طبترم دسجلا رهاظ

 ىلإ نولواحي مهنأو «هعمسن لازن الو انك ام هبشت ةرمتسم ةمئاد ةكرح كانه نأكف

 يف ىلاعتو كرابت هللا اهدجوأ ةمئادلا ةكرحلا ءةمئادلا ةكرحلاب هنومسي ام فاشتكا

 مزل كبلق تحلصأ اذإ :يه ةكرحلا كلت هروص نسحأو هروص يذلا ناسنإلا اذه



 .كبلق حالص هنم مزل كدسج تحلصأ اذإو «كندب حالص هنم

 بابشلا ضعب نم نايحألا نم ريثك يف كلذ عمسن امك دحأ نلوقي ال :ًاذإف

 اذإ الثم ةالصلاك ةيعرشلا ناكرألا نم ريثكب اواخأو ءةيمالسإ ةيبرت اوبري مل نيذلا

 وأ لوقي هنأك «بلقلا يف امب ةربعلا :كل لوقي ؟يلصتال اذامل يخأ اي :مهل ليق

 دسجلا امأ ًاميلسو ًاحيحصو ًاحلاص بلقلا نوكي نأ نكمملا نم هنأ روصتي هنأك

 .نالطبلا مامت لطاب رمأ اذه «ةيعرشلا ماكحألا عم بواجتي الف

 حالص نأو نطابلاب رهاظلا طابترا يهو الأ ةقيقحلا هذه ظحالن نأ دب الف

 .رخآلا داسف الإ ينعي ال امهدحأ داسف نأو ءرخآلا حالص الإ ينعي ال امهدحأ

 يف اوماضتي نأو اوعمتجي نأب سانلا رمأي ك7 يبنلا ناك اذامل مهفن انه نم :ًاذإ

 بولقلا نماضت يف رثؤي يندبلا يرهاظلا نماضتلا اذه نأل ؛ملعلا سلجم

 نم ريثك يف ءاج امك ملسم لك بلق يف ًاققحتم نوكي نأ دب ال يذلا بباحتلاو

 ءمكيدل مولعم امم هللا يف روازتلاو هللا يف بحلا ىلع ضحلا نم ثيداحألا

 الأ ملعلا بالط ىلع يغبني يتلا ةنسلا هذه ىلإ ةراشإلا تدرأ يننأ دصقلاو

 نوكيف «ًاليبس كلذ ىلإ اوعاطتسا اماورغصي نأ امنإو ةيملعلا ةقلحلا اوربكي

 ىلوتي يذلا صخشلا اذه نم ًاضيأ نيبيرق ًاعيمج اونوكيو «ضعب ىلإ ًابيرق مهضعب

 .مهترخآ يفو مهايند يف مهعفني ام ىلإ مههيجوتو مهميلعت
 (00:020 1148 )٤٤٥/ "رويلاو ىدهلا"

 هنم باب ]01|

 حالصو نطابلا حالصب رهاظلا حالصإ طابترا نإ :عقاولا يف لوقآ :خيشلا

 يف لوألا لضفلا مالسإلل ةيعرش ةيسفن ةقيقحلا هذه رهاظلا حالصب نطابلا
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 هرجع ىلع سفنلا ملعب مويلا ىمسيام مالسإلا الت مث اهنايبو اهنع فشكلا
 ًاريسي ًائيش ةيلاتتملاو ةعباتتملا مهدوهجب اوفشكي نأ ًالعف اوعاطتسا دقف «هرجبو

 لكو تاداهتجالا لك ًاقباس هيلإ مالسإلا ناك يذلا عوضوملا اذه نم ًادج

 .ةلماك انيلإ درت ملو «ةحضاو ريغ تانايد هذه نآل ؛تانايدلا لوقأ الو تافسلفلا

 نم ةيسفنلا ةرهاظلا هذه دكؤت ًادج ةريثكو ةريثك ثيداحأ كانه :لوقأف

 ةالصلا هيلع هلوق اهنمف ءرهاظلاو نطابلا نيب «ندبلاو بلقلا نيب قيثولا طابترال

 هللا لوسر لاق :لاق ءامهنع ىلاعت هللا يضر ريشب نب نامعنلا ثيدح يف مالسل

 نم ريثك نهملعي ال تاهبتشم رومأ امهنيبو «نيب مارحلاو نيب لالحلا نإ» : لإ

 الأ ءىمح كلم لكل نإو الأ .هضرعو هنيدل أريتسا دقف تاهبشلا ىقتا نمف «سانل

 يف نإو الأ «هيف عقي نأ كشوي ىمحلا لوح ماح نمو الأ :همراحم هللا ىمح نإو

 الأ هلك دسجلا دسف تدسف اذإو ؛هلك دسجلا حاص تحلص اذإ ةغضم دسجل

 .«بلقلا يهو

 اذإ ةغضم دسجلا يف نإو الأ» :ريخألا هرطش يف أدج حيرص ثيدحلا اذهف

 ««بلقلا يهو الأ هلك دسجلا دسف ثدسف اذإو هلك دسجلا حلص تحلص

 قةيبطلا ةيداملا ةيحانلا نم ٍفاك ةيونعملاو ةيسفنلا ةيحانلا نم ًاذإ دسجلا حالصف

 ءدسجلا حلص بلقلا حلص اذإف ءًانطابو ًارهاظ بلقلا حالصب ندبلا حالص

 هيبثت ثيدحلا يفف كلذلو «بلقلا حالصل ةاعدم كلذ ناك ًاضيأ حلص اذإ دسجلاو

 ةملاسو ةحيحص يتيوط انأ :هلوقب رتغي نأ يغبني ال ملسملا نأ ىلع ًادج يوق

 لع يبنلا نأل ؛ةبيطو ةحلاص اهنأ اهمعزي يتلا هتينك سيل هلمع نكل «ةبيط يتينو

 حلص تحلص اذإ ةغضم دسجلا يف نإو الآ :لوقي امنيح ثيدحلا اذه يف هبذكي

 ناك اذإ بلقلا نأ ينعي «بلقلا يهو الأ هلك دسجلا دسف تدسف اذإو ؛هلك دسجلا

 يا



 ىلعو هدسج ىلع هحالص حضني نأ نم دب الف سانلا ضعب يعدي امك ًاحلاص

 :لاق نم لوق بسح ىلع هرهاظ

 ملعت سانلا ىلع ىفخت اهلاخ نإو ةقيلخ نم ئرما دنع نكت امهمو

 نطابلاب رهاظلا طابترا نم ثيدحلا اذه هحضوأ يذلا ىنعملا اذه دكؤي

 :حيحص ثيدح ام ريغ يف ءاج امك ةا يبنلا نأ كلذ نم «ةريثك ىرخأ صوصن

 مدقتملا رخؤيو «فوفصلا ةيوستب رمأي نأ دعب الإ ربكي مل ةالصلا ىلإ ماق اذإ ناك

 نيب هللا نفلاخيل وأ مكفوفص نوستل» :نايحألا ضعب يف لوقي ام ةلمج يف مهل
 نأل ؛ًادج حيرصو حيرص رخآ صن اذهف ؛«مكبولق نيب» :ةياور يفو (مكهوجو

 يف مهفالتخا ىلإ يدؤي مهرهاظمو مهرهاوظ يف نيملسملا فالتخا فالتخالا

 .مهنطاوب يفو مهرودص

 فالتخا ةا يبنلا لعجف «مكهوجو نيب هللا نغلاخيل وأ مكفوفص نوستل»

 لامهإ مويلا دهاشن نحنو ؛مهبولق يف مهفالتخال ًأببس فصلا ةيوست يف نيملسملا

 انيفتكال ءاهنع مكحلا رادصإ يف انرصتقا ول يتلا فوفصلا هذه ةيوستل نيملسملا

 ىلإ ترشأ امك لوقي ام ةلمج يف لوقي ناكر: يبنلا نأل ؛بجاو هنإ لوقن نأ

 ىلع انرصتقا ول «ةالصلا مامت نم فوفصلا ةيوست نإف ؛مكفوفص اووس» :ًافنآ كلذ

 فالتخالل يعرش ببس وه ينيدلا بجاولا اذهب مايقلاب مهلالخإ نأ نايب ددص يف

 ىلع برضي نأ مهيبن رمأل مهقيبطت يف مهربصقت ءازج لجو زع هللا هلعجي يذلا

 طبر ثيح ًادج ميظع ثيدح ًاضيأ اذهف «مهنيب فالخلاو ةقرفلا عقوي نأو مهبولق



 يف اولخي ال نأو ءفوفصلل مهحالصإب فصلا يف نوفقي نيذلا بولق حالص

 .اهبيثرت يفو اهميظنت

 رهاظلاب نطابلا طابترا نم ةيبلقلا ةيسفنلا ةدعاقلا هذه دكؤيًاضيأ اممو

 باوبأ فلتخم يفو حيحص ثيدح ام ريغ يفةقإلب يبنلا نأ نطابلاب رهاظلاو

 هبشتلا نأل كلذ «مهريغب اوهبشتي نأ نيملسملا مالسلاو ةالصلا هيلع ىهن ةعيرشلا

 نوشيعي رافكلا ناك املو «هب هبشتملا نيبو هبشتملا نيب ًابراقت بجويو ةفلأ بجوي

 عراشلا نأ ًادج ًايهدب ناك «مهترخآ نع ًالضف مهايند يف نيبم لالض يفًاقح

 هيلع مهام نأل ؛رافكلا ءالؤه تاداع نم ءيشب هبشتت نأ ةمآلا ىهني ميكحلا

 يف ًادج ةريثكو ةريثك يهنلا يف تدرو يتلا ثيداحألا نإ تلق «لالض يف لالض

 يف ؛سبلملا يف ةعيرشلا باوبأ نم ةفلتخم باوبأ يف ءًاثيدح نيعبرأ نم رثكأ وحن
 ؛جحلا يف ؛ماعطلا يف «مايصلا يف ؛طالتخالاو ةعماجملاو ةنكاسملا يف «رهظملا

 فلاخ مهيده :نيكرشملا ةفلاخمب انرمأت صوصن تءاج ءاهلك ةعيرشلا باوبأ يف
 وهف كرشملا عماج نم» :لاقؤكإ# يبنلا نأ كلذ نم مهملا نمو ؛نيكرشملا يده

 نم :يأ كرشملا طلاخ نم ىنعمب عماج نم «ةطلاخملا قلطم ينعت ةعماجملا «هلثم

 ال ىتح انه نوملعتو .هلثم وهف هعم هتايح شاعو هنكسم يف هبراقو هرواجو هنكاس

 «بناوجلا لك نم ةيلكلاب ةهباشملا مزلتست الو يضتتقت ال ةيلثملا نأ لاكشإ دري

 بر لاق نيكرشملا ةالاوم نم نيملسملا رذح امنيح ىلاعتو كرابث هلوق لثمك

 مهنم وهف :يأ ةالاوملا هذه يف :يأ #مهنم هنإف مكنم موتي نمو# :نيملاعلا

 كرشو يلمع كرش «نيمسق ىلإ مسقني كرشلاو رفكلا نأ رخآ ثحب اذهو .ًالمع
 .ةديقع سيلو ًالمع :يأ «مهنم وه اذهف «يداقنعا

 رهاظلا نأل ؛نيكرشملا ةطلاخم نع ثيدح نم رثكأ يف ىهن دق ةجيبنلا
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 يف هباشتلا نإ لوقي ًادج ليمج مالك هللا همحر ةيميت نبالو «نطابلا يف رثؤي
 :ًالثم لوقي ءاهضعب ركذأ ةلثمألا ضعب برضي «بولقلا نيب ًاطابترا دجوي رهاوظلا

 ٌيدلب سناجت كانه نأل ؛هيلإ لام هلثم ًابيرغ هيف دجو اذإ ام دلب يف بيرغلا لجرلا

 كلذك «مهينارهظ نيب شيعي وه نيذلا ءابرغلا كئلوأ نم رثكأ هفلاؤيو هيلإ ليمي وهف

 رخآ ًاصخش ىري امنيحف دنجلا بايث سبلي يدنج :ًالثم لوقيف رخآ ًالثم برضي

 ىلع رويطلا نإ :باب نم هعم سنآتيو هيلإ نكريو هيلإ ليمي ًاضيأ سابللا سفن سبلي
 .عقت اهلاكشأ

 كانه تدجو هنأ كلذ ىنعم ءارفاك طلاخي ءرفاكلاب هبشتي ًاملسم تيأر اذإف

 نم ملسملا كج يبنلا رذح كلذل ؛كرشملا وأ رفاكلا كاذ نيبو هنيب هيبلق ةسناجم

 ثيدحلا ريغ رخآ ثيدح يف لاقف ءريذحتلا دشأ هتتكاسم نمو ؛كرشملا ةطلاخم

 ينارهظ نيب ماقأ ملسم لك نم ءيرب انأ» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق «قباسلا

 . "نیک رشملا

 نع دعبا :ينعي "”(امهران ىءارتت ال كرشملاو ملسملا» :ثلاث ثيدح يف لاق

 مامأ نارينلا نودقوي اوناك مهنأ ةميدقلا مهتداع ىلع ًاديعب ًاديعب كرشملا ةرواجم

 امهنأ ثيحب كرشملا ةميخ نع ًاديعب هتميخ يف ملسملا نوكي نأ يغبنيف «مايخلا

 .سكعلاب سكعلاو اذهل اذه ران رهظت ال نارينلا ادقوأ اذإ

 يدهب رثأتي نأ ملسملا بلق ىلع مالسلاو ةالصلا هيلع هنم ةظفاحم اذه لك

 نأ يه ةدعاقلا هذه ؛ةدعاق دكؤي هانعم اذهو ؛هقالخأو هديلاقتو هتاداعو كرشملا

 ۲۲١٤(. مقر ۳۰۳ /؟) ريبكلا مجعملا (۱)

 )٦/ ١١١(. ةحيحصلا (۲)



 ءاوس ءابطألا اهيف كشي ال ةيبط ةقيقح ةيداملا ءاوجألاب ةءوبوملا ةئيبلا ءرثؤت ةئيبلا

 ةئيبلا نأ «مهتبرجتب ًايناثو «مهنيدب ًالوأف نيملسملا امأ «نيرفاك وأ نيملسم اوناك

 عقو اذإ) :ًالثم نوعاطلا ثيدح :ةيوبنلا ثيداحألا اهديؤي ةيداملا ةيحانلا نم رثؤت

 متسل ضرأب نوعاطلا عقو اذإو ءاهنم اوجرخت الف اهيف متنأو ضرأ يف نوعاطلا

 يتلا ةبيطلا ةقيقحلا دكؤي ىرخأ ثيداحأ نم ثيدحلا اذه «اهيلإ اولخدت الف مهيف

 رمألا كلذك ؛ةءوبوم تناك اذإ ءاحصألاب رثؤت ةئيبلا نأو ءيحصلا رجحلاب ىمست

 ًافنآ هانركذ ام مالسلا هيلع لاق كلذ لجأ نم ءةيناميإلاو ةيقالخألا ةيحانلا نم ًامامت

 نميف تعقو ةثداح نع هيف اثيدح مالسلاو ةالصلا هيلع انل ىكح مث ثيداحألا نم

 رثؤت ًاضيأ اهنأ ةئيسلا قالخألاب ةءوبوملا ضرألا ريثأت انل حضوأ انلبق نمم ىضم

 ةعست لتق لجر مكلبق نميف ناك :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف ءاهيف نينكاسلا يف

 «بهار ىلع لدف ضرألا لهأ ملعأ نع لأسف «بوتي نأ دارأ مث ءًاسفن نيعستو

 دباع ىلع لد امنإو :ملاع ىلع ءلأس ام ىلع هللا اهدارأ ةمكحل لدي مل :ينعي

 لهف ءأسفن نيعستو ةعست تلتق انأ :هل لاقف ءهيلإ بهذ لد ام بسح ىلعو لهاج

 ال ؛ةبوت كل له لأستو ًاسفن نيعستو ةعست تلتق :لهاجلا هل لاقف ؛ةبوت نم يل

 ناك لجرلا نأ ةصقلا قايس نم ودبيو ءةئاملا ددع هب لمكأو هلتقف .كل ةبوت

 ملاع نع ًاضيأ لأسف قيرطلا ديري نكل «ةبوتلا يف هتبغر يف وأ هتبوت يف ًاصلخم

 معن :لاق ؟ةبوت نم يل لهف «قح ريغب سفن ةئام تلتق ينإ :لاقف هاتف هيلع لدف

 ءاهنم جرخاف ءوس ضرأب -دهاشلا انه- كنكلو «ةبوتلا نيبو كنيب لوحي نمو

 ىلإ اهلهأ ملاظلا ةيرقلا نم لجرلا جرخف ءاهلهأ حلاصلا ةينالفلا ةيرقلا ىلإ بهذاو

 ةكئالمو ةمحرلا ةكئالم هتعزانتف لجألا هءاج قيرطلا يفو ءاهلهأ حلاصلا ةيرقلا

 نيتيرقلا يأ ىلإ اورظنا لاقف «مهنيب هنومكحي ًالوسر مهيلإ هللا لسرأف «باذعلا
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 هتوم تلوتف اهلهأ حلاصلا ةيرقلا ىلإ برقأ ناكف ءاهلهأب هوقحلأف برقأ وه
 .ةمحرلا ةكئالم

 .ةيقب ثيدحللو

 ةقيقحلا ًاعيمج نيرضاحلا ىلع ىفخي ال هنأ لوقأ قباسلا ثيدحلا مامت نمو

 ةحلاص نإ ءاهريثأت اهل ةئيبلا نأ ثيح نم ةيعرشلا صوصنلا كلت اهتنمضت يتلا
 نم ةهرب شيعي يذلا ماسملا بابشلا ىرن كلذلو «ًاحالطف ةحلاط نإو ءًاحالصف

 نودوعي اكيرمأ وأ ابوروأ اهنم ناك ام ءاوس روجفلاو قسفلاو رفكلا دالب يف نمزلا

 مهيلإ ةلئام ةفطاعو رافكلا كئلوأل ًاميظعت نولمحي مهريهامجو مالسإلا دالب ىلإ

 نمو مالسإلا نم أربتي داكي هنأب عمسنل مهنم ريثكلا نإ ىتح ؛ًاديجمتو ًاريدقتو

 جاتحت ال ةيضق هذه تائيبلاب سانلا رثا ءةيداملا مهتراضحب نتف هنأل ؛نيملسملا

 امب كلذ دكأ دق عرشلا نأ ىلإ ةفاضإلاب كلذ ديؤي عقاولا نإف ءليوط ثحب ىلإ
 .ةيعرشلا ةلدألا نم مدقت

 يل تحيتأ مث يل تعقو يتلا ةيلاتلا ةصقلا ءىسنأ نلف ىسنأ نإ :لاقي امكو

 كانه ةيمالسإلا تايلاجلاب لاصتالا ليبس يف ابوروأ دالب ىلإ ةرفس رفاسأ نأ

 وليك نيرشعو ةئام وحن ندنل نع دعبت دلب ىلإ يتلحر تهتتاف ءايناطيرب يف ةصاخو

 تقولاو هيلإ تيهذف ًاحلاص ًابيط ًاملسم ةيعاد كانه نأب يل ليق ءاهمسا تيسن «رتم
 وه «ضرأللا ىلع ةيعرش ةسلج انسلج راطفإلا ةدئام ىلع انسلج املف «ناضمر

 تيكاجلا سبال نكل يحتلم هرظنم ءركذأ تسل يدنه وأ يناتسكاب لجر

 هقطنمبو هيدهبو هتمسب تررس ةقيقحلا انأ «تيفارجلا كلذ ىلع ةدايزو نولطنبلاو

 .(٤۷۱۸مقر) ملسم (1)
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 ىلع نحنو ؛يمالسإ اللا هرهظم ينبجعأ ام نكل ؛مالسإلا همهفب ريبك دح ىلإو
 يهنب ةصاخ قلعتي اميف قباسلا عوضوملا هبشي ام ىلع تملكت راطفإلا ةدئام

 ؛عاونآ هبشتلا نأ ليصفتلا نم ءيشب تلصفو رفاكلاب ملسملا هبشت نع عراشلا

 كلذ ىلع تبرضو «هبشتملل ةدئاف هيف سيلو رافكلاب هبشتلا درجمل لعفي ام اهأوسأ

 اهامرو ةدقعلا كفف «ًاروف باجتسا هنأ لجرلا بيط نمو هذه ةدقعلا «تيفارجلا

 هراذتعاب ينجعزأ ام ناعرس نكل ءةعيرسلا ةباجتسالا هذهل ًادج تررسف ءًاضرأ

 انناوخإل نورظني نويناطيربلاو ايناطيرب يف انه شيعن نحن :لاق «هتدقعل هعضو نع

 تيفارجلا هذه نوعضي ال مهنأ نيينيطسلفلا ةداع نمو «ةصاخ ةرظن نيينيطسلفلا

 ؛نيينيطسلفلا ىلع نومقني مهف ؛ىلعأ نم نيبم ردصلا ىقبيو صيمقلا رز نوكفيو

 عضو نييناطيربلا لبق نم نوتقمي نيذلا نيينيطسلفلاب هبشتي ال يكل وهف كلذلو

 ليلعتلا اذه نأل ؛ليلعتلا اذه نع تكس كتيل هللا كحماس هل تلقف «ةدقعلا هذه

 انناوخإل نييناطيربلا رافكلا نييبوروألا ةرظنب متهت تنأ ينعي ءلعفلا نم حبقأ

 انناوخإ عم ...قحلل ءادع نم مهنيي امل ريقحت ةرظن نيملسملا نيينيطسلفلا

 كيلإ اورظني نأ ديرت ال كلذلو رافكلا ءالؤه يآرب متهت تنآف «نيينيطسلفلا

 اهيف نينكاسلا يف رثؤت ةئيبلا نأ ىلع ليلد ربكأ اذه :نيملسملا كناوخإ ىلإ مهترظن
 يف رثؤي مهرهاظ نأل ؛رافكلا ةرشاعم نعل لوسرلا ىهن كلذل ؛اهعم نيشياعلاو

 .مهميهافم يفو مهقالخأ يف رثؤيو «نيملسملا نطاب

 ...رفسلا كلذك :ةلخادم

 ًاعنام كلذ يف ىرأ الف ءةعورشم ةياغلو ةدودحم مايأل رفسلا ناك اذإ :خيشلا

 نيملسملا نأ باب نمو ؛(١1:ماعنألا#7 ضْألا يف اوُريس لق :ىلاعت هلوق باب نم

 «نيكرشملاو رافكلا دالب ىلإ مالسلا ةالصلا هيلع لوسرلا دهع يف نورفاسي اوناك
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 يضر لبج نب ذاعم ةصق ًاليلد كلذ يف مكبسحو ءًاررقمو ًادوهعم ًارمأ كلذ ناكو

 ىلع هرصب عقوو عجر امل مث ؛ةدم مالسلا هيلع لوسرلا نع باغ امل هنع ىلاعت هلل

 ينإ !هللا لوسر اي :لاقف «مالسلاو ةالصلا هيلع هاهنف «هل دجسي نأ مه اب يبنلا

 تنأ كتيأرف ؛مهينابهرو مهيسيسقل نودجسي ىراصنلا تيأرف ماشلا ىلإ ترفاس
 تنك ولا :فورعملا ثيدحلا يف مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف «مهنم دوجسلاب قحأ

 نكل ءاهيلع هقح مظعل اهجوزل دجست نأ ةجوزلا ترمآل دحأل دجسي نأ ًادحأ ًارمآ

 .تاياورلا ضعب يف امك «هل الإ دوجسلا حلصي ال

 :ةيآ يف مهيلع هللا نتما يتلا ةيلهاجلا دهع دعب ىتح نيملسملا ةرجاتم

 يذلا ءِتَْيْلا اده َّبَراوُدُبَْيْلَف ءِفِيّصلاَو ءس ةلخر مهِفاليإ شرف ٍفاليإلا»
 رارقإو ةرجاتملا ىلع مهرارمتسا 4:1 شيرق)#ٍفْوَح ْنِم ْمُهَتَمآَو عوج ْنِم ْ:ُقَمَعْطَأ

 سيل نكل «رفكلا دالب ىلإ رفسلا زاوجب لوقن نأ انل زيجي مهل ميكحلا عراشلا
 داسفل ًارظن كلذ عم ينكلو :عوجرلا مث حلاصم ءاضقل امنإو «مهيف ناطيتسالل

 داسفو لوألا ملسملا عمتجملل ةبسنلاب مويلا ملسملا عمتجملا نيعمتجملا

 رفاكلا عمتجملل ةبسنلاب ءروجفلاو قسفلاو ةيقالخألا ةيحانلا نم رفاكلا عمتجملا

 نأ دب ال هزاوج انررق يذلا رفسلا اذه رفاسي نأ ديري يذلا نأ ىرأ انأ كلذل لوألا

 ال ىتح «جاوزلاب هريغ هسفن ًانصحمو ًايقالخأ ًانصحم ءًانصحمو ًانصحم نوكي

 .هسفن تاذ يف نتتفي

 هركذ قباسلا عوضوملا يهتني كلذبو «لاؤسلا اذه نع ًاباوج يدل اماذه

 ىلإ لصوتن هنمو ؛ًاحالطو ًاحالص نطابلاب رهاظلا طابترا :هعوضوم ناك يذلا

 ال هارن امنيح مالسإلا نع دعيلا لك ديعبلا بابشلا ضعب هيف عقي رمأ ىلإ هيبنتلا

 Ao ي م م ممم



 اي لاق كلذب ركذ اذإف ءةيمالسإلا ناكرألا نم ءيشب يتأيالو موصي الو يلصي

 ةبسانملا هذهب دروي دقو «بلقلا يفامب ةربعلا امنإو «ةالصلاب سيل ةربعلا يخأ

 وهف وه اذه «سانلاب رارضإلاو هللاب كرشلا :امهبرقت ال نانثا :هل لصأ ال ًاثيدح

 ال ينالفلا لجرلا رظنا ..الو قرسأ الو شغأ ال سانلا عم يتلماعم انآ كل لوقي

 اذهف «هرخآ ىلإ ...اذك نكل «شاشغ نكل ..اذك هتيحلو ؛لوألا فصلاب الإ يلصي

 نكلو يلصي ًانالف ناك اذإ ءفرحنملا اذه لثمل لوقن اننأل ؛بنذ نم حبقأ رذع

 شغي وه «ربخ ةالصلاف يلصي وهو هريخم خو «هرش عدو هريخ ذخ تنأف :شغي
 هللا قح سنت ال نكل ءكشغ مدعو «سانلل كتتامأ ىلع لظف ءشغت ال تنأو

 .هرخآ ىلإ ..تارم سمح موي لك يف هل عضخت نأو هدبعت نأ كيلعو

 ٠٠:٠٠:٤٥١(. /558) "روللاو ىدهلا "

 هنم باب ]*61١[

 :[مامإلا لاق]

 اذإو ,نطابلا حلص رهاظلا حلص اذإ هنأو «نطابلاو رهاظلا نيب ًاطابثرا كانه نإ

 .معن ءًادج بيجع «بيجع طبارت امهنيبف ءرهاظلا حلص نطابلا حلص

 دجت اذهلو ءرهاوظلا حالصإ «نطاوبلا حالصإ نم رهاوظلا حالصإف كلذلو

 نينمؤملا يده نع فلتخي ثيداحألا ضعب يف ءاج امك نيكرشملا يده نأ

 مهضعب مهئاقل يف مهجورخ يف مهلوخد يف مهسلاجم يف «مهتايح يف مهقلطنم
 وحنو «ةعبقلا عفرب وأ ءءانحنالاب ضعبل مهضعب ةيحت :كلذ نم مكبسح ضعبل

 مجاعألا ةملك هذهق ؛لبق نم مجاعألا ةايح اهيلع تماق يتلا تافلكتلا نم كلذ

 لامعتسا نيملسملا مجاعألا دنع نأ امك «نيملسملا ريغ اهب داري تقلطأ اذإ يتلا



 نيذلا برعلا فالخ نوملسملا :مهب دارملاف برعلا مهدنع قلطأ اذإ «هل سكاعم

 .ًادج ةبيجع تاقرافم «ربكأ هللا ةيبرعلا ةيموقلا ىلإ نوعدي مهنأ نومعزي

 نالف لاق اذإ برعلا امأ «يبرع ملسم ينعي يبرع نالف اولاق اذإ مجاعألا

 .رمألا ىهتناو برع ينيد ال الو يدوهي الو ينارصن ناك ًءاوس يبرع

 مالسلا هيلع لاق كلذلو ءًاملسم سيل نم ىلع قلطي لبق نم اوناك مجاعألاف

 «سلاج وهو «رهظلا ةالص هباحصأب موي تاذ يلص لل هن هيف يذلا ثيدحلا يف

 نإ» :لاق ملس امل اوسلجف ءاوسلجا نأ مهيلإ راشأف ًامايق هفلخ نم هباحصأ عم ماقف

 «نوسلاج مهو مهسوؤر ىلع نوموقي اهئامظعب سراف لعف ًافنآ اولعفت نأ متدك
 ءاودجساف دجس اذإو ءاوعكراف عكراذإو ءاوربكف ربك اذإف هب متؤيل مامإلا لعج امنإ

 .«نيعمجأ ًاسولج اولصف ًاسلاج ىلص اذإو ءًامايق اولصف ًامئاق ىلص اذإو

 مهيلع بجي هنأ ثيح نم نيملسملاب ةو لوسرلا مامتها ثيدحلا اذه يفف

 رافكلا :يأ مجاعألا نع اهيف اوزيمتي نأو «ةملسملا مهتيصخش ىلع اوظفاحي نأ

 :يأ نكر هنأ هيف لصألا ًانكر اوكرتي نأ ىلإ كلذ مهب ىدأ ول ىتح «ةالصلا يف ىتح

 مهنأ ثيح نم مجاعألا اهيلع ناك يتلا ةينثولا ةرهاظلا هذه لاطيإلف ةالصلا

 نيب قرف ال ًاعيمج ملعن اننأ عم ءاوسلجا :مهل لاق «مايق مهو مهسوؤر ىلع نوموقي
 نيذلا مجاعألا ةرهاظ نيب يرهوجلا قرفلا فقثم ريغو فقثمو :ملاع ريغو ملاع

 يف لوسرلا فلخ لوسرلا باحصأ مايق ةرهاظو «مهكولم سوؤر ىلع نوموقي

 نإ ثيحو «نيملاعلا بر مهمايقب نودصقي امنإ «نيتناق هلل اوماق مهنأ ثيح ةالصلا

 عم ارطضم سلج امنإو «هفلخ نيمئاقلا ىلع ًافرجعتم ًاربكتم سلج امة يبنلا

 مجاعألا ةرهاظو ءلوسرلا فلخ نيملسملا ةرهاظ نيب نيتريبكلا نيتقرافلا نيتاه

 اذإو ءاوسلجا يفلح اوموقت ال ةالصلا يف اوهبشتت ال» :لاق كلذ عم مهكولم فلخ

 عدل



 ةملك اهنأل ؛اهنايب ددص يف نآلا ٌتسلو «ةريثك ددصلا اذه يف ثيداحألاو

 يسفن ىرأ اهيهنأ نأ لبق ينكلو ءهيف قرفتلا مدعو ءسلجملا يف عمجتلا لوح
 تاولص لوسرلا مامتها يف ةعورلا نم هيف امل ؛طقف رخآ ثيدحب رّكذأ نأ ًارطضم

 الد : هلي هلوق وهو الأ :مهرهاوظو سانلا ريباعت حالصإ يف هيلع همالسو هللا

 يواسي :ةغللا يف ؟تسقل ىنعم ام '”(تسقل نكلو «يسفن تثبخ :مكدحأ نولوقي

 لوسرلا اهدارأ امف :ةثيبخ ةثيبخلا ةملك نكل «تشبخ :ىنعمب ةغل تصقل «تشبخ

 امنإو ةثابخلا هذه نم ءيش هسفن يف دجي امنيح ملسملا اهب ظفلتي نأ مالسلا هيلع

 ءاهنوفرعت ام برع متنأو لاحلا ةعيبطب ةظفللا هذهو «تسقل ةظفل ىلإ اهنع هب لدع

 تشبخ :مكدحأ نولوقي ال» :لاقو ءاهومكملع وه مجعلاو برعلا ديس نكل

 .«تسقل نكلو «يسفن

 عمو هللا عم بدأتلا يف كلاب امف ءملسم هنآأل هسفن عم ملسملا بدأت يفاذه

 لو هلوسر عم مث هللا عم ملسملا بدأتي نأ ىرحألابف «مالسلاو ةالصلا هيلع هيبن

 .ةلاسرلا ةماقم وأ ةوبنلا ماقم سمت دق ةرابعب يتأي الف

 ٠0( 1:61 :78/1) "رونلاو ىدهلا "

 هنم باب [هاكز

 :[مامإلا لاق]

 ءاج وه بولقلا حالصإل طقف تأي ملءةرخآلاو ايندلا ريخ لاو[ انيبن]

 فورعملا ثيدحلا يف مالسلاو ةالصلا هيلع لاق امك كش الو بولقلا حالصؤول

 يف نأ الأ» :لاق ريخآلا يف هرخآ ىلإ ٠...نيب مارحلاو نيب لالحلا نإ» هلوأ يذلا

 .(5016) ملسمو 41/١( ٤مقر) يراخبلا (۱)



 يهو الأ هلك دسجلا دسف تدسف اذإو :هلك دسجلا حلص تحلص اذإ ةغضم دسجلا

 طقف تأي مل هنكلو «بولقلا حالصإل ءاج لو يبنلا نأ كش ال :لوقأ «بلقلا

 نع ئبنت رهاوظلا هذه نأل كلذ ءًاضيأ رهاظلا حالصإلو لب بولقلا حالصإل

 يفةللا# لوسرلا لوقيو «نطابلا ناونع رهاظلا ءاملعلا لوقي كلذ يف ؛نطاوبلا

 يفام ملعي ال نطاب وهو بلقلاب رهاظ وهو لمعلا هيف طبري يذلا رخآلا ثيدحلا
 ىلإ رظني ال هللا نإ) :ةقيقحلا هذه نع ًاريبعت ةا لوقيف لجو زع هللا الإ بولقلا

 مكبولق ىلإ رظني نكلو :مكداسجأ ىلإ الو «مكلاومآ ىلإ الو :مكروص
 أطخلا نم لوقأ ةبسانملا هذهبو ؛"”«مكلامعأو مكبولق ىلإ رظني» ؛«مكلامعأو

 اذه ءال ؛بلقلا يف امب ةربعلا نإ تابسانملا ضعب يف لاقي نأ شحافلاو عئاشل

 يف ركذ ل يبنلا نأل كلذ :لمعلا يفامو بلقلا يف امب ةربعلا «صقان مالك

 اذإو هلك دسجلا حلص تحلص اذإ ةغضم دسجلا يف نإو الأ) :قباسلا ثيدحل

 حالصإل ا يبنلا ءاج امك كلذلو ؛«بلقلا يهو الآ «هلك دسجلا دسف تدسف

 لامعألا يف لخدي هنأ هيف كش ال اممو ؛لامعألا حالصإل ًاضيأ ءاج بولقل

 الو .صوصنلا كلت ليلدب ًاضيأ لامعألاو بولقلا حالصإل ءاج ل [عاطقنا]

 نوكت نأ يغبنيف ؛كلذك رمألا اذإو لامعألا ةلمج نم لاوقألا نأ بير الو كش

 مث لمعب يتأي نأ ملسمل زوجي ال هنأ امكو «لمعلاک ةحلاص اهتاذ دح يف انلاوقأ

 كلذ ؛عيقرت اذه ءةبيط هتين نأ ةجحب هنوعقريف عرشلل فلاخم لمعلا اذه نأ رهظي

 عرشلل ًافلاخم لمعلا ناك اذإ :يأ ؛ةحلاصلا ةينلا حلاطلا لمعلل عفشي ال هنأل

 عرشلل فلاخملا حلاطلا لمعلا بلقت ال ةحلاصلا ةينلا هذه ةحلاص ةينلا تناكو

 ًاحلاص لمعلا ناك ول ءًامامت كلذ نم سكعلا ىلع هنأ امك «حلاص لمع ىلإ

 )١( ملسم )رقم610١8(.
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 ةحلاص اهلعجيف ةدسافلا ةينلا بلقي ال حلاصلا لمعلا اذهف ةدساف ةينلا تناكو

 «ىون ام ئرما لكل امنإو تايئلاب لامعألا امنإ»:مالسلاو ةالصلا هيلع لاق اذهلو

 انه ةرجهلا يف دوصقملا "”(هيلإ رجاه ام ىلإ هترجهف اهحكني ةأرما وأ اهبيصي ايند
 هداهج :يأ (هترجه تناك نمف)ا :مالسلاو ةالصلا هيلع لوقيف ليبس يف داهجلا وه

 ةأرماك يدام رمأ يف هداهج يأ هترجه تناك نمو «حلاصلا لمعلا وهف هللا ليبس يف

 حالص بوجو نيب طبري عرشلا اذكه ءأدساف حبصي هلمع ذئنيحف ايند وأ اهبيصي

 رخآلا نم دسف امل ًاحلصم نوكي ال امهدحأ حالص نأو ةينلا حالص عم لمعلا

 عم ًاحلاص لمعلا نوكي نأ نم دب ال ناك اذإ اذه ىلعو «سكعلاب ًامامت سكعلاو

 لاوقألا نوكت نأ نم دب الف لامعألا نم يه لاوقألا تناكو «بلقلا حالص

 لمعلا لعجي ال افنآ انركذ امك حلاصلا دصقلا وأ ةينلا دوجوف «لامعألاك ةحلاص

 فلاخملا دسافلا لوقلا لعجي ال ةحلاصلا ةينلا دوجو كلذك ءًاحلاص دسافلا

 همامتها اهيف ىلجتي ةا يبنلا نع ةريثك ثيداحأو صوصن اندنعو ءًاحلاص عرشلل

 ةالصلا هيلع هلوق كلذ نم لامعألا حالصإب متها امك :ظافلألا حالصإب هلل

 رذتعي امو كايإ» «"«هنم رذتعيامو كايإ» :ًادج ميظعو ماع ًادبماذهو مالسلاو

 ””(سانلا دنع هب رذتعت مالكي نملكت ال» :مالسلا هيلع هلوق اذه نم حضوأو ءاهنم

 مالسلاو ةالصلا هيلع هنم ةيلعفلا ةجلاعملا ًاحوضو رمألا ديزيو ؛ليوأتلا وهاذه

 امنيح هل يبنلا رظن امف أطخ باحصألا ضعب نم تردص يتلا لاوقألا ضعبل

 اهيلئاق بولق حالص ىلإ رظن ام اهضعب نوعمستس يتلا لاوقألا كلت داسف ىلإ رظن

 .(60*”مقر) ملسمو (١مقر) يراخبلا (1)
 .(۷۷ ٦ مقر) عماجلا حيحص (؟)
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 حلصي نأ نيملاعلا بر نم فلكم هنأل ؛لاوقألا كلت حالصإ ىلإ هجوت امنإو

 هللا همحر دمحأ مامإلا هجرخأ يذلا ثيدحلا كلذب بولقلا عم لاوقألاو لامعألا

 ناك ب يبتلا نأ :امهنع هللا يضر سابع نيا هللا دبع ثيدح نم «هدنسم» يف

 ءاش ام «هللا لوسر اي تئشو هللا ءاش ام لاقف ةباحصلا نم لجر ماقف ًاموي بطخي

 هلل ينتلعجأ) :بضغلاو جاعزنالا نم ءيشب مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف «تئشو هللا

 ام :«تئش مث هللا ءاش ام١ :لق ىرخألا ةياورلا يفو «هدحو هللا ءاش ام :لق ؟ادن

 يوبنلا هيجوتلا اذه عم نيملسملا نم ريثك نم بواجتلا مدع نآلا عمسن ام رثكأ

 مجعلاك اوداع نيملسملا برعلا نم أريثك نأل كلذ ؛ثيدحلا اذه يف ريبكلا

 مث هللا ءاش ام :لئاقلا لوق نيب نوقرفي الو ؛ةيبرعلا مهتغل نوفرعي ام ينعي نيملسملا

 نوؤرقي امنيح سانلا نم ريثك داكيو «تئشو هللا ءاش ام :لئاقلا لوق نيبو «تئش

 كاذ نم بضغ لوسرلا نوك يف رسلا نومهفي ال هنوعمسي وأ ثيدحلا اذه

 ءراكنإلاب مالسلا هيلع لوسرلا داعو «تئشو هللا ءاش ام :لاق امنيح يباحصلا

 نأ قرفلاو «تتش مث هللا ءاش ام وأ «هدحو هللا ءاش ام :لق :لاقو ةرابعلا هل لّصأو

 هانعم «ريزولاو كلملا ءاج :لئاقلا لاق اذإ :عمجلا ديفت ةيبرعلا ةغللا يف واولا

 ًامدقتم ءاج كلملا نأ :هانعم ريزولا مث كلملا ءاج لئاقلا لاق اذإ امأ أعم اوؤاج

 ام لئاقلا كلذ لوق مالسلا هيلع لوسرلا ركنأ ببسلا اذهل ءأرخأتم ءاج ريزولا مث

 الإ نوؤاشت امو هللا ةئيشم عم اهعمجو او يبنلا ةئيشم نرق هنأل ؛تكشو هللا ءاش

 هللا ةئيشم نم يه هدابع ةئيشمو ةبلاغلا يه هللا ةئيشمف #نيملاعلا بر هللا ءاشي نأ

 انققدو «تئشو هللا ءاش ام :لئاقلا كلذ ىلإ انعجر ول «ىلاعتو كرابت هللا ةئيشم دعبو

 يبنلا نأ ينعت تنأ له :هانلأسو ءًاكيرش يأ ًادن هلل ينتلعجأ :مالسلا هيلع هلوق يف

 نم ًارارف الإ ًالوسرو ًايبن هب تنمآ ام انآ للاب ذوعأ :لاقل ؟هللا عم كيرشو دنت

 اهنأل ةظفللا كلت هيلع ةو يبنلا ركنأ دقف كلذ عم «ىلاعتو كرابت هللاب كارشإلا



 ةلجاعلا ةملكلا هذه نإ لاقي امك ديصقلا تيب انهو «ملكتملا ديري ام فالخب رعشت

 ةدارإلا يف هللا عم ًاكيرش هيبن لعجي نأ ديري ال كاذ ملكتملا نأ -ديصقلا تيب-

 لوسر ةئيشمو هللا ةئيشمب الإ نوكلا اذه يف ءيش نوكيا ال هنأ :ىنعمب ةئيشملاو

 نكل «حيرصلا كرشلا اذه ينعي نأ ملسم يأ اشاح لب يباحصلا اذه اشاح «هللا

 .ةيبرع اذه مهوت ظفللا

 نأ وهو ربتعي نمل ةربع هيفو حيحص رخآ ثيدح يف ءاج ام ًاضيأ اذه نم

 تيأر هللا لوسر اي :لاقف هيلإ موي حابص ءاج لو يبنلا باحصأ نم ًالجر

 نم الجر تيقل ةنيدملا قرط نم قيرط يف يشمأ انأو امنيب مانملا يف ةحرابلا
 للاب نوكر شت مكنأ الول دوهي رشعم متنأ موقلا معن :مانملا يف هل تلقف دوهيلا

 رشعم متنأ موقلا معنف :لاقف ًاضيأ مانملا يف يدوهيلا هضراعف هللا نبا ريزع نولوقتف

 يقلف ىضم مث دمحم ءاشو هللا ءاش ام نولوقتف هللاب نوک رشت مكنأ الول نيملسملا

 هللاب نوكرشت مكنأ الول ىراصنلا رشعم متنأ موقلا معن :هل لاقو ىراصنلا نم لجر

 معنو :لاقف يدوهيلا هضراع ام لثم ينارصنلا هضراعف هللا نبا ىسيع نولوقتف

 ءاشو هللا ءاش ام :نولوقتف شاب نوكر شت مكنأ الول نيملسملا رشعم متنأ موقلا

 تصصق له :مانملا يف ايؤرلا كلت يئارلا لجرلا اذهل مالسلا هيلع لاقف دمحم

 املاط» :هانعم ام لاقو هباحصأل ًابيطخ مالسلا هيلع فقوف :لاق ؟دحأ ىلع كايؤُز

 بعصي ينعي ؛(مكنم يحتسأف دمحم ءاشو هللا ءاش ام لوقي مكدحأ عمسأ تنك

 تقو ءاج نآلا نكل مهاياون نسحب هملعل ةملكلا هذه أطخ نع فشكي هنإ هيلع

 "هدحو هللا ءاش ام لقيل نكلو :دمحم ءاشو هللا ءاش ام مكدحأ نلوقي ال» :نايبلا

 الو ظافلآلا حالصإل كلذ لك هلبقو هلبق يذلاو هلبق يذلاو ثيدحلا اذه

 ديرت الأ نكل ءةبيطلا كتين يف هللا كراب يخأ اي «ةبيط يتين انآ هللاو هلوقب ناسنإ رتغي
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 لمعلا عم انلق امك حلاصلا لوقلا مزتلي مزال ًاضيأ بيطلا كلوق يف هللا كرابي نأ

 .حلاصلا

 هب ظفلتلاو مالكلا ناسحإ ىلإ نيملسملا هيجوتب ب يبنلا ةيانع تلصو دقل

 ةالصلا هيلع هلوق وهو الأ نيملسملا ريهامج هنع لفغي ًادج بيجع رمأ ىلإ

 :تثبخ :تسقل ىنعم وش «تسقل نكلو يسفن تثبخ مكدحأ نلوقي الا :مالسلاو

 ىنعملاو ؛"تسقل لقيل نكل يسفن تثبخ مكدحأ نلوقيال» ءدحاو ىنعملا غل
 يدؤت ةظفلب لاقي دق كلذلو «سانلا فرع يف ثيبخ ثيبخلا ظفللا نكل ءدحاو

 .ًافرعو ًاظفل فطلأ اهتاذ يف ةظفللا نوكت نكلو ىنعملا سفن

 تلاق يتأرما ءاذك يل تلاق يتجوز :لجرلا لوقيام لدب سانلا عقاو نم هلاثم

 لجر مامأ هتجوز ركذي ام لدب نكل دحاو ىنعملا «تيبلا يف يل اولاق لوقي ءاذك يل

 ريبعتلا يف برقيو ظفللا يف دعتبي ؛:ةظفللا هذهب لغتشي نهذلا يلخيو «بيرغ
 .ًافنآ هيلع مالكلا قبس ام لك برقي لاثم اذه ؛تيبلا يفاولاق لوقيف «ىنعملاو

 ةلبنسلاك ثيداحألا باب يف ءاج امك ملسملا ريخألا ثيدحلا اذه نم دهاشلا

 ليملا نع ةيانك وه ليملا اذه «ميقتست ًانايحأو ًاراسيو ًانيمي اهب ليمتف حايرلا يتأت

 نم ءيش اهباصأ هسفن هنأب ليملا اذه يف ناسنإلا رعشي انهف :تاوهشلاو ءاوهألا عم

 ظفلب نكلو تشبخ ظفللاب ريبعتلا نوكي الو لوقي الف اهنع ربعي نأ ديري وهف ةثابخلا

 مهسوفنب قلعتي اميف ىتح هعابتأ ظافلأ هيجوت يف مالسإلا نأش اذه ناك اذإ

 الآ ىلوأو ىلوأ هبرب هيبنب هنيدب قلعتت ةظفلب ينأي نأ ملسملل زوجي فيكف ؛ةثيبخلا

 لامعألاو بولقلا حالصإل ءاج امك مالسلا هيلع هنإ :ًافنآ انلق «ًازتاج اذه نوكي



 ىرخألا رومألا هذه نع ينغت ال ةحلاصلا ةينلا نأو لاوقألا حالصإل ءاج ًاضيأف

 .ةدسافلا لاوقألاو لامعألا يهو

 نيحلاص وأ ءايبنأل ةبوسنم روبقلا ضعب ىلإ نوتأي مهارن ًالثم سائلا نم ريثك
 :لاقف «يهنلا دشأ كلذ نع ىهن و يبنلا نأ عم اهيلإ نولصي دقو اهدنع نوعديف

 مهئايبنأ روبق اوذختا موق ىلع هللا بضغ دتشا «دبعي ًانثو يربق لعجت ال مهللا»

 نم ماركإ اذهو اهتناهإ نم هيفامل "«روبقلا ىلع اوسلجت ال :لاقو ء«دجاسم

 يف هنأل ؛"اهيلإ اولصت الو» :لاق ًاضيأ لباقملاب هنكل هربق يف وهو تيملل لوسرل

 هذه نولعفي سانلا ضعب دجنف ؛ًاعرش زوجي امم رثكأ اهل ميظعت اهيلإ ةالصل

 ال فسألا عماننكلو اهنوركني سان لباقملا يف دجن ةعيرشلل ةفلاخملا رومأل

 اذه لوقي يذلا اذه ًاذإ ؛ةبيط هتين ؛ةبيط هتين اذه يخأ اي هكرتا لوقي نم مدعن

 اهنع رم مث اهعمسو اهآرق هنأ وأ اهعمس الو اهأرق ام هنأك ثيداحألا هذه ؛مالكل

 هاري وهو ءةبيط هتين هعد :ةملكلا هذه ىلع دمتعي فيك الإو «ماركلا رم لاقي أمك

 هللا ءاش ام» : لاب يبنلل لاق يذلا يباحصلا كاذ نأ انآ انركذ دقو «عرشلا فلاخي

 .هظفل هل حلصأ كلذ عم ءًاكيرش هلعجي نأ دصق ام .«تئشو

 مهبولق نأ ىوعدب عرشلا نوفلاخي سانلا عدن نأ عرشلل ةفلاخملا نمف

 «ةحلاص ٌةقيقح يه له «بولقلا يف امع فشكن نأ عيطتسن ال اننأ ًاملع ةحلاص

 هلوق نيب افنآ انطبر ام اذإف يبر دنع اهملع هذه ؛ةحلاط مآ ةحلاص ًةقيقح يه له

 اغيح «هلك دسجلا حلص تحلص اذإ ةغضم دسجلا يف نإو الآ» :مالسلا هيلع

 عم طبترم رهاظلا نأل كلذ ؛هبلق يف ام ىلع ّلد ملسملا لمع لعجن نأ عيطتسن

 نوضهني امنيح هباحصأ رمأي ناك امنيح ةقيقحلا هذه ةا ىبنلا دكأ دقو نطابلا

 نيب هللا نفلاخيل وأ مكفوفص نوستلا :مهل لوقي ناك هل كيرش ال هدحو هللا ةدابعل

 مك يصل



 حالصإ يف لالخإلا ىلإ يدؤي فوفصلا ةيوستب يلمعلا لالخإلا ًاذإف «مكهوجو

 نومتني نم ضعب ىلع ًادر ملعلا لهآ ضعب اهلوقي ةملك ينبجعت كلذلو «بولقلا

 ةملكلا هذه ماتخ يف لوقأ نيملسملا ىلع بجي اذهل نطابلا ناونع رهاظلا «نطابلا

 مالكلا اذه انأدتبا دقف مهتملك اونزي نأ اوملكتي نأ لبق مهنأ نيملسملا ىلع بجي

 مالك يكحت مزال ام ؛«سانلا دنع هب رذتعت مالكب نملكت ال» :مالسلا هيلع هلوقب

 «مالكلا دعب قفانملا لقعو «هلقع ءارو همالكو «همالك لبق نمؤملا لقع» :راثآلا

 .ملكتي مث ركفي ؛كلذك سيل ملسملا ءركفي مث ملكتي

 /١:٥۴::٠١( ه٠" ؟) "روللاو ىدهلا"
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 (هناصقنو ناميإلا ةدايز)

 صقنيو ديزي ناميإلا باب [011/]

 :[ مامإلا لاق]

 .ةيصعملا هناصقنو ةعاطلا هتدايزو ءصقنيو ديزي ناميإلا

 4١(. ص)"درفملا بدألا حيحص"

 هنم باب ]٥۱۸[

 :[ 22ج هللا لوسر لاق]

 ال :لوق اهعفرأو «قيرطلا نع ىذألا ةطامإ هاندأف ءًاباب نوعبسو عضب ناميإلا»
 . هللا الإ هلإ

 [هب هانمجرت امب مامإلا هل مجرت]

 ۳٠۹) /4)'" ةحيحصلا"

 هنم باب [۱۹]

 :[لاق هنأ هلام يبنلا نع يور]

 .(رفك هصقنو هتدايزو «يساورلا لابجلاك بلقلا يف تبثم ناميإلا)

 .(عوضوم)



 :[مامإلا لاق]

 هلوقك ناميإلا ةدايزب ةحرصملا ةريثكلا تايآلل فلاخم ثيدحلا اذهو :تلق

 نالطب ىلع ًاليلد اذهب ىفكف (؛ :حتفلا»# ...اناهيإ اونمآ نيذلا دادزيل ...# :ىلاعت

 .ةعامج هانعمب لاق نإو ثيدحلا اذه لثم

 ةفيعضلا" ")١/ ۷۸-۷۷(.

 هنم باب ]٥۲۰[

 :[لاق هنأ كاي يبنلا نع يور]

 .«كشي الف ؟تنأ نمؤمأ :مكدحأ لكس اذإ»

 .(ركنم)

 :[مامإلا لاق]

 :- راثآلا يف امك-نمؤملا لئس اذإ اميف ءانثتسالا زاوج هنم عرفت دقو«ةعاطلاب هتدايز

 .ليدب نبا ثيدح ىفامل ًافالخ «هللا ءاش نإ نمؤم انآ :لوقي نأ ؟نمؤم تنأ له

 مدقتملا يربطلا مامإلا باتك اهنمو «ةديقعلاو ةنسلا بتك يف حورشم كلذو

 ؛ًاقبسم اهب ملع ىلع ناك نمف «ءاش نم اهيلإ عجريلف ءاهريغو ؛"راثآلا بيذهت"

 هللاو .ركنم ثيدح هنأب عطقلاو ليدب نبا ثيدح يف لوقلا قيقحت ىلع هل ًانوع ناك

 .قفوملا

 0 ١6 ك3 58/5)'" ةفيعضلا"

 00 ١ ١ م

 ہا اسس



 هنم باب [6171]

 :[مامإلا لاق]

 اذكو هناصقنو ناميإلا ةدايز يف ةدراولا ثيداحألا ىلع عالطالا ءاش نم

 ةبيش يبأ نب ركب يبأل ناميإلا باتك ىلإ عجريلف نيعباتلاو ةباحصلا نم راثآلا
 .هقيقحتب انمق يذلا

 .(7 58 /۲)" ليكدتلا ىلع قيلعتلا"

 صقنيو ديزي ناميإلا نأ ركنأ نم لوق در باب 31

 :[ قلل هللا لوسر لاق]

 وهو برشي نيح رمخلا برشي الو ءنمؤم وهو ينزي نيح ينازلا ينزي ال)-

 هيلإ سانلا عفري ةبهن بهتتي الو «نمؤم وهو قرسي نيح قرسي الو ءنمؤم

 .«نمؤم وهو مهراصبأ

 :[مامإلا لاق]

 نولازي ال نيذلا ةيفنحلا ىلع ةجح وهف ًالوؤم ناك نإو ثيدحلا نأ ةقيقحلا

 ناميإلاف ءصقني الو ديزي ال ناميإلا نأب مهلوق يف فلسلا ةفلاخم ىلع نيرصم

 در يرثوكلا لواحي كلذلو ءًاصقان ًاناميإ نوروصتي ال مهف «ةدحاو ةبترم مهدنع

 " :هانعم نإف مهيلع ةجح ريصي حيحصلا هجولا ىلع هليوأت دعب هنأل «ثيدحلا اذه

 لمحو " :لاطب نبا لاق ." الماك ًاناميإ نمؤم وهو

 يف ًالاح صقتنأ ريصي يصاعلا نأل «لماكلا ىلع انه ناميإلا ةنسلا لهأ

 )58/١١(. ظفاحلا هركذ " يصعي ال نمم ناميإلا

 الل



 هلاق يذلا حيحصلاو " :لاق يوونلا مامإلا نع (59/157) هلقن ام هلثمو

 ظافلألا نم اذه «ناميإلا لماك وهو يصاعملا هذه لعفي ال :هانعم نأ نوققحملا

 الو ؛عفن ام الإ ملع ال :لاقي امك ءهلامك يفن دارملاو «ءيشلا يفن ىلع قلطت يتلا

 ليوط ثحب يف ظفاحلا هديأ مث ." ةرخآلا شيع الإ شيعالو :لينامالإ لام

 رسف ابصعتم ًاّيفنح هنوك عم ئراقلا خيشلا نأ بئارغلا نمو .هعجارف «عتمم
 " )١/ ٠٠١(: " ةاقرملا " يف لاقف :يوونلاو لاطب نبا نع مدقت ام لثمب ثيدحلا

 ره ناميإلا نأ ىلع " :لاق مث." ..لماكلا نمؤملا دارملا نأب هولوأت انباحصأو

 .لمأتف .ليوأتلا كاذ ضقاني اذهف !" هنع ةجراخ لامعألاو «قيدصتلا

 (17ا ال 1۳71۹ /۲ / 0 "ةحيحصلا"

 صقني الو ديزي ال ناميإلا نأب ةيفنحلا لوق ىلع درلا باب ط.]
 ةديقع ىلع ءوضلا يقلن ول بهاذملا ةديقعو ةديقعلا نع انملكت مادام :لاؤس

 ةروطسم ةديقع هل سيل :ًالوأ ةفينح وبأ:خيشلا

 يف همدقت رابتعاب هفينح وبأو «ربكألا هقفلا همسا هيلإ بسني باتك هل :ًايناث
 اباتك كرتي مل وهف :ةرجهلل )١5٠( ةنس يفوت يناثلا نرقلا لهأ نم ناك هنأل ةقبطلا

 هيلع ام لثمي ةقيقحلا ربكألا هقفلا هيلإ بوسنملا باتكلا اذه «ةذمالت كرت نكل

 هيأر وه ناميإلاب قلعتي اميف ةفينح وبأ «يلاعت هللا همحر ةفيتح يبأ ىلإ نوبستتملا

 مويلا ىلإ نامزلا لوأ نم فانحآلا لك ةديقع ياهو صقني الو ديزي ال انلق امك

 نولوقي مهنأ مهبئاجع نمو «ةديقعلاب ةصاخ ديلقتلا ىلع دومجلا لكاشم نم ياهو
 ةيديرتاملا فوشنب كلذ عم ءزوجي ال ةديقعلا يف ديلقتلا نأ ةديقعلا بسك يف

E 
 ہا



 ىف ديلقتلا زوجيب ام نيأو ءاهلك نورقلا يضم ىلع ةرعاشأ ةرعاشألاو ةيديرتام

 دجن الو انل حص اذإ ةفينح يبأ عابتأف ؛ديلقتلا اذه ىلع نيدماج متنآو ةديقعلا

 نأب ٌلوقي ةفينح وبأف «ةفينح يبأ ةديقع نولثمي مهنإ لوقن نأ كلذ ىلإ الإ اليبس

 يف ةضقانتملا ةضراعتملا لاوقألا ضعب مامإلا نع نولقني ةيهقف لئاسم يف امنيب

 ءرخآ يأر هل ودبي مث هيأرب دهتجي مامإلا نآل ؛[هيف]بجع ال اذه ءةدحاولا ةلأسملا

 رثكأ يف نآرقلا صن عم ًايشم ةفينح يبأ نع لقن مهنم دحأ ام نكل ءادبأ عنام هيف ام

 .(75:بازحألا)# الشّ اإ الإ ْمُهَداَر امو ةبآ نم

 الواولقن ام «ميركلا نآرقلا يف ةيآ نم رثكأ يف نآرقلا صنب ديزي ناميإلاف

 ةعاطلا هثدايز هنأو صقنيو ديزي ناميإلا نأ ةفيعض ولو ةفينح ىبأ نع ةياور

 .ةيصعملا هناصقنو

 .(1؟:دمحم)#ْمُهاَوْقَت ْمُهاََأَو ىَدُه ْمُهَداَر اْوَدَتما َنيِذَّلاَول :ةلخادم

 .ةريثك تايآ هيف «ةريثك تايآ هيف :خيشلا

 روو رک
 .(؟:لافنألا» اني ْمُهْتَداَز ايا ْمِهْيَلَع ثيلث ادإو :ةلخادم

 ةنسلا لهأ ةديقع عم ..يقتلت ةرابع نيلقان ربكألا هقفلا يف :دهاشلا :خيشلا

 يف سيل هللا نأب دقتعا نم :لاق ةفينح ابأ نأب اولاقق لجو زع هلل ولعلاب قلعتي اميف
 الإو :.مهلك شم ةيديرتاملا ضعب دنع ةدوجوم ةديقعلا هذه ءرفك دقف ءامسلا

 هللا نأ نودقتعي مهف ىلعألا يلعلل ولعلا ةفص عوضوم يف ةرعاشألا لثم ةيديرتاملا

 هنع اهوور يتلا ةملكلا هذه يف ةفينح ابأ نكل ءديدشلا فسآلا عم ناكم لك يف

 نرقلا يف هعابتأ ضعب كلذ دكأو«ثيدحلاو ةنسلا لهأ عمو ةنسلاو باتكلا عم وهف

ل
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 :«يلامألا ءدب» ةديصقب ىمست ةديصق هل "”مهنم لجر هيف «سداسلا

 "”لالجلا يذب -هيإ يرد ام- ديحوتب 2 يلامألا ءدب يف دبعلا لوقي

 :رعاشلا

 لاصتاو نكمتلا فصو الب نکل شرعلا قوف شرعلا برو

 يف سيل هللا نأب دقتعا نم" ةفينح وبأ مالك ىنعم يهو ةنسلا لهأ ةديقع ياه

 .ةنسلاو باتكلا فلاخ هنأل ؛"رفك دقف ءامسلا

 ينعي دبال الإ «يفلسلا طخلا ىلع مه ةعبرألا ةمئآلاو ةفينح وبأ ةلمجلا يف

 .داو يف مهسفنأ ةمئآلاو داو يف مه عابتألا نكل ءةلز هل دحاو لك

 ٥۲ /۷:۳٤::٠١( ) "روللاو ىدهلا"

 صقني الو ديزي ال ناميإلا نأب لوقلا باب [57]
 فلسلا لاوقأو ةنسلاو باتكلل فلاخم

 :[مامإلا لاق]

 نأ ىلإ بهذ...نيملسملا ريهامج مويلا مهدلقي نمم نيمدقتملا ةمئألا ضعب

 لاوقأو ةحيرصلا ةنسلاو باتكلا ةلدأل كلذ ةفلاخم عم «صقني الو ديزي ال ناميإلا

 .ةمآلا هذه فلس

 ١”7(. ص)"راتسألا عفر قيقحن"

 )١( عوبطم وه امب عونقلا ءافتكا :رظنا .يناغرفلا يشوألا يلع وه )ص١/1(.

 ) )۲:ةديصقلا لوأ

 يلآللاك مظنب ديحوتل يلامألا ءدب يف دبعلا لوقي

 معنا



 صقنب الو ديزي ال ناميإلا نأ دقتعي نم لالض باب 1 ]

 :[ةدغ يبأ لالض ىلع ةلثمألا نمض مامإلا ركذ]

 هتيرثوكو هتيفنحل اًبصعت صقني الو ديزي ال ناميإلا نأب لوقلا ىلع هرارصإ

 .فلسلا لاوقأو ةحيحصلا ثيداحألاو ةحيرصلا تايآلل اًقالخ

 (05ص)" تاءارتفالاو ليطابألا نم ةدغ يبأ تاملك يف امع باقنلا فشك"

 هناصقنو ناميإلا ةدايز لوح شاقن باب [ه5]

 انتاداس نم انملعو «نطاوبلا حالصإل يعرش ببس رهاوظلا حالص :لاؤس

 ببس اهبورغ وأ سمشلا لاوزك ًاعطق ببسملا جتني ببسلا نأ ملعلا يف انءاربك

 اببس اذه ناك اذإ نطابلا حالصإ ًاعطق بجوي رهاظلا حالصإ لهف ةالصلا دجوت

 ناك هنكلو مهرهاظ حلص نمم ناك لولس نب يبأ نب هللا دبع لاب امف ءًايعرش
 .ًاركشو ًاقفانم

 اذإ هنأب لوقت نأ عيطتست ال لئاسلا تنأو كنأل ؛ذاوش ةدعاق لكل :خيشلا

 هبلق حلص اذإ هنأ روصتي نأ ملسمل نكمي ال هرهاظ حلصي ال ملسملا بلق حلص

 ؟يمالك يف يضمأ ىتح كلذك سيلأ هرهاظ حلصي نأ نكمي ال

 هرهاظ لظي كلذ عمو حلاص هبلق هنأ روصتي نأ ملسمل نكمي ال لوقأ ام ديعأ

 ؟اذه روصتي له ءاحلاط

 ...ناك لاؤسلا نأ ةقيقحلا :ةلخادم

 دهمأ نأ ديرأ انأ «كيف هللا كراب يل حمسا ال ال ؛كلاؤس فراع انآ :خيشلا

 كلاؤس مهفأل انآ هنأل ؛لاؤس هيجوت ىلع ماق ديهمتلا اذه :كلاؤس نع باوجلل

 .لاؤسلا اذه نع كباوج مهفأ نأ ديرأ قباسلا

ل
ا
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 هلوسرو هللاب نمؤم صلخم ملسم لجر بلق يلثم ملسم تنأو روصتت له

 ؟اذه روصتت له ءًاحلاص سیلو ًاحلاط هرهاظ ىقبي

 .كلاؤس نع ةباجإلل دوعن ؛نآلا :خيشلا

 .ال :باوجلا ؟ًاحلاص هبلق ناك له لثملا هب تبرض يذلا ريبكلا قفانملا

 .ال ًاعطق :ةلخادم

 قلعتم رهاظلاو رهاظلاب قلعتم نطابلا بلقلا تلق امنيح انأ ءأذإ :خيشلا

 .كلاؤس دري ىتح ؛رهاظلا نم نوكي ءدبلا تلق ام :نطايلاب

 ناسنإ ًالثم «ناسنإ رهاظ حلص اذإ هنأ ًامئاق ناك كلاؤس نأ ملعأ هللاو يل ودبيف

 اذهف ؛بابي بارخ هبلقو هرخآ ىلإ كلذ هباش امو بّيَّطلا [عضي]و ليمج سبلي
 نكل «هلوقي ًاملسم روصتأ الو ؛هلوقأ نلو هتلق ام اذه ال ؟ًاحالص هيلق ىف لخدي

 قالخألاب قلختي الو للحي الو مرحب ال ًاكرشم ناك نم باوص وه سكعلا

 ريصي هلوسرو هللاب نمؤي نأ درجم هنأب دقتعت الأ ؛مالسإلا اهب ءاج يتلا ةليمجلا

 ؟اذه يعم دقتعت الأ ًايجراخو ًايلخاد ناسنإلا اذه يف بالقنا كانه

 .كلذ نظلا ىلع بلغي معن :لئاسلا

 .ًافنآ تلق امك كلذب عطقأ :لق نظلا ىلع بلغي يخأ اي لوقت ام :خيشلا

 .عيطتسأ ال :لئاسلا

 .ًاذإ كنم عمسن بيط«بيجع :خيشلا

0 
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 هللاب ًارفاك ناك دقو هلوسرو هللاب نمآ لجر :كيف هللا كراب قباسلا لاؤسلا دوعي

 ؟ًاقالطإ ءيش هنم ريغتي ام «هلوسرو

 .ريغتي :لئاسلا

 ؟ًانيقي الو ًانظ :خيشلا

 .ريغتي ًاعطق :لئاسلا

 .ةيلك ريغتي نأو دب ال ينعي كترضح لاؤس ناك :لئاسلا

 يمالكل فيضت الأ وجرأ «كيف هللا كراب يخأ اي ال ءةيلك تلق ام انآ ال :خيشلا

 ديزيو فعضيو ىوقب ناميإلا نأب انعم نمؤت كلعل :عوضوملا ريغت ةيفاضإ تاملك
 ؟كيأر ام ًافنآ انركذ امك نال وق اهيف ةلأسملا نأل ٌلأسأ ءصقنيو

 يه ناميإلا عباوت نإ :لوقأ يننكلو «يآرب مكتليضف ىلع مدقتأ ال :لئاسلا

 صقن اذإ هنأل ؛صقني نأ نكمي الف هتاذ دح يف ناميإلا امأ «عفترتو لزنت يتلا

 .ًارفك حبصأ

 يف ميركلا نآرقلا صن فلاخي هنأل ؛أطخ اذه :ةحارصب كل لوقأ انآ :خيشلا

 ْدَق سالا َّنِإ ُساّنلا مهل َلاَق َنيِذّلا# :ًاناميإ مهدازف اهيف حيرصتلا ةيآ نم رثكأ

 هللاب نمؤم نآلا تنأ فيك «(۱۷۳:نارمع لآ)4اًناَميِإ ْمُهَداَرَف ْمُهْوَشَخاَف ْمُكَل اوُعَمَج

 ذخأت نيأ نم :نآلا كلأسأ انأ «؟ةديقعلا ذخأت نيأ نم !دقتعأ ال انأ :لوقثو هلوسرو

 ؟امهجراخ نم مأ ةئسلاو باتكلا نمأ «ةحيحصلا ةديقعلا

 ؟كلذك سيلأ امهلخاد نم لوقت نأ دبال

ل
ا
 



 .معن :لئاسلا

 ديزي ناميإلا نأب حرصت ثتايآلا نم ديدع كيف هللا كراب كانه ناك اذإف :خيشلا

 هذه لثمب نمؤي ًانمؤم نأ روصتي نأ عيطتسي فيكف ؛صقنلا لبقي ديزي ءيش يأو
 جرخ هانعم صقن نإ هنأل ؛صقنيو ديزي ناميإلا نأ دقتعأ ال :لوقي هنإ مث ءصوصنلا
 ةنسلاو باتكلا نم ذخؤت ةديقعلا نأ هلل دمحلاو نيقفتم انك اذإ «ًانمؤم هنوك نع

 امك كلذ دكؤت ةنسلاو ءصقنيو ديزي ناميإلا نأ «نآرقلا يف صوصن لب صن اذهو

 ناميإلا» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق وهو نيخيشلا نيب هيلع قفتملا ثيدحلا يف

 نع ىذألا ةطامإ اهاندأو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش اهالعأ ةبعش نوتسو عضب

 .”(قيرطلا

 باتكلا فالخ ةديقع تدقتعا امنيح ذاتسأ اي تيتأ انه نم لوقأ انآ :ًاذإف

 ديرأ ال لاح لك ىلعو «ينم تعمس دق ام كيلع لكشأ ةحيحصلا ةنسلاو ميركلا

 قيثو طابترا كانه نأ لوقأ لازأ ال انأ ءكلاؤس ىلع ةباجإلا نع كب ًاديعب بهذأ نأ

 ءاهلوقأ نأ تمهلأ ام ةملك ةداع لوقأو :هلسجو نمؤملا بلق نيب ًادج

 طابترا هل ةيداملا ةيحانلا نم بلقلا حالص هنإ امك يسفن ىلع اهكردتسأسو

 يف حيحص نوكيو بلقلا ضيرم ًالجر روصتأ نأ عيطتسا ال يننإف «ندبلا حالصب
 .اذه روصتأ نأ عيطتسا ال ؛ندبلا

 دقو ًانمؤم روصتأ عيطتسا ال ؛ةيناميإلا ةيحانلاب قلعتي اميف امامت رمألا كلذك

 نظأو ناك امك ىقبيس هنأ روصتأ نأ ليحتسم ءأقح هلوسرو هللاب نمآ مث ًارفاك ناك

 كنم ًاوهس يناسل ىلع تفضأ امك ًايرورض سيل تلق نكل «يعم تقفاو كنأ

 )١( ملسمو (؟مقر) يراخبلا )رقم؟١17(.



 عيطتسأ الو «صقنيو ديزي انلق امك ناميإلا نأ ببسلاو ًايلك تلق ام انآ ءًايلك
 روصتأ يننكل أَي هللا لوسر وهو الأ موصعملا دعب ناميإلا لماك ًاناسنإ روصتأ

 ةحلاصلا راثآلا تيوق املك مهدحأ ناميإ يوق ام لكف ؛ناميإلا يف نوتوافتي سان

 ناك ام لك لقألا ىلع وأ هتوق تلق وأ ناميإلا اذه فعض املكو «هندب يف ةرهاظلا

 ضعب نم انضعب برتقن نظأ ًايلك ةملك انعفر اذإ :ًاذإ ءًاضيأ ًاليلق هندب يف رهاظلا
 .كلذك

 .انخيش اي نوبرثقم هللا ءاش نإ :لئاسلا

 ؟كلذك :خيشلا

 ...ثيدحلا نأ الإ :لئاسلا

 .اهلق «كيف هللا كراب «ينتبجأ ام :خيشلا

 هلآ ال نأ ةداهش اهالعأ هبعش نوتسو عضب ناميإلا» :ثيدحلا نأ الإ :لئاسلا

 وه صقنيو ديزي يذلا نأب يلوق مدخي ««قیرطلا نع ىذألا ةطامإ اهاندأو هللا الإ

 يعرشلا مكحلا امأو ءقيدصتلاب قلعتم ناميإلا نآل ؛هتاذ ناميإلا ال ؛ناميإلا عباوت

 ؛قيدصتلاب ةقلعتم دئاقعلا يأ ًاقداص ناميإلا نوكي امدنعف لمعلاب قلعتملا وه

 وه ناميإلا نأ انروصت ول :ينعي ءًاطيسب ًاءزج قيدصتلا صقن ول هنأ اذه ىنعمف

 مالسإلا نم ءاجام لك ىلإ رخآلا مويلاو هلسرو هبتكو هتكئالمو هللاب ناميإلا

 يذلا ةملظلا ةرفكلا ةقسفلا دحأ لوقت امك ينعي هنم ًاءزج صقن ول نأ «هيف ًاعوطقم

 .ءیش هناميإ نم كلذ ىقبي لهف ىعاد اهل ام یعاد اهل ام دحأ هللا وه لق هنإ :لاق

 ملكتن نحن «ةديقعلا نع ملكتت تنأ ,كدنع ةلكشملا ٌتمهف نآلا تنأ :خيشلا

 هلخد اذإ هللا دوجوب نمؤي ناسنإ ًالثم :ينعي ةديقعلا :مالسإلا موهفمب ناميإلا نع

 الل



 ملكتأ انآ ثحبلا وه اذه سيل نكل ؛تنأ هينعت يذلا اذه «رفاك وهف كش نم ةرذ

 ناميإلا ءانسوؤر قوف عرشلاو لقعلاو قطنملاب ملكتأ ءطقف لقعلاو قطنملاب سيل
 ؟وه ام عرشلا يف

 ؟هملعأ ام اذه «ليلد نع قباطملا مزاجلا قيدصتلا وه ناميإلا :لئاسلا

 تنئج نيأ نم نکل «نحن هفرعن ةشيلك هذه تملعت ام اذه يل حمسا :خيشلا

 تنأف ءصقنيو ديزي ناميإلا نأ صوصنلا ضعبب كانركذ كل انركذ ًافنآ نحن ؟اذهب

 اذه ءاذكو ءاذكو اذك هفيرعت ناميإلا لوقت نأب ةينآرقلا ججحلا هذه نم صلخت

 هلاذهف لجو زع هللا هركذ يذلا ناميإلا امأ طقف يقطنملا يلقعلا ناميإلل فيرعت

 امدنع كبلق يفام تلق كنأ الإ كنظأ امو ءًاديعب بهذت ال تنأ مث «ىرخأ ةفص

 هناميإ داز نمؤملا اذإ هنإ لوقت تنأ اهانعم ءاهفذح ىلع انقفتاو ًايلك ةملك تفضأ

 لمع يف رهظت يتلا راثآلا هذه :ًاذإ ًايلك شم تلق تنأ نكل «هلمع يف هرثآ رهظ

 .ًايلقعو ًايقطنم عوضوملا ثحبت نأ ديرت تنك اذإو «هناميإ راثآ نم وه ناسنإلا
 ناكملا اذه يف طلس ول رونلا اذهك وه ةدام ءيش سيل ملعت امك ناميإلا يخأ

 نم ًاربخ عمست امئيح ًالثم تنأف «تادايزلا لبقيو ةدايزلا لبقي رونلاف راونأ ءراونأ

 ؟كلذك سيلأ :ةلقلقلا لبقي قيدصتلا اذه نكل هتقدص هب قثت صخش

 ؟موصعملا ريغ نم ناك اذإ «معن :لئاسلا

 .صخش كل لوقأ ينأل ءهطرش ىلإ جاتحي ام :خيشلا

 .معن صخش :لئاسلا

 نم ربخلا اذه تعمس مث «نآلا موصعم كانه سيل موصعم لوقت تنأ :خيشلا

 ؟كبلق يف لصح يذلا ام «لبق نم ناك يذلا قيدصتلا اذه ءرخآ صخش

 ا
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 .ًاضيأ قيدصت :لئاسلا

 .ينتبجأ ام :خيشلا

 .قيدصت :قيدصت :لئاسلا

 .ال :لق وأ معن :لق ؛وه امك يقب :كل تلق «يلاؤس اذه سيل ال ءال :خيشلا

 :دكأت معن «قباسلا نع داز هنأ دصقت ينعي :لئاسلا

 ؟ال الو قباسلا نع داز معن :خيشلا

 .دكأت :لئاسلا

 .نيرشعو رشاعو عبارو ثلاث ...ًانسح :خيشلا

 .دكأت :لئاسلا

 .صقني سكعلابو ديزي يذلا ناميإلا وه اذه :خيشلا

 له ينعي ًاعرشو ةغل ناميإلا نأ دصقا انآ سب «خيش اي كيف هللا كراب :لئاسلا

 ؟هتفرع يذلا ريغ ناميإلل فيرعت ؛مكتليضف ىدل

 .ًامتح :خبشلا

 .لضفت :لئاسلا

 .اهانركذ يذلا تايآلا :خيشلا

 هيلع لقنأ نأ عيطتسأ ىتح ًافيرعت ديرأ نكلو «يسارو ينيع ىلع :لئاسلا

 .صوصنلا

 تنأ مهملا «ةيحالطصا رومأ فيرعتلا كيف هللا كراب ناميإلا يخأ اي :خيشلا



 ؛تنأ هعضت يذلا فيرعتلا وه امامأ هب هللا ربخأ امل هبلق ماسي نأ ملسم لكو انأو

 يف ةحاشم ال مهدحأل انلقف ءاذه هبشي ثحب يفانك بيرقلا سمألا يف

 نكل ءرخآ ًافيرعت عضي نأ رخآ ناسنإل نكميف ًافيرعت تعضو تنأف «حالطصالا

 ؛نينمؤملا ناميإ نع لوقت اذام ءرشبلا بولق بولقلا يفام ملعت يتلا ةيآلا مهملا

 دعب ينآرقلا صنلا اذه نآل ؛ةدايزلا لبقي معن :لوقت نأ بجي ؟ال مآ ةدايزلا لبقي

 شم ينآرقلا صنلا اذه ىلع هضرعت كدب كابص ذنم هتنقل يذلا فيرعتلا :كلذ

 صنلا اذه قفاو اذإف فيرعتلا ىلع ينآرقلا صنلا ضرعت «عوضوملا سكعت
 لجأ نم «صنلا انضفر قفاوي مل اذإو «صنلا انلبق نيعلاو سأرلا ىلع فيرعتلا
 فلاخم كل لوقأ انأو فيرعتلا اذهب تئج نيأ نم نآلا كل لوقن نحن «فيرعتلا

 انأو هرذ هنم صقن نأ هناو ةدايزلا لبقي ال ناميإلا :لوقي «فيرعتلا ينآرقلا صنلل

 نأ لوقيف نحن ملعن ال امب انربخي عرشلا نكل ًالقع يكحت مع كنأل كتقفاو

 ؟كلذ نع كدصي يذلا ام لجو زع هللا لوقب لوقت ال تنأ اذاملف ؛ديزي ناميإلا

 امنإ هللا ءاش نإ هللا لوق فلاخأ الو هللا لوقب لوقأ يننأ ةقيقحلا :لئاسلا

 هقلعت ديفي ام هناصقنو هتدايزب ناميإلل مالسلا مكيلعو هيلع لوسرلل ...ءاج

 ناميإلا عبتي ام ينعي «لمعلا صقنيو ديزي هناف لمعلاب قلعت نإ هنإ لوقأف «لمعلاب
 ينزي نيح ينازلا ينزي ال» :لوقيب مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا كلذو«لمع نم

 .(نمؤم وهو اهبراش رمخلا برشي الو نمؤم وهو

 ؟ينازلا رفك لهف «كيلع ةجحلا هللا كمهلأ :خيشلا

 .هللاب هلاصتا هنبهذ نع باغ نأ ةعاس يف الإ ءال :لئاسلا

 ؟رفك ةعاسلا كلت يف :ءانثتسالا ينمهيب ام انأ :خيشلا

 .دعتبا ال :لئاسلا
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 ؟فيك :خيشلا

 .هلمع ىف ناميإلا نع دعتبا :لئاسلا

 وهو ينازلا ينزيال» «لجعتست الو كيلع ةجحلا تبج تنأ يخأ اي :خيشلا

 صقنلاو ةدايزلاب لبقي ال ناميإلا نأب تلق اذإ«ينزي نيح ًانمؤم سيل يأ :«نمؤم

 اننأل اذكه لوقن ام نحن «نمؤم ريغ هنإ ةظحللا كلت يف ينازلا اذه ىلع تمكح

 ام ءام بهن ام قرس ام انز ام «ًالماك هناميإ ناك ول وهف ءصقنيو ديزي ناميإلا لوقن

 اذه نم جرختل هليسو دجت نلو رفاك وه رفاك وه رفاك وه لوقتب تنأ امأ ؛هرخآ ىلإ
 «صقنيو ديزي لمعو لوق ناميإلا ءةعامجلاو ةنسلا لهأ يأرب لوقت نأ ىلإ قزأملا

 ثيدحلا اذه نآلاو بهذ هانعم صقان لك ام نكل ءَبَهَذ َصَقَن اذإ ةجرد ىلإ لصي

 صقنيو ديزي ناميإلا نأ نولوقي نيذلا ةعامجلاو ةنسلا لهأ ججح نم ةقيقحلا يف

 يف ءاج ام فيرعتلا كاذ نأب ملعت تنأو ًابناج فيرعتلا كاذ تكرت اذإ كرضي اذامف

 .كلذك سيلأ

 .معت :لئاسلا

 نأو هللا لوقب لوقت نأو ًابناج فيرعتلا اذه عدت نأ كرضي اذامف «بيط :خيشلا

 هلئثمأ اهل ةطرولا هذهو ةطرولا هذه لثم يف عقت ال ىتح هللا لوسر لوقب لوقت

 ال نمل نيد الو ءهل ةنامأ ال نمل ناميإ ال» :نآلا كل لوقأ انآ ءًادج ةديدع هلثمأو

 .هل ةنامأ ال يذلا رفاك اذه كيأر وش «(هل دهع

 .ًارفاك سيل :لوقأ :لئاسلا

 .ناميإ ال :لاق وه نكل :خيشلا

 اة



 .صقن هناميا عياوت نم هنإ يأ :لئاسلا

 .صقانو لماك ناميإ لوقت ال اذامل :خيشلا

 .يديس اي ءرفك صقن ول :لئاسلا

 ةعامجلا نكميو ينذخآت ام نآلا لازت ال تنأ كيف هللا كراب يخأ اي :خيشلا

 وش نأ «ميدقلا كبهذمل نحتب لازت ال تنأ ءًاريثك اندرطتسا اننأ انوذخآيب نآلا

 انأ ًالثم لوقب انآ هب تئج تنأ يذلا فيرعتلا اذه ناميإلا اذه يخأ اي ؟ناميإلا

 ؟ترفك له «هب ثرفك

 .هللاب ذايعلاو ترفك ام ًاعبط ال :لئاسلا

 .رفكيب ينآرقلا صنلا ركنيب يذلا نكل :خيشلا

 .حيحص :لئاسلا

 نيب ماني ال هبركم تامانم فوشي ديري ام يذلا اذه:اولوقيب وش ًاذإف :خيشلا

 كسمتتو ًابناج هانكرت لوسرلا نع الو هللا نعال ءاج ام ماد ام فيرعتلا اذه ؛روبقلا

 «ميدقلا كبهذمل تينح اذإ الإ لاكشإ يأ يف ام ءةنسلاو باتكلا نم صوصنلاب

 فيرعتلا اذه «فيرعتلا اذه كلأسأ انأ نآلا ءًابئاج اذه كرتن نأ نآلا انضرتفا نحنو

 ؟نييبهذم ءارآ نم يأر وه الو نيملسملا نيب هيلع قفتم وه له
 .فيرعتلا اذه ىلع فلتخا ًادحأ نأ ملعأ ام هللاو :لئاسلا

 ربكا هللا :خيشلا

 نع مكتليضف تلأس كلذلو «يملع غلبم ينعي ملعأ ال :لئاسلا

 .رخآ يفيرعت

16٤ 
 ہا



 ءةيديرتاملا بهذم اذه نأ ملعت الأ ؟فرعت ال اذامل؛ليمج..ليمج :خيشلا

 «صقنيو ديزي ناميإلا نولوقي ةرعاشألا نأو مهنع فلتخي ةرعاشألا بهذمو

 .اذه فرعت ال اذامل ةيصعملاب هناصقنو ةعاطلاب هتدايز

 .فرعأ ىتح «؟مكعم تسلج اذامل :لئاسلا

 كنأ نيبم تنأ كنأ برغتسا نكل لاح لك ىلع كفطل ركشن ...:خيشلا

 نايهذم ًادج روهشم اذهو رخآ ًابهذم تكرتو ًابهذم تسرد اذامل نکل سراد

 وه اذه مهيأر وه اذه ةيديرت املاف :ثيدحلا لهأ بهذم ريغ «ةرعاشالاو ةيديرتام

 ديزي ناميإلا :نولوقي مهف ثيدحلا لهأ مهعمو ةرعاشالا امأ «ناميإلا فيرعت

 امانأ :يدنع نم فيرعتلا ىقب كدب وش ؛ةيصعملا هناصقنو ةعاطلا هتدايز صقنيو

 تماقو هب هللا كقطنأ يذلا ثيدحلا كبسح نآرقلا كبسح يدنع نم يش يدب

 نأ ىلإ تنأ تررطضاف نآلا هتدروأ انآ يذلا ثيدحلا كبسحو «كيلع هب ةجحلا

 اي ناميإ ال «هل ةنامأ ال نمل ناميإ ال :ميدقلا كبهذمل نحت ءوض ىلع هلوؤت

 .اذهب لوقت نأ كعنمي يذلا ام ًالماك ناميإ ال :لوقن ...؛يخأ

 ٌعمس هنكلو ميدقلا يبهذمل نحأ ءزياع انأ شم انديس اي ةلأسملا :لئاسلا

 هيلع هللا ةمحر هيميت نبا لاثمأ نع هانذخآ ٌملعو

 .ال ال :خيشلا

 .فيرعتلا اذهب فرع :لئاسلا

 .هللاب ذوعأ «مالكلا اذه لوقي هيميت نبا امامت مهاو تنأ ًادبأ الءال :خيشلا

 .ليلد نع عقاولل قباطملا مزاجلا قيدصتلا وه ناميإلا نأ :لوقي :لئاسلا
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 ام نكل ؛كعم قفاوتم انآ :تلق انأ اذه ناميإلا نكل يخأ اي شيلعم :خيشلا

 ناميإلا لوقي ال هيميت نبا اذإ كلاب ينطع ؛عرشلا يف ءاج يذلا ناميولا فرعت مع

 .صقنيو ديزي

 .معن لوقي :لئاسلا

 .ًائيش تكرتو ًائيش تذخأ تنأ كيف هللا كراب يخأ اي ًاذإف :خيشلا

 .ًاركش :لئاسلا

 "روللاو ىدهلا" )٤٤٩/ 1١:٠١:٠١(

۱۱ 



 (نمؤم انأ ءرملا لوقو ناميإلا يف ءانثتسالا مكح)

 كلذ ركن نم ركذو ناميإلا يف ءانثتسالا زاوج باب 21537107]

 ينابلألا مامإلا دارأف .ةمامإلاب زعلا يبأ نبأ ةيواحطلا حراش ةدغوبأ فصو]

 ملعي يتلاو هتديقع يف حراشلا اهررق يتلا ةيدقعلا لئاسملا مهأ ضعبب همازلإ

 [:مامإلا لاقف اهل يرثوكلا هخيش وأ ةدغ يبأ راكنإ ينابلألا خيشلا

 انأف ةروهشملا ةسوململا ةمامإلا هذهب ًاقح ًانمؤم ةدغ وبأ ناك اذإف :تلق

 هيلإ بهذ ام قفاوي امب اهنع باجأ نإف «لئاسم عبس مامإلا اذه مالك نم هل راتخأ

 نظلا ةءاسإ نم هيلإ رذتعأو ء«هوجرن ام كلذف صلخم بلق نم روهشملا مامإلا اذه

 .ةارادملا نم هب هتيمر ام -فسألا عم - ديؤي امم كلذف ىرخألا تناك نإو «هب

 [:لاق مث لئاسم سمح ركذف]

 زاوج ىلإ 5١”( ص) ةيواحطلا حراش "مامإلا" بهذ :ةسداسلا ةلأسملا

 ليصفت ىلع .ىلاعت هللا ءاش نإ نمؤم انآ :نمؤملا لوق وهو "ناميإلا" يف ءانئتسالا

 نم ريفكت ىلإ اوبهذ مهنم ةفئاط نإ لب ءًاقلطم هنم نوعنمي ةيفنحلاو ؛هنيب كلذ يف

 «"نايبلا ةياغ" يف يناقتالا مهنمو «هناميإ ىف ًاكاش نوكي ناب هوديقي ملو «كلذ لاق

 الف «هناميإ عقري "هللا ءاش نإ" هلوق نأب (مهبتك نم) "ءاملعلا ةضور" يف حرصو

 «حاكنلا باتك يف "ةيزازبلا"و ةصالخلا يفو .(ةالصلا يف ينعي) هب ءادتقالا زوجي

 ال رفاك وهف هللا ءاش نإ نمؤم انآ :لاق نم ":لضفلا نب دمحم ركب يبأ مامإلا نع

 0 للا



 نأ يفنحلل يغبني ال :"هدئاوف" يف صفح وبأ خيشلا لاق ."هعم ةحكانملا زوجت

 "قئارلا رحبلا" يفاذك .باتكلا لهأ ةلزنم مهل ًاليزنت "ةيزازبلا" يف داز .مهتنب

 .(ها١/9)

 (094- ه8 ص)" ةيواحطلا ةديقعلا حرش قيفحت"

 هنم باب []

 :[لاق هنآ ياو يبنلا نع يور]

 .«كشي الف ؟تنأ نمؤمأ :مكدحأ لكس اذإ»

 .(ركتم)

 :[مامإلا لاق]

 نأو ءصقنيو ديزي ناميإلا نأ ىلع ةعمجملا ةيفلسلا راثآلل فلاخم ...وهو

 راثآلا يف امك - نمؤملا لكس اذإ اميف ءانثتسالا زاوج هنم عرفت دقو ءةعاطلاب هتدايز

 .ليدب نبا ثيدح ىف امل ًافالخ هللا ءاش نإ نمؤم انأ :لوقي نأ ؟نمؤم تنأ له :-

 " مدقتملا يربطلا مامإلا باثك اهنمو «ةديقعلاو ةنسلا بشك يف حورشم كلذو

 ناك ؛ًاقبسم اهب ملع ىلع ناك نمف ءءاش نم اهيلإ عجريلف ءاهريغو "٠ راثآلا بيذهت

 هللاو .ركنم ثيدح هنأب عطقلاو ليدب نبا ثيدح يف لوقلا قيقحت ىلع هل ًانوع

 .قفوملا

 54 oY\ ك3 58/50" ةفيعضلا"

 ۱۱۸ ا



[o4]هنم باب  

 :[لاق هنأ لِي يبنلا نع يور]

 .«هتئيف اورظتناو ملاعلا ةلز اوقتا»

 .(ًادج فيعض)

 :[مامإلا لاق]

 )51١/1١( " ىربكلا ننسلا " يف يقهيبلاو )١/7175( يدع نبا هاور

 هدج نع هيبأ نع هللا دبع نب ريثك نع )57/١/1( " دنسملا " يف يمليدلاو

 ." اهيلع عباتي ال هثيداحأ ةماع اذه ريثك " :لاقو ءًاعوفرم

 نم نكر :يعفاشلا لاق " :يبهذلل " ءافعضل دلا " يفو ءأَدِج فيعض د وهو :تلق

 ."بذكلا ناكرأ

 :نورخآ لاقو .ةعوضوم ةخسن هدج نع هيبأ نعهل :نايح نبا لاقو

 لاقو ؛" ريغصلا عماجلا " يفامك ءاضيأ يناولحلا هاور هقيرط نمو ."فيعض

 زمر هنإ :لاق نمو هريغو فعضب هل زمري ملف ؛هيلع تكس " :يوانملا هحراش

 مدع ملس نإ ءاهيف زمر الو ؛هطخب هتخسن ىلع تفقو دقف «مهو دقف «هفعضل

 ثيدح نم يدع نبا هاور :يقارعلا نيزلا لاقو «ريثك يف لوقلا تملع دقف «هعضو

 هتوكسو يدع نبال ثيدحلا فنصملا وزعف .ىهتنا .هفعضو اذه فوع نب ورمع

 ." ريثكب هحاصفإب ىفتكا هلعلو :يضرم ريغ هب هلعأ امع

 يف وه هلاق ام هيف لاقي الفأ «" ريسيتلا " يف اضيأ يوانملا هنع تكسو :تلق

 !؟ىطويسلا

 تيأر دقف ءأطخوأ ادمع ريثك هعفرف «فوقوم ثيدحلا لصأ لعلو ءاذه



 نيب ةعئار ةئداه ةشقانم يف «هنع هللا يضر لبج نب ذاعم لوق نم هنم لوألا رطشلا

 قيضب ال فصنملا نأو ءانتالداجمو انتارظانم يف هيلإ انجوحأ ام «ميرك قلخو ملع

 جرخأف «قحلا نايب ليبس يف رثكأ وأ لاؤس هيلإ هجو اذإ امسو الع امهم ًاعرذ

 مدق هنأ :ينالوخلا نع ديج دنسب (۲۹۸ ص) " نييماشلا دنسم " يف يناربطلا

 لاقف .نمؤم انأ :تلقف «ناميإلا اوركاذتف ءدوعسم نبا اهيف ةقفر ىلإ سلجف قارعلا

 .راهنلاو ليللا ثدحي امم يردأ ال :تلقف ؟ةنجلا يف كنأ دهشتأ :دوعسم نبا

 ةثالث ىلع لاو هللا لوسر دهع ىلع اوناك سانلا نأ ملعت ملأ !دوعسم نبا اي :تلقف

 ةينالعلا نمؤم «ةينالعلا رفاك ةريرسلا رفاك ءةينالعلا نمؤم ةريرسلا نمؤم :فانصأ

 نمؤم ةريرسلا نمؤم انأ :لاق ؟تنأ مهيأ نمف :تلق .معن :لاق ؟ةريرسلا رفاك

 مكنمف مكقلخ يذلا وه " :لجو زع هللا لزنأ دقو :تلق :ملسم وبأ لاق .ةينالعلا

 ىلع هللا ىلص :تلق .نمؤم انآ :لاق ؟تنأ نيفنصلا يأ نمف " نمؤم مكنمو رفاك

 نبا اي ةلز كنم هذهو ." ميكحلا ةلز اوقتا " :لوقي ناك :تلق ؟هلامو :لاق .ذاعم

 .هللا رفغتسأ :لاقف !دوعسم

 ودبي نكل ؛هعضاوت دشأو «هفاصنإ لمجأ ام دوعسم نيا نع هللا ىضر :لوقأو

 هيلع هقفاو كلذلو :لآملا ىلإ رظن دوعسم نياف «ةقيقحلا يف امهنيب فالخ ال هنأ يل

 رهاظلاف هرافغتسا امأو «دوعسم نبا هقفاو اذهلو «لاحلا ىلإ رظن اذهو «ملسم وبأ

 هللاو .همالك رهاظ نم ودبي اميف اماع ناك ملسم يبأ ىلع هراكنتسا ىلإ رظن هنأ

 .ملعأ

 .(191-195 /5)" ةفيعضلا"

 ہا



 [همثث]
 انأ :لوقي لب «نمؤم انآ :لوقي نأ ناسنإلل زوجي ال :لوقي نمع خيشلا لكس] هنم باب

 :[هللا همحر باجأف لسم

 «ناميإلا نيبو مالسإلا نيب ًاقرف كانه نأ ملاع ىلع ىفخت ال يتلا ةقيقحلا

 لك سيلو ملسم نمؤم لك :يأ .صوصخو مومع :ءاهقفلا لوقي امك امهنيبو
 رمأ وهو مالسإلا امأ «يبلق رمأ وهف داقتعالا وه ناميإلا نآل ؟اذامل :نمؤم ملسم

 ..رهاظ يلمع

 ءرهاظ ريغ ينطاب يبلق ناميإلا «...حراوجلا لمع «يرهاظ لمعف مالسإلا امأ

 ةحلصمل سانلا ضعب َمِلْسُي نأ نكمي دقف ءرهظيف يلمع يرهاظ وهف مالسإلا امأ

 نمزلا يف ءناكملاو نامزلا فالتخاب فلتختو ريغتت ةحلصملا هذه «ةيصخش

 :مالسلا هيلع هلوق كلذ نم صاخ عيرشت اهنم عبن يتلا مالسإلا ةوق نمز :لوألا

 اذإف هللا لوسر ًادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ اودهشي ىتح سانلا لتاقأ نأ ترمأ»

 الإ هلإ ال :اولاق اذإفاهللا ىلع مهباسحو مهلاومأو مهئامد ينم اومصع دقف اهولاق

 فوخ نع وأ ..ناميإ نع ..ةديقع نع اهولاق اذإ :مهلاومأو مهئامد اهب اومصع هللا

 مالسإلاف «ناميإلا ريغ مالسإلا ناك كلذل ؛كلذ هباش ام وأ ةيزج عفد فوخ ..لتق

 اهيلع صوصنم يهو ةقيقحلا هذه انفرع اذإف ينطاب لمع ناميإلاو «يرهاظ لمع
 هلوق اهرهشأ نم ةريثك صوصن يف لي هللا لوسر ثيداحأ يفو هللا باتك يف

 اوُنِمْؤُتَل لُق# :يهلإلا رمألا ىتأ (1؟:تارجحلا)اّنَمآ ُباَرْعَألا ِلاَ :ىلاعت

 اوملسأ ءالؤه (١:تارجحلا)4ْمُكِبوُلُق يف ُناَييِإلا لذي انو اَئْمَلْسَأ اوُنوُق ْنِكَلَو

 ملع انبر نكلو ةالصلا ىلإ اوموقي ..هللا الإ هلإ ال نأ اودهشي مهنأب اورهاظت :ينعي

 نيقفانم نونوكي دق :يأ ءنوملسم ءالؤهف «مهبولق ىلإ لخدي مل ناميإلا نأ مهنم



 .مهلامعأ يف نوملسم نكل مهبولق يف

 سيل :يأ ءسكعلاو «كش الو ملسم وهف هبلق يف ًةقيقح ًانمؤم ناك نمف كلذلو

 انآ :لوقت امدنع تنأ هنأ :باشلا كلذ لوق تركئتسا انأ كلذل ؛نمؤم ملسم لك

 ًانمؤم تسل تنأ كنأ :ناسنإلا كاذ كل لاق املف «نمؤم كلام ملسم تنأ ءال ..نمؤم

 :لاق اذإ ؟ملسم وأ نمؤم تنأف :لاؤس هياع سكعت كنأ نسحتسم تنك ملسم تنأ

 ؟نمؤم انآ :يلوق يلع ركنت اذامل ؟كنيبو ينيب قرفلا ام !بيط «نمؤم انآ ءال

 كنيب ترج يتلا تاشقانملا ضعب نمو لاؤسلا اذه نم يلادب عقاولا وه

 سوردلا ضعب وأ تارضاحملا ضعب نم تاملك دجو «تاملك عماس اذه نأ هنيبو

 :ناسنإلا لئس اذإ هنأ .ثيدحلا اذه فلسلا ءاملع دنع دجوي ءاهبعوتسم سيلو

 ال ال :اولوقي نيرخآ سانأ امنیب «(هللا ءاش نإ نمؤم انآ» :لوقي ؟(نمؤم تنأ له»

 ءاش نإ نمؤم انأ» :لوقي يذلا رظن ةهجو «(مزجا نمؤم انأ :لق هللا ءاش نإ :لقت

 هللاب نمؤم هنأ هسفن فرعي انم ٍدحأ لك تنأو انآ ؛هناميإ يف كشلا وه سيل ؛هلل

 .هلوسر ةنسو هللا باتك يف ءاج امو هلوسرو

 انأ» :لقت ال :هل لوقي يفلسلا جهنملا :لاؤسلا اذه لثم لأسي ًاقح ملسملا املف

 وه سيل ناميإلا نأل ؟اذامل ««هللا ءاش نإ نمؤم انأ» :لق نكل ءًاقحو ًامزج «نمؤم

 نرق ناميإلا هللا ركذ اذإ :كلذل ؛حلاصلا لمعلا هيلإ فاضي امنإو ؛داقتعالا درجم

 اوُلِمَعَو اوُنَمآ َنيِذَّلااَلِإ ينم يف َناَسنإلا َّنِإ ءِرْضَمْلاَوأل :حلاصلا لمعلا هعم
 .(٣-١:رصعلا)# ِتاَْحاَّصلا

 امتيب «ناميإلا نم حلاصلا لمعلا نأ فلسلا ءاملع دنع ررقملا نم كلذلو

 ناميإلاو «هدحول حلاصلا لمعلا ل :نولوقي ءالؤه ةيديرتاملاب ندومسي نيذلا

 الب اذهو ءاولوقي اذكه ؟تفرع «ناميإلاب ةقالع هل سيل حلاصلا لمعلا :يأ ؛هدحو
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 له :لئس اذإ يديرتاملا اذه :وهو ءناث أطخ أطخلا اذه ىلع نونبيو ءأطخ كش

 ينعي ال ةديقعلا ىلع ملكتي هنأل ؟اذامل ءًاقح نمؤم انأ :كل لوقي ؟نمؤم تنأ

 حيحص «حلاصلا لمعلاب ةقالع هل سيل ناميإلا :اذكه لوقي هنأل ؛حلاصلا لمعلا

 دنع امنيب ؛ناميإلا ىمسم يف لخدي ال نكل بجاو ضرف حلاصلا لمعلا

 يذلا له «باوجلا فلتخي انه نم «حلاصلا لمعلا هيناعم نم ناميإلا :روهمجلا

 دقتعي يذلا امأ .«(ًاقح نمؤم انأ» :لوقي :لأسيف مزاجلا داقتعالا وه ناميإلا :لوقي

 هنأ فرعي ال هنأل ؛(هللا ءاش نإ نمؤم انأ» :كل لوقي حلاصلا لمعلا ناميإلا نم نأ

 .ال وأ ناميإلا اذه قحب مئاق

 نمؤم :نولوقي .ًاقح نمؤم انأ :نولوقي ال فلسلا نأ عمس نكمي باشلا اذه

 ردقت تنأ ملسمانأ :لوقأ امنإو ءًاقلطم نمؤم :لقت ال هنأ :اهرسفف هللا ءاش نإ

 نمز يف اوناك نيذلا نيقفانملا لثم !هناميإ يف تيكش اذإ ملسم ناسنإ نع لوقت

 كنأ ًادج نسحتسأ تنك كلذلو «قافتلاب كمهثي نأ ديري وه نظأ امو «لوسرلا

 تلق انأ اذإ هيلع تنأ كباوج ام ؛هيلع كتبجأ انأ لاؤسلا اذه ؟نمؤم تنأ :هل لوقت

 «قافنلاب كمهتي هنأ هتفشك :هانعم «نمؤم انآ :كل لاق اذإف ؟نمؤم تنأ له :كل

 انآ :لقي ملو ملسم انآ :كل لاق اذإو مالسإلا رهظت رفاك تنأ :كل لوقي :ينعي

 نمؤم انأ هنأ :فلسلا لوق نم مالقأ سوور ذخآ «ةيضقلا مهفي ال هنأ ققحتي ؛نمؤم

 .نمؤم انأ لوقي نل :ًاذإ للا ءاش نإ

 مزال هنأ ؟باوصلا ام نكل «هدنع ئطخم تنك نمؤم انآ :هل تلق امدنع تنأف

 تدصق تنك اذإ امأ هللا ءاش نإ نمؤم انآ :حيحصلا باوجلا ءال :ملسم انآ :لوقت

 ةنسلاو نآرقلاو مالسإلاب مزاج داقتعا دقتعت تنأ له :لئاسلا لاؤس نم تمهف وأ

 امدنع نكل «باوجلا اذه نم عنام نم ام نمؤم انأ معن :هل تلقف «هرخآ ىلإو
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 هنأل هللا ءاش نإ نمؤم انأ :يفلسلا باوجلا ؟نمؤم تنأ له :ًاقلطم ًالاؤس لأسي

 .حلاصلا لمعلا ناميإلا ىمسم يف لخاد

 ىشخأ انأف ؟دصق اذام يردن ام ؟نمؤم تنأ له :كلأس امدنع :لئاسلا اذه

 :رم امهالحأو نيئيش دحأ هاشخأ ام

 تنأ ءًانمؤم تسل تنأ :كل لوقيس كلذلو ءرفكلاب كمهتي هنأ :لوألا ءىشلا

 نأل ؛ملاع هلوقي ال يذلا ىنعملا اذه وه :هدصقي نكمي يذلا يناثلا ءيشلا

 انآ :اولوقي نييديرتاملا هللا ءاش نإ نمؤم انآ :نولوقي ثيدحلا لهآ عابتأ نييفلسلا

 داعيف ؛ملسم انآ :لق :كل لاق كلذل ؟هذه ركنيو هذه ركني اذامل :وهف ءًاقح نمؤم

 تنأف ملسم انآ :لوقت مزال تنأ ءال :يل تلقو اذك ينتلأس تنأ كنأ :لاؤسلا هيلع

 .لاؤسلا اذهب هلصق ام ذئنيح نيبتي ..لوقت وش

 )٠٠١:4۸:1١/١۱۷١( "رونلاو ىدهلا "

٤ 
 ہا



 باوبأ عامج
 ناميإلا لئاسم يف فانحألاو ةئجرملا ىلع درلا

Te J 5-0-0-7 ۲ O gf TTT 





 ةئجرملا فيرعت باب [.]
 :[مامإلا لاق]

 ناميإلا عم رضي ال هنأ نودقتعي :مالسإلا قرف نم ةقرف مه (ةئجرملا)

 .ةعاط رقكلا عم عقني ال امك ءةيصعم

 .مهنع هرخأ يأ يصاعملا ىلع مهبيذعت أجرأ هللا نأ مهداقتعال ةئجرم اومس

 ."ةياهنلا" ىف اذك

 51-6514 ص) "مالس نب مساقلا ديبع ىبأل ناميإلا قيقحت"

 مهبهذم نالطب نايبو ةئجرملا فئاوط ضعب ركذ باب [۳۲]

 :[مامإلا لاق]

 راثآو «ةئسلاو «باتكلا يف ءاج امي نولوقي ال [ةيفنحلا يآ] مهنأ مولعملا نم

 هيلعو ؛ناميإلا نم لامعألا نأو ءصقنيو ديزي ناميإلا نأب حيرصتلا نم ةباحصلا

 ىلع نوُرِصي نولازيال مهنإف ؛ةيفنحلا ادعام ًافلخو ًاغلَس ءاملعلا ٌريهامج

 كلذ نأب حرص نم مهنم نإ ىتح «مهيلع كلذ راكنإب نوح ٌّرَضْيَل مهنإ لب ؛ةفلاخملا

 رحبلا)) نم (ةيهاركلا باب) يف ءاج دقف :- ىلاعت هللاب ذايعلاو - رفكو ةدر

 الو ديزي ال ناميإلاو" ٠٠١(: /۸) هّضنام - يفنحلا ميِجُن نب ال - ((قئارلا

 .'"لامعألا نم سيل اندنع ناميإلا نآل ؛صقني

 :لاق ؟لضفأ لمعلا يآ :لئش 4# هللا لوسر نأ ةريره يبأ ثيدح - ةحارص - فلاخي اذهو )١(

 ىرت ىرخأ ثيداحأ هانعم يفو «- هريغو - يراخبلا هج رخأ -ثيدحلا - «...هلوسرو هللاب ناميإ»

 1 ۱١۷(. /۲) "بيغرتلا" ىف اهضعب



 اذإ رفكيف" :هّصنام )١79/0-15١( (نیڈترملا ماكحأ باب) يف لاقو

 :ةريثك تارفكم درس مث - ...هئامسأ نم مساي رخس وأ «هب قيلي ال امب هللا فصو

 .!"صقنيو ديزي ناميإلا :ةلوقبو ...- :لاق مث

 (89-84 ص)"دمحألا بذلا"

 ةئجرملا عدب نم ةداهشلا ةعدب باب 1

 «نمحرلا دبع انثدح :"ناميإلا" باتك يف مالس نب مساقلا ديبع وبأ [لاق]

 يرتخبلا وبأو ةرسيمو كاحضلا عمتجا :لاق ءليهك نب ةملس نع «نايفس نع

 .ةعدب ةءاربلاو ءةعدب ءاجرإلاو «ةعدب ةداهشلا نأ ىلع اوعمجأف

 .(حيحص روكذملا عمجلا ىلإ هدانسإ)

 :[مامإلا لاق]

 نمؤم لكل نودهشي نيذلا (ةئجرملا) عدب نم اهنأ رهاظلاف (ةداهشلا) امأ

 اهنم ؛لاوقأ ةعبرأ ىلع (ةداهشلا) يف اوفلتخا دقف ءةلزتعملا عدب نم اهلعل وأ .لمع

 يف مهلاوقأ ةيقب عجار .اولتقي ملوأ اولتق لودعلا مه ءادهشلا :مهضعب لوق

 .(597/1-5919) "نييمالسإلا تالاقم"

 (58 ص)" مالس نب مساقلا ديبع يبأل ناميإلا قيقحت"

 ديزم ال امب - صقنيو ديزي هنأو «لامعألا نم ناميإلا نوك ةجو ةّيميت نبا مالسإلا خيش لصف دقو
 .طسبلا ءاش نم هعجا ريلق ."ناميإلا" هباتك ىف - هيلع

 هللو - سلا لهآ ؟ديقعو فلسلا بهذم ًارّدَقُم ؛اماع نيرشع نم ٌرثكأ ذنم هثبتك تنك ام اذه :ٌُلوقأ
 اننومريف :راغّصلا قتشانلاو نامغألا ةلهجلا صعب - ويلا - ينأي ّمُك ,ناميإلا لئاسم يف - ٌدمحلا
 .(هنم)...ءاثغو ةلالضو ةلاهج نم هيلع مه ام ءوس نم ىكتشملا هللا ىلإف !!ءاجرإلاب

١4 
 يا



 :ةتجرملا لوق در باب ]٠۳٤[

 مهلوق ةروطخ نايبو «بنذ ناميإلا عم رضي ال

 .[""هلمع نمل بنذ

 هثيداحأو ديعولا تايآب بيذكتلا ىلإ يدؤملا ةئتجرملا لوق نم هنأل كلذو

 نوجرخي مثرانلا نولخدي مهنم فئاوط نأو ةمألا هذه نم ةاصعلا قح يف ةدراولا

 .اهريغي وأ ةعافشلاب اهنم

 .(۳٠ص)" ةيواحطلا نتم ىلع قيلعتلا"

 ةئجرملا لوق در باب [0]
 ءاوس هلصأ ىف هلهأو دحاو ناميإلا نأ

 يف هلهأو دحاو ناميإلاو ":[ةيواحطلا بحاص لوق ىلع اًقلعم مامإلا لاق]

 ."ىلوألا ةمزالمو ىوهلا ةفلاخمو ىقتلاو ةيشخلاب مهنيب لضافتلاو ءاوس هلصأ

 دقو طقف قيدصتو رارقإ هنأ ناميإلا يف هلوق نم مدقت ام ىلع اذه :تلق

 ناميإك سيل حلاصلا ناميإ نأو هلصأ يف توافتم هنأ هيف باوصلا نأ تفرع

 .(0/:-54ص)" ةيواحطلا نتم ىلع قيلعتلا"

 ناميإلا ىف فانحألا ةديقع نالطب نايب باب [55]

 ةفينح ىبأ نع لوقلا تبث له .فانحألا دنع ناميإلا ةلأسمل ةبسنلاب :لئاسلا

 ؟..ناميإلا يف لمعلا طرتشي ال هنأب

 مد



 فسوي يبأك مهعباتو مهمامإ «مهلك ةيفنحلا بهذم اذه كش ال :خيشلا

 نمو فانحألا نيثدحملا رداون نم هربتعأ يذلا يواحطلا رفعج وبأو دمحمو

 ىحنم وحني وهف ؛ةيواحطلا ةديقعلا يف هيأر متأرق متنأف كلذ عم «نيدهتجملا
 كلذلو «هركذي الف لمعلا امأ «نانجلاب داقتعاو «ناسللاب رارقإ :ناميإلا نأ :هخويش

 نآرقلا فالخ اذه ءصقني الو ديزي ال اًدحاو اًئيشو ةدحاو ةلتك ناميإلا نإ :اولاق

 .ةنسلاو

 ؟يلفل فالخ فالخلا اذه نأ :لاقي نأ حصي له :ةلخادم

 ىلع اوبتر مهنأ كلذ ىلع اًّليلد مكبسحو «يرهوج فالخ وه [لب] :خيشلا

 اوبترو ءرفاك وهف هللا ءاش نإ نمؤم انآ :لاق نم نأ «- مهنم نيرخأتملا ضعب- كلذ

 جوزتي نأ يفنحلل زوجي ال :لبق نم مهلئاق لاق «نيتبيجع نيتلأسم كلذ ىلع

 ءاش نإ نمؤم انأ :اولاق ؟نمؤم تنأ له :اولئس اذإ نولوقي ةيعفاشلا نأل ؛ةيعفاشلاب

 تضمو «رفك دقف هناميإ يف كش نمو «ناميإلا يف كش هللا ءاش نإ :مهلوقف هللا

 دوعسلا وبأ نيلقثلا يتفمب ىمسي نم ءاج مث «نينس نم هللا ءاش ام ىوتفلا هذه

 اًريخ هباوج ناك يردأ امف ؛هسفن لاؤسلا اذه لئسف «هيف فورعملا ريسفتلا بحاص

 هنأب باجأ ثيح «هنم فطلأ ةيلمعلا ةيحانلا نم ناك نإو «هنم ارش مآ قباسلا نم

 حيرصتلا اذهف ءباتكلا لهأ ةلزنم اهل اًليزنت ةيعفاشلاب جوزتي نأ يفنحلل زوجي
 هنأل ؛يعفاشلا جوزنت نأ ةيفنحلا ةأرملا ..ةيفنحلل زوجي ال هنأ همزالو اًدج ريطخ

 جوزتت ام ةملسملا نكل ملسملا جوزتت ةينارصنلاك :ينعي ءرفاك وهف هناميإ يف كشي

 .ينارصتنلا

 هنأ لواحي اذه ريغصلا يرثوكلاو يرثوكلا دهاز نكل ءيرهوج فالخلاف

 ةمقنلا عفدي نأ لجأ نم عوضوملا برقي نيزي "خدربي" :يماشلا ريبعتلاب نولوقي

 1 8 م



 اذهو غيوستلا اذه لثم ىلإ جاتحي ام يداقتعا يف ةفينح يبأف ءبهذملا اذه نع

 اتمام :كلام لاق امكو «موصعم ريغ هنكل لضاف هيقفو ملاع لجر وهف بيوجتلا

 .ريقلا اذه بحاص الإ هيلع درو دَر الإ دحأ نم

 011 ار "-رتألا ةدج ىواتف)

 ناميإلا ىمسم نم لمعلا جرخأ نم ىلع درلا باب "۷
 اًيقيقح ةيديرتاملاو ةيفنحلا نيبو ةنسلا لهأ نيب فالخلا نأ نايبو

 ًايروصال

 رارقإلا وه ناميإلاو"':[ةيواحطلا بحاص لوق ىلع اقلعم مامإلا لاق] -

 :"نانجلاب قيدصتلاو ناسللاب

 كلامك ةمئألا ريهامجو فلسلل افالخ ةيديرتاملاو ةيفنحلا بهذم اذه

 :قيدصتلاو رارقإلا ىلع اوداز ءالؤه نإف مهريغو يعازوألاو دمحأو يعفاشلاو

 هيلإ بهذ امك ًايروص ًافالتخا نيبهذملا نيب فالخلا سيلو .ناكرألاب لمعلا

 جرخي ال ةريبكلا بكترم نأ ىلع اوقفتا اعيمج مهنأ ةجحب ىلاعت هللا همحر حراشلا

 نإو قافتالا اذه نإف .هنع افع ءاش نإو هبذع ءاش نإ هللا ةئيشم يف هنأو ناميإلا نع

 يف ٌةيقيقح ًةفلاخم ريهامجلل نيفلاخم ريغ اوناك ول ةيفتحلا نإف ًاحيحص ناك

 نأو صقنيو ديزي ناميإلا نأ ىلع مهعم اوقفتال ناميإلا نم لمعلا نأ مهراكنإ
 ةيفلسلا راثآلاو ةنسلاو باتكلا ةلدأ رفاضت عم ةيصعملاب هصقنو ةعاطلاب هتدايز

 ةيفنحلا نكلو (۴۸۷ - ۳۸٤ ص) اهنم ةبيط ةفئاط حراشلا ركذ دقو كلذ ىلع

 يف اوفلكتو ناصقتلاو ةدايزلا يف ةحيرصلا ةلدألا كلت فالخب لوقلا ىلع اورصأ

 لب اهنم اجذومن [7” 5710786 ص) حراشلا ركذ ًالطاب لب ًارهاظ ًافلكت اهليوأت



 نوعبسو عضب ناميإلا " ثيدحلا ةحص يف نعط هنأ يفسنلا نيعملا يبأ نع ىكح

 " يف ملسمو يراخبلا مهنمو هب ثيدحلا ةمثأ لك جاجتحا عم " ...ةبعش

 يف حيرص هنأل الإ كلذ امو (1759) " ةحيحصلا " يف جرخم وهو " امهيحيحص

 .مهبهذم ةفلاخم

 دحاو رجفأل نوزيجي مهو ؛اًيروص روكذملا فالخلا نوكي نأ حصي فيك مث

 نيلسرملاو ءايبنألا ناميإك لب قيدصلا ركب يبأ ناميإك يناميإ :لوقي نأ مهنم

 ال اذه مهبهذم ىلع انب مهو فيك مالسلاو ةالصلا مهيلع ليئاكيمو ليربجو

 ؛ىلاعت هللا ءاش نإ نمؤم انآ :لوقي نأ - ًارجاف ًاقساف ناك امهم - مهدحأل نوزيجي

 هللا ركذاذإ نيذلا نونمؤملا امنإ# :لوقي لجو زع هللاو ءًاقح نمؤم انأ :لوقي لب
 نيذلا .نولكوتي مهر ىلعو اناويإ مهتداز هتايآ مهيلع تيلت اذإو مهبولق تلجو
 (4- ؟ :لافنألا)اقح نونمؤملا مه كئلوأ .نوقفني مهانقزر امو ةالصلا نوميقي

 .(5؟ :ءاسلا )#اليق هللا نم قدصأ نمو#

 رفك دقف هناميإ يف ىنثتسا نم نأ اوركذف مهبصعت يفاوطتشا هلك كلذ ىلع ءانبو

 اومعز - مهضعب حماستو ةيعفاشلا ةأرملاب جوزتي نأ يفنحلل زوجي ال هنأ هيلع اوعرفو

 .باتكلا لهأ ةلزنم اهل اليزنت :هلوقب كلذ للعو سكعلا نود كلذ زاجأف -

 ىبأف ةيعفاشلا خويش نم لجر هتنبا بطخ ةيفنحلا خويش نم ًاصخش فرعأو
 ؟يقيقح فالخلا نأ يف كشلل لاجم اذه دعب لهف!يعفاش كنأ الول ...:الئاق

 " :ةيميت نبا مالسإلا خيش باتك ىلإ عجريلف ةلأسملا هذه يف عسوتلا ءاش نمو

 .عوضوملا اذه يف فلآ ام ريخ هنإف " ناميإلا

 .(5-54ص) "ةيواحطلا نتم ىلع قيلعتلا"

۲ 
 ہا



 ناميإلا نم لامعألا جرخأ نم لوق در باب 1

 :[ ب هللا لوسر لاق]

 وهو برشي نيح رمخلا برشي الو ءنمؤم وهو ينزي نيح ينازلا ينزي ال)-

 هيلإ سانلا عفري ةبهن بهتتي الو .نمؤم وهو قرسي نيح قرسي الو «نمؤم

 .«نمؤم وهو مهراصبأ
 :[مامإلا لاق]

 نولازي ال نيذلا ةيفنحلا ىلع ةجح وهف ءالوؤم ناك نإو ثيدحلا نأ ةقيقحلا

 ناميإلاف ءصقني الو ديزي ال ناميإلا نأب مهلوق يف فلسلا ةفلاخم ىلع نيرصم

 در يرثوكلا لواحي كلذلو ءًاصقان ًاناميإ نوروصتي ال مهف ؛ةدحاو ةبترم مهدنع
 " :هانعم نإف مهيلع ةجح ريصي حيحصلا هجولا ىلع هليوأت دعب هنأل «ثيدحلا اذه

 لمحو " :لاطب نبا لاق ." الماك ًاناميإ نمؤم وهو

 يف ًالاح صقتنأ ريصي يصاعلا نأل «لماكلا ىلع انه ناميإلا ةنسلا لهأ

 )58/1١(. ظفاحلا هركذ " يصعي ال نمم ناميإلا

 هلاق يذلا حيحصلاو " :لاق يوونلا مامإلا نع )٤۹/١١( هلقن ام هلثمو

 ظافلألا نم اذه :ناميإلا لماك وهو يصاعملا هذه لعفي ال :هانعم نأ نوققحملا

 الو :عفن ام الإ ملع ال :لاقي امك ؛هلامك يفن دارملاو ءيشلا يفن ىلع قلطت يتلا

 ليوط ثحب يف ظفاحلا هديأ مث ." ةرخآلا شيعالإ شيعالو «لين ام الإ لام

 رسف ابصعتم ًاّيفنح هنوك عم يراقلا خيشلا نأ بئارغلا نمو .هعجارف «عتمم
 " ٠١٠١(: /1) " ةاقرملا " يف لاقف «يوونلاو لاطب نبا نع مدقت ام لثمب ثيدحلا

 وه ناميإلا نأ ىلع " :لاق مث ؛" ..لماكلا نمؤملا دارملا نأب هولوأت انباحصأو

 .لمأتف .ليوأتلا كاذ ضقاني اذهف !" هنع ةجراخ لامعألاو «قيدصتلا

 ,( 1 1۲14۹ /۲ /1)" ةحبحصلا"
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 صقني الو ديزي ال ناميإلا نأب ةيفنحلا لوق ىلع درلا باب [ه۹]

 ةديقع ىلع ءوضلا يقلن ول بهاذملا ةديقعو ةديقعلا نع انملكت مادام :لاؤس

 ةروطسم ةديقع هل سيل :ًالوأ ةفينح وبأ:خيشلا

 يف همدقت رابتعاب هفينح وبأو ءربكألا هقفلا همسا هيلإ بسني باتك هل :ًايناث
 اباتك كرتي مل وهف «ةرجهلل )١5٠( ةنس يفوت يناثلا نرقلا لهأ نم ناك هنآل ةقبطلا

 هيلع ام لثمي ةقيقحلا ركألا هقفلا هيلإ بوسنملا باتكلا اذه «ةذمالت كرت نكل

 هيأر وه ناميإلاب قلعتي اميف ةفينح وبأ :ىلاعت هللا همحر ةفينح يبأ ىلإ نوبستتملا
 مويلا ىلإ نامزلا لوأ نم فانحألا لك ةديقع ياهو صقتني الو ديزي ال انلق امك

 نولوقي مهنأ مهبئاجع نمو «ةديقعلاب ةصاخ ديلقتلا ىلع دومجلا لكاشم نم ياهو

 ةيديرتاملا فوشتب كلذ عم ءزوجي ال ةديقعلا يف ديلقتلا نأ ةديقعلا بتك يف

 يف ديلقتلا زوجيب ام نيأو ءاهلك نورقلا ٌيِضُم ىلع ةرعاشأ ةرعاشألاو ةيديرتام

 دجن الو انل حص اذإ ةفينح يبأ عابتأف «ديلقتلا اذه ىلع نيدماج متنأو ةديقعلا

 نأب ٌلوقي ةفينح وبأف «ةفينح يبأ ةديقع نولثمي مهنإ لوقت نأ كلذ ىلإ الإ اليبس
 فالخ يأ نودب هنع هنولقتيو اذه يف هعم مهعابتأو ءصقتني الو ديزي ال ناميإلا

 يف ةضقانتملا ةضراعتملا لاوقألا ضعب مامإلا نع نولقني ةيهقف لئاسم يف امنيب

 ءرخآ يأر هل ودبي مث هيأرب دهتجي مامإلا نأل ؛[هيف]بجع ال اذه «ةدحاولا ةلأسملا

 رثكأ يف نآرقلا صن عم ًايشم ةفينح يبأ نع لقن مهنم دحأ ام نكل ءادبأ عنام هيف ام

 .(57:بازحألا)#اًييِلْسَتَو اَنأَيِإ الإ ْمُهَداَر امو ةيآ نم

 الو اولقن ام «ميركلا نآرقلا يف ةيآ نم رثكأ يف نآرقلا صنب ديزي ناميإلاف
 ةعاطلا هتدايز هناو صقنيو ديزي ناميإلا نأ ةفيعض ولو ةفينح ىبأ نع ةياور

 انجل



 ةيصعملا هناصقنو

 .(1؟:دمحم)#ْمُهاَوْقَت ْمُهاَنَأَو ىَدُه ْمُهَداَر اْوَدَتْما َنيِذَّلاَول :ةلخادم

 ةريثك تايآ هيف «ةريثك تايآ هيف :خيشلا

 .(؟:لافنألا» اني ْمُمتَداَز هاي ْمِهْيَلَع ْتَيِلَتاًذِإَو# :ةلخادم هور رع

 ةنسلا لهأ ةديقع عم ..يقتلت ةرابع نيلقان ربكألا هقفلا يف :دهاشلا :خيشلا

 ىف سيل هللا نأب دقتعا نم :لاق ةفينح ابأ نأب اولاقف لجو زع هلل ولعلاب قلعتي اميف

 الإو :.مهلك شم ةيديرتاملا ضعب دنع ةدوجوم ةديقعلا هذه «رفك دقف ءامسلا

 هللا نأ نودقتعي مهف ىلعألا يلعلل ولعلا ةفص عوضوم يف ةرعاشألا لثم ةيديرتاملا

 هنع اهوور يتلا ةملكلا هذه يف ةفينح ابأ نكل ءديدشلا فسآلا عم ناكم لك يف

 :«يلامألا ءدب» ةديصقب ىمست ةديصق هل مهنم لجر هيف «سداسلا

 لالجلا يذب -هيإ يردام-ديحوتب 2 يلامألا ءدب يف دبعلا لوقي

 لوقيب ةلمجلاب ءنايسنلاو لامهإلا عم تبهذ نيدعبو اهتظفح تنك اميدق

 :رعاشلا تيب

 لاصتاو نكمتلا فصو الب نكل شرعلا قوف شرعلا برو

 يف سيل هللا نأب دقتعا نم " ةفينح وبأ مالك ىنعم يهو ةئسلا لهأ ةديقع ياه

 .ةنسلاو باتكلا فلاخ هنأل " رفك دقق ءامسلا

 ينعي دبال الإ ءيفلسلا طخلا ىلع مه ةعبرألا ةمئألاو ةفينح وبأ ةلمجلا يف

 .داو يف مهسفتأ ةمئألاو داو يف مه عابتألا نكل ءةلز هل دحاو لك

 (09 210/5: / ه5 ) "رونلاو ىدهلا"
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 صتقتني الو ديزي ال ناميإلا نأب لوقلا باب ]
 فلسلا لاوقأو ةنسلاو باتكلل فلاخم

 :[مامإلا لاق]

 نأ ىلإ بهذ...نيملسملا ريهامج مويلا مهدلقي نمم نيمدقتملا ةمئألا ضعب

 لاوقأو ةحيرصلا ةنسلاو باتكلا ةلدأل كلذ ةفلاخم عم «صقني الو ديزي ال ناميإلا

 .ةمألا هذه فلس

 ١”7(. ص)" راتسألا عفر قيقحت"

 صقني الو ديزي ال ناميإلا نأ دقتعي نم لالض باب 3]

 :[ةدغ يبأ لالض ىلع ةلثمألا نمض مامإلا ركذ]

 هتيرثوكو هتيفنحل اًبصعت صقتني الو ديزي ال ناميإلا نأب لوقلا ىلع هرارصإ
 .فلسلا لاوقأو ةحيحصلا ثيداحألاو ةحيرصلا تايآلل اًمالخ

 (5ص)" تاءارتفالاو ليطابألا نم ةدغ يبأ ثاملك يف امع باقنلا فشك"

 ءاجرإلا ةعدبل دهشت ةعوضوم ثيداحأ نم ريذحتلا باب [1]

 .«مامحلا رحك يتمأ ىلع منهج رح امنإ» - :[لاق هنأ او يبنلا نع يور]

 :[مامإلا لاق]

 ءنيباذكلا نيذه لثم الإ هيوري ال نأ لطابلا ثيدحلا اذه لثمب يرحو :لوقأ

 :عرشلا يف حالصإلاو ةيبرتلا باوبأ نم ريبك باب ىلع يضقي ريطخ ثيدح هنإف
 ةمألا هذه نم ةاصعلا داعيإ ىف ثيداحألاو تايآلا نم هيف امو ديعولا باب وهو الأ

 يا
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 ةريثك اذه نايب يف ةحيحصلا ثيداحألاو :[ةدئفألا ىلع علطت يتلا] ةدقوملا رانلاب

 :لاثملا ليبس ىلع اهنم نآلا ينرضحي ام ضعب ركذأ ًادج

 باذع مهلو مهيكزي الو مهيلإ رظني الو ةمايقلا موي هللا مهملكي ال ثالث» - ١

 فلحلاب هتعلس قفنملاو :ةنم الإ ائيش يطعي ال يذلا ناتملاو هرازإ لبسملا :ميلأ

 (8945) " ليلغلا ءاورإ " يف جرخم وهو رذ يبأ نع ملسم هاور .«بذاكلا

 )11١(. " لالحلا جيرخت"و

 باذع مهلو مهيلإ رظني الو مهيكزي الو ةمايقلا موي هللا مهملكي ال ةثالث» - ۲

 .ةريره يبأ نع ملسم هاور .«ربكتسم لئاعو باذك كلمو ؛ناز خيش :ميلأ

 هدايع نيب ءاضقلا نم هللا غرف اذإ ىتح» :ةعافشلا ثيدح يفلت هلوق - ۳

 هللا رمأ هللا الإ هلإ ال نأ دهشي ناك نمم جرخي نأ دارأ نم رانلا نم جرخي نأ دارأو

 نأ رانلا ىلع هللا مرحو ءدوجسلا راثآ ةمالعب مهنوفرعيف «مهوجرخب نأ ةكتالملا

 °" اوشحتما دق مهنوج رخيف «دوجسلا رثآ مدآ نبا نم لكأت

 فصن ىلإ رانلا تذخأ دق اريثك اقلخ نوجرخيف :ديعس يبأ ثيدح يفو .ةريره

 .ملسم هاور ....و هيتبكر ىلإو ؛هيقاس

 نوكي فيك ذإ .ثيدحلا اذه نالطب يف ةحيرص اهريغو ثيداحألا هذهف

 «رانلا مهتقرحأ دقو كلذك نوكي فيك لب !؟مامحلا رحك وهو ًاميلأ باذعلا

 ال ًادج ءيس ثيدحلا اذه رثأف ةلمجلابو !؟مهمظع رهظ ىتح «مهمحأ تلكأو

 كانه سيل نأ ةلعب «تامرحملا ةحابتسا ىلع سانلا عجشي هنإف لمأتملا ىلع ىفخي

 !مامحلا رحك الإ باقع

 يبأ نع ناخيشلا هاور

 ١(. 4 لمحا 4 ه1 ٤۷ /۲)"ةفيعضلا"

 .[هنم] .ها ." حتفلا " يف اذك .مظعلا روهظو دلجلا قارتحا شحملاو ءاوقرتحا يآ (1)

 ۳۷ خي سم ]



 3 رک

 ةماعلا هب ثدحت ثيدح لك ام باب ]٤۳[

 ءاجرإلا ةعدب يوقي ثيدحلا رهاظ نوكي نأك

 :[ 40ج هللا لوسر لاق]

 .(ةنجلا لخد اهب اقداص هللا الإ هلإ ال لاق نم سائلا اورشبو اورشبأل

 :[لاق مث «ةماعلا هب ٌتَّدَححَت ثيدح لك ام :هلوقب مامإلا همجرت]

 نارمع وبأ انثدح ةملس نب دامح انثدح زهب انثدح (5/١١5)دمحأ هجرخأ

 .(هركذف) :لاقةاجهللا لوسر نأ هيبأ نع ىسوم يبأ نب ركب يبأ نع ينوجلا

 .مهدرف :هورشبف هنع هللا يضر رمع مهيقلف «سانلا نورشبي اوجرخف

 " ؟رمع اي مهتددر مل :لاق رمع :اولاق ." ؟مكدر نم " : ةو هللا لوسر :لاقف

 دمحأ هجرخأ مث .ةيتآلا لمؤم قيرط دارأ هنأكو رصقف )١/ ۲٠١( ظفاحلا

 " .هرخآ يف دازو هب ةملس نب دامح انثدح ليعامسإ نب لمؤم انثدح (507/5)

 هظفح لبق نم فعض هيف ليعامسإ نب لمؤم نکل ." هللا لوسر تكسف :لاق

 ةصقلا هذه لثمب ةريره ىبأ ثيدح هل دهشي هنأ الإ

 نأ ىشحخأ ينإف «لعفت الف :رمع لاق " :اهرخآ يفو ءرمع نيبو هنيب الوطم

 ." مهلخف : واو هللا لوسر لاق «نولمعپ مهلخف ءاهيلع سائلا لكتي

 :لاق ريثك وبأ انثدح :لاق رامع نب ةمركع قيرط نم )٤٤/١( ملسم هجرخأ

 يفو ءرمعو رباج نيب تعقو ىلوألا وحن ىرخأ ةصق يفو .ةريره وبأ ينثدح

 :اهرخآ

4 
 ہا



 ينعي) هاو هللا لوسر لاقف .اوثبخو اوعمط دق سانلا نإ !هللا لوسر اي :لاق "

 يفو .رباج ثيدح نم حيحص داتسإب (۷ مقر) نابح نيا هجرخأ ." دعقا :(رباجل

 :هيفو ؛هدعب يتآلا وهو هنع هللا يضر لبج نب ذاعم نع بابلا

 هجرخأ دقو ." اولمعي مهعد :لاق ؟هللا لوسر اي مهرشبأ الفأ :تلق "

 لوسر نأ سنأ ثيدح نم امهريغو (50 )١/ ملسمو (حتف - ۱۹۹ /۱) يراخبلا

 :هيفو ثيدحلا " ...ذاعم اي :لاق لحرلا ىلع هفيدر ذاعمو ةو هللا

 هتوم دنع ذاعم اهب رخو «اولكتي اذإ :لاق ؟اورشبتسيف سائلا هب ريخأ الفأ)

 ذاعم نع قرط نم (775و ۲۳۲و ۲۳۰و ۲۲۹و ۲۲۸ /۰) دمحأ هجرخأو .(«امثأت

 نأ ينعنمي ملال هللا لوسر نم هتعمس ءيشب مكربخأ " :اهدحأ يف لاق

 هبلق نم اصلخم هللا الإ هلإ ال نأ دهش نم» :لوقي هتعمس ءاولكتت نأ الإ هومكثدحأ

 هسمت ملو ةنجلا لخد» :ةرم لاقو «ةنجلا لخد وأ ءرانلا لخدي مل هبلق نم انيقي وأ

 هللا همحر يراخبلا مجرت دقو .نيخيشلا طرش ىلع حيحص هدانسإو .«رانلا

 ءاومهفي ال نأ ةيهارك موق نود اموق ملعلاب صخ نم باب " :هلوقب ذاعم ثيدحل

 ."هلوسرو هللا بذكي نأ نوبحتأ «نوفرعي امب سانلا اوثدح :يلع لاقو

 اوعدو " :هل" ملعلا باتك " يف سايإ يبأ نب مدآ دازو كلذب هدائسإ قاس مث

 ثدحمب تنأ ام " :دوعسم نبا لوق هلثمو .همهف مهيلع هبتشيام يأ " نوركني ام

 )4/١(. ملسم هاور ." ةنتف مهضعبل ناك الإ مهلوقع هغلبت ال ًاثيدح اموق

 ثيداحألا يف دمحأ ضعب نود ضعبب ثيدحتلا هرك نممو " :ظفاحلا لاق

 فسوي وبأو «تافصلا ثيداحأ يف كلامو «ناطلسلا ىلع جورخلا اهرهاظ يتلا

 نم عقيم دارملا نأو نيبارجلا يف هنع مدقت امك ةريره وبأ مهلبق نمو «بئارغلا يف

 م



 .ةفيذح نع هوحن و «نتفلا

 اهذختا هنآل نيينرعلا ةصقب جاّجَحلل سنأ ثيدحت ركنأ هنأ نسحلا نعو

 .يهاولا هليوأتب ءامدلا كفس يف ةغلابملا نم هدمتعي ناك ام ىلإ ةليسو

 ريغ لصألا يف هرهاظو ءةعدبلا يوقي ثيدحلا رهاظ نوكي نأ كلذ طباض و

 ." ملعأ هللاو .بولطم هرهاظب ذخألا هيلع ىشخي نم دنع هنع كاسمإلاف «دارم

 .(۲۹۷-۲۹۹ /,)"ةحبحصلا"

 هنم باب ]4 4]

 :[ةريره يبأل علام هللا لوسر لاق]

 هللا الإ هلإ ال نأ ٌدهشي طئاحلا اذه ءارو نم َتيِقل نّمف ؛نيتاه يلعنب بهذا»

 .(ّنجلاب هرّشَبَق ؛هبلق اهب ًانقيتسُم

 :[مامإلا لاق]

 نب ةمركع قيرط نم ٠١( -4/1) ةناوع وبأو «(50 ٤٤- /۱) ملسم هجرخأ

 هللا لوسر لوح ًادوعق انك :لاق ةريره وبأ ينثدح :لاق ريثك وبأ ينثدح :لاق رامع

 ءانيلع أطبأف ءانرهظأ نيب نمل هللا لوسر ماقف ءرفن يف رمعو ركب وبأ انعم ءو
 لوسر يغتبأ تجرخف «عزف نم لوأ تنكف ءانمقف انعزفو ءاننود حّ نأ انيشخو

 ملف ؛ًاباب هل دجأ له هب تردف ءراجنلا ينبل راصنألل ًاطئاح تيتأ ىتح ولو هللا

 .-لودجلا :عيبرلاو -ةجراخ رئثب نم طئاح فوج يف لخدي عيبر اذإف ءدجأ

 لوسراي معن :تلقف ." ؟ةريره وبأ" :لاقف او هللا لوسر ىلع تلخدف تزفتحاف

 نأ انيشخف ءانيلع تأطبأف تمقف انرهظأ نيب تنك :تلق ." ؟كنأشام" :لاق !هللا

 زفتحي امك تزفتحاف «طئاحلا اذه تيتأف «عزف نم لوأ تنكف ءانعزفف ءاننود عطتقت
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 ...:لاق ؛هيلعن يناطعأو «" !ةريره ابأ اي" :لاقف !يئارو سانلا ءالؤهو «بلعللا

 ابأ اي نالعنلا ناتاه ام :لاقف ءرمع تيقل نم لوأ ناكف :لاقو .(ثيدحلا ركذف)

 هلإ ال نأ دهشي تيقل نم :امهب ينثعب ءا هللا لوسر العن ناتاه :تلقف !؟ةريره

 «يتسال تررخف :ييدث نيب هديب رمع برضف.ةئجلاب هترشب ؛هبلق اهب ًانقيتسم هللا الإ
 ينبكرو ءاكب تشهجأف ءةشيع هللا لوسر ىلإ تعجرف !ةريره ابأ اي عجرا :لاقف

 :تلق ."!؟ةريره ابأ اي كلام" : ةو هلا لوسر لاقف ؛يرثإ ىلع وه اذإف ءرمع

 :لاق ؛يتسال تررخ ةبرض ييدث نيب برضف «هب ينتثعب يذلاب هتربخأف ءرمع تيقل

 لوسر اي :لاق ." !؟تلعف ام ىلع كلمح ام !رمع اي" :ةجهللا لوسر لاق !عجرا

 هللا الإ هلإ ال نأ دهشي يقل نم ؛كيلعنب ةريره ابأ تئعبأ «يمأو تنأ يبأب !هللا

 لكتي نأ ىشخأ ينإف ؛لعفت الف :لاق ." معن" :لاق !؟ةنجلاب هرشب «هبلق اهب ًانقيتسم

 ." مهّلخف" : جهلا لوسر لاق .نولمعي مهلخف ءاهيلع سانلا

 :[مامإلا لاق]

 بيغرتلا ثيداحأب اوثدحي ال نأ ةاعدلل ديدس هيجوت ثيدحلا يفو

 نبيف ءاولكتيف ءاهمهف ءاسي نأ ةيشخ ؛ليصفتلاب اهنم دارملا نايب عم الإ :بيهرتلاو
02 

 :الثم

 ةدابع نم اهلئاق عنمت ثيحب ءًاديج مهفت نأ بجي ةينادحولاب هلل ةداهشلا نأ

 .ةفورعملا تادابعلا عاونأ نم عون يأب هللا ريغ

 ضعب بكترا وأ ءةيعرشلا ماكحألا ضعبب مايقلاب رصقو اهب دهش نم نآو

 .هل هللا رفغي نأ الإ ؛اهيلع بذعي نأ قحتسي ال هنأ ىنعي ال كلذف ؛ىصاعملا

 .( 11/1 11 /۷) "حص لا"



 لمعو ناسللاب رارقإو نانجلاب قيدصت :ناميإلا باب 1

 كلذ ركنآ نم ىلع درلاو صقنيو ديزي وهو ناکرالاب

 ينابلألا مامإلا دارأف ءةمامإلاب زعلا يبأ نبأ ةيواحطلا راش ةدغوبأ فصو]

 ملعي يتلاو هتديقع يف حراشلا اهررق يتلا ةيدقعلا لئاسملا مهأ ضعبب همازلإ

 :[مامإلا لاقف اهل يرثوكلا هخيش وأ ةدغ يبأ راكنإ ينابلألا خيشلا

 انأف ةروهشملا ةسوململا ةمامإلا هذهب ًاقح ًانمؤم ةدغ وبأ ناك اذإف :تلق

 هيلإ بهذ ام قفاوي امب اهنع باجأ نإف ءلئاسم عبس مامإلا اذه مالك نم هل راتخأ

 نظلا ةءاسإ نم هيلإ رذتعأو هوجرن ام كلذف صلخم بلق نم روهشملا مامإلا اذه

 .ةارادملا نم هب هتيمر ام -فسآلا عم - ديؤي امم كلذف ىرخألا تناك نإو «هب

 :[لاق مث لئاسم عبرأ ركذف]

 كلام ةمئألل ًاعبت[ زعلا يبأ نبأ :يأ] "مامإلا" لوقي :ةسماخلا ةلأسملا

 لهأو ثيدحلا لهأ رئاسو ةيوهار نب قاحسإو يعازوألاو دمحأو يعفاشلاو

 :ةئيدملا

 :اولاقو .ناكرألاب لمعو :ناسللاب رارقإو ءنانجلاب قيدصت وه ناميإلا نإ

 .صقنيو ديزي

 نم مهديؤت يتلا ةلدألا ةحارص عم مهفلاخي ةفينح يبأل ًابصعت كخيشو

 ًاعيمج مهنم زمغيو لب «مهنع هللا يضر حلاصلا فلسلا راثآو ةنسلاو باتكلا

 مهنأ ريشي "نوحلاص سانأ" ىلإ (45 - ٤٤ ص) "بينأتلا" يف هلوقب مهيلإ ًاريشم

 :لوقي مث «مهنود ةفينح يبأ دنع هقفلا امنإو ءهقف الو هيلإ اوبهذ اميف مهدنع ملع ال

 ةمئآلا كئلوأو فلسلاف هيلعو .حارصلاو قحلا هنإو ؛ةملكلاو ناميإلا هنإ

£۲ 
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 ديزي هنأو ءناميإلا نم لامعألا نأب :مهلوق يف لطابلا ىلع هدنع مه (!) نوحلاصلا

 «هفرحب هلقن «هنم دهاشلا عوضوم انلقن يذلا هخيش مالك ةدغوبأ لقن دقو .صقنيو

 رخآ ناكم يف هيلإ راشأ مث «(1۹- 517 ص) "ليمكتلاو عفرلا" ىلع قيلعتلا يف

 :(۲۱۸ ص) هلوقب هل ًاربكمو هب ادجمم هنم

 داعأ مث باتك يف هلثمب رفظت ال كنإف ًاقيلعت هلقن قبس ام ًامازل رظناو

 فيرعتلا اذه نأ - لهجي هنأ هب ينظو .هب هباجعإ غلاب عم ( ”5١7 ص) هيلإ ةراشإلا

 هيلع امل ةفلاخملا نم هيفام عم حارصلا حلا هنأ هخيش معز يذلا ناميإلل

 مهسفنأ ةيفنحلا ءاملع نم نوققحملا هيلع امل فلاخم «تفرعامك فلسلا

 :ىلإ اويهذ نيذلا

 نبال "قئارلا رحبلا" يف امك !رارقإلا هعم سيل طقف قيدصتلا وه ناميإلا نأ

 روصي نأ اهيف لواحي اهيلإ راشملا هتملك يف يرثوكلاو ء(۲۹ )٥/ يفنحلا ميجن
 نأ ىلإ كلذب ريشي «يظفل ناميإلا يف ةيفنحلاو فلسلا نيب فالخلا نأ ئراقلل

 ال ام اذهو «صقنپو ديزي هنأب نولوقي مهنأ ىسانتي مث ءًايلصأ ًاتکر تسيل لامعألا

 :مهدنع ةرفكملا ظافلآلا نايب ددص يفاولاق مهنإ لب ءًاقالطإ ةيفنحلا هب لوقي

 !"نيدترملا ماكحأ باب" - "قئارلا رحبلا" يف امك صقتنيو ديزي ناميإلا :هلوقبو

 - ۳۳۸ ص) ةيواحطلا حرش عجار !!نودترم مهدنع رافك اذه ىلع فلسلاف

 يف يرثوكلا ةغوارم نع فشك يذلا (۳۷۳ - ۳١۲ /۲) "ليكدتلا"و 06

 .ةلأسملا هذه

 نأ ةلأسملا يف روكذملا فالخلا يف لاقيام لقأ نأ ميركلا ئراقلا ملعيلو

 يفاني ءًاقح نمؤم انأ :- ًارجاف ًاقساف ناك ولو - مهدحأ لوق نأ نولهاجتي ةيفنحلا

 عمم



 لقألا ىلع ةيظفللا ةيحانلا نم ولو نآرقلا عم بدأتلا - ليوأتلا يف اوفلكت امهم

 ئايا ْمهْيَلَع ْثَيُِ اذِإَو ْمُيْيوُلُق ثلج هللا ريد اإ َنيِذَلاَنوُنمْؤُلا اإ :لوقي يذلا

 نوقف ْمُهاَتفَرَراَنبَو ةالصلا َنوُميِقُي َنيِذَّلا نوک مَ َلَعَو اال مدار
 .(اًمَح َنوُنمْؤْلا مه َكِيَلْوَ

 وه نم ءةبصعتملا ءال وه هب ىلتبا امم ىلاعت هللا هافاع يذلا نمؤملا لمأتيلف

 !؟ءالؤه دنع ًاقح نمؤملا وه نمو «ىلاعت هللا دنع ًاقح نمؤملا

 (هم8- ها/ ص)" ةيواحطلا ةديقعلا حرش قيقحت"

 لمعلا نوطرتشي ال نيذلا ةئجرملا ةالغ ىلع درلا باب [ 1

 ناميإلا يف يبلقلا

 :[ للي يبنلا نع يور]

 نع قشو ءًاريخ هيف دجي ملف تومي ًالجر مالسلا هيلع توملا كلم رضح»

 ال :لوقي هكنحب ًاقصال هناسل فرط دجوف هييحل نع كف مث ءًائيش هيف دجي ملف هبلق

 .«صالخإلا ةملكب هل هللا رفغف هللا الإ هلإ

 .(ركنم)

 :[مامإلا لاق]

 ال هللا الإ هلإ ال :هلوق نأل هرخآ هضعب ضقاني يدنع ركنم ثيدحلا نإ مث

 ةئجرملا ضعب بهذم ىلع الإ ناميإلا نم ءيش هبلق يف دجوي مل ماد ام هعفني

 .لمأتف .يبلقلا ناميإلا لوقلا عم نوطرتشي ال نيذلا ةالغلا

 ةفيعضلا" "')5/ ٩٩ 1١١ (.

 را ٠٤٤



[o4]ةفرعملا يف ناميإلا رصح نم ىلع درلا باب  

 :[مامإلا لاق]

 .(6ص) '"ةالصلا ةفص"
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 (ءاجرإلاب ةنسلا لهأو خيشلا مهتا نم ىلع درلا
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 ءاجرإلاب خيشلا زمغ نم ضعب ىلع درلا باب [1514]

 :[مامإلا لاق]

 رفسل" ءاجرإلا ةرهاظ" باتك يأ] روكذملا باتكلل يتعلاطم نم يل ادب دقو

 لهأ نوفلاخي نيذلا مالكلا ءاملع ىلع درلا يف ًادج ةريبك ةدئاف وذ هنأ [يلاوحلا

 ؛(ناميإلا نم ةحلاصلا لامعألا نأو «صقنيو ديزي ناميإلا) :مهلوق يف ثيدحلا

 عم «جراوخلا بهذم ىلإ ليمي هنأ ّيلإ لاخيل ىتح ؛هتارابع ضعب يف رهاظ ولغ عم
 عم ؛ًاحيولت ىرخأو ًاحيرصت ةرات ؛ةرم نم رثكأ ءاجرإلاب ينزمغو «مهيلع دري هنأ

 ملعي وهو «- عابتألا :لوقأ الو ةالغلا ضعبل ًافالخ - ليجبتلاو مارتحالا هراهظإ

 ملام ؛ًالسك ةالصلا كرات رفكأ ال يننأب ًاعرذتم ءثيدحلا لهأ بهذم رصنأ يننأ

 «(كانلتق ؛الإو «لصت مل نإ) :هلاقي يذلاك :دوحجو ةديقع نع هكرت نأ ىلع لدي

 " ةالصلا كرات مكح " يتلاسر يف هتلقن تنك امك - دترم رفاك اذهف ؛لتقيف ىبأيف

 تضافتسا يتلا راثآلا ةيميت نبا لمح هلثم ىلعو - ةيميت نبا هخيشو ميقلا نبا نع

 الإ رفكلا نيبو دبعلا نيب سيلا : إب هلوقو ءةالصلا كرات رفك يف ةباحصلا نع

 انامر اذه عمو .(55- ۳۸ ص) ةروكذملا ةلاسرلا يف امهمالك رظنا .«ةالصلا كرت

 ؛قحلا نم هيف فلتخا امل هايإو هللا انادهو ءهللا هحماس ..ءاجرإلاب روكذملا فلؤملا

 .ميقتسم طارص ىلإ ءاشي نم يدهي هنإ

 ءاطخألا نم هيف امو «باوصلا نع هملق ابن اميف ًادج عساو هتشقانم لاجمو

 عم قفتي ام ىلإ اهايإ هيلو ءصوصنلاو ثيداحألل هليوأت يف ةصاخبو «تاضقانتلاو

 ذإ ؛هتحص ىلع قفتملا ثيدحلا ةحص يف كيكشتلا هتلواحم عم ؛هيلإ بهذ ام

 نم هللا مهجرخي نيذلا نييمنهجلا ثيدحب لعف امك - عنقم ريغ هايإ هليوأت نأ رعش
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 .اهنم هيلع وه ام ركذ نع ًانايحأ هضارعإو لب «- هولمع لمع ريغب رانلا

 .نآلا هدجأ ال امم «ًاديدم ًاتقو هل غرفتلا بلطتي ًادج عساو باب اذه :لوقأ

 .“"ناعتسملا هللاو

 .(4494/؟ ")١4/ ةفيعضلا"

 هنم باب ]4۹4[

 :[مامإلا لاق]

 ءاش نم اهب هللا عفنف " ةالصلا كرات مكح" ناونعب ةصاخ ةلاسر ... ٌتْعَبَط

 ًالسك ةالصلا كرات نأ :مكحلا نم [اهيف] ام نيفلؤملا ضعب ركنتساو «هدابع نم

 ؛هل فلاخم رابتعالا اذهب وهف ةديقع هايإ هتفلاخمل ؛رفاكب سيل -اهب هناميإ عم -
 ثيدحلا يف ديعس وبأ لاق امك ؛هعيضي ال نأ نمض لجو زع هللاو ؛يبلق لمع وهو

 لامي ٌمِلْظَيَأل هللا نإ :ةبآلا هذه ًارقيلف ؛ثيدحلا اذهب قدصي مل نمف " :اذه

 .4...ةّرَذ

 موي نورسحتي نيذلا ؛ًالمع رافكلل هباشم وهف ةالصلا هكرت ىلإ رظنلابو

 «نيكشلا ٌمِهْطُن كو لَنا نم كتل :رقس يف مهو نولوقيف ؛ةمايقلا
 ؛ةاكزلل كراتلاك وهف ؛رافكلا لمع لمع هنأل ؛يلمع رفك هرفكف ؛(55 :4":رثدملا)

 مث هعنم ناك يذلا هلامب ةمايقلا موي بذعي ةاكزلا عنام نأ ًاضيأ ثيدحلا حص دقو

 -هايإو هللا اناده -هيلإ راشملا فلؤملا نكلو ءرانلا ىلإ امإو ةنجلا ىلإ امإ قاسي

 ةمالعلا مامإلا ضقنب ةئلألتملا رردلا" يف روكذملا باتكلا ىلع مامإلا قلع ام ضعب رظناو )١(

 .يبلحلا نسح نب يلع :لضافلا هذيملتل "ةتجرملا ةقفاوم ةيرف ينابلألا

 ۵و ا ا ا
 ١ ہا



 ةحيرصلا هتلالد لطع ًاليوأت ةاكزلل عناملا ثيدح لوأت امك ثيدحلا اذه لوأت

 حص دق هنأ عم ؛يلمعلا رفكلاو يداقتعالا رفكلا نيب قرفلا نم هيلإ انبهذ ام ىلع

 نباك ؛فلسلا عابتأ نم مهدعب نم هيلع ىرجو «هتذمالت ضعبو سابع نبا نع اذه
 ًاقلطم هيلإ ىموملا هيلع جرعي مل كلذ عمو ؛ثحبلا اذه يف مدقت امك ؛هخيشو ميقلا

 َنيِملْسُمْلا ل َمْجَتَقأظ :لوقي لجو زع هللاو!هيلإ هل ليبس الو ؛هدرل ولو

 روكذملا فلؤملا فرص كلذكو ؟(0+ :مه:ملقلا»# نومك فيك ْمُكَل ام «نيِمِرْجُمْلاَك

 ؛ًامهس كرت نم" :نيب قيرفتلا يف حيرصلا "..ىوص مالسإلل نإ ":ثيدح نع هرظن

 هلك مالسإلا ذبن دقف ؛اهلك مهسألا كرت نم " نيبو ؛" هكرت مالسإلا نم مهس وهف

 هريغب لعف امك ؛هفيعضت وأ هليوأت لواحي نأ دعبتسأ الو .باوجب هل ضرعتي ملف ؛"

 .ةحيحصلا ثيداحألا نم

 درلل ةصرفلا يل حنست ىتم يردأ الو ءًادج عساو هيلع درلا لاجمف ؛ةلمجلابو
 هليجبتو هفطلو هبدأ هل ركشأ تنك نإو ؟ًاثيدحو ًاهقف اهيلع ذخؤي ام نايبو ؛هيلع

 ديزي ناميإلا نأ يف ثيدحلا لهأ ةديقع نع هعافدو :فرحألا هذه بتاكل

 ؛ءاجرإلاب ماهتالاو ؛ةفلاخملاو ولغلا نم ءيش ًانايحأ هب نرتقا دق ناك نإو ؛صقتيو

 نإو ؛صقنيو ديزي ناميإلا :لوقأف ؛ةيرذج ةفلاخم مهفلاخأ يننأ ملعي هنأ عم

 كلذ عمو «ةئجرملل ًافالخ ؛هيف ءانثتسالا زوجي هنإو «ناميإلا نم ةحلاصلا لامعأل

 ةئيسلا عبتأو " : لب يبنلا ةيصو كلذب بلقف !ءاجرإلاب ةرم نم رثكأ ينامر
 " :كرابملا نبال لجر لاق دقف !ةحرابلاب مويلا هبشأ ام :تلقف !" ..اهحمت ةنسحل

 لاقف .ناميإلا نم هجرخأ ال :لاق ؟وه نمؤمأ ؛رمخلا برشيو ينزي نميف لوقت ام

 !ينلبقت ال ةئجرملا نإ :كرابملا نبا هل لاقف !ًاتجرم ترص نسلا ربك ىلع :لجرل

 انتانسح :لوقت ةئجرملاو .كلذ لوقت ال ةتجرملاو .صقنيو ديزي ناميإلا :لوقأ انآ
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 سلاجتف ةروبس ذخأت نأ ىلإ كجوحأ امو ؟ةنسح ينم تلبقُت ملعأ ال انأو .ةلبقتم

 TY) و /۳)" ه دتسم' ىف هيوهار نبا هاور ." ءاملعلا

 ةئجرملا عم لوقلاب كارشإلا وه نيملاظلا نيماهتالا نيب ةهباشملا هجوو :تلق

 كرابملا نباو ؛ًالسك ةالصلا كرات ريفكت مدعب يلوقب انآ ؛ةئجرملا هل وقيام ضعب يف

 نأل؛جورخلاب هتيمرل لثملاب هلباقأ نأ تدرأ ولو ةريبكلا بكترم ريفكت مدع يف

 َنِم َنوُكَأ ْنَأ هللا دوعاو !ةعبرألا ناكرألا ةيقبو ةالصلا كرات نورفكي جراوخلا

 .« نيلهاجلا

 .( 154-119 ١/ /۷)" ةحيحصلا ةلسلسلا"

 ءاجرإلاب ةنسلا لهأ مهتا نم ىلع درلا باب []

 دروأف ,ريفكتلا لئاسم نع اوملكتف بتكلا ضعب كانه ترهظ انخيش :لاؤس

 هذه يف ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةديقع نأ اهب اومهتاو «ناميإلا ةلأسم يف ةلدألا ضعب

 امف يواحطللو زعلا يبأ نبال ًامالك اودروأو ءةثجرملا لئاسم نم يه ةلأسملا

 ؟ًاريخ هللا مكازج .ةهبشلا هذه ىلع مكدر

 اًح ةئجرملا نيبو اًح ةنسلا لهأ نيب يرذج فالخلا :ًالوأ نأ اندر :خيشلا

 امأ :ناميإلا نم ةحلاصلا لامعألا نأ نودقتعي ةنسلا لهأ نأ :نيتنثا نيتيحان نم

 قيدصتو ناسللاب رارقإ وه ناميإلا نأب نوحرصيو «كلذ نودقتعي الف ةئجرملا

 نودري كلذبو ءناميإلا نم تسيلف ةحلاصلا لامعألا امأ ءبلقلا وهو نائجلاب

 .انررطضا اذإ الإ لقألا ىلع اهنم ءيش ركذ ىلإ انب ةجاح ال ةريثك صوصن

 ةطقنلا ءاّمح ةنسلا لهأ [اهيف] ةئجرملا فلاخي يتلا ىلوألا ةطقنلا يه هذه

 ديزي ناميإلا :نولوقي ةنسلا لهأ نأ :يهو ىلوألا ةطقنلا نم عرفتت يهو ةيناثلا

 ہا



 ةقيقحلا هذه نوركتي ةئجرملا ؛ةيصعملاب هناصقنو :ةعاطلاب هتدايز ءصقتيو

 مهيلإ ترشأ نم ماهتاف ءصقني الو ديزي ال ناميإلا نأب :نولوقيو ءةيعرشلا
 مهنأب ةنسلا لهأ رضاحلا رصعلا يف نيبتاكلا ءالؤه ماهتا يوارلا ىلع ةدهعلاو

 نينثا نيرمأ دحأ ىلع ةحضاو ةلالد لدي كلذف «ناميإلا ةلأسم يف ةئجرم

 نم مهتي فيك ءاهنولهاجني مهنآ امإو «ةقيقحلا هذه نولهجي مهنأ امإ ؛رم امهالحآو

 مهنأب ءالؤه مهني فيك «صقنيو ديزي ناميإلاو «حلاصلا لمعلا لمشي ناميإلا لوقي
 لمعلا لمشي ال ناميإلا :نولوقيف ًاّيرذج ءالؤه نوفلاخي ةئجرملاو :ةئجرم

 :لوقي ناك هنأ مهرابك دحأ نعاوور ىتح «ناصقتنلاو ةدايزلا لبقي الو «حلاصلا

 سيل هنكل ؛هسفن عم ًاقداص نوكي دق وهو «مالسلا هيلع ليربج ناميإك يناميإ
 ناميإلا نأ دقتعي هنأل ؛ليربج ناميإك يناميإ :لوقي امنيح هبر باتك صن عم ًاقداص

 وه يذلا ناميإلا اذهو ءناميإ وه امنإو :ىوقتلاو ةدابعلاو ةالصلاب ةقالع هل سيل

 بيرلا هلخد نيقيلا تحت تصقن نإ هنأل ؛ناصقنلاو ةدايزلا لبقي ال داقتعالا درجم

 ناكملا اذهك رونلا اذهك دومجلا لبقي ال ناميإلا نكل ديني ال كاذ نيح كشلاو

 لهأ ماهتا نذإف «هل دودح ال ام ىلإ عستيو عستي وهف راونأ نم هيف تطلس امهم
 كئلوأ جراوخلاب نوقحلي لاؤسلا نم تعمس امم اودبي نيذلا ءالؤه نم ةنسلا

 «رئابكلا نم ةريبك بكترا نم نورفكيو ؛ةملكلا هذه لثمي نولوقي نيذلا

 فيك ًابجع ايف ؛ةئسلاو باتكلا نم اًدج ةريثكو ةريثك صوصن كلذ يف نوفلاخيو

 لوسر مهل دهش نيذلا مهعابتأو نيعباتلاو ةباحصلا نم نيملسملا ريهامج نومهتي

 نم ليطاسأ كلذب نوفلاخيو :ةئجرم مهنأب مهنومهني نورق ريخ مهنأب ااو هللا
 رثكأ ةيرفلا هله در يف ًاعسوت بلطتي ال ينظ يف رمألاو «ةنسلاو باتكلا صوصن

 .هللا ءاش نإ ةيافك اذه يف لعلو ًافنآ هتركذ امم

 (مالسإلا قيرط ٠٠:1١:۳۳ /9/54) "رونلاو ىدهلا "



 عقوم لوح ةملك هيفو ريفكتلا لوصأل ريرحتلا باب [3
 [يربنعلا دلاخ ذاتسألا عم سلجم] ناميإلا نم لمعلا

 ذوعنو «هرفغتسنو «هنيعتسنو «هدمحن هلل دمحلا نإ :[يربنعلا دلاخ] يقلملا

 للضي نمو «هل لضم الف هللا هدهي نم ءانلامعأ تائيس نمو ءانسفنأ رورش نم هللاب

 هديع ًادمحم نأ دهشأو «هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو «هل يداه الف

 :لعيامأ :هلوسرو

 ... ثدحملا داقنلا ةمالعلا ةيعادلا خيشلا ةليضف نمحرلا دبع ابأ

 .ظافلألا هذه نم كعد كعد :خيشلا

 ءاملعلا لثم امنإ :ةبالق وبأ لوقي امك كش ال «ينابلألا نيدلا رصان :يقلملا

 اذإو ءاوريحت تييغت اذإف ءاهب ىدتقي يتلا مالعألاو ءاهب ىدتهي يتلا موجنلا لثمك

 .اولض اهوكرت

 كش الو رفكلاو ناميإلا لئاسم هاجت ةديدش ةريح يف مويلا بابشلا نإو الأ

 ؛اهقيقحتب ءانتعالا دحأ لك ىلع نيعتي هنأو ءناكمب ةروطخلا نم لئاسملا هذه نأ

 لئاسملا هذه يف فالتخالاو ؛ةواقشلاو ةداعسلا اهب قلع -ىلاعتو كرابت- هللا نآل

 ىلع ىفخي ال امك جراوخلاو ةباحصلا نيب ةمألا هذه يف عقو فالتخا لوأ وه

 باوجلاب عفتي هللا لعل ؛ةلئسألا ضعب حرطن نأ انيلع ًامازل ناك كلذلو ؛مكتليضف

 نأ كش الف :ناميإلا لئاسم يف وهو لوألا لاؤسلاب أدبنو «مكتليضف نم اهيلع

 «نائجلاب داقتعا :تانون سمخ ءاملعلا ضعب ربعي امك ةنسلا لهأ دنع ناميإلا

 .ناطيشلا ةعاطب صقنيو «نمحرلا ةعاطب ديزي ءناكرألاب لمعو «ناسللاب لوقو

 بلقلا لمعو «ناسللاو بلقلا لوق «لمعو لوق ناميإلا نإف ىرخأ ةرابعبو

e | 

 ہک تا



 نوکی الو «هناسلب رقيو ؛هبلقب قدصي ىتح ًانمؤم لجرلا نوكي الف «حراوجلاو
 برلل لالجإلاو ميظعتلاو ةيشخلاو بحلا نم بلقلا لمعب ينأي ىتح ًانمؤم كلذب
 عقوم ام :خيشلا ةليضف لاؤسلاو ءةييلقلا لامعألا نم كلذ وحنو «-ىلاعتو كرابت-

 هذه حيضوت وجرأ ؟ةحص كرش مأ لامك طرش وه لهو ؟ناميإلا نم لمعلا

 .مكيف هللا كرابو ءةيضقلا

 ةباحص نم ةمئثألا لاوقأ نمو ةنسلاو باتكلا ةلدأ نم هانمهف يذلا :خيشلا

 لمعلاب قلعتي ام ىلإ هادعتو يبلقلا لمعلا زواج ام نأ نيدهتجم ةمئأو نيعباتو

 وه يذلا ناصقتلاو ةدايزلاف كلذلو ءةحص طرش سيلو لامك طرش وهف يندبلا

 لامعألا هذهب ديزي امنإ لاؤسلا فيعاضت يف هركذ ءاجو ءءاملعلا دنع فورعم

 دادزا املكف «يندبلا لمعلاو «يبلقلا لمعلا نيب ًادج قيثو طابترا كانهف ءصقنيو

 داع ًايندب لمعلا دادزا املكو ؛ندبلا ىلع هراثآ ترهظ املك بلقلا يف ناميإلا

 لاوقأ نم ًافنآ هيلإ ترشأ امم همهفن يذلا وه اذهف «يبلقلا ناميإلا يف ةدايزب

 سمألاب تمهف دقو ءةنسلاو باتكلا تالالدب سانلا ملعأ اوناك نيذلا ءاملعلا

 نم ةلدألا نم كل رسيت ام لك تبلجو عوضوملا اذه يف تعسوت كنأ بيرقلا

 ىلع ىرج نمو فلسلا ةمئأ لاوقأو ةو هللا لوسر ثيداحأ نمو هللا باتك

 لجترن يذلاو «تقولا اذه لثمل ةبسنلاب ةضافإلا نع ةينغو ةيافك هيف ام مهجهنم

 نايب وأ حيضوت ىلإ جاتحي ءيش كانه ناك اذإف «ًالاجترا كلاؤس نع باوجلا هيف

 .لاؤسلا اذه دعب ام ىلإ لقتنن الإو «هحضونف

 لوقي امك ةحص طرشال لامك طرش لمعلا مادام خيشلا ةليضف :يقلملا

 مهنأب نييفلسلا ضعب مهتي وأ ةنسلا لهأ مهتي سانلا ضعب نإف «جراوخلاو ةلزتعملا
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 يدؤي كلذ نإف لامك طرش لمعلا نإ اولاق نإ مهنأ نودقتعي مهنأل ؛كلذ ةئجرم

 اهيأ متنأ متمد امف ؛:ةئجرملا لوق اذه نولوقيو «لمع الب لوق ناميإلا نأ ىلإ

 كلذكو ءةسمخلا ناكرألا لامعألا كلت نمو «لامعألا كرات نورفكت ال نويفلسلا

 امف ؛ةئجرم متنأف «لالحتساو دوحج ام ريغ نم هللا لزنأ ام ريغب مكحلا كرت نم

 ؟-مكيف هللا كراب- ةيرفلا هذه ىلع مكدر

 قحلا عابتا انمهي ام ردقب ةثداحلا تاحالطصالا انمهي ام نحن :ًالوأ :خيشلا

 ال :انعم نولوقي مهف «ةلزتعملا وأ جراوخلا بهذم اذه هنإ ليق ٌءاوسف «ناك امثيح

 نأ ةبيطلا ةملكلا هذه ىلع مهانقفاو اننوك ىنعم لهف «هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ

 .-ًاضيأ- كلذ نولوقي مه قحلا نع فارحنالا باحصأ نم انريغ نأل ؛اهنع ديحن

 ةحيحصلا ثيداحألا ضعب يف ءاج امك نحن امنإو ءال :باوجلا نوكيس ةهادب

 امم انركذ امب نولوقي نيذلا ةنسلا لهآ نومهتي نيذلاف ءراد ثيح قحلا عم رودن

 نيذلا ؟ءاجرإلا اذه وه ام «مهدنع ؟ءاجرإلا اذه وه امف ؛ءاجرإلاب ةمئآلا هيلع

 كلذلو «ةحلاصلا لامعألاب صقنيو ديزي ناميإلا نأب نولوقي ال ءاجرإلاب نولوقي
 فلسلا ءاملع نأ ملعن نحنف «ةئجرملا نيبو قحلا لهأ نيب ًادج حضاو فالخ ةمثف

 صقني الو ديزي ال ناميإلا نإ نولوقي نيذلا ةئجرملا نم فلسلا ضعب نع نوركذي
 نأل كلذ ؛لوقنم اذه «ليربج ناميإك يناميإ :لوقي نأ نع عروتي ال مهدحأ نأ

 انلوق نم ءاجرإلا بهذم نبأ ناصقنلاو ةدايزلل ةلباق ريغ مهدنع ناميإلا ةقيقح
 هنأ راركت ىلإ ةجاح ال امم لاؤسلا يف ءاج امكو «صقنيو ديزي ناميإلا نأب نحن
 ةقيقح ءاجرإلاب نيلئاقلا فارحنا نم غلب دقلو ؛ةيصعملاب هناصقنو ةعاطلاب هتدايز

 ىلع ةنسلاو باتكلا يف ةحارص لدت يتلا صوصنلا ريغ ًاصوصن هيف اوفلاخ ًاغلبم

 كلت اولاق صقني الو ديزي ال ناميإلا نأ مهلوق ىلع ءانب هنأب اولاقف ءديزي ناميإلا نأ

 نمؤم انأ :لوقي نأ زوجي ال ؛ناميإلا ىف ءانثتسالا زوجي ال هنأ اهيلع اونبو ةملكلا

 يا



 ينثتسي نم ريفكت وهو ًادج ًاريطخ ًامكح ةلوقلا هذه ىلع اوبترو «-هللا ءاش نإ-

 زوجي ال هنأب عورفلا بتك يف ءاج دق -هللا ءاش نإ- نمؤم انآ :لاق نمف «هناميإ يف

 نم ردص دق ناك اذكه «مهناميإ يف نونثتسي مهنأل ؛ةيعفاشب جوزتي نأ يفنحل

 نيلدتعملا نم وأ مهيفصنم نم ناك هنأب نظي نم ءاج مث ءلبق نم مهئاملع ضعب
 ىتفأ يذلا اذهأ ؟رطخأ امهيأ :لءاستأ يننأ ةقيقحلا نكل ءزاوجلاب ىتفأف «مهيف

 جوزتي نأ يفنحلل زوجي ال هنأب اوحرص نيذلا كئلوأ مأ ؟يتآلا ليلعتلاب زاوجلاب

 الو ةملسم نوكت ال اهناميإ يف كشت يتلاف ؟مهناميإ يف نوكشي مهنأل ؛ةيعفاشلاب

 دق يذلا اذه ءاجف «باتكلا لهأ نم تناك ول ءاهجوزتي نأ زوجيل باتكلا لهأ نم

 نيلقثلا يتفمب فورعملا وهو لثس امنيح باجأف مهيف نيلدتعملا نم هنأ نظي

 لهآ ةلزنم اهل ًاليزنت -ةربعلا عضوم وه نآلا- ليلعتلاو زوجي :لاق ريسفتلا فلؤمو

 قحلا ةملكب نيلئاقلا نومهتي نيذلا نأ كش الو ءةئجرملا باوج وه اذهف «باتكلا

 قحلا لهأ ىلع نولوقي مهنأ هرخآ ىلإ صقنيو ديزي ناميإلا نأ ًافنآ هناي قبس امم

 اميف نولطبم مهنأ نوملعيو :نولوقيام نوملعي مهنأ يداقتعا يفو «مهيف سيل ام

 ناتشف ؛ةئجرملا نيبو فلسلا ةديقع نيب ًادج حضاو يداقتعا يف قرفلاف «نولوقي
 حلاصلا فلسلا عابتأ نومهتي نيذلا مويلا نيئشانلا ءالؤه نم ملظلاو «نيقيرفلا نيب

 :ماسقأ ةثالث ىلإ ةئجرملا قرف مسق ةيميت نبا مالسإلا خيش نإ مث :يقلملا

 لوق درجم هنإ :لوقي نم مهنمو .بلقلا يفام درجم ناميإلا نإ لوقي نم مهنمف
 .ةفورعملا ةقرفلا ةيماركلا لبق دحأل فرعي ال اذهو «ناسللا

 .معن :خيشلا

 وه :نولوقي ذإ ءاهقفلا ةئجرم مهو «ةئجرملل ثلاث لوق كانهو :يقلملا
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 ىلإ نوبهذي مكتليضف نم انملعت امك ةتجرملا ةماعو ءناسللا لوقو بلقلا قيدصت

 امأ ءاوس عيمجلا ناميإ لب ؛هيف هلهأ لضافتي الو ضعبتي الو صقني الو ديزي ال هنأ

 صقنيو ديزي لمعو لوقو داقتعا هنإ نولوقي مهنإف ةنسلاو ثيدحلا لهأ نويفلسلا

 ةيواحطلا ةديقعلل هح رش يف زعلا يبأ نبال ةبيط ًةلوق ةبيطلا مكتملك ىلإ فيضأ
 .همذ يذلا مومذملا ءاجرإلا نإ :لوقي اميف لوقي

 :لوقي فيك ًاوفع :خيشلا

 نأب «ءيصاعملاو قسفلا روهظ ىلإ يدؤي مومذملا ءاجرإلا نإ :لوقي :يقلملا

 ناميإلاو مالسإلا لماك ًاقح ملسم نمؤم انأ :لوقي

 هاه :خيشلا

 اذهبو «يصاعملا نم هنم نوكي امب يلابي الف هللا ءايلوأ نم يلو :يقلملا

 امك ًاعطق لطاب اذهو ؛هلمع نمل بنذ ناميإلا عم رضياال :ةئجرملا تلاق ىنعملا

 دبع نبا رمع ىبأ برغملا لهآ ظفاحل رخآ لوق كانه نأ امك .زعلا ىبأ نبا لوقي

 .-ةالصلا كرات رفك مدعب لوقلا ينعي- لوق اذه :لوقي مكتليضف هلاق ام ديؤي ربلا

 «لمعو لوق ناميإلا :لوقي نمم ةمئألا نم ةعامج هب لاق دق لوق اذه :لوقي

 «ناميإلا لمكتسم رقملا نمؤملا :لوقت ةئجرملا نأ الإ ؛-ًاضيأ- ةئجرملا هب تلاقو

 نإف عدبلا لهآ امأف ءةالصلا كرات يف ةعامجلاو ةنسلا لهآ ةمثأ فالتخا انركذ دقو

 الو دحاج ريغ رقم ناك اذإ ناميإلا لمكتسم نمؤم ةالصلا كرات :تلاق ةئجرملا

 .-هللا همحر- ظفاحلا مالك ىهتنا ربكتسم

 ذإ ةميدق ةيرف يه امنإو «ةثيدحلاب تسيل ةيرفلا هذه - خيشلا ةليضف- نأ ىلع

 ہا



 لهآ دئاقع يف ناهربلا :هباتك يف يكسكسلا لضفلا وبأ ةمالعلا خيشلا يضاقلا ركذ

 مهنأب ةنسلا لهأ نومهتي ؛:ةيروصنملا ب ىمست عدبلا لهأ نم ةفئاط نأ ؛نايدألا

 اهبوجول ًادحاج نكي مل اذإ ةالصلا كرات نإ :-ةنسلا لهأ لوقل يأ- اهلوقل ةتجرم

 اذه نولوقيو .دمحأ مامإلا بهذم نم يأ «بهذملا نم حيحصلا ىلع ملسم

 لهأ نع يكسكسلا خيشلا عفادو ءلمع الب لوق مهدنع ناميإلا نأ ىلإ يدؤي

 .خيشلا ةليضف .ًافنآ روكذملا هباتك يف ماهتالا اذه درو ةنسلا

 يه له «ملسم :ةظفل يف لضافلا لجرلا ةرابع ناك اذإ يردأ ام ًاوفع :خيشلا

 ثحبلاو «نمؤم ريغ هنكل «ملسم :هيف لاقي مالسإلا رهظي يذلا قفانملا نآل ؟ةقيقد

 نمؤم هنإ :انباوجو ؟ال مأ نمؤم وه له اهب نمؤم وهو ةالصلا كرات اذه هنآ نآلا

 .صقان هئاميإ نكل

 .معن معن :يقلملا

 ىتح :لاقيف ملسم هنإ لاقي نأ امأ ؛هناميإ ناصقن ليلد ةالصلل هكرتف :خيشلا

 هنع لاقيف مالسإلا ناكرأ نم ءيشب رهاظتي هنكل «ناميإ نم ةرذ هبلق يف سيل يذلا

 .يتظحالم موهفم «ملسم هنإ

 معن معن :يقلملا
 ؟اذه يف مكل ودبي وش :خيشلا

 نيب قرفي ال نمم هنأو ءنمؤملا ملسملاب دصقي امبر هنأ يل اودبي :يقلملا

 .ناميإلاو مالسإلا

 اذه نكل :خيشلا
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 .ملعأ هللاو اذه لعل :يقلملا

 هآ :خيشلا

 ..نأ نظأ الو :يقلملا

 ؟لاؤسللو ةهبشلل عفدأ نوكي الأ نمؤم ليق ول هنأ ينعي دصقلا وه :خيشلا

 .كش الب :يقلملا

 نم ينهذ يف يقب اذكه «ةيميت نبا مالسإلا خيش مالك مكافخي ال هنأل :خيشلا

 ؛ّىنعم امهنم لكلف قلطأ اذإ مالسإلاو قلطأ اذإ ناميإلا نأ يهو «ةميدقلا يتعلاطم

 .رخآلا ماقم امهدحأ موقي دق نكل

 .معن يأ :يقلملا

 ةالصلا كرتو ناميإلا عوضوم عوضوملاو انه نكل ؛.حيحص اذه :خيشلا

 لاقي نأ ملسم ةملك لدب نوكي هنأ نظأ تنكف ًاناصقن وأ ًاقلطم ًءاوس ناميإلا يفاني

 ىلع ًادر ناميإلا لماك هنأب قالطإلا اذه نم مهوتي الآ هعم نرقي مث :نمؤم هنإ

 كش الب صنلا اذهو ءصنلا اذهل ةبسنلاب اهركذأ نأ تببحأ ةظحالم هذه :ةئجرملا

 ىلع ةمهتلا ءاقلإ نولواحيو ؛حيحصلا لوقلا نولغتسي نيذلا ىلع ًايوق ًادر ديفي
 .معن .قحلا لهأ

 راصتخالا ليبس ىلع ناك نإو ؛ناميإلا ثحبم نم انيهتنا اذهب :يقلملا

 الف :ريفكتلا عوضوم ىلإ قرطنف انل هب متحمس يذلا مكتقول ًارظن نكل .ديدشلا

 رفكلا وه مكعم انثحب نم دوصقملاو ءرغصأ رفكو ءربكأ رفك :ناعون رفكلا نأ كش
 .ةلملا نم جرخملا ربكألا

FT 
 ہا



 معن :خيشلا

 ةنسلا لهأ دنع وه امك ةلملا نم جرخملا رفكلا نأ كش الو :يقلملا

 «قافتو :دانعو «دوحجو «بيذكت :دحاو عونب سيلو عاونأ ةتس ةعامجلاو

 هاجت سانلا فقاوم فالتخا ببسب عونتلا اذه رفكلا عونت امنإو .كشو «ضارعإو

 هناسلب رفكي نم سانلا نمف «بتكلا هب لزنأو لسرلا هب هللا لسرأ يذلا قحلا

 لزنأ امب مهتطاحإ مدع وه ءالؤه ىلع بلاغلاو «بيذكتلا رفك وه اذهو «هبلقو

 مَآ لک نم رفح َمْوَيَو# :انبر لوق كلذ ىلإ ريشي اممو ءاوبذكو اورفك كلذل ؛هللا

 اوطيح او ناياب ْمُتْيَذَكَأ لاق اوُءاَج اإ ىَّنَح هَنوُعَروُي مق اَتتاَيآب ُبَّذَكُي نم اجو
 «قحلا هنأ هبلقب نقيتي نم سانلا نمو ۸٤ ۸۳: لمنلا«َنوُلَمْعَت شک اًذاَمَأ اع ا

 متركذ وهو ءيش هيف يل ادب هنأل ؛لوألا عونلا دنع فقن نكمم ًاوفع :خيشلا

 .اويّذَك مهنأ ءالؤه ىلع بلاغلا لوقأ «معن :يقلملا

 .هآ :خيشلا

 .ًاملع هب اوطيحي مل مهنأل مالسإلاب :يقلملا

 .فقن انه هيإ :خيشلا

 ...ًاملع مالسإلاب اوطيحي مل :يقلملا

 ًاملع هب اوطيحي مل :خيشلا

 .معن :يقلملا

 ا



 ؟طرش اذه له :خيشلا

 انبر لوق ليلدب «بلاغلا :لوقأ :يقلملا

 نيملسملا ءاملعب هلوقن نأ داكلاب ينعي ذاتسأ اي مالسإلاب ةطاحإلا :خيشلا

 انأف ؛ليلقلا ءيشلا الإ مالسإلا نم نوفرعي ال مه نيذلا رافكلا نع ًالضف مهسفنأ

 .انتديقع انيلع دسفي انه ةطاحإلا ةظفلب نايتإلا هنأ دقتعأ

 .معن :يقلملا

 يفكي ًاعيمج مكافخي ال امك يفكي امنإو ءاهل دودح ال ةطاحإلا نآل :خيشلا

 اَهَقيَتساَو اب اوُدَحْجول :ىلاعت هلوق ىنعم هيف ققحتي نأ رفكلا يف صخشلا عقيل
 دجوي ال انه اهب دحج مث هللا اهتزنأ هللا باتك نم ةيآ نأ ملع اذإ (1؟:لسلا»4 مهم

 عضو نأ يل اودبي امف ءةيئزجلا هذه يف هملع هب طاحأ امل راكنإ دجوي نكل ءةطاحإ

 .ةديقعلا طبض يف ديفت يه انه ةطاحإلا ةملك

 كلذ ىنعمف مالسإلاب ناسنإ بذك اذإ هنأ - مكيف هللا كراب- دوصقملا :يقلملا

 ناك اذإ اذه «هب بذك كلذلو «ثحبلا قح هثحبي ملو ؛مالسإلاب ًالهاج نوكي نأ امإ

 كلذ يف قداص وهو «هبلقب ًابلكم رمألا عقاو يف نوكي ينعي «هناسلبو هبلقب ًابذكم

 الأ رخآلا عونلاو عونلا اذه نيب قرفأ يكل اذه تلق «عقاولا ثيح نم بيذكتلا

 كلذ متكي هنكلو قحلا هنأ هبلقب نقيتي نأ وهف دوحجلا رفكو «دوحجلا رفك وهو

 لوقي كلذ يفو ب ٍدمحمب دوهيلاو ىسومب نوعرف رفكك كلذو هناسلب هبذكيو

 (16:لسنا»كاَّوُلُعَو الط ْمُهَسُفْلأ اَهنََيَتْساَو ا اوُدَحَجَو# :ًافنآ متاضفت امك انبر
 .دوحجلا رفك وه اذه :(44:ةرقبلا)#ِهب اوك اوَُرَع اَم معاج ا

 داقتي ال هنكل «هناسلو هبلقب ًارهاظو ًانطاب مالسإلاب رقي نأ وهف دانعلا رفك امأ
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 نإف قحلا اذهب ًاقدصم ناك نإو وهف :هلسرو هلل ةضراعمو ًارابكتساو ًاضغب مالسإلل

 الإ :انبر لاق امك «نيعللا سيلبإ رفكك كلذو «قيدصتلا اذه يفانت ةدناعملا كلت

 نأف ضارعإلا رفك امأو «*4:ةرقبلا»4َنيِرِفاَكْلا ّنِم َناَكَو َرَيْكَتْساَو ىَبَأ سيلا

 ًاراتهتساو ًادمع هعمسي الو ؛ةتبلا هل يغصي الو ؛هبذكي الو هقدصي ال هنع ضرعي

 اًريِشَب َنوُمَلْعَي ِمْوَقِل اييرَع اَنآَْق ُهَناَيآ تلصق بات :انبر لاق امك ًارابكتساو
 يف اول اوُناَكَوأل :لاق مث <+ .”تلصف)#َنوُعَمْسَيال ْمُهَق ْمُهَرَتْكَأ صرع اريل

 اإ ْلَمْغاَف ٌباَجِح َكِنْيَبَواَنيَب ْنِمَو ٌرْفَو اَنناَذآ ينو بَل اوعدك اع ةا
 مزجي ال ددرتو كش يف لظي نم سانلا نمف «كشلا رفك مث «(ه:تلصف»4َنوُلِماَع

 .نايبت ىلإ جاتحي الو قافنلا رفك وه ريخألا عونلاو ءيشب
 هنأ مأ ؟طقف بلقلاب رفكلا نوكي له :مكيلإ يلاؤسب هجوتأ كلذ ىلع َءانبو

 ؟طقف داقتعالاب رفكلا نوكي له :ىرخأ ةرابعيو ؟لمعلاو ناسللاو بلقلاب نوكي

 .-كيف هللا كراب- ملعب ينوئبن ؟لمعلاو لوقلاو داقتعالاب نوكي مآ

 نكل «يبلقلا رفكلا وه لصألا نأ ةلأسملا هذه يف همهفأ يذلا وه :خيشلا

 ال اننكل ,رفكلا نم هبلق يف رقو امع يبنت ناسنإلا نم ردصت دق لامعأو ٌلاوقأ كانه

 ال دقو ناعمتجي دقف «هلمع نم ءيشبو هبلقب رفكي نأ نيب عمجلا ةرورض ىرن

 ءملسم هلمعب هنإف «هلمعو هبلقب رفك هنأ هيف قدصي ال قفانملا :ىنعمب ؛ناعمتجي
 كانه نأ يل ودبي امف بارعألل ةبسنلاب ددصلا اذه يف نآرقلا حيرص ءاج كلذلو

 نكل ؛نوكي دق ؟لمعلاو بلقلاب رفكلا نوكي له :لؤاستلاو لب «قيفوتلا ةرورض
 امف «يباقلا رفكلا وه لصألا نأل ؛يبلقلا رفكلا عم لمعلا نرثقي نأ طرتشي ال

 ؟لاؤسلا اذه لثم نسحتسأ ىتح يل حضو ام ءيش كانه ناك اذإ يردأ

 اذه حضوأ يلعل :يقلملا



 .معن :خيشلا

 .هيلإ لصأ نأ ديرأ ام حضوت -ىلاعت هللا همحر- ميقلا نبال ةملكب :يقلملا

 .معن :خيشلا

 - ميقلا نبا لوقيف «لمعو لوق ناميإلا نأ ميقلا نبا حضوي هيفو :يقلملا

 لمع لمعلاو «ناسللاو بلقلا لوق لوقلاو «لمعو لوق ناميإلا :-هللا همحر

 ًانمؤم نكي مل هناسلب رقي ملو هبلقب هللا فرع نم نأ :كلذ نايبو ؛ناسللاو بلقلا

 ءالؤهف (1؟:لملا)4ْمُهُسْفْنأ اهتتقيتشاو ا اوُدَحْجَو :نوعرف موق نع لاق امك
 نم كلذلو ءنينمؤم كلذب اونوكي ملو ملعلاو ةفرعملا وهو بلقلا لوق مهل لصح

 نم كلذكو «نيقفانملا نم ناك لب ًانمؤم كلذب نكي مل هبلق يف سيل ام هناسلب لاق

 نم بلقلا لمعب يتأي ىتح ًانمؤم كلذ درجمب نكي مل «هناسلب رقأو هبلقب فرع
 يداعيو هللا ءايلوأ يلاويو ؛هلوسرو هللا بحيف ءةاداعملاو ةالاوملاو ضغبلاو بحلا

 هتعيرش مازتلاو هتعاطو هلوسر ةعباتمل داقنيو «هدحو هلل هبلقب ملستسيو «هءادعأ

 هذهف «هب رمأ ام لعفي ىتح هناميإ لامك يف فكي مل كلذ لعف اذإو ءًانطابو ًارهاظ
 .هؤانب اهيلع ماق يتلا ناميإلا ناكرأ يه ةعبرألا ناكرألا

 ناسنإلا قدصي دقف «بلقلا لمع ةرورض يه ميقلا نبا ةملك نم دهاشلاو

 هللا تايآب قيدصتلا هبلق يف رقتسم وهو هلسرو هللا تابآب ئزهتسي مث مالسإلاب
 عم هلوسرو هللا رقوي نأ همزلي ناك ؛يبلقلا لمعلا دقف اذه يزهتسي هنأ الإ هلسرو

 انملع امك ناميإلا ناكرأ نأل ؛ميظعلا هللاب رفك دق نكرلا اذه داقتفاب وهف قيدصتلا

 لمعف «حراوجلاو بلقلا لمع ناسللاو «بلقلا لوق لوقلا :ميقلا نبا نم نآلا

 ًاقدصم نوكي نم مهضعب يف ناك نإو هلوسرو تايآب ئزهتسملا اذه ءنكر بلقلا
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 نوكي ال رفكلا نإف كلذلو «ناميإلا لامعأ نم نيكرلا نكرلا اذه َدَقَفَذَقَف

 وهو رفكلا يف ناسنإلا عقي اميرو قيدصتلا مدعب نوكي الو ءطقف بيذكتلاب

 هبر رمأ امك دوجسلا نع ربكتسا هنأ الإ ًاقدصم ناك «نيعللا سيلبإ ناك امك قدصم

 ِءالُوَه لَنَا ام َتْمِلَع ْدَقَل# ءًاقدصم نوعرف ناك كلذكو «-ىلاعتو كرابت- انبرو

 لوقلا ةصالخ هذهو نوكي دقف «٠٠٠:ءارسإل)4رثاّصَب ٍضْرَألاَو ِتاّوَمَّسلا برا

 هنع يبلقلا لمعلا ءافتنال رفكلا يف عقي كلذ عمو ًاقدصم ناسنإلا نوكي دق

 نم يبلقلا لمعلا هنم ىفتنا دقو مالسإلاب قدصي وهو هلسرو هللا تايآب ئزهتسيف

 ةئجرملا نأ يملع دودح يف ىحنملا اذهو «هلسرو هلل ةالاوملاو ميظعتلاو ريقوتلا

 فرعن نأ انيلع ًامازل ناك كلذلو ءطقف بيذكتلاب نوكي رفكلا نأ دصقأ ؛هوحن

 ءىحنملا اذه نوحني ال نييفلسلا نأ نيعماسلل حضني ىتح ةئجرملا دنع رفكلا

 فالتخا ىلع ةئجرملا دنع ناميإلا انل ررحت اذإو ءريفكتلا يف ةتجرملا ىحنم ينعأ

 .ةئجرملا دنع رفكلا ةفرعم روسيملا لهسلا نمف ًاقباس هيف انملكت امك مهقرف
 .ةتجرملاف

 متنأ يلق هدنع فوقولا بجي عقاولا يف ميقلا نبا مالك ءًاوفع :خيشلا

 .ةفرعمو قيدصتو ناميإ كانه نأ نوملعت

 .معن :يقلملا

 .ناعمتجي رفكلاو ةفرعملا نأب -ًاضيأ- نوملعتو :خيشلا

 .معن :يقلملا

 ناميإلاب انه ينعأو ءدحاو نآ يف ناميإلاو رفكلا ناعمتجي له نكل :خيشلا

 نوبذعي نيذلا راثلا لهأل ةبسنلاب هنع ثدحتت ثيداحألا تءاج يذلا لصألا وه

 ° ب



 ةعافشلا يتأت امنيح ًايلمع مالسإلا نع مهدعب ببسب مهقاقحتسا بسح ىلع
 يقتلي له ناميإلا نم لاقثملا اذه «ناميإ نم ةرذ لاقثم هبلق يف ناك نم جرختف

 ؟ ةفك هعم

 ناك نإو «حيحصلا ناميإلا وه ثيدحلا اذه يف دوصقملا ناميإلا :يقلملا

 نع رابكتسالاو هلل ضغبلا هعم ىقتلا اذإ قيدصتلا ينعأ وأ اذإ ناميإلا نإف ءةرذ

 نم هوحميو ناميإلا اذه يفاني كش الب رابكتسالا اذه نإف -العو لج- هللا رماوأ

 لوقي امك اونظو «بلقلاب بيذكتلا يف رفكلا اورصح ةئجرملا نإف كلذلو .بلقلا
 - برلاب بلقلا قيدصت ءافتنال هرفك امنإف عراشلا هرفك نم لك نأ مالسإلا خيش

 نمو «هنع فشكلاو هتفرعمل ليبس ال بلقلاب بيذكتلا نأ مولعمو «-ىلاعتو كرابت

 يف صاخلا صنلاب الإ -ريزولا نبا لوقي امك- طق ناسنإ رفك ققحتي الف مث

 صني رفاك ميجرلا سيلبإف ؛لوقلا اذهب لوقي نم فلسلا رفك دقو ءصخش صخش

 هبلق يف كش الب سيلبإف ًاربكتسم هلل ًادناعم ناك لب ًابدكم نكي ملو نآرقلا

 لاق امك «هموقو نوعرف كلذكو «زيزعلا باتكلا صنب رفك كلذ عمو «قيدصتلا

 :-ًاضيأ- لاقو «(15:لمتلا4اّوُلُعَو الط ْمُهُسْفْنأ اهتتقيتشاو اب اوُدَحْجَو# :انبر

 «ُْكيَلإَدلا لوس يآ ولع ذو يبو مق ايفل ىَسوُم لاق ذو
 باتكلا صنب هللا لوسر هنأ نوملعي مهنأ عم هل ىسوم موق ءاذيإ ءاذيإف (ه:فصلا)

 الب هل ةالاوم مدعو لوسرلل ريقوت مدع نع مجني وهو ..امو ءاذيإلا اذه ءزيزعلا

 ...لوقي امكو .-ىلاعتو كرابت- انبر مهرفك كلذلو «قيدصتلا اذه يفاني كش

 .قيدصت يف ام ذاتسأ ايانه ....:خيشلا

 .معن :يقلملا

 دجويال ةيآلاو نوعرفل ةبسنلاب .قيدصت يفام نوعرفل ةبسنلاب :خيشلا

 اك



 .قيدصتلا ذخأن نيأ نمف .مهنم قيدصت

 ؟هل لاق وش ىسوم ..ةيآلا :خيشلا

 4 وَ اَيِهِمْوَقِل ىَسوُم لاق َدِإَو :يقلملا

 لاقي امك ىنعملا ثيح نم وه (ملعت) كافخي ال هنأل ؛قدصم هنأ نوعرفل -مالسلا

 «ْمُمَءاَتْبَأ وفرع اک هوفر عی :دوهيلل ةبسنلاب - لجو زع- هللا لاق امكو (فرعت)

 ؟ال باوجلا هنأ نظأ «ناميإ مهدنع ناك ةفرعملا هذه عم نكل «(45١:ةرقبلا)

 .معن ال :يقلملا

 هيلع- ىسوم باطخ يف اهنع ريبعتلا تءاج يتلا ةفرعملا هذه «بيط :خيشلا

 .ىنعمو ًاظفل (نوفرعت) نزو ىلع (نوملعت) ف (نوملعت) نوعرفل -مالسلا

 .معن :يقلملا

 يف ينعيف ءنيئمؤم اوناك يأ ءنيقدصم اوناك مهنأ ينعي ال اذه يإ :خبشلا

 .ضومغ اهيف ةلأسملا

 ال ملعلا اذه (نوملعت دقو) :ىلاعت هلوق - مكيف هللا كراب- انخيش :يقلملا

 ناكرأ ةيقبب اوتأي مل مهنأ الإ «لوسر هنأب نوقدصم مهسفنأ ةرارق يف اوناك مهنأ ديفي

 ؟دايقنالاو ناعذإلا نم ناميولا

 .لوسرلاب نونمؤي اوناك دوهيلا .مالكلا رركن نأ يغبنب ام :خبشلا

 1 ما



 .هب نوقدصي اوناك :يقلملا

 ؟نونمؤي اوناك :يل لق ءاوفع :خيشلا

 ال :ةلخادم

 .ال :ىقلملا

 ؟نوفرعي اوناك :خيشلا

 .معن :يقلملا

 ناميإلا نيب ًاقرف كانه نأ اننيب حضاو ينعي نآلا قرف كانه ًاذإ «بيط :خيشلا

 ًافراع ناك نم لك سيل ءسكعالو «فرعي وهف ًائمؤم ناك نم لكف «ةفرعملاو

 ؟مالكلا يش ام انه ىلإ ءًانمؤم نوكي

 .معن :يقلملا

 ىرخأ ةملك اهناكم عضنو نيتملكلا نم ةملك عفرن نآلا ًادج ليمج :خيشلا

 .ةفرعملا فالخب قيدصتلا هفداري ناميإلا انأ ىملع ىف ناميإلا ىهو

 .معن :يقلملا

 كانه له ؛لوسرلاب نمؤمو لوسرلاب قدصم نالف نيب قرفن ال ًاذإف :خيشلا

 .ملعت اميف ؟قرف

 .قرف كانه معن :يقلملا

 ؟فيك «هفرعآ نأ ةجاحب انآ يذلا اذه :خيشلا

 «ناميإلا ناكرأ نم نكر هيف رفوت هنأ ىنعمب ءلوسرلاب قدصم :يلوق :يقلملا

 ہا
1۸ 



 .هناسلب رقي ال نكلو «هبلقب قدصي امبر «هبلقب قيدصتلا وهو

 ؟اذه ذخأن نيأ نم :خيشلا

 هللا تايآب ئزهتسيو هبلقب قدصي امبر .خيش اياذه نم كعد «بيط :يقلملا

 هلل بحلاو ريقوتلا هبلق ىف سيل نأ ىنعي هلسرو هللا تايآب ءازهتسالا اذه .هلسرو

 ؟د هرفكن القأ «هلسرو

 ىلب ىلب :خيشلا

 .نكرلا اذه ءافتناب :ىقلملا

 يف امع ىبنت لامعأ كانه «- كيف هللا كراب- اذه يف فلتخن ال نحن :خيشلا

 نم «نايغطلاو رفكلا نم بلقلا ىف امع ىبنت ناسنإلا نم ردصت لامعأ كانه «بلقلا

 ناميإلا نيب ًاقرف ةمث نأ كمالك نم مهفن اننأ انثحب نآلا نحن نكل «ءازهتسالا كلذ

 .صوصخو مومع كانه :ةبسانملا هذه ريغ يف نولوقي امك هنأكف «قيدصتلا نيبو

 .معن :يقلملا

 ًانمؤم ناك نم لك :ًافنآ انآ تلق امك ءقدصم وهف ًانمؤم ناك نم لكف :خيشلا

 .ةفرعملا لباقم قيدصت ةملك لزنت كنأك تنأ نآلا «فراع وهف

 .معن :يقلملا

 لك سيل نأ :- تمهف اميف ًائطخم نوكأ نأ اوجرأو- لوقت نأ ديرتف :خيشلا

 :لوقلا ىلإ ليمن ام ىتح ديقلاب اهلوقأ ءتاظحللا نم ةظحل ىف ًانمؤم ناك نم

 نم مهفأ :لوقأ ينكل دعب اميف يتأي اذه ءرفك هنأ ىلع لدف ءيشاذهل ضرع

 «ًائيقي فراعو ًائيقي قدصم وهف ثاظحللا نم ةظحل ىف ًائمؤم ناك نم نأ كمالك

 مد



 :يأ .كنم مهفأ اذكه ؛نمؤم وه تاظحللا نم ةظحل يف ًاقدصم ناك نم سيل نكل

 ةبسنلاب نحن لوقن امك ًانمؤم سيل وهف تاظحللا نم ةظحل يف ًاقدصم ناك نم

 سيل وهف تاظحللا نم ةظحل -مالسلا هيلع- لوسرلا قدصب ًافراع ناك نمل

 .ةفرعملا عماجت ناميإلا مأ «ناميإلا عماجت ال ةفرعملا نآل ؛ًانمؤم

 .معن :يقلملا

 .قيدصتلاو ناميإلا نيب قيرفتلا نم ريبك كش يفانأ نآلا ينكل :خيشلا

 .لوقأ :يقلملا

 ريغ :ىنعم ينعت يه له ءاقدصمو اهيف يتلا ةيآلل ةبسنلاب ديرأ مث :خيشلا

 .رصتخأ نأ ديرأ انآ :ناميإلا ناكرأ نم نكر هنأ قيدصتلا ىلوقب ىنعأ :ىقلملا

 .ًالاؤس تلأس انأ ًاوفع ال :خيشلا

 .معن :يقلملا

 ؟ناميإلا ريغ ىنعمب یه "دمحأ

 .ال :ىقلملا

 رظنلا ماعنإو لمأت ىلإ جاتحت هنأ ىرأ انآ -ًاضيأ- هذهف .ةحيرص ةيآلاو ءام بناج

 يدعب نم يتأي لوسرب ًارشبمو ةاروتلا نم يدي نيب امل ًاقدصم# :ةيآلا باوصو «خيشلا اهالت اذك )١(

 ہا



 نيب قيرفتلا سيل وه ةميدقلا يتامولعم نم يسفن يف رقتسا يذلا نأل ؛-ًاضيأ-

 قيرفتلا انلق انيلع ًءاوسو «ناميإلاو ةفرعملا نيب قيرفتلا امنإو :ناميإلاو قيدصتلا

 اميف ناميإلاو قيدصتلاف ءقيدصتلاو ةفرعملا نيب قيرفتلا وأ «ناميإلاو ةفرعملا نيب

 ناميإلا نم بلقلا يف رقو ام ىلع نالدي نافدارتم ناظفل يأ ءدحاو ءيش مهفأ

 .كلاذك تسيلف ةفرعملا امأ ء«هلوسرو هللاب

 وه قيدصتلا نأ كش الب يعم متنأ نكل .ًايظفل ًافالتخا اذه ىرأ ينعي :يقلملا

 ةملك هيلع قلطيو رفكيو ًاقدصم نوكي دق لجرلا نأو «ناميإلا ناكرأ نم نكر

 اذه يف يعم متنأ «هلوسرو هللاب ءازهتسالاك ةيرفكلا لاعفألا نم لعفب ىتأ اذإ رفكلا

 .-مكيف هللا كراب- ؟خيشاي

 يقب له ةلملا نع هجرخي رفكب نمؤملا رفك امنيح :لوقأ انآ نكل :خيشلا

 ؟ًانمؤم

 .ال :ىقلملا

 ؟ًاقدصم يقب له ةلملا نع هجرخي رفكب قدصملا رفكي امنيح بيط :خيشلا

 .ىلب :لوقتس تمهف ام بسح

 .معن :يقلملا

 .ًاحاضيإ هل ديرأ انآ قيرفتلا اذه يإ :خيشلا

 ؟ال مأ ًاقدصم ناك سيلبإ «-هللا كملس- خيش اي تلق :يقلملا

 .ًانمۇمو ًاقدصم ناك رفک :خيشلا

 ؟ال مآ قدصم نآلا ىلإ وه نكل :يقلملا



 تنأ امأ ءانمؤم يرابتعا يف ناكو ًاقدصم ناك يذلا َرَمَك ءانل ةجح اذه :خيشلا

 قرفت تنأ يذلا تقولا يفف :نيضيقنلا نيب عمجت نيرمألا نيب كقيرفت ينعي ىلعف
 ؟ال مآ ًاتمؤم ناك سيلبإ رفك لبق ؛نآلا قيرفتلا اذهو كعد «ناميإلاو قيدصتلا نيب

 ؟ًانمؤم ناك :يقلملا

 ؟ال مأ ًانمؤم لظ رفك امنيحو «بيط :خيشلا

 .ًارفاك :يقلملا

 (ج)و (س) لا نوكي ىتح .لاؤسلا نع -كيف هللا كراب- بجأ :خيشلا

 .ًاحضوم

 .ًانمؤم نكي مل :يقلملا

 .كيف هللا كراب :خيشلا

 .معن :يقلملا

 .ًاقدصم ناك رفكي نأ لبق «بيط ءوه اذه :خيشلا

 .ةدايزو تبجأ اقلصم ناك رفك نأ دعبو :يقلملا

 ؟ليلدلا وهام .شيلعم :خيشلا

 ...هنيعب قحلا ىأر هنأ ليلدلا :يقلملا

 نيابي وه قيدصتلا هنأ ةمئآلا لاوقأ وأ ةنسلا وأ نآرقلا نم ليلدلا وه ام :خيشلا

 سيلبإ انلاثم نآلاف امامت ةفرعملا ىف انلق امك «هنيابيو ناميإلا عم يقتلي «ناميإلا

 :هلوق لثم يف - لجو زع- هللا مكح هراكنتسا يف رفك امل مث عيمجلا قافتاب ميجرلا

 - :لوقأ انأ ىنكل ءأتمؤم قبي مل يأ رفك :(51:ءارسإلا)اّئيِط َتَقَلَخ نُ دس

 نفي
 يا



 ام ىتح ةصالخلا .دجسل ًاقدصم يقبو ًاقدصم ناك ول هنآل ؛ًاقدصم قبي مل -ًاضيأ

 اهنأل ةطقنلا هذه يف رظنلا ديعت نأ اوجرأ يضمي تقولا هللا ناحبسو «تقولا عيضن

 يِ لك َقْوَقَو# تملع ام دودح يف ملعأ ال انآ ىرخأ ةهج نمو ؛ةهج نم ةقد اهيف
 يتلا صوصنلاو قيدصتلاو ناميإلا نيب نوقرفي ءاملعلا نأ 00*:فسوي)4 ٌةيِلَع مْلِع

 ٍلوُسَرب اًقّدَصُمَو] امامت ناميإلا فدارت يه ًافنآ اهادحإ انركذو اهاسنن دقو انب رمت

 ال ًاقدصم :لوقت نأ تدرأ اذإ تنأ ءًاتمؤمو :يأ "7"ُدَمْحَأ مشا يِدْعَب نم ينا

 صوصن نم لقألا ىلعو ةنسلاو باتكلا نم صوصن ىلإ ةجاحب تنأ انمؤم ينعت
 هذه يف رظنلا ديعت نأ اوجرأف «مهب يدتقن نحن نيذلا فلسلا ةمئأ لاوقأ نم

 بناجلا اذه نم اندرأ اذإ ينعي :ةليسولا رربت ال اندنع ةياغلا ملعت امك اننأل ؛ةطقنلا

 نوكيب ام ناميإلاو قيدصتلا نيب قيرفتلا يف نيئطخم انكو ةئجرملا ىلع درن نأ

 «ةطقنلا هذه يف رظنلا ديعت نأ اوجرأف ءانيديأب انتويب انبرخ انبرخ اننأ الإ ينعي
 ةمئألا لاوقأ نم مث ةحيحصلا ةنسلا وأ باتكلا نم ةلدأ نم كل رسيتي ام بلجتستو

 .ًايفاخ يلع ناك ام انأ ملعتأل لقألا ىلع ؛ناميإلا نيبو قيدصتلا نيب قيرفلا يف

 .خيش اي بيط :يقلملا

 .نآلاو :خبشلا

 مها َنيِذّلا :انبر لوق مكيلع ولتأو ًايظفل فالخلا لاز ام نأ ىرأ :يقلملا

 عم -ىلاعتو كرابت- انبر مهرفكف (14+:ةرقبلا)#ْمُهَءاََبَأ َنوُفِرْعَي اک ُهَتوُفِرْعَي بالا

 لمأت نمو :لاق ميقلا نبال ةملك انهو لاو هللا لوسر قدصب نيفراع اوناك مهنأ

 مزجي مهعم مهل ىرج امو مهل مهتوعدو مهممأ يف ءايبنألا ريسو ةنسلاو نآرقلا

 .اذه ىلع هيبنتلا مدقت دقو أطخ خيشلا اهالت اذك(١)



 نقيت نع ممألا رفك ةماع نأ ملعو «هولاق اميف ةئجرملا مهنمو مالكلا لهآ ًأطخب

 .ديرأ انأف .-ىلاعت هللا همحر- ميقلا نبا مالك ىهتنا .مهئايبنأ قدصب ةفرعمو ملعو

 ىعم تقفاو تنأو ءًافلآ هانلق نحن اذه :خيشلا

 .خيش اي يظفل فالخلا لوقأ انآ كلذل :يقلملا

 .عمتجت ال دقو ناميإلا عم عمتجت دق ةفرعملا نأ :خيشلا

 قيدصت ةملك نم تبحسنا اذإ -مكيف هللا كراب- خيش اي لوقأ بيط :ىقلملا

 لجو زع- هللا هرفك -ىلاعتو كرابت- انبر رمأل لثتمي مل نأ دعب سيلبإ نإ :تلقو

 قدص هفرعي ناكو .هلثتمي نأ دب ال ناك هب رمأ امو قح هللا نأ فرعي هرفك دعب ناكو

 ةملك اهنم الدب عضنو قيدصتلا ةملك عدنلف .هب رمأ ام قدصو - لجو زع- هللا

 هنأ نوفرعيو نوملعي اوناک هب اورفك امنيح ىسوم موق نإ كلذك لوقنو «ةفرعملا

 يف روصحم رفكلا سيلف «-ىلاعتو كرابت- انبر مهرفك كلذ عمو ءاقح هللا لوسر

 ؟ةلاقملا هذه يف مكيأر امف «بلقلاب بيذكتلا

 ال ةفرعملا تلق انآ ام «:ةغرفم ةقلح يف رودن مع ريغ فياش ينام :خيشلا

 وأ سيلبإ لاثمب تئج امنيح ًءاوس .اذه ىلع ديزت ام نآلا تنأو «ناميإلا مزلتست

 عماجت ال ةفرعملا :سكع الو :ةفرعملا عماجي ناميإلا نأ ناقفتم نحن ءنوعرفب

 .اذه ىلع نوقفتم نحن «ناميإلا

 .يظفل فالخلا لوقأ كلذل :يقلملا

 .يل حمسا :خيشلا

 .معن يأ :يقلملا

 ا ۱۷٤



 امل ةبسنلاب نكل «نوكي دق «هذه ةطقنلل ةبسنلاب يظفل فالخلا ال :خيشلا

 فالخ انه ءةفرعملل فدارم هنأك قيدصتلا لعجتو ناميإلا ريغ قيدصتلا لوقت

 ..نوعرف ءهللا الإ هلإ ال هللا الإ هلإ ال -كيف هللا كراب- مهملا «يظفل وم يقيقح

 .ًانمؤم ناك نأ دعب رفك هنأ نوقفتم ميجرلا سيلبإ ًاوفع

 .معن :يقلملا

 :تلق نكل ءال :تلق ؟ًانمؤم يقب له رفك نأ دعبف ًالاؤس تهجو انأو :خيشلا

 ؟شيأ يقب

 ...لوقأو ءاهنم تبحسنا انأ .ًاقدصم :يقلملا

 اهنم تبحسنا شيلعم شيلعم :خيشلا
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 .ًاملاع وأ ًافراع ناك :ىقلملا

 .معت :يقلملا

 ديعت نأ كنم وجرأ انآ نكل ؛ةشقانملل نآلا نوكي دق باحسنالا اذه :خيشلا

 تنك ام ىلع ءاقبلا ىلإ ةساردلا كلصوت نأ امإف ,ديدج نم ةلأسملا سردتو رظنلا

 يف ةحيرصلا ةيآلا فالخ اذهو ؛ناميإلا نيبو قيدصتلا نيب قيرفتلا نم هيلع

 ناظفل قيدصتلاو ناميإلا نأو هسفن ناميإلا وه قيدصتلا لعجت نأ امإو «نآرقلا

 .سيلبإ رفك ىلإ انعجر اذإف «ةفرعملا فالخب نافدارتم

 سيليإ رفكي مل ةطقن انهو ءرفك سيلبإ ءسيلبإ رفك ىلإ انعجر اذإف :خيشلا
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 .معن :يقلملا

 .نيرفاكلا نم ناكو ميركلا نآرقلا نآرقلا صنب ربكتسا هنأل امنإو :خيشلا

 .متتسحأ :يقلملا

 ًاببس نوكت ال ًاعيمج ةنسلا لهأ دنع ةيصعملاو ةفلاخملا درجمف :خيشلا

 نأ دعب ولو يبلقلا رفكلا نع يبني ءيش ةيصعملا هذه عم نرتقا اذإ نكل «ريفكتلل

 ًارفك ربتعي يذلا رفكلا اذه ببسب لوزيو حيطي ناميإلا اذهف ناميإلاب ًارماع ناك
 انأو ةرذعمو تقولا ىهتنا «يداقتعالا رفكلا نع اًثينم ًايلمع ًارفك ربتعي وأ ءًايداقتعا

 ةرم لوأل انأ ةقيقح هنأل ةطقنلا هذه ًاددجم كثحب نم ديفتسن نأ كيلإ يئاجر

 قيرفتلا هلل دمحلاو ميدقلا ذنم فرعأو ناميإلا نيبو قيدصتلا نيب قيرفتلا عمسأ

 قيدصتلا نيب قيرفتلا امأ لاكشإ الو هيف كش ال اذهو ناميإلا نيبو ةفرعملا نيب

 .كددمب اندمت نأ وجرنف هملعأ ام اذه نآرقلا ةغل يف ناميإلا نيبو

 (1؟؟:ةرقبلا»#ُةَتوُفِرْعَيل نوفصوي امنيح دوهيلا بلقلا يف ةفرعملا :خيشلا

 .مهيلقب :يقلملا

 له ءال لوقتس ؟نونمؤي له مهبولقب هنوفرعي لازت نل ةلكشملا ًاذإف :خيشلا

 .ىلب لوقت نأ ىشخأ ؟نوقدصي

 .نآرقلا دنع فقأ ءنوفرعي لوقأ :يقلملا

 ہا
۷1 



 ًانمؤم سيل فرعي نم لك عوضوملا ىهتناو نوفرعي اذه يف كعم انأ :خيشلا
 .كش الب فراع وهف ًانمؤم ناك نم لك نکل

 نودقتعي بابشلا نم ريثكلا نأل مكيف هللا كراب ًادج ةمهم ةطقنلا هذه :يقلملا

 لاجم ال امب نآلا ائفرعف هبلقب بذك دق وهو الإ دحأ رفكي ال هنإ :نولوقت مكتأ

 لجرلا نوكي دقو ؛طقف ةفرعملا يفكي ال نولوقت مكنأ مكتليضف ىلع ءارتفالل

 ...ناميإلا نأو فرعيو ًارفاك

 -ًافنآ تلقو- كانه يف:يخأ لوقأ انأو ال نآرقلا حيرص اذه ال فيك :خيشلا

 يلاب يف رطخو هرفكن هذه ةلاحلا يف نحنو لماعلا رفك ىلع لدن لامعأ كانه يف

 تكردتسأ ينكل كيلع كردتسأ نأ هللا ءاش نإ ةديفملا لوقنلا ضعب ينعمست تنأو

 يف يذلا هرفك نع برعي دقف هناسلب هنع برعي ام الإو لوقأ نأ تدرأ يسفن ىلع

 هذه دنع فقن ال نحن كلذلو وه اذه هب هنيدنف هناسلب يردن ال نحنو بلقلا

 .اهب انمهتي مهضعب نأ ىلإ ترشأ يتلا ةرهاظلاو ةيلكشلا

 نوكيو داقتعالاب نوكي رفكلا نولوقت مكنأ نآلا مكنم تمهف انأ ًاذإ :يقلملا

 ..هللا تايآب أزهتسا نمک لمعلاب ًاضيأ نوكيو لوقلاب ًاضيأ

 يفام ىلع ًالاد نوكي لمعلا اذه نأ حاضيإلا باب نم لوقأ نكل :خيشلا

 .رفكلا نم بلقلا ىفام ىلع لد هنأل ؟ارفك ناك لمعلا اذه اذامل رفكلا نم بلقلا

 ؟معن :خيشلا

 .ال مأ بيذكتلا رفك :يقلملا



 .يناث ءيش بيذكتلا :خيشلا

 .ةيمهألا نم ةثلاثلا ةطقنلا هذه «كيف هللا كراب وه اذه :ىقلملا

 .كدوهج قفوو كيف هللا كراب :خيشلا

 نأ لجو زع هللا لأسأو «مكتليضف نم ملعتن انلز ام كيف هللا كراب :يقلملا

 .مكيلإ ةرذعمو نيمآ :خيشلا

 [يناثلا سلجملا]

 يداحلاب خرؤملا قباسلا سلجملا يفانيهتنا خيشلا ةليضف :نيعمجأ ملسو هبحصو

 نأب لوقلا ىلإ انيهتنا ءرشع ةتسو ةئامعبرأو فلأ ماع ناضمر رهش نم نيرشعلاو

 فرع نم نأو :ًايناث هيف هلهأ لضافتيو ضعبتيو صقنيو ديزي لمعو لوق ناميإلا

 ريقوتلا نم بلقلا لمعب يتأي ىتح ًانمؤم كلذ درجمب نكي مل هناسلب رقأو هبلقب
 دوحجو بيذكت :عاونأ ةتس رفكلا نأو :ًاثلاث «ةاداعملاو ةالاوملاو ضغبلاو بحلاو

 هدحو داقتعالاب نوكي ال رفكلا نأو :ًاعبار «كشو قافنو ضارعإو دانعو

 اورصح نيذلا مه ةئجرملا نأو :ًاسماخ «لمعلاو لوقلاو داقتعالاب لب

 .بلقلاب بيذكتلا

 ؟نوكي ال رفكلا نأو :ًاوفع :خيشلا

 لوقلاو داقتعالاب لب هدحو داقتعالاب نوكي ال رفكلا نأو :ًاعبار :ىقلملا

 .لمعلاو

 ؟هدحو ًافنآ تلق له :خيشلا

3۸ 
 ہا



 .هدحو تلق معن :يقلملا

 .لمعلاو لوقلاو داقتعالاب لب :خيشلا

 .داقتعالابو لب :يقلملا

 ؟داقتعالاب لب :خيشلا

 .لمعلاو لوقلاو داقتعالابو لب :يقلملا

 .معن :خيشلا

 بلقلاب بيذكتلاب رفكلا اورصح نيذلا مه ةئجرملا نأو :ًاسماخ :يقلملا

 كرابت برلاب بلقلا قيدصت ءافتنال هرفك امنإف عراشلا هرفك نم لك نأ ىلإ اوبهذو
 دق لجرلا نإ :اولوقي نأ هتصالخ روصتأ اميف يظفل فالتخا لصح مث «ىلاعتو

 دق يأ ًافراع نكلو ءًاقدصم ىمسي ال هنإ نولوقت متنأو قحلاب قدصم وهو رفكي

 بهذأ ام ديؤت صوصنلا ضعبب ينآ نأ مث «نيعللا سيلبإك فراع وهو لجرلا رفكي
 خيش مالك نم ًائيش مكيلع اولتأ نأب اوحمست لهف كلذل هللا ينقفو دقو هيلإ

 ؟تلق يذلا ديؤي ةيميت نبا مالسإلا

 . لضفت :خيشلا

 امبر ىلاعتو كرابت هللا نأو دانعلا رفك نع ملكتي مالسإلا خيش ناك :يقلملا

 ًاضغب هل داقني ال هنأ ديب ًانطابو ًارهاظ قحلاب رقي يذلا وهو دناعملا بقاعي

 يف هللا رارسأ نم رس نع ملكتي مالسإلا خيش ناك ؛لوقأ ءًاراتهتساو ًارابكتساو
 ةديقعلا حرش يف لاقف هلالضو بلقلا غيزب دناعملا اذه بقاع امبر هللا نأ هقلخ

 .ةيناهفصألا

 .معن :خيشلا

 م



 قيدصتلا اوعبتي مل اذإ ءالؤه مث :نيرشعو ةثالثو ةئام ةفيحصلا :يفلملا

 لوزي ىتح مهبولق ىلع عبطي دق هنإف كلذ ريغو ناسللاو بلقلا لمع نم هبجومب

 ْذَكَو يتتوُدْؤُت موف اَيِوِمْوَقِل ىَسوُم لقد :ىلاعت لاق امك قيدصتتا اهنع
 َمْوَقلا يد ال لاو مجول هلا َعاَرَأ ا وغاز لَ ْمُكْيَلِإ هللا لور يآ َنوُمَلْعَت

 دوصقملاو «هبولق هللا غازأ اوغاز املف ؛نيملاع اوناك ءالؤهف (ه:فّصل)4َنيِقِساَلا

 يضفي دق ملعلاو قيدصتلا ىضتقم وه يذلا ملعلاب لمعلا نم بجي ام كرت نأ انه

 ؛لحترا الإو هباجأ نإف لمعلاب فتهي ملعلا :ليق امك «ملعلاو قيدصتلا بلس ىلإ

 وه يذلا ملعلاب لمعلا نم بجي ام كرت نأ انه دوصقملاو :هلوق دهاشلا عضومو

 .ملعلاو قيدصتلا بلس ىلإ يضفي دق ملعلاو قيدصتلا ىضتقم

 دانعلا رفكو دوحجلا رفك نيبي وهو :«لولسملا مراصلا» يفًاضيأ لاقو

 اميف هلل هدايقنا هداقتعاو هيلع همرح هللا نأ داقتعا عم بنذلا لعف اذإ دبعلا نإ :لوقيف

 عنتما نکل همرح هنأ وأ همرحي مل هللا نأ دقتعا نإف ءرفاكب سيل اذهف هبجوأو همرح
 نم :اولاق اذهلو «دناعم امإو دحاج امإ وهف هلل نعذي نأ ىبأو ميرحتلا اذه لوبق نم

 لهآ دنع رفكي مل ًايهتشم ىصع نمو «قافتاب رفك سيلبإك ًاربكتسم هللا ىصع
 هبر هللا نأب ًاقدصم ناك نإو ربكتسملا يصاعلا نإف جراوخلا هرفكي امنإو «ةنسلا

 هنأل اذه رفك هتقيقحو "لاق نأ ىلإ" قيدصتلا اذه يفانت هتداحمو هل هتدناعم نإف

 نكلو «نونمؤملا هب قدصي ام لكب قدصيو هب ريخأ ام لكب هلوسرو هلل فرتعي

 كلذب رقآ ال انآ :لوقيو «هاهتشمو هدارمل هتقفاوم مدعل هطخسيو هضغبيو كلذ هرکی

 اذه ريفكتو لوألا عونلا ريغ عون اذهف «هنع رفنأو قحلا اذه ضغبأو همزتلآ الو

 .«عونلا اذه لثم ريفكت نم ءولمم نآرقلاو مالسإلا نيد نم رارطضالاب مولعم

 كلذك ملكتيو دانعلا رفك نع ملكتي ًاضيأ وهو «ىواتفلا عومجم» يف لاقو

 اک يمي م
 يا



 مالسإلا ناكرأ ينعي اهبوجو دحجي ال نأ :يناثلا" :لوقي مالسإلا ناكرأ كرات نع

 هلوسرو هلل ًاضغب وأ ًادسح وأ ًاربك اهلعف مازتلا نم عنتمم هنكل «ةعبرألا هينابمو

 هنكلو نآرقلا غيلبت يف قداص لوسرلاو نيملسملا ىلع اهبجوأ هللا نأ ملعأ :لوقيف

 امل ًاضغب وأ ءهنيدل ةيبصع وأ «لوسرلل ًادسح وأ ءأرابكتسا لعفلا مازتلا نع عنتمم

 ٌدحاج نكي مل هب رومأملا دوجسلا كرت امل سيلبإ نإف ؛رفاك اذهف «لوسرلا هب ءاج

 كلذكو «نيرفاكلا نم ناكو ربكتساو ىبأ امنإو باطخلاب هرشاب هللا نإف باجيإلل
 ًافوخو «هنيدل ةيمح هعابتا فاخ هنكل هغلب اميف 7 لوس رلل ًاقدصم ناك بلاط وبأ

 خلإ"هل نطفتي نأ يغبني اذهف .هسأر هتسإ ولعت نأ نع ًارابكتساو ءدايقنالا راع نم
 ؟ًامهفو ًاملع مكدازو مكيلإ هللا نسحأ مكقيلعت امف مالسإلا خيش مالك

 جاجتحالا وه بيرقلا سمألاب يمالك ناك نظأ ًالوأ ءاّريخ هللا كازج :خيشلا

 عبتملا يركسعلا ماظنلاب ريبعتلا ىلع نآلا تنأ ؛ةنسلاو باتكلاب لصألا وه امك

 لوق يهو ءاهلوح كنيبو ينيب شاقنلا ىرج يتلا ةبآلاب الإ تئج ام حوار كناكم
 تنك انأ فرعت ىنعمب ملعت هنأ كنيبو ينيب ىرج ام ركذتو (ملعت) نوعرفل ىسوم

 هفداري الو ناميإلا يفاني قيدصتلا نأ نيبي حيحص ثيدحب وأ ةيآب ىظحأ نأ دوأ

 نم لك نأ :هيف فالخ ال حوضوو ةحارصب انلقو ًامامت ةفرعملا ىلع انقفتا امك

 هيلع قفتملا نأ ؟كلذك رمألا له كعم تفلتخاف «سكعلاو فراع وهف ًانمؤم ناك

 هذه ؟ال مأ نمؤم وه ًاقدصم ناك نم لك له قدصم وهف ًانمؤم ناك نم لك نأ

 ؟كلذك سيلأ كنيبو ينيب فالخلا ةطقن

 .ىلب :يقلملا

 يفاني قيدصتلا نأب ةنسو ًاباتك ةمزلملا ةيعرشلا ةجحلا نيف نآلا بيط :خيشلا



 ىلإ ءيش اذه :ةفرعملا يف انلق امك ًانايحأ يقتلي دقو ًانايحأ هيفاني ًانايحأ ناميإلا

 لمعتسي هللا همحر ةيميت نبا مامإلا نأ ىوس ًاديدج ًائيش تعمس ام لوقأ انآ نآلا

 ديرأ امنإو ناميإ لباقم يف لوقأ ال ركذت كلعلو ناميإلا لباقم مهفأ اميف قيدصتلا

 ىنعمب قيدصتلا لمعتسي مالكلا اذه يف ةيميت نبا لوقأف ناميإلا ىنعمب لوقأ نأ

 ْنِم يِنأَي ٍلوُسَرَي اَقَّدَصُمو" ةيآب انيتأ بيرقلا سمألا يف اننأ ركذت كلعلو ناميإلا
 انأو ًامامت ناميإلا ىنعمب انه قيدصتلا نأ انقفتاف (:فّصلا) '"ُنَمْحَأ ُهُّمَْسا يِدْعَب

 هنع تنك ًاديدج ًائيش يل نيبي ةنسلا وأ باتكلا نم ليلدب كنم ىظحأ نأ دوأ تنك

 ناميإ ال يتلا ةفرعملا ىنعمب يتأي دق قيدصتلا نأ وهو ءىضم ام لك يف ًالفاغ

 قيدصتلا لمعتسي هنأ دجأ ال انأ هللا همحر ةيميت نبا مالك يف نآلا لوقأ انأف ءاهعم

 قدصملا نوكي ال دق هنأ هتصالخو «بيرقلا سمألاب هتحرش تنأ يذلا ىنعملاب

 ةملك عضو هلك ةيميت نبا مالك يف قيدصتلا ةملك فذحا نآلا لوقأ انأف ًانمؤم

 ؟ميقتسي مأ يظفللا ليدعتلا اذهب خيشلا مالك برطضي له ناميإلا

 كرت هنكل هغلب امنيح ة©7لوسرلاب ًانمؤم ناك بلاط وبأ كلذكو :يقلملا

 .هئيدل ةيمح هعابتا

 ؟ىنعملا ماقتسا كيأر شيأ :خيشلا

 .ناميإلل يحالطصالا ىنعملاب ىنعملا ماقتسا ام :يقلملا

 .هيل :خيشلا

 ىتأ هنأ هانعم ًانمؤم ناك بلاط وبأ كلذكو بلاط وبأ ناك لوقأ ينوك :يقلملا

 .ةميرك ةيآ تركذت نآلا انآ نكل ًاضيأ بلقلا لمعو ناسللا لوقو بلقلا داقتعاب

 .لبق هيلع انهبن امك أطخ خيشلا اهالت اذك )١(

۸۲ 
 ہا



 .لضفت : خيشلا

 لطمه اَهْئَْيَتناَو اَنَب اود جو :ىلاعت هلوق يهو :يقلملا
 كلذبو قيدصتلا ةبترم نم ىلعأ ةبترم نيقيلا نأ كش الف «(٤٠:لسلا)#اّرلَعَو

 ؟مكيأر امف ًادج روصتأ اميف يمالك ميقتسي ءاملعلا لوقي امك ىلوألا سايقب

 لاز ناميإلا اذه نكل «ناميإ وه ًائيقي بلقلا يف رقتسا يذلا نأ يبأر :خيشلا

 رفك ةلع وه يذلا رابكتسالا :اهنم ءاهيلع نوقفتم نحن يتلا ةريثكلا تالطبملاب
 تءاج يتلا تافصلا :هارأ انأ يذلا اذه «خلإ اهنمو ءاهنمو :دحجلا اهنمو «سيلبإ

 بابسألا كلت نم ببسي برخي يذلا ناميإلا يفانت ال ًامامت ةيميت نبا مالك يف

 هنأ ماد ام ءناميإلا نيبو قيدصتلا نيب ًاقرف كانه ىرأ ال ءقيدصتلا برخت يتلا

 تشحب كلعل يردأ امو دقتعأ انأو ءًاقدصمو ةيآ يه ةدحاو ةيآ نآلا انيديأ نيب دجوي

 له اهيف ركذ يتلا تايآلا يف قدصلا ةملك انعبتت ول ؛دجت ملف ثحبت مل وأ دجت ملو
 نآلا ىرت اذام لوقت نأ تنآ ديرت امك ناميإلا ريغ ىنعمب مآ ناميإلا ینعمب هلجن

 يذلا ام نآلا قيدصتلا ةظفلو قدصلا ظفل اهيف يتلا تايآلا كلت ىلإ دوعت نأ نود

 نآرقلا ىلع حتفن نأ ًادج ةعيرس ةقيرطبو نآلا نكمملا نمو «كلاب يف رطخي

 لهف - يشام - اهنم قتشا امو قدصلا ةظفل اهيف يتلا تايآلا ضعب ىلع ميركلا

 ؟هلوح ندندت تنأ يذلا قيرفتلا اهيف دجن

 ؟هللا باتك يف قيدصتلا ةدام نع ثحبأ نأ مكدعأ انأ :يقلملا

 .فيك :خيشلا

 ةنسلاو باتكلا صوصن يف قيدصتلا ةدام نع ثحبأ نأ مكدعأ نأ :يقلملا

 .هيلإ تلصو امب مكيفاوأو
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 .اًريخ هللا كازجو ميقتسملا طخلا وه اذه :خيشلا

 .ىرخأ ةطقن ىلإ لقتنن ًاذإ: يقلملا

 . لضفت :خيشلا

 .ريفكتلا لوصأ عوضومب ةصاخ ةطقنلا هذه: يقلملا

 ..لوصأ :خيشلا

 نأ دوأ تنكف ريفكتلا لوصأ نم ًائيش تبتك دق تنكف «ريفكتلا لوصأ :يقلملا

 تنك نإ ينوئطختو ؛ًاباص تنك نإ ينوبوصت ىتح ديدش راصتخاب مكيلع اهأرقأ
 .يئارو نم ديقتسي مث نمو ءًاطخم

 ءاج ةيميت نبا مالك نم ةملك انه انأ تلجس تنك تحمس ول اذه لبق :خيشلا

 .رقي همالك فيعاضت يف ءاج رقي ركذ

 .معن :يقلملا

 ؟فرعي مأ نمؤي رقي ةملك فداري اذام بيط :خيشلا

 .فرعي :يقلملا

 سب اهثحبت نأ ديرت يتلا ةلأسملا ىلإ نآلا دوعن «فالحخ يف ام ًاذإف :خيشلا

 .معن لضفت “ةظحالملا هذه كلاب يف زكرأ نأ تدرأ

 ."ينابلألا خيشلا دنع ناميإلا" يباتك يف "قيدصتلا" ةراثملا ةلأسملا هذه ىلع مالكلا يتأيس )١(

 .كلذ يف ةمئألل هتففاومو «ةلأسملا هذه يف هلا همحر خيشلا رظن ةقد كانه نيبأسو

 رأ- مهف نمم ىقمحلا ةلهجلا ضعبل -ةعيرس ةحملب ولو- ةهبش درأ نأ يلع ًامازل ىرأ يننأ الإ

 = يف ناميإلا رصحي هنأل ؛مهجتلاب ينابلألا ةمالعلا مهتاف ههجو ريغ ىلع انه ينابلألا مالك مهفأ

 ا ۱۸٤



 لئاسم يف ضوخي نأ نمؤمل يغبني ال لوقأ متلمجأو متتسحأ:يقلملا

 دروأ نإو ؛هطباوضو هطورش نم ققحتيو هلوصأ ىلع فقي نأ لبق نم ريفكتلا
 مظعأ نم ريفكتلا لئاسم نأ كلذ ءنمحرلا بضغب ءابو ماثآلاو كلاهملا هسفن

 مهفلاو عساولا ملعلا لهأ نم رباكألا الإ اهنم نكمتي ال ءةقد اهرثكأو نيدلا لئاسم

 :هطباوضو هلوصأ مهأ هذهو بقاثلا

 نم ةئيه هكلمت ال هناحبس برلل ضحم قحو يعرش مكح ريفكتلا :لوألا

 هيف لخد الو «قوذ وأ لقعل هيف رابتعا الو :تاعامجلا نم ةعامج الو تائيهلا

 «هيغو هملظ يف ىدامت ملاظ ملظ هيلع لمحي الو :ةرهاظ ةوادعو ةيغاط ةسامحل

 .هلوسرو هللا هرفك نم الإ رفكي الف «هردغو هشطب يف ىهانت دينع رابج شطب وأ

 ةجحلا هيلع ماقت نأ دعب الإ داقتعا وأ لعف وأ لوقب رفكي ال ملسملا نأ :يناثلا

 .هل ًافدارم هلعجيو قيدصتلا

 :لوقأف

 .عرلا ةغل يف قيدصتلا وه امنإ ناميإلل ًافدارم ينابلألا هلعج يذلا قيدصتلا نأ ملعا ٠

 ءشلا داقتعا درجم وهو «يوخللا قيدصتلا ىلع الإ -هدنع- قلطُي ال عرشلا ةغل يف قيدصتلاو *

 حراوجلاو بلقلاو ناسللا ناعذإ نم هتايضتقمو همزاولب ًانورقم ًامزاج ًاداقتعا هيلع وه ام ىلع

 .يوغللا قيدصتلا اذهل

 :وه هدنع يعرشلا قيدصتلاو .يعرشلا قيدصتلل -مامإلا دنع- فدارم ناميإلا نأ امبف هيلعو ٠

 مامإلا دنع ناميإلاف .ناكرألاو حراوجلاب لمع [+] ناسللاب رارقإ [+] نانجلاب (يوغل) قيدصت

 «مهجتلاو مهج نم اذه نيأف «ناكرألاو حراوجلاب لمعو ناسللاب رارقإو نانجلاب قيدصت :وه

 .كفطل مهللا

 ةغل يف قيدصتلاب دارملا ةلأسم يف هتفلاخم وأ ينابلألا ةمالعلا ةقفاوم نأ ىلع هبنأ نأ ينتوفي الو ٠

 دقو- يناعملاب ةريعلاف -هدنع ناميإلا فيرعت ثحبم- ثحبملا اذه يف هل لخدم ال عرشلا

 .ًافصنم لمأتف -كل اهانيب

  tettt seetteا  eeeeessessesetetes seretan teterا ° ۹۸



 .ةهبشلا هنع لازتو

 .اهريغ يف رذعلا نم دكآ ةيفخلاو قئاقدلا لئاسملا يف رذعلاو :عبارلا

 .دكآو ىلوأ كلذك

 دكآو ىلوأ هنع زجاعلا وأ ملعلا يف نكمتملا ريغ قح يف رذعلاو :سداسلا

 .هليصحت ىلع رداقلا هنم نكمتملا نم

 ىطخم لك سيلف .صخشلا لاح فالتخا بسحب فلتخي ريفكتلا :عباسلا

 لوقي امك ًايصاعالو لب ًاقساف الو لب ًارفاك نوكي لاض الو لهاج الو عدتبم الو

 .ةيميت نبا مالسإلا خيش

 ؟اهلوأ نم ةرقفلا هذه دعأ :خيشلا

 امك ًايصاعالو لب ًاقساف الو لب ًارفاك نوكي لاض الو لهاج الو عدتبم الو ئطخم

 .ةيميت نبا مالسإلا خيش لوقي

 ؟رفكلا يف عقو ولو ديق ىلإ جاتحت ةرابعلا نأ ىرت الأ :خيشلا

 .كلذ ىرأ ليمج :ىقلملا

 يف يتلا ديعولا صوصن نإف «نييعتلاو قالطإلا نيب قيرفتلا بجي هنأو :ًاعسات
 توبث مزلتسي ال كلذ وحنو قيسفتلاو ريفكتلاب ةمئألا صوصنو ةنسلاو باتكلا

 ۱۸7 ا



 .مدقت ام يف اذه لثم تركذ كنأل ًاضيأ ..ًاضيأ قرف ال تركذ ول :خيشلا

 .معن يأ :يقلملا

 .بعشو لصأ وذ رفكلا نأو :ًارشاع

 .بعشو لوصأ لاقي ال اذامل «ىرخآلا عمجو ىلوآلا دارفإ اذامل :خيشلا

 .معن يأ :يقلملا

 ًانسح هتيأر نإ دكأتتبو دعب اميف هسردت تن حارتقا اذه لاح لك ىلع :خيشلا

 نأ دبعلاب ناميإلا بعش نم ةبعش مايق نم مزلي الو :رشع يداحلا :يقلملا

 ..هب ماقام ناك نإو ًارفاك

 ؟ًارفاك ريصي نأ وأ ًارفاك نوكي نأ مأ ًارفاك ىمسي نأ ..ًاوفع :خيشلا

 .نظأ اميف ةيظفللا تارايخلا نم هذه :ىقلملا

 ؟نم :خيشلا

 .يرهوجلا ءيشلا سيل ةيظفللا تارايخلا :ىقلملا

 يف نحن نآلا عيمجلا ىلع ىفخي ال امك ينعي ةلأسملا نأ دقتعأ انأ :خيشلا

 نأ مآ ًارفاك هيمسن نأ ينعي دصقن نحن لهف ءًادج ةمهم ةديقعو ةركف نايب ددص

 ؟ًارفاك هللا دنع نوكي



 .رفكلا ةملك هيلع قلطن نأ دصقن :يقلملا

 هللا دنع نوكي رفكلا ةملك..هيلع نحن انقلطأ نم لك له اننكل «هيإ :خيشلا

 ؟ًرفاك

 .هدابع نيبو هللا نيب اميف لخدتن ال :يقلملا

 هنأ ثيحب رفكي اذامب نيبناجلا نم بناج يأ يف نآلا انثحبف وه اذه :خيشلا

 ناك هنأ عم رفاك ةظفل هيلع نحن قلطن نأ قحتسي اذامب مأ رانلا يف دولخلا قحتسي

 ؟نآلا انثحب وه ام ءرفاکب سيل هللا دنع نوكي نأ نكمي

 .يناثلا :يقلملا

 ؟يناثلا :خيشلا

 .معن يأ :خيشلا

 ؟وهو :خيشلا

 ؟ال مآ رفكلا ةملك هيلع قلطن نأ قحتسي له وهو :يقلملا

 اميفو ًانمؤم نوكي اميف ثحبلا اذه يف هلك ثحبلا نأ اذه مهفأ امانأ :خيشلا

 ناميألا بعش نم ةبعش هيف ناك اذإ هنأب ًافنآ نآلا تركذ تن هللا دنع ًارفاك نوكي

 ؟ًانمؤم كلذب ريصيال

 .معن :يقلملا

 ؟هللا دنع مآ اندنع ريصي ال ءبيط :خيشلا

 .رهاظلا يف مكحن اننأل ءرهاظلا يف اندنع :يقلملا

 ہا
A۸ 



 مكحن اذام ناميإلا بعش نم ةبعش ىتأ هانيأر امنيح نحن بيط معن :خيشلا

 ؟ًارهاظ هيلع

 ؟اذامب :خيشلا

 ..هناميإ يف للخت هنكل نمؤم هنأب :يقلملا

 ؟ًافنآ تلق امع تجرخ نآلا كدنع ربصا :خيشلا

 .خيش اي ال :يقلملا

 ؟فيك :خيشلا

 نأ دبعلاب ناميإلا بعش نم ةبعش مايق نم مزلي الو لوقأ امدنع ..:يقلملا

 ةرورضب نيدلا نم مولعم دوحجب مزتلا هنكلو ةالصلا ةبعشب ماق نمك ًانمؤم ىمسي

 ؟ًانمؤم ىمسي له ةجحلا هيلع تميقأو

 لصأ انل عيضيب عوضوملا بعشيب هنأل ثحبلا لوطي ال نأ وجرأ ًاوفع :خيشلا

 وأ ًانمؤم هللا دنع نوكي نميف ًاروصحم سيل ثحبلا نآلا تلق تنأ «عوضوملا

 .رفاك هنأ وأ نمؤم هنأ هيلع نحن قلطن نميف امنإو ًارفاك

 .معن :يقلملا

 بسح ناميإلا لاصخ نم لاصخ هيف تققحت ًاصخش ىرن امنيح نآلا:خيشلا

 نأ يغبني ام هنأ ًارفاك نوكي امب وأ ًانمؤم نوكي امب مكحن انسل اننأ ًافنآ كفارتعا

 ؟حص «هب يف لوقن اذه ال تلق امنيب نمؤم هنأ هنع لوقن

 .معن :يقلملا

 مك و



 نحن عقاولا نكل «ًارفاك هنع لوقن رفكلا يف عقو يذلا ًاذإ كاذو ءبيط :خيشلا

 بعش نم ةبعش ققحت درجم لوقن ءرفاك نوكي وأ ًانمؤم نوكي له هللا دنع لوقن

 نم ةبعش يف عقو يذلا رخآلا صخشلا نأ امك «هللا دنع ًانمؤم هلعجي ال ناميإلا

 اهلجس ًاضيأ ةطقن هذهف «ًارفاك لجو زع هللا دنع نوكي ال نأ نكمم رفكلا بعش

 .كيأر هيلإ يهتني امك عوضوملا ررحتب مث اهيف ركفتو شماهلا ىلع تنأ

 ديحوتو كرشو «ناميإو رفك لجرلا يف عمتجي دقو :رشع يناثلا :يقلملا

 ميق نبا لوقي امك ةنسلا لهأ لوصأ مظعأ نم اذهو «ناميإو قافنو ءروجفو ىوقتو

 نبا مالك خلإ ةلزتعملاو جراوخلاك عدبلا لهآ نم هريغ كلذ يف هفلاخو «ةيزوجلا

 .ميقلا

 .دانعو دوحج رفكو لمع رفك :رشع ثلاثلا

 نم ًامولعم ناك اذإ رفكي امنإ هيلع عمجملا مكحلا دحاج نأ :رشع عبارلا

 رفكي الف ةرورضلاب نيدلا نم ًامولعم سيل يذلا عمجملا امأو ؛ةرورضلاب نيدلا

 ًامولعم سيلو «هيلع عمجم تنبلا عم سدسلا اهل نبالا تنب نوك لثم هراكنإب

 وه امنإ ةرورضلاب ًامولعم ناك اذإ هدحاج رفكي يذلاو ؛هركنم رفكي الف ةرورضلل

 لاقو «يكبسلا مالك خلإ جحلاو ةاكزلاو ةالصلاو نيدلا نم هنأل ؛يعرشلا مكحلا

 .رشع سماخلا لصألا يف هتمتتو «ديعلا قيقد نباو «ينالقسعلا رجح نبا هلثم

 ؟تلقن وأ تلق يعرش مكح هنأل :ًاوفع :خيشلا

 .معن :يقلملا

 اهركنم وأ اهدحاج رفكي ال يتلاو اهتركذ يتلا ةيثرإلا ةلأسملا بيط :خيشلا

 ؟ًايعرش ًامكح سيلأ

 ا
 ہا 4



 .يعرش مكح :يقلملا

 ؟كانه ليلعتلا اذه ةميق ام ًاذإ :خيشلا

 ًامولعم ناك اذإ هدحاج رفكي يذلا نأ رخآ ديق خيش اي رخآ ديق اذه :يقلملا

 نم ةرورضلاب نيدلاب ًامولعم ًائيش نأ ولف «يعرشلا مكحلا وه ةرورضلاب نيدلا نم

 ..هذه نأ ناسنإ دحج اذإ «هدحاج رفكي ال ايندلا ءايشأ

 «فالخ ةطقن وه ام اذه نأل ليصفتلا اذهل يعاد يف ام كيف هللا كراب :خيشلا

 ةيضق هذه هتركذ يذلا ثرإلاب قلعتي ام ىلوألا ناتيعرش امهاتلك نيتلأسم اندنع

 .اهركنم رفكي ال اهيلع عمجمو ةيعرش اهيلع عمجمو ةيعرش

 .معن :يقلملا

 ةيعرش ةلأسم يهو يعرش مكح هنأب هتللعف ىرخألل تئج امنيب بيط :خيشلا
 .ًاضيأ

 ؟ىرخألا ةيعرشلا ةلأسملا خيش اي يه ام :يقلملا

 .ليلعتلا اذه يف اهب تئج يذلا ينركذ :خبشلا

 رفكي يذلاو ىرخأ ةطقن ينعي لوقأ ىرخألا ةطقنلا لوقأ انأ نكل :يقلملا

 .يعرشلا مكحلا وه امنإ ةرورضلاب ًامولعم ناك اذإ هدحاج

 ؟ًايعرش ًامكح سيل كاذ :خيشلا

 .هنم ائيهتنا يعرش مكح اذه :يقلملا

 ةيضق ثرإ ال باوجلا ًايعرش ًامكح سيلأ ءيطعاو ذخ شيلعم :خيشلا

 ؟ثرإلا



 .يعرش مكح :يفلملا

 ؟هيلع عمجمو بيط :خيشلا

 .معن :يقلملا

 ؟هيلع عمجمو يعرش مكح وهو رفكي ال اذامل بيط :خيشلا

 .رفكيال اذه ًاوفع ًاوفع خيش اي رفكي ال :يقلملا

 ام ينعي ؟رفكي ال اذامل يلاؤس ىلع بجأ مالكلا ىلع دعت ال ىلب:خيشلا

 ؟يعرش مكح امهالك ةيناثلا ةلأسملاو ةلأسملا هذه نيب قرفلا

 ريغ ًامكح ناك اذإ امأ «يعرشلا مكحلا دحاج رفكن اننأ قرفلا :يقلملا

 .انأ يمالكب دوصقملا اذه :هرفكن الف يعرش

 .هللا ناحبس :خيشلا

 .ةيناث ةرم مالكلا أرقأ نأ وجرأ كلذل :يقلملا

 تلقو اهتركذ يتلا ثرإلا ةيضق ينبجأو ينمهفا تنأ ال يخأ ايال :خيشلا

 .يعرش مكح اذه اهيلع عمجم اهنأ

 .معن :يقلملا

 ؟ينبجأ رفكي ال اذامل «بيط :خيشلا

 .ةرورضلاب نيدلا نم ًامولعم سيل هنأل :خيشلا

 ؟هيلع ًاعمجم سيلأ :خيشلا

 .ىلب :يقلملا

4۲ 
 ہا



 ؟ةرورضلاب نيدلا نم مولعم انلوق فداري ال هيلع عمجملا «ليمج :خيشلا

 ال دقو ةرورضلاب نيدلا نم ًامولعم نوكي دق هيلع عمجملا ءهفداري ال :يقلملا

 .ةورضلاب نيدلا نم ًامولعم نوكي

 ةرورضلاب نيدلا نم مولعم عامجإ كانه ًاذإ ةداجلا انكلس نآلا :خيشلا

 مولعملا نم تسيل اهنكل ًاعامجإ اهنوك عم وه ىلوألا ةلأسملا يف ليلعتلا نوكيبف

 .ةرورضلاب نيدلا نم

 .معن يأ :يقلملا

 ال تاعامجإلا نم ًاريثك نأ تنأ ملعت كنآل ءةرابعلا يف نيبم سيل اذه :خيشلا

 نم تاعامجإلا ضعب يف لباقملاب ًانيقي نكل ءرفكُي نأ نع ًالضف اهركنم للَصُي
 اهنأ :يهو ءانأ شم تنأ اهتركذ ءًاريخأ اهتركذ يتلا ةلعلل ؟اذامل ءرفاك وهف اهركنأ

 يف يقيقحلا ببسلا حاضيإل ديقلا اذه نم دب الف ةرورضلاب نيدلا نم مولعملا نم
 .يثرإلا مكحلا اذه دحج نم ريفكت مدع

 رمآ ةرورضلاب نيدلا نم مولعم ءيشلا نوكو :رشع سماخلا معن يأ :يقلملا

 ةيلكلاب اذه ملعب ال دق ةديعب ةيدابب اشن نمو مالسإلاب دهعلا ثيدحف ؛يفاضإ

 يبنلا نأ ةرورضلاب ملعي ءاملعلا نم ريثك كلذكو ؛ةرورضلاب هملعي هنوك نع ًالضف

 «ةرورضلاب ةصاخلا هملعي امم:كلذ ريغو شارفلل دلولا نأ ىضقوءوهسلل دجس ٍةيلم

 .«ناقرفلا» باتك يف مالسإلا خيش لاق امك ةتبلا هملعي ال سانلا مهفأو

 لوؤت امب رابتعا الو لاوقألاو بهاذملا نم مزلي امب ريفكت الو :رشع سداسلا

 .راكفأ نم هيلإ

Ta 1 



 ىلع ماق وأ ؛هريفكت ىلع ةنسلا لهأ قفتا نم الإ رفكي ال هنإف ًاريخأو :ريخآلا

 .هل عفدم ال ليلد هريفكت

 .يشام :خيشلا

 .ريفكتلا لوصأل عمج نم يل رسيت ام ىهتنا :يقلملا

 .اريخ هللا كازج :خيشلا

 .ةلمجلاب اهيف مكيأر ام :يقلملا

 ةداع نكل اهيف شاقنلا ىرج يتلا عورفلا ضعب الإ ًائيش اهيف ىرأ ام :خيشلا

 ةاداعملا ةظفل اهيف ركذ نظأ اميف طورشلا كلت ضعب ىف قبس نم ..امنيح ةركاذلا

 .هذه ةيبلقلا ةاداعملا

 .معن :يقلملا

 ؟ةظفللا هذه اهيف ءاج يتلا ةرابعلاب ينركذت نأ نكمم :خيشلا

 ًانمؤم كلذ درجمب نكي مل هناسلب رقأو هبلقب فرع نم نأ ةرابعلا هذه :يقلملا

 هذهو ةاداعملاو ةالاوملاو ضغبلاو بحلاو ريقوتلا نم بلقلا لمعب ينأي ىتح

 ..هريغو ميقلا نباو مالسإلا خيش صوصن يف تءاج ةظفللا

 ةيبلقلا ةاداعملاو ةالاوملا اهب داري له قلطت امنيح ةاداعملاو ةالاوملا :خيشلا

 ؟ةيلمعلا مأ

 .تقلطأ اذإ :ىقلملا

 .معن :خيشلا

 .ةيبلقلا :ىقلملا

 ہا
14٤ 



 .نظأ ام :خيشلا

 ..يلاوي ناك اذإف ةيبلقلا انه يمالك يف :يقلملا

 ..نكل ديج ديق اذه :خيشلا

 .ءيشب جرخأ ىتح :يقلملا

 . لضفت :خيشلا

 سانلا نم ريثك نإف ؛ةاداعملاو ةالاوملا ةلأسم نم جرخأ ىتح :يقلملا

 ..ام ريغ نم لجو زع هللا ءادعأ نم ًانالف يلاوي نأ درجمب صخشلا نورفكي

 ؟رثكأ حيضوت ىلإ ةرابعلا جاتحت ام ىرت ايف مهفي نأ تيشخ يذلا اذه يأ

 .باتكلا فيعاضت يف هتحضو

 ؟فيك

 ؟باتكلا فيعاضت يف اذه لثم تحضو :يقلملا

 .هيغين ام كلذ :خيشلا

 .كيف هللا كرابح :يقلملا

 .كراب كيفو :خيشلا

 .ةيضقلا هذه نم انيهتنا اذإح :يقلملا

 .ةعاس ثلث وأ ةعاس عبر كعم هسل لضفت :خيشلا

 .اياضقلا ةيضق ىلإ يتأنف :يقلملا

 .لضفت ؟اياضقلا ...ةيضق :خيشلا
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 .رصعلا اذه ىف امك :ىقلملا

 ؟تيهتنا باتكلا يف كدنع امم تصلخ ينعي :خيشلا

 .تيهتنا ام :يقلملا

 ؟ًاذإف :خيشلا

 ام تقولا لغتسن نأ بحأ تنك باتكلا بل نم ىه ةيضق كانه نكل :ىقلملا

 عيمجب ًارماع سلجملا نوكي ىتح ةيضقلا هذه لوح ندندن يتقو تقولا ماد

 .ريفكتلا لئاسم

 .لضفت :خيشلا

 ريغب مكح نم ةيضق يهو اهلوح نوندندت متلز ام يتلا ةلأسملا هذه :يقلملا

 ًادوحج هللا لزنأ ام ريغب مكح نم نيب هيلإ مهتبهذ يذلا مكقيرفتو هللا لزنأ ام

 اذهو «لالحتساو دوحج ام ريغ نم هللا لزنأ ام ريغب مكح نم نيبو ًالالحتساو

 نم هيلع تعلطا اميف دجأ ملو «ةماع فلسلا بهذم وهو هيلإ مهتبهذ يذلا يأرلا

 مكلًالاقم نوملسملاو طسوألا قرشلا ةلجم ترشن دقف «ملعللو اذه يف فلاخي

 ةقفاوملاو رارقإلاب زاب نب زيزعلا دبع خيشلا ةحامس هيلع قلعو نأشلا اذه يف

 نبا خيشلا ةليضف ىلع زيزعلا دبع خيشلا مالكو مكمالك أرق كلذ دعب مث دييأتلاو

 ..لوقأف هديأو هعيمج مالكلا رقأف نيميثع

 .نيخيشلا يف هللا كرابو :خيشلا

 كلذ دعب «ةنسلا ءاملع عيمج يفو نيخيشلا يفو مكيف هللا كرابو :يقلملا

 ةليضف نورت الفأ :ةريطخلا ةلأسملا هذه ىف اوفلاخي نأ بابشلل ىغبني ال :لوقأ

 ہا 1



 «نيطالسلاو ءارمآلا ىلع جورخلل ربكألا بابلا يه ةلأسملا هذه نأ خيشلا

 نأ كلذ لبق نورت لهو «عيمجلا ىلع ىفخت ال لكاشمو «ةمهلدم نتف ثودحو

 مهنم أدحأ دجأ مل تأرق اميف ملعلا لهأ نإ ذأ ؟اهيف فالخلا غوسي ةلأسملا هذه

 يأرلا ىلع نوعمجم ملعلا لهأ نأ يل نيبتو هيلإ متبهذ يذلا يأرلا اذه فلاخي

 :قيرطلا قرط ةثالث نم هيلإ مهتبهذ يذلا

 نمو :ىلاعت هلوق ريسفت يف اوفلتخي مل ريسفتلا لهأو ملعلا لهأ نأ :لوألا

 يف فالتخا نم رهظ ام نأو (؛؛:ةدئاملا)َنورِفاَكلا ُمُه كيلوا هللا لر اب مُک
 نأب حرص دقو «داضتلا فالتخا سيل عونتلا فالتخا ليبق نم وه امنإ مهتارابع

 يف هتلجس دقو ءاملعلا ضعب ةيآلا هذه ريسفت يف فالتخا ءاملعلا نيب سيل

 «باتكلا

 ام ريغب مكحلا نأو هللا هب نذأي مل ام عيرشت :ةعدبلا نأ مكيلع ىفخي ال:ًايناث

 نأو .فيرشلا عراشلا ىلع كردتسم امهيلك نو هللا هب نذأي ملام عيرشت هللا لزنأ

 دق عدتبملا نإ ذإ «عدتبملا نم رطخأ رمألا ةقيقح يف وه هللا لزنأ ام ريغب مكاحلا

 يف هللا لزنأ ام ريغب مكاحلا نم ىوتف نوذخأي نيملسملا نأ نظأ الو «هرمآ ىهتنا

 ىلع ًارطخ دشأ عدتبملا نأ لوقأ كلذلو «عدتبملا نم ىوتف نوذخأي امنيح

 نم يه ةعدبلا هذه نأ لوقي عدتبملا نإف ؛هللا لزنأ ام ريغب مكاحلا نم نيملسملا

 وه لب هللا لزنأ ام ريغب مكاحلا اذه ىلع أرجي ال امنيح هللا عرش نم يهو هللا دنع

 .رشبلا جاتن يه ضحم نيناوقلا هذه نأ حرصي

 ةرفكم ريغ ةعدبو «ةرفكم ةعدب :نامسق ةعدبلا نأ ةنسلا لهأ قفتا دقو :ًاثلاث

 دوحج ام ريغ نم هللا لزنأ ام ريغب مكح هللا لزنأ ام ريغب مكاحلا ناك اذإ مث نمو
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 .لجو زع هللا نيد يف عدتبملا ةلزنم لزنيو ءرفكي ال هنإف لالحتساو

 بكترم ريفكت مدع ىلع اوعمجأ ةنسلا لهأ نأ نوملعتو :[ةعبارلا] قيرطلا

 حرص امك :بونذلا رئابك نم هللا لزنأ ام ربغب مكحلا ءاملعلا لعج دقو ةريبكلا

 نبا برغملا لهأ ظفاح ملعلا لهأ عامجإ لقن امكو «ةيميت نبا مالسإلا خيش كلذب

 ةلأسملا هذه يف فلاخي نأ دحأل غوسي لهف عامجإلا تبث اذإف مث نمو ؛ربلا دبع

 نيملسملا ىلع بلجي ةلأسملا هذه يف أطخلا نأ نورت الأ كلذ لبقو ؟ةريطخلا

 نسحأو مكيف هللا كرابو دمحم انيبن ىلع جو ةريبكو ةمهلدم نتفو ةريثك رورش

 .مكيلإ هللا

 نم يل تدب نيتطقن ىلع ًاباوج لوقأ انآ «كب عفنوءةيفاعلا هللا كاطعأ :خيشلا

 ال لاحلا ةعيبطب لوقأ ؟فلاخي نأ دحأل زوجي له ىلوألا ةطقنلا :كمالك لالخ

 دقف ءهنم نيفئاخلاو هلل نيشاخلا ملعلل نيصلخملا «ملعلا لهآ نم ناك نإ الإ زوجي

 يف ةمئآلا ضعب عقو دق لب عقي دق :لوقن نحن كلذلو «فلاخيو دهتجي نأ نكمي

 :هيلع ةعدبلا تعقو ةعدبلا يف عقو نم لك سيل نآل ؛نيعدتبمب نومسي الو ةعدبلا

 نأب لوقن ال رفكلا يف عقو نم نوكي دق كلذكو ءال :ًاعدتيم كلذب راصف هتلمشو

 ريفكت مدع حلاصلا فلسلا بهذم نم دجن انه نمو هيف سمغناو هسيلت ؛رفكلا

 نم قرفلا هذه لثم يف نأ كش الو اهرفكب اهنرق ترذ دق نم الإ ةحلاصلا قرفلا

 يف اهركذ ءاج يتلا ريفكتلا عناوم نم عنام دوجول رفكن ال اننكل ءرفكلا يف تعقو

 ؟زوجي له كلاؤسب قلعتي اميف اذهف ءركذأ اميف كمالك فيعاضت

 رمألاف اريطتسم ًارش رجي هنأ امأ ءًأفنآ هتركذ يذلا ديقلاب الإ زوجي ال :باوجلا

 عم رمآلا لعجي يمالسإلا ملاعلا يف فسؤملا عقاولاو «هيف بيرالو كشال
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 مالسإلل نومتني ينعي نمم نوريثك جرخ دقف ًايعقاو ًارمأ لب ًايرظن سيل فسألا

 مهنكل حلاصلا فلسلا ىلإ يمتني نم مهيف نوكي دقو ءةنسلاو باتكلل نومتني دقو

 ماكحلا ىلع اوجرخ دق ءالؤه نم ريثكف «حلاصلا فلسلا جهنم دعب اوفرعام

 نيذلاو ءاوجرخ نيذلا نيقيرفلا نم نيملسملا ءامد كفسل ًادج ًاريبك ًاببس اوناكو

 !؟ةنتفلا هذه نم دشأ ةنتف يأف ؛مهيلع اوجرخ

 اننأ اهنم ريثكلا ءيشلا لجسو «ةلأسملا هذه يف انثدحت امم ريثك يف تلق انآ

 نع هتدر نلعأو «مالسإلاب هرفك نلعأ نم ماكحلا ءالؤه يف دجو ول :لوقن

 ؛مهيلع جورخلا زوجي ال :لوقأ انأ ءليوأتال لاجم لوأتمل قبي مل ثيحب مالسإلا

 يتلا ةيمالسإلا دعاوقلا ةظحالم ثيح نم وه امنإو ؛يعرشلا صنلا ثيح نم سيل
 هيلع لوسرلا هيلإ راشأ ام اهنم يتلاو :ةحلصملا ىلع ةبلاغلا ةدسفملا حيجرت اهتم

 ءةيعكلا تمدهل كرشلاب دهع اوثيدح كموق انآ الول» :ثيدح يف مالسلاو ةالصلا

 باب ضرألا عم نيباب اهل تلعجلو «مالسلا هيلع ميهاربإ ساسأ ىلع اهتينبلو

 ريسيت نمو ةدئاف نم حالصإلا اذه يف مك «(هنم نوجرخي بابو هنم نولخدي
 هيلع رداقلا وهوة هللا لوسر كلذ عئصي مل «مهكسانم ءادأو جاجحلا ةيلمعل

 ىديعب ىلإ رظن هنكل ءةفاك نيكرشملا ىلع هرصن هللا نآل ؛ًانكمتم ناكو ؛ةوقو ةردق

 ءالؤه نم ًامكاح نأ ول :لوقأ انأو ؛«كرشلاب دهع وثيدح كموق نأ الول :لاقف

 نأ نوعيطتسي نيذلا نم ءمهيلع نوجرخي نيذلا نم سانلا ىلع هرفك نلعأ ماكحلا

 ْمُك اودع :ىلاعت هلوق لثمب لقألا ىلع اوذخأ نيذلا نوملسملا نيأو «مهولتاقي
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 نأل ةملكلا هذه يهنأو ةبسانملا هذهب لوقأ انأو :دادعتسالا اذه نم ءيش دجوي

 لجو زع هللا لاق امدنع هاياوط يف ًانيمث ًائيش ةيآلا هذه نم مهفأ انأ:ىهتنا تقولا

 ةيدمحملا ةيبرتلا نيبرملا نيلوألا نينمؤملل باطخلا ناك (٠٠:لافنألاوّدعأ ر

 اوقحتسي نأ نع نوفرحنم مهرثكأ نآل ؛ءالؤه ىلإ هجوتي ال مويلا باطخلا ءالؤه

 نأ بجيف ؛هرفك نلعأ مكاح كانه دجو نإ لوقن نحن كلذل ؛باطخلا اذه لثم

 هلل دمحلاو ةيافك ردقلا اذهبو هلاتق نم نكمتنلو «هقحب هيلع جورخلل انسفنأ ئيهن
 .نيملاعلا بر
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 بتاثك

 قافنلاو ريفكتلاو رفكلا





 مالكلاو ءرفكلا فيرعت يف ةماه تامدقم باوبأ عامج

 هيف ضوخلا ةروطخو .هعناومو هطورشو ريفكتلا ىلع
 )1( : 5 ۾

 عوضوملاب ةقلعتملا لئاسملا نم كلذ ريغو «ملع ريغب

 جهنملا يف ينابلألا ثارت عماج" يف انه نم عسوأب لئاسملا هذه ىلع مالكلا يتأيس :ماه هيبنت )١(

 .هرشن هللا رسي





 رفكلا وه كرشلا باب [5۲]

 :[ مامإلا لاق]

 ءرفك كرش لكو كرش رفك لكف ءًاعرش امهنيب قرف الو رفكلا وه ..كرشلا

 .(فهكلا) ةروس يف ةروكذملا نيتنجلا بحاص نمؤملا ةرواحم هيلع لديامك

 متت هتمعنب يذلا هل دمحلاو ءتالاكشإلا نم ريثك كنع لوزي هب هنإف اذهل هبنتف

 .تاحلاصلا

 .(۷۴ص)" ةيواحطلا نتم ىلع قيلعتلا"

 كرش رفك لك باب [56؟]
 :[لاق هنأ قلي يبنلا نع يور]

 َنِإَو ءباتكلا له ْمتنَأَو بالا لَا اإ (ةوهيلا :ينعي) رتل ْمُكاَنِْج اّنإ)

 منجا َلَبقَأ دَك َناَيْفُس اأ نأ اَنَََهَّنِإَو ءَرضَتلا ٍباَتِكْلا ٍلْمَأ َىلَع بالا ٍلْمَأِل
 «ًاحالس اًنوُمتْرَعَأ اّمِإَو ءاَنَعَم شاق امف سلا نم

 (ركنم)

 :[مامإلا لاق]

 دبع نع (؟ 50 - ۲۳۹ /۳) "راثآلا لكشم" يف يواحطلا رفعج وبأ هجرخأ

 نب تباث نع ثدحي يمرضحلا ديزي نب ثراحلا عمس هنأ :حيرش نب نمحرلا

 َلوُسَو َعَلَبامل :لاق هللا لوسر عم ناك نم ضعب نع يراصنألا ثراحلا

 اوُناَك َنيِذْلا ِدوُهَيْلا ىلإ ٌقَلَطْناَف ؛دُحَأ موي ويلا َجْرْخَيِل َناَيَفش يبأ ٌمْمَج وهلا
 .هركذف ...:مهل َلاَقَق اوبح رف ْمِهِلِوْنَم َدْئِعَأرَقَت ْمُهْنِم َدَجَوَف «ريِضَنلاِب

 الل
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 ثراحلا نب تباث ريغ تاقث مهلك هلاجر «فيعض دانسإ اذهو :تلق

 حرجلا ةمئأ نم دحأ هدروي ملو «حرج وأ ةلادعب فورعم ريغ هنإف ؛يراصنألا

 دقو .هل ضّيبو ؛هنع طقف اذه ديزي نب ثراحلا ةياورب متاح يبأ نبا ريغ ليدعتلاو

 نأ :يرهزلا نع قاحسإ نب دمحم نع (۸ /۳) "ةريسلا" يف ماشه نبا ركذ

 ؟دوهي نم انئافلحب نيعتسن الأ !هللا لوسر اي :ميق هللا لوسرل اولاق دحأ موي راصنآلا

 . ذال ةجاح ال " :لاقف
 " مهيفانل كلا" ل

 داز" يف ميقلا نبا هلبق نمو ١5(: /5) "ةيادبلا" يف ريثك نبا هوحن ركذو

 وأ كرشمب نيعتسن ال انإ " :حيحصلا ةشئاع ثيدحل قفاوملا وهو «"داعملا
 ." نيكرشملاب

 .ًابيرق مدقت امك )11١١١( " ةحيحصلا" يف جرخم وهو

 نم هيفامو :ةمجرتلا ثيدح فعض كل نيبتاذإ :لوقأ ىنإف هيلعو

 نيبو هنيب قيفوتلا ىلإ ٍفئتيح ةجاح الف ؛هعم اولتاقي نأ دوهيلا ىلع ةكيَتهضرع
 مهاعد نيذلا دوهيلا نأل" :لاق نيح يواحطلا لعف امك حيحصلا ةشئاع ثيدح

 لوسر لاق نيذلا نيكرشملا نم اوسيل ؛هعم نايفس يبأ لاق ىلإ للاب يبنلا

 لهأ ءالؤهو ؛ناثوألا ةدبع كئلوأ ؛مهب نيعتسي ال هنإف :لَوألا راثآلا يفهم

 يذلا بابلا يف هيلع ناثوألا ةدبع امم هيلع مه ام ةنيابم انركذ دق نيذلا باتكلا

 ." ...اذه لبق مدقت

 نيكرشملا نود باتكلا لهأ اهب صخ يتلا ماكحألا ضعب ىلإ ريشي :تلق

 !"ًاكرش هللاب رفك لک سیلو ءًارفك للاب كرش لك ناكف" :(57 5 ص) هلوق

 يا



 :نينثا نيرمأل روكذملا ليوأتلل ةجاح الف ؛اذه هلوقب ًالدج انملس ول :لوقأف

 حيحص ريغ ثيدحلا نأ ماد امو مولعم وه امك حيحصتلا عرف ليوأتلا نأ :لوآلا

 ىلع ىفخي ال رهاظ وه امك هلجأ نم حيحصلا ثيدحلا ليوأتل غوسم الف ؛انيب امك

 .ىلاعت هللا ءاش نإ دحأ

 ؛نيكرشملا نم اوسيل مهنإ :ىراصتلاو دوهيلا يف لاقي نأ حصي فيك :رخآلاو

 اوري الف ٌسَجَت َنوُكر ملا اََّنإ# :ةيآ دعب (ةبوتلا] ةروس يف لاق ّلَجَو رع هللاو

 رخآلا ميلي الو لاب وموال نذل اولا 1 اده مهواع غب ب مارا َدِجْسمْلا

 ىَّتَح َباَتِكْلا اوثوأ بِلا ىم قلا نيو َنوُنيِدَي اَلَو هُلوُسَرَو هلل َمّرَح ام نمر الو
 ِتَلاَقَوهللا نبر :َرع دوُهَيلا ٍتَلاَقَو ٠ 4نوُرِغاَص ْمُهَوِدَي ِدَيْنَع هَر اوُطْعُي

 لبق ْنِماوُرَمَك َنيِذَّلا ٌلْوَق َنوُِهاَضُي ْمِهِهاَوْفَأب مهو كلذ هللا ُنِبا سلا ىَراَصَملا

 هذه !؟نيكرشملا نم نوكيال فيك ؛ًنبا هلل لعج نمف .4َنوُكَفْؤُي ىَنأ هلا مَا

 يتلا ماكحألا كلت مهل نأ كلذ يفاني الو .يواحطلا مامإلا اذه لثم نم ةبيجع لَ

 ماكحأ يف ًاعيمج نوكرتشي مهنإف ؛نيكرشملا نم باتكلا لهأ ريغ اهيف مهكراشي ال
 .- ىهثلا يلوأ ىلع ىفخب ال امك - ىرخأ

 ةنسلاو باتكلا يف - ديلقتلا نم هللا هاّجن يذلا - هيقفلا ثحابلا مدعي ال دقو

 نم"ًاكرش هللاب رفك لك سیلو ..." :قباسلا يواحطلا لوق لطبيو «مدقت ام دكؤي ام

 زع لاق امك ؛هيتَّتجو هلامب رختفا يذلا رفاكلاو نمؤملا نيب ةرواحملا كلت كلذ

 هذه يبت نأ ُنظَأ ام لاق هرقل اط وهو ُهَنَدَج لکو .. .# ؛فهكلا ةروس يف لجو

 اذهف ؟ اُم اهم اريح َنَدِجَأَل ير لإ ُتْدِدُر ْنْكَلَو مئا ةَعاَسلا طا اَمَو .ًادَبأ

 :ىلاعت هلوق يعم عباتف ؛هّدري قايّسلا نكلو !يواحطلا يأر يف كرشي ملو رفك

 ةَ ْنِه مث بارت نم َكَقَلَخ يِذَّلاِب ترم هُرِواَحُيَوُمَوُهبِحاَص ُهَلَلاَق
 صك



 هّبحاص فصو فيك لمأتف ؛# ٌيَرِب كرش او ير هللا وه اکل .ًالُجَر كاس مت :

 كرف الو .لاقف ؛كرشلا وهو هفدارمب هنع ًاربعم هنم هسفن هرن مث ءرفكلاب رفاكلا
 - ىلاعت هلوق عباتف ؛يتأي اميف هّسفن ٌرفاكلا هب فّصو امم كرشلا اذهو .4ًادحأ ير
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 كح ادع

 َلَع هْيَذَك ُبََّقُي َحَبْضأَق ورب طيار :- نمؤملا هبحاص هب هظعو ام ركذ نأ دعب
 ر ظل ب ےک سرع وک هس ع رم لس سرس کا
 .«ادحأ ّيَرِب كرشأ 1 يِتْيَل اي لويو اًهِشوُرَع ىلع ةيواخح يهو اًهيِف قمنا ام

 وه امنإ هكرش نأ يف ًادج حيرص - ةصقلا قابس عم - هنم لوقلا اذهف :تلق

 رهاظ لطاب وهف !يواحطلا يأر يف كرشب سيلو رفك اذهو «ةرخآلا يف هك

 .نالطبلا

 ةريزج نم نيكرشملا اوج رخأ ": ةا هلوق ةنسلا نم كلذ دكؤيامم نإو
 ."برعلا

 مقرب "ةحيحصلا" يف جرخم وهو ءِساَّبَع نبا ْنَع امهريغو ناخيشلا هاور

 ءرخأ ثيداحأ كلذ ىلع تلد امك ؛ىراصنلاو دوهيلا مهب دارملا نإف )١10(:

 ىتح «برعلا ةريزج نم ىراصتلاو دوهيلا نجرخأل ؛تشع نئل» : )ع هلوق اهنم

 .«ًاملسم الإ اهيف كرتأ ال

 ١١(. 5) كانه جرخم وهو هريغو ملسم هاور

 هتحص نم زمغ ؛عوضوملا يف ةعطاق ةجح سابع نبا ثيدح ناكاملو

 لاق ةنييع نبا نم مهو هنأ معزو !- فسألا عم - هبهذمل ًابصع يواحطلا

 دوهيلا) ناكم لعج نوكي نأ لمتحيف ؛هظفح نم ثدحي ناک هنأل" :( 9

 لاق اذك !" كلذ نيب هبزيمي ام هقفلا نم هعم نكي ملو (!) (نيكرشملا) :(ىراصنلاو

 سيل هظفح نم - ةنييع نياك - ةقثلا ظفاحلا ثيدحت نأ ملعي هنإف !هللا هحماس
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 نأش نم سيل لامتحالا درجمب ةقثلا ةئطخت نأو هل رخف وه لب ؛ةلعب

 بهذم ىلعو !ةمالسلا هللا لأسن ؛ةيبهذملا ةيبصعلا اهنكلو ؛نيفصنملا ءاملعلا

 هب َكَرْثُمْنَأ رعي ال هللا َنإ] :ىلاعت هلوقل رفكلا هللا رفغي نأ نكمي اذه يواحطلا

 !![ءاَشَي نمل َكِلَذ َنوُداَم ٌرِفْغَيَو

 ٌعوبتَم وه يذلا ةفينح يبأ ىلع هللا همحر مزح نبا جتحا ةيآلا هذهبو

 سيل رفك انهه ناك ولف" :(؟ 454 /5) اهبقع لاقف ؟؛موعزملا قيرفتلا يف يواحطلا

 مث ." ملسم هلوقي ال اذهو ؛كرشلا فالخب ىلاعت هللا ءاش نمل ًاروفغم ناكل ؛ًاكرش

 ءرفك كرش لكو كرش رفك لك نأ حصف" :لاق مث ءًادج ةيوق ىرخأ ةلدأب كلذ عبتأ

 ةيشخ الولو ."دحاو ىنعم ىلع ىلاعت هللا امهعقوأ «نايعرش نامسا امهنأو

 ملعلا نم ديزملا ءاش نم هعجاريلف ؛هتزعو هتسافنل هلك همالك تلقنل ؛ةلاطإلا

 .هقفلاو

 لهأب ةناعتسالا نأو «نتملا ركنم :دانسإلا فيعض ثيدحلا نأ ةصالخلاو

 .«كرشمب نيعتسنال انإ» : ةا هلوق اهلمشي رافكلا داهج يف باتكلا

 .(كرشمب نيعتسأ نلف عجراف» )27١١/5(: ملسم ظفلو

 ةفيعضلا" "1/ 1/ ١4-18 0(.

 ؟قرف كرشلاو رفكلا نيب له باب [584]
 ال امبرو كلذك تنك انأو ملعلا يف ئدتبم بلاط لك نأش ةقيقحلا :خيشلا

 :تاياورلا ضعب يف نأل ؛لاكشإ هيف ريصيو ثيدحلا اذه أرقأ تنك «كلذك لازأ

 ضعب يف «رفك دقف ةالصلا كرت نمف ةالصلا كرت الإ لجرلاو رفكلا نيب سيل»

 .«كرشأ دقف» :تاياورلا

 الل



 .ميظعلا هللا ناحبس :ةلخادم

 ةصاخ - ةالصلا كرات اذه !يخأ اي !؟كرشأ دقف فيك انأ لءاستأ :خيشلا

 انآ «يوارلا نم مهو يف هلعل هنأ نظأ تنك ؟كرشأ ينعي فيك - ًالسك اهكرتي يذلا

 فالخ اعرش هنأ تفرعف هلل دمحلاو نس ىلع ولو حتف انبر كلذ دعب «ملع بلاط

 قرف الو رثك كرش لكو كرش رفك (لكف) ... كرشلاو رفكلا نيب قرف ال ءةغللا

 وهف كرشلا امأ ؛ةيطغتلا وه ةغللا يف رفكلا نأل ؛قرف دج ويف ًةغل امأ ًاعرش امهنيب

 دعب اميف نكل ؛ًادادنأ هلل نولعجي يذلا نيكرشملاك رخآل ًاكيرش ءيشلا لعج

 الإ رفاك يأ ولخي ال ًايعقاو كرشم وهف ٌةغل كرشم ريغ ناك ولو رفاك لك نأ تفرع
 ههلإ ذختا 9:ةيئاجلا»4ُةاَرَه ُهَِإ دا سَم َتِيَآَرقَأ# :لوقي انبر ًاكرشم نوكي نأ

 ركنأ دحاو ول رفك يأ :ًاذإف «هللا عم ًاكيرش هلعج دقف هاوه عبتي نم لكف ًاذإ «هاوه

 ءاج انه نم أهلإ هلقع لختاو «هلقع مكح هنآ هانعم اذه ميرك نآرق نم ةيآ نم فرح

 ؛كرش رفك لك سيلو رفك كرش لكو كرش رفك لك :لاق نم قدص :ًاذإف ؛كرشلا

 نم عقاولا يف اذه «يواحطلا نم تعمس امك كرش رفك لك سيل لوقي نمك سيل
 ٌرْفْغَيال هللا نإ :ةيآ :اهنم ةريثكو ةريثك لكاشم اهب لحت يتلاو ءًادج ةردانلا مولعلا

 هذه لوح ًالاكشإ تأرق انأ (48:ءاسنلا)4ُءاَّشَيْنَِّل كلَ َنوُداَم ٌرِفْغَيَو هپ َكَرْشُي نأ

 ضارتعا هيلع ءاج ءاضر ديشر :ديسلا اهردصي ناك يذلا رانملا ةلجم يف ةيآلا

 ةيعيبطلا ةنايدلاب نونمؤي نيذلا نويبوروألا رافكلا ءالؤه نأ :اهانعم ةيآلا نإ :لاق

 نأ نكميف كلذ نم رثكأ نوفرعي امو ءاقلاخ نوكلا اذهل نأ ينعي ةيعيبط اهنومسي

 نأ ذئموي اضر ديشر ديسلا عاطتسا امو نيكرشم ريغ مهنأل ؛مهل رفغي هللا ءالؤه

 «باطخلا لصف ناك ذئموي هرضحي ناك ول يذلا باوجلا اذه لثمك باوجب بيجيب

 .رفك كرش لكو كرش رفك لك
 (00 1:59:08 /۳۶۱) "رونلاو ىدهلا"

 ہا



 كرشلاو رفكلا نيب قرفلا لوح ةملك باب ]٠٥١[

 لوقي ناك نمم نك لاپ يبنلا دهع يف نك يتاوللا تايباتكلا له ... :لاؤس

 .ميرم نب ىسيع وه هللا نب

 .مولعم «كش ال ءهيإ :خيشلا

 جاوزلا اذه نكي ملو نهنم جاوزلا لحأ كلذ نم مغرلا ىلعو :ةلخادم

 .مالسإلا ىلإ نهنيد رييغتب ًاطورشم

 .معن :خيشلا

 لهآ لالح مهحبذ نأ ضرتفي هنأ باتكلا لهآ ..ىلع انثدحت امل :ةلخادم

 .نوكذيو ًالالح نوحبذي اوناك مهنأل ؛باتكلا

 .معن :خيشلا

 .انل ًالح داع ام مهماعطف قنخ الإ نوحبذي ال نآلاف :ةلخادم

 .اذه وه :خيشلا

 كرشم لك سيل نكلو كرشم يباتك لكف «تایباتک دئاز نکل تاک رشم نه

 اهب زيمتي تايصوصخ هل تيطعأ ًايباتك هنوكل كرشملا ىلع يباتكلا زيمتلف «يباتك

 .تاكرشملاو نيكرشملا نع

 لك ؟اذه نوركذتت «ةرم نم رثكأ امبر اهانيقلأ انك ةرضاحم هذه ىسنت ال ءكرشم

 .هللا دبع وبأ كيدل موهفم مالكلا له «ةغل ًاكرشم سيل وه ناك ولو «كرشم رفاك



 .اذه يف ةملكلا تعمس :خيشلا

 ديرت ةلأسملا ..ينعي اذكه موهفم نوكي :كيدل موهفم نوكي ل ًاذإ :خيشلا

 نوكلا اذهل نأب نونمؤي نيذلا نييعييطلا بهذم كانه نأب ملعت تنأ نآلا

 ال ىتح ًاملسم نأ ول ءًاقلاخ نوكلا اذهل نأب اودقتعي نأ ىلإ مهتدأ ةرورضلاف ءًاقلاخ

 يلصيو ؛هللا لوسر ًادمحم نآو هللا الإ هلإ ال نأ دهشي ًاملسم نأ ول «ةلثمألاب دعتبن

 كانه له «رفك اذه «ينبجعت مل ةيآلا هذه لوقي نكل ءهيلع هللا ءاش ام موصيو

 ؟كش

 .ال :ةلخادم

 هنوك نکل «كش ال رفك هنوك ءاهب ربخ مكدنع سيل هذه ؛كرشأ نكل :خيشلا

 .حيضوتو نايب ىلإ جاتحت كرشأ

 ًاكرشم رفاك لك سيلو رفاك كرشم لكف ءرفكلا نم فخأ ةغللا يف كرشلا

 ًاكرشم سيل دحوم اذه هاوس ةدابعلا قحتسي ال هنأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشي يذلاف

 ثيدحلا وأ «ينبجعت مل ةينالفلا ةيآلا:لاق هنكل هللا دنع نم ءاج ام لكب نمؤيو

 ءًاضيأ كرشأ دقف ًاعرش امأ كرشأ ام هنكل َرَمَك :ةغلاذه «ينبجعأ ام يوبنلا

 لعج هنأل كرش راص انه :ًاذإ :(؟:ةيئاجلا)4هاَّوَه ها ذَا نَم تيار :ببسلاو

 .ًاهلإ هاوه

 نم سيلو ءأهلإ هللا عم لعج هعقاو ثيح نم نكل «هلا الإ هلإ ال لوقي وه :ًاذإ

۲ 
 يا



 ههلإ نوكي نأ يفكي هرخآ ىلإ ..ةانم وأ تاللا وأ نوعرف ههلإ نوكي يرورضلا

 صنلا نآلا كيلإو ءًاكرشم ام رفكمب رفك نم لك لعجي عرشلا نآلا انه نم «هاوه

 يف روشنلاو ثعبلا ركنأ يذلا دحلملاو نمؤملا ةصق «ميركلا نآرقلا نم حيرصلا

 باغ نم نبتج هدأ لَ نجر التم ممم ْبِرْضاَو# : فهكلا ةروس

 انْيَش ُهْنِم ْمِلْظَتكَو اَهَلُكُأ ثكآ نيج ا الك اَعْرَر اَههتْبَباَمْلَعَجَو ٍلْخَتباَمهاَنْمَمَحَو

 ةا لام كن تأ أ زواج رمو هبجاَص لا رعت هَل اكو ازيك قالي ارق

 .(٠ه-۴۲: فهکلا)€ ادب ِءِلَم يبت نأ نأ ام لاق ِهِسْفَتِلِاَظ وهو هنج لدو ءار

 انبر هيلع مكحيس اهدعب يتلا تايآلا يف نكل ءةيآلا هذه يف رفك وه

 .كرشأ هنأب

0 
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 ىلإ ُتْدِوُر نل َةَمِقَق َةَعاَسلا نظا اَمَو هاَدَبأ وذم ديب نأ ٌنْظَأ ام لاقل

 َكَكَلَخ يلا َتْرَمَكَأ هوا وهو ةبحاص هَل لاق ءال اهم اًرْيَخ َنَدِجَأَل ير

 يَرب كرش الو ير لا رها كَل الجر لا و رس َمّمَةَفْطُن نيم بارت نِ

 .(۳۰-۳۸:شھکلا) احا

 نأ نظأ ام) :لاق امنيح ًاك رشم هربتعا هنأل (اَدَحَأ ٌّنَرِب كرش الَو) :هل لاق وهف

 (ةمئاق ةعاسلا نظأ امو ..ًادبأ هذه ديبت

 كنم لقأ انأ نر د نإ هللب الإ ةَوْ ال هللا ءا ام تلف كنج تلحق ذإ الوو

 ءاسلا نم اشحن اهيل لزب كيج دج نم اريح ِنَيِتْؤُي نأ ُّيَر ىَسَعَف الوو الام

 هر طيح ءاّبَلَط ُهَل َعيِطَتْسَت ْنَلَف اًرْوَغ اَهْؤاَم َحِبْصُي وأ ءار اَديِعَص َحِبْضُنَق

 1 يِتَْيَل اَي ل أوُقَيَو اًهِشوُرُع ىلع ٌةَيِواَح يهو ايف یمن ام لع ِْيَفَك بلقب حصا

 .(۳۹٤-۲:فهکلا) اح < ٌّىَرِب كرشأ

E TY 



 -ليلعتلا ًافنآ تمدقو- عرشلا :ًاذإ ءروشنلاو ثعبلا يف هكش ناك هكرش ًاذإ

 نودحوم كانه دجو ولو ؛نوكر شم مه باتكلا لهأ اذكهف أك رش رفك لك ربتعي

 نظأ حضاو «هلوسرو هللاب نمآ ام هنأل ؛ك رشم وهف .هللًائبا سيل ىسيع نأب نودقتعي

 .دصقلا

 .رفاك هنأل كرشم وه :ةلخادم

 .كرشم رفاك لك.وه اذه :خيشلا
 (0 1 75و( 0:: ۳:۲۹ /٦1۲)"رونلاو ىدهلا"

 نود عورفلا يف روفغم أطخلا :ةلوقم أطخ نايب باب []

 كرشلاو رفكلا نيب قيرفتلا ةلأسمل ضرعتلاو ءلوصألا

 قنسلاو نآرقلا يف دوجوم حيحصلا جهنملا نأ متركذ ًاعبط انخيش اي :لاؤس

 .جهنملا اذه دعاوق ةماقإ ليبس ينعي يف مكدهج متلذب دق مكنأ ملعي انلكو ينعيف

 هب قلع امم نيدلا ةيفصت اهفده ناك يتلا بتكلا نم كلذ ىلإ امو ..ليلغلا ءاورإو

 ينعي انخيش اي لاؤسلاف ةركنمو ةفيعض ثيداحأو تاركنمو عدب نم بئاوشلا نم

 حرش يف يرابلا حتف» هباتك يف رجح نبا مامإلا لثملا برض ليبس ىلع اعبط
 اهيلع هبنو ةديقعلا لاجم يف تالزلا ضعب هل تناك «يراخبلا حيحص ثيداحأ

 ينعي هذه هتالز يف وه ًاعبط :لاؤسلاف «هتاقيلعت يف زاب نب زيزعلا دبع انخيش

 جرخي له :يلاؤسف «ةديقعلا لاحم يف تالز هل تناكف «ةباحصلا مهف يف قفخ

 لاؤسلا اذه .حيحصلا جهنملا ىلع هنوك هنع يفنت داقتعالا يف هتالز وأ جهنملا نم

 ؟ خيش اي

1٤ 
 ہا



 ثالث وأ نيتلأسم ىف ىرخأ وأ ةلأسم ىف أطخأ اذإف «قحلا ةوعد ىف ًامامإ ناك نم

 مامإلاك رجح نبا ظفاحلاف ءاهانبت اذإ قحلا ةوعد نع هجرخي ال كلذف «رثكأ وأ

 كلذف «مويلا نولوقي امك «ةيدقعلا لئاسملا ضعب يف اوؤطخأ نمم هريغو يوونلا

 ىلع بلغي امب ةربعلا نأل ؛ةعامجلاو ةنسلا لهأ نم مهنوك نع مهجرخي ال

 طرتشي له ؟ًاحلاص ملسملا نوكي ىتم «حلاص لمع وأ حيحص ركف نم ناسنإلا

 ؟ةيصعم وأ بنذ يأ هنم عقي الأ :ًاحلاص نوكي نأ يف

 ًارارم ةيصعملاو بنذلا هنم عقي نأ ناسنإلا ةعيبط نم لب ءال :باوجلا

 ؟ًاحلاص دبعلا نوكي ىتمف «ًاراركتو

 يف لاقي امامت كلذك ءاذكهو ..هلالض ىلع هحالصو ؛هرش هريخ بلغ اذإ

 ناك اذإف «ةيهقف وأ ةيدقع لئاسم ةيملعلا لئاسملا هذه تناك ءاوس ةيملعلا لئاسملا

 هقفلا يف تالز وأ ةلز هل نأ امأ «يجانلا وهف حيحصلا ملعلا هيلع بلغي ملاعلا اذه

 رجح نباف «ةحيحصلا ةديقعلا نم هيلع بلغ ام نع هجرخي ال اذهف ةديقعلا يف وأ

 الأو ؛هباتك نم ديفتسن نأ یغبنی ال هنأ كلذ ىنعي الف تالزلا كلت هل نم تركذام

 .ةنسلاو باتكلاب نيكسمتملا نيملسملا ءاملع ةرمز يف هرشحن الأو «هيلع محرتن

 ةكئالم قلخ امنيح لجو زع هللا نآل ؛اطخلا نم لاجم الو «ىطخي ناسنإ لك

 هيلع لاق امك «مهفونأ مغر اوئطخي نأ رشبلا ءالؤه ىلع ردق دقف ًارشب قلخو

 :ًاتطاخ ًامهف مهفي نأ يراذح نكلو ءادج نامهم ناثيدح «مالسلاو ةالصلا

 انزلا نم هظح مدآ نبا ىلع بتكا :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق :لوألا ثيدحلا



 ديلاو «عمسلا اهانزو ينزت نذألاو ءرظنلا اهانزو ينزت نيعلاف ءةلاحم ال هكردم وهف

 وأ هلك كلذ قدصي جرفلاو «يشملا اهانزو ينزت لجرلاو «شلطبلا اهانزو ينزت

 نأ نكمي ال :يأ ؛«ةلاحم ال هكردم وهف» :ثيدحلا اذه نم دهاشلا «هبذكي

 .ًاكَلَم سيل ناسنإ هنأل ؟اذامل ءصلختي

 بهذل اوبنذت مل ولا :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق :مهآلا وهو رخآلا ثيدحلا

 هللا بهذل اوبنذت مل ول مهل رفغيف هللا نورفغتسيف نوبنذي موقب ءاجلو مكب هللا
 اذهف ؟نوبنذت ال متنأ لهف مکفالخب نوينذيو مكلحم نولحي موقب ءاجلو مكب

 اذه نكل هللا هبحي ال يذلا أطخلا يف عقي نأ نم رشبلا سنجل دب ال .هردق هللا ءاضق

 وأ اذه ناك ءاوسف «رئابكلا نم نوكي دقو ممللا نم رئاغصلا نم نوكي دق أطخلا

 مكب هللا بهذل اويئذت مل ول» :ثيدحلا ىنعم له نكلو «هنم دب ال رمأ اذه ءاذه

 ىزغمو ثيدحلا ىنعم له ؛«مهل رفغيف هللا نورفغتسيف نوبنذي موقب ءاجلو

 ؟يصاعملا باكتراو بوئذلا ىلع ضحلا :ثيدحلا

 هللا نورفغتسيف نوبنذي «هتبقاع ًامامت ثيدحلا نم دوصقملا ءال :باوجلا

 ثيدحلا يف ىلاعت لاق امك ..رشبلا رشعم اي :لئتيح اذه ىنعمو ؛مهل رفغيف

 ؛ثيدحلا رخآ ىلإ «...مكدهأ ينودهتساف هتيده نم الإ لاض مكلك» :يسدقلا

 ىلع مترطف مكنأ مادام رشبلا اهيأ :هنم فدهلا ء(اوبنذت مل ول» :ثيدح نأ :دهاشلا

 اهبقعت ىتح ؛رافغتسالاب ةرفغملاب اهوعبتأ امنإو ءاهيلع اولكتت الف ةيصعملا

 ىَرْكِؤ َكَِّذ تاسلا َنِْهْذُي ٍتاَنَسَحْلا نإ :لوقي لجو زع هللا نأل ؛ةرفغملا
 صنلا ةفلاخم يف اوئطخي نأ رشبلا ةعيبط هذه ًاذإ ناك اذإ :(4١1:دوه)4َنيِرِكاَذَلِ
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 الف مهف ءوسل امنإو ًادصق ال صنلا ةفلاخم يف اوئطخي نأو «بونذلا يهو ًادصق

 ءاوس :ناسنإ ىلع ةجحلا تميقأ اذإ ؟نوكت ىتم ةذخاؤملا كلذ يف ةذخاؤم

 دناع مث ؛ةيهقف ةلأسم يف ةجحلا تناك وأ ةيركف ةيدقع ةلأسم يف ةجحلا تناك

 أطخ يف عقو ناسنإ اذإ :يأ ءال سكعلاو «ةذخاؤملا نوكت انهف هتطخ ىلع رصأو

 ىلإ قفوي مل هنكل ةديقعلا كلت يف باوصلا ةفرعم ىلع ًاصيرح ناك وه هنكل يدقع
 .هيلع ةذخاؤم الف باوصلا ىلإ عجرت هيلع ةجحلا تميقأ ولو «كلذ

 ةيجهنملا لئاسملا كلت نم ةلأسم ىلإ انرجب ةقيقحلا يف مالكلا اذه كلذل

 هذه يف نوكطخي «مويلا باتكلا ةصاخبو «ءاملعلا ضعب نإف ءاهفرعن نأ بجي يتلا

 سيلو عورفلا يف رفتغي مهفلا يف أطخلا نأ :نوعمست وأ نوءرقت ام ًاريثك «ةلأسملا

 يف ناك وأ عورفلا يف ناك ءاوس ءًاقلطم رفتغي أطخلا ءأطخ اذه ءلوصألا يف

 دصق دوجو مدعل وه هدابعل لجو زع هللا نم ةذخاؤملا مدع هنأل ؛لوصألا

 يف ةفلاخملا تناك ءاوس ءةفلاخملا ثدجو اذإف «هبرل دبعلا اذه نم ةفلاخملا

 الف دحجلاو ةرباكملاو دانعلا وه دصقلا نكي ملو هقفلا يف مكحلا يف وأ ةديقعلا

 ةلأسم يف هقفلاو ةديقعلا نيب :عورفلاو لوصألا نيب قيرفتلاف «كلذ يف ةذخاؤم

 ءهل لصأ ال قيرفتلا اذه ءلوصألا يف ةذخاؤملاو عورفلا يف أطخلاب ةذخاؤملا مدع

 ثيدحب ذخألا بجي هنأ :وهو رخآلا يعدبلا قيرفتلا امامت هبشي قيرفتلا اذهف

 .أطخ اذهو أطخ اذه ؛لوصألا يف داحآلا ثيدحب ذخؤي الو عورفلا يف داحآلا

 يف ناخيشلا اهجرخأ يتلا ةحيحصلا ثيداحألا نم ًاثيدح نآلا مكل يورأ

 ةفيذح ثيدح نمو هنع ىلاعت هللا يضر يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم امهحيحص

 مل لجر مكلبق نم يف ناك» :لاق اء يبنلا نأ :هنع ىلاعت هللا يضر ًاضيأ ناميلا نب

 :اولاق ؟مكل بأ يأ :مهل لاقف هلوح هينب عمج توملا هرضح املف طق ًاريخ لمعي



 له «ًاديدش ًاباذع ينبذعيل يلع هللا ردق نئلو ؛يبر عم بنذم ينإف :لاق «بآ ريخ

 ًاذإ :لجو زع هللا ةردق يف كش اذه ؟(يلع هللا ردق نإ) :لوقي وهو ًانمؤم هنورت

 لجو زع هللا يف لوصألا لصأ يف أطخأ مأ عرفلا يف أطخأ له :لوقن نأ عيطتسن

 َماَظِعْلا يج ْنَم لاق ُهَقْلَخ َيِيَنَو الم اتل برضو :سي ةروس ةمتاخ يف ركذ يذلا

 «لاثملا اذه يف لجو زع هللا هانع يذلا اذه وه ناسنإلا اذه ؟(۷۸:سي) ٌميِمَر يهو

 ًاعطخم ناك هنأب فرتعي «ًاديدش ًاباذع ينبذعيل يلع هللا ردق نئلو» :لجرلا اذه لاق

 صالخللف ءهعم ًاتطخم ناك هنأل ؛ًالداع نوكي هبذع اذإ لجو زع هللا نأو :هبر عم

 مل هداقتعا يفو هملع يف ةيصوب ىصوأف ءصلخم جرخم هنهذ يف راد هباذع نم
 مث «رانلاب ينوقرحف تم انآ اذإف :لاق» ءناسنإلا اذه ريغ نم ايندلا يف اهلثم عقي

 هدامر اوذخأو رانلاب هوقرحأ «حيرلا يف هغصنو رحبلا يف هفصن اورذف يدامر اوذخخ

 لجرلا اذه لعف اذامل ءرحبلا يف يناثلا فصنلاو «حيرلا يف هورذف جوهي حيرلاو

 :هل لوقي نأ ىلع رداقب سيل لجو زع هللا نأو «هبر نع لضي هنأ نظ ؟ةلعفلا هذه
 حيرلا يف هدامر اورذو تام املف «هب كلذ لعف لجو زع هللا نكل ايوس ًارشب نك

 :هل لاق» :دهاشلا انه ..هل لاق ءًايوس ًارشب ناكف «أنالف نك :هل هللا لاق رحبلا يفو

 :لاق -كنم تفخ انأ- كتيشخ بر اي :لاق ؟تلعف ام ىلع كلمح ام يدبع يأ

 .(كل ترفغ دقف بهذا

 .(؟م:ءاسنلالءاَشَيْنِّل َكِلَذ نود ام ٌرِفغَيو هب ك رشين رف ال هللا نإ :ىلاعت هلوق مومع

 .ةرئاجلا هتيصوب هسفن ىلع ىناجلا اذهل هللا رفغ دق ثيدحلا اذه ىف

 انرابتعاب هيلإ ةجاحب نحن يذلا ملعلا نم اذهو ءةفقو نم يل دب ال انه نكل

A 
 يا



 وه له ةرئاجلا ةيصولا هذهب ىصوأ يذلا اذه :ةنسلاو باتكلا ىلإ سانلا وعدن اننأ

 هذهب ىصوأ يذلا اذه «هدي عفري لاؤسلا اذه نع باوجلا هدنع ناك نم «تعفر

 .لضفت ؟كرشم مأ رفاك وه له ةرئاجلا ةيصولا

 .رفاك :ةلخادم

 . لضفت ءرفاك :خيشلا

 .كرشم الو رفاك ال :ةلخادم

 . لضفت :خيشلا

 زع هللاو ءكرشلا رفغيال لجو زع هللا نآل ؛كرشم الو رفاكب سيل :ةلخادم

 .هل رفغ لجو

 زع هللا ةردق ركنأ يذلا ءًاحيحص ًاباوج انعمس ام فسألا عم «هاه :خيشلا

 مكانركذ يذلا وه اذه نأل ؛كش البرفاك اذه ناك امك ًارشب هتداعإ ىلع لجو

 يهر ماظل يج ْنَم لاق ُهَقْلَخ َيِيَنَو الم اَنَل برو :سي ةروس ةمتاخب
 ريصيو نفدي ىتح ربص ام :ينعي ءًافلس ًاميمر هسفن لعج وه :08:سي)#ٌةيِعَر

 ًادامر هسفن لعجف ةرئاجلا ةيصولا كلتب هسفن ىلع لجع امنإو ءًابارت ًاميمر همسج
 .رفك اذه نأ كشال

 هذه تفقو انآ اذه لجأ نمو «حيحصلا باوجلا عمسأ نأ ىنمتأ تنك نكل

 كرشأ لجرلا اذهو رفك لجرلا اذه :ميلعتلا وأ ريكذتلا باب نم مكعم ةفقولا

 كرف ين ٌرِفْفَيال هللا نإ :ةيآ نإ :لوقأ نأ يل زاج ام كرشأ هنأ الولو
 ضعب نأ :يأ «ةثداحلا هذه لثمب ةصصخم ةيآلا هذه نإ :انلق «(م:ءاسلا)# هب



 ةيآلا تسيل (۸٠:ءاسلا)#هب كَم ْنَأ ٌرفْغَيال هللا نإ :ةيآلا ىنعم اذه ءرفغي كرشلا

 مكل ركذأ ءًاعون مكل تركذ نآلا انأو ءرفغي كرشلا ضعبف ءاهلومشو اهمومع ىلع

 سيلأ «نيبذعم ريغ ةرتفلا لهأ نأب نوعمست مكنأل «هنوفرعتس اذهو ءرخآ ًاعون

 ال مهنكل ؛نيكرشم اوناك ؟نيكرشم ريغ اوناك مهنأ :نولوقت له «بیط ؟كلذك

 انأو ءلوسرلا ةوعد مهغلبت مل :يأ «مهيلع مقت مل هللا ةجح نآل ؟اذامل ؛نوبذعي

 ةدعاقب نكل لوسرلا مهيلإ ثعب نيذلا ينعأ ال ةرتفلا لهأ نع ةماع ةروصب ملكتأ

 نوبذعي ال مهف نيكرشم اوناك ولو لوسرلا ةوعد مهغلبت مل نيذلا ةرتفلا لهأ :ةماع

 .مهلصت مل ةجحلا نآل ؟اذامل «مهك رش ىلع

 نم صخأ كرشلا نأ :ةمئاقلا ةركفلل ةبسنلاب لجرلا اذه ةصقلا هذه ىف انهف

 رفك نم لك سيلو ءرفك دقف كرشأ نم لك :ىنعمب كرشلا نم معأ رفكلاو ءرفكلا

 .مهنم ًاليلق الإ سانلا ناهذأ يف مئاقلا هقفلا وه اذه ءكرشأ

 هللا لوسر ًادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشي لجر :لاثمب كلذ حضوأ

 ؟رفكي مل مأ رفك اذه «نآرقلا نم ةيآ ركنأ هنكل «هرخآ ىلإ ..موصيو يلصيو

 .رفك :ةلخادم

 ؟كرشأ له ءرفك :خيشلا

 .كرشأ ام :ةلخادم

 ال ءرفاك كرشم لكو كرشم رفاك لك ؛كرشأ باوصلا ال ,كرشآ ام :خيشلا

 يف رئاجلا كلذ ثيدح اهئايب ىلإ ينرج يتلا ةقيقحلا هذه ءًاقالطإ نيظفللا نيب قرف
 يف لاكشإ ال هرفك دقف كرشأ نمو ؛كرشأ دقف رفك نم لك :كرشأ هنإ «هتيصو

 :فهكلا ةروس يف رفاكلاو نمؤملا ةرواحم انركذت ول :كلذ ىلع ليلدلاو «كلذ



 لحب اَمُهاَنْفَفَحَو باعا نِ نيج اَمهِدَحَأل اَنلَعَج ِنيَلُجَراَلَتَم مه ٍبِرْضاَول
 ١ نه ا حو ب و ار رادو ہر نمسك | لسع ع ەر سأل رع رس ےس

 ارجع [ضالخ اَنْرَجَفَو انيس هْنِم ْمِلظَت 1َ اَهَّلُكأ ْتَنآ نتت ا اتاك ءاَعْرَز ايب اْلَعَجَو
 ت لس 1 و

 ُهَنَدَج َلَخَدَو ارق ْرَعَأَو الام كنم ريك اَنأ هوا وهو ِهِيِحاَصِ َلاَقَف رم هَل َناَكَو

 َلاَق ِهِسْفَتِلآلاَظ وهو َُتَدَج َلَحَمَو# :نآلا اوهبتنا (20-*1:فهكلا)4ِهِسْفَتِلِلاَظ رهو

 مكموهفمب )1 "۰: فهکلا)ةَمئاَق ةَعاَسلا ها اَمَو دبا هلم ديب نأ ها اَم

 ؟كرشأ مأ رفك اذه قباسلا

 .كرشأ :ةلخادم

 .رقك :خيشلا

 .كرشأ :ةلخادم

 .رفك :ةلخادم

 ثعبلا ركنأ كرشآ امو رفك اذه أطخلا مكموهفم قباسلا مكموهفم :خيشلا

 ْنِكَلَو َةَمِقاَق ٌةَعاَّسلا ظا امو ه:فيهكلا»كاّدَبَأ هذه دب ْنَأ ظا ام ںوشنلاو

 َوُهَو ةبحا ص هَ لاق (:فهكلا)(اّبلَشُم اهتم ارت ند جال یر لإ تدور

 ير ىَسَحَف (9:فهكل 0هاَدَنَوَو اَلاَم كنم لَكَ ائ ِنَرَث نإ «(۳۷:فهکل )روا

To sS re r A r aE TL Aاَم ىلع ويفك بلقي حبصاأف هرّمثب طيجأو ءابلط هل عيطتست نلف اًروغ اهؤاَم حبصي  

 -4.:فهكلا>4اَّدَحَأ رب ل ِرْشَأ 1 ينل اي لويو اهشوُرَع لع ٌةَيواَح يهو ايف قم آ
 يف ءاج ءيشب رفك نم لكف «هللا عم كرشأ روشنلاو ثعبلا ركنأ امل وه :ًاذإ ١

 ؛ينآرقلا صنلا ةيحان نم وه اذه «كرشم هرفك ةلاح يف وهف ةنسلا يف وأ باتكلا

 ؟يلقعلاو يركفلا هجولا وه امف



 نم لك ًاذإف ؛(3:ةيئاجلا)4ُهاَّوَه ُهََِإ ذَا نم َتْيَأَرقَأأ :ىلاعت لاق :باوجلا عرعر ےہ 3

 كرابت هبر عم ًاكيرش هسفن لقع لعج هنأل ؛هللا عم ًاكرشم نوكي ام ةيرفكب رفك

 لوزيف ةقيقحلا هذه متفرع اذإ ءكرشلاو رفكلا نيب اوقرفت ال كلذلو ؛ىلاعتو

 مالسلا هيلع لوسرلا ثيدح عمسي نم ضعبل لابلا يف ًانايحأ جرعي دق لاكشإ

 ؟اذه فيك ««كرشأ دقف ةالصلا كرت نم» ء(رفك دقف ةالصلا كرت نما :هتياورب

 نأ باوصلا ءال ء(كرشأ) :ةظفل هيلع لكشي كرشلاو رفكلا نيب قرفي يذلا

 ريغب فلح نما ءارفك دقف هللا رغب فلح نم» :رخآلا ثيدحلا كلذك «رفك :لاقي

 حالطصالا ثيح نم نيظفللا نيب قرف ال ءرفك كرشأ ءكرشأ رفك ««كرشأ دقف هللا

 انرئاصب حتف عرشلا نكل ءكش الب قرف يف يوغللا حالطصالا ثيح نم «يعرشلا
 ؛ًاكرشم نوكي رفكلا نم عون يأ لجو زع هللاب رفك نم لك اذامل انمهفأو انراكفأو

 .مكح نمو رارق نم هنم ردصي اميف كيرش هلعجف لجو زع هبر عم هلقع كرش هنأل

 ؟اذامل ء(هل هللا رفغ» :لجرلا كلذ ةيصو ىلإ دوعن اذه انفرع اذإ

 ءهبلق يف دقعي مل رفكلا نأل ؛ثيدحلاب لالدتسالا نم ديصقلا تيب ناك انه

 .هنم نكمت اذإ اميف هل هبر باذعل هروصت لوه نم هل تآرط ةهبشل هل ضرع امنإ
 اذإف ةرئاجلا ةيصولا كلتب ىصوأ هقحتسي وه يذلا باذعلا اذه نم صلختيلف
 ثيدحبو هللا باتكب نمؤي هللا لوسر ًادمحم هللا الإ هلإ ال نأ دهشي ًاملسم تباصأ

 امأ ءرفاك وهف لطبم هنأ ملعي وهو هلوأت ناك نإ «هللا باتك نم ًاصن لوأتف هللا لوسر

 .هيلع ةذخاؤم الف هل هش ناك نإ

 .لاؤسلا كلذ نع باوجلا ةياهن وه اذهو

 ٠٠:٠٠:۵١( الا ؟)"رونلاو ىدهلا"

۲ 
 ہا



 ؟رفكلا مأ ناميإلا ىلع سانلا ناك له باب [ههال]

 4 َنيِرِذَسُمَو نرش نجلا هللا تعب هدا ٌةََأ ٌساّنلا َناَكإ# :لئاسلا
 ؟رفكلا ىلع مآ ناميإلا ىلع اوناك سانلا (11*:ةرقبلا)

 .كش الب ناميإلا ىلع :خيشلا

 ىلع حملت ىنعي ةيآلا ىنعي (؟18:ةرقبلا)# َنيّيبَتلا هللا ٌتَكَيَف# .بيط :ةلخادم

 ؟دعب نييبنلا هللا ٌتَعَبَمل الإو ناميإلا ريغ ىلع اوناك مهنأ

 اهلزنأ يتلا عئارشلا ىلعو ديحوتلاو ناميإلا ىلع اوناك ءلهس رمألا :خيشلا

 ءرمألا ىهتناو نييبثلا هللا ثعبف اوفلتخا مث هدعب نمو مدآ ىلع لجو زع هللا

 دجو هنأ ينعي امنإو عيرشت كانه نكي ملو ديحوت كانه نكي مل هنأ ينعي ال ثعبلاف
 .لسرلا ءالؤه لاسرإ ةيهلإلا ةمكحلاب ىضتقت تايضتقمو تافلاخم

 ؟ةيآلا ىف فذح ءزاجيإ نولوقي امك ىنعي :ةلخادم

 .معن .ةيآلا يف يط يف نولوقي «يط يف هيإ :خيشلا

 (00 79:11 /90) "رونلاو ىدهلا"

 ؟طقف دوححلاب رفكلا رسفي له باب [همم]

 كانه نأ مأ.ةيحالطصالا ةيحانلا نم طقف دوحجلاب رسفي رفكلا له:لاؤس

 ؟اهريغو ءابإلاو رابكتسالاو ضارعإلاك اهب رسفي رفكلل ىرخأ ًاروص

 رفكو يلمع رفك نيمسق ىلإ رفكلا انمسق اّنأل؛دراو ريغ لاؤس اذه :باوجلا

 ًايلمع ًارفك نوكي دق رفكلا نأ انلقو ميسقتلا اذهب انمدقت انك ًافلس مدقم «يداقتعا

 ىنعم ًاضيأ ىنعي امنإو ؛دوحجلا ىنعي طقف رفكلا سيل ًاذإف ًايداقتعا ًارفك سيلو
Fy 



 ةمعنلا نرفكي" :ًالثم ةمعن رفك نوكي دقف لئاسلا لاؤس يف ءاج ام :كلذ نم ؛رخآ

 يناعم ةدع هل رفكلا ًاذإف ءءاسنلا نع يراخبلا ثيدح يف ءاج امك "ريشعلا نرفكيو

 ريغو ةالصلا كراتب قلعت اميف رفكلاك قباسلا ثحبلاب قلعتي ناك امب نکل «ةيقيقح
 ىنعمب رفكلا نوكي نأ امإو «هب رفكي وهف دحجلا ىنعمب رفكلا نوكي نأ امإ ةالصلا

 .قسفي امنإو هب رفكي ال اذهف ءيلصي الف رافكلا لمع لمعي هنأ

 )٠٠:۲۸:٤۷/۲( "رونلاو ىدهلا "

 هلحتسي مل ام بنذب ةلبقلا لهأ نم دحأ رّمَكُيال باب 3

 ةلبقلا لهأ نم ًادحأ رفكن الو :ةيواحطلا بحاص لوق ىلع ًاقّلعم مامإلا لاق]

 :[هلحتسي مل ام بنذي

 يلمع هبنذل لحتسم بنذم لكفالإو ءًايداقتعا ًايبلق الالحتسا ينعي :تلق
 :ًاعامجإ رفاك وهف ًاداقتعا لحتسملا نيب قيرفتلا نم دب الف كلذلو ؛هل بكترم :يأ

 رفغي نأ الإ ءهب قئاللا باذعلا قحتسي بنذم وهف «أداقتعا ال المع لحتسملا نيبو

 دولخلاب هيلع نومكحي نيذلا ةلزتعملاو جراوخلل ًافالخ «هناميإ هيجني مث «هل هلل

 .ًاقفانم وأ ًارفاك هتيمست يف اوفلتخا نإو «راتلا يف

 ًاسوؤر نيملسملا ريهامج مهريفكت يف ءالؤه اوعبتا ةديدج ةتبان تتبن دقو

 تاهبش مهلو ءاهريغو ةكمو ايروس يف مهنم فئاوطب تعمتجا «نيسوؤرمو

 قاس دقو ءرفك دقف اذك لعف نم اهيف يتلا صوصنلا لثم ءجراوخلا تاهبشك

 ناميإلا نأب نيلئاقلا ةنسلا لهأ نع لقنو ءانه اهنم ةفتاط ىلاعت هللا همحر حراشلا

 نأو «يداقتعا ال يلمع رفك وه ناك بنذ يأ بنذلا نأ - صقنپو ديزي لمعو لوق

 كلذ ىلع برض مث ؛مهدنع ناميإلاك رفك نود رفك :بتارم ىلع مهدنع رفكلا

Fw Af 
 ہا



 ص) ىلاعت هللا همحر لاقف اهيلإ راشملا ةتباثلا همهف نع تلفغ املاط ًاماه الاثم
 ًارفك نوكي دق هللا لزنأ ام ريغب مكحلا نأ وهو .هل نطفتُي نأ بجي رمأ انهو :( ۳

 .ةريغص وأ ةريبك :ةيصعم نوكي دقو «ةلملا نع لقني

 كلذو «نيروكذملا نيلوقلا ىلع رغصأ ًارفك امإو ًايزاجم امإ :ًارفك نوكيو

 ريخم هنأو ءبجاو ريغ هللا لزنأ امب مكحلا نأ دقتعا نإ هنإف ؛مكاحلا لاح بسحب

 مكحلا بوجو دقتعا نإو «ربكأ رفك اذهف :هللا مكح هنأ هنقيت عم هب ناهتسا وأ «هيف

 «ةبوقعلل قحتسم هنأب هفارتعا عم هنع لدعو «ةعقاولا هذه يف هملعو هللا لزنأ امب

 عم اهيف هللا مكح لهج نإو ءرغصأ ًارفك وأ ءایزاجم ًارفك ًارفاك ىمسيو «صاع اذهف

 ىلع رجأ هل ئطخم اذهف ؛هأطخأو مكحلا ةفرعم يف هعسو غارفتساو هدهج لذب

 .روفغم هؤطخو «هداهتجا

 .(51-١587ص)"ةيواحطلا نتم ىلع قيلعتلا"

 هنم باب [560]

 البق لهأ يمسنو) :نتاملا لوق ىلع ةيواحطلا حراش قيلعت مامإلا لقن]

 ريخأو هلاق ام لكب هلو «نيفرتعم إو ىبنلا هب ءاج امب اوماد ام نينمؤم نيملسم

 :[لاقف هايإ اررقم .(نيقدصم

 نأو .ءدحاو ناميإلاو مالسإلا نأ ىلإ هللا همحر خيشلا ريشي :حراشلا لاق

 نم ناك نإو ءةبعكلا لبقتسيو مالسإلا يعدي نم ؛انتلبق لهأ» :هلوقب دارملاو

 . ةا لوسرلا هب ءاج امم ءيشب بذكُي مل ام :يصاعملا لهأ نم وأ ؛ءاوهألا لهأ

 .(050 ص)" ةيواحطلا نتم ىلع قيلعتلا"



 هنم باب [2051]

 انسفنأ رورش نم هللاب ذوعنو هرفغتسنو هنيعتسنو هدمحن هلل دمحلا نإ :لاؤس

 نأ دهشأو .هل يداه الف للضي نمو .هل لضم الف هللا هدهي نم ءانلامعأ تائيس نمو

 انإف :دعب امأ .هلوسرو هدبع ًادمحم نأ دهشأو .هل كيرش ال هدحو هللا الإ هنإ ال

 نذإلا لمأتف ,ريفكتلا ةلأسم يف ةلئسألا ضعب لمكن نأ يف انخيش نم حمستسن

 ملام بنذب ةلبقلا لهأ نم ًادحأ رفكن الو :ةيواحطلا يف يواحطلا لوق .كلذب

 ةلبقلا لهأ نم ًادحأ رفكن الو ءاذه ديقي نأ يغبني :ةيواحطلا حراش لاق .هلحتسي

 ؟حيحص دبيقتلا اذه له ؛بنذ لكب

 انك يذلا طرشلاب هنم ردص بنذ يأب ةلبقلا لهأ نم ًادحأ رفكن ال «معن :خيشلا

 :بنذلا كلذ هبلقب لحتسي الأ :وهو الأ ءةقباس ةسلج يف ليصفتلا نم ءيشب هانركذ

 كلذ ناك ولو ىتح رئابكلا بونذلا نم تناك ولو ىتح بونذلا نم ًابنذ عقاو اذإ امأ
 هبلق ةرارق يف فرتعي كاذ وأ بنذلا اذه نم هبكترا ام ناك اذإ ءةالصلا كرت وه بنذلا

 هلحتسا اذإ امأ .هنأش ناك امهم بنذلا اذهب رفكي الف - لجو زع- هبر عم بنذم هنأ

 «بنذو بنذ نيب قرف الف «ةلملا نع جرخملا رفكلا وه اذهف .هلمعب هلحتسا امك هبلقب

 نأو «بنذ هل هنأ ماد ام يأ افنآ روكذملا طرشلاب الإ هب ًاملسم رفكن نأ زوجي ال هنأ

 .فرتعي وهف هناطيشو هاوه هبلغ هنكلو ءاهب ناميإلا بجي يه ةديقعلا هذه

 يتلا ةرئاجلا ةيصولا كلتب ىصوأ يذلا كلذ بنذب ةبسانملا هذهب مكركذأ انأف

 دبر ىلع لضيل هوقرحي يكل هينب رمأ امنيح يهو ءاهنم رثكأ ةرئاج ةيصو روصتت ال

 لجرلا حصقأ امنيح هذخاؤي مل -لجو زع- انبرف كلذ عمو «بنذ هدعب ام بنذ اذه
 اراكنإ ةرئاجلا ةيصولا كلتب صوي مل وأ لمعي مل هنأ هبلق يف ناك امب ملعأ هللاو

 ءال ؛ًايوس ار شب هديعي نأ عيطتسي ال هنأ نع هزجعب ًاداقتعاو - لجو زع- هللا ةردقل

۷ 
 يا



 نم ةريبك بكترا ملسملا امهمف ؛هل - لجو زع- هللا رفغف ؛كتيشخ :لاق امنإو

 نم)» :-مالسلاو ةالصلا هيلع- هلوق يتأي انه «هبلقب اهل لحتسم ريغ وهو رئابكلا

 يف حرصت يتلا ةعافشلا ثيداحأ يتأت انهو ؛«هرهد نم ًاموي هتعفن هللا الإ هلإ ال :لاق

 كلذل ؛«ناميإ نم ةرذ لاقثم هبلق يف ناك نم رانلا نم اوجرخأ» :ةعافشلا ةمتاخ

 قساف وه ةريبكلا بكترم نأ ًاقح ةعامجلاو ةنسلا لهأو حلاصلا فلسلا ةديقع ناك

 ٠٠١:۰٦:٠۵( /5ا/5) "رونلاو ىدهلا"

 ةريبكلا دح باب ]>|

 :[مامإلا لاق]

 اهيلع بترتي ام اهنأ اهلثمأ ءلاوقأ ىلع رئابكلا فيرعت يف اوفلتخا مهنأ ملعا

 حرش يأ] حرشلا» عجارو .بضغلا وأ ةنعللا وأ «رانلاب اهيلع دعوت وأ ءدح

 .)0 )١ ١ ةيميت نبا خيشلل «ىواتفلا عومجم»و «[ةيواحطلا

 .(/"ص)"' ةيواحطلا نتم ىلع قيلعتلا"

 نم الإ رانب الو ةنجب ةلبقلا لهأ نم دحأل دهشُيال باب [157]
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 ههباش امو «هل روفغملا»:تيملا نع مهضعب لوق مكحو «هل دهش

 وجرنو» :ةيواحطلا بحاص لوق ىلع عنام نبا خيشلا قيلعت مامإلا لقن]-

 هيلع نمأن الو ؛هتمحرب ةنجلا مهلخديو «مهنع وفعي نأ نينمؤملا نم نينسحملل

 :[لاقف هايإ اًررقم «ةنجلاب مهل دهشن الو

 مهنأ ةعامجلاو ةنسلا لهأ هيلع يذلا نأ ملعا» :هللا همحر عنام نبا خيشلا لاق

 ۲۲۷ ا



 ريخأو هللا لوسر هل دهش نم الإ ران الو ةنجب نيملسملا نم تام دحأل نودهشي ال

 هيلعام ملعت اذهبو «ءيسملا ىلع نوفاخيو :نسحملل نوجري مهنكلو «كلذب هئع

 وأ هل روفغملا :اولاق مهريغ وأ اكلم وأ ًاريمأ وأ ًاملاع اوركذ اذإ سانلا نم ريثك

 اذه نأ كش الو ؛ىلعألا قيفرلا ىلإ لقن :مهلوق كلذ نم ىكنأو «نانجلا نكاس

 نأو# :ىلاعت لاق امك كرشلا ليدع ملع الب هللا ىلع لوقلاو «ملع الب هللا ىلع لوق

 0 :فارعألا»«نوملعت ال ام هللا ىلع اولوقت نأو اناطاس هب لزني ملام هللاب اوكرشت

 هيلع هللا مرح دقف هللاب كرشي نم هنإ# :لاق هللا نآل رانلاب هل دهشنف كرشملا امأو

 .0/؟ :ةدئاملا)## راصنأ نم نيملاظلل امو رانلا هاوأمو ةنجلا

 .(54-58ص)"ةيواحطلا نتم ىلع قيلعتلا"

 ؟ةنجلا ًاّيداقتعا ًارفك رفاكلا لخدي له [ ه1

 ؟ةنجلا هلوخد يف ةيناكمإ ينعي كانه له يداقتعا رفك رفاكلا :لئاسلا

 .ميركلا نآرقلا صنب «نيرفاكلا ىلع همرحم اهنإ ءال :خيشلا

 (0 151:58 )٤۲۸/ "رونلاو ىدهلا"

 ؟حلاصلا هلمع ىلع ىزاجي له رفاكلا باب [04]

 :[ ھل لوسر لاق]

 .«ههجو هب يغتباوءًاصلاخ هل ناك ام الإ لمعلا نم لبقي ال لجو زع هللا نإ»

 :[ هلم لوسر لاق]

 ملاذإ حلاصلا هلمع هنم لبقيال نمؤملا نأ ىلع لدي هريغو ثيدحلا اذهف

 هبر ءاقل وجري ناك نمقف# :يلاعت لوقي كلذ يفو «لجو زع هللا هجو هب دصقي

A 
 يا



 اذامف نمؤملا نأش اذه ناك اذإف «ادحأ هبر ةدابعب كرشي الو ءاحلاص المع لمعيلف

 كرابت هللا لوق يف باوجلا ؟هلمع يف هل صلخي ملاذإ هبرب رفاكلا لاح نوكي

 .#اروثنم ءابه هانلعجف لمع نم اولمع ام ىلإ انمدقو# :ىلاعتو

 ىلع هللا هجو حلاصلا مهلمعب نودصقي رافكلا ضعب نأ ضارتفا ىلعو

 كلذبو ءايندلا يف اهيلع مهيزاجي لب «مهيلع كلذ عيضي ال ىلاعت هللا نإف «مهرفك

 انمؤم ملظي ال هللا نإ» :وهو ولا هللا لوسر نع حيرصلا حيحصلا صنلا ءاج

 يف اهب ىزجيو (ايندلا يف قزرلا اهيلع باشي :ةياور يفو) اهب ىطعي «هتنسح

 ىلإ ىضفأ اذإ ىتح ءايندلا يف هلل اهب لمع ام تانسحب معطيف رفاكلا امأو «ةرخآلا

 ...(اهب ىزجي ةنسح هل نكي مل ةرخآلا

 ًاعرش حلاصلا هلمع ىلع ىزاجي رفاكلا نأ :ةلأسملا هذه يف ةدعاقلا يه كلت

 نأ نع ًالضف اهبيسب باذعلا هنع ففخي الو ,ةرخآلا يف هتانسح هعفنت الف ءايندلا يف

 .هنم وجني

 ثيدحلا رهاظ وه امك هرفك ىلع تومي يذلا رفاكلا تانسح يف اذه :هيبنت

 .هرفك يف اهب لمع يتلا هتانسح لك هل بتكي ىلاعتو كرابت هللا نإف ملسأ اذإ امأو

 نسحف دبعلا ملسأ اذإ): اب هلوقك ةريثك ثيداحأ كلذ يفو ةرخآلا يف اهب هيزاجيو

 .ثيدحلا «اهفلزأ ناك ةنسح لك هل هللا بتك همالسإ

 لثم نم ةروكذملا ةدعاقلا يفاني ام ةنسلا يف نأ سانلا ضعب نظي دقو اذه

 :ينآلا ثيدحلا

 :لاقف «بلاط وبأ همع هدنع ركذةللاج هللا لوسر نأ يردخلا ديعس يبأ نع

 م



 ...؟هغامد هنم يلغي؛هيبعك

 :ًاضيأ نيهجو نم كلذ ىلع انباوجو

 نأ هيف سيل ذإ ءاهيلإ راشملا ةدعاقلا ضراعي ام ثيدحلا يف دجن ال اننأ :لوألا

 يهف اب هتعافش ببسلا لب ؛هنع باذعلا فيفخت يف ببسلا وه بلاط يبأ لمع

 اي :لاق هنأ بلطملا دبع نب سابعلا نع :يلاتلا ثيدحلا اذه ديؤيو ؛هعفنت يتلا

 :لاق ؟كل بضغيو كطوحي ناك هنإف :ءيشب بلاط ابأ تعفن له هللا لوسر

 نم لفسألا كردلا يف ناكل (هتعافش يأ) انآ الولو ءران نم حاضحض يف وه «معن»

 السلا هيلع يبنلا وه امنإ فيفختلا يف ببسلا نأ يف صن ثيدحلا اذهف ...«رانلا

 ضراعت الف ءبلاط يبأ لمع وه سيلو - هلبق ثيدحلا يف امك - هتعافش يأ

 هنأ ىلإ ًاريخأ ثيدحلا رمأ دوعيو ءةقباسلا ةدعاقلا نيبو ثيدحلا نيب ذتيح

 يف هتعافش لبق ثيح اهب ىلاعتو كرابت هللا همركأ ةماركو ا: لوسرلل ةيصوصخ

 :لجو زع لاق امك مهنأ نيكرشملا يف ةدعاقلا نأ عم كرشلا ىلع تام دقو همع

 ءاش نم هلضفتب صخي ىلاعتو كرابت هللا نكلو :#نيعفاشلا ةعافش مهعفنت |فإ#

 .هللا تاولص ًاعيمج مهيلع ؟ءايبنألا ديس ةا, هللا لوسر نم كلذب قحأ نمو

 بلاط يبأ نع باذعلا فيفخت ببس نأ ًالدج انملس ول اننأ :يناثلا باوجلاو

 اهبرض زوجي الو ؛ةدعاقلا نم ىنثتسم كلذف «هب هرفك عم لأب يبنلل هراصتنا وه

 باوجلا يف هدمتعن يذلا نكلو «هقفلا لوصأ ملع يف ررقم وه امك ثيدحلا اذهب

 .ملعأ هللاو .هحوضول لوألا وه امنإ

 "الصحبحة")1/151-118/1١(.

 ا پس
N:ہا  



 هنم باب [هككز

 :[ ا لوسر لاق]

 ءاهفلزأ ناك ةنسح لك هل هللا بتك «همالسإ نسحف ءدبعلا ملسأ اذإ» -

 اهلاثمأ رشعب ةنسحلا ءصاصقلا كلذ دعب ناك مث ءاهفلزأ ناك ةئيس لك هنع تيحمو

 .«اهنع لجو زع هللا زواجتي نأ الإ اهلثمب ةئيسلاو «فعض ةئام عبس ىلإ

 :[مامإلا لاق]

 انثدح :لاق حلاص نب ناوفص قيرط نم (۲۹۸ - ۲۹۷ /۲) يئاسنلا هجرخأ

 ديعس يبأ نع راسي نب ءاطع نع ملسأ نب ديز نع كلام انثدح :لاق ديلولا

 هقلع دقو «حيحص دنس اذهو :تلق .هركذف : ةا هللا لوسر لاق :لاق يردخلا

 " يف ينطقرادلاو يليعامسإلاو رازبلاو نايفس نب نسحلا هلصو دقو .تانسحلا

 .هب كلام نع ىرخأ قرط نم " بعشلا " يف يقهيبلاو " كلام بئارغ

 طقس ام تاياورلا عيمج يف تبث دقو " :(87/1) " حتفلا " يف ظفاح لاق

 " هللا بتك " هلوقو .مالسإلا لبق ةمدقتملا تانسحلا ةباتك وهو يراخبلا ةياور نم

 هللا لوقي " ظفلب كلام نع بيعش نب ديز قيرط نم ينطقرادللو «بتكي نأ رمأ يأ

 ىلع لكشم هنأل ءادمع هريغ هاور ام طقسأ فتصملا نإ :ليقف 2" اوبتكا هتكتالمل

 .دعاوقلا

 هنم رداصلا حلاصلا لمعلا ىلع باثي الف «كلذك سيل رفاكلا :يرزاملا لاقو

 سيل رفاكلاو «هيلإ برقتي نمل ًافراع نوكي نأ برقتملا طرش نم نأل «هك رش يف

 .كلذك



 يوونلا كلذ فعضتساو .لاكشإلا اذه ريرقت ىلع ضايع يضاقلا هعباتو

 رفاكلا نأ عامجإلا هيف مهضعب لقن لب ءنوققحملا هيلع يذلا باوصلاو " :لاقف

 نأ مالسإلا ىلع تام مث ءملسأ مث «محرلا ةلصو ةقدصلاك ةليمج الاعفأ لعف اذإ

 دتعي دق هنأل «ملسم ريغف :دعاوقلل فلاخم هنأ ىوعد امأو «هل بتكي كلذ باوث

 ملسأ اذإ اهتداعإ همزلي ال هنإف :راهظلا ةرافكك ايندلا يف رافكلا لاعفأ ضعبب

 .ىهتنا " هئزجتو

 همالسإ لاح يف ملسملل باوثلا ةباتك نم مزلي ال هنأ قحلاو :ظفاحلا لاق مث

 هللا نم ًالضفت

 ثيدحلاو .ًالوبقم رفكلا يف هنم رداصلا هلمع نوكل كلذ نوكي نأ ًاناسحإو

 ريصي لوبقلا نوكي نأ لمتحيو «لوبقلل ضرعتي ملو «باوثلا ةباتك نمضت امنإ

 مزج امب مزج دقو .يوق اذهو .الف الإو «ملسأ نإ باثيو لبقيف «همالسإ ىلع ًاقلعم
 نباو يبطرقلاو «ءامدقلا نم امهريغو «لاطب نباو يبرحلا :ميهاريإ :يوونلا هب

 .نيرخأتملا نم رينملا
 هرفك لاح يف كلذ هل بتكي نأ ىوعد «دعاوقلل فلاخملا :رينملا نبا لاق

 هنظي ناك امم هنم ردص ناك ام باوث مالسإلا يف هتانسح ىلإ فيضي هللا نأ امأو

 ىلع لضفت امكو ؛لمع ريغ نم ءادتبا هيلع لضفت ول امك هنم عنام الف ءأريخ
 ةتبلا لمعي ملام باوث هل بتكي نأ زاج اذإف ءرداق وهو لمعي ناك ام باوثب زجاعلا
 نم نمآ نم نأب هريغ لدتساو .طورشلا ىفوم ريغ هلمع ام باوث بتكي نأ زاج

 ول وهو ؛حيحصلا ثيدحلاو نآرقلا هيلع لد امك نيترم هرجأ ىتؤي باتكلا لهأ

 لدف ءًاروثنم ءابه نوكي لب «حلاصلا هلمع نم ءيش هعفني مل لوألا هناميإ ىلع تام

 هتلأس امل او هلوقبو «يناثلا هلمع ىلإ افاضم هل بتكي لوألا هلمع باوث نأ ىلع

 لقي مل هنإ» :لاقف ؟هعفني له :ريخلا نم هعنصي ناك امو ناعدج نبا نع ةشئاع

 ؟
 يا



 ام هعقت ملسأ نأ دعب اهلاق ول هنأ ىلع لدف ؛«نيدلا موي يتئيطخ يل رفغا بر ءاموي

 ." رفكلا يف هلمع

 ىلع ثيداحألا رفاضتل هفالخب لوقلا زوجي ال يذلا باوصلا وه اذهو :تلق

 نأ ىلع لدي ثيدحلا اذهو " :يئاسنلا ىلع هتيشاح يف يدنسلا لاق اذهلو «كلذ

 .درت الإو «لبقت ملسأ نإ ءةفوقوم رفاكلا تانسح

 ىلع لومحم #بارسك ماع اورفك نيذلاو# :ىلاعت هلوق وحنف اذه ىلعو

 اذه نم عسوأ هللا لضفو ءهفالخ ىلع ليلد ال هنأ رهاظلاو ءرفكلا ىلع تام نم

 تائيسلا يف اياطخلا نم " هلبق ام بجي ناميإلا " ثيدحو ءهيف داعبتسا الف رثكأو

 ." تانسحلا يف ال

 يف ةدراولا تايآلا رئاس هللا همحر يدنسلا اهركذ يتلا ةيآلا لثمو :تلق

 نئل كلبق نم نيذلا ىلإو كيلإ يحوأ دقل وإ# :ىلاعت هلوقك كرشلاب لمعلا طابحإ
 نم ىلع ةلومحم اهلك اهنإف :#نيرساخلا نم ننوكتلو «كلمع نطبحيل تكرشأ

 هنيد نع مكنم ددتري نمو# :لجو زع هلوق كلذ ىلع ليلدلا نمو ءاكرشم تام
 رانلا باحصأ كنئلوأو ةرخآلاو ايندلا يف مما عأ تطبح كئلوأف رفاك وهو تميف

 مث ؛جح اذإ ملسملا نأ يهو ةيهقف ةلأسم كلذ ىلع بترتيو .(نودلاخ اهيف مه

 بهذم وهو «هتداعإ هيلع بجي ملو هجح ءطبحي مل ؛مالسإلا ىلإ داع مث ءدترا

 مالكب هل رصتناو مزح نبا هراتخاو دعس نب ثيللا يلوق دحأو يعفاشلا مامإلا

 :(۲۷۷ /۷) ىلاعت هللا همحر لاق «هرکذ نم دبال هنأ ىرأ «نيتم ديج

 رانلا نم هذقنتساو ىلاعت هللا هاده مث «دترا مث «رمتعاو جح نم - ةلأسم'

 ثيللا يلوق دحأو يعفاشلا لوق وهو «ةرمعلا الو جحلا ديعي نأ هيلع سيلف ملسأف

 رقت ا



 هللا لوقب اوجتحاو ءةرمعلاو جحلا ديعي :ناميلس وبأو كلامو ةفيتح وبأ لاقو

 ةجح مهل ملعن ام 4 نيرساخلا نم ننوكتلو كلمع نطبحيل تكرشأ نئلإ# :ىلاعت
 كلمع نطبحيل تكرشأ نئل :اهيف لقي مل ىلاعت هللا نأل ءاهيف مهل ةجح الو ءاهريغ

 هنأ ىلاعت ربخأ امنإو زوجت ال هللا ىلع ةدايز هذهو «كرشت نأ لبق تلمع يذلا

 .كش الب قح اذهو ءملسأ اذإ ال ءهك رش ىلع اضيأ تام اذإ كرشلا دعب هلمع طبحي

 نع كلذ نم ءيش هزجي مل ىكز وأ ماص وأ یلص وأ رمتعا وأ كرشم جح ولو

 اذإ دترملا نأ نايب (نيرساخلا نم ننوكتلو# :اهيف ىلاعت هلوق نإف اضيأو «بجاولا

 ىزاجمو هل بوتكم وه لب ًالصأ همالسإ لبق لمع ام طبحي مل مالسإلا ىلإ عجر
 مالسإلا ىلإ عجر اذإ دترملا نأ يف ةمآلا نم دحأ نيب فالح ال هنأل ءةنجلاب هيلع

 طبحي يذلا نأ حصف «نيزئافلا نيحلفملا نيحبرملا نم لب نيرساخلا نم سيل
 ال ءكش الب نيرساخلا نم وه اذهو «دترم ريغ وأ ادترم «هرفك ىلع تيملا وه هلمع

 نع مكنم ددتري نمو» :ىلاعت لاقو ءهتدر دعب مالسإلا عجار وأ هرفك دعب ملسأ نم

 طبحي ال هنأ نم :انلوق صن حصف «مهلامعأ تطبح كئاوأف رفاك وهو تميف هنید

 عيضأ ال ينإ» :لوقي ىلاعت هللا اندجوو «رفاك وهو تومي نأب الإ دترا نإ هلمع

 «(هري اريخ ةرذ لاقثم لمعي نمف» :ىلاعت لاقو ؛«ىثنأ وأ ركذ نم مكنم لماع لمع

 مالسإلا عجار اذإ هترمعو هجح نأ حصف «هصيصخت زوجي ال مومع اذهو

 .هل ناعيضي الو ءامهاريس

 امهالك ىنعملا ةورع نب ماشه نعو يرهزلا نع سمشلاك قرط نم انيورو
 يأ :مالسلا هيلع هللا لوسرل لاق هنأ هربخأ مازح نب ميكح نأ ريبزلا نب ةورع نع

 ةلص وأ ةقاتع وأ ةقدص نم ةيلهاجلا يف اهب ثنحتأ تنك ارومأ تيأرأ هللا لوسر

 .«ريخ نم تفلسأ ام ىلع تملسأ» : إو هللا لوسر لاقف ؟رجأ اهيفأ «محر

 .(140-4947 /١1/١)"ةحبحصلا"

 قرن
 ہا



 هنم باب [ هكالز

 :[ مامإلا لاق]

 اهب لمع يتلا هتانسح لك هل بتكي ىلاعتو كرابت هللا نإف [رفاكلا] ملسأ اذإ

 ملسأ اذإ»: او هلوقك ةريثك ثيداحأ كلذ يفو ةرخآلا يف اهب هيزاجيو «هرفك يف

 .ثيدحلا" «اهفلزأ ناك ةنسح لك هل هللا بتك همالسإ نسحف دبعلا

 ")1١/1/ 17١(. ةحبحصلا"

 هنم باب [هكمز

 :مالسلا هيلع هللا لوسرل لاق هنأ هربخأ مازح نب ميكح نأ ربيزلا نب ةورع نع

 وأ ةقاثع وأ ةقدص نم ةيلهاجلا يف اهب ثنحتأ تنك ارومأ تيأرأ هللا لوسر يأ

 .«ريخ نم تفلسأ ام ىلع تملسأ» : إو هللا لوسر لاقف ؟رجأ اهيفأ «محر ةلص

 :[مامإلا لاق]

 اذإ طق ملسأ نكي مل يذلا رفاكلاو «ملسأ اذإ دترملا نأ حصف :مزح نبا لاق

 دق ملسم وهو جح ذإ دترملا ناك دقو ؛ريخلا نم افلسأ ام ىلع املسأ دقف ءاملسأ

 امأو .ناك امك هل وهف هيلع نآلا ملسأ دقف ءهب رمأ امك فلك امو هب رمأ ام ىدأ

 كلذ دعب ملسأ نإف «مهنيد يف ةكم ىلإ جحلا نوري نيذلا نيئباصلاك جحي رفاكلا

 اهلك عئارشلا رئاسو جحلا ضرف نم نآل ؛هب ىلاعت هللا رمأ امك هدؤي مل هنأل هزجي مل

 .(در وهف انرمأ هيلع سيل المع لمع نم :مالسلا هيلع لاقو ؛هريغ انيد ىلاعت هللا لبقي ال يذلا هب ءاج يذلا نيدلا يف مالسلا هيلع هللا دبع نب دمحم هللا لوسر اهب رمآ امك الإ ىدؤت ال نأ



 ىلاعت هللابو ؛هئزجي الف سمره وأ فساروي هرمأ امك جح امنإ ئباصلا و

 .قيفوتلا

 هعايتباو هعيبو ثالثلا هقالطو هناصحإ طقسي نأ هتدرب هجح طقسأ نم مزليو

 هللابو ءمهلوق داسف رهظف ءاذهب نولوقي ال مهو ءمالسإلا يف تناك يتلا هاياطعو

 ." ديأتن ىلاعت

 رفاكلا نأ» (07) مقرب مدقتملا ثيدحلا نيبو هنيب ةافانم الف اذه نيبت اذإو

 يف قبس يذلا رفاكلا هب دارملا نأل «ايندلا يف هلل اهب لمع ام هتاتسح ىلع باثي

 نكي مل ةرخآلا ىلإ ىضفأ اذإ ىتح» :هرخآ يف هلوق ليلدب ارفاك تومي هنأ هللا ملع

 انمؤم توميو ملسي هنأ هللا ملع يف قبس يذلا رفاكلا امأو ؛«اهب ىزجي ةنسح هل

 ثيداحألا هتدافأ امك ؛ةرخآلا يف هرفك ةلاح اهلمع يتلا هتانسح ىلع ىزاجي وهف

 مدقتملا همالك يف مزح نبا هدروأ يذلا مازح نب ميكح ثيدح اهنمو «ةمدقتملا

 يف يراخبلا هجرخأ دقو «نيفلؤملا نم دحأل هزعي ملو هححصو

 (۷۹ /۱) ملسمو (7" 58/1٠١ 1517/6 ۳۲۷ /5) " هحيحص"

 .(507/7) دمحأو (۷۳ - ۷۲ /۱) اضيأ" هحيحص " يف ةناوعوبأو

 انأف دحل وزعم ريغ ظفاحلا هركذ يذلا ناعدج نبا يف ةشئاع ثيدح اهنم و

 يتئيطخ يل رفغا بر :ًاموي لقي مل هنإ :ةشئاع اي ال " :وهو هجرخأو نآلا هقوسأ

 هلمع هعفن ملسأ اذإ رفاكلا نأ ىلع ةرهاظ ةلالد ثيدحلا يفو ..." نيدلا موي

 .هرفكب طبحي لب هعفني ال هنإف هرفك ىلع تام اذإ ام فالخب ةيلهاجلا يف حلاصلا

 اوسيل ةيدمحملا ةثعبلا لبق اوتام نيذلا ةيلهاجلا لهأ نأ ىلع ًاضيأ ليلد هيفو

 فردت
 ہا



 نبا قحتسي مل كلذك اوناك ول ذإ «لوسر ةوعد مهغلبت مل نيذلا ةرتفلا لهآ نم

 نأ قبس ةريثك ىرخأ ثيداحأ اذه يفو «حلاصلا هلمع طبح املو باذعلا ناعدج

 .اهضعب انركذ

 /۱)"ةحیحصلا" ۱/ 44٩ -44۸(.

 : وقل ىبنلا لوق ىتعم باب 1

 «رخآلاو لوألاب ذخأ مالسإلا يف ءاسأ نمو»

 امب ذخاؤيأ ؛مالسإلا يف نسحي لجرلا تيئرأ ال يبنلل ٌلجر لاق :لاؤس

 امي ذخاؤپ مل «مالسإلا يف نسحأ نم» : #4 يبنلا لاقف لاق «ةيلهاجلا يف لمع

 «دصقي اذامف ءارخآلاو لوألاب ذخأ :مالسإلا يف ءاسأ نمو :ةيلهاجلا ىف لمع

 مل هنا كلاذب دصقي له «(ةيلهاجلا يف لمع امب ذخاؤي مل :مالسإلا يف نسحأ نم»

 ناك «فرصتلا ءیس ناك هک رش ىلعو ءًاكرشم ًارفاك ناک لجر «كاذو اذهب ذخاؤیف

 ام بجيب مالسإلا ملسأ مث هرخأ ىلإ ناك ءرمخلا برشي ناك «برضی ناك «قرسي

 مالسإلا :ًاصيصخت ةدعاقلا هذهل ؛ةلمجلا هذهل لخدي «ثيدحلا اذه نكل «هلبق

 ىهتنا ءرفكلا نع ىهتنا امك همالسإبف ءًاقراس ًالثم ناكو ملسأ يذلاف «هلبق ام بجي

 ذخاؤي الو :همالسإ ىف تانسح نم :لعفي ام لك يف هيلإ نسحيس اذه ؛ةقرسلا نع

 «قرسي ناكو ملسأ رخآ لجرف «كلذ نم سكعلا ىلع ؛ةيلهاجلا يف هتئيس ىلع

 هلبقام بجي مالسإلا ةماعلا ةدعاقلا ىلع ًءائب وهف «قرسي لظ .همالسإ عمو

 اذه نكل ءةقرسلا نم ؛ةيلهاجلا ىف لعف امي ذخاؤي ال اذه نأ «ناسنإلا روصتيب
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 مالسإلا يف ءاسأو ملسأ يذلا اذه نأب لوقيو «ةدعاقلا هذه ديقي ثيدحلا

 .ةيلهاجلا يف هتءاسإ [ لثم] همالسإ يف هذه هتءاسإ ىلع ذخاؤيسف

 :ةيلهاجلا يف لعف امع «لجو زع هللا رفغتساو «مالسإلا لخد اذإ اذه :لئاسلا

 ثيدح لوقي هلالخ نم يذلا كأي يبنلا ثيدحب بهذن نيأف «هبنذ ىلإ داعو
 دق [لاق نأ ىلإ1:بنذلا رفغي ًابر هل نأ فرعف ءًابنذ «يدبع بنذأ اذإ ...» ءلوطملا

 ةقرسلا ىلإ عجر دق ءرفغتسا كلذ دعب مثءملسأ ناسنإلا اذهف «يدبعل ترفغ

 يف ءاسأ نمو» :كلذب دصقي له ءرفغتسا مث «هل رفغ دق هللاف ءاذك وأ رمخلا ىلإ وأ

 ؟ةءاسإلا ىلع تام هنأ ...«مالسإلا

 يف هتءاسإ نع عجر امو ءةيلهاجلا يف ءاسأ ناك اذإ ءًاطرش سيل :خيشلا

 ام بجي مالسإلا ةدعاق نيب قيفوتلا نع جرخي ام يخأ ريخألا كلاؤس ءةيلهاجلا

 اذإ هنأب لوقيف ةدعاقلا هذه صصخي ثيدحلا اذه نكل «ةماع ةدعاق يهف «هلبق

 يف ءاسأ اذإ همالسإ دعب امأ «ةيلهاجلا يف لعف امب ذخاؤي مل مالسإلا يف نسحأ

 يف وأ مالسإلا يف ءاوس «نيتءاسإلاب ذخاؤي وهف ةيلهاجلا يف ءاسأ امك مالسإلا

 «ةماعلا صوصنلا نم اضيأ اذهف «بات اذإ دبعلا هتركذ يذلا ثيدحلاو «ةيلهاجلا

 ًاملسم ناك نم لمشيو «ملسأف اک رشم ناك نم لمشي هنأ نهذلا ىلإ ردابتي يتلا :يأ

 .دج نع بأ

 هتركذ يذلا دبعلا ثيدح تايئزج نم ةيئزج ذخأي نآلا ثيدحلا اذه انه

 هتيلهاج يف ءاسأ امك همالسإ يف ءاسأف «ملسأف ًاكرشم ناك اذإ هنأ انيطعيو ؛ًاريخأ

 .طقف ميمعتو صيصخت أعم نيتءاسإلاب ذخأ

 (01 220:55 /57550)و (0 0:06:00 /478) "رونلاو ىدهلا"

 )١( ملسمو (/58١مقر) يراخبلا )رقم71١557(.
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 هنم ءرملا جرحي ام نايبو ؛مالسإلا فيرعت باب 1
 :[ مامإلا لاق]

 ءهلسر ةئسلأ ىلع «هدابعل ىلاعتو هناحبس هللا هعرش ام وه مالسإلا (نيد)

 لك نكمي ؛روهظلا ةياغ رهاظ وهو «لسرلا نع هتياور :هعورفو نيدلا اذه لصأو

 «نامز رصقأب هيف لخدي نأ «دیلبو يكذو «مجعأو حيصفو ؛ريبكو ريغص نم زيمم

 وأ :ةضراعم وأ «بيذكت وأ ءةملك راكنإ نم كلذ نم عرسأب هنم جورخلا عقي هنإو

 هللا ىفن اميف كش وأ ؛لزنأ امل در وأ «یلاعت هللا لوق يف بايترا وأ ؛هللا ىلع بذك

 .هانعم يف امم كلذ ريغ وأ «كشلا هنع

 هملعتي هنأو ؛هملعت ةلوهسو :مالسإلا نيد روهظ ىلع ةنسلاو باتكلا لد دقف

 نم بسحب ظافلألا ضعب يف ا يبنلا ميلعت فالتخاو هتقو يف يلوي مث دفاول

 ام مهملع ؛سيقلا دبع دفوو «يدجنلا ةبلعث نب مامضك نطولا ديعب ناك نإف «ملعتي

 يف مههقفي نم مهيلإ لسريو «قافآلا يف رشنيس هنيد نأ هملع عم ؛هلهج مهعسي مل

 ملعتي ثيحب تقو لك نايتإلا هنكمي نطولا بيرق ناك نمو «هيلإ نوجاتحي ام رئاس
 هلاح بسحب هباجأ هتم دب ال ام فرع دق هنأ هيف ملع دق ناك وأ ؛جيردتلا ىلع

 .[مقتسا مث هللاب تنمآ لق] :هلوقك ؛لئاسلا لاح ةنيرق لدت ام ىلع هتجاحو

 نأ زوجي ال هل ةمزلتسملا هلوصأ نأ مولعمف هللا هب نذأي مل ًانيد عرش نم امأو

 موزلمو «لطاب وه ذإ ءنيلسرملا نم هريغ نعالو ءا يبنلا نع ةلوقنم نوكت
 .قح قحلا مزال نأ امك «لطاب لطابلا

 .اًررقم (١١١-9١١ص)«ةيواحطلا نتم ىلع قيلعتلا»يف ةيواحطلا حراش نع مامإلا هلقن

Sr 



 ؟همالسإ نم ملسملا جرخي ىتم باب [۔.1]

 ملسملا جرخي ىتم ءيش لهسأو قرطلا رصقأب ..فرعي نأ ديوي[ خألا]:لاؤس

 ؟مالسإلا نم

 ؟ينعي رفكي ىتم ..مالسإلا نم ملسملا جرخي ىتم :خيشلا

 اذه موهفم «هيف لخد ناك هنم ًائيش ركنأ اذإ همالسإ نم جرخي ملسملا :خيشلا

 كلذ فرعي وهو هنيد يفو همالسإ يف هانبتي ًائيش دحج اذإ ..ركنأ اذإ ؟مالكلا

 يمالسإ مكح [دجوي] ناك ولو «هنید نع دترم وهف «هناسلب سیلو هبلقب هركنأف
 ًالهج كلذ لاق امإ امنإوءةديقع نع كلذ حري مل اذإ امأ ؛هنيد نع دترا هنأل ؛لتقي

 ًائيش ركنأ اذإ نكل «هب ملاع وهو هنم ًائيش دحج اذإ نيدلا نع دتري :ةصالخلاف

 ءاج مالسإلا اذه نأ هل نيب نأ دعب الإ رّمَكُي الف هركنأف مالسإلا نم هنأ هفرعي ال وه

 ال تام اذإو ؛هتجوز هنم قلطت ؛هتدرو هرفكب مكحي يذلا وهف هراكنإ ىلع رصأف هب

 .ةدرلا لهأ ماكحأ [هيلع] بترتت :ينعي ؛نيملسملا رباقم يف نفدي

 ءاملعلا هنع ربعي وأ هيمسي ام وهف هايإ هراكنإب ۴ يو ُهرِكْنِي يذلا ءيشلا امأ

 ؟مالكلا اذه ىنعم ام :ةرورضلاب نيدلا نم ًامولعم ناك [ام] :ءاهقفلا

 ىتح نيملسملا لك نكل مارح هيرش ناخدلا نأ نوفرعي ال مويلا سانلا رثكأ

 ام ٌملسم اذإف ؛مالسإلا يف مارح رمخلا برش نأ مالسإلا نع نوفرعي ىراصنلا

 هئيد نأ لهجي هنأ روصتي ال هنأل ؟اذامل هئيد نع دترم اذه «مارح سيل رمخلا :لاق

 انيقي وه لب همّرحي مالسإلا نأ لهجي هنأ هيف روصتي ال ..هب نمؤيو هدقتعي وه يذلا
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 اذهل هراكنإ لثم يفف «مالسإلا يف مكحلا اذه ىبأ وه نكل ؛مارح رمخلا نأ ملعي
 .رفكي مكحلا

 ملسملا نوك درجم :ىنعمب ةرورضلاب نيدلا نم مولعم :ءاهقفلا (هيمسي) اذه

 ملعلا لهأ الإ اهفرعي ال ةيهانتم ةقد اهيف ماكحأ كانه امنيب «مكحلا اذه ملعي ًاملسم

 نيملسملا ًامارح هنوكو ناخدلا برش [لثم] «ملعلا لهآ صاوخ الإ امبر لب

 وه امو هيرشأ ديرأ انأ يخأ اي ناخدلاف ءال !؟رمخلا لثم مارح هنأ نوفرعي مهلك

 .ةرورضلاب نيدلا نم ًامولعم ًائيش ركنأ ام هنأل ؛[ال] !؟رفكي لهف مارح

 نآرقلا يف امإ ًاروكذم نوكي هنأ ةرورضلاب نيدلا نم مولعملا تافص نمو

 ركنأ اذإف «لوبقلاب نيملسملا ءاملع دنع ةاقلتملا ةرتاوتملا ةنسلا يف وأ ميركلا

 يدنع ام اذه :ليلدلت ًافلاخم ناك اذإ أطيب امنإو هب رفكي الف هيف ًافلتخم ًامكح

 ؟ضومغ دجوي وأ لاكشإلا لازو كدنع حضو هلعلو ؛لاؤسلا كاذ ىلع ًاباوج

 ؟رفك دق هنأ لوقن وأ هفلخ يلصن له ليلدلاو ةجحلا هيلع انمقأ ول:ةلخادم

 ؟ملعلا لهأ وأ ورمعو ركبو ديز ليلدلا ميقي نأ ديري يذلا نم :خيشلا

 ...ثيداحألا نم :ةلخادم

 باتكلاب ملعلا لهأو ملعلا لهأ اوناك اذإ ؛..يفكت ال ثيداحألا :خيشلا

 حيرص فلاختو نآرقلا حيرص فلاخت تنأ كنأ هل اونيبو لجرلا اذهب اوتأ ةنسلاو

 ًالعف ليلدلاو ةجحلا هل نيبي دق ملاعلا اذه نأل ؛نيملسملا عامجإ فلاختو ةنسلا

 يذلا ءيشلا اذه اوركنأ رابك ءاملع ..ءيشلا اذه ركنأ يذلا يّمأ اذه سيل نكل

 امنإو ملاعلا رظن ةهجول ةبسنلاب ليلدلا ةماقإ يفكي الف ؛هتمرح ىلع ليلدلا ميقي



 ؟معن ؟لوقت نأ ديرت اذام ؛هريفكت ىلإ ليبس الف الإو رفكي اذهف «هاوه عبتمو هسأر

 لهجيو «ثيداحألا لهجي ًامكح لهجي :ينعي ...لهاجلا ناك نإو :ةلخادم

 .تايآلا

 !؟فرعي نم كانه ءاذه يف ثحبلا ..ًاعبط اذه يف ثحبلا وه :خيشلا

 .فرعي ال نمو :ةلخادم

 .معن :خيشلا

 ةالصلا هيلع يبنلا نع ًاثيدح ركنأ لجرلا نأ ثحبلا اذه نع جتن :ةلخادم

 ؟همكح ام ؛ثيدحلا اذه ةحص دقتعي ال وهو مالسلاو

 ؟يلصي ..:خيشلا

 ؟ملسم وهأ «همکح امال :ةلخادم

 ؟يلصي :خيشلا

 .يلصي :ةلخادم

 .قباسلا ثحبلا دوعي نكل ملسم وهف !بيط :خيشلا

 .قباسلا ثحبلا :ةلخادم

 .حيحص ثيدحلا اذه نأ ضرتفنو ًاثيدح ركنأ ةياورلا [هذه] عبت اذه :خيشلا

 ىلع هرزو ؛لاض ريغ وهف هاتفأ لجرل ًاعبتم ناك نإو ءلاض وهف هاوهل ًاعبتم ناك نإف

 .هاتفا نم

E 
 ہا



 .ال اذه هرفك ةلأسم امأ :ةلخادم

 .هللاب ذوعأ ًادبأ ال :خيشلا

 )١5/ ٠٠١:٤١:٤١( "رونلاو ىدهلا"

[o¥¥|رفكلاو مالسإلا نيب لصافلا دحلا ركذ باب  

 ؟رفكلاو مالسإلا نيب لصافلا دحلا ام :لاوس

 ةرورضلاب نيدلاب مولعم وهام مالسإلا نم ركنآ نم وه لصافلا دحلا :خيشلا
 ؟حضاو «يمالسإلا عمتجملا يف قبطت امنإ ةلمجلا هذهف كلذ عمو «رفاك وهف

 مولعملا مكحلا نوكي :ينعي ؟[هب] نونعي اذام ةرورضلاب نيدلا نم مولعملا ؟اذامل

 نيب ؛مهلهاجو مهملاع نيب قرف ال «نيملسملا نيب ًاعئاش ةرورضلاب نيدلا نم

 وه وأ ضرف ًالثم وه ءيشلا اذه نوك ةفرعم يف نوكرتشي مهلك «مهيمأو مهئراق
 ال :لوقأ انأ ؟رمخلا ميرحت لهجي ًاملسم نوروصتت له :ًالثم ًالاثم برضن مارح

 نوروصتت له ءروصتأ فيك لوقأ نأ لبق نكل ءروصتأ :لوقأس ينكل ءروصتأ

 نوملعي ال سانلا رثكأ «معن :نولوقتس َنوُلأْسَّتَس انه ؟ناخدلا ميرحت لهجي ًاملسم

 لحتسا دحاو اذإ نكل ؛هرفكن ام ناخدلا لحتسا دحاو اذإف «مارح ناخدلا نأ

 .هرفكن اذه «خلإ بيط بارش اذهو :لالح رمخلا ءال :لاق رمخلا

 :لوقن :ةرورضلاب نيدلا نم ًامولعم ركنأ هنأ وهو ةقباسلا يتملك ىلإ عجرأ

 نيدلا نم مولعم وهام ركنأ نم ريفكت طرش هنأل ؛رفكي الانايحأو :رفكي اذه

 ةحئارب قبعي وجلا اذه يمالسإ وج يف «يمالسإ وج يف ًاشئاع نوكي نأ ةرورضلاب

 .ةرورضلاب نيدلا نم ةمولعم اهنإ :لوقن يتلا رومألا هذهب لقألا ىلع ءملعلا

 عموم



 له نكل :ًاجاوفأ مالسإلا يف لخد يجنز يكيرمأ عمتجم نآلا روصتت
 مارحلاو لالحلا اوفرع مهنأ ًاجاوفأ مالسإلا يف مهلوخد درجمب هنأ نوروصتت

 لقتنتو ملعلا لهأ عم اوشيعي ىتح ليوط نمز مهدب ءالؤه ءال «خلإ..مرحملاو
 :ًاجاوفأ هللا نيد يف اولخد نيذلا ماوقألا كئلوأ رودص ىلإ ءالؤه نم مهتامولعم

 مالسإلا يفاولخد نيذلا ماوقألا ءالؤهل ةبسنلاب ديدج وج نوكتي هنأ ثيحب

 ارق مالسإلا ريغ دالبلا نم دلب يأ يف ملسأ ًالجر روصتن نحن نكممف «ًاديدج

 نکل «هلوسرو هللاب نمآو هبلق يف ناميإلا لخدف «نآرقلا مجارت نم ةمجرت نكمي
 ترفك تنأ :هلوقنب ام نحنف ءاذه مهفام «نآرقلاب مرحم رمخلا نأ فرعي ام هسل

 .ءيش يفام لوقتو رمخ برشت كنأل

 اذهو ؛يمالسإ عمتجم يف شياع ملسملا نوكي امل «كلذ نم سكعلا ىلع

 اذه نم ًاضرف ركنأ نم ٍفتيحف حيحصلا ملعلا هيف عشي يمالسإلا عمتجملا

 نع بألاو هيبأ نع بألا هثراوتي ةرورضلاب نيدلا نم ًامولعم ًائيش ركنأ عمتجملا

 ..ةرورضلاب نيدلا نم ًامولعم ركنأ هنأل رفكي ٍلئنيح ءاذكهو هدج

 ًاريثك نأ فسألا عم نوملعت متنأ :مالسإلا دالب يف ًالثم مكل نآلا برضأ انو

 نولصيو هللا لوسر أدمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ انعم نودهشي نيذلا نيملسملا نم

 :ًايبلسو ايباجيإ ديحوتلا اومهف ام ءدعب ديحوتلا اومهف ام مهنكل «خلإو نوموصيو

 هاوس امب رفكي نأ مزلتسي ًاقح هب نمؤيو ملسملا همهفي امنيح ديحوتلا نأ اوفرع ام
 نم ًاريثك دجنف :لجو رع هللا ىوس امي رفكي نأو ؛هللا الإ هلإ ال نأ دهشي نأ

 نود نم اهب نوثيغتسيو ءروذنلا اهل نورذنيو ءروبقلا لوح نوفوطي مويلا نيملسملا

 نم ريثك يف فورعم اذه «مهاضرمل مهنم ءافشلا نوبلطي نوفشتسيو «لجو زع هللا
 ءاهلك تالالضلا هذه نولوأتي ءاملعلا رابك دجتف ءرصم ةصاخ «ةيمالسإلا دالبلا

 ا ۲٤٤



 كرشلا يهو :خلإ هللا ىلإ ًابرقتو هللا ىلإ ًالسوت :اهنومسي ءاهمسا ريغب اهنومسيو
 هذه مهل نورربي خويشلا رابك عمتجم يفاوشاع نيذلا ءالؤه ةماعلاف «هنيعب

 , هلو ًادمحم ثعب هللا يذلا كرشلا وه اذه نأب مهئبني نم مهدنع سيلو «لامعألا

 ماو َنيِذَّناَول :اولاق نيذلا نيكرشملا كئلوأ ءهلجأ نم نيكرشملا براحو
 نيملسملا نم ريثك حبصأ (":رمزلا»# ىز هللا لإ ات وبري الإ ْمُهُدْيَْت ام ءاَيِلْوَأ هنود

 ةلهج نيب قرفلا هللا ىلإ برقتن نحن ؟...«نيلوألا نيكرشملا مالك نوديعي مويلا

 نم ًائيش رهظيس انه - نيكرشملا نأ نامزلا كاذ يف نيكرشملاو مويلا نيملسملا

 مهئاعد نم هنولعفي ام نأ اوفرعي اوناك نوكرشملا «-ةنايد شم «ةعيبط برعلا لضف
 امك ءاهب نوفرتعيو ةقيقحلا هذه نوفرعي اوناك ءلجو زع هللا ريغل ةدابع هنأ مانصأل

 هنود نِماوُدََتا َنيِذَناَوظ :ةقباسلا ةيآلا يف مهنع لجو زع هللا ىكح

 :مهل ليق اذإ ءنآرقلا ةغالب نم اذهو «مالكلا يف انه ّيط (دجوي) (”:رمزلا)#اّيِلْوَأ

 الإ مهديعن ام «مهتاذل مهدبعن ام :اولاق ؟لجو زع هللا نود نم مهنودبعت اذامل

 ام مهنأل ...؛مهدبعن ام نحن :كل لوقي رهزألا خيش نآلا ..«ىفلز هللا ىلإ انوبرقيل

 لاق كلذلو :ملع نع ةريصب نع اورفك مث «نولوآلا اهمهف امك ةيبرعلا ةغللا اومهف

 .(14:لسلا)ْمُهَسْفْنأاََْتقيَتْساَو ا اودحج و # :مهلاثمأ يف ىلاعت

 تاوصألا نودجي الو «دالبلا هذه يف نوشيعي نيذلا مويلا نوملسملا امأ

 هللا نود ْنِم َنوُدّبْعَت اَمَو مكا :نآرقلا يف ىلاعت لاق امك مهل نيبت يتلا ةيلاعلا

 مهلاوقأ مهل لوأتي نم نودجي لب«(۹۸:ءايبئألا)4 نود راو ا ْمَتْنَآ منهج بصح

 ال اننكل ءرفكلا يفاوعقو :لوقن نحن ءالؤه «مهلالضو مهكر شو مهلاعفأو

 نيدلا نم ًامولعم ًائيش اوركنأ مهف «مهيلع مقت مل هللا ةجح نأل مهرفكن

 ناك ةنسلاو باتكلا قحلا نيدلا ناك تقو يف ؟تقو يأ يف نكل ؛ةرورضلاب



 ىلع ةدابعلا اوعاضأو ملعلا اوعاضأ بلح مهدعب نم َفَلَخ مث ءسانلا نيب ار شتنم

 .ىلاعتو كرابت هللا ريغل اهوفرصو اههجو

 نم نأ وه قرفلا ءاهقالطإ ىلع تسيلو لاقت يتلا ةلمجلا تحضوأ يلعل

 صتخي ءايشأ ركنآ اذإ امأ ءرفكلا وهف ةرورضلاب نيدلا نم مولعم وهام ركنأ

 اذه لثم لخدي هيف يذلا :مالسإلل عناملا عماجلا فيرعتلا [ديرن] :لاؤس

 ؟ةلصأ باوجلا

 .رفكي اذامب لاسي وه ءريغ مالسإلا يخأ اي :خيشلا

 الأ :ينعي هانفرع اذإ مالسإلا لصأ نأ :يدصق «ضقنلا ثيح نم :ةلخادم

 .ىرخألا ةلأسملا وأ باوجلا اذه ءهعم ضقتني

 نأ :ينعي فورعم مالسإلا نآل «كلاؤس حيضوتلا ىلإ جاتحي نكمي :خيشلا

 .خلإ ..ةاكزلا يتؤتو ةالصلا ميقت هللا لوسر ًادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشت

 ام مزلتست مالسلا هيلع لوسرلل ةداهشلاو «ملعت ام مزلت د ةينادحولاب هلل ةداهشلاو

 .لاؤسلا حضو ًاذإف ؛ملعت

 ًادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشت نأ اذه انفرع نحن امل يذاتسأ :لاؤسلا

 ةالصلا كرت نم نآل ًاعنام ًاعماج نوكي ال دق اذه ءاذكو ةاكزلا ءاتيإو هللا لوسر

 هنأل ًاعماج ًافيرعت دعي ال اذهف ؛مالسإلا ةرئاد لخاد وه يلاتلابو «رفكي ال اندنع

 .ًارفاك نوكي ال هكرت اذإ هنأ ىنعمب مالسإلا لصأ نم سيل :ينعي ءيشلا لخدأ

 ؟ةديقعلا ثيح نم لوقت ديرت كنأك :ينعي :خيشلا

 لامعألا يلاتلابو ءطقف داقتعالا وه :انلق اذإ مالسإلا له :ينعي :لاؤسلا

2 
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 ؟الثم ناميإلا يف هبحاصل ةلخدمو مالسإلا اذهل ةممتم يه ىرخألا

 قلعتم ءيش وه ناميإلاو ءرهاظ ءيش وه مالسإلا تنأ فرعت :خيشلا

 قوقح هل نوكي نأ دارأ اذإف ةملسملا ةلودلا يف شيعي صخش يأ ىتحف «بلقلاب

 ماكحأ مزتلي مث هللا لوسر ًادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشي نأ بجيف نيملسملا

 ًارهاظ اذه ملسي دق نكل «فورعملا ليصفتلا بسح ىلع ًاضعب وأ الك مالسإلا
 .ًائيش هديفي ال اذه همالسإف :نيقفانملا نأش وه امك ًانطاب رفكيو

 سيلو ناميإلاب ةقالع اهل ةيضقلاف ءناميإو رفك ةيضق ناك اذإ عوضوملا :ًاذإف
 دق نكل ءرفاك وهف مالسإلا نم وه ام هبلقب ركنأ نمف كلذلو ؛مالسإلاب ةقالع اهل
 ودبي امنيح نكل «ملسم وهف رهاظلا ثيح نم وه :لوقن نحنف «موصي دقو يلصي

 مكح (دجوي) ناك اذإ «ملعلا بتك يف ةفورعم ليصافت هيف اندنعف أئيش ركنأ هنأ انل

 ءرفكلا هب قحتسي يذلا ءيشلا اذه ركتأ يذلا ناسنإلا اذهب ىتؤي يمالسإ

 اذه «يبلق ناميإو يرهاظ مالسإ :نائيش انه :ًاذإ ءلدق الإو بات نإف باتتسيو

 يجني وهف يرهاظلا مالسإلا امأ ءلجو زع هللا دنع ئرجي يذلا وه يبلقلا ناميإلا

 هنأ مادام «ةرخآلا يف دلخلا باذع نم يجني ام نكل ءطقف ايندلا يف فيسلا نم

 .همالسإ رهظيو هرفك متكي ناك

 لأست تنأ يتلا عماج ةملك هذه «عماج :ةملك لوح ندندت تنأ لاح لك ىلع

 ؟هلاؤس هل دحاو لك نآل «ةطقن يأ لوح اهنع

 ال ظفللا اذهو «مالسإلا ظفل نع انلتس اذإ مالسإلا ظفل :ينعي :لاؤسلا

 شاقن ءاوجأ يف رثأتم ينأل اذه لوقأ انأو هل ىرخألا ةيعرشلا لئالدلا عم ضقتني

 مالسإلا اوفرعي نأ نوديري امدنع مهف «كلذ هباش امو ناميإلاو رفكلا لئاسر

 «تامرحملا عيمج نع ءاهتنالاو ضئارفلا عيمجب نايتإلا وه مالسإلا :نولوقي
 عموري



 ديرأ انأف ؛مالسإلا نم جري ضقت يأ [و] ؛مالسإلا وه اذه :ينعي اذكه نولوقي

 ؟قيقد اذكه لاؤسلا اذه له ءهنم جرخي هل ضقن يأ مالسإلل فيرعت

 .قباسلا هسفن باوجلا عجري نكل «حضو نآلا لاؤسلا :خيشلا

 نيب طبر مالسإلا نأل ؛ناميإلا ضقن ينعي ال هنأ طقف مالسإلا نإ :ةلخادم

 ....يه يتلا ةرهاظلا لامعألا

 وه ام هبلقب ركنأ نم ءقباسلا باوجلا سفن لاؤسلا عجري :ينعي :خيشلا

 دحاو امأ مالسإلا نع جورخلا وه اذه ءرفكلا وه اذهف ةرورضلاب نيدلا نم مولعم

 هللا نم عرشك ضئارفلا هذهب نمؤي له «هتديقع ىرنف «خلإ یکز ام دحاوو جحام

 ؟ىتم ضرعلا اذه نكل «مولعم

 ًادج ةديدع تارضاحم نم ملعت امك تنأف «مالسإلاب مكح هيف نوكيامل

 رفكلا وه ةلملا نم جرخي يذلا «يداقتعا رفكو يلمع رفك «نارفك رفكلا نأ ًادج

 دقف هبلقب اهنم ءيش ركنأ اذإ ةيعرش ماكحأ وه يذلا مالسإلا اذه :ًاذإف ءيداقتعالا

 طرتشن كلذل ؛مالسإلا نم اذه نأ ملعي نأ طرتشي نكل ؛ءيشلا اذه ناك امهم رفك

 انأو «يدنع مارح سيل ناخدلا :لاق دحاو اذإ نأل ةرورضلاب نيدلا نم مولعملا

 هللا مرح ام لحتسي هنأو رباكي هنأ :لوقأ ردقأ ال نکل «مارح يدنع نيقي ىلع

 .هريفكتل لاجم يدنع انهف «مارح وأ لالح رمخلا نأ لاق ولام سكعب

 رمألا ؛ناميإ وه ءاّمالسإ سيل وه ًامالسإ هيمستو هلوح ندندت تنأ يذلا :ًاذإف

 ريغ اهلعفي دق يتلا لامعألاب قلعتي مالسإلا نأل «بلقلاب وهو نانجلاب قلعتي
 رفكلاف ؛مهتالصب سانلا نوؤاري ةقيقحلاو ءنولصي لبق نم اوناك امك ًاضيأ ملسملا
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 نيبو ينيب سب «بلقلا يف رقو ءيشب الإ توكي ال هللا نيد نع جورخلا وه يذلا

 «بذاك هنأ ملعي انير نكل هللا لوسر ًادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ :لاق ول هلل

 لفسألا كردلا يف وه هللا دنع نكلو «مهللضيو سانلا ىلع ررغي هنأ عاطتسا وهف

 .راثلا نم

 (00:08:575/85) "رونلاو ىدهلا "

 ؟ريفكتلل ًطورش ءاملعلا عضو له باب .1

 طورش ةرشع ينعي .رفكي اذك لمع نم نأ ًاطورش ءاملعلا عضو له :لاؤسلا

 ؟مالسإلا ضقاون

 ضعب ةصاخبو ًاريثك اوطرفأ دق مه ةقيقحلا يف نكل ءاوعضو «معن :باوجلا

 ؛يداقتعالا رفكلاو يلمعلا رفكلا نيب ةذخاؤم الو اوطاخ ثيح ءةيفنحلا ءاملع

 ملسملا هب جرخي يذلا وه يداقتعالا رفكلا ءامهنيب قيرفتلا ًادج يرورض رمأ اذهو

 رفكلا نم عونلا اذه اولعج هالثم رافكلا لمع لمعي نأ يلمعلا رفكلا امأ ءةلملا نم

 وأ ؛ىراصنلا رانز :يأ ءرفك دقف رانزلا دش نمو :ةدرلا [عاونأ] يف اوركذ ًالثم «ةدر

 هبشتلا درجمك لمعلا درجم نكل زوجي ال كش الب اذه «نيسيسقلاو نابهرلا

 وه امنإو ءةلملا نع جورخلاو ءةدرلاب هيلع مكحي نأ هبشتملا قحتسي ال رافكلاب

 يف راثت املاط ةلأسم ىلع هيبنتلا ىلإ هب يدؤي اذهو ءرافكلاب هبشتلاو ءرافكلا لمع

 بابشلا نم ريثك ؛ةالصلا كرت :يهو الأ اهب نيملسملا ءالتبا ةرثكل رضاحلا رصعلا

 ال نيذلا ءالؤهف :نولصي ال مهرثكأ فسألا عم لوقن نأ عيطتسن لب ملسملا

 ؟ال مآ مهرفکب مكحي له نولصي

 نع دترم :يأ «رفاك ةالصلا كرات نأب ًادج ةريثكو ةريثك ىواتف عمسن نآلا

 ممر



 ةالصلا كرت نم نيب قيرفتلا بجي «كلتك ةلأسملا هذه نأ عقاولاو «ةلملاو نيدلا

 «رفاكب سيلو قساف اذهف اهتيضرفل هنم ًاراكنإ سيل «هايندب ًالاغشناو ًالمعو ًالسك

 يخأ اي :نولوقي فسألل بابشلا ضعب نم عمسن امك ةالصلا ةيعرش ركنأ نم امأ
 ةراذقلا ةوادبلا ةايح نوشيعي اوناك امنيح برعلا تقو يف [تعرّش] ةالصلا

 ءاومعز نورضحتم نوندمتم سانلاف نآلا امأ .كلذ وحنو لبإلا يعرو ةخاسولاو

 رفكلا وه اذه «هيلع ءيش الف اهكرت نإ الإو اهبف اهلعف نإ ةالصلا هذهف كلذلو

 هللا :لوقي ءلص يخآ اي :هل ليق اذإ ملسملا امأ ءةلملا نم هبحاص هجرخي يذلا

 نكل «لجو زع هللا عم بنذم هنأب فرتعيو ةالصلا ةيضرفب فرتعي ءانيلع بوتي

 اذه ءانيلع بوتي هللا :لوقيف اهب ةطيحم ايندلا بح «هيلع طاستم ناطيشلا نأب رذعتي

 هيلع هلوق وهو ةبسانملا هذه يف هب لدتسي يذلا ثيدحلاو «هريفكت زوجي ال

 انه رسفي «رفك دقف ةالصلا كرت نمف ءةالصلا كرت رفكلا نيبو لجرلا نيب» :مالسلا

 اهتيعرشب ًانمؤم ةالصلا كرت نم «يداقتعا رفكو «يلمع رفك :نيرفك ىلع رفك دقف
 دقتعيو رافكلا لمع لمعي وهف اهتيعرشل ًادحاج اهكرت نمو «يلمع رفك هرفكف
 ..ريصملا سئيو منهج ىلإو ةلملا نع دترم اذهو ؛رافكلا ةديقع

 ٠٠:٠٠:١١( /55)"رونلاو ىدهلا"

 قائيملاب فوي مل نم باب ]٤[
 :[ هلله هللا لوسر لاق]

 تدجو فيك !مدآ نبا اي :ةمايقلا موي اباذع رانلا لهأ نوهأل هللا لوقي»

 ًايدتفم تنكأ اهيف امو ايندلا كل تناك ول :هل لاقيف «عجضم رش :لوقيف ؟كعجضم

 " بلص يف تنأو ءاذه نم نوهأ كنم تدرأ دق تبذك :لوقيف «معن :لوقيف ؟اهب
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 كرشلا الإ تيبأف «رانلا كلخدأ الو ًائيش يب كرشت ال نأ مدآ " رهظ :ةياور يفو

 .(رانلا ىلإ هب رمؤيف

 :[مامإلا لاق]

 ." مدآ بلص يف تنأو ":هلوق

 ينب نم كبر ذخأ ذإ وإ# :ىلاعت هلوق ىلإ كلذب ريشي " :ضايع يضاقلا لاق
 «مدآ بلص يف مهيلع ذخأ يذلا قاثيملا اذهف ؛ةيآلا #...مهتايرذ مهروهظ نم مدآ

 دارمف ؛رفاك وهف هب فوي مل نمو ؛نمؤم وهف ايندلا يف هدوجو دعب هب ىفو نمف

 كرشلا الإ ايندلا ىلإ كتجرخأ ذإ تيبأف «قاثيملا تذخأ نيح كنم تدرأ :ثيدحلا

 ." حتفلا " يف هركذ ."

 مما الا اا /۱( "لا"

 ةيلهاجلا يف ولو رفكلا عم حلاصلا لمعلا يجني ال باب [61ه]
 :[ةريغملا نب ماشه نع واااو هللا لوسر لاق]

 يل رفغا بر :طق اموي لقي ملو ءاهدمحو اهركذو ايندلل يطعي ناك هنإ ءال»

 .«نيدلا موي يتئيطخ

 :[ مامإلا لاق]

 " ريبكلا مجععملا " يف يناربطلاو (1950) " هدئسم " يف ىلعي وبأ هجرخأ

 ةملس مآ نع دهاجم نع روصنم نع قرط نم (487 919/79/58

 كفيو فيضلا يرقيو محرلا لصي ناك ةريغملا نب ماشه :### يبنلل تلق :تلاق
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 .هركذف :لاق ؟هعفان كلذ له ءملسأ كردأ ولو ؛ماعطلا معطيو ةانعلا

 .[هب هانمجرت امہ مامإلا هل مجرت]

 /5)"ةحيحصلا" ۲/ ۱٠۳١(.

 ؟ريفكتلاب نيعملا ىلع مكحلا نوكي نيل باب 3
 ؟هطباوضو كلذ طورش يه امو

 امو ؟مهريغل مأ ءاملعلل وهأ ؟نوكي نمل ريفكتلاب نيعملا ىلع مكحلا :لاؤس

 ؟هعناوم يه امو ؟هطورش يه

 ءلهجلا لهأل سيلو ملعلا لهأل نوكي مكحلا اذه كش الب ًالوأ :خيشلا

 يداقتعالا رفكلا نيب انقرفو لوطلا نم ءيش اهيف ناك يتلا ةملكلا كلت دعب :ًايناثو

 ريفكتب مكحلا رادصإ ىلوتي نأ هاوس دحأل سيل يذلا ملاعلاف «يلمعلا رفكلاو

 رفكلاو «يداقتعالا رفكلا :رفكلا يمسقل ًارضحتسم نوكيس هنأ كش ال ملسم

 ةقلعتملا ةلأسملا سردي نأ بجي يداقتعالا رفكلاب همكح ردصي نأ لبقف .يلمعلا

 «٥۱:ءارسإلا)4 الو سَر َّتَعْبَ ىَّنَح َنييَذَعُم اَنُك امو :ءوض ىلع هريكفت داري يذلاب

 رفكلا يف عقيف ام مكح هيلع ىفخي دق ًاقح ملسملا نأل كلذ ءًادج ةمهم ةيآلا هذه
 ىلع مكحن نأ زوجي الف كلذلو ؛رعشي الو يردي ال وه نكل ؛ةلملا نع جرخملا

 هنأل ؛هيلع ةجحلا ةماقإ دعب الإ ةدر رفك رفكلا يف عقو ناك ولو رفك هنأ هنيعب ملسم

 تكي ىت َنيَدَمْماَنُكاَكَو 04 ة:مامنألا»#(ةَقِاَبْلا ة جحا لإ

 .(16:ءارسإلا) ال وسر

 ہا



 - هلوق ثيدحلا اذهب ينعأ ؛لاؤسلا اذه لثمب ًادج ًادج ةيوق ةلص هل نأ عم ءدشرم

 لاقف «هلوح هدالوأ عمجف ةافولا هترضح لجر مكلبق نميف ناك() :-مالسلا هيلع

 هللا ردق شلو «يبر عم بنذم ينإف :لاق «بآ ريخ :اولاق «مکل تنك بآ يآ :مهل

 - هللا ةردق يف كش هنأل ؛رفك ؟رفكب سيل الو اذه رفك «ًاديدش ًاباذع ينبذعيل يلع

 َيِمََو اَلَتَم اَنَل برضو :سي ةروس رخآ يف ىلاعت هلوق هيلع قدصي -لجو زع

 :لاق لجرلا اذه «تايآلا رخآ ىلإ (/8:سي)#ٌةيِمَر َيِهَو َماَظِعْلا يخت ْنَم لاق ُهَقْلَح

 ءرانلا يف ينوقرحو ينوذخف تم انأ اذإف ؛ًاديدش ًاباذع ينبذعيل يلع هللا ردق نئلو»

 هه «حضاو ؟اذامل «رحبلا يف مسقو «حيرلا يف ينورذ مسق «نيمسق ينولعجا مث

 «حيرلا يف هورذ هدامر نم هفصنو ؛رانلاب هوقرحفل «معز هبر ىلع لضي ىتح

 لاق ءًايوس ًارشب تناكف ًانالف ينوك :هتارذل - لجو زع- هللا لاقف .رحبلا يف رخآلاو

 :لاق «كتيشخ يبر اي :لاق ؟تلعف ام ىلع كلمح ام يدبع يأ :- لجو زع- هللا

 مكحلا ردصن نأ ديرن يذلا اذه ظحالن نأ بجي نحئف «كل ترفغ دقف بهذا

 نأ مكحلا اذه رادصإ لبق ًاذِإ لواحنف ءروذعم هلعل ءروذعم هلعل هيلع رفكلاب

 يف نظأ «هريفكت نم انسفنأ ذقننل امنإو ؛هرفك ىلع هرقنل ال «ًارذع هرفكل سمتلن
 .نيرمألا نيب ريبك قرف

 (01:ه1 1:78 /5ا/1) "رونلاو ىدهلا"

 ءرفك هنأب ام لمع ىلع مكحلا نيب قيرفتلا ةيمهأ باب ط.۷]

 رفاك هنأب هب سبلت نم ىلع مكحلا نيبو

 باهولا دبع نب دمحم ةقيقحلا ؛هملعو هلضفب اندمي نأ هللا لأسن :خيشلا

 هذه ترهظو «ةدشلاو ولغلا نم ءيش هيف نكل ءةيمالسإلا ةمألا ىلع ريبك هلضف
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 .ناوخإلا ىف ترهظ ةدشلا

 .هللا دهاع نم ناوخإ مهامس نم كانه :ةلخادم

 هللا مصع نم الإ هقلخ يف هللا ةنس هذه نأ رهظيو ؛ةدش مهدنع هيف ناك :خيشلا

 نمف ؛ةرتف ةرش لكلو ؛ةرش لمع لكل نإ» :مالسلا هيلع لاق امك ؛مهام ليلقو

 ةعامجلا 2”(لض دقف ةعدب ىلإ هترتف تناك نمو «ىدتها دقف ىنتس ىلإ هترتف تناك

 دبع نب دمحم صوصن ضعب نم ًاعبط اهوذخأ ةدشلا نم ءيش مهدنع ناك

 انكو «ةدشلا هذهب نوموصوم دهعلا اذه ىلإ عابتألا رمتساو ؛هللا همحر باهولا

 مهنع نولوقي وأ :نيملسملا ةماع نورفكي نييدجنلا ءالؤه نأ ًاميدق نحن عمسن

 نم ءيش مهعابتأ يف يل ىلجت دالبلا كلت ىلإ رفاسأ تأدب امل انآ «خلإ ..جراوخ

 اندنع عدتبملا لسوتلاب لسوتي دحاو ام درجم هنأ كلذ يف يفكي ءةدشلا هذه

 مامإ انكرشو انرفك الإو ديري اذام ءينعي اذام لسوتي يذلا اذه نأ لوقلا لصفتسن

 «لسوتلا زاوجب لوقي هنآل «يناكوشلا يلع نب دمحم وهو الأ ؛نيملسملا ةمئأ نم

 .نظأ اذه فرعت

 ؟هاجلاب :لئاسلا

 .هتوم دعب ءلوسرلاب :خيشلا

 .هثاذب مأ خيش اي ههاجب :لئاسلا

 )١( مقر) عماجلا حيحص ۳۹۱۰(.



 .رضحتسأ ام نآلا انآ ؛هتاذب :خيشلا

 هاجب لسوتلا زاوج هللا همحر لبنح نب دمحأ كلذكو ؛ههاجب رهاظلا :لئاسلا

 .يبنلا

 لسوت اذإ ؛دومج ظافلألا هذه دنع فوقولا نأ يعم رعشت امأ نكل :خيشلا

 يذلاو «هيلع ركني ال هاجلاب لسوتي يذلاف «تاذلاب لسوتلا نع فلتخي هاجلاب

 ؟هيلع ركني تاذلاب لسوتي

 .نينثالا ىلع ركني ءال :لئاسلا

 ؟قيرفتلا ةليصح امف «بيط :خيشلا

 .رفكي ال يناثلاو رفكي اذه نأ قيرفتلا :لئاسلا

 ؟رخآلا نود امهدحأ رقكي اذامل :خيشلا

 «تاذلاب لسوتلا نع انيهن هتاذب تاذلا نأل :لئاسلا

 وهف لسوتلا اذه نيب قرفلا ام «نآلا ينبعتتس «باوجلا يلع لطت ال :خيشلا

 .ليلد مهدنع هيف :لوقت كرش

 هنم ىدجأ تاذلاب لسوتلا نع يهنلا يف صنلا نأل «خيش اي ال :لئاسلا

 .ءاجلاب لسوتلا نع يهنلاب صنلاب
 ؟يهنلا اذه نيأ «يهنلا نيأ :خيشلا

 .هللاي ثاختسي امنإو هب ثاغتسي ال هنأ :لئاسلا

 .ةثاغتسالاب سيلو لسوتلا يف انثحب :خيشلا

 00 ا



 امنيح ملاعلا ملسملا نكل ؛كانه سيل حيرص يهن ءذاتسأ اي يهن كانه سيل

 هللا تافص نم ةفصب «هللا ءامسأ نم مساب لسوتلاب رمآلاب اهصوصنو ةنسلا عبتتي
 ةدحاو هذه «عورشملا لسوتلا اذهل فلاخم لسوتلا اذه نأ دجي :حلاصلا لمعلاب

 .ههيلأت ىلإ يدوي مل نإ هميظعت ىلإ يّدؤي دق قولخملاب لسوتلا اذه نأ ىرخألاو

 .ةنسلل ًافلاخم وه نوكي ههيلأتو هميظعت ىلإ يدؤي مل اذإف

 هللا ىلإ ا كوريل الإ مهد بغت ا :ىلاعتو هناحبس هللا لوق :لئاسلا

 لسوتن :يأ ۱۸: سنوی» هلا نع انواع ِءالٌوَهل :نولوقي اوناك «(۴رمزلا)4 یل
 ؟يهنلا يف ًاصن سيل اذه «ىلاعتو هناحبس هللا دنع مهب عفشتسنو هللا ىلإ مهب

 لسوتلا ءلسوتلاب تايآلا هذه ةقالع ام ءدعب انهاه تنأو هللا ناحبس :خيشلا

 امل فيك «يل رفغت نأ ةمحرلا يبن كيبنب كيلإ هجوتأو كلأسأ ينإ مهللا :لوقي نأ

 ال هللا وعديو هللا دبعي اذه :دبعي ام اذه (":رمزلا»6ىَقْلُر هللا لإ انوري الإ مهد

 .هءاعد لبقتي نأ لجو زع هللا نيبو هنيب ةطساو لعجي هنكل «هللا ريغ وعدي

 ...مهيلع ىلاعتو هناحبس هللا باع خيش اي ةيعدبلا ةطساولا هذهو :لئاسلا

 .اذام تلق انأو :خيشلا

 .كعم انأ ةيعدب اهنأ كعم :لئاسلا

 ؟ينلأستو ءيش ىلع يعم نوكت فيك ينتلأس نكل :خيشلا

 .لسوتلا ةيعورشم مدع ىلع ًاليلد ينم ديرت :لئاسلا

 .ربكأ هللا :خيشلا

 .يهنلا ىلع دصقأ :لئاسلا

 ا
 ہا



 كلاح طروت نآلاو ءةنسلل فلاخم هنأ دكؤي يذلا يهنلا ىلع «معن يأ :خبشلا

 ؟كرش هنأ يل تبثا ءنآلا

 .خيش اي شيأ :لئاسلا

 رفغت نأ اودمحم كيئب كلأسأ ينإ مهللا :هؤاعد يف لوقي يذلا هنأ :خيشلا

 ؟ةالصلا كراتك :ىنعي ءكرشم اذه :لوقت «ىل

 .مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلاب لسوتي يذلا :لئاسلا

 اذه ...كينب كلأسأ ءاذك هئاعد يف لوقي :لوقأ يكحأ انآ :ربكأ هللا :خيشلا

 ؟ةالصلا كراتك كرشم

 . طق هب لاق دحأ نع ًائيش ركذت هاجلاو تاذلا نيب قيرفتلا اذه خيشاي:ةلخادم

 عوضوم نم انلقن «يلع ذاتسأ اي نالزغلا ةزفق زفق وه نكل ءلصنس :خيشلا

 يذلا اذه «ةعامجاي ولغلا نم اذهو «رفك هنأ ىلإ عورشم ريغ وأ عورشم

 .هنم وكشن

 لوأ نظأ :نيكرشملا لوق اذه (":رمزلا»4ىَقْلُر هللا لإ انور الإ ْمْهُدبْعَت امل

 «:رمزلا»4ىَقْلُ هللا لإ َنوُرقيِل الإ ْمُهُدبحَت ام ءَيِلْوَأ هنود ْنِم اودا َنيِذَلاَوط :ةيآلا
 ؛ةيآلا هذه يف امك مهئايلوألو مهتهلآل نيكرشملا ةدابع تناك فيك :لءاستن نآلا

 ؟نولعفي اوناك اذام

 ؟كلذ نم ًائيش لعف يناكوشلا لثم دحاوف «ليمج :خيشلا
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 .ال :لئاسلا

 لوح ندندت ام ىتح لثم لوقأ انآ يناكوشلا لثم دحاو لاق اذإف ءال لق :خيشلا

 له .يل رفغت نأ دمحمب كلأسأ ينإ مهللا :يناكوشلا لثم دحاو لاق اذإ ءيناكوشلا

 .خلإ ..هل حبذ

 .حبذي مل ال :لئاسلا

 .ًاكرشم اذه له :خيشلا

 ؟ةقباسلا ةيآلاب هيلع لالدتسالا زوجي له :خيشلا

 .ال :لئاسلا

 هذه نوثحبت امل بجيف ءأطخلا نمكي انهو «هنولعفت يذلا اذه :خيشلا

 هنم لسوت اذه :لاقيف كرش هلك هلمع نم نيب اوقرفت [نأ] ةقيقدلا ةرطخلا ثوحبلا

 اذإف ءاهب عبشتم وه يتلا راكفألاو ةديقعلا بسح عفدني ناسنإلا هنأل «عونلا اذه نم

 الإ فاطي الو هل الإ رذنپ الو هلل الإ حبذي ال هنأب عبشتم سانلا نم ديز ناسنإ ناک

 دمحم هاجب يل رفغا هللا اي :لوقن نأ زوجي هنأ دقتعأ انأ :لوقن نكل «كلانه ام خلإ

 لوقي هللا نأل كرشم هنأ اذه ىلع لالدتسالا هجو ام «ىل رفغت نأ دمحمب كلأسأ

 هللا ىلإ اوب ریل الإ ْمُهُدُبَْت ام ءايلوَأ هنود ْنِم اودا َنيِذّلاَو :نيكرشملا ناسل ىلع

 ؟مهدبعي ال وهو (”:رمزلا»# ىَقْلُز

 .بيط ةيناثلا ةبآلا :لئاسلا

 ہا



 .اهتاه :خيشلا

 .(18:سنوي)#هّللا دنع اًنواَعَش ءال :لئاسلا

 هللا نأ امإف ءلسوتيو لأسي وه ءهللا دنع انؤاعفش ءالؤه لوقي ال وه :خيشلا

 ءالؤه نأب نيمزاجلا نيكرشملا لوقك سيل اذهف «بيجتسي ال نأ امإو بيجتسي

 .ىلاعتو كرابت هللا دنع مهؤاعفش مهنأ اهل ةقيقح ال يتلا ةهلآلا

 0000 هذه ًادج ةقيقد :ةلخادم

 ..يلولا اذه نأ دقتعا اذإو :لئاسلا

 هديرن يذلا اذهو «يلمعلا رفكلاو يداقتعالا رفكلل انعجر دقتعا اذإ :خيشلا

 ءهصخش نع يكحن ديرن دقتعأ يناكوشلا ...ءامهنيب نوقرفت مكنأ مكنم نحن

 نإو ؛نميلا يف ديحوتلا رشن يف ريبك لضف هل هنأ :لوقن امنيح انفلاخت ال كنأ دقتعأ

 لكو «باهولا دبع نب دمحم لوألا لضفلا بحاص ىلإ دوعي لوألا لضفلا ناك

 نم ءيش هسفن يف ناك يناكوشلا نأ دقتعن امف «هللا دبع نب دمحم ىلإ دوعي كلذ

 يراس ىمعألا ثيدح نأ نظو دهتجا نكلو ؛ديرأ ام انآ ءال :يداقتعالا رفكلا

 ليق يذلا وحنلا ىلع لسوتلا زاوجب لاقف ؛مالسلا هيلع لوسرلا ةافو دعب لوعفملا

 قرفلا ام ىرن ديرن نآلاو ءهاجلا ةظفل ركذ دمحأ مامإلا نأ ولو ءدمحأ مامإلا نع

 «قولخمب لسوتلا تاذلاب لسوتلا ؟قرفلا ام «تاذلاب وأ هاجلاب لسوتلا نيب مكدنع

 ؟كلذك سيلأ

 .معن :لئاسلا

 ؟قولخمب مأ قلاخب لسوت قولخملا هاجب لسوتلاو :خيشلا
 ا ماما Yo ۹ | سم مو



 .قولخمب لسوت :لئاسلا

 ؟قرفلا ام :خيشلا

 لسوت تاذلا نأ .ةيسح ءايشأ :ينعي راجحألاك تاذلا هذه نأ قرفلا :لئاسلا

 .سوسحمو دهاشم يسح ءيشب هتاذب

 .لسوتي يذلا نم :خيشلا

 لسوتم هاجلاب لسوتملاو ءسوسحم ءيشب لسوتم تاذلاب لسوتملا :لئاسلا

 . ىنعم ءيشب

 .ًادبأ ًاحيحص سيل :خيشلا

 ؟سوسحم مأ خيش اي يونعم هاجلا :لئاسلا

 ؟ال مأ دامج يف تاذ يف مئاق ىنعم نكل :خيشلا

 .هتاذب مئاق هانعم :لئاسلا

 ؟تاذلا نع لصفنم :خيشلا

 .لصفتي ال ال :لئاسلا

 .كلذك سيل ًايلمع عقاولاو ًاينهذ لصفت تنأ اذامل :ًاذإف :خيشلا

 .تاذلا ىلع ةلالدلاو :ةلخادم

 هذه فرعت ؛لاصقتنا ال هاوس الو «هتاذ نيع تسيل هللا تافص :خبشلا

 ؟ةفسلفلا

 .اهلئاق اذه نم :ةلخادم

00 
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 .«يلامألا ءدب» ةديصق بحاص :خيشلا

 .اذه ىكلام (ىلامألا ءدب» :ةلخادم

 الهوس ريغالو تاذ نيع تسيل هللا تافص ءًايفنح هنظأ ءال :خيشلا

 ؟ناسنإلا نع لوصفم اذه هاجلا مهملا ؛لاصفتا

 .ال :لئاسلا

 تيشم ؛نوحاطلا ىلع بوردلا لك :ماشلا يف اندنع لوقن املثم :ًاذإف :خيشلا

 هاجلا تلق وأ تاذلا تلق نإف «نوحاطلا ىفاوقتلي .هلصوت نيأ اذكه وأ اذكه

 .ةنسلا مامإ دمحأ مامإلاو «تاذلاب لسوتلا زاوجب لاق دمحأ مامإلا

 .هاجلاب :لئاسلا

 نم لوقن ام نيب قرفن مزال :ًاذإ ءةنسلا مامإ دمحأ مامإلاو «هاجلاب ًاوفع :خيشلا

 زاوجب :لاق ةنسلا مامإ نآل ؛هاجلاب لسوتلاب لوقي نم نيبو تاذلاب لسوتلاب رفكلا

 ءاذهو اذه نيب قرف هيفام ىيخأ اي .تاذلاب لسوتلا نود هاجلاب لسوتلا

 هلف أطخأ نإو ؛نارجأ هلف باصأ نإف «ًاداهتجا اهلاق دمحأ مامإلا ةحارص اهولوق

 .دحاو رجأ

 .خيش اياذه نودقتعي مه ءأطخأ هنأ دقتعن نحن :لئاسلا

 «هاجلاب لسوتو تاذلاب لسوت نيب قرف هيف هنإ :نولوقي ؛نوقرفي نكل :خيشلا

 هلوقي ام كاذ وأ اذه لوقي نأ نيب قرف نكل «ةدحاو ةجيتنلا قرف هيفام :لوقأ انآ

 لاق امك ءةيسفن ةعانق نع نوكي وأ دادجألاو ءابآلا هيلع دجو امب ًاكسمتو ًابصعت

 .هاجلاب مآ تاذلاب لسوتلاب لاق له «يناكوشلا لاق اذام نوركذت ام «يتاكوشلا
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 .خيش اي هاجلاب ...انخيش نظأ :ةلخادم

 .باتكلا اذه رظنا «دقتعأ ام :خيشلا

 ..نولوقي مه :لئاسلا

 .فصلا اذه يف رهاظلا باتك انه هيف :خيشلا

 هللا همحر دمحأ مامإلا نأ خيش اي نولوقي مه «خيش اي نيلئاسلا قحو :لئاسلا

 .ةهبش مهدنع ام تاذلاب نولسوتي نيذلا نكل «ثيدحلا هلاح يف ههبش هدنع

 .ةيضقلا سكعلاب ءال :خيشلا

 .ةهبش هدنع نولوقي :لئاسلا

 هيف ام هاجلا امأ ءثيدحلا هتهبش تاذلاب لوقي يذلا ءسكعلا سكعلاب :خيشلا

 .كيلع نيلئاسلا قحو اذه ياشمم قحب كلأسأ ينإ مهللا :رهاظلا :لئاسلا

 اهححص لبثح نب دمحأ مامإلا نإ :نولوقيف....كيبن قحبو :ىرخأ ةياور يفو

 .حيحص ثيدحلا اذه نأ نظ هنأل هنكلو :ىطخم وهف ؛ةفيعض يهو

 .ثيدحلا ححص مامإلا نيأ :خيشلا

 .خيش اي هب هلمع :ينعي :لئاسلا

 .ثيدحلا لوصأ فالخ اذه :خيشلا

 ...؟هب ينعي لمعلا :لئاسلا

 ؟اذه تفرع :خيشلا

1۲ 
 ہا



 .معت :لئاسلا

 ؟لوقي اذام .هلل دمحلا :خيشلا

 :هلوق «نيحلاصلابو ءايبنألاب لسوتلا هجو :ناونع تحت لوقي :ةلخادم

 .يرزجلا نبا ينعأ نيحلاصلاو هئايبنأب هناحبس هللا ىلإ لسوتيو

 .اذه لوقي نم اذه :خيشلا

 .يرزجلا نبا :ةلخادم

 ..هرغكن :خيشلا

 يذمرتلا هجرخأ ام ءايبنألاب لسوتلا نمو :لوقأ :ةلخادم

 ..:خيشلا

 نأ حيحصلا يف تبثام هنمف نيحلاصلاب لسوتلا امأو «معن يأ :ةلخادم

 مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر مع هنع هللا يضر سابعلاب اوقستسا ةباحصلا

 يف مئاق اذه ء«ديضنلا ردلا» يف حرصأ ةرابعلا هيف نأ ملعأ هللاو ودبي انخيش نكل

 ددشي هنأ عم «حرصآ ةرابع هل «ديحوتلا ةملك صالخإ يف ديضنلا ردلا» هل «ينهذ

 .ليلق عسوأ مالكلا اذه لثمب اهيف ملكت نكل ةثاغتسالا ىلع اهيف ريكنلا

 .ركني ناك ...:خيشلا

 .هاجلاو تاذلا نيب قيرفتلا يدصق ءركذي ال ال :ةلخادم

 لوقي وه هنآل هللا دبع عم انيلخ هللا دبع اي هللا دبع عم انحا انيلخ ءال :خيشلا

 هزاوجب لوقي يذلا وه تاذلاب لسوتلاف .تاذلاب لسوتلا نع يكحي انه «قيرفتلاب
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 امك نوقرفي مه «تاذلاب لسوتلاب لوقي يرزجلا نبال ًاعبت انه يناكوشلا «يناكوشلا

 ثيدحو «هاجلاب لسوتلا نيبو تاذلاب لسوتلا نيب ًافنآ كبحاص نم تعمس

 وه هنأل هاجلاب لسوتلا نم تاذلاب لسوتلا ىلع هتلالد ىلإ برقأ وه ىمعألا

 ؛قابسلا يفالو قايسلا يف ال ثيدحلا يف ًاقالطإ روكذم سيل هاجلاب لسوتلا

 ؛ىمعألا ثيدحب وه لدتسي نآلاف :هريغو يرزجلا نباو وه لسوتلاب لاق كلذل

 ءاعد ثيدحي امنإو ىمعألا ثيدحي لال دتسالا سيل هنأ هسفن ىلع كردتسا هنأكو

 هذهبو «باهولا ديع نب دمحم خيشلا هب لدتسي يذلا ءدجسملا ىلإ جورخلا

 ال باهولا دبع نب دمحم لوح انتملك لوح ...اندض ةعبوز تماق ةبسانملا

 .ةمئاق لازت

 .ًاليلق تدرب :لئاسلا

 سيل اذه ًاضيأ .نيلئاسلا قحب كلأسأ ينإ مهللا :ثيدحف !هللا ناحبس :خيشلا

 ىفانتي ال ام ىلإ حص ول ثيدحلا اذه ليوأت نكمأ كلذلو «هاجلا الو تاذلا ال هيف

 نم ةباجتسا وه نيلئاسلا وأ نيلسوتملا قح هنأب ليق امك هنأل «عورشملا لسوتلا عم
 ءانلق امك ناسنإلاب ةقالع هل هاجلا نكل هللا تافص نم ةفص ىلإ رمألا عجرف ءهللا

 ول «قولخملا ناسنإلا هاجب لسوتلا زاوج ىلع ثيدحلا اذهب لالدتسالا حصي الف

 هب درلاو :حيحصلا هجولا ىلع مهفلا طرش عمو «هب نيلئاقلا لوأ نحن انكل حص

 وه امنإ ءاعدتبم السوت هيف سيل اذه نآل «عدتبملاب لسوتلا ىلع هب نيلدتسملا ىلع
 .ىلاعتو كرابت هللا دنع باوشلاو رجألا وه اذه «ياشمم قحو نيلئاسلا قحب لسوت

 .بارعإلا نم هل لحم ال اذهو اذه نيب قيرفتلا هللا دبع خيش اي :ًاذإ
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 رفكو رفاك ةظفل نيب قرفلا باب .]

 ؟رَفَكو رفاك ظفل نيب قرفلا ام :لئاسلا

 نم لك سيلف هٌرَمَك كلذك سيلو «هل ةمزاللا ةفصلا ىنعم لمحي رفاك :خيشلا

 نم لك سیلو «ًالداع ريصي ةدحاو ةرم لدع نم لك سيل :لاثم ءًارفاك ريصي رفك

 جاجحلاف «سانلا نيب تافصلا تطلتخا تناكالإو ءًاملاظ حبصي ةدحاو ةرم ملظ

 دب الو ؟لداع هنأ لوقن لهف :ةدحاو ةرم سيلو تارم لدع هنأ دب ال ريبملا ملاظلا

 مسا اذهف «ملاظ مسا ذخأي حبصيف ؛ةيضق يف ملظ هنكل لداع رحت سائلا نم ديز

 ال كلذلو ءرفك ةملك نم رثكأ لعفلا اذه هيف ماق نميف ةنيعم ةفص يطعي اذه لعافلا

 نأل ؛(رفك) ةظفل هيلع لوسرلا قلطأ صخش ىلع رفاك ةملك قلطن نأ انل زوجي

 .رفاك وهف رفك نم لك
 (01 147:41 )۲٤۹/ "رونلاو ىدهلا"

 ريفكتلا ةنتف لوح باب 1
 انسفنأ رورش نم هللاب ذوعلو .هرفغتسنو هنيعتسنو هدمحن هلل دمحلا نإ :لاؤس

 ال نأ دهشأو .هل يداه الف للضي نمو ءهل لضم الف هللا هدهي نم ءانلامعأ تائيسو

 .هلوسرو هدبع ًادمحم نأ دهشأو .هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ

 :دعب امأ

 ةقرفلاو «تاعامجلا اهيف رثكت يتلا ةيناغفألا ةحاسلا خيش اي مكيلع ىفخي الف

 فلسلا جهنم نع ةجراخلا اهراكفأ ثبت نأ فسأللو تعاطتسا يتلا ةلاضلا

 1 أ



 ريفكت راكفألا هذه نمو «ناتسناغفأ يف دهاجي ناك يذلا يفلسلا انبابش يف حلاصلا

 عوجردعبو نآلاو ؛:نوعدي امك تالايتغالاك ةروجهملا نتسلا ءايحإو ماكحلا

 ايائملعو ءاندنع هبشلاو ءارآلا هذه رشنو ثبباوماق مهدالب ىلإ يفلسلا بابشلا

 يف ةليوط ةشقانم نينس ةدع لبق ناوخإلا ىدحإ نيبو مكنيب لصح دق هنأ خيش

 نايبلا مكتليضف نم دون اذل «حضاو ريغ اهليجست ةطرشألا هذهو «ريفكتلا ةلأسم

 .ريخ هللا مكازجو «ةلأسملا هذه يف

 انسفنأ رورش نم هللاب ذوعنو «هرفغتسنو هنيعتسنو هدمحن هلل دمحلا نإ :خيشلا

 نأ دهشأو ءهل يداه الف للضي نمو «هل لضم الف هللا هدهي نم ءانلامعأ تائيس نمو

 .هلوسرو هدبع ًادمحم نأ دهشأو ءهل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال

 :دعب امأ

 يه ًاضيأ نيموكحمللو لب ,ماكحلل طقف سيل ريفكتلا ةلأسم نأ ةقيقحلا يف

 «جراوخلاب ةقورعملا يهو ةميدقلا ةيمالسإلا قرفلا نم ةقرف اهتتبت ةميدق ةئتف

 مساب نآلا لازت ال ةدوجوم ةقرف اهنمو قرفلا بتك يف ةروكذم فئاوط جراوخلاو

 :مهسفنأ ىلع نيوطنم بيرق دهع ىلإ اوناك ةيضابإلا ءالؤهو ءةيضابإلا وهو رخآ

 نوطشني اوؤدب نينس عضب ڏنم نکل ؛مويلا لاقي امك يوعد طاشن يأ مهل سيل

 ىمادقلا جراوخلا دئاقع نيع يه يتلا دئاقعلا ضعبو لئاسرلا ضعب نورشنيو

 نولوقي مهف «ةّيقتلا يهو الآ ةعيشلا لاصخ نم ةلصخب نوعيشتيو نورتستي مهنأ الإ

 تايمسملا قئاقح نم ريغي ال مسالا نأ ًاعيمج نوملعت متنأو «جراوخلاب انسل نحن

 ريفكت يف جراوخلا عم نوقتلي ام ةلمج يف نوقتلي ءالؤهو ءاقالطإ

 .رئابكلا باحصأ

 ۲ ا



 عابتا يف قحلا ةوعد عم نوقتلي نيذلا تاعامجلا ضعب يف دجوي نآلا

 باتكلا نع جورخلا يف نوعقي ديدشلا فسأآلا عم مهنكلو ءةنسلاو باتكلا

 نينثا نيرمأ ىلإ دوعي كلذ يف ببسلاو ؛ةنسلاو باتكلا مسابو ديدج نم ةنسلاو

 رخآلا رمألاو «نيدلا يف هقفتلا ةلقو ملعلا ةلاحض وه امهدحأ «يدقنو يمهف يف

 ةوعدلا سسأ نم يه يتلاو ةيعرشلا دعاوقلاب اوقفتي مل مهنأ ًادج مهم وهو

 نع ةفرحنملا قرفلا كلت نم اهنع جرخ نم لك ربتعي يتلا ةحيحصلا ةيمالسإلا

 زع انبر اهركذ يتلاو لب «ثيدح ام ريغ يفك هللا لوسر اهيلع ىنثأ يتلا ةعامجلا
 .هلوسرو هللا قاش دق نوكيف اهنع جرخ نم نأ ىلع ًانیب ًاحضاو ًاليلد لجو

 ىدا هَل يب اَم ِدْعَب ْنِم ٌَلوُسَّرلا ٍقِقاَُي ْنَمَو# :لجو زع هلوق كلذب ينعأ
 .(8١1:ءاسنلا)#اًريِصَم ْتَءاَسَو متَهَج ِهِلْضْنَو لوت ام لون ينمو ليبَس ربع عبو

 نمو :لجو زع هلوق ىلع رصتقي مل ملعلا لهأ دنع ًادج حضاو رمأب لجو زع هلل
 فاضأ امنإو اذكه لقي مل ءىلوت ام هلون ىدهلا هل نيبت ام دعب نم لوسرلا ققاشي

 ٍقِقاَشُي نمو :لجو زع لاقف «نينمؤملا ليبس ريغ عابتا لوسرلا ةققاشم ىلإ

 متهَج ِهِلْضْنَوَّلَوَتاَم لَو نمل ليس بع عبي ىدا هل يت ام دعب نم َلوُسّرلا
 .(١١:ءاسلا)# اًريِصَم ْتَءاَسَو

 ًاباجيإ ًادج ماه رمأ نينمؤملا ليبس عابتا مدعو نينمؤملا ليبس عابتا :ًاذإ
 ليبس فلاخ نمو «نيملاعلا بر دنع يجانلا وهف نينمؤملا ليبس عبتا نمف ءابلسو
 ًادج ةريثكو ةريثك فئاوط تلض انه نم «ريصملا سئبو مهنج هبسحف نينمؤملا

 لب ؛مهلوقع اوبكر امنإو ؛نينمؤملا ليبس اومزتلي مل مهنإ ثيح :ًاثيدحو ًاميدق
 ةريطخو ةريطخ جئاتن كلذ ىلع اونب مث ةنسلاو باتكلا ريسفت يف مهءاوهأ اوعبتا

 .حلاصلا انفلس هيلع ناك امع جورخلا كلذ نم ًادج
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 اهلوح انلد دقل #نينمؤملا ليبس ريغ عبتيو# :ةميركلا ةيآلا نم ةرقفلا هذه

 هذهو «حيحص يوبن ثيدح ام ريغ يفاغلاب أديكأت مالسلاو ةالصلا هيلع اهدكأو

 تسيل يتركاذ يندعاست امم اهنم ًاضعي ركذأسو نآلا اهيلإ ريشأ انآ يتلا ثيداحألا

 اهنأ وه اهيف لوهجملا نكل «مهتصاخ نع ًالضف ؛نيملسملا ةماع دنع ةلوهجم

 ةطقنلا هذه ءةنسلاو باتكلا مهف يف نينمؤملا ليبس مازتلا ةرورض ىلع لدت

 اوفرع نيذلا ءالؤه نع ًالضق «ةماعلا نع ًالضف ؛ةصاخلا نم ريثك اهنع وهسي

 .ريفكتلا ةعامجب

 ًاضيأ نونوكي دقو «نيحلاص مهسوفن ةرارق يف نونوكي دق ءالؤه
 نم لجو زع هللا دنع هبحاص نوكيل فاك ريغ هدحو اذه نكلو «نيصلخم

 .نيحلفملا نيجانلا

 لجو زع هلل ةينلا يف صالخإلا نيب «نينثا نيرمأ نيب عمجي نأ ملسملل دب ال
 ًاصلخم ملسملا نوكي نأ ًاذإ يفكي الف كج يبنلا هيلع ناك امل عابتالا نسح نيبو

 دب الف ءامهيلإ ةوعدلاو «ةئسلاو باتكلاب لمعلا نم هددص يف وه اميف ًاداجو

 .ًاميلس ًايوس ًاجهنم هجهنم نوكي نأ كلذ ىلإ ةفاضإلاب

 ثالثلا قرفلا ثيدح ًافنآ ترشأ امك ةفورعملا ثيداحألا كلت نمف

 تقرفت» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق وهو ؛هركذي وهو الإ مكنم دحأ الو «نيعبسلاو

 ةقرف نيعبسو نيتنثا ىلع ىراصنلا تقرفتو ءةقرف نيعبسو ىدحإ ىلع دوهيلا

 اي يه نم :اولاق .ةدحاو الإ رانلا يف اهلك ةقرف نيعبسو ثالث ىلع يتمأ قرتفتسو

 كئل وآل هلو يبنلا باوج نأ دجن ''”(يباحصأو هيلع انآ ام يه :لاق !؟هللا لوسر

 )١( مقر) عماجلا حيحص ٤ 940( ةحيحصلاو )١/ ١١۸(.

 ہا
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 ليبَس َرْيَغ ْعِبتَيَول :ةقباسلا ةيآلا عم ًامامت يقتلي ةيجانلا ةقرفلا نع اولأس نيذلا

 مه ةميركلا ةيآلا هذه يف نودوصقملا نونمؤملاف :(9١1:ءاسنلا)4َنيِنِمْوْلا

 ليبس مه (َنيِنِمْؤُملا لير َرْيَخ ْعَِتيَو) :ةيآلا مومع يف لخدي ام لوأ باحصألا

 لاؤسلا كاذ نع باوجلا يفق #:لوسرلاف «مالسلا ةالصلا هيلع لوسرلا باحصأ

 هيلع انأ ام ىلع نوكت يتلا يه» :لاق ءاهفاصوأ امو يه ام ةيجانلا ةقرفلا نع

 دقو «هيلع انأ اما :هلوق ىلع ثيدحلا اذه يف اء ل وسرلا فتكي مل ء«يباحصأو

 هيلع هنكلو ءةنسلاو باتكلا ًاقح مهفي يذلا ملسملل عقاولا يف ًايفاك كلذ نوكي

 فور َنينِمْؤْفاب# :هقح يف لجو زع هلوقل يلمع قيقحتك مالسلا ةالصلا

 ةمالع نأ مهل حضوأ هنأ هعابتأو هباحصأب هتمحرو هتفأر نمف :(178:ةبوتلا»#ءيِحَر

 هيلع ام ىلعو مالسلا هيلع لوسرلا هيلع ناك ام ىلع نوكت يتلا يه ةيجانلا ةقرفلا

 .هلعب نم هباحصأ

 لئاسولا ىلع ةنسلاو باتكلل همهف يف طقف رصتقي نأ ملسملل زوجي ال :ًاذإف

 ءدعاوقلا لكو ؛خوسنملاو خسانلاو ةيبرعلا ةغللا ةفرعم ًالثم اهنم ءاهنم دب ال يتلا

 يبنلا باحصأ هيلع ناك ام ىلإ كلذ لك يف عجري نأ ةماهلا دعاوقلا هذه نم نكل

 زع هلل صلخأ اوناك مهنأ مهتربس نمو راثآلا نم ريثك نم نوملعت امك مهنأل ؛ ةو

 ةديمحلا لاصخلا نم كلذ ريغ ىلإ ..ةنسلاو باتكلل انم هقفأو ةدابعلا يف لجو

 .اهب اوقلخت اوناك يذلا

 اذه يف مالسلا هيلع حملأ هنأ ثيح ءًامامت ةيآلا عم يقتلي ثيدحلا اذه

 هيلع ناك ام ىلإ ةيجانلا ةقرفلا نم ملسملا نوكيل عوجرلا نم دب ال هنأ باوجلا

 ةو لوسرلا باحصأ

 مد



 نم نئسلا يف ركذ يذلا نيدشارلا ءافلخلا ثيدح ًامامت ثيدحلا اذه هبشي

 ةظعوم او هللا لوسر انظعو» :لاق هنع ىلاعت هللا يضر ةيراس نب ضابرعلا ةياور

 :لاق .هللا لوسر ايانصوأ :انلقف «نويعلا اهنم تفرذو «بولقلا اهنم تلجو

 ريسف مكنم شعي نم هنإو «يشبح دبع مكيلع يلو نإو ةعاطلاو عمسلاب مكيصوأ

 ىلإ «...يدعب نم نييدهملا نيدشارلا ءافلخلا ةنسو ينتسب مكيلعف ءاريثك ًافالتخا

 .ثيدحلا رخآ

 لاؤسلا نع مالسلا هيلع هباوج نم دهاشلاك وه ثيدحلا اذه نم دهاشلا

 .«يدعب نم نيدشارلا ءافلخلا ةنسو» :لاق كلذ ىلع

 مهفن نأ ءانتديقع مهفن نأ اندرأ اذإ ًادبأو ًامئاد ندندن نأ نم انل دب ال :ًاذإ

 هذه لك ..حلاصلا انفلس ىلإ دوعن نأ نم دب ال ءانكولسو انقالخأ مهفن نأ ءانتدابع

 .ةيجانلا ةقرفلا نم هنأ هيف ققحتيل ملسملل اهنم دب ال يتلا رومألا

 ةيآلا ىلإ ًاقالطإ نوتفتلي ال امنيح ةثيدحو ةميدق فئاوط تلض انه نم

 هدعب نم نيدشارلا ءافلخلا ةنس ثيدح ىلإو ؛ةيجانلا ةقرفلا ثيدح ىلإو ةقباسلا

 نم مهقبس نم فرحنا امك اوفرحني نأ ًادج ًايعيبط ًارمأ ناكف «مالسلا هيلع

 .ًاثيدحو ًاميدق جراوخلا

 ًامئاد اهلوح نوندندي يتلا ةيآلا نامزلا اذه يف هنرق رذ يذلا ريفكتلا ...
 و و ory نس كرس و ا و ها رر 58 5 98 عا#ت ع

 مه َكِقَلْوَأَف هللا لرنآ اب مكي نمو :ىلاعتو كرابت هلوق يهو الأ ءادبأو

 .(4 ؛:ةدئاملا) ©« َنوٌرْفاَكْلا

 ہا



 مه كئلوأف ؛ةثالث ظافلأب اهتمتاخ يف تءاج ةيآلا هذه نأ ًاعيمج ملعنو

 .نوقسافلا مه كئلوأف :نوملاظلا مه كئلوأف :نورفاكلا

 مه ككلوأف# :اهنم لوألا ظفللا يف ةبآلا هذهب نوجتحي نيذلا لهج نمف

 ةظفل ركذ اهيف ءاج يتلا صوصنلا ضعبب لقألا ىلع اوملي مل مهنأ #نورفاكلا

 قرف ال هنأو ؛نيدلا نم جورخلا ينعت اهنأ ىلع ةيآلا يف رفكلا ةظفل اوذخأف ؛رفكلا

 باحصأو ىراصنلاو دوهيلا نم نيكرشملا كئلوأ نيبو رفكلا عقو يذلا اذه نيب

 ال ةنسلاو باتكلا ةغل يف رفكلا امنيب ؛مالسإلا ةلم نع ةجراخلا ىرخألا للملا

 نم ريثك ىلع ئطاخلا مهفلا اذه نوطلسيو هلوح نوندندي مه يذلا اذه ينعت

 نأش «نيملسملا ءالؤه ىلع هنوقبطي يذلا ريفكتلا كاذ نم نوئيرب مهو نيملسملا

 ةلملا نع جورخلاو ةدرلا وهو دحاو ىنعم ىلع لدت ال اهنإ ثيح نم ريفكتلا ةظفل

 نيقسافلا نييرخألا نيتيآلا يف اركذ نيذلا نيرخآلا نيظفللا نأش ظفللا اذه نأش

 كلذك «هنيد نع دترا هنأ ينعي ال رفك هنأب فصو نم لك سيل هنأ امكف «نیملاظلاو

 .هنيد نع دترم هنأب قساف وأ ملاظ هنأب فصو نم لك نأ ينعي ال

 يذلا عرشلا مث ةغللا هيلع لدي يذلا وه دحاولا ظفللا ىنعم يف عونتلا اذه

 .مولعم وه امك ميركلا نآرقلا ةغل «برعلا ةغلب ءاج

 هللا رمأ امب مكحلل ىدصتي نم ملسم لك ىلع بجاولا نم ناك كلذ لجأ نم

 ماكحألا نوردصي نيذلا كئلوأ ينعأ امنإو ماكحلا نآلا ينعأ تسل «لجو زع

 نأ ءالؤه ىلع بجاولا نم ناك «نيموكحم وأ ًاماكح اوناك ءاوس نيملسملا ىلع

 همهف نكمي ال باتكلاو حلاصلا فلسلا جهنمو ةنسلاو باتكلاب ملع ىلع اونوكي

 ناسنإ نوكي دقو «ةصاخ ةفرعم ةيبرعلا ةغللا ةفرعم قيرطب الإ هيلإ مض ام كلذكو



 صقنلا اذه كاردتسا يف هدعاسيف ةيبرعلا ةغللاب ةمات وأ ةيوق ةفرعم هدنع سيل ام

 نم اوناك اذإ ةصاخ ءاملعلا نم هلبق نم ىلإ دوعي امنيح هسفن يف هب رعشي دق يذلا

 هل ًادهاش نوكيس ذئنيح مهيلإ عوجرلاف «ةيريخلاب اهل دوهشملا ةثالثلا نورقلا لهأ

 .اهبادآو ةيبرعلا ةغللاب ةفرعملا نم هتوفي دق ام كاردتسال

 «َنوُرِفاَكْلا ْمُه كيلوا هللا َلّرنأ مكي نمو :ةيكلا هذه ىلإ نآلا دوعن

 ينعي هنأ 4َنوُرِفاَكْلا ُمُه كيلوا :ظفللا اذه نوكي نأ يرورضلا له ء(٤٠:ةدئاملا)

 مهف يف ةربعلا انهف «كلذ نود ام ينعي دقو ءاذه ينعي دق ءةلملا نع ًاجورخ ًارفك

 نوجراخلا :يأ :ينعت دق (َنوُرْواَكْلا مه َكِيَلْوَأَم) :ةميركلا ةيآلا هذهف «ةيآلا هذه

 :ةيمالسإلا ةلملا هب تءاج ام ضعب نع ًايلمعاوجرخ مهنأ ينعت دقو «ةلملا نع

 يضر سابع نب هللا دبع وهو الأ نآرقلا نامجرت ءيش لك لبق كلذ ىلع اندعاسي
 نم ناك نم الإ ًاعيمج نوملسملا فرتعا نيذلا ةباحصلا نم هنأل ؛هنع ىلاعت هللا

 نم فلسلا ضعب هامس كلذلو ريسفتلا يف ًامامإ ناك هنأ ىلع ةلاضلا قرفلا كلت

 ريسفتلا يف مامإلا اذه «نآرقلا نامجرتب دوعسم نب هللا دبع وه هلعلو ةباحصلا

 ًاسانأ كانه نأ ًامامت مويلا هعمسن ام ذئموي هعمس قرط هنأك ليلجلا يباحصلاو

 دق هنأ وهو ءًافنآ هيلإ ترشأ يذلا ليصفتلا نود اهرهاظ ىلع ةيآلا هذه نومهفي

 وه سيل نوكي دقو «مهنيد نع نيدترملا نيرفاكلاب دوصقملا ًانايحأ نوكي
 امك رمألا سيلا :هنع هللا يضر سابع نبا لاقف «كلذ نود ام وه امنإو دوصقملا

 جراوخلا كلذب ينعي ناك هلعلو ء«رفك نود رفك وه امنإو «نونظي امك وأ «نومهفي

 ءامد اوكفس مهنأ كلذ بقاوع نم ناك مث «نيتمؤملا ربمأ ىلع اوجرخ نيذلا

 امك وأ اولاق امك رمألا سيل :لاقف «نيكرشملاب اولعفي مل ام مهيف اولعفو نينمؤملا

 ہا
 قف



 .رفك نود رفك وه امنإو ءاونظ

 وه ةيآلا هذه ريسفت يف نآرقلا نامجرت نم حضاولا رصتخملا باوجلا اذه

 يتملك علطم يف ًافنآ اهيلإ تحملأ يتلا صوصنلا نم هاوس مهفي نأ نكمي ال يذلا

 ال صوصنلا كلت كلذ عم ءصوصنلا نم ريثك يف تركذ رفكلا ةملك نأ هذه

 كلت يف ءاج يذلا رفكلا ظفل وأ «ةيآلا هب اورسف يذلا ريسفتلا اذهب رسفت نأ نكمي

 ًالثم كلذ نمف «ةلملا نم جورخلا يواسي هنأب رسفي نأ نكمي ال صوصنلا

 ىلاعت هللا يضر دوعسم نب هللا دبع ثيدح نم نيحيحصلا يف فورعملا ثيدحلا

 .« رفك هلاتقو قوسف ملسملا بابس) : او هللا لوسر لاق :لاق «هنع

 لئاق لاق ول هنأل ؛ريبعتلا يف يبرعلا بولسألا يف نئفت وه يدنع «رفك هلاتق

 وهو ةيصعملا وه قسفلا نأل ؛ًاحيحص ًامالك نوكي قوسف هلاتقو ملسملا بابس
 قطن نم حصفأ هرابتعاب مالسلا ةالصلا هيلع لوسرلا نكل ءةعاطلا نع جورخلا

 ةرقفلا رسفن نأ انل زوجي له ىرت «رفك هلاتقو قوسف ملسملا بابس» :لاق ءداضلاب

 وأ يناثلا ظفللا يف روكذملا قسفلاب قوسف ملسملا بابس ثيدحلا اذه نم ىلوألا

 «#نوقسافلا مه كئلوأق هللا لزنأ اب مكحي مل نمو# :ةقباسلا ةيآلا يف ثلاثلا

 وه يذلا رفكلل افدارم اضيأ قسفلا نوكي دق :لوقت «قوسف ملسملا بابس»و

 جورخلا ينعي ال يذلا رفكلل ًافدارم قسفلا نوكي دقو ؛ةلملا نع جورخلا ىنعمب

 دكؤي ثيدحلا اذهو ءرفك نود رفك هنإ نآرقلا نامجرت هلاق ام ينعي امنإو ءةلملا نع

 ةيآلا ميركلا نآرقلا يف ركذ لجو زع هللا نأل ؛ىنعملا اذهب نوكي دق رفكلا نأ

 ىلع اَههاَدْحِإ ثقب نق اهب اوُحِلْضَأَق اوُلَتتْا َنيِمْؤُملا ىم ناتا نول :ةفورعملا

 انبر انه ركذ دق :ًاذإ «(۹:تارجحلا) لا رها لإ ءيت ىََّح يبت يتلا اوافق ىرخألا
 كلذ عمو «ةنمؤملا ةقحملا ةقرفلا ةيجانلا ةقرفلا لتاقت يتلا ةيغابلا ةقرفلا لجو زع

 رك



 .(رفك هلاتقو» :لوقي ثيدحلا نأ عم رفكلاب اهيلع مكح امف

 .ةقباسلا ةيآلا ريسفت يف سابع نبا لاق امك رفك نود :يأ :رفك هلاتق :ًاذإ

 رفكلا نأ ينعي اذه نكلو ءرفكو قسفو ءادتعاو يغب ملسملل ملسملا لاتقف

 يذلا قيقدلا ليصفتلا ءاج انه نم ءًايداقتعا ًارفك نوكي دقو :ًايلمع ًارفك نوكي دق

 رابلا هذيملت هدعب هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيش قحب مامإلا هحرشو هنايب ىلوت

 كلذ ىلإ رفكلا ميسقت لوح ةندندلا يف لضفلا مهل نأ ثيح ؛ةيزوجلا ميقلا نبا

 ةيميت نباف :ةزجوملا ةعماجلا ةملكلا كلتب نآرقلا نامجرت هتيار عفر يذلا ميسقتلا

 ةرورضب ًامئاد نوندندي وأ نوقرفي ةيزوجلا ميقلا نبا هبحاصو هذيملتو هللا همحر

 يردي ال ثيح نم ملسملا عقو الإو «يلمعلا رفكلاو يداقتعالا رفكلا نيب قيرفتلا

 ضعبو ؛ًاميدق جراوخلا اهيف عقو يتلا نيملسملا ةعامج نع جورخلا ةنتف يف

 .ًاثيدح مهبانذأ

 ةريثك ثيداحأو ءةلملا نع جورخلا ينعي ال «رفك هلاتقو» :ةج هلوق :ًاذإف

 ةغماد ةجح اهيف ةقيقحلا يف ةعفان ةلاسرب اهنم جرخل عبتتملا اهعمج ول ًادج ةريثكو

 ؛يداقتعالا رفكلاب اهريسفت طقف نومزتليو ةقباسلا ةيآلا دنع نوفقي نيذلا كئلوأل

 ينعت اهنأ ىنعي الو رفكلا ةظفل اهيف يتلا ًادج ةريثكلاو ةريثكلا صوصنلا كانه امنيب

 لاتق نأ ىلع عطاق ليلد هنأل ؛ثيدحلا اذه نآلا انيسحف ةلملا نع جورخلا

 اذإف ءيداقتعالا رفكلا سيلو يلمعلا رفكلا ىنعمب رفك وه ملسملا هيخأل ملسملا

 تحت نوشيعي نم ىلعو «ماكحلا ىلع رفكلا مهقالطإو ريفكتلا ةعامج ىلإ اندع

 يه مهرظن ةهجوف «مهفيظوتو مهترمإ تحت نوشيعي نيذلا ىلوآلابو مهتيار
 .كلذباورفكف يصاعملا اوبكترا ءالؤه نأ ىلإ عوجرلا

 تا ٤ ۲۷



 يذلا ًافنآ لئاسلا ميهاريإ خألا لاؤس اهب ينركذي يتلا رومألا ةلمج نم

 «لجو زع هللا مهاده مث ريفكتلا ةعامج نم اوناك نيذلا كئلوأ ضعب نم هتعمس

 «دجاسملا ةمئأ ًالثم نورفكت مكلاب امف «ماكحلا ضعب مترفك متنأ اه :مهل انلق

 ةذثاسأ نورفكت مكلاب ام ءدجاسملا ةمدخ ءدجاسملا ينذؤم ؛دجاسملا ءابطخ

 ءالؤه نآل باوجلا :لاق ؟تاعماجلا وأ ًالثم ةيوناثلا سرادملا يف يعرشلا ملعلا

 .هللا لزنأ امب نومكحي نيذلا ماكحلا ءالؤه مكحب اوضر

 بلقني ذكنيح هللا لزنأ ام ريغب مكحلاب ايبلق ًاضر ناك نإ اضرلا اذه ةعامج اي

 نأ ىري وهو هللا لزنأ ام ريغب مكحي مكاح يأف «يداقتعا رفك ىلإ يلمعلا رفكلا

 مكحلا ينبت قيلي ال هنأو رصعلا اذه يف هينبتب قئاللا مكحلا وه مكحلا اذه

 ًايداقتعا ًارفك هرفك نوكي اذه نأ كش ال ءةنسلاو باتكلا يف صوصنملا يعرشلا

 ال ًالوأ متنأف «هب قحليف ًاضيأ مكحلا اذه لثمب يضر نمو ءًايلمعأر فك سيلو

 وأ ةرفاكلا ةيبرغلا نيناوقلا ضعبب مكحي مكاح لك ىلع اومكحت نأ نوعيطتست

 رصعلا يف مزاللا وه نيناوقلا هذهب مكحلا نأب باجأل لئس ول هنأ اهنم ريثكب
 ال مهنأب اولوقت نأ نوعيطتست ال اولئس ول «مالسإلاب مكحلا زوجي ال هنأو ءرضاحلا

 الو كش نود ًارافك اوراص الإو ؛قيليال مويلا هللا لزنأ امب مكحلا نأب نويبجي

 هرخآ ىلإو ..نوحلاصلا مهيفو ءاملعلا مهيفو نيموكحملا ىلإ ائلزن اذإف «بير

 امامت متنأ مكلمشي امك مهلمشي مكح تحت نوشيعي مهنورت نأ درجم متنأ فيك

 مهنكل «نيدترملا ىنعمب رافك مهنأ نونلعي ال ءالؤهو «رافك مكنأ نوناعت مكنكل

 درجمب يعرشلا مكحلا ةفلاخم نأو «بجاولا وه هللا لزنأ امب مكحلا نإ نولوقي

 .هنيد نع دترم هنأب ملاعلا اذه ىلع مكحلا مزلتسي ال اذه لمعلا



 مكحي ىتم :مهل انلق مهلالضو مهأطخ حضوت يتلا تاشقانملا ةلمج نم

 وأ ًاريثك يلصي دقو هللا لوسر ًادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشي يذلا ملسملا ىلع

 ءاوس نلعي نأ بجي وأ ةدحاو ةرم يفكي «هنيد نع دترا هنأب مكحب ىتم «ًاليلق

 ءًاباوج نوليحي ال لاقي امك اوناك «نیدلا نع دترم هنإ هلاق ناسلب وأ هلاح ناسلب

 .باوج ..ال

 اذكه «عرشلاب مكحي ضاق :لوقأ «يلاتلا لثملا مهل برضأ نأ ىلإ رطضاف

 :يأ «عرشلا فالخب مكحف «مدقلا هب تلز ةدحاو ةموكح يف هنكل «هماظنو هتداع

 مكح ؟ال مأ هللا لزنأ ام ريغب مكح اذه له مولظملا همرحو ملاظلل قحلا ىطعأ

 .هللا لزنأ ام ريغب

 .ال :اولاق ؟ةدر رفك «مهدنع رفكلا ىنعمب رفك هنأب نولوقت له

 .ةدحاو ةرم كلذ هنم ردص اذه نآل :اولاق .عرشلا مكح فلاخ وهو ؟مل :انلق

 ؟ًاضيأ عرشلا هيف فلاخ نكل رخآ مكح وأ ةيناث ةرم مكحلا سفن ردص ءًانسح :انلق

 ال ؟رفك هنإ لوقت ىتم «تارم عبرأ تارم ثالث مهيلع رركأ تذخأ ؟رفك لهف

 سكعلا عيطتست «عرشلا اهيف فلاخ يتلا هماكحأ دادعتب ًادح عضت نأ عيطتست

 هيلع مكحت نأ يعرشلا مكحلا حبقتساو هنسحتسا لوألا مكحلا يف هنأل ءًامامت

 اياضق يف تاموكحلا تارشع هنم تيأر ول :كلذ نم سكعلا ىلعو «ةدرلاب

 زع هللا لزنأ ام ريغب تمكح تنأ :خيش اي هل تلق نکل :عرشلا اهيف فلاخ ةددعتم

 نم أوسأ اذهو ًالثم تيشترا وأ ءيسفن ىلع تيشخ تفخ هللاو ؟كلذ ملف ءلجو

 هرفك نع برعي ىتح هرفكب لوقت نأ عیطتست ال كلذ عم ؛هرخآ ىلإ ..ريثكب لوألا

 لوقت نأ عيطتست ذئنيح «لجو زع هللا لزنأ امب مكحلا ىري ال هنأ هبلق يف رومضملا

۷ 
 يا



 .ةدر رفك رفاك هنأب

 مسقني ملظلاو قسفلاك رفكلا نأ ةفرعم نم دب ال هنأ نآلا مالكلا ةصالخو :ًاذإ

 «يبلقلا لالحتسالل دوعي كلذ لكو «ةلملا نع جرخي قسف ملظ رفك :نيمسق ىلإ
 نم نامزلا اذه يف ىشف ام ةصاخبو «يلمعلا لالحتسالا ىلإ دوعي كلذ فالخو

 مهياكترا درجمب ءالؤه رفكن نأ انل زوجي الف ءيلمع رفك اذه لكو ابرلا لالحتسا

 انل فشكي ام مهنم انل ادب وأ مهنم ردص اذإ الإ ًايلمع اهايإ مهلالحتساو ةيصعم

 مهنأ افرع اذإف «ةديقع هلوسرو هللا مرح ام نومرحي ال مهنأ مهسوفن ةرارق يف امع

 ملعن ملاذإ امأ ءةدر رفك اورفك مهنأب ذئنيح انمكح ةيبلقلا ةفلاخملا هذه يف اوعقو

 هيلع هلوق ديعو يف عقن نأ ىشخن اننأل ؛مهرفكب مكحلا ىلإ انل ليبس الف كلذ

 اذه يف ةدراولا ثيداحألاو «امهدحأ هب ءاب دقف ًاملسم رفك نم :مالسلاو ةالصلا

 .ًادج ةريثكو ةريثك ىنعملا

 كرشملا ىأر املف ًاكرشم زراب يذلا يباحصلا كلذ ةصقب ةبسانملا هذهب ركذن

 امف هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ :لاق يباحصلا ملسملا فيس ةبرض تحت راص هنأ

 امك راكنإلا دشأ كلذ هيلع ركنأ قلي يبنلا هربخ غلب املف «هلتقو يباحصلا اهالاب

 اله» :ةكلاَي هباوج نوكف «لتقلا نم ًافوخ الإ اهلاق ام هنأب لجرلا رذتعاف «نوملعت
 ١ 5 مرم چ
 3 ”(هبلق نع تققش

 يف ام ملعن نأ عيطتسن ال نحنو ءلمعلاب ةقالع هل سيل يداقتعالا رفكلا :ًاذإ

 هيلق يف امع ربع اذإ الإ هرخآ ىلإ يبارملا ينازلا قراسلا رجافلا رفاكلا بلق

 كنإ لوقن نحنف «ةيلمع ةفلاخم عرشلا فلاخ هنأ ئبني هلمعف هلمع امأ «هناسلب

 .(84ص) ةيميت نبال "ناميإلا قيقحت" )١(

 ۲۷۷ ا



 «كنيد نع تددتراو ثرفك كنإ لوقن ام نكل «ترجفو تقسف كنإو تفلاخ

 يتأي يلاتلابو هتدرب مكحن نأ لجو زع هللا دنع رذع انل نوكي ءيش هنم رهظي ىتح

 هنيد لدب نم» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق وهو الأ مالسإلا يف فورعملا مكحلا

 .«هولتقاف

 «نيملسملا ماكح ريفكت لوح نوندندي نيذلا ءالؤهل لوقأ لازأ الو تنك مث

 مهيلع ىلعأ مكاح كانه ناك ول مهنأو ءةدر رفك رافك ًالعف ءالؤه نأ ةعامج اياوبه

 مهيف قبطي نأ مكاحلا كلذ ىلع بجول «ةدر رفك مهرفك نأ مهنم فشتكاو

 .«هولتقاف هنيد لدب نم» :قباسلا ثيدحلا

 ءالؤه لك نأ ًالدج انملس اذإ ةيلمعلا ةيحانلا نم متنأ نوديفتست اذام نآلا

 نم ًاريثك اولتحا رافكلا ءال ؤه ءاولمعت نأ مكنكمي اذام ءةدر رفك رافك مه ماكحلا

 الو متنأ اذامف «نيطسلفل دوهيلا لالتحاب انيلتبا فسآلا عم انه نحنو مالسإلا دالب

 نيذلا ماكحلا عم اولمعت نأ متنأ اوعيطتست ىتح ءالؤه عم لمعن نأ عيطتسن نحن

 عضوبو سيسأتب متأدبو ءًابناج ةيحانلا هذه متكرت اله ءرافكلا نم مهنأ نونظت

 لوسرلا ةنس عابتاب كلذو ءةملسملا ةموكحلا ةمئاق موقت اهساسأ ىلع يتلا ةدعاقلا

 ربعن نحن ام كلذو ءاهساسأو اهماظن ىلع مهأشنو اهيلع هباحصأ ىبر يتلا للم

 ةداعإل قحب لمعت ةملسم ةعامج لكل دب ال هنأب ةبسانملا هذه لثم نم ريثك يف هنع

 هلوقل ًاقيقحت اهلك ضرألا ىلع لب «مالسإلا ضرأ ىلع طقف سيل مالسإلا مكح

 هلك نيّدلا لع ُهَرِهْظُيِل حلا نيدو ىدْماب ُهَلوُسَر َلَسْرَأ يذلا رم :ىلاعتو كرابت
 .(:ةيوتلا»4َنوُكر هلا رك ولو

 ۲۸٩(. ؛مقر) "يراخبلا" (۱)

Y۸ 
 ہا



 يكلف ءدعب اميف ققحتس ةيآلا هذه نأ ةحيحصلا ثيداحألا ضعب يف ءاج دقو

 ةروثلا نالعإب ءدبلا نوكي له «نآرقلا صنلا اذه قيقحت نم نوملسملا نكمتي

 نظ وهو مهنظ عم مث «ةدر رفك مهرفك نأ مهيف نونظي نيذلا ماكحلا ءالؤه ىلع
 .ًائيش اولمعي نأ نوعيطتسي ال أطخ

 نيدو ىَدُحاب ُهَلوُسَر َلَسْرَأ يِذَّلا وه :قحلا يتآرقلا أبنلا اذه قيقحتل :ًاذإ

 وه ام ؟جهنملا وه ام (۲٠:ةبوتلا) دوك رشا َءرَكْوَّلَو هلك ِنيّدلا لع َُرِهْظُيِل یخ ا

 لك يف هباحصأ ركذيو ندندي اهلا لوسر ناك ام وه قيرطلا نأ كش ال ؟قيرطلا

 . ةا دمحم ىده ىدهلا ريخ :ةبطخ

 مالسإلاب مكحلا ةداعإل متهي نم مهنم ةصاخبو ةفاك نيملسملا ىلعف :ًاذإ

 وهو لاو هللا لوسر أدب ثيح نم أدبي نأ ءاهلك ضرألا لب ةيمالسإلا ضرألا ىلع
 ةقيقح ملعن نحن اننأل كلذ ؛ةيبرتلاو ةيفصتلا :نيتفيفخ نيتملكب هنع نحن ينكن ام

 كنلوأ اهنع لفاغتي ءاهنع ةلفغلا نكمي ال هنأل ؛حصآلاب اهنع لفاغتي وأ اهنع لفغي
 امك نولظيسو ؛ءيشال مث «ماكحلا ريفكت نالعإ الإ مه مهل سيل نيذلا ةالغلا

 نأ نود نكل ءضرألا ىلع مالسإلا مكح ةماقإ ىلإ نوعدي مهلبق نم ةعامج تلظ
 ردصي ال مث ماكحلا ريفكت نونلعي نولظيف ءةعورشملا بابسألا كلذل اوذختي

 مرحلا ةنتف نم ًاءدب اهنوملعت يتلا ةريخألا تاونسلا هذه يف عقاولاو ...الإ مهنم

 ببسي ءايربألا نيملسملا نم ريثك ءامد باهذو تاداسلا لتقو رصم ةنتف مث ءيكملا

 لك .هرخآ ىلإ ..فسألا عم رئازجلا يف نآلا مث ءايروس يف ًاريخأ مث ؛ةنتفلا هذه

 يف ْمُكَل ناگ ْدَقَل# :اهمهأ نم ؛ةنسلاو باتكلا نم ًاصوصن اوفلاخ مهنأ هببس اذه

 .(51:بارحألا)ٌرخآلا َمْوَيلاَو هللا وُجْرَي ناك ني ةَنَسَح هوس هللا ٍلوُصَر

Sr 



 لاتقب ًأدبن له «ضرألا يف لجو زع هللا مكح ميقن نأ اندرأ نحن اذإ :ًاذإ

 !؟مالسلا هيلع لوسرلا هب أدب امب أدبن مآ «مهلتاقن نأ عيطتسن ال نحنو ماكحلا

 :(01:بازحألا)4ةََسَح ٌةَوْسأ هللا ٍلوُسَر يف ْمُكَل ناك دهل :باوجلا نأ كش ال

 نظي ناك نيذلا دارفألا ضعب نيب ةوعدلاب أدب هنأب نوملعت «ك#ي لوسرلا أدب اذامب

 وه امك باجتسا نم هل باجتسا مث ؛قحلا لبقتل دادعتسا مهدنع مهنأ مهيف

 مث ؛:ةكم يف نيملسملا تباصأ يتلا ةدشلاو فعضلا مث ؛ةيوبنلا ةريسلا يف فورعم

 مالسإلا لجو زع هللا دطو ىتح «كلانه ام رخآ ىلإ ..ةيناثلاو ىلوألا ةرجهلاب رمآلا

 نيبو نيملسملا نيب لاتقلا ًأدبو «تاشواتملا كانه تأدبو ؛ةرونملا ةنيدملا يف

 .اذكهو ..ىرخأ ةهج نم دوهيلا مث ةهج نم رافكلا

 ال نحن نكل «مالسلا هيلع لوسرلا هب أدب امك ميلعتلاب نحن أدبن نأ دب ال :ًاذإ

 يف اننأل ؛مالسإلا ةمألا ميلعت ةملك ىلع طقف رصتقن ال :يأ ميلعتلاب نآلا لوقن

 ليبسب مالسإلا نم سيل ام يمالسإلا ميلعتلا يف لخد هنأ ثيح نم نآلا عضو

 اهيلإ لوصولا نكمي يتلا ةرمثلا ىلع ىضقيو مالسإلا برخي هب ام لب ءًاقالطإ
 :ًافنآ تركذ امب اوؤدبي نأ نييمالسإلا ةاعدلا بجاوف كلذلو :حيحصلا مالسإلاب

 يف طقف سيل :مالسإلا دسفت يتلا ءايشألا نم هيف لخد امم «مالسإلا اذه ةيفصتب

 .ًاضيأ هتدیقع يفو لب «هقالخآ يف هعورف

 ىلع ئشانلا ملسملا بابشلا ةيبرت ةيفصتلا هذه عم نرتقي نأ يناثلا ءيشلاو

 وحن ذئم نآلا ةمئاقلا ةيمالسإلا تاعامجلا انسرد اذإ نحنو «ىفصملا مالسإلا اذه

 مغرو مهحايص مغر ًائيش اوديفتسي مل مهنم ًاريثك اندجول ءنامزلا نم نرق ةبارق
 ًادج ةريثكو ةريثك ءايربأ ءامد اوكفس امبرو ءةيمالسإ ةموكح اهنوديري مهنأ مهقاعز

 ہا



 ةفلاخملا دئاقعلا مهنم عمسن لازن الف ءًاقالطإ ًائيش كلذ نم اوديفتسي نأ نود

 .مالسإلا ةلود اوميقي نأ نوديري مهو ةنسلاو باتكلل

 نم ىنمتأ تنك ةاعدلا كئلوأ دحأل ةملك كانه لوقن نحن ةبسانملا هذهبو

 يف مالسإلا ةلوداوميقأ :هلوق يه ةملكلا ءاهوققحي نأو اهومزتلي نأ هعابتأ

 باتكلا ىلع ءانب هتديقع ححص اذإ ملسملا نأل ؛مكضرأ يف مكل مقت «مكيولق

 هكولس ءهقالخأ حلصتس هتدابع حلصتس «كلذ ءارو نم هنأ كش الف ةنسلاو

 .هرخآ ىلإ

 «سانلا ءالؤه هيلع لمعي مل يرظن يفو يدقن يف ةبيطلا ةملكلا هذه نكل

 :رعاشلا كلذ لوق مهيف قدصو ةملسملا ةلودلا ةماقإب نوحيصي اولظف

 سيلا ىلع يرجت ال ةنيفسلا نإ اهكلاسم كلست ملو ةاجنلا وجرت

 .لاؤسلا اذه نع ًاباوج ةيافك هتركذ يذلا اذه يف لعل

 ۰٠:٠۰:٥۲( ا" روتلاو ىدهلا"

 نيعملا ريفكت مكح باب [همم]

 مكح «نبعملا ريفكت ؛لاؤسلا اذه باوج ... كنم مهفأ نأ تببحأ :لاؤس

 ؟نيعملا ريفكت

 ناب ...ةنايب قبس امب ركذن نحن ةرشابم لاؤسلا اذه ىلع باوجلا لبق :خيشلا

 «يداقتعالا رفكلاب قلعتي لاؤسلا نأ نظأو يلمع رفكو يداقتعا رفك «ناعون رفكلا

 ؛ىرخأ ًةراتزوجي الو ًةرات زوجي ريفكتلا لوقن ٍلثتيح «بيط «كلذك سيلأ

 رصأو يداقتعالا رفكلا يف عقو يذلا لجرلا ىلع ةجحلا تميقأ اذإ ...زوجي



 اذإ امأ .كلذ بجي امنإو ؛هريفكتب وأ ورفكب لوقلا زوجي طقف سيل كاذ نيح ءهيلع

 ءيش بعصأو ءرذع هل نوكي دق هنأل ريفكتلا ىلإ ةردابملا زوجي الف ةجحلا ماقت مل

 .لاؤسلا نع باوجلا وه اذه ؛ملسملا ٌةاخأ ملسملا رفكي نأ وه

 (01 116:5 / هىمح) "رونلاو ىدهلا"

 ملع ريغب ريفكتلا يف ضوخلا ةروطخ باب .]
 اهب ءاب دقف رفاك اي ملسمل لاق نم” :مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لوق :لاؤسلا

 .سانلا رفكي أدبي مث ًاليلق ملعتي ةوخإلا نم ريسفت انأ تيأر ام دح ىلع «امهدحأ

 ؟ناسنإلا رفكي ىنمو ءرفكلا نع ةيهيجوت ةملك نم له

 .تنسحأ :خيشلا

 ملاعلا اذهل زوجي ال ءةنسلاو باتكلا يف هقفتم ملاع نم مكحلا زوجي ال :ًالوأ

 اذهو ءةجحلا ةماقإ دعب الإ ةلمجلاب ةعامج ىلع وأ صخش ىلع رفكلا قلطي نأ

 هيلعو :هريفكت دلص يف وه يذلا كلذ يأر ملاعلا اذه بعوتسي نأ بلطتي ًاعبط

 اذإف ةتسلاو باتكلا ةلدأ ىلع هضرعي مث ءًاحيحص ًامهف هيأر مهفي نأ ءيش لك لبق

 عم «ريفكتلا قحتسي وأ ءرفكلا قحتسي ناسنإلا اذه نأب دهشت ةلدآلا هذه تناك

 ببر الو كش الو «هيلع ةجحلا ةماقإ دعب الإ هقح يف مكحلا رادصإ زوجي ال كلذ

 تاوذ يف اورضحتسي نأ مهبسحب ملعلا بالط «ميهلاجم اذه سيل ملعلا بالط نأ

 ْنَم ْمُكُدُفَيال ْمُكَسُّشَأ ْمُكَيَلَع اوثمآ َنيِذَّلا اأ اَيإل :لجو زع مهبر لوق مهسفنأ

 نأ نم هسفتب وجني نأو ىأني نأ بجي ملعلا بلاطف (6١٠:ةدئاملا)# ميد اإ لص

 لاق نم» :مالسلا هيلع هلوقو .هيلع رفكلا ةظفل قلطي نأ ديري نم هيف عقي اميف عقي
 يف عرستي يذلا ملسملل ديدش ديعو هيف اذه (امهدحأ هب دقف رفاك اي وأ رفاك هيخأل

A۲ 
 يا



 اذإو ءهللا لوسر ًادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشي ملسم ىلع رفكلا ةظفل قالطإ

 هجوي نأ ديري وه نم ىلع اهضرعي نأ هيلعف ءرظن ةهجو ملعلا بلاط اذه دنع ناك
 ديري يذلا كلذ نم ًالدب ئطخملا وه نوكيدقف ؛هشقاني نأو هيلإ ريفكتلا

 .هرفكي نأ

 اذإ :ءاملعلا ضعب لاق كلذلو ءأدج ريطخو ريطخ رمأ ريفكتلا :لوقلا ةصالخ

 «هريفكتب اهنم ًالوق نوعستو عست «نيعم صخش صوصخ يف لوق ةئام كانه ناك
 :ديحولا ديرفلا لوقلا اذه ىنبتن نأ رذحلاو ةطيحلا «هريفكت مدعب دحاولاو لوقلاو

 داري يذلا ناسنإلا ..اذإ مث :ةروطخ هيف اذه نأل ؛نيعستلاو ةعستلا لوق ينبتن الو

 ناتتفالاو بجعلاو رورغلا نم هنأ دقتعا اذه [ببسو] «رفكلا يف عقو ًالعف هريفكت

 مهنأ نوبسحي مهو «بالطلا ءالؤه ضعب هباصأ يذلا ليلقلا لحضلا ملعلا اذهب

 اوُنَمآَنيِذّلا اأ ايإ» :ةقباسلا ةيآلا ركذتي نأ ًاقح ملعلا بلاط ىلعف .ًاعنص نونسحي
 امع يباوج اذه (6١٠:ةدئاملا)#ْعُتْيَدَتْما اذ لص ْنَم مكره ال ْمُكَسْفَنأ ُْكَيَلَع

 .كلاؤس نع كتبجأ يلعلو «تلأس

 ٠:۹١ ٠٠:٠( /4*5)" روتلاو ىدهلا"

 ةلمحلاب ريفكتلا أطخ نايب باب 1

 رفكأ ال :لوقت كنأ :ةيريرحتلا ىلع ملكتن هنأ ًاطيرش كل تعمس :لاؤس

 .موكلاب

 ؟اذام لوقأ :خيشلا

 .موكلاب رفكأ ال :ةلخادم

 .هيإ : خيشلا



 .هله ةلأسملا حيضوت ديرنف :ةلخادم

 كنظأ :نيرخآلا عم مهنرقأ ال نييريرحتلا ءالؤه يف انآ لوقأ ام ينعي :خيشلا

 مهرفكن ال :ةلاضلا قرفلا رش مهو ةضفارلا يفو ةعيشلا يف لوقأ انأ «مهاو كنأ

 فحصملا عير وه انيديأ نيب يذلا فحصملا اذه نأ :مهبتك ضعب يف نولوقي

 ُةَلاَنِإَوَرْكَذلا اَنْلَزَت نتا لإ :ىلاعت هلوقب رفكي هنأل ؛كش الب رفاك

 ءاوس ءةعيشلا دارفأ نم درف لك يف لوقن نأ عيطتسن له نكل «(4:رجحلا)4َنوُظِفاَحَ

 موكلاب ريفكتلا زوجي ال ال :باوجلا ؟مهتماع وأ مهبالط وأ مهئاملع نم اوناك

 ةلاضلا قرفلا ضعب عم اوفصي نأ زوجي ال ءالؤهف ةيمالسإلا بازحألا امأ

 حمسا .ةلاضلا قرفلا عم مهنرقن ال اننكل ءةنسلاو باتكلا ىلع تسيل اهنآل ؛اهنم

 ؟كلاؤس نع كتبجأ ىلعل ىل

 ؟ةينايداقلاو ةيئاهبلا كلذك :ةلخادم

 ناصقني دقتعي نمك مهتديقع دقتعي نم ةينايداقلاو ةيئاهبلا كلذك :خيشلا

 سانلا فرعأ نم يلع هللا لضف نم انآ ءال ًادرف ًادرف نكل «رفاك وهف فحصملا

 نيينايداقلاب نوفرعي نم مهيفف «ةليوط نينس قشمد يف مهب تيلب ينأل ؛ةينايداقلاب
 ؛ينايداقلا دمحأ مالغ ازريم ىلإ نوبستني مهلكو «نييدمحألاب نوفرعي نم مهيفو

 نم حلصم هنأب نودقتعي ىرخألا ةفئاطلا «هتوبنب نودقتعي ىلوألا ةفئاطلا نكل

 ؛لالضلا يف ًاقارغإ دشأ ىلوألا ةفئاطلا نكل «لالض يف امهالكو «نيحلصملا

 ا ۲۸٤



 :نولوقي نورخآلا امأ مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا دعب ةوبنلا ءاقبب نوئمؤي مهنأل

 «ليصفتلاب امنإو موكلاب ريفكتلا قحتسي نم اورفكي الأ ًاعيمج نيملسملا حصنأ نأ

 «مهيفو مهيفف نيينايداقلا امأ «مهيفو مهيف ةعيشلا امأ ءرفاك وهف اذكو اذك دقتعا نم

 .رافك مهلكف نييئاهبلا امأ

 ؟رافك :ةلخادم

 .مالسإلاب نونيدي ال مهنأل ؛رافك مهلك ةيئاهبلا :خيشلا

 (0 "51:51 /۷۲۸)"'رونلاو ىدهلا'"

 ريفكتلا يف عسوتلا ةروطخ لوح ةملك باب [08]

 ضعب نعو ةمئألا ضعب دنع راثآلا ضعب تدرو ًاضيأ !انخيش :لاؤس

 لوسرلا وأ هللا متاش رفكب دمحأ مامإلاك ةمئألا ضعبو ءديلولا نب دلاخك ةباحصلا

 .ةدافإلا وجرن ؟هقالطإ ىلع اذه لهف ةدر رفك هوريتعاو

 نع ًاجتان متشلاو بسلا نوكي دقف «قالطإلا ىلع كلذ ىرن ام :خيشلا

 دصق نع نوكيدق :ًاريخأو «ةلفغ نع نوكي دقو ءةيبرتلا ءوس نعو لهجلا

 امأ ءهيف لاكشإ ال ىذلا ةدرلا وهف ةفرعمو دصق نع ةروصلا هذهب ناك اذإف ؛ةفرعمو

 ريفكتلا مدع يف طايتحالاف اهيلإ ترشأ يتلا ىرخألا هوجولا نم هجو لمتحا اذإ

 .ريفكتلا ىلإ ةعراسملا نم ًايمالسإ مهأ

 ًاملاع نوعستو عست قفتا اذإ :لوق ءاهقفلا ضعبل نأ ةبسانملا هذهب ينبجعيو

 0 ° ا 211 ا ا zeren م



 نم هريفكت ىلع عمجي ىتح اذه رفكيال :لاق «قسفلا وه امنإف ًارفك سيل

 ةالصلا هيلع هلوق لثم نم دافتسي يذلا رذحلاو ةطيحلا وه اذه «ةئام ةئاملا

 رفك نم :رهشألا ةرابعلاو «امهدحأ ىلع رفكلا راح دقف ملسم رفك نم: :مالسلاو

 .رفك دقف ًاملسم

 هلإ ال نأ دهشي ملسم ىلع رفكلا قالطإ نم طايتحالاو ظفحتلا يغبني كلذلف

 فورعملا حيحصلا ثيدحلاب رّكذأ ةبسانملا هذهبو هللا لوسر دمحم نآو هللا الإ

 :ةلئاقملاو ةزرابملاب اًءَدَبو ًاكرشم يقل مالسلا هيلع لوسرلا باحصأ نم ًالجر نأب

 هالاب امف هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ :لاق ملسملا فيس ةبرض تحت كرشملا راص املف

 ملسملا لجرلا ىلع ركنأو ًاديدش ًابضغ بضغ ا يبنلا هربخ غلب املف ءهلتق لب

 الإ هلإ ال :ةبيطلا ةملكلا كلت هنم عمس امنيح كرشملا كلذ لتق يذلا يباحصلا

 انه «هبلق نع تققش اله» :لاق «لتقلا نم ًارارف الإ اهلاق ام !هللا لوسر اي :لاق هللا

 هنيد ىلع ملسملا لتاقي ناك يذلا كرشملا اذه رهاظ (هبلق نع تققش اله» دهاشلا

 ال نأ دهشأ :لاق يباحصلا فيس ةبرض تحت حبصأ هنأب رعش يتلا ةظحللا كلت يف

 هذهب مالسلاو ةالصلا هيلع دتعا كلذ عم نكل ءةيقت الإ اهلاق ام هنأ رهاظلا هللا الإ هلإ

 .اهلعف يتلا هتلعف نع يباحصلا كلذ ىهنو ةبيطلا ةملكلا

 تفل ىلإ ثحبلا ةعيبطب انلصوي اذهو ىرأ انأ مث ءًادج بعص رمأ ريفكتلا :ًاذإ

 قالطإ يف هتقو عيضي نأ نم مويلا سمحتملا بابشلا نم ريثك هيلع ام ىلإ رظنلا
 ءرافك مهلك ءالؤه مهنأ «نيملسملا ماكح لك ىلع لقن مل نإ ريثك ىلع رفكلا ةملك

 دق نوُرّمَكُي نيذلا ءالؤه نإ :لوقن نحنف ةملكلا هذه قالطإب مهسفنأ اولغشف

 كانهف «هرخآ ىلإ جحي نمو موصي نم مهيف نوكي دقو ًالثم يلصي نم مهيف نوكي
 يغبني امف :مهرفك ىلع لدت دق ىرخأ رهاوظ كانهو :مهمالسإ ىلع لدت رهاوظ

 ات
 يا



 اذه ًافنآ انركذ امك ريفكتلا ةروطخبب مالسإلا ىلع رفكلا بيلغت ىلإ عراسن نأ نحن

 ريفكتلا حالس ريهشت نم مويلا نحن هديفتسن يذلا ام :ىرخأ ةهج نم ؛ةهج نم
 امم ًاثيش لمعن نأ عيطتسن ال اننأ مادام ماكحلا عابتأ ضعب ىلع وأ ماكحلا ىلع

 ؟مهلتاقن الفآ :اولاق امنيح فورعملا ثيدحلا لثم يف مالسلا هيلع لوسرلا هحابأ

 رفكلا ائيأر اذإف (ًاحاوب ًارفك اورت ملام» :رخآلا ثيدحلا يفو «اواص ام ال» :لاق

 ىوس عوضوملا اذه ةراثإ نم ةدئافلا امف مهلتاقن نأ عيطتسن ال نحنو حيرصلا

 دق امب :ًايناثو «وقفو ملع ةبلطك انيلإ ةبسنلاب مهألا وه سيل امب ًالوأ انسفنأ ليغشت
 ا .ًايناث ةيمالسإلا انتايح يف انرضي

 نم ريذحتلا لجأ نمو ؛«ريفكتلا :ةملك لامعتسا يف عروتن نأ بجي نحن :ًاذإ

 «نولاض مهنأب يفتكن رفكلا ماكحأ مهيلع اولزني نأ كئلوأ ديري نيذلا ءالؤه ةلعف

 نأ انيفكي اذهف «ليلق يفو اهنم ريثك يف ةعيرشلا ماكحأ نع اوداح دق مهنأو

 رفك دقفاذك لاق نمو ..رفاك نالفو رفاك نالف امأ ءنيبملا لالضلا وه اذه نأ لوقن

 .هرخآ ىلإ

 وهف رفكلا ةملك هنم ردص نم امأ «لاؤسلا كاذل ةبسنلاب لوقن نحن اذه ىلع

 ًادصاق نكي مل هنأ ىلع لدي اذهف بات نإف باتتسي هنأ نيملسملا دنع فورعم

 .نيملسملا رباقم يف نفدي الو رفكو ةدر لتق لتُق كلذ ىلع رصأ نإو ءرفك ةملكل

 باوجلا يهنأو ثيدحلاب ركذأ انهو ًادج ةريطخ ةلأسم ةقيقح رفكلا ةلأسم

 اب يبنلا نع ةحيحص يف يراخبلا مامإلا هاور يذلا ثيدحلا ..لاؤسلا اذه نع

 ..«ًاسفن نيعستو ةعست لتق لجر مكلبق نميف ناك» :لاق هنأ

 املف طق ًاريخ لمعي مل لجر مكلبق نميف ناك :نآلا انمهي ال اذه ًاوفع

 ۲۸۷ یا



 :لاق ءبأ ريخ :اولاق ؟مكل تنك بأ يأ :مهل لاقف هلوح هينب عمج ةافولا هترضح

 يف كش رفكلا وه اذه «ًاديدش ًاباذع ينبذعيل يلع هللا ردق نئلف - دهاشلا انهو -

 ًاريخ هتايح يف لمعي مل يذلا مرجملا اذه بيذعت نم نكمتي نأ لجو زع هللا ةردق

 اذام ةيرفكلا هذه ةلمكتلو «ًديدش ًاباذع ينبذعيل يلع هللا ردق نئلو :لاق» :طق

 هفصنو رحبلا يف هفصن دامرلا اورذ مث «رانلاب ينوقرحف تم انآ اذإف :لاق» :ىصوأ

 اوذخأو راتلاب هوقرح تام املف :دهاشلا «هبر نع لضيل همعز يف ؟اذامل «حيرلا يف

 ىلاعت هللا لاقف «جئاملا رحبلا يف يناثلا فصنلاو جئاهلا حيرلا يف هفصن دامرلا

 :لاق ؟تلعف ام ىلع كلمح ام !يدبع يأ «نالف ناكف ًانالف ينوك)» :هذه هتارذل

 نأ ٌرِفْغَي ال هللا نإ :ىلاعت هلوق ىلإ ينأن نآلا انه «كل ترفغ دقف :لاق كتيشخ

 .(48:ءاسنلا»#ءاَشَي ن كلَ َنوُداَم ُرْفْغَيَو هب كري

 هذه لثمب لوقأف «رفك اذه كرشأ اماذهال :مكضعب لوقي دقو ؛كرشأ اذه

 كرشأ دقف رفك نم لكف ءنافدارتم ناظفل عرشلا ةغل يف رفكلاو كرشلا نأ :ةبسانملا

 اذه نأ :دهاشلا «نآلا هيف ضوخن الو رخآ ثحب هلاذهو ءرفك دقف كرشأ نمو

 ىلعو هعمج ىلع هللا ةردق ركني هنأ هنم رهظ امنيح :لوقأ هنم رهظ امنيح لجرلا

 :ًاذإ رفك اذه :اذه هنم رهظ امل طق ًاريخ لمعي مل هنأ ىلع ءانب هبيذعت ىلع مث هثعب

 عمو هٌرْفُك اذه (8:ءاسنلا)4ُءاَّشَي نل َكِلَذ َنوُداَم رفعوا :ىلاعت هلوق نع انباوج ام

 يف ًادوقعم نكي مل ؛بلقلاب ًادوصقم نكي مل ٌرفُك هنإ :باوجلا ؟رفغ دق كلذ

 يصاعملا نم هادي تنج ام ىلع ىلاعتو كرابت هبر نم هفوخ نم امنإو بلقلا

 هذه خيرات يف اهلثم عقت مل امبر يتلا ةرئاجلا ةيصولا هذه لثمب ىصوأ ماثآلاو

 نم لك سيل :لوقن اننكل لالض اهنإو رفك اهنإ ةيصولا كلتب ىصوأ مث ءاهلك ايندلا

 نم نوكن ام ىتح اهرضحتسن نأ بجي ةقيقح هذه «هيلع رفكلا عقو رفكلا يف عقو

 ہا
TAA 



 بونذلا ضعبل مهباكترا بيسب نيملسملا ريفكت يف نوغلابي نيذلا جراوخلا

 اننكل رفكلا يف وه امنإو ةيصعملاو بنذلا يف سيل انثحب ناك نإو «يصاعملاو

 ءالعفو ًابلاق امنإو ءًابلق دص مل يذلا رفكلا نيبو ًابلق دوصقملا رفكلا نيب قرفن
 .هي ريكذتلا تدرأ ام اذه

 )۳/۸۲۰::٠٠١:٤٦۹( "رونلاو ىدهلا "

 ملع نودب ريفكتلا يف ضوخلا ةروطخ باب 11

 انسفنأ رورش نم هللاب ذوعنو «هرفغتستو هنيعتسنو هدمحن هلل دمحلا نإ :خيشلا

 ال نأ دهشأو .هل يداه الف للضي نمو «هل لضم الف هللا هدهي نم ءانلامعأ تائيسو

 :دعب امأ «هلوسرو هدبع ًادمحم نأ دهشأو ءهل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ

 رومألا رشو او دمحم يده يدهلا ريخو هللا مالك مالكلا ريخ نإف

 .رانلا يف ةلالض لكو «ةلالض ةعدب لكو ةعدب ةثدحم لكو ءاهتاثدحم

 تيب لك تلخد اهنأ اهيف قدصي يتلا ةنتفلا هذه يه ةعاسلا ةلكشم نأ كش ال

 ًارارم اهلوح ثحبلا رركت دقو اهيف انيأرب يلدن نأ لبقو «نيملسملا تويب نم

 لوح مالكلا راصتخاو زاجيإ نم لقألا ىلع نم هنم دبال امم دبال نكلو ءًاراركتو

 ةلأسم نع ملكتأ نأ كلذ يدي نيب يل دبال نكلو «ةعاسلا عوضوم عوضوملا اذه

 ةصاخبو ءًاثيدحو ًاميدق نيملسملا ريهامج اهتفلاخم يف عقو املاط ةيلوصأ ةيهقف
 .ةنتفلا هذه يف

 نأ هيقتيو لجو زع هللا ىشخي يذلا ملسملل زوجي ال هنأ يه ةمدقملا هذه

 الإ ليلضتلاو ريفكتلا يف لب ليلحتلا يف وأ ميرحتلا يف ةيعرش ةلأسم يف ملكتي

 مس



 هب كَل َسْيَل اَم فق الو :هباتك يف ىلاعتو كرابت هلوقل ؛هلوسرو هللا نم ةئيب ىلع

 مولعمو «(*5:ءارسإلا)#اّلوُيْسَم ُهْنَع ناگ َكِيَلْوَأ لك َداَوُمْلاَو َرصَبْلاَو َمْمَسلا نإ َمْلِع

 دنع اهب عوطقم ةعبرأ لوصأ ىلع رودت ةيعرشلا لئاسملا نأ هقفلا لوصأ ملع نم

 ىوري ام لك سيلو ءةحيحصلا ةنسلاو باتكلا يهو الأ ءًاقح ةعامجلاو ةنسلا لهأ

 ؛ةحيحصلا ةنسلا :يناثلا لصألا يف لوقن كلذلو «حيحصب ةا هللا لوسر نع

 ًاعقاو ًاحيحص ًاعامجإ نوكي ىعدُي عامجإ لك سيل هنأ ًاملع عامجإلا مث
 ًامولعم ناك ام :ملعلا لهأ ضعب لوق يواسي اموه ةجح وه يذلا عامجإلاف

 نم ثلاثلا ردصملاو ثلاثلا عجرملا وأ ليلدلا وه اذهف ةرورضلاب نيدلا نم

 .ةعبرألا رداصملا

 .يفخ وه ام هنمو يلج وه ام هنم سايقلاو «سايقلا :اهرخآو اهعبار

 اتفرعو سايقلا يه ةعبرألا لوصألا هذه وأ عجارملا هذه قدأ نأ انفرع اذإو

 نم ذخأن ٍلئتيح مهريغ نع ًالضف ملعلا لهآ لكل رهظي ال :يأ اًيفخ نوكي ام هنم نأ

 ملع بلاط ناك ولو ىتح ملسملل زوجي ال هنأ يهو الأ ءةيلاتلا ةجينتلا ةمدقملا هذه

 لوسر ةنس نمو هللا باتك نم حيرص صن هيدل ناك اذإ الإ ءاذك ىرأ انآ :لوقي نأ

 انأ :لوقي نأ يوقلا ملعلا بلاطل نكمملا نم انهف ءانلق امك ةحيحصلا لاو هللا

 لوسر لوق وأ ءاذك ىلاعتو كرابت هللا لوق ىلع ءانب ءاذكو اذك ىرأ وأ دقتعأ

 .هركذيو ةكل هللا

 وأ هللا باتك نم حيرص صن اهيلع سيل ةلأسم يف هل ًايأر ىنبتي وأ يعدي نأ امأ

 نوكي نأ وأ ًاعامجإ نوكي نأ نكمي كانه امنإو ةحيحصلا هللا لوسر ةنس نم

 ملعلا لهأ نأش نم وه امنإ نيردصملا نيذه ىلع دامتعالاو ءوجللاف ءًاسايق كانه

 ا
 ہا 4:



 نأ نوعيطتسي نيذلا مه طقف ءالؤه نإف ءةنسلاو باتكلا ةسارد يف نيصصختملا

 «ريظنلا ىلع ريظنلا اوسيقي نأ نوعيطتسي طقف نيذلا مهو ءًاحيحص ًاعامجإ اوتبثي
 نيذلا سانلا ةماع نع ًالضف ملعلا بالط نم مهنود نم امأ «ليثملا ىلع ليثملاو

 هذه لثم يف اولخدتي نأ مهل زوجي ال ءالؤهو ءالؤهف ًاقلطم ملعلاب ةلص مهل سيل

 .سايقلا ىلعامإو عامجإلا ىلع امإ ىنبت يتلا لئاسملا

 لهآ نم دحأ اهيف شقاني نأ نكمي ال ةمدقم يهو ةمدقملا هذه انفرع اذإ

 .اهيف عازن ال ةملسم ةيضق اهنآل ؛ملعلا

 ملاعلاب تملأ يتلا ةنتفلا هذه بلص يف لخدن ٍكتنيح كلذ انفرع اذإ

 نأ ةنتفلا هذه راثآ نم نأ دجتس اننإف ةماع يمالسإلا مث :ةصاخ يبرعلا يمالسإلا

 هنإ سانلا نم نالف هيف اذه :لوقيف «ةعيرشلاب ًاقلطم هدنع ملع ال نم اهيف ملكتي

 سانلا ءالؤه ءأطخأ نالفو باصأ نالف وأ ءدهاجم هنإ :سانلا نم نالف يف وأ رفاك

 :ةقباسلا ةيآلا اوفلاخ دق هذه ةلاحلاو نونوكيف مهل ًايأراوردصي نأ مهل زوجي ال

 ُهْنَع َناَك كيلو لك داَوُقْلَو َرَصَبْلاَو َعْمّسلا َنِإ ٌمْلِع هب كَل يلام تفك الو#
 ِرْكّذلا َلْهَأ اوُلَأْساَقأل :لجو زع هللا لوق نوفلاخي مهنأ امك «(۳:ءارسإلا) ا وسم

 اوبيجي نأب ملعلا لهأ رمأي مالسلا هيلع لوسرلاو (؟؟:لحنن»4َنوُمَلْعَت ال ْمَتْنُك نإ

 لئس نم) :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق امك اوطعأ نيذلا ملعلا اومتكي الأو ءاولئس اذإ

 ريغامإو ملاع امإ مويلا سانلاو «ران نم ماجلب ةمايقلا موي مجلأ همتكف ملع نع

 .ءالؤهو ءالؤه نيب ىطسو ةلاح الو «ملاع

 :لجو زع هلوق يف نيتفئاطلا نم لكل ليبسلا حضوأ دق لجو زعانبرو

 «نايبلا مهيلع ركذلا لهأف (؟.:لحنل»«َنوُمَلْعَتال ْمُتْنُك ْنِإِرْكَّذلا َلْمَأ اوُلأساَق#



 يمالسإلا عمتجملا قلطني امدنع ٍلئنيحو «نايبلا نع لاؤسلا مهيلع مهاوس نمو

 تيرطضا اوفلاخ نإو «مهتايح ميقتست دودحلا اذه يف هئاملع ريغبو هئاملعب

 .مويلا نيملسملا عقاو وه امك مهتايح

 يف ىري ناك نإ «هسفن ىلإ رظني نأ نيملسملا دارفأ نم درف لك ىلع بجي :ًاذإ
 لهآ نم سيل هنأ هسفن نم فرعي ناك نإو «بيجي نأ هيلعف لكسف ملعلا ةيلهأ هسفن

 امك ملعلا لهأ لأسي نأو تمصي نأ هيلعو «هدنع ملع ال امب ملكتي نأ راذحف ملعلا

 .ةقباسلا ةيآلا يف ًافنآ متعمس

 200:01: /غه5) "رونلاو ىدهلا"

 ريفكتلا ةالغ ىلع درلا باب [هرمعهز

 الإ ناميإلا نم دبعلا جرخي الو: :ةيواحطلا بحاص لوق ىلع مامإلا قلع]

 :[ًالئاق «هيف هلخدأ ام دوححب

 مهلوق يف ةلزتعملاو جراوخلا يلع درلا ىلإ خيشلا ريشي» :حراشلا لاق

 .(ةريبكلا باکتراب ناميإلا نم هجورخب

 تلعف امك ًامامت مهتاصافمو مهتنيابم مهعابتأ ىلع نوبجويو ءرفكلاب ءانثتسا نودب

 فارحنالا اذه يف ببسلا اوناك نيذلا ةالغلل رفغو هللا مهاده ءمهلبق نم جراوخلا

 .ريطخلا

 .(58-55 ص)"ةيواحطلا نتم ىلع قيلعتلا"

14۲ 
 ہا



 ريفكتلا قرف لالض نم باب [685]

 ؛ةعامجلاب :اهب هللا ينرمأ سمخب مكرمآ انأو» :ةقللو هللا لوسر لاق...

 ربش ديق ةعامجلا قراف نمف هللا ليبس يف داهجلاو ؛ةرجهلاو ةعاطلاو «عمسلاو

 نم وهف ةيلهاجلا ىوعدب اعد نمو ؛عجاري نآ الإ ءهقنع نم مالسإلا ةقبر علخ دقف

 ىوعدب اوعداف ءىلصو ماص نإو» :لاق ؟ىلصو ماص نإو :لجر لاق «منهج اٹج

 «هللا دابع نينمؤملا نيملسملا مكامس يذلا هللا

 :[مامإلا لاق]

 م

 :[ًالئاق قلع مث]

 ءاهكسمت اهدي وأ ةميهبلا قنع يف لعجت «لبح يف ةورع :لصألا يف ةقبرلا

 هدودح :يأ ؛مالسإلا ىرع نم هسفن ملسملا هب دشي ام :ينعي ءمالسإلل اهراعتساف

 .ريثألا نبا هلاق :هيهاونو هرماوأو هماكحأو

 لالضلاب ريفكتلا ةقرف نيدت يتلا صوصنلا تارشع نم صنلا اذه :تلق

 نع اوجرخ دقف ؛اهنم ءيشب اوموقي مل يتلا سمخلا هذهب رمألا هيفف «جورخلاو
 رجاه دقل «لب ءاودهاجي ملو .اورجاهي ملو ؛ةعاطلاو عمسلا نعو ؛ةعامجلا

 !!مهماكح ةصاخبو نيملسملا ريفكتل رفكلا دالب ىلإ مهضعب

 كرت نمي مكلوق ام :مهانلأس ؛مهيلع ثيدحلا قبطني نأ اوفنو اوللعت نإف

 وه لب «هبلقب كلذ لحتسي مل نإو «ةدر رفك كلذب رفكيأ ؟رماوألا هذه نم ةدحاو

 ؛ةعامجلا نع جراخلا مهبهذم اومزتلا باجيإلاب اوباجأ نإف !؟هبنذب فرتعم
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 رماوألا نم ريثكب نولخم مهنأ نوفرتعي نأ دبال مهنأل ؛مهسفنأب مهسفنأ اورفكو

 :يغبن ام كلذو «مهبهذم اوضقن دقف ؛ًابلس اوباجأ نإو !اهريغو سمخلا هذه نم

 !هللا مهاده

 .(595/1)"نآمظلا دراوم حيحص"

 نيرفكملا جراوخلا ىلع درلا يف باب [همال]

 :[تماصلا نب ةدابع نع]

 ٍطّمدملاو ءرسّيلاو رسُعلا يف ةعاطلاو عمسلا ىلع هلأ هللا لوسر اًنعياب"

 ًارفُك اوّرت نأ الإ] .هلهأ ّرمألا عزانُت ال نأ ىلَعو ءانيلع ٍةَرَّثَأ ىلعو «هركملاو

 هللا يف فاخنال انك امّئيأ ٌّقحلاب ٌلوقن نأ ىلعو ؛[ُناهرُب هيف هللا نم مكدنع ًاحاوَي

 1 ١ ."مئال ةمول

 :[مامإلا لاق]

 يف ءاملعلا اهيلع ملكت :ةريثك ةيهقف لئاسمو دئاوف ثيدحلا اذه يف نإ مث

 ."يرابلا حتف" يف ينالقسعلا رجح نبا ظفاحلا مهنم ةصاخبو ؛مهحورش

 ىلع اوجرخ نيذلا جراوخلا ىلع ًاحيرص ًادر هيف نأ :انه اهنم ينمهي يذلاو

 وأ كش يأ نود نوملعي مهنإف ؛هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ

 نمو وه همد كفسو هلاتق اولحتسا كلذ عمو ؛(ًاحاوب ًارفك) هنم اوري مل هنأ بير

 ملف :مهتفأش لاصئتساو مهلاتقل هنع هللا يضر رطضاف «نيعباتلاو ةباحصلا نم هعم

 يف فورعم وه امك هنع هللا يضر هباوردغ مث ءليلقلا الإ مهنم جني

 ماكح ىلع جورخلا اولعجو «ةثيس ةنس مالسإلا يف اونس مهنأ دوصقملاو.خيراتلا

 ا ۲۹٤



 ثيداحأ يف مهنم #9 يبنلا ريذحت مغر مايألاو نامزلا رم ىلع ًائيد نيملسملا

 ." "رانلا بالك جراوخلا ". ةو هلوق اهنم «ةريثك

 ملظ نم كلذ نودام امنإو ؛مهنمًاحاوب ًارفك اوري مل مهنأ مغرو

 .قسفو روجفو

 بابشلا نم ةتبان تتبن دقف .-نولوقي امك هسفن ديعي خيراتلاو -مويلاو

 هللا لزنأ امب نومكحي ال ماكحلا نأ اوأرو ءاليلق الإ نيدلا يف اوهقفتي مل «ملسملا

 ةمكحلاو هقفلاو ملعلا لهأ اوريشتسي نأ نود مهيلع جورخلا اوأرف ءاليلق الإ

 ءايروسو «رصم يف «ءامدلا اوكفسو «ءايمع ًانتف اوراثأو «مهسوؤر اوبكر لب «مهنم

 حيحصلا ثيدحلا اذه كلذب اوفلاخف «يكملا مرحلا ةنتف كلذ لبقو «رئازجلاو

 .جراوخلا الإ ًافلخو ًافلس نيملسملا لمع هيلع ىرج يذلا

 هجو يغتبي صلخم وه نم بابشلا كئلوأ يف نأ نظلا ىلع بلغي ناك املو

 «ةركذتو ةحيصن مهيلإ هجوأ نأ ديرأ انأف ؛هب ررغ وأ رمألا هل َهّيش هنكلو هللا

 .نودتهي مهلعلو ءمهأطخ اهب نوفرعتي

 ىتح ؛ةعاطتسالاب طونم ماكحألا نم ملسملا هب رمأ ام نأ مولعملا نم :لوقأف

 هيلإ عاطتسا نم تيبلا جح سانلا ىلع هلو :ىلاعت لاق ؛مالسإلا ناكرأ نم ناك ام

 .ليصفت ىلإ جاتحي الف ناكمب حوضولا نم اذهو (۹۷:نارمع لآ)#اليبس

 :نيتنثا نيتقيقحب ريكذتلا وه امنإ ؛ليصفتلا ىلإ جاتحي يذلاو

 ىلع سفنلا ةيبرت بلطتي -ناك عون يأ نم -هللا ءادعأ لاتق نأ :ىلوألا
: -- 323 

 .[هنم] .(4 084١و ؟05١) "ريضنلا ضورلا"و
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 : لو لاق امك ؛اهعابتاو هللا ماكحأل عوضخلا

 . "هللا ةعاط ىف هسفن دهاج نم دهاجملا)

 كني يذلا ؛يبرحلا حالسلاو يداملا دادعإلا بلطتي كلذ نأ :ىرخألاو

 ةوق نم متعطتسا ام مهل اودعأو# :لاقف نينمؤملا ريمأ هب رمأ هللا نإف ؛هللا ءادعأ

 عم كلذب لالخإلاو .(50:لافثألا) #مكودعو هللا ودع هب نوبهرت ليخلا طابر نمو

 ولو# :نيملاعلا بر مهيف لاق كلذلو «نيقفانملا تافص نم وه امنإ ؛ةعاطتسالا

 .(؛:ةبوتلا)4ةَّدَع هل اودعأل حورخلا اودارأ

 نم ةعامج هب مايقلا مويلا عيطتسي ال يداملا دادعإلا اذه نأ ًامزاج دقتعا انأو

 نم هللا ءادعأ لاتقف ؛هيلعو -مولعم وه امك -مهماكح نم ملع نود نينمؤملا

 الإ هب اورمؤي مل ؛كلذلو «يكملا دهعلا يف رمألا ناك امك «هناوأل قباس ام ةعامج

 الإ ًاسفن هللا فلكي ال# :ينابرلا صنلا ىضتقم وه اذهو ؛يندملا دهعلا يف

 .(585:ةرقبلا»# اهعسو

 :دابعلا برل ًاقح صلخملاو ءداهجلل سمحتملا بابشلا حصنأ ينإف ؛هيلعو
 اذهو «هيف ةليح ال يذلا جراخلاب مامتهالا ليجأتو «لخادلا حالصإل اوتفتلي نأ

 نإف ؛(ةيبرتلاو ةيفصتلا) ب هيمسأ ام قيقحتل ؛ًاليوط انمزو ءًابوؤد ًالمع بلطتي

 امف «ءايقتألا نييرملاو :ءايفصألا ءاملعلا نم ةعامج الإ هب ضهني ال اذهب مايقلا

 !ماكحلا ىلع جرخت يتلا تاعامجلا يف ةصاخبو «نامزلا اذه يف مهلقأ

 بازحألا ضعب عقاو وه امك «ةيفصتلا هذه ةرورض مهضعب ركني دقو

 وأ يسايسلا لمعلا ىلإ اوفرحناف ءاهرود ىهتنا دق هنأ مهضعب معزي دقو «ةيمالسإلا

 .[هنم] .(659)"ةحيحصلا" )١(
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 مكف «كلذ يف نومهاو مهلكو ءةيبرتلاو ةيفصتلاب مامتهالا نع اوضرعأو ءداهجلا

 مهنوكرو ؛ةيفصتلا بجاوب لالخإلا ببسب ًاعيمج مهنم عقت ةيعرش تافلاخم نم
 :لاثملا وه اذهو !هللا مرح امم ًاريثك نولحتسي هب يذلا ؛قيفلتلاو ديلقتلا ىلإ

 .حاوبلا رفكلا مهنم ردصي مل ولو ؛ماكحلا ىلع جورخلا

 جورخلا بجي ماكحلا ضعب كانه نوكي نأ ركنن ال نحن :لوقأ ًاماتخو

 ؛ىحضألا ديع يف يحاضألاو «ناضمر مايص ةيعرش ركنأ ناك يذلا كاذك ؛مهيلع

 «ثيدحلا صنب مهلاتق بجي ءالؤهف «ةرورضلاب نيدلا نم مولعم وه امم كلذريغو

 .مدقت امك ةعاطتسالا طرشب نكلو

 نيملسملا ءامدل نيكفاسلاو ؛ةسدقملا ضرألل نيلتحملا دوهيلا ةدهاجم نكل

 اهمهأ نم ءاهنايبل نآلا لاجم ال «ةريثك هوجو نم مكاحلا كاذ لثم لاتق نم بجوأ

 لقألا ىلع وأ -مهروهمج نوكي دقو «نيملسملا انناوخإ نم مكاحلا كاذ دنج نأ

 ءدوهيلا سمحتملا بابشلا ءالؤه دهاجي ال اذاملف «نيضار ريغ هنع - مهنم ريثكلا

 مدع مهباوج نوكيس نأ نظأ !؟نيملسملا ماكح ضعبل مهتدهاجم لدب

 ؛كلذ دكؤي عقاولاو ءانباوج وه باوجلاو اقباس حورشملا ىنعملاب ةعاطتسالا

 !ىدش ءامدلا كفس ىوس ًائيش رمثي مل -هناكمإ رذعت عم -مهجورخ نأ ليلدب

 .!؟ركّذم نم لهف ءرئازجلا يف ًالثام لازي ال -ديدشلا فسألا عم - لاثملاو

 ۹۲۳۷-۱4۳ /؟ الز" ةحيحصلا"

 "رفك نود رفك " نيب قيرفتلا ةدعاق باب ]٥۸۸[

 مل نيذلل سابع نبا لاق امك ءرفك نود رفك نيب قيرفنلا ةدعاقلا ام :لاؤس

 ؟اذه نيب قيرفتلا ةدعاقلا ام ءرفك نود رفك هللا لزنأ امب اومكحي
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 رفكلاو يداقتعالا رفكلا «يلمعلا رفكلاو يداقتعالا رفكلا اذه وه :خيشلا

 هتاذ يف ماق نم ؛ةلملا نع جرخي يذلا اذهف يداقتعا رفك هبلق يف ماق نمف «يلمعلا

 .هب رفكي ال يذلا نودلا رفكلا وه اذهف هداقتعا فلاخي هلمع يلمع رفك

 نأ امك :اهوفرعي نأ نيرضاحلا ىلع بجي ءيشلا ضعب ةقيقد ةطقن انهو

 رفكلا سانلا نيب حرطي مويلا ؛ناقافن قافنلا ..ناقافن قافتلا كلذك نارفك رفكلا

 رفكلا هسفن يف رمضأ نم ءاضيأ ماه رمأ اذهو «ناقافن قافنلا حرطي ال نکل نارفك

 ؟حيحص «يداقتعا رفك رفاك وهف

 .معت :ةلخادم

 دقو هللا لوسر ًادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ :لوقي وه نكلو :خيشلا

 ًارهاظ ملسم ًانطاب رفاك وهف «هقافن مامت نم اذه هرخآ ىلإ نيملسملا عم موصي

 امامت سكعلا ىلع يداقتعالا رفكلا عم يلمعلا رفكلا ؟نظأ انه ىلإ موهفم

 قفانملا ءرفاكلا لمع هلمع نكل «حيحصلا ناميإلا بسح هداقتعا ًايلمع رفاكلا

 يذلا ملسملاف ؛نيرفاكلا داقتعا هداقتعا نكل نيملسملا لمع هلمع سكع ىلع

 هداقتعا نأل ؛رفكي ال اذه نيرفاكلا لمع هلمع نكل نيملسملا داقتعا هداقتعا نوكي

 نم انيهتنا ليصفتلا اذه انفرع اذإف :نيرفاكلا لمعف هلمع امأ نيملسملا داقتعا

 :مالسلا هيلع هلوق فرعن ٍلئتيحو «ةفلؤملا فولآلاب موكلاب نيملسملا ريفكت ةلكشم

 امإ اذه «رفك دقف ةالصلا كرت نمف (ةالصلا كرت كرشلا وأ رفكلا نيبو لجرلا نيب»

 اذإ ؟اذه وأ اذه نوكي ىتم ءًايلمع هرفك نوكي نأ امإو ًايداقتعا هرفك نوكي نأ

 هئطخب هسفن ةرارق يف فرتعيو ةالصلا ةيعرشب نمؤي هنأ ىرخأب وأ ةقيرطب هنم انفرع

 عم وه نكل نيملسملا عم هبلق يف نمؤم اذهف انيلع بوت هللا :لوقيو هللا عم
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 يداقتعالا رفكلا نيب قرفلا وه اذهف .نولصي ال رافكلا نأل ؛هلمع يف نيرفاكلا

 .يلمعلا رفكلاو

 (مالسإلا قيرط ٠١:10:68 /ه۷٤) "رونلاو ىدهلا "

 ؟ديعولا عاقيإ مزلي له باب [۸۹4]

 :[ 22ج هللا لوسر لاق]

 هذه نإو ءةلم نيعبسو نيتنث ىلع اوقرتفا باتكلا لهأ نم مكلبق نم نإ الأ»

 «ةنجلا يف ةدحاوو ءرانلا يف نوعبسو ناتنث «نيعبسو ثالث ىلع قرتفتس ةلملا

 .«ةعامجلا ىهو

 :[ مامإلا لاق]

 ىلع فلس نع ًافلخ ءاملعلا عباتت كلذلو ؛هيف كش ال تباث ثيدحلا

 يف ريبك ثيدح هنإ " :" كردتسملا " هباتك لوأ يف مكاحلا لاق ىتح هب جاجتحالا

 لاثمأ ؛هذوذشو هدرفتب دتعي ال نم ضعب الإ هيف نعط دق ًادحأ ملعأ الو " لوصألا

 ىلوألا قيرطلا ىلع هلماحتو هعطنت نم ءيش ىلإ انرشأ نأ قبس يذلا يرثوكلا

 لب ًالهاج ؛" رانلا يفاهلك " :ةمدقتملا ةدايزلا اهيف سيل ىتلا «ثيدحلا اذهل

 رصتقي مل هتيلو .تيأر امك سنأ نع هقرط ةرثك ىلع سنأو ةيواعم ثيدح ًالهاجتم

 الأ ءلضافألا ضعب نع لقنلاب هيأر معد هنكلو أريثك هيلإ انتفتلا امل نذإ كلذ ىلع

 ام" مصاوقلاو مصاوعلا " :هباتك يف لاق هنأ ركذو «ينميلا ريزولا نبا ةمالعلا وهو

 دعبي الو «ةدساف ةدايز اهنإف " ةدحاو الإ رانلا ىف اهلك " ةدايزب رتغت نأ كايإ " :هصن

 ." حصي ال ثيدحلا اذه نإ :مزح نبا لاق دقو ؛ةدحالملا سيسد نم نوكت نأ
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 " يف بالطلا ضعب ينفقوأ مث «تاونس ذنم فيعضتلا اذه ىلع تفقو

 ةيمالسإلا ةعماجلا

 يف ريثك نبا لاق " :(055/5؟) " ريدقلا حتف " هريسفت يف يناكوشلا لوق ىلع "

 دق «ةديدع قرط نم يورم «نيعبسو عضب ىلإ ممألا قارتفا ثيدحو :هريسفت

 دقف " ةدحاو الإ رانلا يف اهنوك ةدايز امأ :تلق .ىهتنا .رخآ عضوم يف اهانركذ

 نم يردأ الو ." ةعوضوم اهنإ :مزح نبا لاق لب (!) نيثدحملا نم ةعامج اهفعض

 نيمدقتملا نيثدحملا نم أدحأ ملعأ ال ينإف " ...ةعامج " :هلوقب مهيلإ راشأ نيذلا

 نبا امأو «مهئامسآ ركذ قبس دقو اهوححص دق ةعامجلا نإ لب «ةدايزلا هذه فعض

 يف لصفلا " هباتك يف هنأ نهذلل ردابتي ام لوأو ءكلذ ركذ نبأ يردأ الف مزح

 هنع لقنلا نإ مث هيلع رثعأ ملف هناظم تبلقو ءهيلإ تعجر دقو " لحنلاو للملا

 اهنإ " :هنع لاق يناكوشلاو "٠ حصي ال " :هنع لاق ريزولا نباف «فلتخم

 وهف مزح نبا نع كلذ حص نإف «ىفخي ال امك نيلقنلا نيب ناتشو «"ةعوضوم

 :نيهجو نم دودرم

 ةربع الف :ةدايزلا هذه ةحص ىلع لد دق يثيدحلا يملعلا دقنلا نأ :لوآلا

 .اهفعض نم لوقب

 وهو اميسال مزح نبا نم ثيدحلاب ملعأو رثكآ اهوححص نيذلا نأ :رخآلاو

 مدع دنع درفت اذإ هب جتحي نأ يغبني الف ءدقنلا يف هددشتب ملعلا لهآ دنع فورعم

 رعشي يرثوكلا هلقن يذلا همالكف «ريزولا نبا امأو !؟فلاخ اذإ فيكف ةفلاخملا

 الف كلذك ناك امو ءاهانعم ثيح نم لب ءاهدانسإ ةهج نم ةدايزلا يف نعطي مل هنأب

 يذلا داسفلا هب يفتني ةحلاص ةهجو ههيجوت ناكمال ىنعملا داسفب مزجلا يغبني

 نم ءاملعلاو ةمئآلا رابك هاقلت ثيدح ىنعم داسفي مزجلا عاطتسي فيكو «هاعدا

 اج
 ب ہا



 امم نإو !ًاليحتسم نوكي داكي اذه ؛هتحصب اوحرصو لوبقلاب تاقبطلا فلتخم

 :نيرمأ هتركذ ام ديؤي

 وهوالأ ءاذه ةيواعم ثيدح ححص دق هل رخآ باتك يف ريزولا نبا نأ :لوألا

 ًالصف هيف دقع دقف " مساقلا يبأ ةنس نع بذلا يف مسابلا ضورلا " :ميقلا هباتك

 يضر ةيواعم مهنمو :مهثيداحأ اودرو ةعيشلا مهيف نعط نيذلا ةباحصلا يف ًاصاخ

 ةعامج قيرط نم دهاوشلا عم ةنسلا بتك يف ثيداحألا نم هل ام درسف «هنع هللا

 !اهنم ثيدحلا اذه ناكف «ةعيشلا هيف نعطت مل ةباحصلا نم نيرخآ

 فقو هنأ عطقن نمم نييناميلا ءاملعلا نم نيققحملا ضعب نأ :رخآلا رمآلا

 ثيدحلا اذه ىلع ملكت دق :يلبقملا حلاص خيشلا وهو الأ ءريزولا نبا بتك ىلع

 ثيدحلا اذه فعض مهضعب نأ هيف ركذ دقو «هانعمو هتوبث ةهج نم ديج مالكب

 نأ ىلإ ريشي هتدجو همالك تلمأت اذإ تنأو «ريزولا نبا ىلإ كلذي ريشي هنأكف

 لقنأ نأ ىرأو «هانعم لاكشتسا لبق نم امنإو :دنسلا ةهج نم نكي مل فيعضتلا

 ملعلا " يف ىلاعت هللا همحر لاق .دئاوفلا نم هيف امل هيلإ راشملا همالك ةصالخ

 ةمألا قارتفا ثيدح " 5١5(: ص) " خياشملاو ءابآلا ىلع قحلا راثيإ يف خماشلا

 يف ةبير ىقبي ال ثيحب ًاضعب اهضعب دشي ةريثك هتاياور «ةقرف نيعبسو ثالث ىلإ
 يذلا صاعلا نب ورمع نبا ثيدحو ءاذه ةيواعم ثيدح ركذ مث) ءاهانعم لصاح

 يف اهلك " :هلوق يف لاكشإلاو (:لاق مث يذمرتلا هنسحو يقارعلا ظفاحلا هيلإ راشأ

 لهأ فصن اونوكي نأ وجرملا نأو ءممألا ريخ مهنأ مولعملا نمف :" ةلم الإ رانلا

 تحرص امبسح دوسألا روثلا يف ءاضيبلا ةرعشلاك ممألا رئاس يف مهنأ عم «ةنجلا

 «ةلمجلا هذه فعض يف ملكت سانلا ضعبف ؟اذه ىشمتي فيكف ؛ثيداحألا هب

 سيل نأ مولعملا نمو :لاق .مالكلا لوأت مهضعبو .ةتباث ريغ ةدايز يه :لاقو

ل
ا
 



 ءالضف يف ناك دق كلذ نإف فالتخا ىندآ اهنم عقي ال نأ ةيجانلا ةقرفلا نم دارملا

 تققح اذإو ءاهعدتبا ةلقتسم ةقرف اهبحاص ريصت ةفلاخم يف مالكلا امنإ ءةباحصلا

 ال دسافملا مئاظع هيلع بترتي اميفو ؛لئاسملا تامهم يف ةعقاولا عدبلا هذهف كلذ

 مهضعب مأتلاو تبزحت دق يتلا قرفلا هذه نم انيعم صخت مل اهنكلو ءرصحنت داكت

 .ةديدع لئاسم بسحب نورخآ فلاخو موق ىلإ

 ةماعلاف :ةصاخو ةماع سانلا نإ " :هتصالخ امب لاكشإلا نع باجأ مث

 رمأ نم سيل نمم مهوحنو ةقوسلاو نيحالفلاو ديبعلاو ءاسنلاك «مهلوأك مهرخآ
 .مهلوأك عادتبالا نم مهرخآ ةءارب يف كش الف «ءيش يف ةصاخلا

 يف غلبو «هينيع بصن اهلعجو ةعدبلا عرتخا عدتبم مهنمف ءةصاخلا امأو

 نم ماوقأ هعبت مث ءةنسلاو باتكلا حئارص اهيلإ دري الصأ اهلعجو ؛غلبم لك اهتيوقت

 ملام هولمحو اهيلع اوعرفو هتعدب اوددج امبرو ءبصعتلاو هقفلا يف هطمن

 ُداَكَت# ريبك ءيش وهو ؛ًاقح ةعدتبملا مه ءالؤهو مدقملا مهمامإ هنكلو «هلمحتي

 هللا ةمكح يفنك «(40:ميرم)4اَّدَه لالا ٌردَعَو ُضْرَألا ٌقَشنَتَو هم نراعي ٌتاَواَمَّسلا

 الو حئابقلا رئاس لعفيو «قاطي ال ام فلكي هنوككو «فلكملا هرادقإ يفنو «ىلاعت

 الو :ىلاعت هللا دنع اهعيمج اهقئاقحو «كلذ نود وه ام اهنمو !نهتاوخأو «هنم حبقت

 .ةقرف نيعبسو ثالثلا ىدحإ نم اهبحاص ريصي اهيأب يردن

 «فينصتلاو سيردتلاب مهداوس ىوقو مهرصانو ءالؤه عبت نم سانلا نمو

 عضاوم يف اهضوقن ثاحبألا كلت يف سد دقو :قحلا ىلإ عجار هسفن دنع هنكلو

 هسفن طاطحنا هيلع مظع وأ ؛ةئيند ةحلصم ليخت هلعلو ءيفخ هجو ىلع نكل

 دق لجرلاف ةلمجلا ىلعو .هسفتن ىلإ ةيذألا تغلب امبرو هضرع يف هل مهؤاذيإو

 نأ امإ «هناحبس هللا ىلع هباسحو «هتافرصت يف طبختو «لطابلا نم قحلا فرع

۹ 
 يا



 ءالؤه نم ادحأ دجت داكت امو «هرذع لبقي وأ ؛هلاح رهاظب بحأ نم عم هرشحي

 «ناكمب مهربخ عقي مل امبرلف «ريثك هللاو مهرش نكل ؛كلذ لعف دق الإ راظنلا

 نوطيحملا ءايكذألا الإ اهوسد يتلا ةيفخلا ةحمللا كلتل نطفي ال هنأل كلذو

 نأ اوملعي نأ ةدئاف ريبكب سيلو ءةحمللا كلت نع مهملعب هللا مهاتغأ دقو ءثحبلاب

 .ناعتسملا هللاو .هيفخيو قحلا ملعي ناك لجرلا

 دقو «قئاقحلا ىلع موجهلل ئيه الو «قيقحتلا لهأ نم سيل نم سانلا نمو
 هولصح ام ءاثغ نم ًاريثك ظفحو «ثاحبألا لئاوأ فرعو «ساثلا مالك يف بردت

 ءافتكالاو ةمهلا روصقل كلذ نوكي دقو «لئاح اهنيبو هنيب ثاحبألا حاورأ نكلو

 نولذرألاو ًاددع نورثكألا مه ءالؤهو .سوفنلا يف مهعقول فلسلا نع اضرلاو

 لوألا مسقلاف «ةماعلا ةمالس اوكردأ الو ءةصاخلا ةصيصخب اوظحي مل مهنإف ءًاردق

 .عادتبالا مكح هل ثلاثلاو «عادتبالا هرهاظ يناثلاو ءًاعطق ةعدتبم ةصاخلا نم

 ىلع اولبقأ «نيرخآلا نم ليلقو ؛نيلوألا نم ةلث عبار مسق ةصاخلا نمو

 امهب اومجحأو اومدقأو .هنع اتكس امع اوتكسو ءاهريسي اوراسو ةئسلاو باتكلا

 ةايح نم مهدنع رثآ ةنسلا ةايحو «ةمالسلا مهمهت ناكو «مهينعي الام فلكت اوكرتو

 ةقيلسلا ىلع هيناعم مهفو «ىلاعت هللا باتك ةوالت مهدحأ نيع ةرقو «مهسوفن

 .ًامكحو ًاظفل يوبن ثيدح توبث ةفرعمو ؛ةيورملا تاريسفتلاو ةيبرعلا

 ءاش نمو «مهرسأب ةماعلا مهيلإو ءةيجانلا ةقرفلا مهو ءًاقح ةينسلا مه ءالؤهف

 .مهتاينو مهتعدب ردقب هملع بسحب «نيروكذملا ةثالثلا ةصاخلا ماسقأ نم كبر

 ىلع كالهلا وهو روذحملا لاؤسلا كمزلي مل ؛كل انركذ ام عيمج تققح اذإ

 يف ةصاخلا كلذكو ءاثيدحو ًاميدق ةماعلا مه ًاددع رثكألا نأل ,ةمألا مظعم



 «لوألا نم هتعدب تفخ نم اذكو «نيطسوألا نيمسقلا لعلو ؛ةمدقتملا راصعألا

 .ةيورخألا ةازاجملا بسحب عادتبالا كاس يف ماظنلا نم كبر ةمحر مهذقنت

 نأو «ةقادصمو ثيدحلا ىضتقم ىلع انملكت انكل «ملسم لكل عسوأ كبر ةمحرو

 نماءزج مهدارفأ عومجم نوكي ال هلعلف قرفلا ترثك نإو ةعدتبملا قرفلا دارفأ

 ثيدحلا ةضقانم داقتعا نم ملست اذه لمأتف :نيملسملا رئاس نم ءزج فلآ

 ." ةموحرملا ةمألا لئاضف ثيداحأل

 ىلع لدي نيتم مالك وهو هللا همحر يلبقملا خيشلا مالك رخآ اذهو :تلق

 نظأ يذلا لاكشإلا نم ثيدحلا ةمالس ملعت هنمو ؛هرظن ةقدو هلضفو لجرلا ملع

 نع ةنابإلل انقفو نأ ىلع هلل دمحلاو .هايإ هلالعإ يف هللا همحر ريزولا نبا ةدمع هنأ

 .هنتم ثيح نم هنع ةهبشلا ةلازإو ؛هدانسإ ثيح نم ثيدحلا اذه ةحص

 رصعلا يف باتكلا دحأل مالك ىلع تفقو مث.وه الإ هلإ ال قفوملا وهو

 نع عافدلل ثيدحلا اذه ةحص 4١( ص) " ظحاجلا بدأ " هباتك يف ركني رضاحلا

 روهمج ىلع ىربك ةبكن ناكل ثيدحلا اذه حص ولو " :لوقي وهف !ظحاجلا هخيش
 ثيدحلا اذه حص ولو ميحجلا يف دولخلا اهتيبلغأ ىلع لجسي ذإ ؛ةيمالسإلا ةمآلا

 همالك رخآ ىلإ " ...ةدر ةلاح يف مهايإ اربتعم ةاكزلا يعنام هجو يف ركب وبأ ماق امل

 مالك ةءارق دعب اميسال هنالطب حوضول ءهيلع درلا فلكت نع هتياكح ينغي يذلا

 .مدقتملا يلبقملا خيشلا

 هدروأ امنإو ؛ثيدحلا يف لصأ هل سيل " ميحجلا يف دولخلا " هلوق نأ ىلع

 ملاس وهو .ثيدحلا يف نعطلل ةعيرذ كلذ ذختيل هسفن دنع نم هيلإ راشملا بتاكلا

 .هقيفوت ىلع هلل دمحلاو انيب امك هلك كلذ نم

 "الصحبحة")1١/١/415-1:825+5(.

 ا ٤ ۳٢



 كلذ لوح تالاكشإ ةلزإورفاكلا ةبوت لوبق باب ]۹١[

 :[ ب هللا لوسر لاق]

 .( همالسإ دعب رفك دبع ةبوت لبقي ال ىلاعتو كرابت هللا نإ»

 :[مامإلا لاق]

 ميكح نع يلهابلا ةعزق يبأ قيرط نم (۴و ۲/٥ و )٤/ ٤٤٩ دمحأ هجرخأ

 هلاجر «حيحص دانسإ اذهو :تلق .هركذف : لاب يبنلا لاق :لاق هيبأ نع ةيواعم نب

 لجو زع هللا لبقي ال " :هل ظفل يفو .ريجح نب ديوس ةعزق يبأ مساو «تاقث مهلك

 هنأ الإ هب هيبأ نع ميكح نب زهب هيلع هعباتو ." همالسإ دعب كرشأ ةبوت دحأ نم
 قجح ةقث زهبو :تلق ٥(. / ه)دمحأ هجرخأ ." ةبوت " :ناكم "المع" :لاق

 دراولا لاكشإلا ليزيو ؛ةعزق ىبأ ةياور رسفيام اهيفو ؛هيبأ نع هتياور ىف اميسال

 اوذادزا مْ مِنَ َدْعَبأوُرََك َنيِذّلا نإ :ىلاعت هلوقك كلذ يف يهف ءاهرهاظ ىلع
 ٩١(. :نارمع لآ)# مبرد لبق نل ارق

 ىلاعت هلوق كلذ ىلع ةلدألا نمو ءرفاكلا ةبوت لوبق نم ةرورضلاب نيدلا نم مولعم

 َكِيَلْوُأ# :هلوق ىلإ [مهناميإ دعب اورفك اموق هللا يدهي فيك] :ةروكذملا ةيآلا لبق

 :هلوق ىلإ *...اههيف َنيِدِلاَح ءنيَِمْنَأ ِساَّنلاَوةَكتاَمْلاَو هللا َةََْْمِهْيلَع نأ ْمُهْؤآَرَج

 ۸٩( -۸۷ :نارمع لآ) 6میجر روع هللا َنِإَف أوُحَلْضَآَو َكِلَّذ دعب نم اوبا َنيِذَلا الإ
 لاوقأ ىلع لاكشإلا ةلازإو :نيتيآلا نيب قيفوتلا يف نيرسفملا لاوقأ تبرطضاف

 امك اهنإف هذه زهب ةياورب ديأت ام اهنم ركذأ امنإو «نآلا اهركذل لاجم ال ةريثك

 ىنعم نأ امكف .اهنع لاكشإلا ليزتو ةيآلا رسفت اضيأ يهف ةعزق يبأ ةياور ترسف

 ءانثأ يف بنذ نم هتبوت يأ ؛«همالسإ دعب رفك دبع ةبوت لبقي ال» :ثيدحلا يف هلوق
 ل
 الل

 »2 0 | ا ا اا



 َتْكَرْنَأ نمل :ىلاعت لاق امك هطبحي كرشلاو ؛لمع بنذلا نم ةبوتلا نأل «هرفك

 يأ .4 مُهنيوَت لبق نل # :ةيآلا يف ىلاعت هلوق كلذكف ٠١( :رمزلا)4 َكلَمَع َّنّلعَبْحيَل

 .مهرفك نم سیلو «مهبونذ نم

 يسولآلا ةمالعلل " يناعملا حور ريسفت " يف ءاجف «فلسلا ضعب اهرسف اذهبو

 مل ةبوتلا هذه نإ :ليقو " :اهيلإ راشملا لاوقألا ضعب ركذ نأ دعب هصنام 8 /)

 مهرارصإ عم اهنع اوباتف .هعم اهنولعفي اوناك بونذ نع يه امنإو ءرفكلا نع نكت
 :لاق ةيلاعلا يبأ نع ''ريرج نبا هجرخأ ام هديؤيو «كلذل مهيلع تدرف ؛رفكلا ىلع

 اوبهذ مث ءاهوبنذأ بونذب ًارفك اودادزا مث ؛مهناميإ دعب اورفك ىراصنلاو دوهيلا ءالؤه

 همحر ريرج نبا نيرسفملا مامإ هراتخا يذلا وه اذهو :تلق ." ةلالض ىلع مهنكلو

 .نايبو رصبت ةدايز دارأ نم همالك عجاريلف «ىلاعت هللا

 "الصحبحة")50/1١1-944/1١(.

 هنم باب [ه51]

 ىلإ لسرأف مذنب مث ؛كرشلاب قلو ّدترا مث ؛عاسأ راصنألا نم ٌلجر ناك" هل رس

 الو هللا لوسر ىلإ ٌةّموق ءاجف ؟ةبوت نم هل له : و هللا لوسر اولس :هموق

 َفْيَكا :تلزنف ؟ةبوت نم هل له :كلأسن نأ انَرَمآ ِهّنإو َمِدَن دق ًانالف َّنِإ :اولاقف
 «(85-84:نارمع لآ)# میجر ٌروُفَغ# :هلوق ىلإ €... منايا دعب اوك امو هللا يې

 ."مّلسَأف ؛[هموق] هيلإ لسرأف

 ةيلاعلا يبأ نع دنه يبأ نب دواد نع قرط نم ۷۳۸١( - 1717/5 مقر 01/9 /5) هريسفت يف هجرخأ )١(

 .[هنم] .هبنتف ءقرطلا عومجم نم يسولآلا هقفل روكذملا قايسلاو «هوحنب

a 
 يا



 :[مامإلا لاق]

 لآ) يف يهو ءاهمامتب عبرألا تابآلا ركذ نم دب ال ةدئافلا مامتلو

 وَلا نأ اوده مادبا ةا يي تيت ال :۸-۸۹نارمع
 تفل مهْلَع نأ مهْوآَرج كِل نیلا مقا يي ل فا ثا ايلا ُمُهءاَجَو قَح

 «نوُرَظَنُي ْمُهَآلَو ُباَذَعْلا ُمُهْنَع فق فم ال ايف َنيِدِلاَح ءنيَِمْجَأ ِساَّنلاَوةَْباَذاَو هلا

 لوق كلذ يفاني الو .«مجُ ذو ها نإ أوخكضأو كل غب ني واك نيف ال

 وَ لبق نارك اوُداَدْزا َمُت : ْمِناَمِإَدْمَبوْرَقَك نيا نل :اهدعب ىلاعت

 : زم مهيعأ نب ليفت نق انگ غر ارثحز ورتگ نی نإ .نوُاضلا م كيلر

 لا)4 نيِرِصاَن نم مه امو ٌميِلَأ ٌباَدَع ْمُك َكِْيَلْوَأ وب ىَدَتْفا وَلَو ابَمَد ضزألا
 :ىلاعت لاق امك تامملا دنع مهتبوت لبقت نل :د دوصقملا نأل ؛كلذ .(1:94١4::نارمع

 تبث نإ لاق تولا ْمُهَدَحَأ َرَطَح اد یت تالا َنوُلَمْعَي َنيِذَّلِل ةََّْتلا تيلو
 .(18:ءاسنلا)# ايل اَناَذَح مَ اَندَتْعأ َكِيَلْوأ امك ْمُهَو َ َنوُتوُمَي َنيِذْلا الو َنآلا

 .ريثك نبا ظفاحلا هلاق

 .(1ما/ل-185 1۸8/۱ //)" ةحيحصلا"

 رقملا رفكي لهو «لالحتسالاو رارقإلا نيب قرفلا باب ]4۲[

 يداقتعالاو يملعلا رفكلا نيب قرفلا نايبو لحتسملاو

 ؟لالحتسالاو رارقإلا نيب قرفلا ام :لاؤس

 ؟لالحتسالاو رارقإلا ًاوفع :خيشلا

 مسد



 دق نكلو ءًايعقاو هرقيو ءيشلا ىري نأ رارقإلا ًادج ريبك قرف يف :خيشلا
 ىأر نم» :مالسلا هيلع هلوق :ًالثم .هرقأ يذلا اذهب رقم ريغ هبلق ةرارق يف نوكي

 كلذو «هبلقبف عطتسي مل نإف «هناسلبف عطتسي مل ناف «هدیب هريغيلف ًاركنم مكنم
 اذه ًاذإ هناسلب هركنأ الو هديب هركنأ ام هيدي نيب ركنم عقو اذإف «”«ناميإلا فعضأ

 .معن كلذ رقأ هنإ رهاظلا يف لاقي نأ نكمي

 ىلع ًاعيمج امهيف مكحي لهو ؟لالحتسالاو رارقإلا نيب قرفلا ام :لئاسلا

 .قباسلا لاؤسلا ةمتت ؟رفكلاب ةجحلا ةماقإ دعب نيعملا

 رفكلاو «يلمع رفكو يداقتعا رفك ناعون رفكلا نإ انلق نحن :خيشلا

 «هناسلب هرفك نع رفكلا هنم ردص يذلا برعي نأب الإ هتفرعمل ليبس ال يداقتعالا

 عرشلا يف رفك هنأب فوصوم وه [يذلا]هلمع نم هنم ردص امي هيلع مكحن نأ امأ

 ثدحتأ انو ًافنآ تنكو ءًارهاظ رفك امك ءأنطاب رفك هنأب هفصن نأ هنم مزلي ال اذهف

 ةلوادتملا ةرابعلاب ةروصنملا ةفئاطلا نعو ةيجانلا ةقرفلا نع ريبعتلا عوضوم نع

 هلامك نم مالسإلا نأب ثدحتأ تنك ءةعامجلاو ةنسلا لهأ نيئسلا تائم ذنمو مويلا

 نود نطاوبلا حالصإل مالسإلا طقف تأي مل «نطاوبلاو رهاوظلا حالصإل ءاج هنأ

 هل نمل ادج حضاو اذه يف ببسلاو ءامهيلك نيرمألا حالصإب ينع امنإو :رهاوظلا

 رهاظلاب نطابلا طابترا ىلع صنت يتلا ةيعرشلا ماكحألا نم ريثك عبتتب ةصاخ ةيانع

 نيب هيلع قفتملا ريشب نب نامعنلا ثيدح ًالثم كلذ نم «نطابلاب رهاظلا طابتراو

 :مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا لوقي هيفو ءلوطلا ضعب هيف ثيدح وهو نيخيشلا
 دسجلا دسف تدسف اذإو «هلك دسجلا حاص تحلص اذإ ةغضم دسجلا يف نإو الأ»

 .(185مقر) ملسم حيحص )١(

 ہا



 هيده نم ناك كلب يبنلا نأ حيحصلا يف ًاضيأ ءاج امكو ء«بلقلا يهو الآ ؛هلك

 مهفيخيو مهبهريو فوفصلا ةيوستب مهرمأي نأ هباحصأب ًامامإ يلصيل موقي امئيح
 مكفوفص نوستلا :مالسلا هيلع هلوق لثمب فوفصلا ةيوست نم ءيشب اولسي ال نأ
 هريثعا يرهاظ رمأ فصلا ةيوست يف فالتخالاف «« مكهوجو نيب هللا نفلاخيل وأ

 ةقيقح هذهو «نطابلاب طوبرم رهاظلا ًاذإف «بولقلا فالتخال ًاببس ميكحلا عراشلا

 اهيلإ لصأ نأ ديرأ يذلاو ءةنسو ًاباتك ةيمالسإلا ةعيرشلا نم ًادج ةريثك ةلدأ اهيلع

 لوقي امك لوقن ال نآو ؛ةرهاظلا رومألا نم اهنأل ؛اهب مامتهالا بجي ظافلألا نأ وه

 بلقلا حلص اذإ هنأ ًافنآ انعمس دق ءال ؛بلقلا يف امب ةربعلا يخأ اي :ةلهجلا ضعب

 ناحبسف «نطابلا حاص رهاظلا حاص «رهاظلا حاص نطابلا حلص «ندبلا حلص

 يردت ام ءأدج ًابيرغ ابيجع ادادمإ رخآلا دمي امهنم لكف نطابلاب رهاظلا طبر يذلا

 .كباشتلا مامت ناكباشتم امهف نطابلا لبق رهاظلا مآ ؟رهاظلا لبق حلصني بلقلآ

 نمو «ًابلق نوكي دقو ًاظفل نوكي دق رفكلا نأب لوقن نأ ديرن دهاشلاف

 دنسم يف ءاج امك هنأ يبلقلا رفكلا نود يظفللا رفكلا يف ةروهشملا ثيداحأل

 نأ امهنع هللا يضر سابع نب هللا دبع نع حيحصلا دنسلاب هللا همحر دمحأ مامإلا

 هللا ءاش ام :هل لوقيل هباحصأ نم لجر ماقف ًاموي هباحصأ يف بطخ لا يبنل

 هلل ينتلعجأ» :لاقو مالسلا هيلع بضغف ءتعشو هللا ءاش ام هللا لوسر اي تئشو

 هنأ مانملا يف ايؤر ىأر ًالجر نأ رخآلا ثيدحلا يفو ««هدحو هللا ءاش ام :لق ؟ًادن

 موقلا معن :هل لاق ؛دوهيلا نم ًالجر يقل ةنيدملا قرط ضعب يف يشمي ناك امنيب

 يدوهيلا هباجأف ءهللا نبا ريزع :نولوقتف «هللاب نوكر شت مكنأ الول دوهيلا رشعم متتأ

 ءاش ام :نولوقتف «هللاب نوكرشت مكنأ الول نيملسملا رشعم متنأ موقلا معنو :هلوقب

 رشعم متنأ موقلا معن :هل لاقف ىراصنلا نم ًالجر يقلف ءىضم مث دمحم ءاشو هللا

ل
ا
 



 :ملسملل ينارصتلا لاقف هللا نبا ىسيع :نولوقتف هللاب نوكرشت مكنأ الول ىراصنلا

 ءاشو هللا ءاش ام :نولوقتف هللاب نوكر شت مكنأ الول نيملسملا رشعم متنآ موقلا معنو

 هيلع هل لاقف ءايؤرلا هيلع صقو اب يبنلا ىلإ ءاج حابصلا هب حبصأ املف ؛دمحم

 لاقف مالسلاو ةالصلا هيلع مهبطخف ءال :لاق ءادحأ ىلع اهتصصق لمه» :مالسلا

 نلوقي الف ؛مكنم يحتسأف ةملك نولوقت مكعمسأ تنك املاط»:هانعم ام مهل

 مث هللا ءاش ام :وأ .هدحو هللا ءاش ام :لقيل نكلو دمحم ءاشو هللا ءاش ام :مكدحأ

 لوسرلا هبطاخ امنيح لوألا لجرلا نأ نيثيدحلا نم لك يف :دهاشلا .«دمحم ءاش

 هلل هلعج ول هنأل ؛ًاظفل ًادن هلل هلعج :ينعي امنإ ًادن هلل ينتلعجأ :هلوقب مالسلا هيلع

 مالسإلا ديدجت نم دب الو «ةجوزلا نيبو هنيب قرفلو ؛ةدرلاب هيلع مكحل ًابلق ًادن
 ًارارف الإ هلوسرو هللاب نمآ ام يباحصلا اذه نأ لاو هللا لوسر ملعي نكل .حاكنلاو

 هللا ةدارإ نأ ىلع لدي يذلا «ريبعتلا ءوسو ظفللا ءوسل هبتني مل نكلو ؛كرشلا نم

 ناسنإ دقتعا ول هللا ةدارإب ةنورقم هللا لوسر ةدارإ نأ وأ هللا لوسر ةدارإب ةنورقم

 ةالصلا هيلع ىفتكا كلذلو «ىنعملا اذه هلاب يف رطخ ام نكل «بير الو َرَمَكَل اذه

 عقي ملو ءيظفللا رفكلا يف عقو امنإ لجرلا نأل ؛ًاضيأ يظفللا راكنإلاب مالسلاو

 ىأر يذلا لجرلا ءًاظفل هيلع ركني نأب مالسلا هيلع ىفتكا كلذل ؛يبلقلا رفكلا يف

 حال :لاق «؟دحأ ىلع تصصق له» :هل لاق لوسرلا نأ اهيف ؛مانملا يف ايؤرلا كلت

 ناك ول «مهنم يحتسيف ةملكلا هذه نولوقي مهعمسي ناك «هباحصأل ًابطاخم لاق

 دق ناك امل نكل «مهنم ايحتسا امل هنيعب كرشلا وهو نيدصاق اهنولوقي مهنأ ملعي

 امك ريبعتلا يف نواهتلا نم ةقباسلا مهتيلهاج ىلع مهنأ مالسلاو ةالصلا هيلع ظحال

 لوسرلا كلذ حلصأف ءيسفن تثبخ «يسفن تسقل :لوقي ناك مهدحأ نأ ًافنآ انركذ

 تارابعلا هذه لثم نولمعتسي اوناك كلذك :(يسفن تسقل :لوقيل» :لاقو «مهنم

 نم ّلك ؛لالحتسالاو رارقإلا نآلا انهف ؛ىلاعتو كرابت هللا تاذب قلعتي اميف ىتح
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 يف مالسلا هيلع لوسرلا لوقي لالحتسالا ءايبلق نوكي دقو ًايلمع نوكي دق نيرمألا

 ثيدحلا ةروص نيثدحملا ضعب دنع هتروص ناك نإو «حيحصلا يراخبلا ثيدح

 «فزاعملاو ءرمخلاو ءريرحلاو ءرحلا نولحتسي ماوقأ يتمأ يف ننوكيل» :قلعملا

 لالحتسالا اذه «(رپزانخو ةدرق اوخسم دقو نوحبصيو «بعلو وهل يف نوسمي

 ةدشل رهاظلا وه اذهو ءًايداقتعا ًالالحتسا نيخوسمملا ءالؤه نم عقي نأ نكمي

 نوكي نأ نكميو ؛ثيدحلا اذه يف اهنع مالسلا هيلع لوسرلا ربخي يتلا ةبوقعلا

 راشملا نيهجولا نم هجو ىلع لالحتسا نم هل دب ال صاع لكو ًايبلق ًالالحتس

 لكأي يذلاو «ينزي يذلاو :قرسي يذلاو ءرمخلا برشي يذلا صاع لك ءامهيلإ

 امك رئابكلا ربكأ نم رومألا هذه ضعبو ةاصعو قاسف كش الب ءالؤه لك ءابرل
 مهنآل ؛رافك مهنأ مهيلع مكحي ءالؤه لهف ؛:ةحيحصلا ثيداحألا ضعب يف ءاج

 لوقن الو ءاذه لوقنال ءال :باوجلا ؟لجو زع هللا مرح ام باكترا اولحتس

 فرتعي وهو «تامرحملا هذه نم ائيش عقاو نم ؛ليصفتلا نم دبال امنإو ؛هفالخ
 رفك هرفكف ًابلاقو ًابلق كلذ لحتسي نمو «يلمع رفك هرفك وهف هبرل هتفلاخمب
 يف ًايلمع اهلحتسي وأ ءركني ال يأ ةيصعملا رقي صخشلا نع لاقي اذكه «يداقتعا

 وهف ًاندب وأ «هنيعب رفكلا وهف ًابلق لالحتسالا كاذو رارقإلا اذه نوكي نأ امإف «هسفن

 .سابع نبا نع حص امك «رفك نود رفكلا

 قولي يبنلاو «نامأوت امهنأو «رهاظلا ىلع سكعي بلقلا نأب متلق :يقلملا

 ناك اذإف "«رخآلا عزن امهدحأ عزن اذإف ءًاعيمج انرق ناميإلاو ءايحلا» :لوقي

 انرق امهنأب لوقن فيك اذإ ينعي قفون فيكف ًالمع رفكلا ىلع لدي هلامعأ رهاظب ناسنإ

 .(757"”مقر) بيهرتلاو بيغرتلا حيحص (۲) .(6؟"4مقر) يراخبلا (1)



 .مكيف هللا كراب يداقتعاو يلمع رفك لوقن نآلاو ءًادحاو ًابلاق امهنأو ءًاعيمج

 ملسم لكل دب ال اذه «يداقتعا رفكو يلمع رفك ًاداهتجا لوقن ام نحن :خيشلا

 ام هيف سيلف هب لدتست وأ هيلإ عزنت ينعت تنأ يذلا ثيدحلا امأ :كلذك دقتعي نأ

 اذه نأب لوقي ءاملعلا نم ًادحأ تملعالو ًافنآ هانركذ يذلا ليصفتلا اذه يفاني

 بهذم هنأ مولعم اذهو ءًايبلق رفاك وه ةيصعملا بكترم نأب عطقي ثيدحلا
 ؛ةيصعم يف عقي نأ الإ ملسمل نكمي الف ءًاثيدح مهنم ةيضابإلاو ًاميدق «جراوخلا

 نأ الإ ملسملا عسي ال يتلا قئاقحلا هذه فالخ ينعي ثيدحلا اذه نأ تمهف اذإف

 دحأل ةمصع ال هنأل ؛ملسم ضرألا هجو ىلع ىقبي ال هنأ كلذ ىنعم ءاهب فرتعي

 . وپ هللا لوسر دعب

 ربخ هلصو ةا لوسرلا امل هذه ةريطخلا ةميظعلا كفإلا ةصق ًالثم ينعي

 لصتملا فقوم سيل ةشئاع نم هفقوم ناك ةشحافلا اوعاشأ نيذلا نيقفانملا ضعب

 ءامسلا نم رظتني ناك امنإ هللا ءاش ام الإ ًامئاد كلذب لصتم وهو ءامسلا يحوب

 لأسي ذخأ هنأ ةصقلا هذه نم دهاشلا ءرشب يأ فقوم هفقوم ناك «نيقيلا ربخلا

 براقألاو يراوجلاو ءاسنلا نم ةشئاع ةديسلاب ةلص هل نم مالسلا هيلع لوسرلا

 تمملأ تنك نإ «ةشئاع اي :لاقف اهيلع لخد لوسرلا نأ دهاشلا ؛هرخآ ىلإ ..يلعك

 اهنأ ةشحافلا يف تعقو هللا حمس ال اهنأ ول كلذ ىنعم لهف هللا يرفغتساف بنذب

 نيطاسآلا عم ىفانتي ال ليوأت يأب كثيدح ْلّوأ ًاذإ ءال باوجلا ءاهنيد نع تدترا

 جراوخلا نم ةالغلا الإ نيملسملا نيب فالخ ال يتلا ةيعرشلا قئاقحلا نم هذه

 .رئابكلا نم ةريبك باكتراب ملسملا نورفكي نيذلا

 كسمتلا نوعدي نيذلا وأ مويلا نيكسمتملا نأ ةبسانملا هذهب حصنأ انأو

۳ 
 يا



 «حلاصلا انفلس هيلع ناك ام ىلع ةنسلاو باتكلا اومهفي نأ مهيلع ةنسلاو باتكلاب

 حيتفت يف لضفلا هل ناك يذلا نآرقلا نامجرت سابع نب هللا دبع مهتمدقم يفو

 ْنَمَو## :ىلاعت هلوقف ءرفك نود رفك كانه نأ ةيعرشلا ةقيقحلا هذهل نيملسملا ناهذأ

 نمم ًاريثك نأ دهشي عقاولا ء(٠٠:ةدئاملا» دو رفاكْلا ُمُه َكِيلْوَأف هلل لر اي مكي
 ال مهنإ ؛مهتمأ ىلع وأ مهبعش ىلع وأ مهسفنأ ىلع مهمكح ناك ًءاوس نومكحي

 ترشأ امل كلذ ءرفك نود ًارفك وأ ةلملا نع ًاجورخ ًارفك امإ مهرفك نوكي نأ دب

 ال صاع لك نأ روصتن لهف «لجو زع هللا يصعي وهو الإ دحأ نم انم ام نأ ًافنآ هيلإ

 لوسر ىصع وأ «هللا ىصع هنأب فرتعي هسفن يف وهو «ةدر رفك ًارفاك نوكي نأ دب

 هنإ لاقي ال اذه هتلفغ نم ظقيتسي امنيح رفغتسي دقو ةقيقحلا هذه يف فرتعي هللا

 نأ بجي اذهل «سابع نب هللا دبع اهلاق امك رفك نود ًارفک رفك امنإو «ةدر رفك رفك
 هللا لوسر ةنسو هللا باتك اومهف نيذلا مه مهنأل ؛حلاصلا انفلس نم انتديقع ذخأن

 ال مويلا هسأر بكري نأ ملسمل زوجي الف ءانيلإ ةحيحصلا ميهافملا هذه اولقنو

 ماكحلا ءالؤه هنأ اذك ةيآ نم مهفأ انآ :لوقيو «ملعلل هبلط ءادتبا يف ناك اذإ اميس

 عيطتسي ال وهو «مهيلع جورخلا بجي هنأو :مهنيد نع نودترم رافك مهلك ًالثم

 مهنن نأ يغبني اذه ىلعف «ماكحلا ىلع جرخي شم «هلهآ ىلع جورخلا

 .عوضوملا اذه

 ول :عوضوملا اذه يف ةهبش ينعي سب ًاضيأ «مكيف هللا كراب انخيش :يقلملا

 نأب عيطتسن ال نأ هلمشي اذه ًاضيأ ىهبأد اذه يلمعلا رفكلا بكتري ناسنإلا اذه ناك

 ؟رفاك هنإ لوقن

 .كلذك وه معن :خيشلا
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 .رهاظلا عم بلقلا طبترم هنأل :يقلملا

 .عيطتسن ال معن :خيشلا

 .ريخ هللا مكازج :يقلملا

 .ًافنآ تلق امك هناسلب ربع اذإ الإ :خيشلا

 .مكيف هللا كراب :يقلملا

 مظنلاب ال ءنوناقلاب شم عرشلاب يضقي لجر :ةحضاو ةلأسملا نآلاو :خيشلا

 هاوه عبتا ام ةموكح يف نكل «هللا لوسر لاق هللا لاق ب مكحي ضاق ؛ةدروتسملا

 ؟هللا لزنأ امب مكح اذه ءهلهأ ريغل قحلا ىطعأ

 .مكحي مل :يقلملا

 .هنيد نع دترا ؟هيف لوقن اذام «بيط :خيشلا

 الأ :يقلملا

 ؟هنيد نع دترا ام :خيشلا

 تال :يقلملا

 .هبتنا ءاذكه لوقأ ام انآ ال :خيشلا

 .ناك نإو ناك نإ :يقلملا

 ةباجإلل لصوتأ ناش نم نآلا ضرتفن ءبيط «يشام هللا كراب ؛هويأ :خيشلا

 سانلا نم ديزف «عرشلا ةفلاخمو ةيصعملا هنم رركتي يذلا اذه هنإ ءكلاؤس نع

 نإ :لوقن «عرشلا ريغب مكح ام ةموكح يف ءةنسلاو باتكلاب ةداع نومكحي نمم

 ۲۱۴ ا



 نم ناك اذإ ءرفك نود رفك هرفكف الإو ؛هنيد نع دتراو رفك دقف ًابلق كلذ لحتسا
 نع دتري مل :يأ ؛يناثلا عونلا نم لوألا همكح ناك يضاقلا اذه ؛يناثلا عونلا اذه

 ةرم «مهم شم ةريصق ةليوط ةفاسم دعب ىرخأ ةرم ًايلمع ًارفك ناك هرفك هنأل ؛هئيد

 ؟دترا دق هنإ لوقنأ هللا لزنأ ام ريغب مكحو «هاوه عبتا ًاضيأ ىرخأ ةيضق يف ىرخأ

 .ال :يقلملا

 .هبتنا هاه ؟لتري مل :لوقنأ ءبيط :خيشلا

 .رفك نود رفك :ةدعاقلا بكرن :يقلملا

 .وه اذه :خيشلا

 .ًاريخ هللا مكازج :يقلملا

 ال باوجلا «هنم لعفلا اذه رركت امهم هتنا ىقب روصت بيط .وه اذه :خيشلا

 «ًاريثك وأ ًاليلق ررکت نيب قرف ال «ررکت نيبو ءرركتي مل نیب قرف ال ًاذإف «ًادبأ فلتخي
 ةرارق يف وهو «ريثك مكحلا ناك امهمف ؟ال وأ هبلقب كلذ لحتسي نأ وه طباضلا

 «لجو زع هلل صاع اذه «قسافاذه ءًارفاك سيل اذهف «يل رفغا بر اي :لوقي هسفن

 هرخآ ىلإ مكحلل حلصي داع ام مالسإلاو ريغت نمزلا يخأ اي :لاق دحاو مكح يف

 .هبلقب عرشلا ةفلاخم لحتسا هنآل ؟اذامل ؛هنيد نع دتراو رفك دحاو مكح

 ؟لقي مل نإ هيلع سانلا مكحي فيك :يقلملا

 وه نم ددص يف نحن «سانلا دلص يف كيف هللا كراب انسل نآلا نحن :خيشلا

 مكحت نأ تنأ عيطتست الو هللا دنع رفاك وه نوكي دق ءلجو زع هللا دنع رفاكلا

 .رفاك هنأب هيلع

 ۳1 0 | ا ا اا



 .نيقفانملا لاحك :ةلخادم

 .نوققانم كانه ناك لوألا مالسإلا يفف ءوه اذه :خيشلا

 .انخيش ًاحوضو دادزت ًاضيأ ةروصلا لعل :ةلخادم

 .معن :خيشلا

 ؛سانلا يف يضقيو ؛ةاضقلا نم ضاق وه ًارفاك الجر نأب انلق اذإ :يقلملا

 رفاك هنكلو ؛مالسإلا ءاضقب وأ مالسإلا ماظنب يضقي نأ هبجعأ لجرلا اذهو

 الثم ينارصن

 ءيش هديفي ام :خيشلا

 .هعفني اذه ًالثم حبصي لهف هماظنب يضقي نأ هبجعأف :يقلملا

 .ًادبأ :خيشلا

 .خيش اي ةهبش يف :يقلملا

 ةيضق يف ىضق نم نيب قرف :نولوقي اهل نوندندي ينعي يتلا يه :يقلملا

 .نيناوقلا اهنم الدب لعجو ءاليصفتو ةلمج ةعيرشلا فسن نم نيبو «هاوهل

 .معل :خيشلا

 .ال اذه امأو .نيدلا لدب اذه :ىقلملا

 ماقأ يأ ءريبعتلا اذه حص اذإ لدب يذلا اذه :لوقأ لازأ ال انآ «معن :خيشلا

 وأ وأ يرسيوسلا وأ يسنرفلا ينوناقلا ىنبت ءاهلك ةيمالسإلا ةعيرشلا ماقم نيناوقلا

 ىنبتي ناك نإ ءًامامت قبس ام وه :باوجلا ءةيلكلاب مالسإلا نع ضرعأو «هرخآ ىلإ
 ىلع ةظفاحم ءىسركلا ىلع ةظفاحم ًالثم ّئوهل ًاعابتا سيلو ًايبلق ًالالحتسا كلذ

YT o 
 يا



 ةرارق يف هنأب هنم ملعي لجو زع هللا نكل ؛كلذ وحنو وو ةسايرلا ىلعو ةطلسلا

 نحن «ءيشب ايش طلخ افنآ سراف وبأ انوخأ نآلا نحن «یطخم هنأب فرتعی هبلق

 هللا دنع رفاكلا وه نم ءهبر دنع هباسحو «هرفكو ءرملا ناميإب قلعتي اميف انثحب نآلا

 ؟مالكلا قبس رفاكلاب سيل نمو

 .معت :يقلملا

 لوقن نحن «ةقيقح ركذت هبش يهو ءًافنآ اهب تلضفت يتلا ةروصلا نآلا :خيشلا

 ول ءالؤه ًاذإ ءااحاوب ًارفكاورت ملام ءال» :لاق ؟مهلتاقن الفأ :حيرص ثيدحلا

 سانلا اوعنم نكل «يداقتعا سيلو يلمع رفك مهرفك مهسوفن ةرارق يف مهنأ انضرف
 اذه «كلذ وحنو ةاكزلاو نيدلا رئاعش ةماقإو :دجاسملا يف عامتجالاو ةالصلا نم

 .مهباسحو مهلتاقن نأ انل حاوب رفك

 .هللا ىلإ :يقلملا

 هللا لزنأ ام ريغب مكحي يذلا اذه ةلزنم نيب نيب قرف يف ًاذإ ؛هللا ىلإ :خيشلا

 وأ ماكحلا ءالؤه ىلع جورخلا انل ثيح نماامأ «قباسلا ليصفتلا يتأيف هللا دنع

 اذه انيأر اذإف «احاوب ًارفك اورت ملام» «ثيدحلا يف باوجلا «جورخلا انل سيل

 مويلا داهجلا بجي امك جورخلا زوجي :انه لوقن نحن نكل «جورخلا انل زاج رفكلا

 انك اذإ لهف ءال :باوجلا ؟مويلا دهاجن نحن لهف داهجلا بجي امك جورخلا زوجي

 ؟زوجي امب موقن له ؟بجي امب موقن ال

 .ال :يقلملا

 ال انتآل ؛انيلع بجاو ضرف وهو دهاجن ال اذامل ؛ىلوأ باب نم :خيشلا

 دوهيلا انهو انماكح ىلع جرخن نأ عيطتسن «جرخن نأ عيطتسن ًاذإ ؛عيطتسن
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 مهنأب صاخشأ وأ صخش ىلع مكحلا نيب ًامامت لصفلا بجي ًاذإف !؟انراوجب

 ىلع جورخلا اتل له نيبو «يلمعلا وأ يبلقلا لالحتسالا وه طباضلاف هللا دنع رافك

 يذلا نم نكل «جورخلا انل معن :باوجلا ؟حاوبلا رفكلا مهنم رهظ نيذلا ءالؤه

 ةدعلا دعيو داهجلا عيطتسي يذلا وه ؟دهاجي يذلا نم .دهاجي يذلا وه ؟جرخي

 اذه نيب طلخلا زوجي ال انه ًاذإف .ًادبأو ًامئاد اهنع ملكتن يتلا بابسآلا ذختيو

 .اذه نيبو

 .ًايعرش ًابولسأ سيل جورخلا راص ًاذإ :يقلملا

 ؟معن :خيشلا

 .ًايعرش ًابولسأ سيل جورخلا راص ًاذإ :يقلملا

 .معن :يقلملا

 .هنأل :خيشلا

 رفكلا نأ مكيف هللا كراب انخيش اي لوقن نأ لوقن عيطتسن كلذكو :ةلخادم

 .ةالصلا مايق مهعنمك وه حاوبلا

 .معن يأ :خيشلا

 نم ريثكل ًاغوسم ًارذع اذه نوكي نأ حلصي ال :ندندأ انأ نكل :خيشلا

 سلاجملا نم ريثك يف اهرركن يتلا ةمكحلا نوفلاخي نيذلا نيسمحتملا نيملسملا

 سي
 يا



 هللا ضرف امب مايقلل لاجعتسالا زوجي الف كلذلو “«نولجحعتست موق مكنكلولا

 .ًايدام وأ ًايونعم تناك ًءاوس ؛ةبجاولا ةدعلا ذاختا لبق داهجلا نم

 .ةدحاو ةطقن ىقب : يقلمل ١

 . لضفت :خيشلا

 هذه لماعت ثيحب «ربكأ رفك نوناقلا اذه نأ دقتعن نأ انيلع بجي له :ىقلملا

 .تلضفت امك رفك نود رفك هنأ وأ ؟مالسإ ةلود تسيل اهنأ ىلع ةلودلا

 يف لاؤسلا يف ءاج امك ناك اذإ ةصاخ ءرفك نود رفك .كلذك وه :خيشلا

 .ةيعرش ريغ ةينوناق ماكحأ يف ةيعرش ماكحأ

 .هآ :ىقلملا

 يذلا لمعلا اذه نأ نيملسملل نيبت ناك ول «مكيف هللا كراب انخيش :ةلخادم

 نوكي فيكف ؛يداقتعا رفك هنأ مهمكاح ىلع جورخلا نيملسملل قحي ينعي

 ؟كيف هللا كراب انخيش اي جورخلا نوكي فيك «آلثم ءاملعلا عم قيسنتب ؟مهجورخ

 اذه جرخي داهجلل ًادعتسم ناك نمف ءداهجلل ةدعلا دادعإب جورخلا :خيشلا

 .الفالإو جورخلا

 "رونلاو ىدهلا" ) 0:4:2۰ N01اهو( نا: /0۲)و(0 10:۳1‘)

(a: YE Voy (° 1A:1۹ /Vo¥)g 

 .(نولجعتست مكتكلو» :ظفلب (8661078مقر)» عماجلا حيحص )1(

a 



 ووکح نايبو داحلإلا فيرعت باب 1
 ؟نيدلا يف همكح امو داحلإلا وهام :لاؤس

 .نيدلا راكنإ وه داحلإلا :خيشلا

 ؟همكحو :ةلخادم

 .منهج ران يف دولخلا همكح :خيشلا

 مد 230 :۳۷ /۷۹۳) "رونلاو ىدهلا"

 مالسإلا رادو رفكلا راد فيرعت باب [6945]

 دالب مالسإلا دالب ريصت فيكو «رفك دالبو مالسإ دالب فيرعت وهام :لاؤس
 ؟سكعلاو رفك

 وه امك اوفلتخاو ءنومدقتملا ءاهقفلا اهجلاع كش الب ةلأسم هذه :خيشلا

 نكمي فالخلل ًامساح ًاباوج اوعضي نأ اوعيطتسي ملو «لئاسملا نم ريثك يف مهنأش

 ناك ولو نوملسملا هيلع بلغي ميلقإ يأ :لوقأ انأو :هيلع دامتعالاو هيلإ نانئمطال

 كلذ جرخي الو رضي ال كلذف ًاضعب وأ ًالك هللا لزنأ امب نومكحي ال مهماكح

 ةيمالسإ ةلود كانه ناك ول اميف هتلتاقم زوجي الو ءًاملسم ًابعش هنوك نع بعشل

 كلذ عم ًامامت نوبلقتيو هل نوبيجتسي فوسف مالسإلا ىلإ اوعد اذإ مهنأل وأ اهنآل

 ال نحن :ًاذإف هللا لزنأ ام ريغب مهيف مكحت يتلا ةموكحلا ىلع ملسملا يعادل

 ةيمالسإ ريغ اهنأ هللا لزنأ ام ريغب مهماكح مكح ببسب ملسملا بعشلا لعجن

 ىلع سيلو برحلا راد ىلع بترتت يتلا ماكحألا ضرفو مهتلتاقم زوجي هنأو

 .ملسلا راد

 نمل 8 مل



 يف ًاميدق اوثدحت تلق يننأل ملعأ هللاو «هب ىلاعت هللا نيدنو هدقتعن يذلا اذه

 ام اوثّدَح نأ نآلا ملعن نحن اننكل «عوضوملل ًامساح ًاليلد اوركذ امو ءةلأسملا هذه

 «ملسم بعش يروسلا بعشلا «ملسم بعش يرئازجلا بعشلاف ءدلب يآ نع متتش
 مهيلع قبطت يتلا نيناوقلا نكل «خلإ كلذ ىلع اوسيقو كلذك يندرألا بعشلا

 ةملسم ريغ بوعشلا هذه لعجي ال كلذ ؛ةيمالسإ تسيل يه اهرثكأ وأ اهنم ريثكلا

 بزح «نييثعب نيملسملا لعجي ال ايروس يف ثعبلا بزح ءًافنآ تلق امك ًامامت
 مكاحلا نيب نحن قرفن كلذلو «نيملسم ريغ نييقارعلا لعجي ال قارعلا يف ثعبلا

 ينعي ال كلذف يقارعلا بعشلا ةرصانم بجي :لوقن امنيحو «نيموكحملا نيبو

 ال كلذ «ثعبلا بزح سيئر ةرصانم وأ يثعبلا بزحلا ةرصانم بجي هنأ ...ًاقلطم

 .هترصانم بجي يذلا وه بعشلا نكل «هترصانم زوجي هنأ ينعي

 تأرق ًايصخش انأو فرعن نأ ديرن نحن ءاذكه سيل طبضلاب يلاؤس :لئاسلا

 ناك نإ- اهولعت يتلا رادلا نأ ىلع روهمجلا لوق حجر هللا همحر ميقلا نبا نأ

 اهلهأ ربيخ ربيخب اولدتسا دقو مالسإ راد يهف ةيمالسإ ماكحأ اهولعت - حيحص

 اهولعت هنأل «مالسإ راد تحبصأف ةباحص َرّمَأ لب يبنلا امدنعو ؛ةمذ لهأ مهلك

 يرجت يتلا ماكحألا نأ فرعن نحن اهيلع يرجت يتلا رادلا امأ «ةيمالسإ ماكحأ

 ماكحألا اهيلع يرجت يتلا رادلا ماكحألاف ؛ةيعضو نيناوق وأ ةيكارتشا يه نآلا

 ...؟بوعشلا نع رصبلا ضغب رفك راد مأ مالسإ راد يه له ةيعضولا

 ةداعإلا نم اودبي اميف دبالو ًافنآ قبس اميف اذه نع تبجأ نظأ انأ :خيشلا

 هذه مالسإ راد هذه :لوقنو برح رادلا هذه:لوقت امنيح ماكحألا نم بترتي اذام

 ؟اهتلتاقم كلذ لوأ سيلأ :ماكحألا نم اهيلع بترتي يذلا ام برح راد

 كلا اعلم بعل مرح



 .معت :لئاسلا

 :تلق امدنع «لاؤسلااذه وأ لاكشإلا اذه نع باوجلل تضرعت انآ :خيشلا

 وأ يرئازجلا بعشلا لتاقت لهف «هللا ةعيرش قبطت ةملسم ةلود كانه ناك ول

 .ةيميت نباو ميقلا نبا نع لقنلا نم تركذ ام ىلع ءانب يل لق ؟يروسلا

 .كيف هللا كراب دعأ :لئاسلا

 وأ دجوي هنأ انضرف ناك اذإ :ًافنآ هتلق ام ديعأو ًافنآ تلق اذإ :لوقأ :خيشلا

 يه ةلودلا هذه له «هللا لزنأ امب مكحت ةلود - هنم دبال اذهو - ام ًاموي دجويس

 رحبلا ىلع يتلا ىرخألا بوعشلا لك ىلإ لصيو يروسلا بعشلا لتاقتس

 سنوت ام كاردأ امو سنوتو ايبيل ام كاردأ امو ايبيل اهنمو رئازجلا اهنمو طسوتملا

 لودلا هذه له «ةيمالسإ :باوجلا ؟ةيمالسإ ريغ مأ ةيمالسإ بوعشلا هذه له

 نوكتس اهنأ اهانضرتفا يتلا ةلودلا هذه :ًاذإف ءال :باوجلا ؟هللا لزنأ امب مكحت

 ؟ةملسملا بوعشلا هذه لتاقت هللا لزنأ امب مكحت

 ..خيش اي نكلو :لئاسلا

 اذام ىلع :كاردتسالل «نكلو» :يلوق كافخي ال تنأ ءًاوفعال ال :خيشلا

 .يلاؤس ىلع بجأ تنأف ؛تنأ هيلع كردتستل ًائيش تلق ام ؟كردتست

 .هللا ءاش نإ كلاؤس ىلع بيجأس معن يأ :لئاسلاء

 .لضفت :خيشلا

 اننومكحي مهنأ ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةديقع دنع نحن نآلا خيش اي :لئاسلا

 .رهاظلاب

1 
 يا



 .تئش ام حرشا مث ءال :لق معن :لق تنأ خيش اي .ينتبجأ ام :خيشلا

 .ةيمالسإلا بوعشلا نولتاقي ال لاحلا ةعيبطب خيش اي ال :لئاسلا

 نوكي نأ صرحأ انآ كلذلو ءًافنآ هتلقن يذلا لوقلا مزال وه اذه نكل :خيشلا

 :نآلا لوقت ماد امف ءاهنع ىنغ يف نحن تاهاتم يف لخدن ام ىتح ًارصتخم ًاباوج

 فيك :ًاذإ :ةملسملا بوعشلا هذه لتاقت ال هللا لزنآ امب مكحت يتلا ةلودلا هذه نأ

 يذلا فيرعتلا ؟كلذك سيلأ ءاهيف قداص فيرعتلاو ؟فيرعتلا كلذ اهيلع قبطني

 نومكحي ال ماكحلا نم مهيلع يذلا نأل ءبوعشلا هذه ىلع قيطنم قداص هتلقن

 ءراهنو ليل هيف راص «ضوقنمو ضقان هيف راص «قفون فيك :ًاذإ «مالسإلا ةعيرشب
 .امهنيب قيرفتلا نم دبالف «لطابو قح يف راص

 .ًافنآ كل تلق ام وه قيرفتلا دقتعأ انآ

 (00 1:55 1+ /؟؛51/) "رونلاو ىدهلا"

 «نيرشعلا نرقلا ةيلهاج» حلطصم يف باب ]۹٠[

 :[مامإلا لثس]

 ىدحإ يف ةرثكب ًالوادتم ًاحلطصم هللا همحر «بطق ديس» ةيعادلا لوانت

 امف .«نيرشعلا نرقلا ةيلهاج» حلطصم وهو الأ ءاهلثمي يتلا ةيمالسإلا سرادملا

 ًاقفو ةميدقلا ةيلهاجلا عم اهئاقتلا ىدم امو ؟ةرابعلا هذه يف باوصلاو ةقدلا ىدم

 ؟مكروصتل

 :هللا همحر باجأف

 :دعبو هالاو نمو ةبحصو هلآ هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلا



 فصو يف ةغلابم نم ولخت ال «نيرشعلا نرقلا ةيلهاج» ةملكلا هذه نأ هارأ يذلا

 ناك نإو «نرقلا اذه يف يمالسإلا نيدلا دوجوف "نيرشعلا نرقلا" يلاحلا نرقلا

 ةيلهاجلاك ةيلهاج لثمي نرقلا اذه نأب لوقلا نم انعئمي هنم سيل ام هيف لخد دق

 اوناك مهف طقف برعلا اهب ينعملا ناك نإ «ىلوألا ةيلهاجلا نأ ملعن نحنف .ىلوألا

 نايدأ نم برعلا لوح ناك ام اهب ينعملا ناك نإو «نيبم لالض يف اوناكو نيينثو

 هزنم صلاخ نيد نامزلا كلذ يف قبي ملف ؛ةفرحم نايدأ يهف ةينارصنلاو ةيدوهيلاك

 فصو دهعلا كلذ ىلع ةيلهاجلا فصو نأ يف كش الف «ليدبتلاو ريغتلا نع

 ىلع ّنَم دق ىلاعتو كرابت هللا نأ ماد ام اذه اننرق يف كلذك رمألا سيلو «حيحص

 نييبنلا متاح هلي اًدمحم مهيلإ لسرأ نأب ًايناث سانلا رئاس ىلع مث ًالوأ برعلا
 هذه هتعيرش ظفحب لجو زع هللا دهاعتو نايدألا متاخ وهو مالسإلا نيد هيلع لزنأو

 ةمألا نأ ربخأ دق لقي هيبنو 4َنوُظْفاَحح ُهَلاَنِإَو َرْكَذلا الر نحت اإ لجو زع هلوقب

 يف مهلبق نم ممألا باصأ يذلا فارحنالا نم ءيش اهبيصيس ناك نإو ةيمالسإلا

 اولخد ول ىتح «عراذب ًاعارذو ,ربشب ًاربش مكلبق نم ننس نعبتتلا :ةإه هلوق لثم
 هيلع لاقف ؟ىراصنلاو دوهيلا هللا لوسراي مه نماولاق هومتلخدل برض رحج
 ربخلا اذهب ربخخأ دق اإ لوسرلا ناك نإو لوقأ "«سانلا نمف مالسلاو ةالصلا

 كلذ يف ىراصنلاو دوهيلا نودلقيو ريبك دح ىلإ نوفرحنيس نيملسملا نأ ديفملا

 نوقبيس مهنأب هعابتأ رشب دق هسفن تقولا يف مالسلاو ةالصلا هيلع نكل فارحنالا

 :ةقرفتلا ثيدح يف مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف مهل همسر يذلا ةطخ ىلع

 الإ رانلا يف اهلك مالسلاو ةالصلا هيلع لاق ةقرف نيعبسو ثالث ىلإ يتمأ قرتفتسو

 يتلا يه» لاق ةياور يفو ؛«ةعامجلا يه)» :لاق (هللا لوسر اي يه اما :اولاق ؛ةدحاو

 055 ؟مقر) ملسمو 0559مقر) يراخبلا قرد



 يف هلوق يف «مالسلاو ةالصلا هيلع «كلذ دكأو «يباحصأو هيلع انآ ام ىلع نوكت

 ال قحلا ىلع نيرهاظ يتمأ نم ةفئاط لازت ال نيخيشلا نيب هيلع قفتملا ثيدحلا
 ةكرابم ةعامج ةمألا هذه يف لازت ال نذإف «هللا رمأ يتأي ىتح مهفلاخ نم مهرضي

 وأ ةميدقلا ةيلهاجلا نع نوكت ام دعبأ يهف ةنسلاو باتكلا يده ىلع ةمئاق ةبيط

 حماست هيف نيرشعلا نرقلا ىلع ةيلهاجلا قالطإ نأ هارأ يذلا نإف كلذلو «ةثيدحلا

 ةدابع يف صالخإلا نعو ديحوتلا نع فرحنا دق هلك مالسإلا نأب سانلا مهوي دق

 يذلا ةيلهاجلا نرقك «نيرشعلا نرقلا «نرقلا اذه راصف ءايلك افارحنا لجو زع هللا

 اذه لئنيح رونلا ىلإ تاملظلا نم هجارخإ ىلإ هبحصو لاو هللا لوسر ثعُب

 يف ىلاعت لاق امك- نيذلا ًالوأ رافكلا يف هدييقت نسحي قالطإلا اذه وأ لامعتسالا

 هللا َمَّرَحاَم َنوُمَرْي الو رخآلا مْويلاِب الو هللاب َنوُنوْؤُياَ َنيِذَّلا اوُلِتاَثل - مهنأش

 دي ْنَع يرل اوعي ىح باَِكلا اولو يذلا ىِ محلا نيو نويد الو ةَلوْسَرَو
 . 4َنوٌرِغاَصض ْمُهَو

 مل يذلا نيملسملا ربغ ىلع قبطني امنإ ةيلهاجلاب نيرشعلا نرقلا فصو

 اذهو ءريخ نيملسملا يف قبي مل هنأب ماهيإ قالطإلا اذه يفف ةنسلاو باتكلا اوعبتي

 ةفئاط ءاقبب ةرشبملا مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ثيداحأ نم هنایب قبس ام فالخ

 اييرغ أدب مالسإلا نإ) مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق كلذ نمو قحلا ىلع ةمآلا نم

 ىلع ثيدحلا ءاج «هللا لوسر اي مه نماولاق ...ءابرغلل ىبوطف ًابيرغ دوعيسو

 ام نوحلصي نيذلا مه :ءابرغلا ًافصاو ل لوسرلا لوقي اهضعب يف ةدع تاياور

 ةالصلا هيلع لاق “یرخآ ةياور يفو '”(يدعب نم يتنس نم سانلا دسفأ

 ١٤٤(. !مقر) عماجلا فعض(١)

 Yo | ا ا .48”0/7مقر) عماجلا حيحص (؟)



 نمم رثكأ مهيصعي نم نيريثك سانأ نيب نوحلاص نوليلق سانأ مها :مالسلاو

 هيف نأل هلك نرقلا ىلع رضاحلا رصعلا يف قالطإلا اذه زوجي ال كلذلف «مهعيطي

 كلذك لظتسو هتتس ىلعو ةا يبنلا يده ىلع لازت ال ةبيط ةيقب - هللا دمحلاو -

 .ةعاسلا موقت ىتح

 هنأ ثحابلا رعشي امم هفيناصت ضعب يفو هللا همحر بطق ديس مالك يف نإ مث

 لعلو .سانلل هحيضوت ليبس يف مالسإلل دئازلا سمحتلا نم ءيش هباصأ دق ناك

 نع هثيدحك ءةيهقفلا لئاسملا ضعب يفف ؛ةيبدأ ةغلب بتكي ناك هنأ كلذ يف هرذع

 اهلك تارابعبو ديحوتلاب بتكي ذخأ «ةيعامتجالا ةلادعلا» باتك يف لمعلا قح

 يف ةيفلخلا هذه نم وهف مهناميإو مهنيدب ةقثلا نينمؤملا سوفن يف ييحت ةيوق

 ضعب هل نأ ًانايحأ سملن انك نإو بابشلا بولق يف مالسإلا ةوعد ددج دق عقاولا

 يتلا لئاسملا ضعب نم هركف ررحي نأ ىلع هتقو هدعاسي مل هنأ ىلع لدت تاملكلا

 يف ةملكلا هذه قالطإ نإ :لوقلا ةصالخف ءاهيف ثدحتي وأ اهلوح بتكي ناك

 ةفئاطلا قح مضه ىلإ وعدت يتلا ةغلابملا نم ءيش نم ولخي ال رضاحلا رصعلا

 .هتركذف لابلا يف نع ام اذهو ةروصنملا

 ۳۹۱-۳۹٤( /1)'' ينابلألا ةايح"

 ةيبسنلا داريو ةيلهاحلا قلطت دق باب []

 نبا لاقو :لاق .ةعباتتم ىألم لاق .*؛:ابلا)كاًفاَهِد اَمأَكَول :ةمركع نع

 .اقاهد اسأك انقسا ةيلهاجلا يف لوقي يبأ تعمس :سابع

 .يراخبلا هاور

 :[لاقف اًررقم "ةيلهاجلا يف" سابع نبا لوقل رجح نبا حرش مامإلا لقن]
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 «ةقلطملا ال ةيبسن ةيلهاج اهب دارملاو ءةيلهاجلا يف هنم كلذل يعامس عقو يأ

 .نينس رشع وحتب ثعبلا دعبالإ دلوي مل لب ةئعبلا لبق ام دودي مل سابع نب نأ
 ."حتف" .ملسي نأ لبق كلذ لوقي سابعلا عمس هنأ دارأ هنأكف

 م /۲)" يراخبلا حيحص رصتخم"

 «نيدلا يف هاركإ ال” :یلاعت هلوق نيب عمجلا فيك باب ۷1

 «...سانلا لتاقأ نأ ترمأ» : أب ىبنلا لوقو

 ۲٠٠ :ةرقبلا»# نيدلا ىف َهاَرْكِإ ال## :ىلاعتو كرابت هللا لوقل ةبسنلاب :لئاسلا

 فيكف ««هللا الإ هلإ ال نأ اودهشي ىتح سانلا لتاقأ نأ ترمأ» :87 ىبنلا لوقو

 ؟ثيدحلاو ةيآلا نيب عمجن

 ةيزجلا امإو مالسإلا امإ عرشلا يف ماكحأ ةثالث كانه نأ ملعت الأ :خيشلا

 ؟اذه فرعت «لاتقلا امإو ؛:نورغاص مهو دي نع

 .فرعأ معن :لئاسلا

 «ثيداحألا نم ةعومجم ماكحألا لخ «دحاو ثيدح دنع فقت ال ًاذإف :خيشلا

 ضراعتي الف ءهنيد ىلع ىقبي رفاكلا نأ كلذ ىنعمو ةيزج كانه نأ ملعت تنك اذإف

 ةيزجلا عفد ىلع هركي امنإ ء(١٠٠ :ةرقبلا># نيدلا يف َهاَرْكِإ ال## :ىلاعت هلوق عم ذئنيح

 ؟حضاو ءهنيد ىلع ءاقبلا راتخا اذإ

 معن :لئاسلا

 .ضراعت ال ءاذإف :خيشلا

 60:58:58 /515) "رونلاو ىدهلا"
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 هقافن تامالعو قفاثملا فيرعت باب []

 :[مامإلا لاق]

 مهرفك نيبتي امنإو «مالسإلا نورهظيو رفكلا نوئنطبي نيذلا مه [نوقفانملا]

 مهمعزو ءاهناجهتساو ةعيرشلا ماكحأ ضعب يف زمغلا يف مهتاملك نم حشرتيامب

 :هلوق ىف ىلاعتو كرابت اتبر ةقيقحلا هذه ىلإ راشأ دقو !قوذلاو لقعلل ةفلاخم اهنأ

 ْمُهَكاَتَْرَأل ءاَشَتْوَلَو « مكئاَمضأ هللا جر نل نأ ضر موف يف َنيِذَلا بح مَا

 ٠ ”ة:دمحم)# مُكَلَغَأ مَعَ هاو لوقا ِنَخ يف ْمُهَنَِرْعَتَلَو مهاب مُهَتفَرَعْلَ

 .ناعتسملا هللاو ءانرصع يف ريثك نيقفانملا ءالؤه لاثمأو

 .(۸٤ص)" زئانجلا ماكحأ صيخلت"'

 ةالص نودهشي ال نيذلا سانلا نايعأ ىلع مكحي له باب ]44[

 ؟قافنلاب ةعامج يف مصعلا وأ رحفلا

 رصعلا ةالص وأ رجفلا ةالص نع فلختي نم ىلع مكحي نمل ةبسنلاب :لاؤس
 م
3 

 «نيتالصلا نيتاهل كروضح مدع ببسي قفانم تنأ ركذي ينعي اًننيع ًاقافن «قافنلاب 7

 ؟يمري ينعي نمل كتحيصن عم اذه مكح خيش اي يردأ امف

 ؟نمل ةحيصن عم :خيشلا

 .خألا يمري نمل :ةلخادم

 ءاشعلا ةالص نأ ةنسلا يف فورعم ينعي كلذ يف ثيدحلا ًاعبط :خيشلا

 سانلا نم ديز ىلع مكحلا نكل «نيقفانملا ىلع تاولصلا دشأ يه رجفلا ةالصو

 فل رذعال هنأب ًامزاج ًاتوبث تبثاذإ الإ ءًازئاج هارن الف قفانم هنأب نيعم صخش

 سس
 يا



 هتحيصنبو هريكذتب امنإو «هيلع قفانملا ةظفل قالطإب ةجلاعملا نوكت الف ذئنيحو

 نيركذملا ريكذتل بيجتسي ال هنأ نيبت اذإف «ةركلا دعب ةركلاو ةرملا دعب ةرملا

 ام قفانملا ظفل هيلع قلطي نأ زوجي هنأ هذه ةلاحلاو كش الف نيحصانلا ةحيصنلو

 رعاشلا لوق مومع يف كاذنيح لخدي هنأل ءيعرش رذع هل نوكي نأ ىفتتا ماد

 :لاق ثيح رعاشلا هيقفلا وأ ءهيقفلا

 رذحمو فرعمو ملظتم ةتس يف ةبيغب سيل حدقلا

 ركنمةلازإ يف ةناعإلا بلط ٠٠ نمو ٍتفتسموًاقسفرهاجمو
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءربخألا لاؤسلا نع باوجلا وه اذه

 ٠٠:۱۳:۱۷( /۳۱۷) "روتلاو ىدهلا"

 بلقلا يف قافنلا تبني ءانغلا باب [0]

 :[ءانغلا ميرحت ةمكح ىلع مالكلا ضرعم يف مامإلا لاق]

 :ميرحتلا ةمكح ىلع ةلادلا ةيفلسلا راثآلا نمو

 .«بلقلا يف قافنلا تبني ءانغل» :لاق دوعسم نبا نع :ًالوأ

 :[لاق مث رثألا ةحص مامإلا نيب مث]

 يف هتجرخ كلذلو باذك هدانسإ يف نكل كلب يبنلا ىلإ ًاعوفرم يور دقو

 )551١5(. مقر «ةفيعضلا»

 )۲٤۸/١(: مدقتملا دوعسم نبا رثآ بقع هللا همحر ميقلا نبا لاق :(ةدئاف)

 ؟يصاعملا رئاس نيب نم بلقلا يف قافنلل هتابنإ هجو امف :ليق نإف

 ءاهلامعأو بولقلا لاوحأ ىف ةباحصلا هقف ىلع ءىش لدأ نم اذه :ليق

 م



 نع نيفرحنملا نود بولقلا ءايطأ مه مهنأو ءاهئاودأو اهتيودأب مهتفرعمو

 مقسلا نم يوادملاك اوناكف ءاهئاودأ مظعأب بولقلا ضارمأ اوواد نيذلا «مهتقيرط

 قفتاف ءاهرثكأب وأ ءاهوبكر يتلا ةيودألا نم ريثكب اولعف هللاو اذكهو «لتاقلا مسلاب

 لودعلاو «فلسلا يف نكت مل ةنمزم ضارمأ ثودحو «ىضرملا ةرثكو «ءابطألا ةلق

 ؛ضرملا ةدام يوقي ام ىلإ ضيرملا ليمو ؛عراشلا هبكر يذلا عفانلا ءاودلا نع

 «ىضرملا نم قاوسألاو «تاقرطلاو رودلا تألتماو ءرمألا مقافتو ءءالبلا دتشاف

 .سانلا ببطي لوهج لك ماقو

 تايتنك هيف هتابنو «قافتلاب بلقلا غبص يف ريثأت اهل صاوخ ءانغلل نأ ملعاف

 .ءاملاب عرزلا

 امب لمعلاو «هربدتو «نآرقلا مهف نع هدصيو بلقلا يهلي هنأ :هصاوخ نمف

 نآرقلا نإف ؛داضتلا نم امهنيب امل ًادبأ بلقلا يف ناعمتجي ال ءانغلاو نآرقلا نإف هيف

 .يغخلا بابسأو ءسوفتنلا تاوهش ةبناجمو «ةفعلاب رمأيو «ىوهلا عابتا نع ىهني

 جيهيو ؛هنسحيو «هلك كلذ دضب رمأي ءانغلاو ءناطيشلا تاوطخ عابتا نع ىهنيو

 «حيبق لك ىلإ اهكرحيو ءاهنطاق جعزيو ءاهنماك ريثيف ءيغلا تاوهش ىلإ سوفتلا

 امهجييهت يفو «نابل اعيضر رمخلاو وهف «حيلمو ةحيلم لك لصو ىلإ اهقوسيو

 هنيدخو «هفيلحو هبئانو ؛هعيضرو رمخلا ونص هنإف ؛:ناهر اسرف حئابقلا ىلع

 ةعيرش امهنيب مكحأو «خسفيال يذلا ءاخإلا دقع امهنيب ناطيشلا دقع «هقيدصو

 «لقعلا سوسو «ةءورملا قراسو «بلقلا سوساج وهو «خسنت ال يتلا ءافولا

 ليختلا لحم ىلإ بديو «ةدئفألا رئارس ىلع علطيو «بولقلا نماكم يف لغلغتي

 ىرت انيبف ؛ةقامحلاو ةنوعرلاو «ةعاقرلاو ةفاخسلاو «ةوهشلاو ىوهلا نم هيف ام ريثيف

 ةوالحو مالسإلا راقوو ناميإلا ةجهبو لقعلا ءاهبو راقولا ةمس هيلعو لجرلا

 سس
 يا



 هقرافو هتءورم تبهذو ؛هؤايح لقو هلقع صقن هيلإ لامو ءانغلا عمتسا اذإف «نآرقلا

 هيلع لقثو هناميإ «ىلاعت هللا ىلإ اكشو «هناطیش هب حرفو هراقو هنع ىلختو «هؤاهب

 ام نسحتساف هدحاو ردص يف كودع نآرق نيبو ينيب عمجت ال بر اي :لاقو هنآرق

 راقولا نم لقتناو «همتكي ناك ام هرس نم ىدبأو «هحبقتسي عامسلا لبق ناك

 «هسأرب ليميف «عباصألاب ةعقرفلاو ةهزهزلاو بذكلاو مالكلا ةرثك ىلإ ةنيكسلاو

 تابثو بئثيو «هيديب هسأر مآ ىلع قديو ؛هيلجرب ضرألا برضيو «هيبكنم زهيو

 «ناوسنلا قيفصت هيديب قفصيو «بالودلا لوح رامحلا نارود روديو «بابدلا

 تاقعز قعزي ةراتو «نيزحلا هوأت هوأتي ةراتو «ناريثلا راوخك الو دجولا نم روخيو

 :لوقي ثيح هلهأ نم هب ريبخلا قدص دقلو «نيناجملا

 ؟حابصلا ىلإ عامسلا بيط ىلعانعمتجا دقو ةليل ركذتأ

 حار يغب سوفنلا تركسأف يناغألا ساأك اننيب ترادو

 يحاص كانه رورسلاو ًارورس ىواشن الإ مهيف رتملف

 حامسلا ىلع يح وهللا باجأ هيف تاذللا وخأ ىدان اذإ

 حالملا ظاحلأل امهانقرأ ايش تاجهملا ىوس كلمن ملو

 موق يف دانعلاو «موق يف قافتلا ثروي عامسلا :نيفراعلا ضعب لاقو

 دسفي ءانغلاف :لاق نأ ىلإ ...موق يف ةنوعرلاو «موق يف روجفلاو ءموق يف بذكلاو

 .قافنلا يف جاه بلقلا دسف اذإو «بلقلا

 مهل نيبت نآرقلاو ركذلا لهأ لاحو ءانغلا لهآ لاح ريصبلا لمأت اذإف ةلمجلابو

 .قيفوتلا هللابو ءاهتيودأو بولقلا ءاودأب مهتفرعمو ةباحصلا قذح

 ١-151(. 48 ص) «برطلا تالآ ميرحت»
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 ؟نيقفانملا سأر ىلع زا ىبنلا یلص له باب [/3]

 نب يبأ نب هللا دبع نيقفانملا سأر ىلع يي هللا لوسر ىلص له :لاؤس

 ؟لولس

 ؟نيقفانملا سأر ىلع ىلص له :خيشلا

 تلزن ىتح «هنع هللا يضر رمع انديس نيبو هنيب ةفورعم ةصقلاو «ىلص وه

 .نيقفانملا ىلع ةالصلا نع يهنلاب ةيآلا

 )00:5١:١8/85( "رونلاو ىدهلا"

 1 ا



 ةالصلا كرات مكح ىلع مالكلا باوبأ عامج

 -مدقت ام ريغ-

E | 





 ع

 ةعافشلا ثيدح باب 1
 و هي

 :[ چپ هللا لوسر لاق]

 ٌةَلَداَجم ام [!هديب يسفن يذلاو] ف؛اونمأو رانلا نم نونمؤملا صلح اذإ#

 يف مُهّبرل نينمؤملا ةلداجم نم ٌدشأب ايندلا يف هل نوكي ّنحلا يف هبحاصل مُكِدَحأ
 ؛انعم نولصياوناك اًنُتاوخإ !:انّبر :نولوقي :لاق .رانلا اوُلِيْدَأ نيذلا ٌمهناوخإ

 :ٌلوقيف :لاق .رانلا مهتلخدأف ؛[انعم نودهاجیو] ؛انعم نوُجُحيوءانعم ءنوموصيو

 رانلا لكأت ال ؛مهِروّضي مُنوفرْعَيَف ؛مهنوثأيف ؛مهنم متفرع نم اوُجِرخأف اوُبَمْذا

 نم مهنمو ؛هيَقاس فاصنأ ىلإ زانلا ُْنذَحَأ نم مِهْنِمَف ؛[ةْجّولا سعت مل1 ؛مُهَرَوُص
 ْنَم انجّرخأ دق !انّبر :نولوقيف ؛[ًريثك ًارشب اهْنِم َنوُجِرْخُيَف] "هْيَبْعَك ىلإ هتذخأ
 رانيد ٌلاقثم وبلق يف ناك نم اوُج رخ :ُلوقي [ف نوملكتيف نودوُعَي] مث :لاق .انترّمَأ

 نمم ًادحأ اهيف ْرَّذَن مل !انّبر :نولوقي] مث ؛[ًاريثك ًاقلخ نوُجٍرْخيف] .ناميإلا نم

 .ةوُجِرْخَأ ف ]رانيد فصن زو هبلق يف ناك نم [فءاوعجرا :لوقي مث .اَنرَمَأ

 :لوقي ىتح ؛[...انترمأ نمم اهيف ْرَذَن مل !انّير :نولوقي مث ءأريثك ًاقلخ نوجرخیف

 مل نمف :ديعس وبأ لاق ء[ًاريثك ًاقلخ نوجرخيف].ِةرَذ لاقثم هبلق يف ناك نم اوُجرخأ

 ٌةَتَسَح ُكَتَنَِو ةَرَد لام ٌمِلْظَيَأل هللا نِ :ةيآلا هذه أرياف ثيدحلا اذهب ْفَّدَّصُي

 انْجَرخَأ دق !انبر :نولوقيف:لاق ؛(٠4:ءاسنلا# َيِظَع اًرْخَأ ُدْنُدَل نم ِتْوْيَو اَهْفِعاَضُي

 «"دنسملا" نم بيوصتلاو :تلق ."هيتبكر :"ملسم" يف" :شماهلا ىلعو "هيفك " :لصألا(١)

 وهو ؛ديعس نب ديوس ملسم ةياور يفو " هيمدق" :"يراخبلا" يفو." ةجام نباو "يئاسنلا"و
 .[هنم] .هيف ملكتم
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 ؛ةكئالملا ٍتَعْفش :هللا لوقي مث:لاق .ٌديخ هيف ّدحأ رانلا يف ّقّْبَي ملف ؛انترمأ نم

 نم ةضبق بقيق :لاق نيمحارلا محرأ َيِقَّبو ؛نونمؤملا َعَمَسو ؛ءايبنألا ِتَعَّفَشو

 .ًامّمْح اوراص ىتح اوُقرَتحا دق ؛َذَق ًاريخخ اولمعي مل ًاسان - ِنيِيَضْبَق :لاق وأ -رانلا

 ةّبحلا بْب امك نوبي ؛مهيلع ٌبَصُيَق ؛(ًةايحلا) :هل لاقي ءام ىلإ مهب ىَتْويَف :لاق

 ناك امف؛ةرجشلا بناج ىلإو ؛ةرخصلا بناج ىلإ اهوُمُثْيَأَر دق] ؛ٍليّسلا ليهَح يف

 َنوُجرْخَبَف :لاق ؛[ضيبأ ناك ّنظلا ىلإ اهنم ناك امو ؛رضخأ ناك اهنم سمشلا ىلإ

 .هللا ٌءاقَتَع :(متاوخلا :ةياور يفو) ؛متاخلا مهقانعأ يفو ؛ؤلؤللا ّلْثِم مهداسجأ نم

 .[ُهَعَم ُةَّلئيَو] مُكل وهف ءيش نم مُتيأَرَو ُمتَّْمت امف ؛ةنجلا اولخدا : هَل ٌلاقْيف :لاق

 الو ؛ةوُلِعَع لمع ريغب ةنجلا ُمُهَلَخْدَأ نمحرلا ٌءاقتُع ءالؤه :ةنجلا لهأ لوقيف]

 :لاق .نيملاعلا نم ًادحأ ٍطعُت مل ام اَنتيَطَعَأ !انّير :نولوقيف :لاق .[ُهوُمَّدقر يخ

 [:لاق] ؟َكلذ نم ُلَضْفَأ امو !انّبر :نولوقيف .هنم َّلَضْفَأ يدنع مكل نإف :لوقيف

 .«أدبأ مكيلع طا الف ؛مّكْنَع يئاضر :ٌلوقيف

 :[مامإلا لاق]

 نع رمعم انربخأ )509/11١-51١١(: " فنصملا" يف قازرلا دبع هجرخأ

 هللا لوسر لاق :لاق يردخلا ديعس يبأ نع راسي نب ءاطع نع ملسأ نبا ديز

 نباو ء(۲۷۰ /؟) يتاسنلاو ٤ /") دمحأ هجرخأ قازرلادبع قيرط نمو

 " ديحوتلا " يف ةميزخ نباو «-ًارصتخم -(۲۹۸) يذمرتلاو 250 مقر) ةجام
 (؟177:مقر ةالصلاردق ميظعت)يف يزورملا رصن نباو ؛(9185١517950 ص)

 ثيدح :ينعي .هوحنب :لاق امنإو ؛هظفل قسي مل ؛هب رمعم نع روث نب دمحم هعباتو

 .هجيرخت يتآلا دعس نب ماشه

 نسل
 يا



 .ةناوع وبأ هجرخأ

 نوُراضت له " :هلوأو ؛هنم متأ هب ملسأ نب ديز نع لاله نب ديعس هعباتو

 ملسمو )۷٤١۹(« يراخبلا هجرخأ .هلوطب ثيدحلا "..رمقلاو سمشلا ةيؤر يف

 .(ناسحإلا -۳۳۳)نابح نباو (؟١١ص)ًاضيأ ةميزخ نباو )115/1-/١١17(.

 يراخبلا اذكو ١١١- ١١۷(« /1) ملسم هجرخأ :ديز نع ةرسيم نب صفحو

 نب ماشهو )154/1-١59(. ةناوع وبأ اذكو ؛همامتب هقسي مل هنكل ؛(4081)

 ؟(١٠5 ص) ةميزخ نباو ؛همامتب )1/81١/1١-١1485( ةناوع وبأ هجرخأ :هنع دعس

 قسي مل هنأ الإ ؛(۱۱۷ /۱) ملسم اذكو ؛هحح صو (084 -0۸۲ /5) مكاحلاو

 :"”ءاطع عباتو .هوحن ةرسيم نب صفح ثيدح ظفل ىلع هب لاحأ امنإو ؛هظفل

 -ديعس يبأ رجح يف ناكو «ثيل ينب دحأ -يراوتعلا ديبع نب ورمع نب ناميلس

 هركذف ...لوقي ةو هللا لوسر تعمس :لوقي يردخلا ديعس ابأ تعمس :لاق

 .ةثلاثلا ةدايزلا هيفو ًارصتخمم هوحن

 يف ةبيش يبأ نباو ء(١١١ ص) ةميزخ نباو 1١-15((: /5) دمحأ هجرخأ

 يف ريرج نباو ((47580) هجام نبا هنعو )2١1074/709/17(: " فنصملا"

 «(۱۲۹۸ ٤٤۸/ ص) "دهزلا دئاوز" يف دعاص نب ىيحيو :(85 )١/ "ريسفتلا"

 هل ضيبو !" ملسم طرش ىلع دانسإلا حيحص" :لاقو (086 )٤/ مكاحلاو

 .ثيدحتلاب حرص دقو «قاحسإ نب دمحم هيف نأل ؛طقف نسح وه امنإو «يبهذلا

 ءرخآ ناكم يف هارت ال دق يذلا جيرختلا اذه ثيدحلا جيرخت دعب -لوقأ

 ٌقبسو وهس وهو "ًاديز عباتو" :(ةعوبطملا ١- ص) "ةالصلا كرات مكح «يتلاسر يف عقوو )١(

 .[هنم].مَلَق
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 "و "نئسلا "و " حاحصلا "لهآ نم امهريغو نيخيشلا نيب هيلع قفتم هنآ نايبو
 مهناوخإ يف نيحلاصلا نينمؤملا ةعافش اهنم ؛ةميظع ةمج دئاوف هيف:-"ديناسملا

 فالتخا ىلع مهنود مه نمم مهريغ يف مث «مهبونذب رانلا اولخدأ نيذلا نيلصملا
 «نينمؤملا نم رانلا يف يقب نم ىلع ىلاعتو كرابت هللا لضفتي مث .مهناميإ ةوق

 دارملا نأ مهضعب مهوت دقلو.هومدق ريخ الو ؛هولمع لمع ريغب راثلا نم مهجرخيف

 يف ظفاحلا لاق!رانلا نم نيدحوملا ريغ جارخإ زيوجت يفنملا ريخلاب

 ٤۲۹(: /۱۳)"حتفلا"

 امك ؛نيتداهشلاب رارقإلا لصأ ىلع داز ام يفنملا ريخلاب دارملا نأب كلذ درو»

 .(ثيداحألا ةيقب هيلع لدت

 اي :لاقيف» :ًاضيأ ةعافشلا يف ليوطلا سنأ ثيدح يف كب هلوق اهنم :تلق

 نذئا !بر اي :لوقأف .عفشت عفشاو ءطعت لسو «عمسي لقو «كسأر عفرا !دمحم

 نجرخأل يتمظعو يئايربكو يلالجو يتزعو :لوقيف .هللا الإ هلإ ال :لاق نميف يل

 .(«هللا الإ هلإ ال :لاق نم اهنم

 يفو .(۸۲۸ :مقر /؟95/5) "ةنجلا لالظ" يف جرخم وهو «هيلع قفتم

 نم لخدأو «سانلا باسح نم هللا غرفو ..» :هنع هللا يضر سنأ نع ىرخأ قيرط

 لجو زع هللا نودبعت متنك مكنأ مكنع ىنغأ ام :رانلا لهآ لوقيف ءرانلا يتمأ نم يقب

 لسريف .رانلا نم مهنقتعأل يتزعبف :لجو زع رابجلا لوقيف ؟ًائيش هللاب نوكرشت ال

 .ثيدحلا «..نوتبنيف ءةايحلا رهن يف نولخديف ءاوشحتما دقو نوجرخيف مهيلإ

 ثيدحلا تحت " لالظلا" يف جرخم وهو :حيحص دنسب هريغو دمحأ هجرخأ

 دهاوش )550/١١( " متفلا" يفو 42847 )۸٤۲- دهاوش هيف هلو (۸0)

TA 
 ہا



 شغت مل" :هيف ا هلوق نم ةرمج يبأ نبا طابنتسا ىلع در ثيدحلا يفو .ىرخأ

 ًاملسم ناك نم نأ :" هوجولا تاراد الإ" :هدعب ينآلا ثيدحلا هوحنو "٠ هجولا

 هلوقب ظفاحلا هبقعت كلذلو !هل ةمالعال ذإ؛جرخيال يلصبال ناك هنكلو

 اولمعي مل " :هلوق مومعل ؛ةضبقلا يف جرخي هنأ ىلع لمحي نكل "6 /1)

 .اذه ينعي ؛" (ديحوتلا) يف ينآلا ديعس يبأ ثيدح يف روكذم وهو ؛" طق ًاريخ

 هجو نم ةرمج يبأ نبا ىلع ًابقعت ويفك ثيدحلا يف نأ هللا همحر ظفاحلا تاف دقو

 مهريغو نيمئاصلاو نيلصملا مهناوخإ يف هللا مهعفش امك نينمؤملا نأ وهو ؛رخآ

 ؛ىرخألا تارملا يف اوعُّفش املف «ةمالعلاب رانلا نم مهوجرخأف :ىلوألا ةرملا يف

 بسح لك ريخلا نم مهيف امنإو «ةهادب نولصم مهيف نكي مل ؛ًاريثكًارشب اوجرخأو
 .ىلاعت هللا ءاش نإ دحأ ىلع ىفخي ال ًادج رهاظ اذهو .هناميإ

 ًاملسم تام اذإ -ةالصلا كرات نأ ىلع عطاق ليلد ثيدحلاف ؛كلذ ىلعو

 هنأ ًادج يوق ليلد هيفف «نيكرشملا عم رانلا يف دلخي ال -هللا الإ هلإ ال نأ دهشي

 َنوُداَم ٌرِفْغَيَو وب كري نأ رفعي هللا نإ :هلوق يف ىلاعت هللا ةئيشم تحت لخاد

 ًاثيدح ")١10/5( هدئسم" يف دمحأ مامإلا ىور دقو :(48:ءاسنلا)# ءاَشَي نب كلذ

 هللا دنع نيواودلا» :ظفلب ًاعوفرم اهنع هللا يضر ةشئاع ةياور نم اذه يف ًاحيرص

 للاب كرشلاف ؛هللا هرفغي ال يذلا ناويدلا امأف» :هيفو «ثيدحلا (..ةثالث لجو زع

 .(۷۲:ةدئاملا)€ ثلا هلع هللا َمَّرَح ْدَقَق هللاب كري نم# :لجو زع هللا لاق

 ؛هبر نيبو هثيب اميف هسفن دبعلا ملظف ؛ًائيش هب هللا أبعي ال يذلا ناويدلا امأو

 نإ زواجتيو كلذ رفغي لجو زع هللا نإف ؛اهكرت ةالص وأ ؛هكرت موي موص نم

 يدنع مْلَسُم ريغ ناك نإو اذهو :(015 /5) مكاحلا هححص دقو .ثيدحلا "..ءاش

 ثيدحلا اذه هل دهشي هنإف ؛-(٤۳۸ :مقر) "ةيواحطلا حرش جيرخت" يف هتنيب امل -

 ا



 .هبنتف .ةمجرتلا ثيدح :حيحصلا

 لافغإ نم يهتني داكي ال ًاقح يبجع نإف !ملسملا يخأ اي فلس ام تفرع اذإ

 له :يهوالأ ؛ةماهلا ةلأسملا هذه يف ةباتكلا يف اوعسوت نيذلا نيفلؤملا ريهامج

 اذه داريإ نع -تعلطا اميف -ًاعيمج اولفغ دقل ؟ال مأ ًالسك ةالصلا كرات رفكي

 ةجح وه نم هركذي مل «هتحص ىلع امهريغو نيخيشلا قافتا عم حيحصلا ثيدحلا

 هللا همحر ميقلا نبا مامإلا مهنم ةصاخبو هيلع ةجح وه نم هنع بجي ملو «هل

 باوجو «"ةالصلا" :ميقلا هباتك يف نيفلتخملا ةلدأ قوس يف هعسوت عم هنإف «ىلاعت

 ؛ريفكتلا نم نيعناملا ةلدأ يف ثيدحلا اذه ركذي مل هنإف ؛هفلاخم ةلدأ نع مهنم لك

 كرات لمشت ةعافشلا نأ ىلع ةحيرصلا هتلالد رهظي ال ًالخم ًاراصتخا ًارصتخم الإ

 :لجو زع هللا لوقي" :ةعافشلا ثيدح يفو" :هللا همحر لاق دقق ءًاضيأ ةالصلا

 نم جرخيف" :هيفو ." هللا الإ هلإ ال :لاق نم رانلا نم نجرخأآل يلالجو يتزعو

 ." ...طق ًاريخ لمعي مل نم رانلا

 سنأ ثيدح رخآ يف وه لوألا رطشلاف ؛نيثيدح نم قفلم قايسلا اذهو :تلق

 وه رخآلا رطشلاو ؛هنم ريخألا فرطلا ١١١( ص)تركذ نأ قبس دقو ؛هيلع قفتملا

 ."...طق ًاريخ هلل اولمعي مل ًاسان رانلا نم ةضبق ضبقيف " :ةمجرتلا ثيدح يف

 ئراقلا اهيأ تركذت اذإ ًادج حضاو وهف ؛لخم راصتخا هراصتخا نأ امأو

 يبأ نبا ىلع هبيقعت هب ًاممتم( ١7 ص) ظفاحلا ىلع هتكردتسا نأ قبس ام ميركلا

 امو ةيناثلا ةرملا يف نيلصملا ريغل تناك نينمؤملا ةعافش نأ ىلع لدي امم؛ةرمج

 هب لوزي نأ يغبني؛ةلأسملا يف عطاق صن اذهف؛رانلا نم مهوجرخأ مهنأ وءاهدعب

 :اهنم يتلا ؛ةدحاولا ةديقعلا مهعمجت نيذلا ملعلا لهآ نيب ةلأسملا هذه يف عازنلا

 عسوت يذلا نامزلا اذه يف ةصاخبو؛ةيدمحملا ةمألا نم رئابكلا لهأ ريفكت مدع

6 
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 بجي امي مايقلا مهلامهإل ؛نيملسملا ريفكت يف ملعلا ىلإ نيمتنملا ضعب مهيف

 ؛ةديقعو ًائيدت نولصي ال نيذلا رافكلل ًافالخ ؛مهتديقع ةمالس عم هلمع مهيلع

 نومك فيك کلام ءنيِمِرْجُذاَك َنيوِلْْا ٌلَعْجَتَقأل :لوقي ىلاعتو هناحبس هللاو

 اذه ركذ لفغي ال نأ هللا همحر ميقلا نبال بحأ تنك مدقت امل !؟(83 8 :ملقلا)

 هيدل ناك نإ هنع بيجي نأو ؛ريفكتلا نم نيعئاملل حيرص ليلدك حيحصلا ثيدحلا

 .ةئفل زيحت نود نيقيرفلل فاصنإلاو ثحبلا ىطعأ دق نوكي كلذيو ؛باوج

 نيب مكحلا يف " ًاصاخ ًالصف دقع هنأ هب هونأ نأ يلع بجي اّممل هنإ ؛معن

 صوصن مهفت ىلع ثحابلا دعاسي ؛" نيتفئاطلا نيب باطخلا لصفو ؛نيقيرفلا

 هنأ ؛ءاملعلا دنع هب ملسم وه ام ًاعئار ًاقيقحت هيف ققح هنإف ؛ًاحيحص ًامهف؛نيقيرفلا

 ءىراقلا ىلإ مدقأ نأ ديفملا نمف .ةلملا نم هب جرخي ملسملا هيف عقي رفك لك سيل

 يقتلي امم مزلي امب هيلع بقعأ مث ؛همارم ىلع لدت همالك نم تاصالخ وأ تارقف

 .داقتعاو دوحج رفكو «لمع رفك :ناعون رفكلا نأ هللا همحر دافأ دقل

 دوجسلاف هداضي ال ام ىلإو :ناميإلا داضي ام ىلإ مسقني لمعلا رفك نأو

 ريغب مكحلا امأو .ناميإلا داضي ؛هبسو يبتلا لتقو «فحصملاب ةناهتسالاو «منصلل

 .ًاعطق يلمعلا رفكلا نم وهف ؛ةالصلا كرتو ؛هللا لزنأ ام

 لديام هب نرتقا اذإ كلذو «ًانايحأ يداقتعالا رفكلا نم كلذ نوكي دق :تلق)

 اذإ ىلصي نأ ىلع لتقلا هراثيإكو «نيلصملاو ةالصلاب هئازهتساك؛هتديقع داسف ىلع

 ىفنُي نأ نكمي الو (:لاق مث .مهم هنإف ؛اذه ركذتف «يتأيس امك ءاهيلإ مكاحلا هاعد

 .داقتعا رفك ال لمع رفك وه نكلو؛هيلع هلوسرو هللا هقلطأ نأ دعب رفكلا مسا هنع



 ءرمخلا براشو «قراسلاو «ينازلا نع ناميإلا إو هللا لوسر ىفن دقو

 ؛لمعلا ةهج نم رفاك وهف ؛ناميإلا مسا هنع ىفن اذإو «هقئاوب هراج نمأي ال نمعو

 .داقتعالاو دوحجلا رفك هنع ىفتناو

 لاقيف؛رفكلا ةظفل ءالؤه لاثمأ ىلع قلطي نأ حصي ال هنأ ىرأ ينكل :تلق)

 كرات ىلع ىتح «رفاك وهف :لاقي نأ زوجي ال هنأ نع ًالضف ءرفك دقف ىنز نم :ًالثم

 ًاعفدو - صنلا عم ًافوقو ءرفكلاب ثيدحلا يف فصو نمم هريغ ىلعو ةالصلا

 لالح رفاك :لاقيال نأ ىلوأ باب نمو «-يداقتعالا رفكلاب فصولا ماهيإل

 :("رفك هلاتقو ءقوسف ملسملا بابس" :حيحصلا ثيدحلا ركذ نأ دعب لاق!مدلا

 ةرئادلا نم هجرخي ال رفكلا اذهو «يداقتعالا ال يلمعلا رفكلا دارأ امنإ هنأ مولعمو

 هنع لاز نإو ؛ةلملا نم براشلاو ينازلا جرخي ال امك ؛ةيلكلاب ةلملاو ةيمالسإلا

 .ناميإلا مسا

 مالسإلابو «هللا باتكب ةمآلا ملعأ مه نيذلا ةباحصلا لوق وه ليصفتلا اذهو

 .امهمزاولو رفكلاو

 اي مکن 1 نمو :ىلاعت هلوق ريسفت يف سابع نبا نع فورعملا رثألا ركذ مث
 .هيلإ نوبهذت يذلا رفكلاب سيل :(44:ةدئاملا»#نوُرِفاَكْلا مه ٌكِئَلْوأَف هللا رن

 وه هححصو .رفك نود رفك «ةلملا نع لقني ًارفك سيل هنإ :مكاحلا داز :تلق)

 مث .ةالغلا نم مهلاثمأو ريفكتلا ةعامج رهظ ةمصاق اذهو .يبهذلاو )5/ ١١(

 نم ىلوأ ةالصلا كرات نع ناميإلا بلس نأ دوصقملاو :(هللا همحر ميقلا نبا لاق

 هعم ناك نإو ؛ًائمؤم الو ًاملسم ةالصلا كرات ىمسي الف ؛هديو هناسل نم نوملسملا

 ا ۲ ٤



 .ناميإلاو مالسإلا بعش نم ةبعش

 ىلاعت هللا ىمس دقف ؛رظن هيف ةالصلا كرات نع ةروكذملا ةيمستلا يفن :تلق)

 اوفا َنيئِمْؤُنا نم نا كا نِإَو# :ةفورعملا ةبآلا يف ةنمؤملاب ةيغابلا ةئفلا
 ءارفك هلاتقو» :مدقتملا ثيدحلا يف لاو هلوق عم (۹:تارجحلا) €... انبي اوُحِلْصَأَ

 نع ًالضف هنع نمؤملا مسا يفت رفكلاب يغابلا ملسملا فصو نم مزلي مل امكف
 كلذو «لماك ملسم هنأ كلذب دصقي ناك نإ الإ ؛ةالصلا كرات كلذكف «ملسملا مسا

 يف دولخلا مدع يف ناميإلا نم هعم ام هعفني لهف :لاقي نأ ىقبي ءمعن :(لاق .ديعب

 ناك نإو «هرابتعاو يقابلا ةحص يف ًاطرش كورتملا نكي مل نإ هعفني :لاقيف ؟رانلا
 .هعفتي مل يقابلا رابتعا يف ًاطرش كورتملا

 ىلإ راشأ مث :تلق) .ةلأسملا رس اذه ؟ناميإلا ةحصل طرش ةالصلا لهف

 لبقي ال هنأ ىلع لدت يهو (:لاق مث رفكملا لوألا قيرفلل اهركذ ناك يتلا ةلدألا

 .ةالصلا لعفب الإ هلامعأ نم ءيش دبعلا نم

 نيب قيرفتلا يف ميقلا هثحب دعب هللا همحر ميقلا نبا نأ ًايلج يل ودبي :لوقأف)

 مل ؛يلمع رفكب ةلملا نم جرخي ال ملسملا نأو «يداقتعالا رفكلاو يلمعلا رفكلا

 ؛مهل اهقاس يتلا ةريثكلا ةلدألا عم ؛ةالصلا كرتب رفكملا قيرفلل مكحي نأ عطتسي

 له :لءاستي نأ ىلإ ًاريخأ أجل كلذلو .يلمعلا رفكلا ىلع الإ لدت ال اهلك اهنأل

 ؟ناميإلا ةحصل طرش ةالصلا لهو ؟هناميإ هعفني

 لوقلا ىلإ هنع داح هنأ ظحالي لؤاستلا اذه ىلع هباوج يف لمأت نم لك نإو

 ًاطرش ةالصلا نوك نع باوجلا نيأف ءةالصلاب الإ لبقت ال ةحلاصلا لامعألا نأب

 طرش اهلك ةحلاصلا لامعألا نإف ؛لامك طرش طقف سيل :يأ ؟ناميإلا ةحصل

 مود



 يف رئابكلا لهأ ديلختب نيلئاقلا ةلزتعملاو جراوخلل ًافالخ ؛ةنسلا لهأ دنع لامك

 ةحصل طرش ةالصلا نأب لئاق لاق ولف «مهريفكتب جراوخلا حيرصت عم ؛رانلا

 لذه مهلوق ضعب يف جراوخلا عم ىقتلا دقف ؛رانلا يف دلخم اهكرات نأو «ناميإلا

 .هنايب مدقت امك اذه ةعافشلا ثيدح فلاخ هنأ كلذ نم رطخأو

 ئراقلا رعشي نأ دارأ باوجلا كاذ نع هتديحب هللا همحر ميقلا نبا لعلو

 ناميإلا ةحصل طرش اهنأ ىلع ليلد ال هنأو ؛ةهج نم مالسإلا يف ةالصلا ةيمهأب

 .ىرخأ ةهج نم

 لدي ام اهايإ هكرت عم نرتقا اذإ الإ هدنع رفكي ال ًالسك ةالصلا كراتف ؛هيلعو

 ؛ةلملا نم هب جرخي ارفك رفكي طقف ةلاحلا هذه يف وهف «يداقتعا رفك هرفك نأ ىلع

 اذه رخآ يف ميقلا نبا مالك هب رعشي ام وهو .يئم كلذب ةراشإلا تمدقت امك

 يعدو اهكرت ىلع رصأ نم رفك يف كشلا عقي نأ بجعلا نمو" :لاق هنإف ؛(لصفلا

 ؛لتقلل دشيو ؛هسأر ىلع فيسلا ةقراب ىري وهو ءالملا سوؤر ىلع اهلعف ىلإ

 .." !ًادبأ يلصأ الو ينولتقا :لوقيف ؟كانلتق الإو يلصت :هل ليقو «هانيع تبصعو

 ديدهت عم -ةالصلا نع عانتمالاو كرتلا ىلع رصملا اذه لثم ىلعو :تلق

 عمتجت كلذبو كراتلل رفكملا قيرفلا ةلدأ لك لمحت نأ بجي - لتقلاب هل مكاحلا

 هنأل ؛رفكي ال كرتلا درجم نأ :ءاوس ةملك ىلع نوقتليو؛نيفلاخملا ةلدأ عم مهتلدأ

 نبا مالسإلا خيش هلعف ام اذهو «ميقلا نبا نع مدقت امك ؛يداقتعا ال يلمع رفك

 عومجم" يف لاقف -لمحلا اذه ةلدألا كلت لمح هنأ ينعأ -هللا همحر ةيميت

 يف ملسم وه له رذع ريغ نم ةالصلا كرات نع لتس دقو )٤۸/۲۲(- "ىواتفلا

 ام نآلا هنم مهملا نكل ؛ًاملع ءىلم ليوط ثحبي هللا همحر باجأف ؟لاحلا كلت

 روهمج دنع لتقي ةالصلا كرات نأ ىكح نأ دعي هنإف ؛اذه انثيدحب هنم قلعتي

 ا ۳٤٤



 ًارفاك لتقي لهف ؛لتقي ىتح رص اذإو" :لاق ؛دمحأو يعفاشلاو كلام :ءاملعلا

 ؛دمحأ نع نيتياور ايكح نيروهشم نيلوق ىلع ؟نيملسملا قاسفك ًاقساف وأ ؛ًادترم

 ىتح اهكرت ىلع رصي نأ عنتمي ؛اهبوجول ًادقتعم نطابلا يف ةالصلاب ًارقم ناك نإف
 يف طق اذه عقي مل اذهلو :مهتداعو مدآ ينب نم فرعي ال اذه ءيلصي الو لتقي

 .كانلتق الإو لصت مل نإ :هل لاقيو ءاهبوجو دقتعي ًادحأ نأ فرعيالو «مالسإلا

 .مالسإلا يف طق عقي مل اذهف .بوجولاب هرارقإ عم اهكرت ىلع رصي وهو

 الو اهبوجوب ًارقم نطابلا يف نكي مل لتقي ىتح ةالصلا نم لجرلا عنتما ىتمو
 ةباحصلا نع راثآلا تضافتسا امك ؛نيملسملا قافتاب رفاك اذهف ءاهلعفب ًامزتلم

 نيبو دبعلا نيب سيلا : إو هلوقك ؛ةحيحصلا صوصنلا هيلع تلدو اذه رفكب

 ال تومي ىتح اهكرت ىلع ًارصم ناك نمف ...ملسم هاور .«ةالصلا كرت الإ رفكلا

 «بوجولا داقتعا نإف ءاهبوجوب ًارقم ًاملسم ؛طق نوكي ال اذهف طق ةدجس هلل دجسي

 بجوي ةردقلا عم يعادلاو ءاهلعف ىلإ مات عاد اذه ؛لتقلا قحتسي اهكرات نأ داقتعاو

 دجوي مل هقح يف يعادلا نأ ملع ؛طق لصي ملو ًارداق ناك نإف ءرودقملا دوجو

 رومأ ًانايحأ هضراعي دق اذه نكل .لعفلا ىلع ثعاب كراتلا باقعل ماتلا داقتعالاو

 ىلع ًارصم ناك نم امأف .ًانايحأ اهتيوفتو ءاهتابجاو ضعب كرتو ءاهريخأت بجوت

 .ًاملسم نوكي ال اذهف ؛كرتلاو رارصإلا اذه ىلع توميو ءطق يلصي ال اهكرت

 ءاهيلع نوظفاحي اوسيل ءالؤهف «ةرات اهنوكرتيو «ةرات نواصي سانلا رثكأ نكل
 ثيدح ." نئسلا" يف يذلا ثيدحلا مهيف ءاج نيذلا مهو «ديعولا تحت ءالؤهو

 مويلا يف دابعلا ىلع هللا نهبتك تاولص سمخ» :لاق هنأ ؛ ل يبنلا نع ةدابع

 ظفاحي مل نمو ءةنجلا هلخدي نأ هللا دنع دهع هل ناك نهيلع ظفاح نم ؛ةليللاو



 ظفاحملاف ."(هل رفغ ءاش نإو ؛هبذع ءاش نإ ؛هللا دنع دهع هل نكي مل نهيلع

 .ىلاعت هللا رمأ امك اهتيقاوم يف اهيلصي يذلا :اهيلع

 ؛اهتابجاو كرتي وأ ءاهتقو نع ًانايحأ (اهرخؤي سيل :لصألا) اهرخؤي يذلاو

 يف ءاج امك هضئارف اهي لمكي لفاون اذهل نوكي دقو .ىلاعت هللا ةئيشم تحت اذهف

 .^" ثيدحلا

 هعابتأ ضعب هنع رهش يذلا ؛ًاضيأ دمحأ مامإلا مالك لدي لمحملا اذه ىلعو

 كلذ فالخ ىلع لدي همالكو «ليصفت نود ةالصلا كرات ريفكتب لوقلا نيرخأتملا

 امك " هدئسم" يف هجرخأ دق وهو فيك «حيحصلا ثيدحلا اذه فلاخي ال ثيحب "

 (004) هلئاسم" يف هللا دبع هنبا ركذ دقف !؟مدقت امك هانعمب ةشئاع ثيدح جرخأ

 ال اهكرتي يذلاو :لاق ؟ًادمعتم ةالصلا كرت نع هللا همحر يبأ تلأس" :لاق

 وه «هقنع تبرض الإو ىلص نإف ؛ًاثالث هوعدأ؛اهتقو ريغ يف اهيلصي يذلاو ءاهيلصي
 ." ..دترملا ةلزنمب يدنع

 امنإو ةالصلل هكرت درجمب رفكي مل هنأب دمحأ مامإلا نم صن اذهف :تلق

 ىلع لتقلا هراثيإ وه ببسلاف ءلصي مل نإ لتقيس هنأب هملع عم ةالصلا نم هعانتماب
 .لتقلا قحتساف «يداقتعا رفك هرفك نأ ىلع لد يذلا وهف .ةالصلا

 .[ەنم]. 0۷ و ه١ "دواد يبأ حيحص" يف ج رخ حيحص ثيدح )١(

 لوقي ؛ةالصلا مهلامعأ نم ةمايقلا موي هب سانلا بساحي ام لوأ» :هل هلو ىلإ -هللا همحر -ريشي (؟)

 ةمات تناك نإف ؟اهصقن مآ اهمتأ يدبع ةالص يف ؛اورظنا :-ملعأ وهو -هتكئالمل لجو رع انبر

 :لاق عوطت هل ناک ناف ؛عوطت نم يدبعل له ؛اورظنا :لاق ًائيش اهنم صقتنا ناك نإو «ةمات هل تبتك

 «مكاذ ىلع لامعألا ذخؤت مث «هتضيرف يدبعل اومتأ

 ["ةحيحصلا رشان" رشانلا] )86١(. "دواد يبأ حيحص" يف جرخم ؛حيحص ثيدح وهو

E 
 يا



 " هباتك يف -ةيميت نبا مالسإلا خيش دج -ةيميت نبا دجملا هركذ ام هوحنو
 رمأ ًادوحج ال ًالساكت ةالص رخأ نمو ":(57 ص) " يلبنحلا هقفلا يف ررحملا

 ." هلتق بجو ؛ىرخألا تقو قاض ىتح رصأ نإف ؛اهب

 لاق كلذلو .دوحجلا نع ئبنملا رارصإلاب امنإو «ريخأتلاب رفكي ملف :تلق

 هذه يف هدقع باب يف "راثآلا لكشم" يف هللا همحر يواحطلا رفعج وبأ مامإلا

 " :(۲۲۸/6) لاق ؛رفكي ال هنأ راتحا مث «نیقیرفلا ةلدأ نم ًائيش ىكحو «ةلأسملا

 ناك امب ناك ولو «يلصي نأ ًارفاك رمأن الو ءيلصي نأ هرمأن انآ كلذ ىلع ليلدلاو

 هايإ انرمأو كلذل انكرت يفو؛ةالصلاب هانرمأ ملسأ اذإف؛مالسإلاب هانرمآل ًارفاك هنم

 رطفأ يذلا ل يبنلا رمأ كلذ نمو؛ةالصلا لهآ نم هنأ ىلع لد دقام ؛ةالصلاب

 الإ مايصلا نوكي ال ؛مايصلا اهيفو اهب هرمأ يتلا ةرافكلاب ًادمعتم ًاموي ناضمر يف

 امب يتأي نأ لبق مالسإلاب رقأ اذإ ًاملسم نوكي لجرلا ناك املو .نيملسملا نم

 نوكيو ؛كلذك ناك ناضمر مايص نمو؛سمخلا تاولصلا نم مالسإلا هبجوي

 نوكيالو ؛هل هنم دوحج ريغب های هكرتب ًارفاك نوكي الو ؛كلذل هدوحجب ًارفاك

 ال هتدر كلذكف ؛مالسإلاب هرارقإب ناك همالسإو ءًاملسم ناك ثيح نم الإ ًارفاك

 ." مالسإلا هدوحجب الإ نوكت

 نم مدقت ام عم ًامامت يقتلي وهو «هل درم ال نيتم مالكو ءديج هقف اذهو :تلق

 نم هعانتماب لب ؛كرتلا درجمب رفكي ال هنأ ىلع لادلا هللا همحر دمحأ مامإلا مالك

 ءاجام ؛دمحأ مامإلا مالك هيلع تلمح ام دكؤي امم نإو ءاهيلإ هئاعد دعب ةالصلا

 لجبملا مامإلا بهذم ىلع فالخلا نم حجارلا ةفرعم يف فاصنإلا " باتك يف

 -(407/1) هللا همحر لاق ؛يوادرملا نيدلا ءالع خيشلل " لبتح نب دمحأ

 وأ مامإلا وه هل يعادلا " :- " ًاثالث هوعدأ " :ًافنآ مدقتملا دمحأ لوقل حراشلاك

 مسد



 نم حيحصلا ىلع رفكي الو :هلتق بجي مل ءاعدلا لبق ةريثك تاولص كرت ولف «هبئان

 ." مهنم ريثك هب عطقو «باحصألا ريهامج هيلعو «بهذملا

 جرفلا وبأ خيشلا كلذ ركذ امك «ةطب نب هللادبع وبأ بهذملا اذه راتخا نممو

 مامإلل " عنقملا ىلع ريبكلا حرشلا " هباتك يف يسدقملا ةمادق نب نمحرلادبع

 وبأ لاق .هرفكي لاق نم لوق رکنآ هنأ دازو :("85 )١/ يسدقملا نيدلا قفوم

 لدتسا مث." ..يعفاشلاو كلامو ةفينح وبأ :مهنم ؛ءاهقفلا رثكأ لوق وهو " :جرفلا

 يف مدقتملا ةدابع ثيدح اهنمو «ميقلا نبا دنع اهرثكأ ةريثك ثيداحأب كلذ ىلع

 ."ةئيشملا يف هلخدي مل ًارفاك ناك ولو" :هبقع لاقف «ةيميت نبا مالسإلا خيش مالك

 ًاكش دحأل عدي ال ًاديكأت ةشئاع ثيدحو ةمجرتلا ثيدح كلذ دكؤيو :تلق

 ملعن ال اننإف ؛نيملسملا عامجإ كلذ نآلو " :جرفلا وبأ لاق مث .ىسنت الف «ةهبش وأ

 عنُم الو هيلع ةالصلاو هليسغت كرت ةالصلا يكرات نم ًادحأ راصعألا نم رصع يف

 يكرات ةرثك عم -امهدحأ نم ةالصلا ِكْرَدِل نيجوز نيب قرف الو «هثّروم ثاريم
 كرات نأ نيملسملا نيب ًافالخ ملعن الو ؛ماكحألا هذه تتبثل رفك ولو! -ةالصلا

 ةمدقتملا ثيداحألا امأو ."”دترملا يف مهفالتخا عم اهؤاضق هيلع بجي ةالصلا

 ؛" ةالصلا كرت رفكلا نيبو لجرلا نيب " :ثيدحك نورفكملا اهب جتحا يتلا :ينعي)

 بابس)» : ل هلوقك ؛ةقيقحلا ىلع ال رافكلاب هيبشتلاو ظيلغتلا هجو ىلع يهف

 لاق .ديعولا يف ديدشتلا هب ديرأ امم هذه هابشأو ..«رفك هلاتقو «قوسف ملسملا

 ."ملعأ هللاو .نيلوقلا بوصأ اذهو :(يسدقملا قفوملا :ينعي) هللا همحر انخيش

 باهولادبع نب دمحم خيشلا نب هللا دبع خيشلا نب ناميلس خيشلا هلقنو :تلق

 .[هنم] .(55/75) هللا همحر ةيميت نبا هققح امك ؛ءيضي ال هنأ حجارلا :تلق )١(

 ا ۸ ٤



 .هل ًارقم (95-45 /۱) ةمادق نبال " عنقملا" ىلع هتيشاح يف هللا مهمحر

 كرات ريفكتب (۲۹۲ /۱) "رارجلا ليسلا" يف يناكوشلا مامإلا حيرصت عمو

 يف نيب دقف ؛هلتق نيملسملا مامإ ىلع بجيو «لتقلا قحتسي هنأو «ًادمع ةالصلا

 ءاملعلا لاوقأ ىكح نأ دعب لاقف ءرفغي ال ًارفك ينعيال هنأ "راطوألا لين"

 امأ «لتقي رفاك هنأ قحلاو" :(3550-505 )١/ مهتلدأ نم ًائيش ركذو «مهفالتخاو

 (!) مسالا كلذب ةالصلا كرات ىمس عراشلا نأ تحص ثيداحألا نألف ؛هرفك

 اهكرتف ةالصلا وه هيلع مسالا اذه قالطإ زاوج نيبو لجرلا نيب لئاحلا لعجو

 .قالطإلا زاوجل ضتقم

 نأ عنمي ال :لوقث انآل ؛نولوألا اهدروأ يتلا تاضراعملا نم ءيش انمزلي الو

 لهأ رفكك ؛ةعافشلا قاقحتساو ةرفغملا نم عنام ريغ رفكلا عاونأ ضعب نوكي

 عقو يتلا تاليوأتلا ىلإ َىِجْلُم الف .ًارفك عراشلا اهامس يتلا بونذلا ضعبب ةلبقلا

 ." اهقيضم يف سانلا

 كرات ىلع (رفاكلا) مسا قالطإ زاوج ىلإ هباهذ نكل .هللا همحر قدص دقلو

 اهيف سيل اهيلإ راشأ يتلا ثيداحألا نآل «يدنع دومحم ريغ عسوت وه ؛ةالصلا

 قتشي نأ هل زيجتسي ًادحأ نأ نظأ امو «"رفك دقف" :اهيف امنإو «ىعدملا قالطإلا

 :هيف ليق نم لك ىلع ًاضيأ هقلطي نأ همزل ؛نذإ «(رفاک) :هيف لوقيف لعاف مسا هنم
 كلذ وحنو «بسن نم أربت وأ «ًاملسم لتاق نمو هللا ريغب فلحي يذلاك ؛"رَمَك"

 .ثيداحألا يف ءاج امم

 یرع " :ظفلب ًاعوفرم سابع نبا نع هريغو ىلعي وبأ هاور ام حص ول ؛معن
 اهب وهف نهنم ةدحاو كرت نم ؛مالسإلا سسأ نهيلع ؛ةثالث نيدلا دعاوقو مالسإلا

 مسد



 ." ناضمر موصو «ةبوتكملا ةالصلاو :هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش :مدلا لالح رفاك

 ؛ةالصلا كرات ىلع هقالطإ زاوج ىلع ًاحضاو ًاليلد ناكل ؛اذه حص ول :لوقأ

 .(44) " ةفيعضلا ةلسلسلا " يف هتنيب تنك امك حصي مل هنكلو

 وه امنإو «ملسملا ريفكتل ةجح نوكي نأ نكمي ال كرتلا درجم نأ ؛ةصالخلاو

 حيرص صن ةمجرتلا ثيدحو «هل رفغ ءاش نإو ؛هبذع ءاش نإ هللا ىلإ هرمأ ءقساف

 .هضفري نأ ًاملسم عسي ال كلذ يف

 ًانيقي رفاك وهف ؛لتقف بجتسي مل نإ ؛لتقلاب رذنأو «ةالصلا ىلإ يعد نم نأو
 وهف ريفكتلا قلطأ نمف «نيملسملا رباقم يف نفدي الو هيلع ٌىلَصْي ال ؛مدلا لالح
 .ليصفتلا باوصلاو «ىطخم وهف ريفكتلا مدع قلطأ نمو «ىطخم

 هاشخأ ام ىشخأ نإف ؛دعبو قيرطلا تاينب نع ينعدف ٌءافخ هب سيل قحلا اذهف

 ةحيرصلا هتلالدل ؛حيحصلا ثيدحلا اذه در ىلإ ةلهجلا نيبصعتملا ضعب ردابي نأ

 :ىلاعت هلوق مومع يف لخاداهبوجوب ناميإلا عم السك ةالصلا كرات نأ ىلع

 مهضعب لعف امك؛[ءاشي نمل كلذ نود ام رفغيو 4 ءاَّشَي نك َكِلَذ نود اَم ٌرِفْغَيَو#

 «يدوعس امهدحأ :ملعلا بالط نم نانثا نواعت دقف «(ه )١501 خيراتب ًاريخأ

 ةلسلس " نم ىلوألا ةئملا نم ثيداحألا ضعب يف ينابقعتف «يرصم رخآلاو

 مقرب مدقتملا هنع هللا يضر ناميلا نب ةفيذح ثيدح اهنم ؛" ةحيحصلا ثيداحألا

 ؛مايص ام ىردُي ال ىتح بوثلا يشو سردي امك مالسإلا ٌسّرَدَيا :هظفلو (۸۷)

 الف ؛ةليل يف لجو زع هللا باتك ىلع ىَرْسَيَلو ءةقدص الو «كسن الو ةالص الو

 انكردأ :نولوقي ؛زوجعلاو «ريبكلا خيشلا :سانلا نم فئاوط ىقبتو «ةيآ هنم ىقبي

 .«اهلوقن نحتف «" هللا الإ هلإ ال " :ةملكلا هذه ىلع انءابآ



 ام نوردي ال مهو " هللا الإ هلإ ال " مهنع ينغت ام :ةفيذحل رفز نب ةلص لاق

 هيلع اهددر مث ءةفيلح هنع ضرعأف !؟ةقدص الو «كسن الو «مايص الو ءةالص

 مهيجنت !ةلص اي :لاقف ةثلاثلا يف هيلع لبقأ مث .ةفيذح هنع ضرعي كلذ لك ثالث

 .(ًاثالث) رانلا نم

 يلع درلا يف رابك تاحفص ثالث ثيدحلا اذه فيعضت يف ادوسف :تلق

 دمحم ةيواعم يبأ ةياور نم هنأ الإ ؛هفيعضتل هب ناقلعتي ام ادجي مل «هابإ يحيحصتل

 ةعدبل قفاوم ثيدحلا نأو !ءاجرإلا ىري ناك هنأ ةجحب ؛ريرضلا مزاخ نب
 ابأ نإف ءًارصتخم الإ هنايبل نآلا لاجم الو ؛غلابلا لهجلا نم اذهو !!ءاجرإلا

 نإ مث «هلثم ةقث نم عبوت دق هنإف ؛نيخيشلا دنع هب ًاجتحم ةقث هنوك عم ةيواعم

 فيكو ؛ملعلاب امهلهجل كلذ ايعدا امنإ امهو ءًاقلطم ءاجرإلاب هل ةلص ال ثيدحلا
 ينالقسعلاو ةيميت نبا اذكو «يبهذلاو مكاحلا هححص دقو كلذك نوكي

 نيئطخم ًاعيمج هايإ مهحيحصت يفاوناك مهنأ امهلقع يف زاج نئلو !؟يريصوبلاو

 اهنإ هللات !؟ءاجرإلا ديؤي ام نوححصي مهنأب ادقتعي نأ امهب رمألا لصو لهف

 هححصي ام فعضي نأو «هنسحي ال نم ملعلا اذه ىلع طلستي نأ ؛ربكلا ىدحإل

 سانلا ضعبب غلبي دق لهجلا نأ ؛هنم دافتسي حيحصلا ثيدحلا اذهو !ملعلا لهأ

 بوجو نوفرعي مهنأ ينعي ال اذهو ءةداهشلا الإ مالسإلا نم نوفرعي ال مهنأ

 نم ءيش ثيدحلا يف سيل ءالك ؛اهب نوموقي ال مه مث ناكرألا رئاسو ةالصلا

 ال رفكلا دالب يف ًاثيدح نيملسملاو يداوبلا لهأ نم ريثكك كلذ يف مه لب كلذ

 ءمصاوعلا ضعب يف كلذ نم ءيش عقي دقو «نيتداهشلا الإ مالسإلا نم نوفرعي

 نم لستغت نأ نود يلصت تناكو ءاهجوزت ةأرما نع ًايفتاه مهدحأ ينلأس دقف

 د یارک هل غوسي ملعلا نم ءيش ىلع هنأ هسفن ىلإ رظني دجسم مامإ ينلأس ًابيرقو !عامجلا



 لاجرلا غلبم غلب نأ دعب ًابنج يلصي ناك هنأ هنبا نع ينلأس !ءاملعلا فلاخي نأ

 هللا همحر ةيميت نبا لاق دقو !ةبانجلا نم لسغلا بوجو ملعي ال ناك هنأل ؛ملتحاو

 «كلذب نمآف هللا لوسر ًادمحم نأ ملع نمو " :(7/١5؟) " ىواتفلا عومجم " يف

 كرت ىلع رذعي مل اذإ هنإف ؛هغلبي مل ام ىلع هللا هبذعي مل ؛هب ءاج امم ًاريثك ملعي ملو

 ىلوأ غولبلا دعب الإ هطئارش ضعب ىلع هبذعي ال [نأ] هنإف «غولبلا دعب ناميإلا

 ." كلذ لاثمأ يف هنع ةضيفتسملا لاب هللا لوسر ةئس هذهو ءىرحأو

 ةديدش ةضيح ضاحتسأ ينإ :تلاق ؛ةضاحتسملا :اهنم ؛ةبيط ةلثمأ ركذ مث

 ملو ةضاحتسالا ماود نمز ةالصلاب اهرمأف ؟موصلاو ةالصلا ينعنمت

 .ءاضقلاب اهرمأي

 اهثيدحو ءاهنع هللا يضر شيبح يبأ تنب ةمطاف يه ةضاحتسملا هذهو :تلق

 .(۲۸۱) "دواد يبأ حيحص" يف جرخم وهو ءامهريغو " نيحيحصلا" يف

 عبس تضيحتساو «فوع نب نمحرلادبع ةجوز شحج تنب ةبيبح مآ :اهلثمو

 "هواد يبأ حيحص" يف جرخم وهو ءًاضيأ نيخيشلا دنع اهثيدحو «.نينس

 .(۲۸۳) ًاضيأ

 يف نإف ؛ةيميت نبا اهيلإ راشأ يتلا يهو «شحج تنب ةنمح يهو ؛ةثلاث ةمثو

 ةالصلا ينتعنم دق ؛اهيف ىرث امف ؛ةديدش ةريثك ةضيح ضاحتسأ ينإ" :اهثيدح

 «نسح دانسإب " نتسلا" باحصأ نم هريغو دواد وبأ هجرخأ .ثيدحلا " ..موصلاو

 .(881)"ءاورإلا"و (؟97)"دواد يبأ حيحص" يف جرخم وهو «عمج هححصو

 ؛هنع هلقن قبس ام ىلإ مضي نأ يغبني ناك دمحأ مامإلل رخآ صن كانهو ؛اذه

 نكلو كرتلا درجمب رفكي ال ةالصلا كرات نأ ىلع ًاضيأ هتلالدو هب هطابترا ديدشل

 اک و ا
 يا



 :(۱۹۵ /ه5 ص) " هلئاسم" ىف دمحأ نب هللا دبع لاق ؛رَّدُق اذكه

 يف ناك ام يلصي :لاقف ؟نيرهش تاولص يف طرف لجر نع يبأ تلأس"

 ةالصلا تقو رخآ نوكي ىتح يلصي لازي الف ؛تاولصلا كلت ركذ هرضحي تقو

 الو ؛اهتوف فاخي يتلا هذه يلصي هنإف ؛اهيف طرف يتلا تاولصلا هذه اهيف ركذ يتلا

 نإ الإ ؛اهدعب يتلا ةالصلا توف فاخي ىتح ًاضيأ يلصيف دوعي مث ؛نيترم عيضب

 ىتح يلصي هنإف ؛اهب يتأي نأ ىوقيالو ؛شاعملا بلطي نمم نوكيو ؛هيلع رثك

 وهو ةالص هئزجت ال ؛ةالصلا ىلإ دوعي مث ؛هشاعم نم هميقي ام بلطي نأ ىلإ جاتحي

 ." ةالص يف وهو اهركذ اذإ ًاضيأ اهديعي وهف ءاهلبق مدقتملا ضرفلا ركاذ

 ىلع لديام الإ اذه دمحأ مامإلا مالك يف ىرت له !ميركلا ئراقلا اهيأ رظناف

 تاولص لب ؛ةالصلا كرت درجمب مالسإلا نم جرخي ال ملسملا نأ ؛هقيقحت قبس ام

 .شاعملا بلطل اهضعب ءاضق لجؤي نأ هل نذأو لب !نيعباتتم نيرهش

 ىلع ىقبي هنأ :- قبس ام وهو - امهدحأ :نيئيش ىلع لدي يدنع اذهو

 .تئاوفلا نم هيلع ام لك ءاضقب هتمذ أربت مل ولو «همالسإ

 - دمحأ مامإلا نأ دقتعأ ال يننآل ؛ءادآلا مكح نود ءاضقلا مكح نأ :رخآلاو

 بلط رذعل اهتقو جرخي ىتح ةالصلا كرتب نذأي -ملعلا يف هنود وه نم الو لب

 .ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو .شاعملا

 وه -اهانعم يفامو -دمحأ مامإلا نع ةياورلا هذه نأ !ملسملا يخأ ملعاو

 .دمحأ مامإلا صوصخلو ؛ًالوأ هسفن تاذل ملسم لك هيلع دمتعي نأ يغبني يذلا

 لاوقآلا نأ ةصاخبو ؛" يبهذم وهف ثيدحلا حص اذإ " :هللا همحر هلوقل ؛ًايناث

 " باتك يف اهارت امك ؛أدج ةبرطضم مدقت ام فالخ ىلع هنع ةيورملا ىرخآلا

۳ ۳ SS asreseeseseseosasmn teres annem setttetentntssstestesmtent nse terete 



 سيلف ؛اهبارطضا عمو ؛ةدمتعملا بتكلا نم هريغو (۳۲۸-۳۲۷ ")۱١/ فاصنإلا

 ؛كلذك رمألا ذإو ؛ةالصلا كرت درجمب رفكي ملسملا نأب حيرصتلا اهتم ءيش يف

 همحر هدارمل ةينبملاو ةديقملا تاياورلا ىلع هنع ةقلطملا تاياورلا لمح بجيف

 .هللا دبع هنبا نع هلقن مدقت ام يهو ؛هللا

 اهكرت بجو ؛كرتلا درجمب ريفكتلا يف هنع ةحيرص ةياور كانه نأ انضرف ولو

 جورخ يف حيرصلا حيحصلا ثيدحلا اذهل اهتقفاومل؛ىرخألا تاياورلاب كسمتلاو

 ءاملع رابك نم ريثك حرص اذهبو .ةرذ رادقم ولو هناميإب رانلا نم ةالصلا كرات

 .-هنع جرفلا يبأ لقن يف مدقت امك- يسدقملا ةمادق نباك ؛نيققحملا ةلبانحلا

 ."رفكي مل ؛ًانواهت سمخلا تادابعلا نم ًائيش كرت نإو " :ةمادق نبا مالك صنو

 ثحب يف (5-707؟9448/5) " ينغملا" يف هوحنو «" عنقملا" هباتك يف اذك

 ؛"عنقملا " يف يذلا اذه ىلإ ىهتنا مث ؛قيرف لك ةلدأو هيف فالخلا ركذ ؛هل ليوط

 امك " فاصنإلا "و "ريبكلا حرشلا " فلؤم هيلعو ؛هيف بيرال يذلا قحلا وهو

 ةمجرت يف يكبسلا هركذ ام هيلع دري الف ؛دمحأ لوق نم حيحصلا تفرع اذإو مدقت

 نأ يكح " :لاق ء(١۲۲ )١/ " ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط " نم ؛يعفاشلا مامإلا

 ؟رفكي هنإ :لوقت !دمحأ اي :يعفاشلا هل لاقف ؛ةالصلا كرات يف يعفاشلا رظان دمحأ

 لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال :لوقي :لاق ؟ملسي مبف ًارفاك ناك اذإ :لاق .معن :لاق

 ةالص :لاق .يلصي نأب ماسي :لاق !!هكرتي مل لوقلا اذهل ميدتسم لجرلاف :لاق.هلل

 ." تكسو دمحأ عطقناف .اهب مالسإلاب مكحي الو حصت ال رفاكلا

 :نيرمأل هللا همحر دمحأ ىلع اذه دري ال :لوقأف

 هللا همحر ىكبسلا كلذ ىلإ راشأ دقو :تبثت ال ةياكحلا نأ :امه دحأ

Tot ا 



 ناب لوقلا ىلع َءائب ركذ هنأ :رخآلاو.ةعطقنم يهف "٠ يكح " :هلوقب اهايإ هريدصتب

 امنإو ؛هنايب مدقت امك هنع تيثي مل اذهو ؛ةالصلا كرت درجمب ملسملا رفكي دمحأ

 يلمأو !كرتلا درجمب ريفكتلاب نولوقي نولازي ال نيذلا خياشملا ضعب ىلع اذه دري

 دمحأ لوق ىلعو ؛حيحصلا ثيدحلا اذه ىلع اوفقي نأ دعب هنع نوعج ريس مهنأ

 لمعب دحوملا ملسملا ريفكت زوجي ال هنإف ؛هل قفاوملا ةلبانحلا ةمئآ رابك نم هريغو

 ىلإ ىعدي يذلاك ؛هللا عرش ام ضعب ولو دحاج هنأ هنم نيبتي ىتح ؛هنم ردصي

 ظفاحلا هلقنام ةبسانملا هذهب ينبجعيو .مدقت امك لتق الإو باجتسا نإف ةالصلا

 :لاق هنأ يلازغلا نع 3٠١( /۱۲) " حتفلا" يف

 ءامد ةحابتسا نإف «ًاليبس هيلإ دجو ام ؛ريفكتلا :هنم زارتحالا يغبني يذلاو"

 نم نوهأ ةايحلا يف رفاك فلآ كرت يف أطخلاو ءأطخ ديحوتلاب نيّرقملا نيملسملا

 ." دحاو ملسمل مد كفس يف أطخلا

 ىلع هتلالد يف كش ؛ثيدحلا اذه ىلع فقوأ امل مهضعب نأ ينغلب دقوءاذه
 ركذ هل سيل هنأ معزو ءرافكلا عم رانلا يف دولخلا نم ةالصلل كراتلا ملسملا ةاجن

 ةرباكمب انركذت ةييجع ةرباكم هذهو .رانلا نم تجرخأ يتلا تاعفدلا لك يف

 حيرص ثيدحلا نإف .بهذملل ًاراصتنا صوصنلا تالالد در يف بهاذملا ةبصعتم

 اهدعب امف :مههوجو لكأت مل رانلا نأ ةمالعب نيلصملا تلمش ىلوألا ةعفدلا نأ يف

 نيدلقملا ضعب اذه لشم عفني مل نإف ءةهادب نولصم اهيف سيل تاعفدلا نم

 .(نیلهاخا يغب ال ْمُكْيَلَع مالَس# :لوقن نأ الإ انل سيلف ؛نيدماجلا

 ثيدحلا اذهب لالدتسالا مهتاف نيذلا ةلمج نم هللا همحر ةمادق نبا :(هيبنت)

 هنأ بيجعلا نكل .ًالسك ةالصلا كرات ريفكت مدع يف حيحصلا بهذملل حيحصلا
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 ناكو تام راصنألل ىلوم نأ هيف نأل ؛فالخلل ًاعطاق ناكل حص ول رخآ ًاثيدح ركذ

 دق ناك نإو وهو «هنفدو هيلع ةالصلاو هلسغب ةا: رمأ كلذ عمو «عديو يلصي

 يننكم يذلا رمألا «لالخلا ةياور نم هدانسإ عم هركذب نسحأ دق هنإف ؛هنع تكس

 يف هتعدوأ كلذلو «ةراكتلاو فعضلا نم قحتسي امب هيلع مكحلاو هتسارد نم

 .(5075) " ةفيعضلا " :رخآلا باتكلا

 حتف" :ماه ناونعب باتك ىلع يناوخإ ضعب ينعلطأ مايأب مدقت ام ةباتك دعب

 دبع نب ءاطع فيلأت "رافكلا نم سيل ةالصلا كرات نأ تابثإب رافغلا زيزعلا نم

 تحفصتو «هتأرق امنيح يرورس دادزاو ًاريبك ًاحرف هب تحرفف ءدمحأ نب فيطللا

 يتلا ةفلتخملا ةلدآلا ةجلاعم يف هتقيرطو يملعلا هبولسأ يل نيبتو«هلوصف ضعب

 اهحيحص زييمتو ءاهلهاوشو اهقرط عبتتو ثيداحألا جيرخت -اهمهأ يه لب -اهنم

 دامتعالاو «هفعضل هب لاغتشالا زوجي ال ام طاقسإ كلذ دعب هل ىنستيل ؛اهفيعض نم

 فلؤملا خألا هعنص ام اذهو ؛هنع باوجلا وأ هب لالدتسالا مث ءاهنم تبث ام ىلع

 نأ نود مهديؤي ام لك نورشحي يذلا نيفلؤملا ضعبل ًافالخ ؛ًاريخ هللا هازج

 نمةأرملا هجو ةلأسم يف يلع اودر نيذلا لعف امك ؛طقف حيحصلا اورحتي

 دقف ؛(ءاطع) خألا اذه امأ .مهريغو نييرصملاو نييدوعسلا نم كلذ يف نيفلؤملا

 ءاهيلع امو اهل ام ركذو :مهتلدأ عبتتف ؛نيرفكملا ىلع درلا يف يملعلا جهنملا كلس

 بولسأب اهفلاخي ام نيبو اهنيب قفوو ءهسفن جهنملا ىلع اهل ةفلاخملا ةلدألا ركذ مث

 رابتعاب حيحصتلا يف لهاستلا نم ءيش ًانايحأ هبحصي ناك نإو «نيتم نيصر
 مدع ىلع ةلادلا ةحيحصلا ثيداحألا نيبو هنيب قيفوتلا يف فلكتلا مث دهاوشلا

 دقف اهكرت نمف " :ةالصلا يف ءادردلا يبأ ثيدح يف لعف امك ؛ةالصلا كرات رفك

 هدها وشب هاوقف داع ؛هدانسإ فعض نيبو هيلع ملكت نأ دعب هنإف ." ةلملا نم جرخ

 يا



 لوأتف برغأ مث «ثيدحلا اذه ةيوقتل ضهنت ال ةرصاق دهاوش ةقيقحلا يف يهو

 )٦٠۴۷(. " ةفيعضلا " يف جرخملا ثيدحلاك ؛ليوأتلاو

 «ًاباجيإ وأ ًابلس هب قلعتي ام لك عمج دقف ؛هباب يف ًادج عفان هباتك نأ ؛قحلاو
 لصفلا هيف ام نسحأو ءدحأ ىلع وأ دحأل هنم رهاظ بصعت نود ؛ًاضفر وأ ًالوبق

 كرات نأ ىلع لدت ةصاخ ةلدأ ركذ يف " :لاق امك وهو ؛يناثلا بابلا نم لوألا

 تنئظ دقلو ءًاليلد (١؟) اهيلإ راشملا هتلدأ ددعو !" ةلملا نم جرخي ال ةالصلا

 عطاق هنآل ؛اذه ةعافشلا ثيدح اهنم نأ هباتك ةمدقم يف ناونعلا اذه تآرق نيح

 نيمدقتملا نم هريغ تاف امك هتاف دق -فسألا عم -هنكلو «هنايب قيس امك عازنلل

 .هركذ فلس ام ىلع

 الأ ؛هنع نيرفكملا ةلفغو هتيمهأل هتلدأ نم ليلدب هيونتلا نم يل دبال هنأ ريغ

 ركذ هيفو ؛ثيدحلا " ..قيرطلا رانمك ًارانمو ٌئوض مالسإلل نإ " : لپ هلوق وهو

 لاق مث «تابجاولاو ةفورعملا ةسمخلا ناكرآلا نم اهريغو ةالصلاو «ديحوتلا

 ذبن دقف ؛نهكرت نمو ؛هكرت مالسإلا نم مهس وهف ؛ًائيش َنُهْنِه صقننا نمفا : هل
 .«هءارو مالسإلا

 حيحص هضعب ْنَأ نيبو ؛هقرط عبتتو :ًاديج ًاجيرخت هيلإ ىموملا هجرخ دقو

 هعجارف .ةلملا نم ةالصلا كرات جورخ مدع ىلع ةحيرصلا هتلالد نيب مث ءدانسإلا

 .ةلأسملا يف كش كدنع ناك نإ ؛هلك باتكلا عجارو

 وه دافتساو ؛ةنس نيثالث نم رثكأ ذنم (۳۳۳) مقرب ًاميدق هتجرخ تنك دقو

 دقلو ؛ةراشإ ىندأ كلذ ىلإ رشي مل هنكلو -مدقتملا عم رخأتملا نأش وه امك -هنم

 امم كلذو ؛ثيداحألا ضعب يف دقنلاب ينصخ هنأ اميس الو ؛كلذ هب نسحي ناك

ey oV 2 



 لوقلا ليصفت لاجم نآلا سيلو ءأطخأ مآ باصأ ينعفتيل هنإ لب ؛ةتبلا ينرضيال

 .كلذ يف

 هتلالد كلذ نمو «ميظع ثيدح ةعافشلا ثيدح اذه انثيدح نأ ؛ةصالخلاو

 ال هنأو ؛ةلملا نم جرخي ال -اهبوجوب هناميإ عم -ةالصلا كرات نأ ىلع ةعطاقلا

 .ةرجفلا ةرفكلا عم رانلا يف دلخي

 يف امم هريغو ثيدحلا اذه ىلع فقو نم لك ًاصلخم وجرأ ينإف ؛كلذلو

 نيدحوملاو ءاهب مهناميإ عم ةالصلل نيكراتلا نيملسملا ريفكت نع عجارتي نأ هانعم
 نأ طقف مهيلعو .مدقت امك ًادج ريطخ رمأ ملسملا ريفكت نإف ؛ىلاعتو كرابت هل

 ثيداحألاو باتكلا يف كلذ يف ءاج امي مالسإلا يف ةالصلا ةلزنم ةمظعب اوركذي

 يديأ نم -فسألا عم -جرخ دق مكحلا نإف :ةحيحصلا ةيفلسلا راثآلاو ءةيوبنلا

 دحاو كرات يف لتقلاو رفكلا مكح اوذفني نأ نوعيطتسي ال كلذل مهف «ءاملعلا

 ةيمالسإلا لودلا نع ًالضف مهتلود يف ولو ؛نيكراتلا نم عمج هلب ؛ةالصلل

 وهو «ةرهاظ ةمكحل ناك امنإ اهيلإ هتوعد دعب ةالصلل كراتلا لتق نإف !ىرخألا

 نع ناك هكرت نأ ىلع كلذ لد ؛اهيلع لتقلا رثآ اذإف ءاهب ًانمؤم ناك اذإ بوتي هلعل

 يف اهنم هعانتماف ءةيميت نبا نع مدقت امك ؛ًارفاك -هذه ةلاحلاو - توميف دحج

 مويلا هقيقحت ىلإ ليبس ال امم اذهو .ةلملا نم هجورخ ىلع يلمع ليلد ةلاحلا هذه

 ةمئأ روهمج هيلع ام ىلع - ةيرظنلا ةهجولا نم نذإ -ءاملعلا عئقيلف «فسآلا عم

 ىلع عطاقلا ليلدلا انمدق دقو ءاهب هناميإ عم ةالصلا كرات ريفكت مدعب ؛نيملسملا

 ْنَع َنوُِلاَت َنيِذَّلا ِرَدْحَيْلَف# كلذ دعب دحأل رذع الف ؛ةحيحصلا ةنسلا نم كلذ

 .(۳٠:رونلا)€ ميل ٌباَذَع ْمُهَبيِصُي وأ ةف ْمُهَبيِصُت نأ ِهِرْمَأ
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 عفتف " ةالصلا كرات مكح " ناوئعب ةصاخ ةلاسر يف ثحبلا اذه ٌتْعَّبَط مث

 كرات نأ :مكحلا نم هيف ام نيفلؤملا ضعب ركنتساو «هدابع نم ءاش نم اهب هللا

 رابتعالا اذهب وهف «ةديقع هايإ هتفلاخمل ؛رفاكب سيل -اهب هناميإ عم -ًالسك ةالصلا
 ديعس وبأ لاق امك ؛هعيضي ال نأ نمض لجو زع هللاو ؛يبلق لمع وهو ؛هل فلاخم

 ل هلل نإ :ةيآلا هذه أرقيلف ؛ثيدحلا اذهب قدصي مل نمف " :اذه ثيدحلا يف

 موي نورسحتي نيذلا ؛ًالمع رافكلل هباشم وهف ةالصلا هكرت ىلإ رظنلابو

 «نيكْسْلا مِْ ُكَتََو َنَّْلَصلا ّنِم كَ :رقس يف مهو نولوقيف ؛ةمايقلا
 ؛ةاكزلل كراتلاك وهف ؛رافكلا لمع لمع هنأل ؛يلمع رفك هرفكف ؛(44 «4":رثدملا)

 مث «هعنم ناك يذلا هلامب ةمايقلا موي بذعي ةاكزلا عنام نأ ًاضيأ ثيدحلا حص دقو

 -هايإو هللا اناده -هيلإ راشملا فلؤملا نكلو «رانلا ىلإ امإو ةنجلا ىلإ امإ قاسي
 ةحيرصلا هتلالد لطع ًاليوأت ةاكزلل عناملا ثيدح لوأت امك ثيدحلا اذه لوأت

 حص دق هنأ عم ؛يلمعلا رفكلاو يداقتعالا رفكلا نيب قرفلا نم هيلإ انبهذ ام ىلع

 نباك ؛فلسلا عابتأ نم مهدعب نم هيلع ىرجو «هتذمالت ضعبو سابع نبا نع اذه
 ًاقلطم هيلإ ىموملا هيلع جرعي مل كلذ عمو ؛ثحبلا اذه يف مدقت امك ؛هخيشو ميقلا

 َنيِملْسُمْلا لجأ :لوقي لجو زع هللاو!هيلإ هل ليبس الو ؛هدرل ولو

 روكذملا فلؤملا فرص كلذكو؟(٠٠.٠٠:ملقلا)€ نوُمُكَحت فيك ْمُكَلاَم «نيِمِرْجُمْلاَك

 ؛ًامهس كرت نم" :نيب قيرفتلا يف حيرصلا "..ىوص مالسإلل نإ ":ثيدح نع هرظن

 هلك مالسإلا ذبن دقف ؛اهلك مهسألا كرت نم " نيبو ؛" هكرت مالسإلا نم مهس وهف

 هريغب لعف امك ؛هفيعضت وأ هليوأت لواحي نأ دعبتسأ الو .باوجب هل ضرعتي ملف ؛"

 .ةحيحصلا ثيداحألا نم
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 درلل ةصرفلا يل حنست ىتم يردأ الو ءًادج عساو هيلع درلا لاجمف ؛ةلمجلابو

 هليجبتو هفطلو هبدأ هل ركشأ تنك نإو ؟ًاثيدحو ًاهقف اهيلع ذخؤي ام نايبو ؛هيلع

 ديزي ناميإلا نأ يف ثيدحلا لهأ ةديقع نع هعافدو «فرحأآلا هله بتاكل

 ؛ءاجرإلاب ماهتالاو ؛ةفلاخملاو ولغلا نم ءيش ًانايحأ هب نرتقا دق ناك نإو ؛صنقنيو

 نإو ؛صقنيو ديزي ناميإلا :لوقأف ؛ةيرذج ةفلاخم مهفلاخأ يننأ ملعي هنأ عم

 كلذ عمو «ةئجرملل ًافالخ ؛هيف ءانثتسالا زوجي هنإو «ناميإلا نم ةحلاصلا لامعأل

 ةئيسلا عبتأو " :ةا# يبنلا ةيصو كلذب بلقف !ءاجرإلاب ةرم نم رثكأ ينامر
 " :كرابملا نبال لجر لاق دقف !ةحرابلاب مويلا هبشأ ام :تلقف !" ..اهحمت ةنسحل

 لاقف .ناميإلا نم هجرخأ ال :لاق ؟وه نمؤمأ ؛رمخلا برشيو ينزي نميف لوقت ام

 !ينلبقت ال ةئجرملا نإ :كرابملا نبا هل لاقف !ًانجرم ترص نسلا ربك ىلع :لجرل

 انتانسح :لوقت ةئجرملاو .كلذ لوقت ال ةئجرملاو .صقنيو ديزي ناميإلا :لوقأ انأ

 سلاجتف ةروبس ذخأت نأ ىلإ كجوحأ امو ؟ةنسح ينم تلبقُت ملعأ ال انأو .ةلبقتم

 .(1۷۱ -0۷۰ /۳) " ہ دنسم" ىف هيوهار نبا هاور ." ءاملعلا

 ةئجرملا عم لوقلاب كارشإلا وه نيملاظلا نيماهتالا نيب ةهباشملا هجوو :تلق

 كرابملا نباو ؛ًالسك ةالصلا كرات ريفكت مدعب يلوقب انأ ؛ةئجرملا هلوقيام ضعب يف

 نآل؛جورخلاب هتيمرل لثملاب هلباقأ نأ تدرآ ولو ةريبكلا بكترم ريفكت مدع يف

 َنِم َنوُكَأ نأ هللاب ٌدوُعَأألو !ةعبرألا ناكرألا ةيقبو ةالصلا كرات نورفكي جراوخلا

 ۰ .«نيلهاجلا
 .( 164-179 ١/ //)" ةحيحصلا ةلسلسلا"

 55 ا ا
 ہا



 هنم باب ]1۰|

 :[ 348ج هللا لوسر لاق]

 ةالص الو مايص ام ىردي ال ىتح بوثلا يشو سردي امك مالسإلا سرديلا

 يف ىقبي الف ةليل يف لجو زع هللا باتك ىلع ىرسيلو ءةقدص الو كسن الو

 انكردأ :نولوقي ءزوجعلاو ريبكلا خيشلا :سانلا نم فئاوط ىقبتو ءةيآ هنم ضرألا

 .«اهلوقن نحتف " هللا الإ هلإ ال " :ةملكلا هذه ىلع انءابآ

 :[مامإلا لاق]

 يجنت هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش نأ يهو ءةماه ةيهقف ةدئاف ثيدحلا يفو اذه

 مالسإلا ناكرأ نم ءيشب موقي ال ناك ولو ءةمايقلا موي رانلا يف دولخلا نم اهلئاق

 مكح يفاوفلتخا ءاملعلا نأ مولعملا نمو ءاهريغو ةالصلاك ىرخألا ةسمخلا

 لب «كلذب رفكي ال هنأ ىلع روهمجلاف ءاهتيعورشمب هناميإ عم ؛ةصاخ ةالصلا كرات

 ةباحصلا نع حص دقو أح ال «ةدر لتقي هنأو رفكي هنأ ىلإ دمحأ بهذو قسفي

 يكاحلاو يذمرتلا هاور .ةالصلا ريغ رفك هكرت لامعألا نم ًائيش نوري ال اوناك مهنأ

 مهنأ ىلع اصن سيل ةباحصلا نع درو ام نأو ءروهمجلا يأر باوصلا نأ ىرأ انأو

 هرقغي نأ لمتحي الو رانلا يف هبحاص دلخي يذلا رفكلا انه (رفكلا) ب نوديري اوناك

 دري - ةباحصلا كئلوأ رابك نم وهو - ناميلا نب ةفيذح اذهو كلذ فيك «هل هللا

 :هنع هضارعإ دعب ةفيذح هبيجيف ' ....ةالصام نورديال مهو هللا الإ هلإ ال مهنع

 . (ًاثالث .رانلا نم مهيجنت ةلص اي»

 ناكرألا ةيقب اهلثمو ءةالصلا كرات نأ ىلع هنع هللا ىضر ةفيذح نم صن اذهف
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 دق هنإف اذه ظفحاف «ةمايقلا مويرانلا يف دولخلا نم جان ملسم وه لب «رفاكب سيل

 .ناكملا اذه ريغ يف هدجت ال

 .ىلاعت هللا ءاش نإ دعب اميف هركذن انلعلو ءهل دهشي ام عوفرملا ثيدحلا يفو

 دعب لوقي هتيأرف ءيواخسلا ظفاحلل (؟ /85) " ةيثيدحلا ىواتفلا " ىلع تفقو مث

 :ةفورعم ةروهشم يهو ةالصلا كرات ريفكت يف ةدراولا ثيداحألا ضعب قاس نأ

 هنوك عم اهدوجول ًادحاج اهكرات قح يف هرهاظ ىلع لمحي امنإ اذه لك نكلو"

 عجر نإف «نيملسملا عامجإب ًادترم ًارفاك ذئنيح نوكي هنأل ؛نيملسملا نيب اشن نمم

 داقتعا عم ًالساكت لب «رذع الب اهكرت نم امأو «لتق الإو «هنم لبق مالسإلا ىلإ

 ىلع - هنأو ءرفكي ال هنأ روهمجلا هب عطق يذلا صوصنملا حيحصلاف ءاهبوجو

 رهظلا كرتي نأك ءيرورضلا اهتقو نع ةدحاولا ةالصلا جارخإ دعب - ًاضيأ حيحصلا

 باتتسي امك باتتسي - رجفلا علطي ىتح برغملا وأ سمشلا برغت ىتح الثم

 عم ؛نيملسملا رباقم يف نفديو هيلع ىلصيو لسغيو «بتي مل نإ لتقي مث «دترملا

 رفاكلا كراش هنوكل هيلع رفكلا قالطإ لوؤيو «هيلع نيملسملا ماكحأ رئاس ءارجإ

 حص ام نيبو صوصنلا هذه نيب اعمج ؛لمعلا بوجو وهو .هماكحأ ضعب يف

 ءاش نإ» :هيفو .ثيدحلا ركذف«- هللا نهبتك تاولص سمح» :لاق هنأ كج هنع ًاضيأ

 لخد هللا الإ هلإ ال نأ ملعي وهو تام نم» :اضيأ لاقو «هل رفغ ءاش نإو ؛هبذع

 ولو هنوثرويو ةالصلا كرات نوثري نوملسملا لزي مل اذهلو .كلذ ريغ ىلإ «ةنجلا

 ." ثروي ملو ثري ملو ؛هل رفغي مل ارفاك ناك

 "عنقملا ىلع هتيشاح" يف هللا دبع خيشلا نب ناميلس خيشلا اذه وحن ركذ دقو

 ملعن ال اننإف :نيملسملا عامجإ كلذ نألو" :هلوقب ثحبلا متخو (45-46/1)

 عنم الو «هيلع ةالصلاو هليسغت كرت «ةالصلا يكرات نم ًادحأ راصعألا نم رصع يف

TY ا 



 امأو ءماكحألا هذه تتبثل رفك ولو ءةالصلا يكرات ةرثك عم هثوروم ثاريم

 «ةقيقحلا ىلع ال رافكلاب هيبشتلاو ظيلغتلا هجو ىلع يهف ؛ةمدقتملا ثيداحألا

 نم" هلوقو «" رفك هلاتقو ءقوسف ملسملا بابس " :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقك

 ." نيلوقلا بوصأ اذهو :قفوملا لاق .كلذ ريغو " كرشأ دقف هللا ريغب فلح

 ةبصعتم ضعب ملعيل ؛ةروكذملا " ةيشاحلا " نم صنلا اذه تلقن :لوقأ

 بهذم وه لب ؛ملعلا لهأ نود هب اندرفت انل ايأر سيل «هيلإ تيهذ يذلا نأ «ةلبانحلا

 ةمادق نبا وهو اذه قفوملاك ؛مهسفنأ ةلبانحلا ءاملع نم نيققحملاو «مهروهمج

 ءاش نإ مهلمحت ؛ةبصعتملا كئلوأ ىلع ةيفاك ةجح كلذ يفف «هريغو «يسدقملا

 .مهمكح يف لادتعالاو «مهئاولغ كرت ىلع «ىلاعت هللا

 فشكلا بجوف ءاهيلع هبن وأ ءاهل هبنت هتيأر نم لق «ةقيقد انه نأ ديب

 .اهنايبو اهنع

 دجوي ال مادام ؛همالسإب مكحلا حصي امنإ ًالسك ةالصلل كراتلا نإ :لوقأف

 باتتسي نأ لبق «كلذ ىلع تامو هيلع لدي وأ «هبلق نونکم نع فشكي ام كانه

 ةظفاحملا ىلإ عوجرلاب ةبوتلاو لتقلا نيب ريخ ول امأ «نامزلا اذه يف عقاولا وه امك
 نفدي الو ءارفاك تومي ةلاحلا هذه يف وهف «لتقف ءاهيلع لتقلا راتخاف ءةالصلا ىلع

 هنأل يواخسلا نع قبس امل افالخ «مهماكحأ هيلع يرجت الو «نيملسملا رباقم يف

 رمأ اذه ءاهيلع لتقلا راتخي نأ - هبلق يفاهل دحاج ريغ ناك ول - لقعيال

 .ناهرب ىلإ هتابثإ جاتحي ال .ناسنإلا ةعيبط نم ةرورضلاب فورعم «ليحتسم

 " ىواتفلا ةعومجم " يف ىلاعت هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 ًارقم نطابلا يف نكي مل «لتقي ىتح ةالصلا نم لجرلا عنتما ىتمو " :(58/5)
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 نع راثآلا تضافتسا امك «نيملسملا قافتاب رفاك اذهو ءاهلعفب امزتلمالو اهبوجوب

 ىلع ًارصم ناك نمف ....ةحيحصلا صوصنلا هيلع تلدو ءاذه رفكب ةباحصلا
 ارقم ًاملسم طق نوكيا ال اذهف ءطق ةدجس هلل دجسي ال ؛تومي ىتح اهكرت

 ىلإ مات عاد اذه «لتقلا قحتسي اهكرات نأ داقتعاو بوجولا داقتعا نإف ءاهبوجوب

 ءطق لعفي ملو ًارداق ناك اذإف «رودقملا دوجو بجوي ةردقلا عم يعادلاو ءاهلعف

 ." دجوي مل هقح يف يعادلا نأ ملع

 .قيفوتلا ىلو هللاو ءةلأسملا هذه ىف قيقحتلا ىهتتم اذه :تلق

 .(ا١؟/م- إله لالا ١/ /1)"ةحبحصلا"

 هنم باب ]١5<"[

 :[ اپ هللا لوسر لاق]

 اوجرخي نأ ةكئالملا هللا رمأ رانلا لهأ نم دارأ نم ةمحر هللا دارأ اذإ»

 لكأت نأ رانلا ىلع هللا مرحو دوجسلا راثآب مهنوفرعيو مهنوجرخيف هللا دبعي نم
 هاور (دوجسلا رثأ الإ رانلا هلكأت مدآ نبا لكف رانلا نم نوجرخيف دوجسلا رثأ

 .ملسمو يراخبلا

 :[مامإلا لاق]

 اًكرات دحوملا ناك ول كلذكو ءراثلا ىف نودلخي ال نيلصملا ةاصع نأ هيف

 .دلخي ال هنإف السك ةالصلل

 .(59١ص)"ةالصلا ةفص"
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 هنم باب []

 مهضعب ملعلا لهأ نم ريثك نآلا :ةالصلا كراتل ريخ هللا كازج ةبسنلاب :لاؤس

 رفك وه لهو ةلأسملا هذه يف همكح امف «قساف وه :لوقي مهضعبو رفاك وه :لوقي

 ؟ةلملا نم جرخي رفك وأ رفك نود

 نب انركذو ةحيحصلا ثيداحألا ةلسلس يف ةلأسملا هذه انركذ نحن :خيشلا

 اهكرت نم امأ ءةمألا عامجإب رفك وهف اهل ًادحاج ًادمعتم ًادماع ةالصلا كرت نم

 اذهف ةالصلل هقفوي نأو هيدهي نأ لجو زع هللا نم ىنمتيو اهبوجوب ًافرتعم ًالسك

 نم هبحاص هب جرخي يذلا رفكلا نأل ؛ةلملا نم هب جرخيو هب دتري ًارفك رفاكب سيل
 هللا ضرف امب ًافرتعم هبلق يف ًانمؤم ةالصلل كراتلا اذه ناك اذإف بلقلا ُهُرَقَم ةلملا

 ىلإو ةراجتلاو ءوسلاب ةرامألا سفنلاو ناطيشلا نأب فرعي هنكل ضئارف نم هيلع
 نمؤي هنأ ماد ام رّمكُي ال نأ هل عفشي نكلو «هيلع دودرم للعتلا اذه نأ كش ال هرخآ

 .ىلاعتو كرابت هللا عرش امب

 ةدعاق اوعضو دق هريغو ةيزوجلا ميقلا نباو ةيميت نباك نوققحملاو ءاملعلاو

 رفكلا يف عقو نمف «يداقتعالا رفكلاو يلمعلا رفكلا نيب قيرفتلا يهو الأ ةماع

 مكحي ال اذهف يلمعلا رفكلا يف عقو نم امأ «نيدلا نع دترا يذلا وهف يداقتعالا

 دحج اذإ الإ رفاك هنأب مكحي ال اذكه ةالصلا كراتف «هروجفو هقسفب امنإو هتدرب

 كرات ريفكت مدع ءاملعلا ريهامج بهذم ناك كلذلو ؛رفكي ٍنئنيحف ًادحج كلذ

 ريهامج هيف قفاو وهف هسفن دمحأ مامإلا نع ةياور هذهو ءدحجلا عم الإ ةالصلا
 .رفك سيلو قسف وهف دحج نع سيل ناك نإ كرتلا نأ ىلع ةمئألا

 مهنيبو اننيب يذلا دهعلا» :كيف هللا كراب ثيدحلل ةبسنلاب !بيط :ةلخادم

 ؟ثيدحلا حرشت تيل اي «رفك دقف اهكرت نمف ةالصلا



 دقف اذك لعف نم هيف لاقي ثيدح لوأ وه اذه سيل !كيف هللا كراب وه :خيشلا

 لوقت الأ «رفك ؛كرشأ دقف هللا ريغب فلح نم» :روهشملا ثيدحلا مكدنع «رفك

 .هنید نع لترا هنإ «يبأ ةايحو» :لاق نم نحن

 هعمس امل يراخبلا حيحص يف باطخلا نب رمع ثيدح ًالثم نوملعت متنأو

 ناك نم مكئابأب اوفلحت ال :مالسلا هيلع لاقف هيبأب فلحي مالسلا هيلع لوسرلا

 لاق :لاق رمع نب هللا دبع هنبا ثيدح يفو «تمصیل وأ هللاب فلحيلف ًافلاح مكنم

 الف «رفك دقف :ىرخأ ةياور يفو ””«كرشأ دقف هللا ريغب فلح نم» : ةو هللا لوسر

 ناعم هل امنإو ةدر رفك رفك هنأ :يأ رفك دقفاذك لعف نم ةظفل ءيجم نم مزلي

 نم كلذ وحنو ًايلمعًأر فك رفك ..رفكلا ىلع فرشأ يأ رفك :ًالثم اهنم ؛ةريثك

 دقف ةالصلا كرت نما :صوصنلا نيب قيفوتلاب ملعلا لهأ اهيلإ رطضي يتلا يناعملا

 ًاموي هتعفن هللا الإ هلإ ال» :لاق نم ..«ةنجلا لخد هللا الإ هلإ ال :لاق نما :لوقن «رفك

 "”(رفك دقف ةالوم نم قبأ دبع اميأ» ؛هريغو رازبلا ثيدح يف ءاج امك (هرهد نم

 ىلع اذكه رسمي ثيدح دجوي الو رفك دقف رفك دقف ًادج ةريثكو ةريثك ظافلألا هذه

 .رفك دقف ظفلب ءاج اذإ هرهاظ

 يتلا ةلماعملا سفن لماعي «رفك دقف ةالصلا كرت نما :ثيدح ثيدحلا اذه

 ءارفك دقف» ةظفل يف ةالصلا ثيدح عم كرتشت يتلا ىرخألا ثيداحألا اهب لماعت

 ةنجلا لخدي ال) :ًالثم ثيداحألا نم ريثكف صنلا اذهل ةريثك ليوآت يتأت انهف

 :باوجلا ؟هتميمن ببسب رفك هنأ كلذ ىنعم له «مامن ةنجلا لخدي ال١ ..«تاتق

 .(49غ"مقر) ملسمو 010577 مقر) يراخبلا قد

 00 ٤مقر) عماجلا ححص )7

 .(۲۷۳ ١ مقر) عماجلا حيحص ()

 )¥0 ۹مقر) يراخبلا )£(



 كلذ ميرحتب فرتعي ناك نإ ..ةنجلا هيلع تمرح دقف هبلقب كلذ لحتسي ناك نإ

 نإ :لجو زع لاق امك هللا ىلإ هرمأ وهف ؛مرجمو بنذم هنأو ئطخم هنأب فرتعيو

 .(؛ه:ءاسلا)#ُهاَمَي نل ٌكِلَّذ َنوُد ام ٌدرْفْغَيَو هب ل ري نأ ٌرِفْغَي ال هللا

 «ناميإلا ريغ ىلع ذايعلاو تومي نأ هبحاص ضرعي لعف وه ةالصلا كرتف

 «نولصي الو ةاكزلا نوتؤي ال ..نولصي ال نيذلا رافكلا ميش نم وه ةالصلا كرتو

 ةريثك ثيداحألاو يلمع رفك انه هرفكف «رافكلا هباش دقف لصي ملاذإ ملسملاف

 عادولا ةجح يف مالسلاو ةالصلا هيلع لاق :ًالثم ءاهليوأت نم دب ال يتلا ًادج ةريثكو

 هيلع لاقف «سانلا تصنتسي نأ يلجبلا هللا دبع نب ريرج رمأ مهيف بطخ دقو

 ..(ضعب باقر مكضعب برضي ًارافك يدعب اوعجرت ال» :مالسلا

 ٍناَتَِئاَط َنِإَوم :لاق هللا نأل ؛ال :باوجلا ؟هنيد نع دتري اذه لهف هلتاق وأ ًاملسم

 يبت يا اوليا ىرخألا َلَع اَمْهاَدْحِإ ْتَكَب نإ اها وحلضأَ اوفا َننمْؤما نم
 اهيلع يغبملاو ةيغابلا نيتفئاطلا نم الك ربتعاف (:تارجحلا) للا را لإ ءيت ىح

 قوسف ملسملا بابس» :قباسلا ثيدحلا يف لوقي لوسرلا نأ عم نينمؤملا نم

 ًاضيأ اذكهو ..ىلمع رفك ..رفك نود رفك ؟رفكلا انه رسفي اذامبف (رفك هلاتقو

 لاقي نأ امإ ءرفك دقف ةالصلا كرت نم نأب حيرصتلا اهيف يتلا ةالصلا ثيداحأ

 رفك هنأ وأ مالسإلا ةلم ريغ ىلع تومي نأ فرشأ ..يداقتعالا رفكلا ىلع فرشأ

 مالسلا هيلع لوسرلا ثيداحأ برضن ال ىتح هنم دب ال ليوأتلا اذه ءًايلمع ًارفك

 )٠٠١:۲۰۹:۲۹/۸۱( "رونلاو ىدهلا"
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 هنم باب ]5١5[

 ايندلا هتهلأ دقو هللا دودح فرعيو دحوم وهو ةالصلا كرات مكح ام :لاؤس

 الو ملاظ مكاح نم ًافوخ ةالصلا كرات مكح امو كلذ ىلع تامو .هبر ركذ نع

 ؟كلذ ىلع تامو نامأب حبصي امدنع الإ يلصي

 ؟يلصي ال نامأ يف نوكي ال نيحو ملاظلا مكاحلا نم ًافوخ يلصي :خيشلا

 نمأ اذإ الإ يلصي الو ملاظلا مكاحلا نم ًافوخ ةالصلل كرات وه :ةلخادم

 ؟هكاحلا

 ؟مكاحلا نم ًافوخ ةالصلا كرات فيك :خيشلا

 يلصي هنأ اوملع اذإ ةالصلل كرات وه «ماكحلا نم ًافوخ يلصي ال :ةلخادم

 .هنوذؤي

 ؟هبر ركذ نع ايندلا هتهلأ دقو هللا دودح فرعي دحوم وه لوألاو :ةلخادم

 ؟دحوم ريغ ينعي لوألا نيبو هنيب قرفلا شيأ يناثلاو :خيشلا

 ؟مكاحلا نم ًافوخ ةالصلا كرت نكل ءيشلا سفن ينعي يناثلا :ةلخادم

 هللا لوسر ًادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشي ناك اذإ ملسملا نأ مهملا :خيشلا

 رفاك وهف اهيف هللا مكحب ًادحج كلذ لك لعف نإ وهف ؛ةالصلل هكرت كلذ نمو.كلذ

 انزلاو ابرلا ميرحت دحج نم «رفاك وهف ةالصلا ةيعرش ًالثم دحج نمف ءدترم

 رهو بلقلاب قلعتي دحجلا اذه نآل؛رفاك وهف يصاعملا نم كلذ ريغو ةقرسلاو

TTA 
 يا



 .ًاقالطإ ًاملسم نوكي ال اذه لثم ذئنيحف يداقتعالا رفكلا

 هنکلو امهنع ءاجام لکو هلوسرو هللاب ًانمؤم ناك نم كلذ نم سكعلا ىلعو

 لئنيحو هل رفغ ءاش نإو هبذع ءاش نإ هللا ىلإ هرمأف رئابكلا كلت نم ًائيش عقاوي
 وه ةلملا نع جورخلا يواسي يذلا رفكلا :باوجلا اذهب ناجلاَعُت ناتروصلاف

 هبحاص جرخي ال اذهف ةالصلا كرتك يلمع رفك كانه ناك اذإ امأ «يداقتعالا رفكلا

 .اهتيعرش دحج اذإ الإ رفكي الف؛اهتيعرشب نمؤم هنأل ؛ةلملا نع

 ٠٠:۲۳:۰۹( /۹۷) "رونلاو ىدهلا"

 هنم باب ["010/]

 :[لئاسلا لاق مثءسمشلا عولط دعب رجفلا يلصي نمع خيشلا لئس]

 يفاهل ةميق ال سمشلا عولط دعب ًادبأو ًامئاد اهيلصي يتلا ةالصلا هذهف

 .ًادبأ عرشلا

 ؟ارفاك ربتعي مأ مثإ نم اهيلع بترتي امو ةالصلا هذه يزجت له

 ًامئاد رجفلا ةالص هئادأب هتمذ ارت ال :يأ ؛هيزجت ال ةالصلا هذه :لوقأ :خيشلا

 .ًافنآ اهتركذ يتلا ةلاحلا يف الإ سمشلا عولط دعب ًادبأو

 دعب الإ ظقيتسا امو مونلا هبلغ اذإف ؛ءاشعلا ةالص دعب ماني هنأ كلذ ةصالخو

 .مئان ةذخاؤم الف ءسمشلا

 .ةالصلا هذه هئزجت الو زوجي ام قباسلا هجهنم يف لظي نأ نكل

 ؟ طقف ًارصقم مآ ًارفاك ريتعي هنأ امأ

 مسد



 ءاهتقو ىف لك ةالصلا هذه ةيعرشب ًافرتعم ناك اذإ ًارفاك ربتعي ال :لوقأ

 ..ًارفاك ربتعي ال اذهف :هريصقت ىلع هبنؤي مويلا نولوقي امك هريمضو

 .جهنملا فالخب :ةلخادم

 .جهنملا فالخب :خيشلا

 جحلا ةضيرف ىدأ :ًاريخأو «ريصقتلا دشأ ًارصقم ربتعي امنإو ًارفاك ربتعي ال

 ؛ةحيحص يهف اهناكرأبو اهطورشب جحلا ةضيرف ىدأ دق ناك اذإ :لوقن

 ؟حضاو
 .معن :ةلخادم

 ..:ةلخادم

 ؟ةيوتلا دعب :ةلخادم

 .معل :خيشلا

 ىلصي وكس الث ثكم :ةلخا . تا ونس ثالث ثكم :ةلخادم

 ؟لستغا ام بيط «يلصي :خيشلا

 «لستغأ ام لوقي تاونس ثالث هل راص هللا ىلإ عجر امدعب :معن :ةلخادم

 .هيف ًالهاج

 .نينسلا هذه لك :خيشلا

 امل نييحيسملا ًالثم لثم هللا ىلإ عوجرلا لاستغا نكلو «لستغي معن :ةلخادم

 نسم
 يا



 لستغي مالسإلا لخدي

 ؟ًارفاك ناك له : خيشلا

 ال :ةلخادم

 .ًالاض ناك وه :خيشلا

 .تادابعلا رئاسو ةالصلل ًاكرات ًالاض :ةلخادم

 يف انلق امك اهب ًانمؤم ناك ةالصلل ًاكرات ناك امدنع ءًارفاك سيل :ًاذإ :خيشلا

 .ىلوألا ةرملا

 .معت :ةلخادم

 ىلع بجي امك «لستغي نأ بجي ال كلذلو ءًارفاك سيل اذه بيط :خيشلا

 «ةحوصن ةبوت لجو زع هللا ىلإ بات ًالثمامل وه نكل ءلستغي نأ ملسأ اذإ رفاكلا

 ًاثدح ًاثدحم ناك نإو «لستغي نأ هيلعف ًالثم ًابنج ناك نإف ءةالص لوأ هتأجافو

 نم لوق ىلع بجي امنإ اذه ءدترا هنأل لاستغا امأ ءاذهو اذه لعف هنأ دب ال

 ؛هنيد نع دترم رفاك ًالسك ةالصلا كرات نأ ءدالبلا هذه يف مكخياشم نم لوقي

 .ًاباوص سيل اذهو

 انتيثي نأ هللا لأسنو «ةالص لكل ًاضوتي نأو «موزللا دنع ةبانجلا لسغ لستغي

 .ًاعيمج مكايإو

 "رونلاو ىدهلا" )59١15/ 00:1١:١(

¥۹ 2 



 هنم باب ]۸*1[

 ؟ًايعطق ةالصلا كرات مكح :لاؤسلا

 ملسم وهف اهتيعرشب نمؤي وهو ًالسك اهكرت ناك نإ ةالصلا كرات مكح :خيشلا

 .هنيد نع دترم رفاك وهف اهتيعرش رکنی ناك اذإ امأ ءقساف

 )٤۳۷/ ٠۰١:۱٤:۲۸( "رونلاو ىدهلا"

 هنم باب ["04]

 كرات هبا وأ هوخأ وأ هوبأ ناك نم لعفي اذامو ءةالصلا كرات مكح ام :لاؤسلا

 ؟هتالصل

 :باوحلا

 :لوألا رطشلل ةبسنلاب

 ءاهتيعرشل ًادحج اهكرتي نأ امإو ًالسك اهكرتي نأ امإ :ناتلاح هل ةالصلا كرات

 ةياور ىف دمحأ بهذمو «رفكي ال هنأ ىلع ًاضيأ ءاملعلا روهمجف ًالسك اهكرت نإف

 كرثب رفكي هنأب لوقي ءروهمجلا قفاوت هقفاوت ىتلا ىرخألا ةياورلا فلاخت هنع

 ةمادق نياك ةلبانحلا ءاهقف رابك اهحجر ىتلا ةياورلا نكل ءًالسك ولو ةالصلا

 روهمجلا ةياورل ةقفاوملا ىرخألا هتياور اوحجر «هريغو ينغملا يف يسدقملا

 اذهف ءاهتيعرشل ًادحج اهكرت نإ امأ ءرفكي الو قسفي ًالسك ةالصلا كرات نأ يهو

 .عامجإلاب رفاك

 ال نيذلا روهمجلا عورف يف ركذت اهنأل ؛اهيلإ هيبنتلا نم دب ال ةروص انه نكل
 السك ةالصلا كرات ءازج امف السك اهكرت هنأل ؛ةالصلا كرات نورفكي

Y1 
 يا



 مامإلا بهذمو ءبوتي ىتح سبحي هنأ ةفينح يبأ بهذم :نابهذم كانه

 .لتق الإو بات نإف .باتتسي هنأ هريغو يعفاشلا

 يف نفدو هيلع يلصو لسغو :اولاق ءلتق بتي مل نإف باوجلا مامت نأ أطخلا
 .أطخ اذه «نيملسملا رياقم

 ..رفك ..:ةلخادم

 .رفك نولوقي ام مه ءال :خبشلا

 .اًدح لتق :ةلخادم

 هب لخأ يذلا ملعلا لهآ لوق عم ًابواجتو هنايب يتأي ام ءانه ةقد يف ال :خبشلا

 انأف نهلئاقل لوق لك ىزعي نأ ملعلا ةكرب نم ءنامزلا اذه يف ملعلا بالط رثكأ

 .ًاقالطإ ًادحأ هيلإ هقبسي مل ةيميت نبا مالك نم ينأي ام تدفتسا

 نأ امإ :هل ليق «ةالص كرات وهو - لتقلا ىلع- عطنلا ىلع ضرع نم :لوقي

 روصتي ال هنأل ؛ًارفاك تومي اذه «ةالصلا ىلع لتقلا رثآف كانلتق الإو يلصتو بونت

 ىلع لثقلا راتخيو دناعيو لتقلا همامأو ةالصلا ةيعرشب لجو زع هللا نيدي نوكي نأ

 ال ءأطخ لوقلا اذه «نمحرلا دبعابأ ايأطخ لوق اذهف كلذل «ليحتسم اذه «ةالصلا

 .لجرلا اذه لثم ًادح لتقي

 ..نولوقي مه :ةلخادم

 لطاب لوق نولوقي امنإ لوقأ انآ ؟اذام لوقأ انأو هللا كحماس :خيشلا

 .زوجيال

 .اهبف بات نإف باتتسي نكل«رفكلاب هيلع مكحي ال ًالسك ةالصلا كرات :ًاذإ



 كرات ءرفاكب سيل ءال لوقي يذلاو رفكلاب مكحي يذلا نيلوقلا نيب قرفلا امف

 نم هناميإ ددجيو ديدج نم دقعي نأ دب الف «هنم تناب هتجوز تقلط رفاك ةالصلا

 رومألا هذه هيلع بترتي ال رفكي ال ًالسك ةالصلا كرات لوقي يذلا امأ ءديدج

 «كانلتق الإو لص :هل ليقو «يعرشلا يضاقلا مامأ هب ءيج ام اذإ نكل ءىرخأآلا

 امك ًايدئاقع الإ نوكي نأ روصتي ال ًارفاك تومي اذه ةالصلا ىلع لتقلا رثآف

 .ًارفاك تومي اذهف «ةالصلا ىري ال «مويلا نولوقي

 (۲٤۲۷:۲۱/۹:٠٠)"رونلاو ىدهلا"

 اًرابكتساو اًدانع ةالصلا كرت نم مكح باب ٠1

 :لاق هنع هللا يضر ءادردلا يبأ نع

 «هل ءوضو ال نمل ةالص الو ؛هل ةالص ال نمل ناميإ ال »

 .ًافوقوم هريغو ربلا دبع نبا هاور

 .(فوقوم حيحص)

 .«رفك دقف ةالصلا كرت نم» : #8 يبنلا لاق ةبيش يبأ نبا لاقو

 ةو يبنلا نع حص» :لوقي قاحسإ تعمس :يزورملا رصن نب دمحم لاقو

 كرات نأ 40 يبنلا ندل نم ملعلا لهأ يأر ناك كلذكو «رفاك ةالصلا كرات نأ

 .(رفاك اهتقو بهذي ىتح رذع ريغ نم ًادمع ةالصلا

 :[مامإلا لاق]

 نم يبأ اذإ :قاحسإ نع )۲۲٠/٤( ديهمتلا يف ربلا دبع نبا دازو :تلق

 نع ًارابكتساو ًادانع يلصي ال هنأ رعشي ام اذه هلوق يفف .يلصأ ال :لاقو اهئاضق

 ۲۷ ۴ ا



 يف ًالثم لوقي نم كلذك سيلو .رفاك اهوحنو ةلاحلا هذه يف وهف ءاهب هلل عوضخلا

 ةالصلا كرت هيلع ركني نيح - ةيعرشلا دودحلا ةماقإ اهيف تلطع يذلا نامزلا اذه

 درجمل وه رفكلا سيلف...لوقي اميف قداص هنأ ملعي هللاو «يلع بوتي هللا :- لاق

 ثيداحأ لمحت هيلعف «يبلقلا رفكلا ىلع لادلا لمعلا نم هب نرتقا ام لب ءكرتلا

 .ملعأ هللاو .هراثآو بابلا

 ٠١۹(. /۱) "بيهرتلاو بيغرتلا ىلع قيلعتلا"

 ةالصلا كرات مكح لوح شاقن باب [517]

 نيدلا نم ًامولعم ًائيش ركني نم نأب ملعن نحن ساسأ ىلع لاؤس :لئاسلا
 نكلو ريخ مهيزجي هللا خياشملا نم ريثك دنع مالكلا اذهب انركاذت ينعي ةرورضلاب

 نم لزن ةرورضلاب نيدلا نم مولعم ءيش ركني دحاو ءانل لصفت ريخلا كيزجي هللا
 يراخبلا ًالثم هاور حيحص ثيدحل ينآ :ًالثم كلذ لعف نم رفاك هنأب ناطلس هللا

 ثععبلا نأب درو ًاضيأو ءرفك دقف اهكرت نمو ةالصلا كرت رفكلاو لجرلا نيب ملسمو
 حيسملا وأ ربقلا باذع نع ةرتاوتم ثيداحأ ًالثم هنأب دروو هب ناميإلا بجاو

 همكح ام ةرورضلاب تامولعملا هذه نم ًائيش ركنأ دحأ بيط «خلإ ..اذك لاجدلا

 .مالكلا اذهب رفكي الأ ءهعم لماعتن فيكو

 روشنلاو ثعبلا راكنإ :ًالثم ءةيلمع رومأب ةيداقتعا ًارومأ ترشح تنأ :خيشلا

 ثعبلا امأ «ةين هب نرتقي لمع ةالصلا كرت نأ فرعت تنأو «ةالصلا كرت اهعم تنرق

 تادايعلا ماكحأ ماكحألاف :بلقلا نم جرخ وأ بلقلا يف رقو ناميإ درجم وهف

 كل حضتي ىتح كمالك ددح نآلاف ؛تايبيغلا عم نرقت نأ نكمي ال تالماعملاو

 «كلذ وحنو روشنلاو ثعبلاك تايبيغلاو تايناميإلا عوضوم يف تنأ له «باوجلا

 ا



 ؟كلذ وحنو ةاكزلاو ةالصلاك تايلمعلا يف تنأ مأ

 رومأ «ةرورضلاب نيدلا نم تامولعم :تلق «خيش اي لاؤسلا تددح :لئاسلا

 .ةرورضلاب نيدلا نم ةمولعم

 ةرورضلاب نيدلا نم مولعم ًالثم ةالصلا ةرورضلاب نيدلا نم مولعم :خيشلا

 ؟اهكرت مأ اهركنأ هنأ كلاؤس له

 .اهكرت :لئاسلا

 ؟اهركنأ امو :خيشلا

 .اهركنأ امو :لئاسلا

 قاسم يف هوقوسي ءاملعلا ةرورضلاب نيدلا نم مولعملاف «بيط :خيشلا

 .ليصفتلا كنم ديرن :لئاسلا

 نيدلا نم مولعم ًائيش ركنأ نمب نودصقي ةرابعلا اولوقي امل ءاملعلا :خيشلا

 .قرفت نأ بجيف «لمعلا كرت نم سيل ءاركنأ نما ءرفاك وهف ةرورضلاب

 .اهكرت نم :خيش اي صنلاب درو :لئاسلا

 ءاملعلا حالطصا يف ثحبن نحن نآلا ؛كيدهي هللا قرفت نأ بجي :خيشلا

 ةرجح اهل هذه ءةالصلا كرات صوصخب ثحبن ام «مهدنع رفاكلا وه نمو

 يذلا وه ؛ةرورضلاب نيدلا نم مولعم ًائيش ركنأ نمف ؛هدحول ثحب ءاهدحول

 نم هنأ نمؤي وهو ةرورضلاب نيدلا نم ًامولعم ًائيش كرت نم امأ «ءاملعلا هرفكي
 دقف ةرورضلاب نيدلا نم ًائيش ركنأ نم ةدعاق ىف لخدي ال اذهف ةرورضلاب نيدلا

 يا



 ةعاسلا عوضوم هنأل «ةالصلا لاثمب تئج تنأ نآلا :ينعي ؛ركني ال هنأل رفك

 عوضوم ًاتقؤم نآلا كرتا «هذه ةيضقلا لوح نوندندي ًامئاد ةيدوعسلا خياشمو

 ؟ةرورضلاب نيدلا نم ًامولعم ًائيش ركنأ وه له «موصي ال يذلا ذخو «ةالصلا

 .ال :لئاسلا

 ؟موصي ال وهو رفاك وه له «بيط :خيشلا

 .ال :لئاسلا

 .بيط :خيشلا

 .خيش اي صن انه درو ام :لئاسلا

 .درو ام يخأ اي لقت ال :خيشلا

 .ةالصلا كرات رفكي هنأب صن درو :لئاسلا

 .ربصا كيدهي هللا :خيشلا

 .لضفت :لئاسلا

 نأ :اهنم ءمهفلا ءوس يف ناسنإلا عقيال يكل ؛ليقارع ليزن نحن نآلا :خيشلا

 نم يه مايصلاف «:ةرورضلاب نيدلا نم ًامولعم ركنأ نمب ءاملعلا ينعي اذام ملعن

 نمك مايصلا ةيعرش ركنأ نمف ؛مايصلا ةرورضلاب نيدلا نم ةمولعملا ماكحألا
 ًالثم ركنأ نم كلذ نود وهام ركنأ نم لب «رفاك امهالك :ةالصلا ةيعرش ركنأ

 .فولألاو تائملاب لقن مل نإ تارشعلاب ةلثمآلاو ءرفاك وهف رمخلا ميرحت

 «ةرورضلاب نيدلا نم مولعملا ةدعاق نم دوصقملا ام كل حضاو نآلا :ًاذإ

 نوفي ا



 ؛ناضمر يف نايعش كيلع طلتخا سب «كعوضوم تنأ اذه وه ام نظأ انآ ينكل

 رهظ اذه كلذلو ءرفك دقف ةالصلا كرت نم صن هيف ءاج ةالصلا كرات نأ كعوضوم

 كرت نميف ءاجام :تلق مايصلا لاثمب كل تيتأ امل ةصاخ ةرم نم رثكأ مكنم

 ؟ةالصلا كرت نم مكح ام :كعوضوم ًاذإ :نآلا لوقأ انآ «مايصلا

 .يلاؤس يل تلصف تنأ ريخ هللا كازج ىرخألا رومألا دصقأ انآ ًاضيأ :لئاسلا

 .اهنم انيهتنا ًاذإ :خيشلا

 .اهنم انيهتنا معن :لئاسلا

 .نآلا ةالصلا يف نحن بيط :خيشلا

 .ًاريخ هللا كازج معن ةالصلا كرات نآلا :لئاسلا

 نكمي ةالصلل كرات لك نأ يعم روصتت الأ ءرفك دقف ةالصلا كرت نمف :خيشلا

 كرات برف «دحاو ءيش امنإو نانثالا هيف رفوتي الأ نكميو «نانثا نارمأ هيف رفوتي نأ

 كل لوقي وه ءةالصلا ةيعرش ىري ال يناثلا ءيشلا «ءيش اذه «يلصي ال ةالصلل

 ىضم تقو يف ناك اذه «مايص الب ةالص الب :بابشلا ضعب نم عمسن امك

 اذه «نيرامتلا هذه لثم نع انينغي اذه لك ةضايرلاو يقرلاو ةيندملا نآلا ءىضقناو

 :هل تلق اذإو «ةالصلا ةيعرشب نمؤي هنكل «ًالعف يلصي ال لوألا «لوألا نع فلتخي

 ؟رفاك مآ نمؤم اذه ءانيلع بوتي هللا :لوقي ؟يلصت ال اذامل يخأ اي

 .ًاصن هيف درو كل تلق «خيش :لئاسلا

 .؟رفاك :خيشلا

 .رفاك :لئاسلا

YA 
 ہا



 ؟رفاك «باوجلا نع ديحت ال :خيشلا

 .رفاك :لئاسلا

 .نمؤم ءال :خيشلا

 .خيش اي ةالصلا كرت :لئاسلا

 ءيشب ينتأبنأ له ةالصلا كرات يل لوقتب تنأ «كيدهي هللا كيدهي هللا :خبشلا

 هللا .ةالص كرات :يل لوقت تنأ ؛ةالص كرات وه :كل لوقأ انآ «يدنع لوهجم

 .نيمآ لق .كيدهي

 .نيمآ :لئاسلا

 اهتيعرشب نمؤيو ةالصلل كرات امهدحأ ءةالصلل كرات امهالك نيلجرلا :خبشلا

 ةالص الب :لوقي رخآلا ءانيلع بوتي هللا :لوقي هل ليق اذإ «يعقاو لاثمب كل تيتآو

 ؟ءاوس امه له ؛ةالصلا ةيعرشل ركنمو ةالصلل كرات اذهف ؛مايص الب

 .ءاوس لوقت كنظأ ام نآلا

 .خيش ايرفك نود ًارفك نوكي دق :لئاسلا

 ..قفانمو راثلا نم لفسألا كردلا يف قفانم هيف خيش اي :لئاسلا

 .نيمآ لق كايإو انيدهي هللا :خيشلا

 .نيمآ مهللا نيمآ :لئاسلا

 ؟ضعب لثم نينثالا ءال ؤه :خيشلا

 ۹¥ ا



 ..كلذو رانلا نم لفسألا كردلا يف اذه نوكي دق :لئاسلا

 ؟ضعب لثم نينثالا ءال ؤه :خيشلا

 .ال :لئاسلا

 ؟قرفلا ام :ضعب لثم سيل ...:هلل دمحلا :خيشلا

 .طقف اهكرت كلذو اهتيعورشم ركنأ ينعي اهركنأ اذه :لئاسلا

 عم ىوتساو اهكرت طقف اهكرت كلذ «كيدهي هللا ركنأ لباقي ال اذه :خيشلا

 ...امهنيب فالخلا ةطقن يل ركذا نكل ؛كرتلا يف يذلا رخآلا

 .اهتيعرشب ًانمؤم اهكرت كلذو ءاهتيعرشب ًادوحج اهكرت اذه :لئاسلا

 .وهام «نآلا تلق ام ظفحا «كنم تءاج هذه :خيشلا

 .اهركنأ اذه نأ :تلق ءظفاح ظفاح :لئاسلا

 .قرفلا ةطقن :خيشلا

 .دوحجلا مدعو دوحجلا :لئاسلا

 .ال :خيشلا

 .ةيعرشلاب ناميإو دوحج :لئاسلا

 .ناميإلا هلباقي دوحجلا :خيشلا

 .صن درو كانه نأ :لوقأو عجرأ انخيش :لئاسلا

 .كيدهي هللا :خبشلا

 .نيمآ :لئاسلا

 ا 8 مل



 اذه «ةوطخ ةوطخ يشمن نأ ديرن نكل «لوقت نأ ديرت ام فراع انأ :خيشلا

 ةدر رفك رفاك وهف ةرورضلاب نيدلا نم مولعم وهام ركنأ كاذ ءرفاك كاذو نمؤم

 نيبو ناميإ نيب عمجي وهف ءاهتيعرشب نمآ هنكل «ًالعف ةالصلا هكرتب رفك رخآلا اذه

 ؟حص هب نمؤيامل كرت

 ال نمل نيد الو «هل ةنامأ ال نمل ناميإ ال :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق «بيط

 دنع ةنامأ تيطح تنأ «هل ةنامأ ال نمل ناميإ ال» ؟ثيدحلا اذهب لوقت اذام (هل دهع

 ؟نمؤم مآ رفاك ءاهركنأ هنم اهتيلط ةدم دعب تعجرو سانلا نم ديز

 .رفك ربع ناميإ ال هللاو ملعأ ام «ينلقت ضرأ يأو ينلضت ءامس يأ :لئاسلا

 ..تضخ تنأف ًاذإ :خيشلا

 .رفك ريغ.ناميإ ال :لئاسلا

 ؟معن :خيشلا

 ةنامأ ال نمل ناميإ ال١ ءرفك ريغ نوكت دق ناميإ ال :لوقي امل ناميإ ال :لئاسلا

 .اهكرت نم ريغ (هل

 .كيدهي هللا :خيشلا

 .نيمآ :لئاسلا

 ؟ملع ريغب ملكتت كنأ نآلا رعشت ال تنأ :خيشلا

 .خيش اي كيتفتسأ ءًاملاع تسل انأ :لئاسلا

 ؟كيأر ام ثيدحلا اذه :كلأسأ انأف هديفتست ال ررقت تنأ :كلأسأ انآ :خيشلا

 ؟رفك وه لهف ةنامألا ركنأف (هل ةنامأ ال نمل ناميإ ال» :لاق
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 ..ملعأ ال .هل ناميإ ال : لاب لوسرلا لاق امك لوقن :لئاسلا

 .«فوخي اذه :كبحاصل تلقاذه لجأ نم «لداجت فيك تيأرأ :خيشلا

 لوقي كبرو «لطابلاب لداجت تنأ امامت سكعلا ءال ءكملعب ىنعي فوخت تسيل

 هن اگ كأ اواو راو عملا نإ ملعب كَل یل ام ثق الو :كل
 تنأ يتلا كماهوأب اذكه ملكتت نأ امأ :ملعأ ال :لوقت تنأ (٠٠:ءارسإلا)4الوّمْسَم

 ؟(هل دهع ال نمل نيد

 .خيش اي هليصفت ملعأ ال اذه :كل تلق :لئاسلا

 كرت لجرلا نيبو رفكلا نيب» :ىنعم ام ملعت ال تنأ كلذك بيط «تلق :خيشلا

 رفكلاو يلمعلا رفكلا عوضومب قلعتت يتلا ةلدآلاب طحت مل كنآل ؛ملعت ال «ةالصلا

 ةرجهلا ةعامجب ًاميدق نوفورعملا اهحرطي يتلا مويلا ةفورعملا ةيآلا ءيداقتعالا

 وأ «هريغ وأ رصم يف نيدهاجملا وأ داهجلا مساب مويلا نوفورعملاو ءريفكتلاو

 4َنوُرِفاَكْلا ْمُه َكَِلْوأَف هللا َلَّرنَأ ب مكي نمو :مهمسا داهجلا ةعامج

 ؟َرْمَك عرشلا هيف فلاخ مكحب مكح ناسنإ يف كيأر ام (44:ةدئاملا)

 ؟ينعي مكاحلا :لئاسلا

 .هنع بجأ تنأ ًالاؤس كلأسأ انأ :خيشلا

 .نكمم اذإ لاؤسلا دعأ :لئاسلا

 .كيدهي هللا :خيشلا

 .نيمآ :لئاسلا

AY 
 ہا



 لزنأ ام فالخب ةيضق يف ةموكح يف مكح لجر يف كيأر ام ؛عمسا :خيشلا

 ؟رفكأ هللا

 .ًامكاح ناك نإ ءاذه يف مكحأ عيطتسأ ام :لئاسلا

 ؟مكحت نأ فلكم تنأو :نآلا كلأسأ انأ :خيشلا

 ال انأ ؟ًالثم ةالصلا كرات ىلع مكحأ يل ةبسنلاب :ينعي ؛ينعي فيك :لئاسلا

 .لاؤسلا مهفأ

 .مكحأ نأ عيطتسأ ام :تلق تنأ «كيدهي هللا :خيشلا

 .مكاحلا كتلأس انآ :لئاسلا

 ؟ينتلأس تنأ :خيشلا

 .مكاحلا كتلأس معن :لئاسلا

 زع هللا مكح فالخ ىلع ةموكحب مكح لجر :لئاسلا انآ كيدهي هللا :خيشلا

 .يردأ ال ءرفك ام ءرفك :لوقت «باوجلا كيلع تنأ «لئاسلا انآ ؟رفكأ لجو

 .(؟ ؛ةدئاملا»4َنوُرِفاَكْلا ْمُه َكَِلْوأف هللا لر اب ْمُكْحِي نمو :لئاسلا

 .بواجت ال :خيشلا

 ْمُه كلوا هللا رنا اي ْمُكَحي نمو :لوقت ةيآلا معن :كل لوقأ انأ :لئاسلا

 .) 4 ؛:ةدئاملا)€ نو ٌرْفاَكْلا

 ةيضقلا سفنب عجرت كعماسم ىلع اهتولت انآ ةيآلا فراع انآ يخأ اي :خيشلا

 .كيدهي هللا ةالصلا كرات نع كتلأس انأو ةالصلا كرات اذه نأ ...ةقباسلا
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 ْمُه كلوا هلل ّلَرنأ اب مكي 1 ْنَمّو# ةيآلا سفن :ينعي لوقأ ال :لئاسلا

 .معن رفكي ةيآلا حيرصب رفكي :ينعي (٤٠:ةدئاملا)نوُرفاكلا

 اهيلع تينبو كعماسم ىلع انآ اهتولت ةيآلا نع كلأسأ انآ «كيدهي هللا :خيشلا

 .ةيآلا ؟رفكآ هللا لزنأ ام فالخب ام ةيضق يف مكح لجر :لاؤسلا اذه

 .كلاؤس بعوتسأ مل انأ :لئاسلا

 ؛ىوتسملا اذهب تسيل كنأل ؟اذامل فرعت ؛هبعوتست نأ عيطتست نل :خيشلا

 .كلاح فرعت مزال

 .خيش اي شيلعم :لئاسلا

 ؟لاؤسلا تمهف تنأ «تمهف «شيلعم تنأ ال :خيشلا

 ..دصقت تنك نإ كلأسأ انأ :لئاسلا

 .ال وأ معن يل لق لاؤسلا تمهف :كلأسأ انأ :خيشلا

 .تمهف ام ال :لئاسلا

 له «رودتو فلت الإ ءال وأ هيإ لوقت ةرم كتعمس ام «هللا ناحبس :خيشلا

 ؟لاؤسلا تمهف

 .هتمهف ام ال :لئاسلا

 .هنع بواجت فيك :ًاذإ :خيشلا

 .كلاؤس تبعوتسا ام :كل تلق :لئاسلا

 .ربكأ هللا :خيشلا

 .كلاؤس تبعوتسا ام :خيش اي تلق :لئاسلا

 ؟كريغ مآ تنأ هرفك :يل تلقو ةيآلا يلع تأرق تنأ تسلأ ؛تلق :خيشلا

 ۸۴ ا



 .هللا لزنأ امب مكحي مل نمو «تلق معن :لئاسلا

 ةمئاق تسيل يتلا ةرارحلا نم يتأي هلك ضقانتلا ءاذه ضقانتلا ام :ًاذإ :خيشلا

 ؟لاؤسلا تمهف له :كيلع ديعأ ءملع ىلع

 .ال :لئاسلا

 ؟ًاذإ بيجت فيك :خيشلا

 له هللا لزنأ ام ريغب نيتموكح يف مكح لجر :لاؤسلا روطأ نآلا :خيشلا

 ؟لوألاو ىناثلا اذه نيب قرف كانه

 .ال :هللا لزنأ امب مكح ام مهلك :لئاسلا

 ؟ قرف هيف ام :خيشلا

 .ال :لئاسلا

 ؟هللا لزنأ ام ريغب هنامز يف ةرم ولو مكحي نأ نكمي ال ضاق كانه له :خبشلا

 .ال :لئاسلا

 .رافك مهلك :ًاذإ :خيشلا

 .خيش اي مهرفكب مكحن نأ عيطتسن ال :لئاسلا

 «نيلجر نيب تقرف ام كنأل «تمكح تنأ نآلا «تعطتسا تنأ نآلا :خيشلا

 نأ فرتعي يذلا اذه «ةبيقر وبأ دنع ىلإ كلصوأ ديرأ تنك ءقرفتس كنأ تننظ هنأل

 ام تنآف ءاهرخدن مزال لاومأآلاو اياحضلاو اذه مايصلاو ىضقناو ىضم مالسإلا

 فاخ ةوهش عبتا ىوه عبتا هللا لزنأ ام فالخب ةدحاو ةرم مكح ناسنإ نيب قرفت

 ا



 لوقيو ةرم يناث ةيضقلا داعأ يناث ناسنإ نيبو ءرفك اذه نأ :لوقتف «خلإ ..ررض نم

 ؟اهلك ةلثمألا نيب قرفت ام «هللا لزنأ ام ريغب مكحي ًامئاد وه :كل

 .قرفأ ءال :لئاسلا

 ؟قرفت :خيشلا

 .معن قرفأ :لئاسلا

 دحاو مقر نيب قرفلا ام هرغصألا مقرلا ذخأن انيلخ «بيط :خيشلا

 ؟نينثا مقرو

 مل ًالثم هرمع يف لوقت ةدحاو ةرم ءأطخأ هنأك نينثا مقرو دحاو مقر :لئاسلا

 .هللا لزنأ ام ريغب مكحي

 ؟قرفلا ام كلأسأ انأ ءريخ هللا كازج «يمالك يلع ديعت :خيشلا

 ..كاذو أطخأ لوألا :لئاسلا

 ؟رفك امو رفكل ةبسنلاب قرفلا ام :خيشلا

 رقيال كاذو «هذيفنت يف أطخأو «هللا لزنأ امب مكحلاب رقم اذه :لئاسل

 .اقالطإ هب
<3 

 هيف «يديس اي هللا اي :كيدهي هللا كل تلق اذكه انآ «كل لاق نم :خيشلا

 .”لضفت .يرورض لاؤس مكدنع
 ٠١:۳٦:١١( /54941) "رونلاو ىدهلا"

 خيشلا ةقيرط يف ةدئاف نم ولخي ال هنأل ؛هعطق دق خيشلا نأ عم شاقنلا تابثإب تمق )١(

 .ةججاحملا ىف

TAT o 
 يا



 ةباحصلا ضعب لاوقأ قيقحت باب []

 ةالصلا كرت مكح يف مهدعب نمو

 كرت نم ريفكت ىلإ مهدعب نمو ةباحصلا نم ةعامج بهذ دق :يرذنملا لاق]

 هللا دبعو .باطخلا نب رمع :مهنم ءاهتقو عيمج جرخي ىتح ءاهكرتل ًادمعتم ةالصلا

 ءادردلا وبأو هللا دبع نب رباجو «لبج نب ذاعمو «سابع نب هللا دبعو «دوعسم نب

 هللا دبعو ؛هيوهار نب قاحسإو «لبنح نب دمحأ ةباحصلا ريغ نمو «مهنع هللا يضر

 دواد وبأو «ينايتخسلا بويأو «ةبيتع نب مكحلاو «يعخنلاو ؛كرابملا نب

 .ىلاعت هللا مهمحر مهريغو برح نب ريهزو :ةبيش يبأ نب ركب وبأو «يسلايطلا

 :[ًالئاق مامإلا قلعف

 كرات رفكب لاق نم ةلمج يف مهريغو ةباحصلا ءالؤه ضعب فلؤملا ركذ يف

 ىلع مهنم ركذا نكل ؛هنايبو كلذ يف لوقلا ليصفتل لاجملا عستي ال رظن ةالصلا

 ءامهنع كلذ حصي مل هنإف ؛سابعلا نب هللا دبعو باطخلا نب رمع لاثملا ليبس

 بيغرتلا حيحص نم] (1583754 ص) يف نيرثألا نينه ىلع قيلعتلا رظناف

 .(250) «ةفيعضلا ثيداحألا ةلسلس»و [بيهرتلاو

 ةلبانحلا ضعب هركذي ناك نإو اذهو «لبنح نب دمحأ مهيف هركذ كلذ وحنو

 الإ هريفكت مدع ىلإ مهنم ريثك بهذ دقف «مهيققحم دنع حصي ال هنإف :نيرخأتملا

 نبا رابلا هذيملتو ةيميت نبا مالسإلا خيش اذكو «...ةطب نبا لثمك «هوحنو دحجلاب
 هللا مهمحر باهولا دبع نب دمحم خيشلاك «مهلاونم ىلع راس نمو ءةيزوجلا ميق
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 :لاقف ءًادمعتم ةالصلا كرت نع لئس هنأ ةنسلا مامإ نع حص دقو الو فيك ًاعيمج

 ىلص ناف ًاثالث ُهْوُعْدَأ ؛اهتقو ريغ يف اهيلصي يذلاو ءاهيلصي ال اهكرتي يذلاو ...»

 كدر



 ةيميت نبا دجملا مالك هوحنو «...دترملا ةلزنمب يدنع وه ءهقنع تبرضالاو

 ديع نب دمحم خيشلا مهنمو ؛ةلبانحلا يققحم نم ريثكو «ةيميت نبا هديفحو

 .«ةالصلا كرات مكح» يباتك يف ًالصفم ًاققحم هارت امك «باهولا

 .(۲۹۳/۱) "بيهرتلاو بيغرتلا ىلع قيلعتلا"

 ةالصلا كرات يف قيقش نب هللا دبع مالك هيجوت باب ]5١[

 :لاق هنع هللا يضر يليقعلا قيقش نب هللا دبع نع

 .«ةالصلا ريغ رفك هكرت لامعألا نم ًائيش توري ال دمحم باحصأ ناك»

 .(فوقوم حيحص)

 :[مامإلا لاق]

 رذنأ ولو اهئادأ نع عنتمملا ربكتسملا دناعملا ىلع لومحم هوحنو اذه

 .(«ةالصلا كرات مكح» يتلاسر رظنا «ميقلا نباو ةيميت نبا لاق امك .لتقلاب

 (؟١85/1) "بيهرثلاو بيغرتلا ىلع قيلعتلا"

 يلاتلابو رفكلاب يلصي ال نم ىلع مكحي له باب [514]

 ةيبيدأت ةليسو ةعطاقملا نوكت ىتم نايبو «؟هتعطاقم

 مولا هاب َنوُئمْؤُي اَمْوَق ُدِجَت الإ# :لاعت هلوق يف كلوق ام !انخيش :لئاسلا

 كرت نأ فرعن هيف ءةيآلا خلإ (75:ةلداجملا)4 ...ةَلوُسَرَوَهّللا دا ْنم َنوُداَوُي رخآلا

 نمم مهربتعن له ةالصلا نيكرات ناوخألا وأ ءائبألا وأ ءابآلا نكمم .رفك ةالصلا

 ؟هللاب نينمؤم انك اذإ مهداون الأ انم بولطم لهو .هلوسرو هللا نوداحي

 ؟لوقت فيك ةيآلا :خيشلا

 يا



 َُلوُسَرَو هللا اح ْنَم َنوُذاَوُي رخآلا مْوَيلاَو لاب َنوُنمْؤُي امْوَق دت ال :لئاسلا ياها 2

 .(۲۲:ةلداجملا) ْمُهَءاَبآ اوُناَك ْوَلَو

 ؟اهنم مهن

 يلام لجر انأ ءبياحم انآ اًخيش تسل انآ حيحصلا انآ يموهفم :لئاسلا

 دح يف ىلاعتو هناحبس هللاو لوسرلا عضوو دح يف هسفن عضو بولطم ؛ينعي

 .ًادج ةريثك رومأ هيف ءىصاعملا هباكتراب وأ ءرفكلا نالعإب ناك نإ ءرخآ

 انأ :لوقت مادام تنأ يشل كرظن تنأ يدب انه اندنع هيف سب ءال :خيشلا

 ؟اذه حيحص «ريسفتلا ملعب لقألا ىلع ًاملاع تسل كنأ ينفّرَعُت اهانعم «بساحم

 .ملعتأو ريسفتلا أرقأ سب حيحص :لئاسلا

 ثيدحلا وأ هقفلاب ملاعلل زوجي ال هنأ امك انم لك ملعي نأ يغبني ٍلئئيح :خيشلا

 «بطلاب لهاج انآ هنأآل ةبابط وهو ريسيت روتكدلا ةعنص ىلع يدتعي نأ ريسفتلا وأ
 هريغ ىلع يدتعي ال هرودب وه كلذكف ءاهب هللا هصخ يتلا ةفرعملا هنم دمتسأ انأف

 حيحص ثيدح اذه :لوقيو هيلع تأتفي يتأي امف ًاثدحم ناك نإ ملعلا لهآ نم

 اوُنَأْساَق# :ىلاعت لاق امك ؛ملعلا لهأ لأسي نأ لوئسم ًاضيأ وهف ؛ملعلا لهأ لأسأ

 نأ نيملسملا ةماعل زوجي ال كلذك :(5*:لحتلا»َنوُمَلْعَتال ْمَتْنُك نإ ركذلا ّلْهَأ

 هب لاس اَقل :ىلاعت لاق امك امنإو ؛مهنم دحاو لكل اودبي امب نآرقلا اورسفي

 ال منك ْنِإ رك لا له اولا شاق# :ىلوألا ةيآلا وأ :(08:ناقرفلا»#اَريبَح

 ام :لوقأ نكل ءال :تلأس كنأ كيلع بتعأ ام انآ شيلعم :(4*:لحنلا»4َنوُملْعَت

 مسد



 انهف «ملعلا لهأ اولأسي نأ دعب الإ ةيآ مهف يف ًايأر اونّوكي نأ كلاثمألو كل يغبني

 يذلا دلولا هب دصقي الف :نوكرشملا مهب دوصقملا هلوسرو هللا نوداحي نيذلا

 .ةالص كرات هنأ ًالثم هب تبرض

 .انأ لفط دصقأ ام ءلفط دصقأ ام انآ دلولا :ةلخادم

 ؛تنأ هدصقت يذلا لوقأ انأ ةالصلا كرات يأ «كعم دصقأ انآ ءال ال :خيشلا

 ءركذي ءيشلاب ءيشلاو «ثيدحب نآلا ينتركذ تنأ ريغصلا دلولا تدصق ام دلولا

 همامأ هلمحت ةباد ديري :ينعي :ينبكرأ !هللا لوسر اي :لاق ءب يبنلا ىلإ لجر ءاج

 لهو» !هللا لوسر اي :لاق «ةقانلا دلو نالف اي هبكرأ :باكرإلاب صتخملل لاق ءرفس

 ةيبرعلا ةغللا يف دلو ةملكف .ةقانلا دلو الإ ةقانلا لهو :هل لاق ؛«ةقانلا دلو ينلمحي

 .غلاب ريغ يبص اهانعم ينعتال

 .ًايلاح عئاشلا :ةلخادم

 انأف اذه يف يثيدحلا هقفلا يلع بلغ انآ نكمي «شيلعم ام شيلعم :خيشلا

 هللا نوداحي نيذلا انه دوصقملا امنإو ءًافلكم ناك ولو «نبالا دلو :ينعي دلولا تلق

 هيف امف «ءالؤه بباحيو دداوي نأ ملسملل يغبتي الف «هءادع نونلعيو هنوداعي :ينعي

 دلو :ًاحيضوت نآلا لقنلو «دلو ةملك ديعأ دلوب يلتبا دلاو كانه ناك اذإ امأ «لاكشإ

 مزتلي نأو ؛هحصاني نأ يغبني نكل ؛هيداعي نأ يغبني امف ءيلصي ال هنأب فلكم غلاب

 :نولوقي امك ءانبآلا نوكرتي ءابآلا مويلا لعفي امك نوكي الو ؛هريكذتو ههيجوت ًامئاد

 ؛مهفيك ىلع اوشميو ءاوبرغيو اوقرشي مهوكرتيو «براخلا ىلع لبحلا مهل اوخري
 اذه سيل هنأ امك «يغبني ال اذه «خلإ ..ليللا فصن الإ نوتأي امو امنيس اوحوريو

 ...هنويراحيو هنوداعي هنأ هانعم

 ۳۹۰ ا



 هلوق نم نوملعت امك :ههيجوتل ًامئاد ىعسي نأو «دلولاب ينتعي نأ [بجاولاف]

 ةيآلاو ؛(5:ميرحتلا»4ُةَراَجلاَو ٌساَّنلا اَمُدوُقَو ارا ْمُكيِلْمَأَو ْمُكَسْفَنَأ اوقإ# :ىلاعت

 َكُقُرْرَتُنْحَئاَقْزِر كلاس ال اَهّْيَلَع ْريَطْضاَو ِةالّصلاب َكَلْمَأ ْرْمأَول :ىرخألا

 ام هترمأ انآ :لقت ال ًاضيأ رمألا اذهو ءٌّلص :اهانعم ام (1+؟:هط)#ىَوَقَتلِل ةَيِفاَعْلاَو

 .ال ءةدئاف هيف

 .ةيبرتلا ىلع سيل ةالصلا ىلع اهيلع ريصلا :ةلخادم

 اَكْيَلَع ْريَطْصاَو ِةالَّصلاب َكَلْهَأ رمو ءًاعبط ةالصلا ىلع ربصلا :خيشلا

 دلولا هنأي رعشي ىتح «هنبال دلاولا نم رركتي نأ ىغبني رمألا نأ دهاشلاف :(18؟:هط)

 .هتاداعم يغبتي ال نكل ءهيدلاو ةحيصنب رثأت اذه

 .قيدص وأ بيرق نوكي دق ءاذه دصقأ مل :لئاسلا

 ...نورخآلا ىلوأ باب نمف كيف هللا كراب نبالا اذإ «شيلعم :خيشلا

 .اهتعطاقم متف ركنم ترقأ ءةمعلا نع لاؤس لأس خألا ةيوش نم :لئاسلا

 تنأ ؛ةعطاقملا نع كيف هللا كراب لأست ال تنأ ءرخآ ءيش اذه ءال :خيشلا

 ةعطاقملا ؛ةيبيدأت مالسإلا يف ةليسو ةعطاقملا «ةبباحملاو ةدداوملا ةيآلا نع لأست

 :لوقي انبر نأل «ًالعف تلعف ام معن :لجرلل تلق انآ ءةيبيدأت ةليسو مالسإلا يف
 اذإف :(؟:ةدئاملا»«ناَوْدعْلاَو مثإلا َلَعاوُنَواَعَتالَو ىَوَهَتلاَو يلا َلَعاوُتَواَعَتَو ريا ا 3

 نوكيس اذام يردأ ام اذه دلولاو ؛هتركنأ امو انزلا ىلع هترقأ مألاو انز نبالا

 باصأ ام نيملسملا بيصيس اهانعم :ًاضيأ اهرقأف ؛هآ كتمع :تلق ءاهل ةيسنلاب

 (/ة:ةدئاملا)َنوُلَعْفَي اوُنأَك ام سنبل ُهوُلَعَف رگ ْنَع َنْوَماَتتَيال اوُناَك# ؛دوهيلا

 مسد



 ةريخ نم ةريخ عم «مالسلا هيلع لوسرلا اهعرش ةيوبرت ةليسو يه ةعطاقملاف

 ةصقلا هذه فرعت “اوفلخ نيذلا ةثالثلا مهو ؛مالسلا هيلع لوسرلا باحصأ

 .ميركلا نآرقلا يف نكمي

 مهنم ةثالثف داهجللو وزغلل هجوتيس هنأ مالسلا هيلع لوسرلا نلعأ ثيح

 ةريخ نم ناك «كلام نب بعك هعمسا مهدحأو ءاوفلخت ًالعفو ءاولغشناو اورخأت

 «لعف ام ىلع مدن ةوزغلا نم لوسرلا عجر نأ دعب مالسلا هيلع لوسرلا باحصأ

 هيلع لوسرلا عجر املف «لغشو «حورأ مويلا حورأ مويلا :لوقي موي لك وهو

 رذعلا مدقي دحاو لك «نوقفانملا نم ريثك مهيفو نوفلختملا ءاجو مالسلا

 مالسلا هيلع لوسرلا ىلإ تئج امل :اذه هسفن نع وه لوقي ءرذعلا لبقي لوسرلاو
 لوقأ نأ عيطتسأ يننأ ءًامالكو ًاقطن تيتوأ يننأ ملعأل ينإ هللا لوسر اي هللاو :هل لاق

 كرابت هللا ينحضنيف عقاولا فالخ لوقأ نأ ىشخأ ينتكلو «نورخآلا لاق امك

 رمأو ءاهلهأ راد ىلإ بهذت نأب هتجوز رمأف .فلخت هنأ لجرلا رقأف «ىلاعتو

 موي نيسمخ اذكهو ءاوفلخت نمم نيرخآ نينثاو وه هوعطاقي نأب ةباحصلا

 زع هللا ربع امك اهب بيصأ يتلا ةيسفنلا ةلاحلا كلام نب بعك لجرلا اذه يكحيو

 نأ مهي ناك :ينعي :(118:ةبوتلا»4 ْتَبْحَر اب ُضْرألا ٌمُهْيَلَع ْتَّقاَض اَذِإ ىح :لجو

 ال ؛مكيلع مالسلا «مكيلع مالسلا :صخش ىأر املك ؛هسفن يقليو لبج ىلإ دعصي

 ةيكزتل ببس ةعطاقملا هذه تناكف ءةعطاقملاب رمأ لوسرلا نآل ؛مالسلا دري دحأ

 هللا لزنأ ىتح وتقلب هللا لوسر نع فلختلل اولعف ام ىلع اومدنو «ءالؤه سوفن

 ةقد اهيف نكلو «عقاولا يف بوغرم روهشم رمأ ةعطاقملاف ؛مهيلع ةبوتلا لجو زع
 .اهناكم يف عضوت نأ بجيف

 .(۷۱۹۲مقر) ملسمو (6١5”مقر) يراخبلا (۱)

 اهل



 ةعطاقملا مسا «طيرفتو طارفإ نيب ام لئاسملا نم ريثكك انه ًاضيأ سانلاو

 نم ريثك يف لوقأ انآ ينآل ؟اذامل ءنيسردملاو ءابطخلا ةنسلأ ىلع اهل ركذ ال مويلا

 سأر ىلع يوزنت اهانعم اهلك سانلا عطاقُت اذإ يخأ اي :لوقي لأسأ امل نايحألا

 صخش نيب ةقالعلا نوكي امل نكل ءربصت كدب نكل ,سانلا طلاخت الو لبج

 «نكمي ال اذه اهلك سانلا ةعطاقم امأ .ريثأت اهل نوكي ةعطاقملا انهف هبيرق صخشو

 نم ريخ مهاذأ ىلع ربصيو سائلا طلاخي يذلا نمؤملا» :مالسلا هيلع لاق كلذل

 .«مهاذآ ىلع ربصي الو سانلا طلاخي ال يذلا

 ٠٠:٠٠:٤١( /551) "روتلاو ىدهلا"

 ةالصلا كرات ريفكتب لوقلا ةروطخ باب [51]

 ةالصلا كرات ريفكت ةلأسم يف أطخلا نأ مكسلاجم ضعب يف متلق :لاؤس

 ؟ةلأسملا هذه يف لوقلا انل اولصفت نأ وجرن ءلالضلا باوبأ نم بابل حاتفم

 نيب قيرفتلا :ًاراركتو ًارارم هنع ائملكت ام وه ةلأسملا هذه ليصفت :باوجلا

 اهب نمؤي نأ امإ :ناتلاح هل ةالصلا كرات نآل ؛يلمعلا رفكلاو يداقتعالا رفكلا

 عامجإب رفاك وهف هذه ةيناثلا ةلاحلا يفف ءاهتيعرش دحجي نأ امإو ءاهتيعرشب

 دحج نم «ةرورضلاب نيدلا نم ًامولعم ًارمأ دحج نم لك كلذكو «نيملسملا

 نيملسملا نع ةفورعم رومأ نم كانه ام رخآ ىلإ جحلا ءرفاك وهف ًالثم مايصلا

 وهف ةالصلا ةيعرش دحج نم «هيف فالخ ال اذهف «نيدلا تايرورض نم اهنأ ًاعيمج

 ثيح نم نكلو ءاهتيعرشب فرتعي ءةالصلا دحجي ال لجر كانه ناك اذإ نكل ؛رفاك

 «ةراتو ةرات يلصي امبرو ءًاقلطم يلصي ال امبرف ءيلصي ال ءاهب موقي ال وه لمعلا
 نأل ؛هقالطإب مالكلا اذه هيلع قدصي ام رفك لجر اذه :انلق اذإ ةلاحلا هذه يفق
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 :رافكلل ةبسنلاب ىلاعت لاق امك «ةالصلا ةيعرش دحجي ال وهو ءدحجلا وه رفكلا

 ال سانلا نماديز :ًالاثم انذخأ اذإف (1؟:لملا)#ْمُهّسْفنأ اهتتشيتساو اب اوُدَحَجَو

 «يلع بوتتي هللا :كل لوقي ؟يخأ اي يلصتال اذامل :لأْسُي منيح نكلو «يلصي
 هل سيل ًاعبط مالكلا اذه «مالكلا اذه نم «ينولغش دالوألا «ينتلغش ايندلا هللاو

 انيطعي ؛هبلق يف ام ىلع علطن ال اننأل ؛نحن اهفرعن ال ةدئاف انيطعي نكل ءًاقلطم رذع

 اي :هللا حمس ال باوجلا ناك ول ام فالحب «ةالصلا ةيعرشب نمؤي لجر هنأ ةدئاف

 ؛نيخسو اوناك «نيفقثم ريغ سانلا ناك نمز يف تناك ءاهتقو حار هذه ةالصلا يخأ

 ءهنامز بهذ نآلا اذهو «:ةضايرلاو ةراهطلاو ةفاظنلا نم ةيعون ىلإ ةجاحب اوناك

 .ريصملا ستبو منهج ىلإف رفك اذهف ؛ةالصلا نع انينغت ةديدج لئاسولا نآلا

 نعلي هللا ءانيلع بوتي هللا ؟يلصت ال اذامل :لوآلا وه باوجلا ناك اذإ امأ

 :انلق اذإف ءةالصلا ةيعرش ركني ال لجرلا نأ انتيني يذلا مالكلا اذه نم «ناطيشلا

 نمؤم ةالصلا ةيعرشب نمؤم ٌلجر اذه هنأل ؛عقاولا انفلاخ نوكن رفاك لجر اذه

 ؟هرفكن فيكف هلك مالسإلاب

 ءجحلا كراتو مايصلا كراتو «ةالصلا كرات نيب قرف ال :لوقن نحن انه نم

 اذإ ؟رّقكي ىتم ؛رّمكي ال هنأو رّمَكُي هنأ يف ةيلمعلا تادابعلا نم ءيش يأ كراتو

 :اهرخآ يتلا ةريثكلا ثيداحألا تءاج كلذ ىلعو نمآ اذإ ؟رّقكي ال ىتم دحج

 لاقثم هل نكلو «ةرذ لاقثم لمعلا نم هل سيلو هللا الإ هلإ ال :لاق نم ةنجلا اولخدأ»

 ةنجلا لخديو «رانلا يف دلخي نأ نم هعنمي يذلا وه ناميإلا اذهف «ناميإ نم ةرذ

 ًادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشي يذلا اذه نكل ءدوسأ ًامحف راص نأ دعب ولو

 ال وأ موصپ ال وأ ءيلصي ال نکل هلوسرو هللا نع ءاج ام لكب نمؤيو هللا لوسر

 تعضو اماذإ اهيف قرف ال رومألا هذه لك «ينزي وأ قرسي وأ «كلذ وحن وأ «جحي

 را ٤ ۳۹



 .يداقتعالا رفكلاو يلمعلا رفكلا نازيم يف

 له رظنن «ًاديور ءال :لوقأ انآ ءال :نولوقتس ؟هرفكن له ينزي :ًالثم لجرف

 لاق اذإ ءلالح ب مارح اَب :لاهجلا ضعب لوقي امك لوقي مأ مارح انزلا :لوقي

 «سانلا بيغتسي ًالثم يذلا لجرلا «بنذ يأ «قراسلا كلذك ءرفك ةملكلا هذه

 لاق الب :لوقي (هركيامب كاخأ كرد ةبيغلا» :لاق لوسرلا ؛هللا قتا :هل لوقت

 يباجيإ مكح اهنم ناك ام ءاوس ةيعرشلا ماكحألا لك اذكه ءرفك ءاذك الب لوسرلا

 تامرحملا [نم] هنأ :ىنعمب ًايباس ًامكح ناك وأ «ضئارفلا نم ضرف ىنعمب

 ٌنَقَك هبلق يف تامرحملا هذه نم ًائيش لحتسا اذإف ءاهنع دعتبي نأ بجي [يتلا]

 ماكحألا نيب اذه يف قرف الف ءرفكي ال يصاع هنأ دقتعم وهو ًايلمع اهعقاو اذإ نكل

 بجي ضئارفلا «تامرحم تناك ام وأ ضئارفلا نم تناك ام ءاوس ءاهلك ةيعرشلا

 ًادحج اهكرت نم ؛هريفكت زجی مل ًالسك اهكرت نم نکل ءاهكرت زوجي الو ءاهب مايقلا
 نيب ًادبأ اذه يف قرف ال ءرفكي كلذك تامرحملا نم ًائيش لحتسا نم ءرفك

 .لئاسلا ةملكب تدرأ ام اذه «تامرحملاو تابجاولا

 (00:41 1:1١ //8) "رونلاو ىدهلا "

 ةالصلا كرات يرفكم ةلدأ ضعب ةشقانم باب [7]

 ةنسلاو باتكلاب ًاضيأ نولوقيو ....ةالصلا كرات ءاملعلا ضعب ٌرْمَكُي ...:لاؤس

 ًالعف اذكه ةلأسملا نأ نظي مالكلا اذهل عماسلاو «حيحصلا رظنلاو ةباحصلا لوقو

 نولدتسي نآرقلا :نولوقي :ًالوأ .باوجلا ليصفتو حيضوت هللا مكظفح وجرنف

 َةاَكَّزلا اًوَكآَو ةالَّصلا اوُماَكَأَو اوُباَت نإ رشع ىدحإ ةيآ ةبوتلا ةروس يف يتلا ةيآلاب

 اولعفي مل نإ مهنأ ىلع لدي ةبآلا موهفم :نولوقي (١1:ةبوتلا»#نيّدلا يف ْمُكَناَوْحِإَف

 موو لي م م ممم



 يفتنت نكلو «تمظع نإو «يصاعملاب يفتنت ال ةوخإلاو .مكناوخإب اوسيلف كلذ
 مكافخي الو ءةيآلا هذهب لالدتسالا اذه ةحص ىدم ام مالسإلا نع جورخلا دنع

 ؟نيكرشملا نع ثدحتي قايسلا نأ

 اذإف :ةصاخ نوكت دقو «ةماع نوكت دق ةوخإلا نأ :نيتيحان نم يباوج :خيشلا

 مهمالكف ةماعلا ةوخإلا يه هللا ضرف ام كرت ببسب انه ةيفنملا ةوخإلا تناك

 نأ لامتحال ؛مهلوقب يأرلا اذهل نيفلاخملا ُمِزْلُي ليلد هيلع سيل اذه نكل «حيحص

 نم هذهو «هونبتي نأ نم مهل دب ال اذهو ءةصاخلا ةوخإلا يه ةيفنملا ةوخإلا نوكت

 كرات نأ ثيح نم ةاكزلا كراتو ةالصلا كرات نيب نوقرفي مهنأل :ةيوقلا ججحلا

 كرت عم ركذ دقو ءةالصلا كراتل ةبسنلاب نولعفي امك هتدرو هرفكب نوعطقي ام ةاكزلا

 انمدق دقو :حيحص هنكل «يلدج باوجلا اذه «مهباوج ناك امف ءةاكزلا كرت ةالصلا

 .ةالصلا كرات نع مهباوج وه ةاكزلا كرات نع مهباوج ناك امف «يملعلا باوجلا

 يه يتلا ةبوتلا ىلع لامعألا كلت بتر هنأ لاقي الأ :انخيش :رخآ لخادم

 ةرمث ال ىرخألا كلت لامعألا ةيوتلا هذه تدقف اذإ يلاتلابو «مالسإلا ةبوت ةبوتلا

 .نيكرشملا نع قايسلاو ةبوتلل عبت كلتو :ينعي ةبوتلا نع مالكلاك يلاتلاب ءاهل

 ؟كمالك ىنعم شيو :خيشلا

 نع مالكلا مكناوخإف ةاكزلا اوتآو ةالصلا اوماقأو اوبات نإف نآلا ينعي :رخآلا

 :مالسإلا يف لوخدلا مالسإلا ةبوت :ينعي ءةبوتلا نع ثحبلا ردص وهو «نيكرشملا

 ماقإب نوكت اهنأ مزلتسي ال :ينعي (نيدلا يف مكناوخإف) رومألا كلت بتر يلاتلابو

 ةاكزلا ءاتيإو ةالصلا ماقإو ءاهيف اولخد يتلا ةبوتلا ببسب امنإ ةاكزلا ءاتيإو ةالصلا

 :ينعي ءطقف ةالصلل هكرت ببسب نيدلا يف ةوخإلا هنع عزنن ال يلاتلابف «ةبوتلاب ًاعبط
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 .لصألا يه يتلا ةبوت ةالصلا لبق هيف

 اوسيلف الإو مكناوخإف ةفلاخملا موهفم باوجلا قايسو «بيط :خيشلا

 .مكناوخإب

 .ةالصلا ماقإ ببسب شم «ةبوتلا ببسب حيحص اذهو :رخآلا

 انهو -ةفلاخملا موهفم «هدارم حضوم شم هسل وه هنأل ؟فيك :خيشلا

 .مكناوخإب اوسيلف ةاكزلا اوتؤيو ةالصلا اوميقي مل نإف ةاكزلا اوتؤي مل نإف «-ةجحلا

 ءاوبوتي مل نإف ءةبوت ةاكزلا ءاتيإو ةالصلا ماقإب :هلوق لبق يف وهام :رخآلا

 .عبت لامعألا كلتو

 .مكناوخإب اوسيلف اوبوتي مل نإف :لوقتب ًاذإ «ليمج :خيشلا

 .ًاعبط :رخآلا

 ..اوسيلأ اولصي ملو اوبوتي مل نإف .بيط :خبشلا

 .انذاتسأ هيف تلضفت يللا رخآلا ثحبلا ريصم اذه :رخآلا

 ةلمجلا طقف دوصقملا نأ :لوقن نأ [يغبني ال] نحن :ينعي «معن هيإ :خيشلا

 اذإ هذه ةعومجملا ءةاكزلا ءاتيإو ةالصلا ماقإو ةبوتلا امنإو ؛ةبوتلا يهو «ىلوألا

 مهف :يأ ةقلطم ةوخإ يه هذه ةيفنملا ةوخإلا هذه نكل «ةوخإلا يفن يواسي تفتنا

 يفنملا نوكيبف ؛ةوخإلا صقنت نوصقتي ام ردقب مآ لبق نم اوناك امك نوكرشم
 لامكلا يفن ء«هل دهعال نمل نيد الو هل ةنامأ ال نمل ناميإ ال» يفنك لامكلا ةوخإ

 .ةحصلا يفن سيلو

 وهو ةنسلا نم مهلالدتسا نع تبجأ هذه ةريخألا ةرقفلا يف :ًاذإ :ةلخادم
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 انئيب يذلا دهعلا نأو ةالصلا كرت رفكلا نيبو لجرلا نيب» :لاق ةو يبنلا نأ مهلوق

 ؟اهرهاظ ىلع تسيل ثيداحألا هذه نأ «رفك دقف اهكرت نمف ةالصلا مهنيبو

 .هنع هللا يضر سابع نبا اهَّلَح ءرفك نود رفك ءًاعبط :خيشلا

 ؟اذه يف نايب ةدايز مالك هيف اذإ بيط :ةلخادم

 .رمألا اذه كبسح :خيشلا

 رمع ريمأ لوقي ةباحصلا لاوقأ ةباحصلا لاوقأ ًاضيأ نولوقيو :ةلخادم

 :ظحلاو 2”(ةالصلا كرت نمل مالسإلا يف ظح الا :هنع هللا يضر باطخلا

 اذه «ريثك الو ليلق بيصن ال ًاماع نوكيف «يفنلا قايس يف ةركن انه وهو ؛بيصنلا

 ؟لالدتسالا اذه حصي لهوأ ؛هيلع باوجلا ام باطخلا نب رمع لوق

 ريغ ناك اذإ يردأ ام سب «بيغرتلا يف دوجوم وه رضحتسأ ...ام هللاو :خيشلا

 ناك اذإ يردأ ال نكل ءبيغرتلا يف دوجوم :لوقأ «نآلا رضحتسأ ردقأ ام «حيحص

 «نيد الو «قرفلا وه ام ناميإ ال لثم ... قباسلا ثحبلا نع جرخي ال اذه ...

 .ظحالو

 مالك اذه «لومشلا ديفت ةركن اذه نأ قبس ام ىلع اوفيضت فيضأ ديرأ :ينعي

 ؛ةلالدلا هذه دييقت ىلإ انرطضت ةلدأ كانه نوكي ال امنيح اذه نكل «حيحص يبرع

 هذه تارابعلا نم كلذ وحنو ..و ..و ةنجلا لخدي الو ناميإ ال انذخأ اذإ الإو

 )١( مقر (55/) ىربكلا يقهيبلا نئسو (!مقر) ينطقرادلا ننس )5791(.

۳4A 
 يا



 دهشي نمل ناميإلا تابثإ اهيف يتلا ثيداحألا هيلإ مض اذإ :عوفرمب سيلو «فوقوم

 ديفت يهو ةيفنم ةركن اذه نأ ثيح نم يهقفلا يملعلا حالطصالا اذه نأ لوقن

 ىرخألا ةلدألا ىلإ انرظن اذإ امأ ءصنلا اذهب ةصاخ ةرظن انرظن اذإ اذه «لومشلا

 .ةوخإلا ىف ًاضيأ انلق امك الماك

 .ةلماك ةوخإ ال :ةلخادم

 .معن :خيشلا

 كلام انثدح كلام نع ىثيللا ىيحي أطوم أطوملا ىف ...انخيش :رخآ لخادم

 نب رمع ىلع لخد هنأ هربخآ ةمرخم نب روسملا نأ هيبأ نع ةورع نب ماشه نع

 الو ...ءمعن رمع لاقف حبصلا ةالصل رمع ظقيأف اهيف نعط يتلا ةليللا نم باطخلا

 .ةالصلا كرت نمل مالسإلا يف ظح

 .اذه يراخبلا يف هنأك :خيشلا

 يراخبلا يف هنأ يبلق يف عقو هللاو يراخبلا يف هنإ لوقأ تيبح ام انأ :رخآلا

 هنكلو يقابلا دبع داؤف ريشي هتداع نم هنا عم راشأ ام هنأل لوقأ تيبح ام نکل

 .راشأ ام

 .معن :رخآلا

 يبنلا باحصأ ناك قيقش نب هللا دبع لوق ىلع ًاضيأ باوجلا نوكيو :ةلخادم

 .[باوجلا سفن] باوجلا ... ةو

 ا



 «حيحصلا وأ قيقدلا رظنلا [ةالصلا كرات رفك ىلع ةلدآلا نم نوركذي كلذك]

 نم لدرخ نم هبح هبلق يف ًالجر نأ لقعي له :لاقيف حيحصلا رظنلا ةهج نم امأف

 ال ءيش اذه اهكرت ىلع ظفاحي مث ءاهب هللا ةيانعو ةالصلا ةمظع فرعي ناميإ

 جرخت ال اهتدجوف ءرفكي ال هنأ لوقي نم اهب لدتسا يتلا ةلدألا تلمأت دقو «نكمي

 كرت هعم عنتمي فصوب تديق اهنأ وأ «ًالصأ اهيف ليلد ال اهنأ امأ :ةعبرأ لاوقأ نم

 صصختف ماع اهنأ وأ ةالصلا هذه كرت نم اهيف رذعي لاحب تديق اهنأ وأ «ةالصلا

 .ةالصلا كرات رفك ثيداحأ ىف

 ؟وش اذه بيط :خيشلا

 نيميثع نبا :ةلخادم

 معن :ةلخادم

 .مالكلا اذه فلاخي نم لوأ وه اذه :خيشلا

 .مالكلا اذه فلاخي نم لوأ :ةلخادم

 هنأل ؛ةرقفلا هذه يف لاق امو «فلآ ام فلاخي نم لوأ وه فلؤملا :خيشلا

 نيتالص ةالص كرت نم امنإو ءًاتالص هرمع يف لصي مل نميف سيل مهدنع ثحبلا

 ...روهمجلا نع اوفلتخيب يللا ةلبانحلا :ينعي مكحلا هيلع قبطني اذهف«هرخآ ىلإ

 ؟لَقْعُي له هترابع لوأ تظحال تنأ

 .معت :ةلخادم

 ؟لاق اذام :خيشلا

 اعل ہا



 ةمظع فرعي ناميإ نم لدرخ نم هبح هبلق يف الجر نأ لقعي له :لخادم
 .نكمي ال ءيش اذه ءاهكرت ىلع ظفاحي مث ءاهب هللا ةيانعو ةالصلا

 ؟ةافولا لبق الو «ةافولا ىتح اهكرت ىلع ظفاحي ىنعم وه ام :خيشلا

 .ًادبأ ىلص ام هنأ همالك نم رهاظلا :ةلخادم

 وه له «هلماكب ًاموي ىلص ام ول :ينعي :مهلوق اذه سيلف ءوه اذه :خيشلا

 «ةيرعش ةغل «ةيباطخ ةغل اهيمسنب هذه كلذل رفاك مهدنع وه ؟رفاك الو ملسم

 ةيضق شم ةيضقلا نكل «لقعي ال لوقيب وه املثم لوقب انأ .نيعماسلا بابلأب دخآلل
 لهآ لمعب لمعيل لجرلا نإو» :مالسلا هيلع لاق امك ةيضقلا ءلوقعم ريغ وأ لوقعم

 لهآ لمعب لمعيف باتكلا هيلع قبسيف ؛عارذ الإ اهنيبو هنيب نوكي ام ىتح رانلا

 .«ميتاوخلاب لامعألا امنإف ءاهلخديف ةنجلا

 يف مهبهذم نيررحم شم ةلبانحلا ءالؤه انناوخإ ةقيقحلا :ينعي :خبشلا

 ةلأسملا اوحضويب ام ةعاذإلا يف نوثدحتي مهتعمس ام ًاريثك ؛ةالصلا كرات عوضوم

 كرتب الو ؛ةدحاو ةالص كرتب رفكي له «مهمالكل نيعماسلا لك همهفي ًاحيضوت

 عوضوملا اذه نم هنأ مهفت ام هرخآ ىلإ الو الو «ةليللاو مويلا يف تاولص سمخ

 هنم تئرب دقف ًادمعتم ةالص كرت نمف «ةلدألا هذهب اوكسمتي نأ اودارأ اذإو ءًاقالطإ

 صوصنلا هذهل همهف بسح ةلملا نع يقب هجرختب ةدحاو ةالص ءهلوسرو هللا ةمذ

 نأك ءًادح اوعضو مهنأ انضرتفا وأ انروصت اذإو ؛ىرخألا صوصنلا ةاعارم نود

 رفكي تاولص سمح كرت اذإ نكل ءرفكي ال ةدحاو ةالص كرت اذإ :ًالثم اولوقي

 الإ لَحْنِتي ام ةيضقلا كلذل ؛ًاليبس كلذ ىلإ نوعيطتسي الو ؟ليلدلا ام :مهل لوقن

 اهل ًالحتسم ةدحاو ةالص كرت نم «يداقتعا رفكو يلمع رفك «سابع نبا بهذمب

 اعل



 هللا عم هريصقتب ًافرتعم اهب ًانمؤم ةدحاو ةالص كرت نم نكل «هنيد نع دترم وهف

 ءاش نإو هبذع ءاش نإ لجو زع هللا ىلإ هرمأو مرجمو يصاع وهف ىلاعتو كرابت

 ام رفعي هب َكَرْشُي نأ رفعي ال هللا نإ :لوقي لجو زع هللاو لمع اذه هنأل ؛هنع ىفع

 هذه نورركي نولظي كانه خئاشملا شيل يردأ امو (48:ءاسنلا)#ُءاَّمَي ني َكِلَذ َنوُد

 فورحلا ىلع طاقنلا عضو -مويلا لاقي امك - نود يمالسإلا ملاعلا ىلع ةلأسملا

 «تاولص سمخ «رفكتب ام ةدحاو ةالص ءال ءرفكتب ةدحاو ةالص :اولوقي نأ

 ال هنأل مهبهذم فعض نيبتي ديدحتلا اذهو ليصفتلا اذه يف نولخدي امنيحو

 هتأرق يذلا يرظنلا مالكلا طقس ًادح اوعضو اذإ يلاتلابو ءديدحت عضول ليبس

 .ًافئآ انيلع

 ۹:۳١::٠١( /1540) "روللاو ىدهلا"

 هلوق يف رفكلا ةملك فيرعتب لدتسا نم ىلع درلا باب [1۷]

 ربكلا رفكلا دارملا نأ ىلع «..رفكلا نيبو ءرملا نيب»: ةو

 ةيضق نع شاقن يف حبصلا موبلا تركذ وه :يدنع خيش اي لاؤس رخآ :لاؤس

 ء(ةالصلا كرت رفكلاو ءرملا نيب» :رباج نع ملسم حيحص ثيدح يف ةالصلا كرات

 نم هريغو رفك هلاتقو قوسف ملسملا بابسك :اهيف تءاج ثيداحأ كانه نأ تركذو

 يف ةالصلا ةيضق يف الإ فيرعتلا لأب رفكلا ظفل دري مل نكل .ثيداحألا

 .ثيدحلا اذه

 .معن :خيشلا

 ىلع دهعلا مأ قارغتسالا تناك ءاوس ةغللا يف "لأ" يناعم ىلعف :ةلخادم

 وأ «ةلملا نم جورخلا رفكلا وه يذلا يدهعلا رفكلا سيلأ ؟هجرخن اذام

 55 ب
 يا



 ىلع ثيدحلا اذهب لدتسملا ىلع دري فيكف ؛ةجحلا ىف دشأ اذه نإف قارغتسالا

 ؟ركألا رفكلا وه هب دوصقملا رفكلا نأ

 ؟لوقي اذام ثيدحلاو :خيشلا

 . (ةالصلا كرت كرشلاو رفكلاو ءرملا نيب) :ةلخادم

 ؟نيأ لومشلاو قارغتسالا ؟فيرعتلا نيأو :خيشلا

 سيل اذه ءكرشلاو رفكلا ةملك ىفاذه «كرشلاو رفكلا نيب» :ةلخادم

 ؟قارغتسا هيف

 .ريبعتلا فلتخي ام اًيلمع اًرفك دارأ ول ..اًرفك ناك ول :خيشلا

 ذخؤي اًمئاد هنأ ميدق مالك يف كل تعمس اًريخ هللا كازج نكل :ةلخادم

 اذه رفك دقق نآلا اندنع انهف ..اًلثم ناك اذإ :ينعي ؛ىلعألاف ىلعألاب مكحلاب

 كانه سيل هنأب اًملع كرشلاو رفكلا نآلا لأسأ نكل «ىلمعلا ىلع لمحي نكمم

 الأف ةالصلا كرت ةيضق ىفالإ كرشلا وأ رفكلا هنأ ةو لوسرلا هيلع صن ثيدح

 ؟اًيداقتعا اًرفك ةالصلا كرات رفك ىلع هب لالدتسالا نكمي

 ءاهيلإ نهذلا فرصني ةرهاظ ةلالد هل ثيدحلا ناك اذإ نأ ملعت كنظأ :خيشلا

 انهف ةرهاظلا ةلالدلا هذه ىلإ نهذلا فرصني نأ نم عنمي يعرش عنام ماق اذإ نكلو

 ةالصلا هيلع هلوق اًلثم :ينعي «ثيداحألا نيب قيفوتلاو ليوأتلاب ىمسي ام يتأي

 اذه ىلإ انرظن اذإف (هل دهع ال نمل نيد الو «هل ةنامأ ال نمل ناميإ ال» :مالسلاو

 ؟ناميإلا قلطم ىفن هنأل ؛رفاك هنأ كلذ ينعي سيلأ قالطإلا

 .ةركن انه ناميإلا :ةلخادم

 اعمل



 ؟لومشلا ديفت الأ ةركن «معن :خيشلا

 .ىلب لومشلا ديفت :ةلخادم

 نيد الو هل ةنامأ ال نمل اًقلطم ناميإ ال ءاّقلطم ناميإلا ىفتف !اًذإف :خيشلا

 نيب عمجي ناسنإلا امل نكلو ؛ةيعرشلا صوصتنلا ريثكلا ءيشلا ....هل دهع ال نمل

 ىلعو ءالماك نيدال ءالماك ناميإ ال :لوقي نأ رطضي ءرخآ صن نيبو صنلا اذه

 عمس نم :ةمئألا روهمج دنع ثوم هلوق لثمك ؛ثيداحألا نم ريثك تلوؤت اذه

 :يأ ةالصلل يفن اذه ءهل ةالص الف ”(رذع نم الإ هل ةالص الف بجي ملف ءادنلا

 نكل ةضيرف ةعامجلا عم ةالصلا هذه نأب نولوقي نيذلا نكل ؛ةلطاب ةالصلا نوكت
 ىلع ثيدحلا اذه اورسفي نأ نورطضي ؛ةالصلا ناكرأ نم انكر وأ اًطرش تسيل

 ةجرد نيرشعو عبسي درفلا ةالص لضفت ةعامجلا ةالص «ىرخألا ثيداحألا ءوض

 ريكذتلا دوصقملا امنإو «ثيدحلا اذه لثمب لوقلا ريرحت انه نآلا دصقلا سيلو

 امل مث ءيش ىلع هرهاظب لدي ثيدح نيب قيفوتلا ليبس يف ءاملعلا بيلاسأب
 ةرهاظلا ةلالدلا هذه نع اوجرخي نأ نورطضي ىرخألا ثيداحألا هيلإ نومضي

 .ىرخألا ثيداحألا ءوض ىلع ثيدحلا ةلالد نأ اومهفيو

 ردابتي يذلا ام «تاتق ةنجلا لخدي ال» :اًلثم .ددصلا اذهب ثيداحألا رثكأ امو

 ملسملا دولخ مدع ديفت يتلا ثيداحألل يتأت امدنع نكل ءاَدبأ لخدي ال ؟نهذلل

 نم اوجرخأو» :كلذ وحنو ةعافشلا ثيدح الثم ركذيو «رانلا يف اًيصاع ناك امهم

 لخدي ال١ :ثيدح لثم عم عمجت امل ثيداحألا هذه لك «...يف ناك نم رانلا

 ريغ ىلع ثيدحلا مهفي نأ رطضي «هرخآ ىلإ .. وأ ثويد وأ مامن وأ « تاتق ةنجلا

 .(4؟ "مقرر بيهرتلاو بيغرتلا حيحص )١(

 ہا اغلا



 ةعيرشلا يف دجوي ال هنأل ؛اذكه روهشملا ثيدحلا نوكي دق ءنهذلا ىلإ ردابتملا

 .[بجاو] لمعلا اذه نأب نمؤي وهو «لمع كرتب رفكي ناسنإلا نأ اًقلطم

 20118177 / ب۳۰ )'"'روللا ةلحر"

 لالدتسالا لوح ةهبش در باب ]>1۸[

 ةالصلا كرات ريفكت مدع ىلع ةعافشلا ثيدحب

 ةلاسرلا يف ةالصلا كرات ريفكت .ريفكتلا ةيضقب قلعتي لاؤس يدنع :لاؤس

 .ةالصلا كرات مكح :ةريخألا

 .معن :خيشلا

 هنإ ةوخإلا ضعب يل ركذ ةعافشلا ثيدح وه يذلا ثيدحلا ينعأ :يقلملا

 لاقثم هبلق يف متدجو نم جرخي :هرخآ يف يذلا ةعافشلا ثيدح ىلع ذرب كانه

 مل ًاماوقأ اوجرخي هللا ةمحرو هللا ةعافش دعب ينعي ءاذه دعب :هلوقو ء«ناميإ نم ةرذ

 يف يذلا ظفللا لثم ءطق ًاريخ اولمعي مل :ةريخألا ةصاخ اذه لاق طق ًاريخ اولمعي

 نأ عم ءطق ًاريخ لمعي مل هنأ :باذعلا ةكتالم تلاقف ةئاملا لتق يذلا ثيدح

 نأ عم «طق ًاريخ لمعي مل :نع لاكشإ ينعي اذهف ؛ًاريخ لمع دقو ًابئات ىتأ لجرلا

 فيك هللا لوسر ًادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشيو هللاب نمؤم لجرلا اذه

 بلاغلا بلاغلا جرخم جرخ اذه امنإ اولاق مهنأل ؟لاكشإلا اذه ىلع باوجلا

 .طق ًاريخ لمعي مل وه يللا

 ؟عوضوملاب ةقالع هل وش :خيشلا

 اذه هنإ انلق اذإ رفاك ةالصلا كرات هنأ يف ةيئزجلا هذه در هنأ ةيضق نع :يقلملا

 اعل

 5 0 | ا ا اا



 .ةالصلا كرت اذإ يقابلا هاعم لمعلا عفني ام

 ءالؤه» :هنإ انحن هانركذ يللا ةعافشلا ثيدحب هتقالع وش :ًالوأ :خيشلا

 اوعفشي نأب -لجو زع- هللا نذأيف هرخآ ىلإ « انعم نومصيو نولصي اوناك انناوخإ

 ثيدحلا اذه ةقالعام«ىرخأ ةبجول نوعفشي مث «مهلاوعفشيف «مهل

 .ثيدحلا اذهب

 .هانعم سيل ينعي يأ ءطق ًاريخ لمعي مل هنأ :هلوق ينعي :يقلملا

 ؛ءاشي امب طق ًاريخ لمعي مل» :ثيدحلا لوؤي هيلخ «يخأ اي هلو يلام :خيشل

 .هيف نآلا انعوضوم سيل هنأل

 . هآ :ىقلملا

 اوناك «مهعم اوناك نيذلا مهناوخإل اوعفشي نأب ةنجلا لهأ نم نيحلاصلا نينمؤملل
 نذأيف مهل اوعفشي نأب مهبر نونذأتسيف ءانعم مهارن ام مهنكل نولصيو نوموصي

 نكل «نولصيو نوموصي اوناك نيذلا مهيف ةبجولاه ؛:ةبجو لوأ تجرخ «مهل

 مث ءءالؤه نيحلاصلا ةعافشب اوجرخأف رانلا اولخدي نأ اهب اوقحتساف ًابونذ اوبكترا

 وأ نولصملا كئلوأ مهيف سيل ىرخألا ةبجولا هذه ءىرخأ ةبجو جارخإب مهل نذؤي

 طق ًاريخ لمعي مل ثيدح ةقالع ام :نآلا لءاستأ مع انأف «نيلصملا كئلوأ لثم

 وش «نيلصملا نم اونوكي ملو «نيعفاشلا نيحلاصلا ةعافشب اوجرخأ نيذلا ءالؤهب

 ؟ةقالعلا هجو

 ةيناثلا ةبجولا هنأ هلعل ءالؤه دنع مئاقلا مهفلا ينعي هنأ ةقالعلا هجو :يقلملا

 ؛نيلصم ريغ مهنأ يفني ال رانيد لاقثم وأ ةرذ لاقثم هبلق يف ناك نم اوجرخأ :مهنأ

 ٤ ر تيس سأل عوج سلال © (١
 يا



 مهنأ يفي ال

 .ةبجو لوأ اوجرخأ نولصي اوناك نيذلا نأ انليلد ءانليلد اذه وم نحن :خيشلا

 ...يفني له «مهنيب يللا نيرخآلاو «هويآ :يقلملا

 نولصي اوناك انناوخإ ءالؤه :اولاق نيذلا هنأل ؛ًاعبط نيلصم مهيف ام :خيشلا

 نأب مهل نذأ املف «مهوجرخأف :هل اولعف شيأ ءانعم مهارنامو نوموصيو انعم

 شيأ لءاستب انآ كلذلو ءنولصملا كئلوأ مهيف سيل ءالؤه ةيناث ةعامجب اوعفشي

 .كاذب ثيدحلا اذه ةقالع

 انه ًاذإ :يقلملا

 نأ ىلع ثيدحلاب لدتسن نحن انلعج يذلا وه بيترتلاو فينصتلا :خيشلا

 رفكلاو يداقتعالا رفكلا نيب ليصفتلا يفًافنآ انلق امك ًانمؤم ناك اذإ ةالصلا كرات

 نع سيلو المع وأ السك يلصي نكي مل هنكلو ةالصلاب ًانمؤم ناك اذإ ءيلمعلا

 .مهيف نوعفشيف مهل عفشي ءالؤهف راكنإ وأ دانع

 ثيحب ةرابعلا هذه هيجوت نآلا لاؤسلا امنإ ءلاكشإلا ينع عطقنا ًاذإ :يقلملا

 .نمؤملا الإ ةنجلا لخدي الو طق ًاريخ لمعي مل هنأ

 ؟لماك ؛نمؤم الإ ةنجلا لخدي ال :ىنعم شيأ هيإ :خيشلا

 .كش ال ءال :ةلخادم

 نيقباسلا عم نمؤم الإ ةنجلا لخدي ال ءال ةرات «ىلب ًةرات :لوقب انأو :خيشلا

 امأ ؛هتائيس ىلع هتانسح «ىلع هتائيس تحجر لقألا ىلع وأ الماك ًانمؤم نيلوألا

 هللا ةئيشم هلمشت مل نإ ًاذإف هرخآ ىلإ تائيس هل «قباوس هل نکل ًانمؤم ناك اذإ

 اعل



 َكِلَذ َنوُداَمٌرْفْغَيَو وب َكَرْشُي نأ رفعي ال هللا نإ :-لجو زع- هللا لاق امك ةرفغملاب

 لئنيح ؛ءاشي ام بذعيو رانلا لخديف هللا ةرفغم هلمشت مل نإ :(48:ءاسنلا)#ءاَّشَي ْنَ

 نوكت يأ ««هرهد نم ًاموي هتعفن هللا الإ هلإ ال لاق نم» :قباسلا ثيدحلا يف انلق امك

 نأ ترمأ» :ثيدح يف ءاج امك «اهقحب الإ ءاهتايضتقمب ةداهشلا شم ةداهشلا هذه

 مهيجنتف ةاصعلا نينمؤملل ةبسنلاب امأ «نيلماكلا نينمؤملل ةبسنلاب اذه «سانلا لتاقأ

 انه نكي مل يأ ؛ناميإ ةرذ لقأ وه اذهو ءناميإلا وه اذه هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش

 اهمزتلا اذإ قوقحلا هذه هللا لوسر دمحمو هللا الإ هلإ ال ةداهش قوقحل مازتلا ينعي

 «باسحلا دعب اهلخدي دق ءنيلوألا نيقباسلا عم تيزنارت ةنجلا لخدي دق ناسنإلا

 .هرخآ ىلإ راثلا لخدي ال هنكلو «باذعلا نم عون باسحلا نوكيو

 نأ دهشي وهو تام سانلا ىقشأ انضرتفا اذإ امأ «تاجرد ينعي مهملا كانهف

 ءرانلا يف نيدلخملا نم هلعجت الو هجرختو هعفنت ةداهشلا هذهف هللا الإ هلإ ال

 ام رفكلا ءرفكلا وه ام «هنيد نع دترم يأ ءرفاك ةالصلا كرات هنإ لوقن نحن امنيحف

 نم هاندفتسا يذلا ليصفتلا اذه ىلع قفاوي ال ًاقح ًاملاع روصتأ نأ نكمي ال ؟وه

 نم دب ال «يداقتعا رفكو يلمع رفك ءةيزوجلا ميق نباو ةيميت نبا مالسإلا يخيش
 نيذلاف دب الو جراوخلاب ميسقتلا اذه ىنبتي ال نم قحلأ الإو «ميسقتلا اذه

 رهاظ ىوس عوضوملا يف ةعطاق ًاقالطإ ةجح مهدنع سيل ةالصلا كرات نورفكي

 «ىرخأ صوصن نم رهاوظب ةضراعم صوصنلا نم رهاوظلا هذه بيط «صوصن

 ًافرتعم اهب ًائمؤم ةالصلا كرت نم قفون «قفون اذامبف ءاهئيب قيفوتلا نم دب الف
 ءاهايإ هتعاضإ يف ىلاعتو كرابت هللا عم رصقم هنأب هسفن ةرارق يف ًافرتعم ءاهتيعرشب

 يذلا كرشملا كاذ نيبو اذه نيب يوسن نأ امأ ءراثلا نم جرخي ام ًاموي كش الب وهف

 رفك هرفك نم نيب فيك ًادج برغتسم انأ ينعي ةاكزب الو ةالصب ال فرتعي ال

A اب 
 يا



 ةعيرشلا ركني وه :يأ ءًايلمعو ًايداقتعا ًارفك رفاك كرشملا «يلمعو يداقتعا

 يداقتعا رفك رفاك ًاذإ وهف ءيلصي ال ًاذإ وهف ةالصلا اهنمو اهريفاذحب ةيمالسإلا

 نيلتبملا نم ريثك يف عقاولا وه امك ًانايحأ يلصي دقو ملسم كانهو «يلمع رفكو
 اذه «ةديقعلا يف ًأمامت اذه فلاخي اذه ءاذهك اذه لوقن فيك «ةالصلا كرتب

 كلذب نمؤي ال ءاهمزاولب الو هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال ب دهشي ال كرشملا

 هفلاخي هللا لوسر ةعاط نعو هللا ةعاط نع جراخلا قسافلا ملسملا اذه امأ «هلك

 لكب نمؤيو ءهللا لوسر ًادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشي وهف «ةيرذج ةفلاخم

 نم هرخآ ىلإ ووو هبلغ ءلاملا بح هبلغ ءسفنلا ىوه هيلغ نكلو ءاهمزاول

 هللا دنع هل عفشت ريذاعم اهنكل ءةالصلا كرتي نأ يف عفشت هل ريذاعم تسيل ريذاعم

 الب ءاذهو اذه نيب ةيوستلاف «ترصق ينكل ؛هلوسرو هللاب تنمآ انآ هنإ «ةمايقلا موي

 .لداع ريغ رئاج نازيم هنأو ملظ هنأ كش

 ةسلجلا يف اهيلإ انرشأ يتلا ًادج ةريثكلاو ةريثكلا ىرخألا ةلدألا عم اذه

 هنأل ؛هنيد نع دترا ينعي اهانعم شم «رفك دقف ةالصلا كرت نم» :درجم هنأ ءةقباسلا

 ريثكو ريثك ريبعتلا اذه لثم «هتيد نع دترا هنإ اهانعم شم رفك دقف هللا ريغب فلح نم

 نما :رسفن نأ ىلع انلمحي يذلا امف «-مالسلا هيلع- لوسرلا ثيداحأ يف ًادج

 نع دترا ام (رفك دقف هللا ريغب فلح نم» «هنيد نع دترا :يأ «رفك دقف ةالصلا كرت

 كرت نم» :ناقرتفيو نافلتخي دقو نايقتلي دق اذهو اذه :لوقب انأ !؟ وهام ؟هنيد

 ًادوحج (رفك دقف هللا ريغب فلح نم) «هنيد نع دترا دقف ًادوحج (رفك دقف ةالصلا

 كرت هنأب ًافرتعم «رفك دقف ةالصلا كرت نم» ؛رفاك وهف يأ لوألاب قحلأ مكحلا اذهل

 «هللا ريغب فلح نم)» ءرفاكلاب هقحلن ال اذهف «يلمع رفكو زوجي الو مارح ةالصلا

 تةداعلا يلع تبلغ هللاو يأ ؟كانركذ وم بيط ءاذه فرعأ ام انآ ةرذعم «لجو زع

 اعل



 اهلك صوصنلاو ثيداحألاف ءيلمع رفك رفكي اذه ءًايداقتعا ًارفك رفكي ال اذه

 صيح يف عقن ام هنأ ًايدقع ًايركف ًارارطضا انرطضتو «ضعب عم اهضعب بواجتت

 للا ةعيرش اذه هنأب نمؤي وه «هنيد نع دترا ام انهو «هنپد نع دترا رفك انه «صيب

 نم كلانه ام رخآ ىلإ ًايلمع ًارفك رفكو - لجو زع- هللا ىصع ينعي َرَقَك ال نوهو
 .ًادج ةريثكو ةريثك ءايشأ

 ثيدح عوضومب طبر ؛طق ًاريخ لمعي مل اذه هنإ :كلوق تبرغتسا انأف كلذلو

 يذلا «حيحصلا ثيدحلا اذه يف روكذملا فينصتلا انظحال نحن ال :ةعافشلا

 سيلرانلا اولخد ءاوجرخأ نيلصم اوناك رانلا يف نيبذعم كانه نأ ًامامت انرعشي

 اولخدف هرخآ ىلإ ابرلا لكأي دق قرسي دق ينزي دق امنإو ؛ةالصلل مهكرت ببسب
 اوناك هسفن تقولا يف نكل ءاهوحرتجا بونذب ثيداحألا ضعب يف ءاج امك رانلا

 انعم ىرنال انير اي :اولاق نوحلاصلا نولصملا مهناوخإ كلذلو «نيلصملا عم

 اوعفشي نأب مهرمأو لضفت - لجو زع- هللاف ءانعم نولصي اوناك نيذلا انناوخإ

 انعم نولصي نيلوألا يفاوركذ امك اوركذ ام ءانتاوخإ :اولاق .مهل اوعفشف

 وه فيئصتلا اذه ءاذكهو «مهوجرخأف «مهنم متفرع نم اوجرخأف «نوموصيو

 اندنع ؛ثيدحلا اذهب جتحن لبق نم نكن مل نحنو ثيدحلاب جتحن انلعج يذلا

 حضوأ «رون ىلع ًارون ءاج ةقيقحلا يف اذه ثيدحلا نكل ءًادج ةريثكو ةريثك ءايشأ

 يف يفكيو «ءاملعلاو خياشملا ضعب نم ولغ اهيف ةلأسملا هذه هنإ ًالفاغ ناك نمل

 مامإلا ىتح دمحأ مامإلا ىتح نيدهتجملا ءاملعلا ريهامج نأ اوملعت نأ كلذ

 انأ ةريثك تاياور يف السك ةالصلا كرات ريفكتب لوقلا هيلإ بستي يذلا دمحأ

 .كيه وم .يباتك يف اهتركذ نظأ اهتركذ

 .حيحص :ةلخادم

LL ہا 



 ىتم نمؤي ىتم ؛ةالصلا كرتب هنيد نع دترم اذه ناك ول :نولوقيف :خبشلا

 ءاضقب هرمأي لوقيب وه ال ؛هناميإ ددجي نأ دب ال هنيد نع دترا ناك اذإ ًاذإ اوملسي

 لمع هدنع ناك اذإ هنأ ًاريثك ىسنأ انأو ةياور يف ركذأ ىتح ؛ينعي سبو ةالصلا

 اذه ءاهل غرفتي امنيح اهءاضق يأ ةالصلا كرتي نأب هل حمسي هب «شاتعي رطضم

 رثكأ ةدشلا نم ءيشب تذخأ ةلأسملا هنأ ىرأ انأف كلذلو ءةنسلا مامإ دمحأ مامإلا

 ءمزاللا نم

 ديرأ نكل ءلوقلا اذه ةلبانحلا دنع روهشملا ملعأ هللاو اذه نظأو :ةرقش

 .هللا دبع خألا لاؤس ىلع ًابيقعت

 .نمحرلا دبع وبأ :خيشلا

 نمم ةاصعلا كئلوأ سمي يذلا باذعلا ًالوأ هنأب لوقأ نمحرلا دبع وبأ :ةرقش

 «نوثكمي مك فرعن الو «هتاجرد يف توافتم باذعلا ًاعبط كانه ءرانلا نم جني مل

 باذعلا اذه ًالوأ ينعي ىرت ايف «باذعلا يف ثكمي مك رانلا نم جرخي نم رخآ

 ىرديال ًادج ليوط تقو ىلإ دتمي وأ ىقبي امبر كئلوآ سم يذلا

 ًاباقحأ :خيشلا

 هيلع- لوسرلا وأ ءتقولا انل هدح ام - لجو زع- هللا نأل ؛أباقحأ :ةرقش

 «أدبأ اهب رانلا نم نوجراخلا اهيف توافتي يتلا ةنمزألا انل ددح ام -مالسلاو ةالصلا

 نم رانلا نم جرخي نم رخآ مهو للاب ًاذايع رانلا سم اوقاذ نيذلا ءالؤه كلذلف

 .ةيفاعلا هللا لأسن ءًالوأ «باذعلا كلذ مهيفكي الأ «نينمؤملا

 .نيمآ :خيشلا



 مأ «مهل هوجرن يذلا وه رانلا يف ءالؤه ديلخت نأب لوقن له ينعي :ةرقش

 لاق امك ةداهشلاو :ةداهشلاب قطني نمل وجرن ام هللا الإ هلإ ال نولوقي نيذلل وجرن

 ًاصلاخ هللا الإ هلإ ال لاق نم» :-مالسلاو ةالصلا هيلع- لاق امك اهنأ يفكي انخيش

 ةيناثلا ةلأسملا امأ ؛ةدحاو هذه ء(هرهد نم ًامويا وأ «رهدلا نم ًاموي هتعفن هبلق اهب

 ةفلتخم ةروصب ينعي ىتح لوقأ انأ نكل ؛ةلأسملا هذه ىلإ راشأ انخيش هضرب نإف

 ًالمع لمعي مل يأ ءًاريخ لمعي مل يذلا طق ًاريخ لمعي مل يذلا نأب ءرخآ ظفلب وأ

 يذلا لوقلا يهو هعفن يذلا لمعلا يه هللا الإ هلإ الف ءهللا الإ هلإ ال ريغ ًاحلاص

 نكل ءًاضيأ لمع وهف دقتعي بلقو «لمع وهف اهب كرحتي هناسل يه هنأل «هلاق
 يتلا لامعألا نم يأ طق ًاريخ لمعي مل هنأ دارأ -مالسلاو ةالصلا هيلع- لوسرلا

 .نينمؤملا رئاس اهلمعي ناک

 .اهتايضتقم :ةلخادم

 نحنو «ةقيقحلا ًادج ةمهم ةلأسم هذهف ءانخيش لاق ام لثم اهتايضتقم :ةرقش

 اذإ ءةيفاعلا هللا لأسن ضرعم ملسم لك هنآل ؛اوطرفي نأ يغبني ام ًاعبط نيملسملا

 وأ ؛هلوقي يذلا اذه الإ هل ىقبي الأ هرخآ يف هطسو يف هرمع لوأ يف هرمأ سكتنا

 هللا الإ هلإ ال :لوقي نمل ىضرن فيكف «هللا الإ هلإ ال :يهو اهلوقي يتلا ةملكلا هذه

 اهدحجي نم وأ ءاهقح اهدحجي نم وأ اهريغ لوقي نم نيبو هنيب يوسن نأ

 ظفل انيثتسا نحن طق ًاريخ لمعي مل ةريخألا ينعي ..ةدايزلا هذه :ةلخادم

 ؟ةالصلا كرات رفكب مكحلا درل اهدحو يفكت الأ «ةداهشلاو وه يذلا ناميإلا

 .مومعلا ةلالد قيرط نم يفكي :خيشلا

 ہا
Fry 1۲ 



 .اذه انحيش فيك ىنعي :هاه :ةلخادم

 ًاريخ لمعي مل كلام وبأ ذاتسألا حرش امبسح انحن اله طق لمعي مل :خيشلا

 .نحن انيئثتس ١ طق

 ..ًاضيأ ىنشتسا نوكي نكمي اذهو هويأ :ةلخادم

 .عوضوملا يف صن «صاخ ةعافشلا ثيدح امأ «فيك تفرع :خيشلا

 مل :دوعسم نبا ثيدح نم دمحأ دنسم يف ةدايز يف لعل فاتسأ :ةلخادم

 .ديحوتلا الإ طق ًاريخ لمعي

 .وه اذه :خيشلا

 .تءاج صنلا اذهب :ةلخادم

 .معن :خيشلا

 وبأ انوخأ هيلإ راشأ يذلا ظفللا اذه انه انخيش ..لاكشإلا :نسح يلع

 اهب لدتسا يتلا ةميظعلا لوصألا نم لصأ « طق ًاريخ اولمعي مل» :نمحرلا دبع

 حراوجلا لامعأ نأ هلصأ نم لاكشإلا ىلع بيجت ةيلك ةدعاق ىلع ةنسلا لهأ

 لامك طرش اهنكلو «ناميإلا لصأ يف ةحص طرش تسيل

 معن «ناميإلا لامك :خيشلا

 .كلذ ىلع ةلدألا دحأ اذه «ناميإلا لامك طرش نم :نسح ىلع

 ةيلاغ ةراشإب متلضفت ءانخيش ةيناث ةطقن نيدعب «ىلوأ ةطقن اذه :نسح يلع



 ةالصلاب ناميإ هدنع يذلا نيب نوقرفي ال نيذلا كئلوأ «قيرفتلا يف مكنم ةزيزع

 ةطقن هذه لوقأ انآ ءاذكو ةيهولألل راكنإو دوحج هدنع يذلاو «ديحوتلا يلاتلابو

 .اهيف يميوقت مكنم وجرأ يداهتجا ظحلم انهو ءانخيش

 . لضفت :خيشلا

 نأ يف ًاببس اذه قيرفتلا مدعب مهلوق نوكي نأ ىشخي ءالؤه هنإ :نسح يلع

 لبقت يذلا ساسألا يه ديحوتلا ةملك نأل ؛ديحوتلا ةملك نم مهأ ةالصلا اولعجي

 .سكعلا سيلو ءةالصلا هتحت

 اَناَدَه ذا الو يدها اَمَواَذَي اده يذلا هل د محلا :خيشلا

 ,(4:فارعألا) ا

 /۷۲)"روللاو ىدهلا" ۳:۲٤: ١ ۰( /۷۳)و ۰:۲۲:1٤ ۰(

 ةالصلا كرات رفك ةلدأ دحأ فعض نايب باب [.1

 و هللا لوسر يليلخ يناصوأ :لاق هنع هللا يضر تماصلا نب ةدابع نع

 الو متبلص وأ «متقرح وأ «متعطق نإو ءائيش هللاب اوكر شت ال :لاقف :لاصخ عبسب

 اويكرتالو «ةلملا نم جرخ دقف ًادمعتم اهكرت نمف «نيدمعتم ةالصلا اوكرتت

 .ثيدحلا .اهلك اياطخلا سأر اهنإف رمخلا اوبرشت الو ءهللا طخس اهنإف ةيصعملا

 یا ٤١٤



 .(فيعض)

 يف رصن نب دمحمو يناربطلا هاور :(بيهرتلاو بيغرتلا» يف يرذنملا لاق]

 :[ًالئاق مامإلا قلعف»امهب سأب ال نيدانسإب «ةالصلا باتك»

 ال :يبهذلا لاق :حيرش نب ةملس امهدنع هيفو !دحاو دانسإ وه امنإ :تلق

 ىلع ثيدحلاب ٌجتحا نم ىلع درلا هيفو ؛(0151) ةفيعضلا يف جرخم وهو !فرعي

 .ًالسك ةالصلا كرات ريفكت

 (؟ هه )١/ "بيهرتلاو بيغرتلا ىلع قيلعتلا"





 باوبأ عاج
 هللا لزنأ ام ريغب مكحلا لوح مالكلا
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 نم كلذ عقومو
 مدقت ام ريغو ' 'رفكلا

 ثارت عماج" يف يتأيس باعيتساب هللا لزنأ ام ريغب مكحلا ةلأسم ىلع مامإلا مالك عمج :ماه هيبنت )١(
 ينابلألا

 «"جهنملا يف
 سي م .هرشن هللا رسي





 ةحابتسا نم نيموكحملاو ماكحلا هيف عقو ام ةروطخ باب ]1*1

 نيملسملا باصم ىف كلذ رثأو ىصاعملا

 :[مامإلا لاق]

 ال مهرثكأف مهباصأ ام - نيموكحمو ًاماكح - نيملسملا رثكأ باصأ دقل

 وه يذلاب ىندأ وه يذلا اولدبتسا مهماكحف ؛مهيديأ نيب وهو ؛هللا باتك نومُّكحي

 نيموكحملا مهعبتاو «نيملاعلا بر باتك نع اوضرعأو «نيناوقلا اومكحف «ريخ
 رثؤي نم مهيف ليلقلاو «يصاعملا نم ًاريثكو ءانغلاو ابرلا نوحيبتسي مهف «ليلقلا الإ

 .ناعتسملا هللاو ياو هيبن ةنسو هللا باتك ىلع ديلقتلا

 .( 18ه /۱)"نامظلا دراوم حيحصأ""

 ؟رفك هللا لزنأ ام ريغب مكحلا له باب 111

 :[باجأف رفك وه له هللا لزنأ ام ريغب مكحلا نع خيشلا لئس]

 دحأف :قافتلا كلذكو :نيمسق ىلإ مسقني ةنسلا لهأ ءاملع دنع رفكلا :خيشلا

 يلمعلا رفكلا رخألا مسقلاو «يداقتعالا قافتلاو يداقتعالا رفكلا وه نيمسقلا

 حضاو ًايداقتعا ًارفك ةفصلا هذه نم حضاو يداقتعالا رفكلا «يلمعلا قافتلاو

 ةديقعلاب ةقالع هل سيل يلمعلا رفكلا امأ ةديقعلاب ةقالع هل :يأ ءًامامت هنم دوصقملا

 هلوق لثم تعمس لقألا ىلع وأ تأرق كنأ دب ال ًالثم تنأف لمعلاب ةقالع هل امنإو

 اذهب تعمس معن "”(رفك هلاتقو قوسف ملسملا بابسا :مالسلاو ةالصلا هيلع

 )١( مقر) ملسمو (۸٤مقر) يراخبلا 697١
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 خيش اي معن :لئاسلا

 رطشلاب قلعتي ام ةصاخ كدنع موهفم ىنعم ثيدحلا اذهل له ًانسح :خيشلا

 .رفكي ملسملا لتاق اذإ ملسملا ينعي رفكلا اذه له «رفك هلاتقو» :هنم يناثلا

 .ال :لئاسلا

 ال اذه ملسملا هاخأ لتاقي يذلا ملسملا ىلع قلطأ رفكلا اذه ًاذإ هه :خيشلا

 جرخي له يلمعلا رفكلا اذه «يلمع رفك وه ًاذإف ًايداقتعا ًارفك هيمسن نأ زوجي

 ؟ناميإلا ةرئاد نع لب مالسإلا ةرئاد نع هبحاص

 .الك :لئاسلا

 كدنع ةحضاو اهنأل ثحب ىلإ جاتحت ام ةطقنلا هذه اذإ ًانسح الك :خيشلا

 لوقنف هركذ قباسلا هتاذ لاثملا دنع فقنو يداقتعالا رفكلا ىلإ دوعن هلل دمحلاو

 ال نأ دهشي ملسم لتق هتديقعب هبلقب لحتسا لوأتم ريغ ملسم لتق ملسم لحتسا اذإ

 دعب مث ركف ؟يداقتعا رفك مآ يلمع رفك اذه له هللا لوسر ًادمحم نأو هللا الإ هلإ

 .بجأ ليلق

 .ملعأ ىلاعت هللاو «يداقتعا رفك وهف ًالوأتم نكي مل نإو ًايلمع ًارفك :لئاسلا

 قرفلا كل حضوو «يداقتعا رفك كانهو «يلمع رفك كانه ًاذإ ًانسح :خيشلا

 ناك امو «يداقتعا رفك وهف ةعيرشلا فلاخت ةديقعلاب ًاقلعتم ناك ام :نيرفكلا نيب

 انيلع لهسي نآلا ءًايداقتعا ًارفك سيلو ىلمع رفك اذهف ةديقعلاب سيل لمعلاب ًاقلعتم

 اذهو ًاءزج وأ الك هللا لزتأ ام ريغب مكحي ناسنإ يأ كلاؤس نع كبيجن نأ

 ةعيرشلا فلاخت ماكحأو ةعيرشلا قباطت كانه ماكحأ ...نم دبال هنأل ليحتسم

 ا
Eہا  



 لزنأ ام ريغب مكحي يذلا لوقن ذئنيح اذه حضاو «ةرثكو ٌةلق نوكي دق قرفلا امنإو

 يأك ًالمع نوكي نأ امنإو ؛هنيد نع دترم رفاك وهف ةديقع نع نوكي نأ امإ هلا

 ًارفك سیلو يلمع رفك اذهف هنيدل ًافلاخم يضقيو هاوه عبتي يعرش يضاق

 ؟حضاو ءًايداقتعا

 .معت :لئاسلا

 رثكأ امو هاتلئس ام رثكأ امو لاؤسلا اذه لثم نع باوجلا وه اذه بيط :خيشلا

 .هيلع ائبجأ ام

 .كيف هللا كراب :لئاسلا

 .كيفو بيط :خيشلا

 رصتخملا باوجلا اذهب متلضفت هنأ املاط ةدئافلا مامتل انخيش :رخآ لئاس

 نع نوفلاخملا سلفأ دق ًاثيدح حرطت ةهبش ىلع انخيش نوبيجت ول لاقي امك ديفملا

 :ًالثم نولوقيف ديدج بوني ميدقلاب انوتأي ينعي اوؤدبف ديدجب نايتإلا نع وأ نايتإ
 لادبتسا لادبتسالاف ؛ةعيرشلا نولدبتسي هللا لزنأ ام ريغب نومكحي نيذلا ءالؤه نإ

 .هللا لزنأ امب مكحلا درجم ريغ لالحتتسالا نم عون مهنم ةعيرشلا

 اهتلقن يتلا ةرابعلا ةقيقحلا نأل ؛قباسلا باوجلا سفن وه باوجلا :خيشلا

 اذه لوقنس نحن الإو ظافلألاب بعالتلا عون نم وه سانلا كئلوأ نع نآلا وأ مويلا

 حلصي ال هللا لزنأ امب مكحلا نأب ةعانق نع نوكي نأ امإ لادبتسالاب هنومسي نيذلا

 ةديقعلا هذهب سيل نوكي نأ امإو «ةدر رفك اذهف مكحلا ىهتنإ دقف نامزلا اذه يف

 ال يسركلاو يسركلاب كسمتم وه ينعي سفنلا ىوهل ًاعابتإ امإو :ةرفكملا



 امإ هلبق نم هاقلتو هدجو يذلا نوناقلا اذه مكحي نأب الإ هيلع تبثي نأ عيطتسي

 مهسفنأ نودعي نمم هدعب نم هفلخ نمم وأ ةيمالسإلا دالبلا يف ًامكحتم ًارفاك
 هب جرخيل رفك وهف ةديقع نع نوكي نأ امإ لادبتسالا اذه نأ مهملاف «نيملسم

 مكحي نأ رافكلا لمع لمعي امنإو ةديقع نع سيل نوكي نأ امإو ةلملا نع ةبحاص
 هللا ٌلَرْنَأ اب مكا نمو :لاق نيح رافكلا هيلع عبطنا امم اذهو هللا لزنأ ام ريغب

 كلذلو «نوقسافلا مه كئلوأف# 4نوملاظلا مه كتلوأف» 4َنوُرْفاَكلا مه كيلوا

 نوسدي اوناك نيذلا دوهيلا قح يف تلزن يه تايآلا هذه نأ ربسفتلا ءاملع ركذ

 نحن اولاق الإو «هونبت مهاوهل ًاقفاوم هباوج ناك نإف لوسرلا اولأسيل مهدارفأ ضعب

 وه رظن تفل يف نكل ةقيقحلا باوجلا سفن وه باوجلاف مالكلا اذهب نمؤن ال
 .ظافلألاب بعالت

 (00 1:09:51 /ه57*) "رونلاو ىدهلا"

[YY]هللا لزنأ امب مكحي مل نمو لوزن ببس باب  

 كلذ ةلثمأو يداقتعالا ريغ يلمعلا رفكلا نأو

 #َنوُرِفاَكلا ُمُه كيلوا هلا رنا اب مخي نمو :لزنأ لجو زع هللا نإ "-

 .(نوقسافلا مه كتئلوأفإ#و «نوملاظلا مه كئلوأ#و

 ترهق دق امهادحإ تناكو ءدوهيلا نم نيتفئاطلا يف هللا اهلزتآ :سابع نبا لاق

 نم (ةزيزعلا) هلتق ليتق لك نأ ىلع اوحلطصاو اوضترا ىتح ةيلهاجلا ىف ىرخألا

 ةئام هتيدف (ةزيزعلا) نم (ةليلذلا) هلتق ليتق لكو ءاقسو نوسمح هتيدف (ةليلذلا)

 امهاتلك ناتفئاطلا تلذف :ةنيدملا واب يبنلا مدق ىتح كلذ ىلع اوناكف ءقسو

 تلتقف «حلصلا يف وهو هيلع امهتطوي ملو رهظي مل ذئمؤيو ءو هللا لوسر مدقمل

Fy ET 
 ہا



 ةئامب انيلإ اوثعبا نأ (ةليلذلا) ىلإ (ةزيزعلا) تلسرأف اايتق ةزيزعلا نم ةليلذلا

 «دحاو امهبسنو «دحاو امهنيد طق نييح يف اذه ناك لهو :(ةليلذلا) تلاقف ءقسو

 مكنم اميض اذه مكانيطعأ امنإ انإ !؟ضعب ةيد فصن مهضعب ةيد «دحاو امهدلبو

 جيهت برحلا تداكف «كلذ مكيطعن الف دمحم مدق ذإ امأف «مكنم ًاقرفو ءانل

 (ةزيزعلا) تركذ مث ءامهنيب اب هللا لوسر اولعجي نأ ىلع اوضترا مث ءامهنيب

 ام ءاوقدص دقلو :مكنم مهيطعي ام فعض مهنم مكيطعمب دمحم ام هللاو :تلاقف

 نإ «هيأر مكل ربخي نم دمحم ىلإ اوسدف مهل ارهقو انم ًاميض الإ اذه انوطعأ

 ىلإ اوسدف .هومكحت ملف مترذح مكطعي مل نإو هومتمكح نوديرت ام مكاطعأ

 ءاج املف ةو هللا لوسر يأر مهل اوريخيل نيقفانملا نم اسان او هللا لوسر

 اي :لجو زع هللا لزنأف ءاودارأ امو هلك مهرمأب هلوسر هللا ربخأ و هللا لوسر

 :هلوق ىلإ 4...انمآاوُناَق َنيِذّلا َنِم رْفُكْلا يف َنوُعِراَسُي َنيِذّلا كنزي ال ُلوُسّرلا اي
 «تلزن هللاو امهيف :لاق مث نوسان ُمُه َكِئَلْوأَف هللا لّرنأ ب مُكَحيَل نمَو

 ." لجو زع هللا ىنع امهايإو

 :[مامإلا لاق]

 هلا َلّرَنأ نب مُک نَمَو# :ثالثلا تايآلا نأ تملع اذإ :(ةماه ةدئاف)

 «َنوُقسياَفلا ْمُه َكِيَلْوَأَف ل «4نوُؤاَّظلا ْمُم َكِيَلْوَأَفط «(نورفاكلا ْمُه كلوا
 نإو ؛هومتمكح نوديرت ام مكاطعأ نإ " : 8# همكح يف مهلوقو دوهيلا يف تلزن
 هذه لبق اذه مهلوق ىلإ نآرقلا راشأ دقو «" هومكحت ملف مترذح مكطعي مل

 تفرع اذإ :4اوُرَداَف ُهْوَتْؤُتَل نَِو هوُذُخَق اًَدَه ميوا نإ َنوُلوُقَيإل :لاقف تايآلا
 نيذلا مهتاضقو نيملسملا ماكحلا ضعب ىلع تايآلا هذه لمح زوجي الف ءاذه

 «كلذب مهريفكت زوجي ال :لوقأ «ةيضرألا نيناوقلا نم هللا لزنأ ام ريغب نومكحي
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 مهمكحب نيمرجم اوناك نإو :هلوسرو هللاب نينمؤم اوناك اذإ ةلملا نم مهجارخإو
 مهمكح ةهج نم دوهيلاك اوناك نإو مهنأل .كلذ زوجي ال هللا لزنأ ام ريغب

 لزنأ امب مهقيدصتو مهناميإ يهو الآ ءىرخأ ةهج نم مهل نوفلاخم مهف «روكذملا

 :مدقتملا مهلوق هيلع لدي امك هل نيدحاج اوناك مهنإف ءرافكلا دوهيلا فالخب هللا

 نيملسم اوسيل مهنأ ىلإ ةفاضإلاب «" هومكحت ملف هومترذح مكطعي مل نإو ..."
 «بلقلا هرقم يداقتعالاف «يلمعو يداقتعا :نامسق رفكلا نأ اذه رسو ءًالصأ

 امل اقباطم ناكو «عرشلل هتفلاخمل ًارفك هلمع ناك نمف «حراوجلا هلحم يلمعلاو

 للا هرفغي ال يذلا رفكلا وهو «يداقتعالا رفكلا وهف «هب رفكلا نم هبلق يف رقو

 نمؤم وهف «هبلق يف رقوامل افلاخم ناك اذإ امأو «ًادبأ رانلا يف هبحاص دلخيو

 وهف «ًايداقتعا ًارفك سیلو «طقف يلمع رفك هرفكف «هلمعب هفلاخي هنکلو ؛هبر مكحب
 رفكلا نم عونلا اذه ىلعو «هل رفغ ءاش نإو ءهبذع ءاش نإ ىلاعت هللا ةئيشم تحت

 نم يصاعملا نم ًائيش لعف نم ىلع رفكلا قالطإ اهيف يتلا ثيداحألا لمحت

 :اهضعب ركذ نم سأب الو ؛نيملسملا

 ىلع ةحاينلاو باسنألا يف نعطلا ءرفك مهب امه سانلا يف ناتنثا» - ١

 ."”ملسم هاور .«تيملا

 .””(رفك نآرقلا ىف لادجلا» - ۲

 .ملسم هاور .«رفك هلاتقو «قوسف ملسملا بايسا - ۳

 .(۲۹۸ ص) "ةيواحطلا جيرخت"(١)

 ١١١/۸۳"(. /۳)"ربخصلا عماجلا حيحص" (؟)

 ٤١(. مقر) " لالحلا " جيرختو «(855 ص) ديبع يبأل " ناميإلا " جيرخت (*)

 575 ا



 ٤ قد نإو بسن نم ؤربت للاب رفك- .

 .«رفك اهكرتو ءركش هللا ةمعنب ثدحتلا) - ه

 . هيلع قفتم .ضعب باقر مكضعب برضي ءارافك يدعب اوعجرت ال - 5

 ماق نمف .اهئاصقتسال نآلا لاجم ال يتلا ةريثكلا ثيداحألا نم كلذ ريغ ىلإ

 لمع لمعي هنإ يأ «يلمع رفك هرفكف «يصاعملا هذه نم ءيشب نيملسملا نم

 هنأل «مدلا لالح رفاك ذئنيح وهف ةيصعم اهنوك ىريالو ءاهلحتسي نأ الإ ءرافكلا
 هذه نع جرخي ال «هللا لزنأ ام ريغب مكحلاو ءاضيأ مهتديقع يف رافكلا كراش

 رفك " :ةيآلا ريسفت يف مهلوق وهو ءاهمعدي ام فلسلا نع ءاج دقو ءًأدبأ ةدعاقلا

 مث «هنع هللا يضر سابع نب هللا دبع نآرقلا نامجرت نع كلذ حص ؛" رفك نود

 كلذ يف لعل مهنع يل رسيت ام ركذ نم دبالو «مهريغو نيعباتلا ضعب هنع هاقلت
 جراوخلا وحن احنو ءةريطخلا ةلأسملا هذه يف مويلا لض نم مامأ ليبسلل ةرانإ

 !نوموصيو نولصي اوناك نإو ءيصاعملا مهباكتراب نيملسملا نورفكي نيذلا

 نبا نع حيحص دائسإب )۱۲۰۵۴ /7805 )١١/ يربطلا ريرج نبا ىور- ١

 سیلو «رفك هب يه :لاق نوركا ْمُه َكيَلْوأَف هلا درن ب مکن ا نموا :سابع
 .هلسرو هبتكو هتکئالمو هللاب ارفك

 هنإ «هيلإ نوبهذي يذلا رفكلاب سيل هنإ :ةيآلا هذه يف هنع ةياور يفو - ؟

 .26/81/ مقر) "ريضنلا ضورلا" (1)

 .(501/ مقر) " ةحيحصلا ثيداحألا" 220

 .(1910/4) مقر " ةحيحصلا ثيداحألا "و ء(۷۹۷ مقر) "ريضنلا ضورلا" ()
 .[هنم] .هنع هللا يضر يلع ىلع اوجرخ نيذلا جراوخلا ىلإ ريشي هنأك (4)

 3 نيس



 :لاقو ۳١١( /۲) مكاحلا هجرخأ .رفك نود رفك «ةلملا نع لقنيًارفك سيل

 نإف «نيخيشلا طرش ىلع :الوقي نأ امهقحو «يبهذلا هقفاوو ."دانسإلا حيحص"

 مكاحلا نع ١١١( / 5) "هريسفت" يف لقن ريثك نبا ظفاحلا تيأر مث «كلذك هدانسإ

 "كردتسملا" ةخسن يف نأ رهاظلاف :"نيخيشلا طرش ىلع حيحص" :لاق هنأ

 .راصتخا ضعبب اضيأ متاح يبأ نبال ريثك نبا هازعو ءًاطقس ةعوبطملا

 نم :لاق سابع نبا نع ةحلط يبأ نب يلع ةياور نم هنع ىرخأ يفو - ۳

 نبا هجرخأ .قساف ملاظ وهف مكحي ملو هب رقأ نمو «رفك دقف هللا لزنأ ام دحج

 ديج هنكل «سابع نبا نم عمسي مل ةحلط يبأ نباو :تلق )١5١77(. ريرج

 .دهاوشلا ىف

 :هلوق حابر يبأ نب ءاطع نع -٠۲٠١۱( ۱۲۱۴۷) یور مث - ٤

 .ملظ نود ملظو «قسف نود قسفو ءرفك نود رفك :(ثالثلا تايآلا ركذو)

 .حيحص هدانسإو

 :لاق (ةيآلا ركذ و) سوواط نع يكملا ديعس نع )١1١١97( ىور مث - ٥

 ينابيشلا دايز نبا وه اذه ديعسو «حيحص هدانسإو .ةلملا نع لقني رفكب سيل

 .عمج هنع یورو ؛مهريغو نابح نباو يلجعلاو نيعم نبا هقثو ؛يكملا

 ىتأ :لاق ريدح نب نارمع نع نيقيرط نم (١١1١؟50١91) یورو - 5

 نم رفن :ىرخألا قيرطلا يفو) سودس نب ورمع ينب نم سان "زلجم ابأ
 مه َكِئَلْوَأَف هللا َلَّرنَأ امي مكي ل نموا :هللا لوق تيأرأ :اولاقف "”(ةيضابإلا

 .[هنم] .يرصبلا ديمح نب قحال همساو نيعباتلا تاقث رابك نم )١(

 .[هنم] .جراوخلا نم ةفئاط ()

 ہا
ARÎ 



 ُمُه كيلوا هلل َلّرنأ احب مُكْحيَل نَمَو# :اولاق .معن :لاق ؟وه قحأ 4َنوُرِفاَكْل 3
 ْمُه كيلوا هلل رنا عب مكي نمو :اولاق .معن :لاق ؟وه قحأ «نوُياَّللا
 .معن :لاق ؟وه قحأ «نوُقِساَمْلا

 يذلا مهنيد وه :لاق ؟هللا لزنأ امب ءالؤه مكحيف زلجم ابأ اي :اولاقف :لاق

 هنم ًائيش اوكرت مه نإف - [ءارمألا ينعي] - نوعدي هيلإو نولوقي هبو «هب نوئيدي

 !ينم اذهب ىلوأ متنأ :لاق .”قرفت كنكلو «هللاو ال :اولاقف .ًابنذ اوباصأ مهنأ اوفرع

 ىراصنلاو دوهيلا يف تلزنأ اهنكلو .نوجرحت الو اذه نورت متنأ مكنإو ؛ىرأ ال

 .حيحص هدانسإو ءاذه نم ًاوحن وأ ءكرشلا لهأو

 اهقاس لاوقأ ةسمخ ىلع ىلوألا ةيآلا يف رفكلا ريسفت يف ءاملعلا فلتخا دقو

 هلوقب كلذ متخ مث ءاهيلئاق ىلإ هديناسأب )7575/١١-010"9( ريرج نبا

 هذه تلزن :لاق نم لوق باوصلاب يدنع لاوقألا هذه ىلوأو " )٠١/۸(:

 مهو «تلزن مهيفف تايآلا نم اهدعب امو اهلبق ام نآل «باتكلا لهأ رافك يف تايآلا

 .ىلوأ مهنع ًاربخ اهنوكف ؛مهنع ربخلا قايس تايآلا هذهو ءاهب نوينعملا

 مكحي مل نم عيمج نع كلذب ربخلاب مع دق هركذ ىلاعت هللا نإف :لئاق لاق نإف

 موق نع كلذب ربخلاب مع ىلاعت هللا نإ :ليق ؟اصاخ هتاعج فيكف ؛هللا لزنأ امب

 مكحلا مهكرتب مهنأ مهنع ربخأف :نيدحاج هياتك يف هب مكح يذلا هللا مكحب اوناك

 هللا لزنأ امب مكحي مل نم لك يف لوقلا كلذكو «نورفاك - هوكرت ام ليبس ىلع -

 هنأ هملع دعب هللا مكح هدوحجب هنأل ؛سابع نبا لاق امك ءرفاك هللاب وه هب ًادحاج

 ةيآلا نأ لوقلا ةلمجو «" ىبن هنأ هملع دعب هيبن ةوبن هدوحج ريظن «هباتك ىف هلزنأ

 .[هنم] .فاختو عزجت :يأ ()

 د



 ًارفك رفاك وهف ءدحجلا يف مهكراش نمف «هللا لزنأ امل نيدحاجلا دوهيلا يف تلزن

 كلذب وهف «مهلمع لمع هنأل يلمع هرفكف دحجلا يف مهكراشي مل نمو ءايداقتعا

 . فلا سابع نبا نع مدقت امك ةلملا نع كلذب جرخي ال نكلو ؛مثآ مرجم

 باتك " يف مالس نبا مساقلا ديبع وبأ ظفاحلا مامإلا انايب هدازو هذه حرش دقو

 ء(يقيقحتب - ۸۷ - ۸٤ ص) " يصاعملاب ناميإلا نم جورخلا باب " " ناميإلا

 .قيقحتلا نم ديزملا ءاش نم هعجاريلف

 ريسفت يف لوقي هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيش تيأر قبس ام ةباتك دعبو

 لحتسملا وه يأ " :( 558/70 " يواتفلا عومجم " يف ةمدقتملا مكحلا ةيآ

 رفكلا نع لثس دمحأ مامإلا نأ (594 /۷) ركذ مث ." هللا لزنأ ام ريغب مكحلل

 ؛ضعب نود هضعب ناميإلا لثم ناميإلا نع لقني ال رفك :لاقف ؟اهيف روكذملا
 .هيف فلتخي ال رمأ كلذ نم ءيجي ىتح ءرفكلا كلذكف

 ناميإ هيف نوكي ناسنإلا نأ فلسلا لوق نم ناك اذإو " ۳١١(: /۷) لاقو

 لقني يذلا رفكلا وه سيلو ءرفكو ناميإ هيف نوكي هنأ مهلوق يف كلذكف «قافنو
 هللا ٌلّوَنَأ مب مکا نمو :ىلاعت هلوق يف هباحصأو سابع نبا لاق امك «ةلملا نع

 كلذ ىلع مهعبتا دقو .ةلملا نع لقني ال ارفك :اولاق «4َنوُرِفاَكْلا ٌمُه َكِئَلْوأَف
 ." ةنسلا ةمثأ نم هريغو دمحأ

 "الصحبحة")5/1١/ ١15-1١9 (.

 م
 (...هّللا رنا اهب مكي مل نمو تایآ ريسفت يف باب ]٩۲۳[ +

 :[ اپ هللا لوسر لاق]

 ب مکن ا نمر (نوژفاگلا مه كلوا هللا َلَرنَأ ا مکن ا نموا :هلوق»



 ْمُه كيكو هلا رنا ب مكي ا نَمَو# ؛4نوُئاَظلا ٌمُه َكِيَلْوأَفهلل لّونأ
 .«اهلك رافكلا يف يه :لاق .«نوَّقِساَمْلا

 :[لاق مث .هب هانمجرت امب مامإلا هل مجرت]

 نب هللا دبع نع شمعألا انثدح ةيواعم وبأ انثدح )٤/ ۲۸١(: دمحأ هجرخأ

 ىلع حيحص دانسإ اذهو :تلق ...:هلوق ةا يبنلا نع بزاع نب ءاربلا نع ةرم

 .نيخيشلا طرش

 دوهيلا نم رافكلا ثالثلا تايآلا هذهب دوصقملا نأ يف حيرص ليلد ثيدحلاو

 مهب قحليو ءاهماكحأو ةيمالسإلا ةعيرشلا نوركتي نيذلا مهلاثمأو ءىراصنلاو

 ًامكح ركنأ ولو ىتح مالسإلاب رهاظتي ناك ولو كلذ يف مهكراش نم لك
 .اهنمادحاو

 مدع عم اهنم ءيشب مكحي ال نم كلذك سيل هنأ ؛هل هبنتلا يغبني امم نكلو

 «نمؤم هنأل ةلملا نع هجورخو رفكلاب هلثم ىلع مكحلا زوجي الف كلذ هراكنإ

 لفغي ةلأسملا هذه يف ةماه ةطقن هذهو .ًايلمع ًارفك هرفك نوكي نأ رمألا يف ام ةياغ

 نم ريثك يف مُهَق كلذلو مالسإلا ميكحتل سمحتملا بابشلا نم ريثك اهنع

 نتف عقتف ؛مالسإلاب نومكحي ال نيذلا ماكحلا ىلع جورخلاب نوموقي نايحألا
 يدنع بجاولاو «هتدع هل دعت مل يذلا سامحلا درجمل ةئيرب ءامد كفسو ؛ةريثك

 ةدساكلا ءارآلاو ءةلطاعلا ماكحألاو ءةلطابلا دئاقعلاك هنم سيل امم مالسإلا ةيفصت

 .ناعتسملا هللاو .ىفصملا مالسإلا اذه ىلع ليجلا ةيبرتو ءةنسلل ةفلاخملا

 .(:هر ١/ ٤۵۷ /5)'' ةحيحصلا'

 مد



1Y [1هلم باب  

 ْمُكْدي أ نمو :ىلاعتو هناحبس هللا لوق ىلع نولوقي ءاملعلا ضعب يف :لاؤس
 وع هر و رر 7 و 7 ل هم

 َكِيَلْوَأَف هللا َلّرنَأ اجب مُک ا نمو (؛؛:ةدئاملا4َنوُرِفاَكْلا مه كيلو هلل لنآ ا

 .هرخآ ىلإ ...( ؟ 8:ةدئاملا)4َنوُمَّظلا 2

 سيل :لوقي نم مهنم يفو ءةلملا نم جرخي اذه :نولوقي نيح :نولوقي
 «نيناوقلاب نومكحي هللا محر نم الإ نادلبلا رثكأ مويلا ملعلا عم ءةلملا نم ًاجرخم

 ال مآ ؛هللاب ذايعلاو ةلملا نم نوجرخي نيناوقلاب نومكحي نيذلا ءالؤه لهف
 ؟ةلملا نم اوجرخي

 نيرسفملا مامإ ركذ اهيلإ ترشأ يتلا هذه ثالثلا تابآلا ريسفت :باوجلا

 4َنوُرِْفاَكْلا ٌمُه َكَِكْوَأَقظ :ةيآلا هذه ىنعم نأ يربطلا ريرج نب دمحم :وهو
 نكل «رافكلا نأش هنأش نوكيف هللا لزتأ ام ريغب مكحلا لحتسا اذإ (4 :ةدئاملا)

 .يلمع لالحتساو «يبلق لالحتسا :نامسق لالحتسالا نأ ظحالي نأ بجي

 لكف يلمعلا لالحتسالا امأ «يبلقلا لالحتسالا :وه ةلملا نم جرخي يذلا

 ىلإ ..يذلاو شغي يذلاو «ينزي يذلاو قرسي يذلا «هيف نوعقاو طاسوألا

 نيب قرف الو ءًايلمع اهنولحتسيو اهنوبكتريو «يصاعملا هذه نوعقاوي مهلك«هرخآ
 امك نكلو طاسوألا لك «نومرجم مهلك هللا لزنأ ام ريغب مكحي نم نيبو «ءالؤه

 .ضعب نم نوهآ رشلا ضعب كينانح :ليق

 دترا هبلقب كلذ لحتسا نإ نوملعت امك رئابكلا ربكأ نم ابرلاو يباري يذلا كاذ

 هلوق مومع يف لخادو «هللا ىلإ هرمأ قساف وهف هتيصعمب فرتعا اذإو !هنيد نع
 .(48:ءاسلا6ةاَشَي نل كلذ َنوُد اَم ٌرْفْغَيَو هب لرش نأ ٌرِفْغَي ال هلا نإ :ىلاعت

 ا ٤٣١



 ةموكح يف ولو «هب مكح امب مكح نإ هللا لزنأ ام ريغب مكحي نم لك كلذك
 اذه نأ ىأر اذإ ةدحاو ةموكح يف ولو ؛ماكحألا لك يف يرورض شم ةدحاو

 سيل «هنيد نع دترا دقف مالسإلا مكح فالخب نامزلا اذهل حاصي يذلا وه مكحلا

 لكب مكحلا نسحتسي ناك اذإ كلاب امف ءدحاو مكح يف ولو ماكحألا لك يف

 امأ ؛هنيد نع دترم وهف ًايباق كلذ لحتسا نإف ؛ةمألا ىلع اهقبطي وه يتلا نيناوقلا

 بوتي هللا ؟عرشلا فالخ اذهو ءاذكه لعفت تنأ اذامل :هل ليقف شقونو بسوح ول

 امنإو ؛ةلم رفك هرفك سيل اذهف هللا لزنأ امب مكحلا نم نكمتن هللا ءاش نإو انيلع

 .يلمع رفك وه

 رفكلا ميسقت هبتك يف ةيميت نبا مالسإلا خيش مالك نم هاندفتسا اممف كلذل

 رفكو «يلمع رفك :نامسق ةجيتنلا يف امه نكل «ماسقأ ةعبرأ ىلإ لب نيمسق ىلإ

 نم جرخي ال يظفللا رفكلا «يبلق رفكو يظفل رفك «يبلق رفكو يظفل رفك «يداقتعا

 .يبلقلا رفكلا وه جرخي يذلا ةلملا

 رونلاو ىدهلا" ")۸٥/ 0۳:٠٠:٥٥(

 هنم باب [5؟ه]

 يف ىلاعتو كرابت انبر لوقل حيحصلا ريسفتلا وه ام :لئاسلا لوقي :لئاسلا

 .(؛؛:ةدئاملا)4َنوُرفاَكْلا مه كيلوا هللا لَرنَأ اب ْمُكحي نمو :هباتك

 يربطلا ريرج نبا ريسفت يف ءاجام وه حيحصلا ريسفتلا .معن :باوجلا

 ةعيرشب نونمؤي ال نيذلا مه :انه نورفاكلاب دوصقملا نأ يقشمدلا ريثك نبا ريسفتو

 ًاعرش هللا لزنأ ام نوري ال مهنآل ؛هللا لزنأ امب نومكحي ال :يأ ىلاعتو كرابت هللا

 داقتعالا اذه دقتعا نم لكف ؛ناكم لك يفو «نامز لك يف هب مكحلل ًاحلاص



 .هنيد نع ًادترم ًارفاك نوكي «ةميركلا ةيآلا هذه تلزن مهقح يف نيذلا دوهيلاك

 اهنأو ؛:ىلاعتو كرابت هللا ةعيرشب نمآ نإ :هركذ نم دبال ءيش انه نكلو

 وأ ًاضعب امإو ًالك امإ ءاهب ًالعف مكحي ال هنكلو ؛ناكم لكلو «نامز لكل ةحلاص

 لصي ال بيصنلا اذه نكل «ةيآلا هذه نم بيصن هل «ةيآلا هذه نم بيصن هلف ًازج

 :ًامالسإ كانهو ًاناميإ كانه نأ ملعن نأ بجيف ؛مالسإلا ةرئاد نع جرخي نأ ىلإ هب

 ىلع رهظي يذلا ناميإلا اذه رثأ وه :مالسإلاو بلقلا يف رقتسا يذلا وه ناميإلا

 حالص نوكي نمؤملا بلقل نوكي يذلا ناميإلا ةوق ةبسنبو «نادبألاو دسجلا

 .هندبو هحراوج ةماقتساو ناسنإلا اذه رهاظ

 نب نامعنلا ثيدح يف هلوقب ةقيقحلا هذه ىلإ مالسلاو ةالصلا هيلع راشأ امك

 ةالصلا هيلع لوقي نأ ىلإ «...نيب مارحلاو نيب لالحلا نإ» :هلوأ يذلا ريشب

 تدسف اذإو ؛هلك دسجلا حاص تحلص اذإ ةغضم دسجلا يف نإو الأ» :مالسلاو

 .«بلقلا :يهو الأ هلك دسجلا دسف

 ثيداحألا ضعبو ثيدحلا اذه ةداهشب نطابلا حالصب طبترم رهاظلا حالصف

 ناميإلا ةوق ةبسنب ناك اذإ نكل ؛ةسلجلا هذه ءادتيا يف اهركذ قبس يتلا ىرخألا

 اذإف مالسإلا وه رهاظلا حالصلا اذه ءانركذ امك ندبلا يف حالصلا ةبسن نوكي

 ةرئاد نع هجرخي ال اذه لالخإلاف ءةيمالسإلا ماكحألا نم ءيشب لخأ ملسملا

 نورسفي ءاملعلا ضعب «لماكلا :يأ قلطملا «ناميإلا ةرئاد نع هجرخي دق مالسإلا

 وهو ينزي نيح ينازلا ينزي ال» :حيحصلا ثيدحلا يف مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق

 نيملسملا نم دحأ ال :باوجلا ؟هنيد نع دتراو رفك ىنز اذإ ينازلا له «نمؤم

 نم انزلا ريغ وأ انزلا نأب نولوقي ةعامجلاو ةنسلا لهآ ةقيرط ىلع مه نيذلا

۲ 
 ہا



 .مالسإلا ةرئاد نم ملسملا جرخي رئابكلا نمو لب ءيصاعملا

 :يأ «؟نمؤم وهو ينزي نيح ينازلا ينزيال) :مالسلا هيلع هلوق ىنعم ام :ًاذإ

 هبشو مالسإلا ةرئاد نع جرخي ال كلذب وه نكل ءناميإلا لماك ًانمؤم نوكي ال
 ؛ىلوألا ةرئادلاب طيحت ىرخأ ةرئاد ةرئادلا هذه لوحو ةرئادب ناميإلا مهضعب

 نم جرخ ام هتكل ؛لماكلا ناميإلا :يأ ىلوألا ةرئادلا نم جرخ ينازلا ىنز امنيحف

 .ًاملسم لازي ال وهف مالسإلا ةرئاد :يهو ىرخألا ةرئادلا

 نم هجارخإ زوجي ال «تناك ةيصعم يأ لجو زع هللا يصعي نم لك كلذك
 ةرئادلاب قلعتي امم ًائيش دحج اذإ الإ مالسإلا ةرئاد :يهو ىربكلا ىرخأللا ةرئادلا

 ةقالع هل راكنإلا اذهو ؛عرشلا يف ءاج ام ركتأ اذإف ءناميإلا ةرئاد :يأ ىلوألا

 .مالسإلا ةرئاد نعو «ناميإلا ةرئاد نع جرخ ذئنيح ناميإلاب

 («ةسفاملا4َنوُرْفاَكْلا ْمُه كيلوا هللا رن ب مك 1 نمو :ةقباسلا ةيآلاف
 دقف ؛ناكمو نامز لك يف اهب مكحي نأ ةعيرشلا حالص ركني مكحي ال يذلا ناك نإ

 هللا نيد نع ًادترم راص :يأ مالسإلا ةرئادو :ناميإلا ةرئاد :نيترئادلا نع جرخ

 .ىلاعتو كرابت

 هللا لزنأ امب مكحلا بوجو :وهو ىلوألا ةرئادلا يفامب نمؤي ناك نإ امأ

 جرخ ذئنيحف ءًأءزج امإو ًالك امإ هللا لزنأ امب مكحي ال ًافنآ انلق امك ًالعف وه نکل

 ةرئاد يهو ىرخألا ةرئادلا لخاد لازي ال هنكلو «ةلماكلا ةرئادلا ناميإلا ةرئاد نع

 سيل :لاق امهنع هللا يضر سابع نب هللا دبع نآرقلا نامجرت لاق كلذل ؛مالسإلا

 «َنوُرِفاَكْلا مه كيلا هلل َلَّرنأ ب مكي 1 نمو :ةيآلا هذه ريسفت يف رمألا

 :ًاثيدح مويلا مهضعب لوقيو ءًاميدق ةالغلا نولوقي امك :يأ :نولوقي امك (4 ؛:ةدئاملا)

Fr 



 رفك وهامنإ ءرفك نود رفك وه امنإ ال :لوقي سابع نبا ال :لاق ؟هئيعب رفكلا هنإ

 ةميركلا ةيآلا كلت اهب رسفو نآرقلا نامجرت اهب قطن ىتلا ةلمجلا هذهو ءرفك نود

 .ميركلا نآرقلا نمو لب ةنسلا نم ًادج ةديدع دهاوش اهيلع

 :لاق مالسلا هيلع هنأ :نيخيشلا نيب هتحص ىلع قفتملا حيحصلا ثيدحلا يف

 .(رفك هلاتقو ءقوسف ملسملا بابس)»

 اوظفحا نكل ءًارفك ثيدحلا اذه صنب رفك ملسملا هاخأ لتاقي امنيح ملسملاف

 امك ةريثك ةلدأ ؟كلذ ىلع ليلدلا ام ءرفك نود رفك سابع نب هللا دبع ةملك ًاديج

 اوُحِلْضَأَق اوُلَكَقا َنِيِمْؤُملا َنِم ناكا ْنِإَو# :ىلاعتو كرابت هلوق :اهنم ًافئآ تلق

 رْمَأ َلِإ ءيِفت ىّنَح يِفْبَت يلا اوُِتاَنَف ىّرألا ىلع اَمهاَدْحِإ ْثَحَبْنَِف اهُهَْبَ

 .(94:تارجحلا) للا

 ترمأ ةيدتعم امهادحإ ءةيغاب :امهادحإ اولتتقا نينمؤملا نم ناتفئاط انه :ًاذإف

 صن ىف ائه ىرن نحن نكل «ةيغابلا ةفئاطلا اولتاقي نأ ةقحملا نيملسملا ةفئاطلا

 نإَو# :ىلاعتو كرابت هلوق وهو «ناميإلا مسا مهنع عفر ام لجو زع هللا نأ ةبآ

 .(ة:تارجحلا)# وُلَتتقا نيمو ّنم ِناَتَقْئاَط

 اوعقو نكلو «ةهج نم نونمؤم مه قحلا لهأ نولتاقي نيذلا ةاغبلا ءالؤه :ًاذإف

 .رفك نود رفك :سابع نبا لوق ىنعم وه كلذ :ىرخأ ةهج نم رفكلا يف

 مه كيلوا هللا َلَّوَنأ عب مكا نمو :اهنع لوئسملا ةيآلا :ًاذإف

 .(4 ؛:ةدئاملا) #َنوٌرفاَكْلا

 رفاك وهف نآرقلاب لمعلا ةيعرش دحج نمف «لمع رفك وأ دوحج رفك ينعت امنإ

 ال هنأل ؛صقان هناميإ هنکلو ءنمؤم وهف كلذب رقأو فرتعا نمو «هنيد نع دترم

 تلال



 هتدايزو صقنيو «ديزي ناميإلا نأب :ملعلا لهأ لاق انه نم «هب نمؤيامب لمعي

 .ةيصعملا هناصقنو ءةعاطلا

 )٠۰۰۱:۳۸:۰1/۲۱۸( "رونلاو ىدهلا"

 :ىلاعت هلوقل طولغم مهف در باب 1۲[

 1 5 هم 0 6 ےہ

 بزحك ةيمالسإلا تاعامجلا دارفأ ضعب «مكيف هللا كراب انخيش اي :لاؤس
 د اج كرس عسي له مد ل 0 4

 «نوملاظلاك :ريفكتلا اذهل ةهباشم ىرخأ تايآ كانهو :(44:ةدئاملا»#َنوُرِفاَكْلا

 اهانعم نوكي نيسوق نيب تايآلا هذه نأ ىلع ليوأتلا اذه نولوؤي ءًآلثم نوقسافلاو

 وجرأف «نايصعلاو قوسفلا نم مكاحلا عنصي ام عنصي نمم هريغ نود طقف مكاحلل

 ؟ريخ هللا مكازج .مكيف هللا كراب كلذ نايب

 نونعي مأ «مكاح قلطم مكاحلاب نونعي له :حيضوت يل ودبي أوقع :خيشلا

 ؟ةفيلخلا وأ كلملا ينعي مكاحلاب

 .ةلودلا سيئرلا وأ ةفيلخلا وأ كلملا ىنعي كلذك وه :ةلخادم

 ؟ةلودلا سيئر :خيشلا

 .معن :ةلخادم

 نع لكسف ناكملا اذه ردصتي نأب يلتبا انأ يلثم دحاو :ًالثم ينعي :خيشلا

 ةيآلا هيلع قبطني ني ال .ملعي وهو هللا مكح فلاخف ءام ةلأسم يف لجو زع هللا مكح

 ؟مهنع لقنت اميف ةقباسلا

TTTعم  



 .قبطني ال مهنع لقنأ اميف :ةلخادم

 ؟سب قبطني ال :خيشلا

 .معن :ةلخادم

 .هحاضيتسا تدرأ يذلا اذه :خيشلا

 ماكحو ءاسؤرلاو كولملا ىلع ةيآلا ةلالد رصق وأ ةيآلا رصق نأ كش ال

 ةيآلل رصقلا اذه يف نأ كش ال «هللا لزنأ ام ريغب نومكحي نيذلا لودلاو بوعشلا

 اهتلالد ثيح نم ًالوأ ةيآلا نأ كلذ ءاهانعم نم ربكألا مسقلل برضو بطش

 نيملسملا ىلع ًايلاو ناك ءاوس ءًاسوؤرم ناك وأ ًاسيئر ناك ءاوس ؛مكاح لك لمشت

 وه امك «ىلعألا مامإلا اذه وأ كلملا اذه فرط نم ًايلاو ناك وأ نوملسملا هالو

 رشبلا نم ىلعألا مكاحلا رمأب نورمتأي مه ناكمو نامز لك يف ةاضقلا ًالثم نأش

 َلَّرنَأ عب مكا ْنَمَو# :ىلاعتو كرابت هلوقف ءةفيلخلا وأ كلملا وأ سيئرلا وأ

 مومعل :ًالوأ ؛ىندألا وأ ىلعألا ءاوس ؛ماكحلا ءالؤه لك لمشي (؛ ؛:ةدئاملا)#هللا

 ةلالدلا يف ىوقأ وه ام كانهو «(٤٠:ةدئاملا» هلا رنا اب ْمُكَْيَل ْنَمَو# :ةلالدلا

 ةدعاق ربتعت ءاهقفلل ةلوقم كانه ءصنلا دورو ببس وهو الأ صنلا مومع نم ًاضيأ

 ىلع :ًايناثو ءاهب ةفرعم ىلع ًالوأ اونوكي نأ ملعلا بالط ىلع يغبني ةيهقف ةيملع

 مومع انهف .ببسلا صوصخب ال ظفللا مومعب ةربعلا :مهلوق :يهو ءاهل مهنم مازتلا
 ةربعلا :انلقل ىلعألا مكاحلل ةبسنلاب درو ببسلا ناك ولو «مكاح لك لمشي ظفللا

 نأ :يأ ءًامامت سكعلا ىلعانه عقاولا نكل «ببسلا صوصخب سيلو ظفللا مومعب

 وه امنإو «ىلعألا مكاحلا ىلعألا سيئرلل ةبسنلاب سيل ةيآلا هذه دورو ببس

 دوهيلا نأ :ةيآلا هذه دورو ببس يف ءاج هنأ كلذ «بعشلا دارفأ ضعبل ةبسنلاب

al 
 ہا



 نم اهيلإ رظني ىرخأ ةفئاطو ءايلع ةفئاط اهن اهسفن ىلإ رظنت ةفئاط :نيتفئاط اوناك

 مهلك نكل ديبعلاو رارحألاب نوكي ام هبشأ :ينعي ءايند ةفئاط اهنأي ىلوألا ةفئاطلا

 ؛مويلا نولوقي امك ةيطارقتسرأ ةرظن ةفئاط ىلإ نورظني اوناك مهنأ الإ ءرارحأ

 هذه نيب زيامتلا اذه ءارو نم بترتو «كئلوأ نود :ينعي «ةيبعش ةرظن ىرخألاو

 نم ًاليتق تلتق ايلعلا ةفئاطلا نأ ولف .صاصقلا يف ماكحألا ضعب كلتو ةفئاطلا

 هللا ءاش ام دوهيلا شاع ءذخؤي سكعلابو «ليتقلا اذه رأثب ذخؤي الف ايندلا ةفئاطلا

 يف عقوف «نيملاعلل ةمحر7#ًادمحم هللا ثعب نأ ىلإ ؛نيتمسقلا نيتاه ىلع مهو

 عوضوملا يف اوشقانت نأ دعبف «ناتفئاطلا تعزانتف ءةيعونلا هذه نم ةلكشم دوهيلا

 مهثبخ نم اذهو كلو هللا لوسر اومكحي نأ ىلع اوقفتا اوضغابتو اوربادتو

 مَا بأ َنوُفِرْعَي اگ ةَتوُفِرْعَي# :ىلاعت لاق امك :ًالوأ مهنأل ؛مهلالضو

 امف هومكحي نأ اودارأ هب مهرفك عم :ًايناثو ؛هب اوئمؤي مل كلذ عمو :(145:ةرقبل»

 انل مكح نإ :اولاق :دهاشلا انه ؟اولاق اذام مهئيب اميف نكلو «فالخلا مهنيب عقو

 َلّرَنَأ نب مُک نمو :لجو زع هللا لزنأف «هانضفر انيلع مكح نإو «همکح انلبق
 .(؛ ؛:ةدئاملا)«َنوٌرْفاَكْلا مه َكِيَلْوَأف هللا

 سيل هنأ لدت دورولا ببس ةلالدو ءظفللا مومع ةلالدب :اهيتلالدب ةيآلا :ًاذإ

 نأل ؛هللا لزنأ ام ريغب مكحي نم لك امنإو ؛ءاسؤرلاو كولملا طقف اهب دوصقملا

 الإو انلبق انل َمكَح نإف ًادمحم مكحن :لاق سيئرلاف ؛مهسيئر ىلإ اوؤجل امل ءالؤه

 تلاق يتلا يه ىرخألا نم ملعأ اهسفن ىرت يتلا ةفئاطلا يه ال ءانضفر

 .معن .اذكه

 ؟ًالثم لمعلا بابرأو رسآلا بابرأ مكيف هللا كراب اذه لمشي :ةلخادم

 هاو ا



 يهو ةيحان نم ةصاخ يه ةلأسملا :لوقأ نأ ديرأ انآ نكل ءكش الب :خيشلا

 يف ةصاخ تسيل «مكحلا ..يف مكحلا يف ةصاخ يه «ىرخآ ةيحان نم ةماع

 نيب اوحلطصي امل ودبلا ءالؤه هنومسي اذام «فورعملا :ًالثم ..مكح نمف «قيبطتلا

 .يرئاشع :ةلخادم

 ؟معن :خيشلا

 نم اهب هللا لزنأ ام ماكحأ ىلع نوحلطصي ءالؤهف «يرئاشع حلص :خيشلا

 ..بهني يذلا ..قرسي يذلا ًالثم نكل «ةيآلا مهلمشت كش الب ءالؤه «ناطلس

 ..«هللا لزنأ ام ريغب مكح :هيف لاقي ال اذه عرشلا فلاخي ام لك لعفي يذلاو

 هنأو ءريصقلا نسبلي نأو نيزتي نأ هتانب نم بلطي ةرسألا بر :ًالثم :ةلخادم

 ةروص هذه ينعي «ركنملاب مهرمأيف «حيبق سابل اذه :هتانبل لوقيو تابجحتملا بني

 ؟اذه لمشي له كيف هللا كراب انخيش اي روصلا نم

 وه انلق امك مكحلا ءىوهلا عابتا يف لخدي ؛ىوهلا عابتا يف ءال :خيشلا

 :يراخبلا يف يذلا ثيدحلا يف مالسلا هيلع لاق كلذلو ؛ينعي لاق امك ءاضقلا

 ةقالع هل اذه :"”«(دحاو رجأ هلف أطخأ نإو «نارجأ هلف باصأف مكاحلا دهش اذإ»

 .امكح اذإ» : ظفلب (۹۳٤مقر) عماجلا حيحص قلل

EFA 
 يا



 .ءاضقلا وهو مكحلا يف

 .معن :ةلخادم

 ًافلاخم هاوه عبتي مث هللا ةعيرشو هللا مكح ناسنإلا فرعي نأ امأ :خيشلا

 رفك ىلإ :رفكلا ميسقت نم نوفرعت امك رخآًاروط ةلأسملا ذخأت انه «هللا ةعيرشل

 باجحلا حبقي هنأب هيلإ ترشأ يذلا صخشلا اذه ناك اذإف يلمع رفكو «يداقتعا

 اذهف ءاذه ىري هبلق ةرارق يف وه كلذ هباش امو ..ءاسنلل جربتلا نيزيو ؛يعرشلا

 داهج ديري اذه هللاو ؛هللاب الإ ةوق الو لوح ال :لوقي ناك اذإ امأ ؛هنيد نع دترم

 .هرخآ ىلإ ..وو ربص ديريو

 .ًالثم اوجوزتي ىتح رخأتت تانبلاو :ةلخادم

 .ًايداقتعا ًارفك سيلو ًايلمع ًارفك هرفك نوكي اذهف «هرخآ ىلإ :خيشلا

 .معن :ةلخادم

 هددص ىف نحن اميف لخدي ال هتحرط يذلا ريخألا لاثملا ةصالخ :خيشلا

 رخآ ءيشب هيلع ليذأو «هتصالخو ًافنآ هتركذ ام وه همهفن نأ بجي يذلا امنإ

 مه كيلوا هللا َلَّرَنَأ ب مكي نَوَ :ةميركلا ةيآلا هذه نأ :ةصالخلا

 هنأ ماد ام ءًاسوؤرم وأ ًاسيئر ناك ءاوس ؛مكاح لك لمشت (؛؛:ةدئاملا»4َنوُرِفاَكْلا

 .ملعي وهو هللا عرش فلاخي

 نتفلا فلتخمب هيف انبصأ نمز يف اندجو اننأ :وهف هيلإ ترشأ يذلا لييذتلا امأ

 هذه نوفرعي نتفو تافالخ نم مهنيب ناك ام ىلع نولوألا نوملسملا ناك ام يتلا

 .نتفلا نم عاونألا

 ع
 ا



 جراوخلا نم لوألا نرقلا ذنم اوفاتخا نيملسملا نأ نوملعت مكنأ كش ال

 ًادج تمخضت مويلا ةبيصملا نكل ءًابازحأو ًاعيش مهنيد يف اوقرفتو مهنود نمو

 ةربادتمو ةفلتخم قرطو بهذم نم هوثراوت ام ىلإ ةفاضإلاب نيملسملا نأ ثيحب

 ديدج لتكتو بزحتلا مهيف ددجت دقف :نوحرفي مهيدل امب بزح لكو «ةضغابتمو

 ملع ىلع هنأل سيل ؛ةنيعم ًاراكفأ ىنبتي بزح ىلإ يمتني درف لك حبصأ هنأ هب نرتقا
 .يأرلا اذه ىري هيلإ يمني وه يذلا هبزح نأب امنإو ءةنسلاو باتكلاب

 بزح ءلاؤسلا نم ًافنآ تعمس ام ىلع ءانب لييذتلا اذهب ليذأ نأ تدرأ انأف

 اذه ؛هرخآ ىلإ ..نيملسملا ناوخإلا وأ غيلبتلا ةعامج وأ اثم ًايأر ىنبتي ريرحتلا

 ةرئادل عيسوت وه مويلا ةيمالسإلا تاعامجلا ىلع أرط يذلا لتكتلا اذهو بزحتلا

 بزح ىلإ يمتني يذلا دحاولا درفلا حبصأف فلس نع ًافلخ هانثرو يذلا قرفتلا

 سئر وأ ةعامجلا هذه سسأ يذلا سيئرلا يأر ىنبتي نييالملا لب فولألا دعي دق

 هللا لوسر ثيدح نمو هللا باتك نم ملع ىلع نوكي نأ نود ةعامجلا هذه ىلع

 مكيديأ نيب لاثملاف ؛ريكذتلا تدرأ امنإ ضوخلا ديرأ الو «ةريثك ةلثمألاو وَ

 ؛ىلعألا سيئرلا مكاحلا ىلع اهانعم رصق ينالفلا بزحلا نكل ةقلطم ةيآلا ءنآلا

 ام ريغب مكحي يذلا مكاحلا ةبراحمل هسفن بصن كاذ وأ بزحلا اذه نأل ؟اذامل

 امنإو «سيئرلا اذه ىلع طقف ركني ال هللا لزنأ ام ريغب مكحلا نأ يسن مث «هللا لزنأ

 بزحلا سيئر :لقنل :ةعامج وأ ةفئاط ىلع مكح هل نم لك ىلع ًاضيأ ركني
 زع هللا لزنأ ام ريغب مكح ام اذإ ةيآلا كلت لثم هيلع قدصي ًاضيأ وهف «ينالفلا

 ءاملع هيلع ام فالخ ىلع ةيآلا مهف ىنبت بزحلا دارفأ نم درفلا اذهف ءلجو

 هللا لزنأ امب مكحي مل نم نأ ىلع لدي صنلا مومع ءأفنآ مكل تركذ امك نيملسملا

 .ىلعألا مكاحلا نود وه نم لمشي كلذك صنلا دورو ببسو ؛مكاح لك لمشي

 لا
 يا



 اذهل :ىلاعتو كرابت هلوق لثم اوركذتي نأ ةفاك نيملسملا حصنن نحن اذهلف

 َنِم اوُنوُكَت الو :ىلاعتو كرابت هلوق لثم اوركذتي نأ ةفاك نيملسملا حصنن نحن

 «نوُحرَْمهْيَدَل مب بج لك اعيش اوُناَكَو ْمُهتبِداوُقَركَنيِذَّلاَنِم نكرم
 بتك يف تءاج امك ةيآلا هذه مهفي نأ هيلع بجاو ملسم لك «(*7 251:مورلا)

 وه اذهف ةيصخشلا ةيبزحلا ءارآلا اهريغ وأ ةيآلا هذه ىلع طلسن نأ امأ ءريسفتلا

 ْمُه كوالا رن عب مكن ْنَمَول :ةبآلا سفن هيلع قدصي امم
 .هيلع هيبنتلا تدرأ ام اذه .(4؛:ةدئاملا>#َنو رفاَكْلا

 (01 101117 /۷۲۸) "رونلاو ىدهلا "

[3v]رفک نود رفك :سابع نبا لوق لوأت نم ىلع درلا باب › 

 عرشلا لادبتسا ال مكحلا ماظن ربيغت كلذب دارأ هنأب

 :ىلاعت هلوق يف هنع ىلاعت هللا يضر سابع نبا لوق ريسفت نولوأتي :لاؤس
 سابع نبا نأ ًابدأت (4؛:ةدئاملا»#َنوُرِفاَكْلا ُمُه كيلوا هللا َلَرنأ امي مكب مل نمو 2ع 9 سوم ےہ يهم وكول هم 3 هم کو ه رس

 ىتآو «ىلاعت هللا عيرشتو ماكحأ هعيرشتب ىهاض نميف اذه هلوق يف دصقي مل

 نم مكحلا ماظن يف لدبو ريغ نميف اذه دصق لب هللا تاعيرشتل ةيهاضم تاعيرشتب
 .طقف اذه نع باوجلا اوجرأف .طقف هرخآ ىلإو يكلم ىلإ ةفالخ وأ ىروش

 ليوأت يأكًالوأ هنأل كلذ ؛ليزهلا ليوأتلا اذه ًاقالطإ اعيش مهديفي ال :خيشلا

 نوريحي ال فوسف ؟ليوأتلا اذه ىلع مكليلد ام :مهل لوقنس اننأل ؛مهتاليوأت نم

 .الوأ اذه ًاباوج

 1[ ْنَمَو# :ةفورعم ةملكلا هذه سابع نب هللا دبع اهيف لاق يتلا ةيآلا :ًايناث

 ريسفتلا ءاملع اهرسف اذامب (؛؛:ةدئاملاَنوُرِفاَكْلا مه كيلوت هللا َلَرنَأ اب ْمُكَحي



 .اهلوأ نم ةشقانملل دوعيس

 .معت :ةلخادم

 :نامسق رفكلا نأ ىلع اوقفتا ريسفتلا ءاملع :خيشلا

 مكحب ملعي مل نم :تاذلاب ةيآلا هذه يفاولاقو ؛يلمع رفكو يداقتعا رفك

 لهأ نم اذهف هب ًارفك مكحلا اذهب لمعي مل هنأ امإ :نيتلاح نم ةلاح يف وهف هللا هلزنأ

 ال نيذلا رافكلا ءالؤهك ًالمع امنإ ةديقع ال هاوهل ًاعابتا امإو ...اهيف ًادلاخ رانلا

 نيملسملا ءالؤهكو «يداقتعالا رفكلل ةبسنلاب اذه «مهيف مالك الف مالسإلاب نوئمؤي

 ..هرخآ ىلإ وو قراسلا مهيفو «يئازلا مهيفو يبارملا مهيف نيذلا

 ةيعرشب نونمؤي اوناك اذإ ةدرلا ىنعمب رفكلا ةملك مهيلع قلطي ال ءالؤه

 اولوأت ام فالخب اوحرص ةيآلا هذه يف ريسفتلا ءاملع كلذل ؛لئاسملا هذه ميرحت

 هب لمعي مل نإو :رفاك وهف اداقتعا هب لمعي مل نإ هللا هلزنأ يذلا مكحلا :اولاقف

 سيل اوفلاخ مه :ًاذإ «يلمع رفك هرفك اذهف هقيبطت يف لهاست هنكل مكحلاب ًاناميإ
 اوفلاخ مهاذإ ءنيثدحملاو ءاهقفلاو نيرسفملا نم مهعابتأو لب نيلوألا فلسلا

 .ةيجانلا ةقرفلا

 ٠۰١:٥۷:۰٥(. /۸۳۰) "رونلاو ىدهلا"

 ًاقلطم ٌرفك عرشلا ليدبت نأ ىعدأ نم ىلع درلا باب 1

 ًالوأ اوناك :ةلدأب ماكحلا ريفكت قالطإ ىلع نولدتسي ماكحلا ارفكم :لاؤس

 نم لك نأ نولوقت متنأ له :مهل انلق ,ماكحلا ريفكت ةيضق يف انعم نوملكتي امدنع

 يف ًالثم نولوقت اذام :مهل لوقن انكف «معن :اولاق اذإف ؟رفكي هللا زنأ ام ريغب مكح

 ؟روجلا ءارمأو سابعلا ينب ماكحو «هللا زنأ ام ريغب اومكح نيذلا ةيمأ ينب ماكح



 ىنعم ؛ًاحاوب ًارفك ىرن الإ مهيلع ربصلاب مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا رمأ نيذلاو

 :نولوقي ام لدبف ةرابعلا رييغت ىلإ اوئجلف ءًاحاوب ًارفك سيل هولعف يذلا نأ :كلذ

 ملسن نحن :اولاقف هللا مكح لدبيو هللا عرش لدبي :اولاق ؛هللا لزنأ ام ريغب مكحي

 امو قحلا وه هللا مكح نأ ًادقتعم هللا لزنأ ام ريغب مكح نم نأ فلسلا ليصفتب

 هلعفب ناك نإو «هناسلبو هداقتعاب مارحلا مرحيو لالحلا لحي ..لطابلا وه هنود

 هرفك اذه نأ :لوقن نحن ءيش هللا عم مكحي نأ زوجي ال هنأ دقتعيو كلذ فلاخي

 وأ هللا مكح يواسي وأ هللا مكح نم لضفأ همكح نأ دقتعا اذإ امأو «يلمع رفك

 يف فلسلا ليصفتب مكل ملسن :اولاق «يداقتعا رفك وهف هللا عم مكحي نأ هل زوجي

 ةدحاو ةيئزج يف عرش نم نإف مكل ملسن الف عيرشتلا ةيضق امأ «مكحلا ةيضق

 .ًارفاك نوكي

 ؟ًاداقتعا مأ ًالمع :خيشلا

 .مالسإلا نم ًاجورخو ًاداقتعا :ينعي ال :ةلخادم

 ؟ًاداقتعا مأ المع لوقأ ءال :خيشلا

 رفاك :ينعيرفاكو ءلالحتسالا كلذب فرصي ال :نولوقي مه :ةلخادم

 .هلمع درجمب

 .نآلا مهيلع درن نحن ًأوفع :خيشلا

 .معل :ةلخادم

 سيل :نولوقي مه :لوقن نحن كرظن ةهجو تنيب ءْرّضَقُت مل تنأ :خيشلا

 يف نحن لازن الف ءًاداقتعا امإو ًالوق امإ َعّرَش :لوقن نحن ءًامكح عرش نم كلذك

 .انعم اوقتلا مه يتلا ةطقنلا

Fw | 



 ؟اهيف انعم اوقتلا ىلوألا ىف :ةلخادم

 .معن يأ :خيشلا

 .ةيوستلا هذه ىلع لازن ال نحنو اهمسا اولدبو :ةلخادم

 نإف ؟ًالمع مآ ًاداقتعا اوعّرش وأ اوعّرش :نآلا مهلأسن نحنف :معن يأ :خيشلا

 اوجرخ مه :ًاذإ لوق ءال :اولاق نإو «لبق نم اوناك امك انعم مهف ًاداقتعا اولاق ناك

 تنأ ترشأ امك اوديفتسي مل «ًاداقتعا سیلو ًالمع اوعرش :اولاق نإ ءانعم اوناك امع

 .ظافلألا اولدب مهنأ مكمالك يف

 هنأ :اهانعم عرش نيب قرفلا اذامل الإو ءليلضنلل ريبعتلا يف ننفت :ينعي

 ىلإ عجري مكحلاو «مكحلا ىلإ عجر عرش ةملكف «عرش يذلا اذهب مكحيس

 ًائيش اوديفتسي ملف ؛ةديقع هب نرتقي ال نأ امإو ةديقع هب نرتقي نأ امإ لمعلاو «لمعلا

 هل لاجم ال يذلا يقطنملا لسلستلا اذهب مهمزلئس اتنآل ؛ظافلألاب بعالتلا اذه نم

 .هنم برهتلا نم

 لکو «قرو ىلع ربح ًاماظن عضي مل رخآو «قرو ىلع ربح ًاماظن عضو لجر
 ءاضيب ةفيحصلا كرت رخآلاو ءهب دوس امهدحأ ماظنلا اذهب لمعلا يف ايقتلا امهنم

 لك نايقتلي دق ؛نايقتلي دقو نافلتخي دق ؟نافلتخي له :لمعلا يف ناكرتشي امهنكل

 لمعلا يفاقفتاو بتكي مل رخآلاو بتك امهدحأف ةليسولا يف افلتخا دقو امهنم

 .ةليسولا ىف افلتخاف

 هب اولمع يذلا اذه هبلق ةرارق يف لحتسي ال امهنم لك ءةياغلا يف ناقفتي دق

 امب ملعأ هللاو هيلقب كلذ لحتسي ال امهنم لك «بتكي مل رخآلاو بتك امهدحأ

٤ 
 ہا



 نأ ديرن ..يسركلا ىلع ظفاحن نيرطضم ءانيلع بوتتي هللا :لوقي هلعل لب

 .يلمع رفك اذه ؛هرخآ ىلإ انتلزنم ىلع ..انهاج ىلع ظفاحن

 بتكي مل ولو ءًاداقتعا هرفك نوكيف هبلقب كلذ لحتسي امهدحأ نافلتخي دق

 عرشلا :لاقو ؛هبلقب كلذ لحتسا امهدحأ بتك امب لمع يذلا ..ةدحاو ةملك الو

 ءنامزلا كاذ ريغ نامز يف نآلا نحنو «هنامز ىضمو ناك مالسإلا هب ءاج يذلا اذه

 امو لعف ام لحتسي مل يذلا كاذ هيلقب لعف ام لحتسا هنأل ؛بتك يذلا نم رفكأ اذه

 .ذاتسأ اي ظافلألاب بعالت اذه :ًاذإف «هبلقب بتك

 .معت :ةلخادم

 .ةدحاو ةجيتنلا :خيشلا

 مهلالدتسا ركذأ ام لبقو ..مهمالك ىلع نولدتسي انخيش اي مه !بيط :لاؤس

 اهيف مكلوق فرعأو مكل اهركذأ ةلدألا ضعب يف هعم تملكت دق مهضعب :كانه

 .هللا مكظفح

 .لضفت :خيشلا

 دوجوم تناك يتلا ءايشألا ضعب اولدب اوعرش دق ةيمأ وثب :مهل تلق :ةلخادم

 هقنع تبرض هسأر عفر نم نأو يثارولا مكحلاب سانلا اومزلأ امك ةوبنلا دهع ىلع

 .رمألا اذه يف

 .معن يأ :خيشلا

 يثارولا مكحلاب اومكح امدنع مهنأل ؛اولدبي مل ةيمأ ينب نأ :اولاقف :خيشلا

 (*8:ىروشلا)# مهس ىَروُش ْمُهُرْمَأَو# :ًايشرق نوكي نأ طرشلاو ًايشرق ريمألا ناك



 يبنلا ثيدح يف نولوقت اذام اولدبي مل اوناك اذإ :مهل تلقف ءاهيلإ تافتلا ال هذه

 اذإ هللا اهعفري مث نوكت نأ هللا ءاش ام مكيف ةوبتلا نوكت» :مالسلاو ةالصلا هيلع

 اش اذإ هللا اهعفري مث نوكت نأ هللا ءاش ام ةوبنلا جاهنم ىلع ةفالخ نوكت مث «ءاش

 تناك يتلا ةلاحلا ىلع هسفن وه ضاعلا كلملا ناك اذإ .٠“ .ًاضاع ًاكلُم نوكت مث

 مث اهعفري مث :مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لوقي اذامل ؛ىلوألا ةوبنلا جاهنم ىلع

 !رييغت كانهو ليدبت كانه :ًاذإ «اضاع ًاكلم نوكت

 .كش ال :خيشلا

 ول نيه ءيش ..فيفخ ءيش اذه :نولوقي ءاذه لثم يف نولوقي مهو :ةلخادم

 وه رفكلاو ..هرفك تبث نم «نيهو فيفخ هيف دجوي ال رفكلا :مهل تلق ..هيف اولدب

 .تاجرد

 ةروس ركنأ وأ «نآرقلا نم ةيآ ركنأ ول امك نآرقلا نم ظفللا ركنأ نم :خيشلا

 .هلك نآرقلا ركنأ وأ «نآرقلا نم

 ةصق يف حيحصلا ثيدحلا يف ؟هب نولدتسي اذام خيش كل ركذأ :ةلخادم

 ةيبجتلاب مجرلا مكح الدب دقو ءاينز نيذلا نييدوهيلا ةصق يف سنأ ثيدح

 عرش اولدب مهنأل ؛مهرفكب مكح هللا نأ - كيف هللا كراب انخيش دوهيلا يف مالكلا

 .رمألا اذه ىف هللا

 ؟ليلعتلا اذه مهل نيأ نم :خيشلا

 )١( ةحيحصلا )8/1(.

Ea] 
 ہا



 مكح ىلاعتو هناحبس هللا نأ ثيدحلا قايس ةصق ثيدحلا :نولوقي :ةلخادم

 ؟اذكه للعي ثيدحلا :خيشلا

 ..ىنعي ركذ امنيح سنأ ثيدح ةصق :ةلخادم

 .نكل دهع ديعب ينأل ؛ًالاؤس لأسأ انآ ال ءال :خيشلا

 .ةيآلا لوزن يف مت كلذ ناك ةصقلا ركذ امدعب :ينعي «لزنف هيف :ةلخادم

 !بيط :خيشلا

 .معت :ةلخادم

 تناك امنإو ءةيئزجلا هذه ببسب ناك ريفكتلا نأ ينعي ال اذه نكل :خيشلا

 .ةيئزجلا هذه وه ةيآلا لوزن ببس

 .معت :ةلخادم

 اومكح مهنأل ؛اورفك مهنأب مهلوق ىلع مهقفاون نأ اننكمي ال :ينعي :خيشلا

 ال يذلا ليصفتلا بيرالو كش الو انه يتأي هنأ ىلع لجو زع هللا مكح ام فالخب

 ؛هب مهركذن نأ دب

 نوكي نأ امإو ًايلمع نوكي نأ امإ لالحتسالا نأب انه ريكذتلا نم دب ال :لوقن

 نم ءزجلا اذهو مكحلا اذه ببسي مهرفك ليلعت ثيدحلا يف ناك اذإف «ًايبلق

 - انعم نوقفتم مهو - يلمعلا رفكلا نأ ىلع ًاصن كلذ نوكي الف ةيعرشلا ماكحألا

 ًائيش مهديفي ال اذهب مهلالدتسا :ينعي ؛ةلملا نع جرخي يلمعلا رفكلا نأ ىلع

 له مجرلا مكح اهيف اوريغ يتلا ةلأسملا هذه يف دوهيلا :مهل لوقنس اننآل ؛ًاقالطإ



 نإ :نيتنثالا نم ةدحاو اولوقي نأ نم مهل دب ال ؟ًايلمع مآ ًايبلق الالحتسا كلذ ناك

 ببسب مهرفك هللا نأ ىلع أطخ مهلال دتساف ؛ًاداقتعا سيلو ًالمعًالوق اولدب اولاق

 اوقتلا امك انعم اوقتلا ؛ةديقعاولدبو اوريغ مهنأل :اولاق نإو «مكحلا اذه مهرييغت

 .ثيدحلا اذهب لالدتسالا ءيش مهديفي امف «كانه انعم

 نحن :ًاضيأ مهل تلق انآ ينأل ؛انخيش اذه وه «مكيف هللا كراب معن :ةلخادم

 هللا مكح نأب نمؤأ ينإ :هناسلب لوقي نميف عازنلا لحم ..عازنلا لحم ةفرعم ديرن

 نيرقم اوناك دوهيلا نأ مكل لهف «لجو زع هللا مكح فالخ تعرش نإو قحلا وه

 ىلع ليلد انل سيل :متلق نإف ؟اذه مهلعف يف نوئطخم مهو قحلا وه هللا مكح نأ

 سيل ًاضيأ متنأو :مهلئاق يل لاقف «عازنلا لحم يف سيل مكليلد اذه :ًاذإ انلق كلذ

 كليلد وه امنإ اذه عدأ مل ..ينعي انأو :تلق «يداقتعالا مهرفك مهنأ ليلد مكعم

 .يل سيل تنأ

 .معن ؛نحن ائمهي ال :خيشلا

 .لالدتسالا هب طقسيف لامتحالا هيلإ قرطت كليلدف تنأ كليلد وه :ةلخادم

 .معن يأ :خيشلا

 :ينعي :مكحلا اذهب اومكحي ام نودي رافك دوهيلا :يناثلا ءيشلاو :ةلخادم

 .ءيشلا اذهل قباس مهرفك

 .كيف هللا كراب «كلذك وه :خيشلا

 زيكنج قساي يف ريثك نبا ظفاحلا مالكو قسايلا ةصقب نولدتسي ًاضيأ :ةلخادم
 .رفك دقف هللا مكح ريغ ًامكح عرش نم نأب راتتلا عم هتيضقو ناخ

EEA 
 ہا



 .حوار كناكم :خيشلا

 .وه ءوه :ةلخادم

 .ًادبأ :خيشلا

 .مالكلا سفن :ةلخادم

 .ًادبأ :خيشلا

 ؟ناخ زيكنج هب ىتأ ام نالطب نودقتعي ءالؤه اوناك له :مهل لوقن :ةلخادم

 .معن :خيشلا

 .مكليلد طقس :ًاذإ انلق ..اوناك مهنأ ليلد مكدنع امو :اولاق نإف :ةلخادم

 .ىلب :خيشلا

 ركذ امدنع ةياهنلاو ةيادبلا يف ريثك نبا نأ ىلإ ةفاضإ انخيش :رخآ لخادم

 .ةوبنلا ىعدي ناك هنأ :لاق هعوضومو قسايلا

 !مالس اي :خيشلا

 .اذه قسايلا ماكحأ هللا دنع نم لوانتي هنأو :رخآ لخادم

 .ربكأ هللا :خيشلا

 !؟مهلالدتساو ليلدلا فيك رظناف :رخآ لخادم

 نم هباشت ام نوعبتي اوناك اذإ ..هباشت ام نوعبتي ءالؤه ال ؛ربكأ هللا :خيشلا

 نولعفي ام ةيخيراتلا رابخأب نولعفي ال ملف ؛مالسلا هيلع لوسرلا ثيداحأو نآرقلا

 .هللاي ذايعلاو ىوهلا وه اذه !ىوهلا وه اذه !؟ةنسلاو نآرقلاب

 عمد



 مهنأ يهو ىرخأ ةلأسم ةلأسملا هذه سفن يف انخيش اياذهب لصتي :ةلخادم

 له :لاؤس انهف «هبلق يف كلذ نكي مل نإو ؛لحتسا دقف عرش اذإ :نولوقي

 ..لالحتسالا

 .حوار كناكم :خيشلا

 مرح ام ليلحتب ناسللاب قطنلا نم هيف دب ال لالحتسالا له ءمعن يآ :ةلخادم

 ؟عضاوملا ضعب يف لعفلا درجمب هيف ىفتكي وأ «هيلع ةجحلا ةماقإ دعب هللا

 لدأ يوغل ظفلك رفكلا :نيرمألا نيب قرف ال رفكلاك وه لالحتسالا :خيشلا

 ناك اذإف ءرفاك وه لحتسملا اذه نأ هنأ لالحتسالا ةلالد نم هيف عقاولا رفك ىلع

 ال رفكو ؛ةلملا نم هب جرخي رفك :نيمسق ىلإ مسقني رفكلا نأ انعم مهو انفقوم
 ىلإ ًاضيأ مسقني لالحتسالا نأ ىلوأ مث ىلوأ مث ىلوأف :ةلملا نم هب جرخي

 ال لالحتساو ءيبلقلا لالحتسالا ىلإ دوعيو ةلملا نم هب جرخي لالحتسا :نيمسق

 .يلمعلا لالحتسالا وهو ةلملا نم هب جرخي

 اذه يف ءاوهألا يوذ ضعب هفعضي يذلا يراخبلا ثيدح يفانلق انه نمو

 يتمأ يف ننوكيل» :مالسلا هيلع هلوق مامإلا مزح نبال مهضعب نم ًاديلقتو ءنامزلا

 «بعلو وهل يف نوسمي «فزاعملاو رمخلاو ريرحلاو ارحلا نولحتسي ًاماوقأ

 . «ريزانخو ةدرق اوخسم دقو نوحبصيو

 رمخ ىلع نوتيبي مهنأل ؛ًالعف نوكي نأ لمتحي يوغل ريبعتك انه لالحتسالاف

 لمتحيو «ثيدحلا يف روكذملا باذعلا كلذ نوقحتسيو «كلذ هباش امو فزاعمو

 اذه يف ةروكذملا ةبوقعلا ىلإ برقأو حضوأ اذهو ًايبلق ًالالحتسا نوكي نأ

 .ثيدحلا

| 0 
 ہا اعل



 اهنأ ام ناكم يف تدرو ام اذإ لالحتسالا ةملك نم ًائيش نوديفتسي ام :ًاذإف

 يدنع ام اذه ءًادبأو ًامئاد ةدرلا رفك ينعت ال اهسفن رفكلا ةظفل نأل ؛ةدرلا رفك ينعت

 .معن ءاندشر انمهلي نأ لجو زع هللا وجرأو

 .نسحلا وبأ انوخأ هيلإ راشأ يذلا ثيدحلا انخيش :رخآ لخادم

 ؟هلام :خيشلا

 .معن يأ :خيشلا

 مهاعدف :ًادولجم ًاممحم يدوهيب ةو يبنلا ىلع رم» :لاق :رخآ لخادم

 .؟معن :اولاق ؟مكباتك يف ينازلا دح نودجت اذكه :لاقف لاب

 .هلك ثيدحلا يف انخيش ةطقن مهأ انه :رخآ لخادم

 .معن :خيشلا

 ىلع ةاروتلا لزنأ يذلا هللاب كدشنأ :مهئاملع نم لجر اعدف» :رخآ لخادم

 مل اذهب ينتدشن كنأ الول ءال :اولاق ؟مكباتك يف ينازلا دح نودجت اذكهأ !ىسوم

 اذإو هانكرت فيرشلا انذخأ اذإ انكف انفارشأ يف رثك هنكلو مجرلا هدجن كربخأ

 ىلع هميقن ءيش يلع عمتجنلف اولاعت :انلق دحلا هيلع انمقأ فيعضلا انذخأ هميقن ءىش تجئلف اولاعت :انلق ءدحلا :مقأ فيعضلا انذخ

 : اب هللا لوسر لاقف مجرلا ناكم دلجلاو ميمحتلا انلعجف عيضولاو فيرشلا

 اأ اي :لجو رع هللا زنأف مجرف هب رمأف هوتامأ ذإ كرمأ ايحأ نم لوأ ينإ مهللا

 اذه ْمشيتوأ نإ :هلوق ىلإ *...رْمكْلا يف َنوُعِراَسُي َنيِذَّلا كنز ال لولا



 هولذخحف دلجلاو ميمحتلاب مكرمأ نإف م | دمحم اوتثا :لوقي ٤( ١١ةدئاملا) ةو

 َكِيَلْوأف هللا رن جب مكب ل ْنَمَو# :ىلاعت هللا لزنأف اورذحاف مجرلاب مكاتفأ نإو

 ىف (40:ةدئاملا»#«َنوُقِساَقْلا# (؛ه:ةدئاملا»4َنوُياَّظلا# (؛؟:ةدئاملا»4 َنوُرِفاَكْلا مه

 .اهلك رافكلا

 .رافكلا يف :خيشلا

 رييغتلا اوبسن مهنأ ادج حضاو صنلا اذه ةقيقحلاف !انخيش :رخآ لخادم

 مهسفنأ ىلإ هنيبسان اذه ناك ول ءهيف مه يذلا داقتعالا عضوم انهو للا باتكل

 ؟انذاتسأ اي كلذك سيلأ ءًاريفكت اذه نوكي ال اذك وأ ىوهش ةجيتن

 .معن كلذك ره :خيشلا

 17: )0۱:۱۸:۳2 /4£۸)و (0 1:۱۱:۰۳ /۸۹)"رونلاو ىدهلا"
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 ءرفكلا ماسقأ نايبو ؟رفك عرشلا لادبتسا له باب 1

 !ةرقش ميهاربإ دمحم خيشلا نيب شاقنو
 !!لمعلا سنج كرات مكح لوح نيفلاخملا ضعبو

 قسايلا مكح نم نأ ةياهنلاو ةيادبلا يف ريثك نبا هلاق يذلا عامجإلا :لاؤس

 خيشلا لاق امك ..نأ انلق اذإ :ينعي !انخيش اي ًاضيأو ءنيملسملا عامجإب رفاك وهف

 مهنم ركذو :ةسمخ تيغاوطلا سوؤر وأ توغاطلا ىنعمو :باهولا دبع نب دمحم

 مكاحلا :لاق ثلاثلا ركذو هللا ماكحأل ريغملا رئاجلا مكاحلا :لاق ثلاثلاو يناثل

 ؛ديحوتلا ناكرأ نم يناثلا نكرلا توغاطلاب رفكلا نأ ملعن امكو ءهللا لزنأ ام ريغب

 ريغ لحنلا ةروس يف لحنلا ةروس يف لاقو ةرقبلا ةروس يف لاق لجو زع هللا نأل

 ٍةَوْرْعْلاِب َكَسْمَتْسا ِدَقَقهللب ْنِمْؤُيَو توُعاطلاب ركي ْنَمَقال :ةرقبلا يف نكلو ةيآل
 اذإو «ناميإلا ناكرأ نم يناثلا نكرلا وه توغاطلاب رفكلاف (؟5*:ةرقبل4ىَقْنُوَل
 ميقأ نأ يغبنيف لجو زع هللا عرشل لدبتسملا رفك ىلع دقعنا دق عامجإلا نأ انلق

 اذهب دقتعأ نأ يغبني انأف يبلق يف مكنم انعمس امك مالسإلا ةلود ميقأو ةديقعلا هذه

 مكاحلا رفك ىلع عامجإلا اولقن ملاع نم رثكأ نيملسملا ءاملع نأ ةصاخب يبلق يف

 ءاملع تس ًابيرقت رقشألا رمع :روتكدلا مهنمو ءركاش دومحم :مهنمو ..ًالدبتسم

 .ةلأسملا هذه يف عامجإلا اولقن

 نأ ةسلجلا هذه يف ًاقحال وأ ًاقباس تهبتنا له !كيف هللا كراب تنأ :خيشلا

 ؟ال مأ اذهل تهبتنا له «يندب لمع سيلو يبلق لمع رفكلا

 .اذهب رقن هل نحن :ةلخادم

 ۳ SS asreseeseseseosasmn teres annem setttetentntssstestesmtent nse terete ٤ eseren عمم



 ؟ًاعرشو ةغل رفك ىنعم ام رفكلا وه ام !بيط ءةلكشملا نمكت انه :خيشلا

 ىلإ ءاملعلا همسق عرشلا يفامأو ؛دوحجلا وه :ةغللا يف ليق رفكلا :ةلخادم

 رفكلا وه :اولاق ربكألا رفكلاف ءرغصأ رفكو ربكأ رفك وأ «يداقتعا وأ يلمع رفك

 .ةلملا نم جرخي ال يذلا رفكلا وه رغصألا رفكلاو ءةلملا نم جرخي يذلا

 مهافت ديرن تارضاحم نآلا يقلن نأ ديرن ال !كيف هللا كراب حيحص :خيشلا

 .ميجو نيس

 .معل :ةلخادم

 يداقتعا رفك دجويو يلمع رفك كانه دجوي هنأ كنم ردب تنأ نآلا :خيشلا

 ؟لوقت ام ينعت تنأ لهف

 .معت :ةلخادم

 ؟هبحاص هب رفكي يلمعلا رفكلا !بيط :خيشلا

 .ةلملا نم ًاجرخم ناك نإ معن :ةلخادم

 ؟هبحاص هب رفكي يلمعلا رفكلا ءال ال :خيشلا

 يلمعلا رفكلا نأل ؛ربكأ ًارفك ناك نإ ..ةلملا نم ًاجرخم ناك نإ معن :ةلخادم

 .رغصأ رفكو ربكأ رفك هنم دجوي

 يقلن نأ ديرن ال ..ًافنآ ةملك كل تلق انأ !كيف هللا كراب يخأ اي :خيشلا

 نحن ءاهئاطغو ةملك :ايروس يف اهنع لوقي ةملك مهافتن نأ ديرن نآلا تارضاحم

 .يلمع رفك دجويو يداقتعا رفك دجوي هنأ انقفتا اننأك

 .معت :ةلخادم

t٤ 
 ہا



 امإ :باوجلا ؟ةلملا نم هبحاص جرخي وه يلمعلا رفكلا له كتلأسف :خيشلا

 .ليصفتلل رمألا مزل نإ ليصفتلا نم عنام ال مث ءال لوقت نأ وأ «معن لوقت نأ

 .ليصفتلا مزلي انه :ةلخادم

 ؟ال وأ ةدر وه يلمعلا رفكلا نإ لق انبجأ تنأ !دعب تأن مل :خيشلا

 .ليصفتب الإ بيجأ ام :ةلخادم

 ؟ةدر رفك يداقتعالا رفكلا !هللا ناحبس :خيشلا

 .معن :ةلخادم

 ؟لصفت مل اذامل !بيط :خيشلا

 نيب فالخلا لحم وه يلمعلا رفكلا نكلو «هيلع قفتم اذه نآل :ةلخادم

 .ةنسلا لهأو ةئجرملا

 هنأ هنع لوقت يذلا يداقتعالا رفكلاب طابترا هل يلمعلا رفكلا !بيط :خيشلا

 ؟طابترا هل سيل مأ ةدر

 .طابترا هل :ةلخادم

 رفكلا ىلإ ًاذإ عجر !كيف هللا كراب يداقتعالا رفكلا ىلإ عجر ًاذإ :خيشلا

 .يداقتعالا

 مل ةرابعلا فطلأ نأ لواحأ تنك نإو ..ينذخاؤت الو اودبي اميف يلمعلا رفكلا

 اذه ةرمث كل نيبتيل يلمعلا رفكلاو يداقتعالا رفكلا نيب قرفلا دعب كل نيبتي

 نم ردصي لمع :يلمعلا رفكلا ؛يلمعلا رفكلاو يداقتعالا رفكلا نيب فالتخالا

 كاذل هباشم وه ملسملا نم ردصي يذلا لمعلا اذه نكل ءرافكلا لمع وه ملسملا

 سا ا



 نم فلتخي هنكل «لمعلا ثيح نم :يأ ؛ةهج نم رفاكلا نم ردصي يذلا لمعلا

 نم ردصي يذلا لمعلا كلذ «رفاكلا نم ردصي يذلا لمعلا كلذ نع ىرخأ ةهج

 نيب ةرمثلاو قرفلا رهظي انه ملسملا اذه امأ ؛يداقتعالا رفكلاب نورقم رفاكلا

 رفكك يداقتعا رفك هعم نرتقم ًاضيأو يلمع رفك هنم ردص نإ ملسملا اذه نيرفكلا

 نرتقا دق هنأ ىلع لدي ام هتم جرخي مل اذإ امأ «هیق لاكشإ ال ةدر رفك وهف رفاكلا

 يداقتعالا رفكلا نآل ؛ًايداقتعا ًارفك نوكي ال لعنيح يداقتعا رفك ىلمعلا هرفكب

 ًايبلق ًارفك سيل ىلمعلا رفكلا امأ «ىبلق رفك هنأ ثيح نم ىلمعلا رفكلا نع فلتخي

 هيلع هلوق وهو الأ هيلع قفتملا حيحصلا ثيدحلا ًالثم ذخ «يلمع رفك وه امنإو

 ملسملا هيخأل ملسملا لاتق «رفك هلاتقو قوسف ملسملا بابسا :مالسلاو ةالصلا

 ؟ةلتاقملا هذهب رفك له ًاملسم لتاقي ملسم كلأسأ انأ نآلا ءرفك

 .رغصأ رفك اذه نأل ؛رفكي ال :ةلخادم

 .كيف هللا كراب يخأ اي :خيشلا

 .رفكيال ال :ةلخادم

 .رفك معن :ةلخادم

 قرفلا امف يلمع رفك هيمسأ انأ !بيط ءرغصأ ًارفك هيمست نآلا تنأ :خيشلا

 اذه لوقن نحن نآلا ءرغصأ رفك هتيمس تنأ ..ًايلمع ًارفك هتيمس انأ ؛كنيبو ينيب

 ًامئاد دهاشم وه امك مهتعيبط نم رافكلا ءرافكلا لمع لمع هنأل ؟اذامل يلمع رفك

 اندعاست يتلا ةقيقحلا هذه ىلإ ةا يبنلا راشأ دقو ءًاضعب لتاقي مهضعب نأ ًادبأو

 يأ رفك ريسفت ىلع اندعاسي ..رغصأ رفك رفكلا اذه نأب كليوأت ىلعو كيلع نحن

Fo عمك 
 ہا



 نم يراخبلا حيحص يف ءاج امك عادولا ةجح يف مالسلا هيلع هلوق :ًايلمع ًارفُك

 سانلا يل تصنتسا» : ةو هللا لوسر هل لاق يلجبلا هللا دبع نب ريرج ثيدح

 باقر مکضعب برضي ًارافك يدعب اوعجرت ال :لاقو مالسلاو ةالصلا هيلع مهبطخف

 هلوقل ريسفت وهو لمع كش الب اذه ضعب باقر مكضعب برضي ةلمج «ضعب
 مكضعب برضي) ؟فيك «ًارافك يدعب اوعجرت الا «ًارافك لبق نم» :مالسلا هيلع

 ال وهف (رفك هلاتقو قوسف ملسملا بابس» :يلمع رفك اذه :ًاذإ «ضعب باقر

 ًابلق همد لالحتسا ملسملا هيخأل ملسملا لاتق عم نرتقا اذإ نكلو ةلملا نع جرخي

 .يداقتعا رفك ىلإ يلمعلا هرفك لوحتي ٍئنيح ملسم هنأ دقتعي وهو

 نم وأ نيمدقتملا نم نالفو نالف نع هتلقن يذلا عامجإلاب جتحت تنأ

 ل ْنَمَو# :ىلاعتو كرابت هلوق لثمل ةمئألا ريسفت يف تأرق كنأ دب ال :نيرصاعملا

 تلزن ةيآلا نأ تأرق كنأ ينعأ (44:ةدئاملا4َنوُرِفاَكْلا مه كيلوا هللا َلَرْنَأ اب مك

 نيبزح اوناك مهنأل ؛لوسرلا اولأسي نأ ىلإ مهضعب نوعفدي اوناك نيذلا دوهيلا يف

 الإو هولبق مهقفاوي امب مهباجأ نإف ًادمحم لأسيل مهدحأ نوعفديف نيمصاختمو

 يف لوقي يربطلا ريرج نبا نيروهشملاو نيفورعملا نيرسفملا ةمئأ نمو «هوضفر
 مكحب نونمؤي ال مهنأل ؛(4؛:ةدئاملا#َنوُرفاَكْلا ُمُش كيرا :ةبآلا هذه ريسفت

 مهل مكح اذإ الإ لاو هللا لوسرب اورفك لصألا يف مه مهنأل ؛ابلق ةو هللا لوسر

 مهف كلذل نكي مل اذإ نكل مهحلاصل هنأل ؛مكحلا اذه نونبتي ٍلئتيحف مهحلاصلو

 .ابلاقو ابلق هنوضفري

 ملسملا ىلع ةيآلا هذه بحس زوجي ال هنأ ريثك نبا كلذكو ررقي وهف كلذلو

 يفامإ مكحي دق هنكلو لجو زع هللا لزنأ امب نمؤيو نيدي يذلا قسافلا رجافلا

 ال هتنس يف#لث7هيبن وأ هباتك يف لجو زع هللا مكح ام فالخب هريغ يف وأ هسفن
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 مهنأب نيكرشملا نع نوفلتخي مهنأل ؛نيملسملا كئلوآ ىلع ةيآلا هذه بحس زوجي

 رافك كئلوآ امتيب ءلمعلا هب نرتقي مل هللا لزنأ امي ناميإ نكل هللا لزنأ امياونمآ

 ةيآلا هذه ريسفت ىف نيملسملا ءاملع ءاملعلاف كلذل ءًابلاقو ًابلق هللا لزنأ اماودحج

 رفكلا نأ :كلوق هنمو ًاقالطإ ريفكتلاب نوكسمتي نيذلا نم ريثك اهب جتحي يتلا

 رفكلا نوكي نأ ليحتسي اذه نأ ظحالت ملو ةلملا نع جورخ رفك نوكي دق يلمعلا

 .ًالمع رفاكلا اذه بلق يف دقعنأ دق رفكلا ناك اذإ الإ ةلملا نع جورخ يلمعلا

 مل هنكل هللا لزنأ امب نمآ نم نأ ىلع ةحضاو ةلالد لديو حرصي صن ًادبأ ةعيرشلا

 وه له ؟همكح ام ابرلا لكأي ًالثم يذلا ءرفاك وه اذهف هللا لزنأ امم ءيشب لعفي

 ؟كلذك سيلأ ءال :لوقتس ؟هنيد نع دترم رفاك

 .ىلب ..معن :ةلخادم

 ابرلا لحتسا اذإ :يأ ءدقو دق :لوقأ انآ ءاذكه كلوقب لوقأ ال انآ :خيشلا

 :لاق اذإ امأ ءريصملا سئبو منهج ىلإو ةدر رفك وهف هلمعب هلحتسا امك ًاضيأ هبلقب

 هنأب انرعشي امم هرخآ ىلإ هذه ةغرافلا تاملكلا نم شيعن نأ ديرنو انيلع بوتي هللا

 .هاوه عبتا ىرخأ ةهج نم هنكلو هلوسرو لجو زع هللا يصعي هنأب نمؤي وه

 ًالثم ابرلا هلكأ يف لجو زع هللا صعي نم نيب ملسملا خألا ةرضح اي قرف الو

 .هللا لزنأ ام ريغب مكحي نأ يف هللا يصعي نم نيبو

 ال مكحي يعرش ضاق :لوقأ :ًادج طيسب لاثمب ةملكلا هذه يهنأ نآلاو

 نكل ؛ةنسلاو باتكلاب مكحي :ًامئاد نحن لوقن امك لوقأ لب عرشلاب مكحي :لوقأ

 له مولظملا قحب ملاظلل مكحف نانثا هلنع ىضاقت ةنيعم ةيضق يفو ةموكح يف

OA 
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 ؟هللا لزنأ امب مكح اذه

 .كلاؤس نم رسفتسأ بيجأ ام لبق ..راسفتساب نكل بيجأ انأ :ةلخادم

 .هعم يشما كعم يتأي ال يذلا ماشلا يف اندنع نولوقي !بيط :خيشلا

 .لضفت :خيشلا

 يف لاح لك يف اهب يضقي ةعيرش مكحلا اذه لعج يضاقلا اذه له :ةلخادم

 ىضاقلا اذه دنع ءاجو قرس ناسنإ :نآلا الام برضنلف :ةيضقلا ىف ةلاحلا هذه

 نل انآ :لاق ةبارقل وأ ىوهل ةيضقلا اذه يف نكلو لجو زع هللا لزنآ امب مكحي يذلا

 يف هنأ امهم ..هيف ترفوت ةقرسلا طورش نأ امهم ءرخآ اًدح هيلع ميقأس انأ هدي عطقأ

 نود رفك :سابع نبا لوق هيلع لزتن رفك لوقن ال اذهف ؛ديلا عطقي ىرخألا تالاحلا

 ىف همكح درجمب رفك اذه لوقت سبحلا وأ نجسلا ةقرسلا دح لعج نأ امأ ءرفك

 .هلل ادن هسفن لعج هنأل ؛عبتي ًاعرش اهلعج نأ ةيضقلا هذه

 نأ كبلطو ءاهتأرق تارابع ديؤت تنأ ينذخاؤت ام !كيف هللا كراب تنأ :خيشلا

 ملاظلل مكح يذلا ناسنإلا اذه :لوقأس انآ ءًائيش كديفي ال اذه نيبتل يمالك عطقت

 ىلإ عوضوملا عباتن مث ءال :لوقت نأ ضورفملا ؟هللا عرشب مكح له مولظملا ىلع

 .كلذ لوقت تلق ام لوقتل ًةبسانم تدجو نإ كلذ دعب هتياهن

 هللا لزنأ امب مكحي يذلا يضاقلاو ملسملا اذه :هددص يف انك ام ىلإ دوعن

 نأ درجمب مكحي ًاملاع ًاملسم نأ نظ امو ءهللا لزنأ ام ريغب ام ةيضق يف مكح ّةداع

 لعفي ًادحأ نظأ ام «رفك هنأب هيلع مكحي هنأ عرشلل فلاخملا مكحلا اذه هنم ردص
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 .هللا لزنأ ام ريغب ًاضيأ مكح امنإو «مهم سيل

 ؟ىتم ىلإ ءةدر رفكو داقتعا رفك رفك هنأب لوقأ نأ عيطتسأ ال :لوقأ انآ كلذك

 ىتم هرخآ ىلإ ..ةرم ةئام ..ةرم نيرشع ..تارم رشع ..تارم سمخ رركتس

 ادب ام اذإ ؟طقف لمع رفُك سيلو ةدر رفك هنأب هنيدي اذه همكح ناب لوقأ نأ عيطتسأ

 اذه نأ وهو هيلق يف رقو امع ۍبنپ ءيش هنم ادب اذإف ؟هبلق يف رقو امع ئبني ام هنم

 الف «ةدر رفك هرفك نأب لاقي انه «هللا هلزنأ امم هنأ مغرلاب هب مكحلا حلصي ال مكحلا

 اذه نأب نيلئاقلا لوق ببس نوكي دق ًاماظن ذختا يذلا اذه نأ«-يقتلن انلعل- دوعن

 مالسإلا يف مكحلا نأب هسفن يف رقو ام ىلع ًاليلد هماظن اوذختا مهنأ وه ةدر رفك

 .حلصي ال

 ًاقباطم ًاحيحص ًامكح اذه نوكيو مهطابنتسا وأ مهمكح حص نإ :لوقأ انأو

 .يداقتعالا رفكلل

 ىلإ رظنن نأ وه رفكو رفك نيب قيرفتلاو ثحبلاو مكحلا طانم نآلا :ًاذإ
 بلقلا يف رقتسملا مكحلا بلغتي انهف ًارفاك لمعلاو ًانمؤم بلقلا ناك نإف «بلقلا

 ال وه :يأ «لمعلل قباطم بلقلا يف ام ناك اذإ امأ «لمعلا يف رقتسملا مكحلا ىلع

 لاقي امك ًاريبعت وأ هناسلب ًاحاصفإو ًابارعإ امإ عرشلا يف ءاج يذلا مكحلا اذهب رقي

 اذإ :لاحلا ناسلب وأ لاقلا ناسلب نوكي دق ريبعتلا :ينعي ..هلاح ناسلب ..هلاق ناسلب

 لاحلا ناسلب ناك اذإ امأ :.عوضوملا ىهتتا لاقلا ناسلب يبلقلا هرفك نع هريبعت ناك

 ؟ليصفتلا اذه لثم يف نآلا لوقت اذامف ؛لادجلا لبقي دق لاحلا ناسل انه

 يف تلق امك ًايداقتعا ًارفك نوكي دق يذلا يلمعلا رفكلا :قبس ام صخلأو

 وهو يلمع رفك امأ ءيداقتعالا رفكلاب ًاطوبرم نوكي نأ دب ال اذه كباوج لوأ

 يف هل دوجو ال اذه هبلقب نمؤم وهو ةلملا نع دترم :يأ يداقتعالا رفكلاك همكح



 .كدنع ام لضفت نآلاو مالسإلا

 .ًاريخ هللا مكازج ءيش لوأ :ةلخادم

 .كايإو :خيشلا

 نع رظنلا ضغب ةلملا نم جرخي يلمع رفك كانه نأ :هدقتعن ام نحن :ةلخادم

 نبا مالسإلا خيش مهنم فلس كلذ يف انلو«نمؤم ريغ ناك وأ ًانمؤم ناك داقتعالا

 .ىواتفلا يف ةيميت

 .ءيش لك لبق باتكلا نم ةلدأ ديرن ..نآلا ةلدأ ديرن :خيشلا

 .(٤۷:ةبوتلا) رقكلا َةَمِلَك اوُلاَ ُدَقَلَو# ةلدألا :ةلخادم

 !يخأ اي يل حمسا :خيشلا

 . لضفت :ةلخادم

 ال كوجرأ - يذلا يداقتعالا رفكلا :ًافنآ كل تلق «يلوق ىلإ تعجر :خيشلا

 لاقلا ناسل هيلع لدي نأ امإ بلقلا هزكرم يذلا يداقتعالا رفكلا - يلع لجعتست

 .(/:ةيوتلا)4ِرْفَكْلا همك اوُلاَك دلو :ةيآلاب جتحت نآلا تنأ «لاحلا ناسل وأ

 .معن :ةلخادم

 ؟يعم رعشت ام يل اذه ..يل اذه !هللا ناحبس :خيشلا

 اولحتسي مل وأ اولحتسا مهنأ نيبي مل لجو زع هللا نأل ءرعشأ امال :ةلخادم

 ...اذهو قلطأ لجو زع هللا

 مكحت امب نمؤملا :نيبم يبرع ناسلب كل لوقأ انأ !كيدهي هللا يخخأ اي :خيشلا
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 !؟هلوقب سيلأ هناميإ ىلع

 .معت «هرارقإب :ةلخادم

 !؟هلوقب ؟هيلع مكحت امب رفاكلاو !بيط :خيشلا

 .معت :ةلخادم

 ام نحن بلقلا يف رقو يذلا رفكلا :كل تلق كتقبس انأو «كعم انأو :خيشلا

 امإ :نيقيرط دحأ بلقلا يفام ىلإ لوصولل ًاقيرط ذختن نكل بلقلا ىلإ لصن
 ؟ال مآ نيرمأ نيب يعم قرفت لاحلا ناسل امإو ءلاقلا ناسل اذهو لاقلا

 .معل :ةلخادم

 .يل ةجح ةيآلا ..ةيآلاب تججتحا تنأ نآلاف !بيط :خيشلا

 رفكلا ةملك لاق مادام هرفكت ال كنأ :انأ كمالك نم هتمهف ام نكل :ةلخادم

 .هرفكن ال اذه لجو زع هللا متشي هلهأ تيب يف ةيبرتلا ءيس ناسنإ :تلق كنأ ليلدب

 وأ نمؤم ناك ول رظنلا ضغب اذه «ةيميت نبا هلقن نيذلا ءاملعلا عامجإ فلاخم اذهو

 .رفك هلل همتش درجمب نمؤم ريغ

 ؟لتقي له !بيط :خيشلا

 .لتقي معن :ةلخادم

 .باتتسي ءال :خيشلا

 .ءاملعلا نيب فالخ اذه :ةلخادم

 ؟حجارلا وه ام ءاملعلا نيب فالخلا :خيشلا

ai 
 ہا



 لتقي بنك نم هحجر ي .لتقي ال هنأ ةلأسملا هذه بتك نم هحجر ىذلا :ةلخادم

 ؟رفكي ال وأ رفكي !بيط :خيشلا

 .نيلوق دجوي :تلق؟ال مآ باتتسپ له انلق نحن :خيشلا

 .معن :ةلخادم

 ؟حجارلا وهام !بيط :خيشلا

 .بائتسي ..ال هنأ هحجر يذلا هانأرق يذلا :ةلخادم

 ؟باتتسپ هئيد نع ةدرلا نلعأ يذلا :خيشلا

 ؟هنيد نع ةدرلا نلعأ يذلا :خيشلا

 .«هنيد لدب نم» :خيشلا

 .«هولتقاف» :ةلخادم

 ؟باتتسي .«هولتقاف» :خيشلا

 .باتتسي هنأ هملعت يذلا :ةلخادم

 عمم



 ملكتي ناسنإ نيبو «هنيد نع ةدرلا نلعي ناسنإ نيب يخأ اي قرف دجوي :خيشلا
 كلعلو ءًافنآ لاهجلل ةبسنلاب انركذ امك رذع كلذ يف هل نوكي دق رفكلا ةملكب

 انآ نأ «هولتقاف هنيد لدب نم» :ثيدحلا اذهل يباحصلا ةياور ببس نأ يعم ركذت

 يف اناك ءيرعشألا ىسوم يبأو لبج نب ذاعم نيب رودت ةيضقلا يه ..نآلا كشأ

 طقف كشأ انه - ًافيض ىسوم وبأ لزن امإف ؛مالسلا هيلع لوسرلا امهلسرأ امل نميلا

 يف للغم لجر هدنع دجوف ءًامامت سكعلا وأ ذاعم ىلع ًافيض ىسوم وبأ لزن امإ -
 وه له انمهي ال هلتقو فيسلا بحس ًاسأر «هنيد لدب اذه :لاق هنع لأس .دافصألا

 هيف دفن ًاسأرو ليلج يباحص امهالكو «لبج نب ذاعم وأ لعف يذلا ىسوم وبأ

 امأ :باتتسي ال اذه هلأرذع لمتحي ال ًاليدبت «هولتقاف هنيد لدب نمف» :مكحلا

 نم وأ ملعلا ةيحان نم ةئطاخ رظن ةهجو هل نوكي دقو رفكلا ةملكب ملكتي يذلا

 كلذ نم ءيش ىلإ ًافنآ انأ تحملأ امك بابسأ نم ببس يأل وأ لهجلا ةيحان

 .ًالثم ةيبرتلا ءوس وهو هترركو

 رفك ةملكب ملكتي دحاولا دجت ةيبرتلا ءوس ببسب مويلا مهعمسن نحن ءالؤهف
 ىلإ ناطيشلا نعلي هللا ءهللا رفغتسأ :لوقي اذام ًاروف هب اذإو «ةيبضغ ةروث ةلاح يف

 مالسإلاب مكح كانه ناك اذإ اذه ..هسفن عم ضقانتم اذه مكحت اذام اذه «هرخآ

 اذه ةلئسألا ضعب يف ناك امك مالسلا هيلع لوسرلا بس اذإ «بات وه ام اذإ هبوتي

 ام لجرلا نأ ليلد اذهف بانأو هللا رفغتسا ًاروف وهو امأ «لتق الإو بات نإف باتتسي

 .رفكلل هنم دصق نع كلذ جرخ

 امإ هب نحن انتفرعم ةقيرط يداقتعالا رفكلا نأ انمالك يف رركن نحن :دهاشلاف

 لالدتسالا ؛هلاح ناسلب لدتسن نأ امإ ءاهتركذ يتلا ةيآلا يفامك رفاكلا رارقإب

 ريغ وأ حيحص طابنتسا اذه !ىرت اي ..ةشقانملاو فالتخالل لاجم لاحلا ناسلب

 دلال



 ليلدلا وه امف ؛.عوضوملا ىهتنا هناسلب رفكلا نلعي نوكي امنيح نكل ؟حيحص

 دلخي رفك هنأ يداقتعالا رفكلاب نورقم ربغ يلمعلا رفكلاب لوقن انك اذإ نآلا

 ا وسو یحیی وا ل باتك نم ليدل وهام را یئ جاع

 رق ف مكر نم لأ ىلع لیا وهامق ییا رال قيس عوضول اذهب رخآوأ

 «ةيصولا كلتب ىصوأ يذلا ةصق يف انركذ امك ةلفغ وأ لهجبو ًالوق تارفكملا نم

 ؟رانلا يف هبحاص دلخي ًارفك رفك اذه نأ ليلدلا وه ام هلمعب وأ

 ةضقانتم لاوقألا هذهف «نالف لاقو نالف لاق لوقن نأ امإ «ليلد اندنع دجوي ال

 َنوُنِمْؤُت منك نإ ٍلوُسَرلاَو هللا َلِإ ُهوُذُرَق ِءْيَش يف ْمُتْعَراََت نِ :لوقي لجو زع هللاو

 ًاليلد ركذت لهف ؛ةيآلا رخآ ىلإ (هة:ءاسنلا) 4 رخآلا مْويْلاَو لاب

 ْنِكَلَو ٍناَيِإلاب نيم هيلو ءرْكأ نم الإ ِهناَيِإ دعب نم لاب َرَمَك نمإ» :ةلخادم

 الإ نثتسي ملء ءاملعلااواق امك لجو زع فاف (١1::لحشا)4 رص فذ حر م

 درجمب لحتسم نكي مل وأ ًالحتسم ناک رظنلا ضغب ذب هركملا ريغ امأو «هركملا

 رفك رفكلاب هظفلت

 ؟مل يردت ءةيآلا كيلع ةجح اذه :خيشلا

 ؟مل :ةلخادم

 ..ًاريثك لمأت ..كيلع ةجح اذهف «كيف هللا كراب هردص حرش :خيشلا

 ..حارشنالا اذه لجأ نم :ينعي :ةلخادم

 ..رفكلا لوبق وه :ةلخادم
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 ..هملعن امو ريسفتلا اذهل فلاخم هانأرق ام نكلو :ةلخادم

 هذه تأرق لق ..هتأرق ام ..صوصنلا مهف ةقيرط ددجت نأ بجي نذإ :خيشلا

 ..حرش نم ..هردص حرش نم ..ةيآلا يف يتلا ةطقنلا

 ..قيرطلا رصتخأ وأ زجوأ يلعل ديرأ انآ خيش اي :ةرقش دمحم

 .يخأ اي لضفت :خيشلا

 نع باوجلا دجنل سائلا يف هانعذأو ًالاؤس انلأس ول ًالوأ نأ :لوقأ انآ :ةرقش

 ةبسنلا ىرتلو يباجيإلا باوجلا نع يبلسلا باوجلا لزعن مث ًاعيمج سانلا دنع

 هنم ادب نإ هللا الإ هلإ ال :لوقي يذلا ملسملا ريفكت ةرمث ام :وه لاؤسلا «نيفرطلا نيب

 يف مهف ةقد ىلإ جاتحي لاؤس اذه يمعز يفانأ ؟ًارهاظ رفكلاب هيلع مكحي ءيش

 بترتت يتلا ةرمثلاو ةدئافلا نإ :لوقأ يدنع باوجلا يف انآ امأ ءباوجلا

 نأ يه ةرمثلا :انأ تلق اذإف ءألوأ اهب ًاعنتقم ناسنإلا نوكي نأ بجي :باوجلا

 مكحلا دعب يذلا ءيشلا ام «ىفكو رفكلاب هيلع تمكح :ًاذإ رفكلاب هيلع مكحأ

 نيبن نأ ىلإ نوكن ام جوحأ هيف نحن نامز يف ةصاخبو ءيشال ؟رفكلاب هيلع
 ةرئاد ىلإ رفكلا ةرئاد نم مهجرخن ىتح هوعبتي نأ يغبني يذلا قحلا قيرط سانلل

 بترتت يتلا ةرمثلا نإ :نيرخآلا نم رظنني يذلا باوجلا اذه :انلق اذإ امأو ءناميإلا

 هرفك تبثي يذلا اذه لتقن نأ انيلع بجي :لوقن نأ ءباوجلاب لاؤسلا اذه ىلع

 نم ًائيش نوكي اذه يناثلا باوجلا وأ يناثلا قشلا نأ نظأو :هباوجبو انلاؤسب انيدل

 .ناسنإلا اذه ىلع مكحلا يف ةرظنلا دحوتت نأ بجي كلذلءاذه اننامز يف ثبعلا

 ناك اذإ :لوقنف بيجن نأ لبق ثيرتن نأ انيلع بجي ؟رفکن اذامل وأ مکح ام

 اا ٤



 نأ نكمي ٍلئدنعف عمتجملا بيدأت ثيح نم ةيلمع ةرمث هل ريفكتلا ناك اذإ وأ رفكلا

 مالسإلا نع مهجورخو سانلا ريفكت يف ديزي ريفكتلا نأب ملعت الأ نكل ؛لوقن

 بجي اننأو ىضرم مهنأب سانلا ءالؤه ىلع مكحلاو ةرظنلا ليدعت نم دب ال كلذل

 ةليلق ةفئاط ماكحلا ةفئاطف ماكحلا تلق اذإو ءرونلا ىلإ تاملظلا نم مهجرخن نأ

 يتلا هاركإلا ةلاح نأب تركذو ماع سلجم يف ملكتأ بيرقلا سمألاب تنك انأو

 ةمألا ..ةهركم نآلا اهلك ةمألا امنإو دحاولا درفلا ةلاح ىلع رصتقت ال اهيلإ ترشأ

 ءادعأ لاق اذإ :لوقي نأ عيطتسي يذلا نم «هاركإلا ةقتوب يف ةعقاو نآلا اهلك

 ًاملع نآلا ال :لوقي نأ كلمي يذلا نمف اذك مكنم ديرن ةمألل اولاق اذإ ..مالسإلا

 ةقادص ىلع نيرخآلا سانلا نيبو كنيب وأ كتيب يف كلذ لوقت نأ عيطتست كنأب

 كنأ ىلع ليلد اذهف «سانلا يف كلذ نلعت نأ عيطتست ال نكلو ؛ةدوم وأ مكنيب

 .ًالوأ هب نمؤت ال يذلا ءيشلا لوبق ىلع وأ ءيشلا لعف ىلع هركم

 ام :ًالاؤس لأسأ انآ نآلا ..نآ وهو هيلإ رظنلا تفل نم دب ال رخآ ءيش كانهو

 رفاك هنأب هيلع تمكح انأ ..رفكلاب هيلع مكحي يذلا ناسنإلل ىجتري يذلا

 !يماس اي تلق تنأ ..بيط «كلذك سيلأ رانلا يف دولخلا ؟نيأ هريصم ءأداقتعا

 ..ال رخآلا مسقلاو ًاداقتعا وأ ًةدر رفاك هنأب هيلع مكحي مسق :نامسق يلمعلا رفكلا

 هنأ دقتعت نم يل ددح وأ ًالوأ ًالثم يل برضاو «تئش امهيأ راتخأ نأ ديرأ انأف

 !؟وه ام يل ددح ًايداقتعا ًارفك رفك دق نوكي يلمعلا رفكلاب

 لجو زع هللا نيد لدبتسي هنأ ناسنإلا درجمل لثم نم هانبرض ام :يماس

 هنأ درجمب هللا لزنآ ام ريغب مكح هنأ ..لمع اذهو ربكأ رفك اذه ةيعضولا نيناوقلاب

 ..ةلملا نم جرخم ربكأ رفك رفك اذه هللا نيد لدب
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 ..لدب :تلق ...يذلا ال :ةرقش

 ..ةيعضولا نيناوقلاب هللا ةعيرش اولدب مه نآلا مهنأ ..نآلا انعقاو اذه :يماس

 جرخ هنأب هيلع مكحن اذهف «لمع اذهف ..تئش ام هس هللا لزنأ ام ريغب اومكح وأ

 :لاق اهكرات مكحو ةالصلا باتك يف هللا ةمحر هيلع ميقلا نبا لاق امك ةلملا نم

 بعشلا كلذك «ناميإلا لاوز اهلاوز بجوت ةيلوق بعش ناميإلا نم كانه نأ امك

 ..ةيلمعلاو ةيلوقلا رفكلا بعشلا كلذكو ةيلعفلا

 نيد لدبتسا يذلا اذه بيط «كلأسأ انأ نآلا ..رومألا نآلا تطاخ ...:ةرقش

 انآ نآلا ..ةحيحصلا ةرابعلا ..هللا نيدب هلدبتسا رفكلا ماظن وأ رفكلا ماظنب هللا

 ؟هيف لوقت اذام هرهاظ ىف هقفاوي نم :كلأسأ

 ..يضر اذإ :يل لقت ال :ةرقش

 ؟هقفاوي فيك :ىماس

 وأ رفكلا ماظنب هللا نيد لدبتسا ..هللا لزنأ ام ريغب مكحي لجر نآلا وه :ةرقش

 ؟كلذك سيلأ رفكلا ماظنب هللا ماظن

 ؟هيف لوقت اذام ءًارهاظ هقفاوي نم :ةرقش

 .َرْمَك هركم ريغ :يماس

 .هركم ريغ هنأب مكحت فيك بيط :ةرقش

 ..وه له ينعي هاركإلا هعضو :يماس

A 
 ہا



 ددحت نأ عيطتست فيك اهاصقأ ىلإ اهاندأ نم ةمأ يصقتست نآلا ..معن :ةرقش

 ريغب وأ هاركإب قفاوم هنأب وأ رفاك هنأب هيلع مكحي نم ىلإ ًاعم لصن نأ ديرأ انآ ؟اذه
 ؟كلذ ىلع مكحت فيك ..هاركإ

 ةدئاس ىه يتلا رفكلا ةمظنأب تيضر اذإ نآلا بوعشلا هنأ لوقأ انآ :يماس

 ..اهرفكن ...ترفك ةمألا نوكت هللا ءاش نإ رظنلا ضغب اورفك

 عيطتست له انه ًايلاح ةدوجوملا ةئفلا هذه نآلا ءًاددحم ًاباوج ينبواج :ةرقش

 ؟هركملا ريغ نم هركملا ددحت نأ

 مهنأ اندنع لصألا ..مالسإلا نآلا مه اندنع لصألا نحن ءال :يماس

 ..نوملسم

 نيسلاجلا ءالؤه نم يل جرخت نأ عيطتست له :كل لوقأ انأ !يخأ اي :ةرقش

 ؟هركملا ريغ نم هركملا

 دق مهنأب مهيلع نوموكحم مهنأ رهاظلا :كيف هللا كراب أذإ «عيطتست ال :ةرقش

 ةسارد ىبأت الو ةعماجلا يف سردت تنأ كنأ ليلدب هولبقو ماظنلا اذه عابتاب اوضر

 سردت نأب ىضرتو يتوغاط ماظن وهو «رفاك ماظن ةعماجلا ماظن نأب ًاملع ةعماجلا

 ىضرتو ؛ةعماجلا ىف طالتخالاب ىضرتو «ةعماجلا ةمظنأب ىضرتو ةعماجلا ىف

 اذه لعفت اذامل هللا ماظن نودحجي مهنأ ىلع لدي مهرهاظ نيذلا ىحللا قالحب

 !تنأ وه هيلع مكحي نم لوأ :ًاذإ ؟تنأ

 .نآلا ةيعضولا ةمظنألاب ىضرأ ام انآ :ىماس

 .تيضر تنأ كل لوقأ انأ !هللا ناحبس :ةرقش



 .تيضر ام :يماس

 ؟ةعماجلا يف سردت اذامل ًاذإ ضرت مل فيك :ةرقش

 .ريغ يعضو نآلا انآ :يماس

 ؟يلمع مأ يبلق اضرلا :ةرقش

 ةعماجلا ىلإ بهذأ نآلا انآ ..تيضر ام انآ يلمعو يبلق اضر كانه :يماس

 يبلق ..نيمسق همسقت اضرلا نآلا تنأ !خيش اي :ةرقش

 ...ام انآ :يماس

 ..مالكلا نع فقوتت :ةرقش چ غ

 ..ىرخأ ةلئسأ اوبيجأ مالكلا نع فقوتأ :يماس

 ؟اذامل :ةرقش

 اي ًاباره كتدهع ام انآ ..برهت كتدهع ام انأ ءال..بيجت نأ دب ال ءال :ةرقش

 نوملكتي مالك مهدنع يذلا :يماس

 ..كيف كرابي هللا نأ بيجت ..تنأ بيجت نأ ديرأ ءال :ةرقش

 ..ةمظنألاب ضار ريغ انآ تلق انأ :يماس

 ..انأ كيف هللا كراب يخأ اي ًاذإ :ةرقش



 ..ةليقعلا ..ةلكشم دجوت ال :يماس

 موي لك كارأ انأو ضار ريغ كنأب كيلع مكحأ فيك وأ ىرأ فيك :ةرقش

 !؟ةعماجلا ىلإ بهذت

 ةديقع هدنع يذلا الإ نآلا ةمظنألاب ىضري ملسم ناسنإ يأ :يماس

 . .ةحصحص م

 ..تنأ كلأسأ انآ :ةضافضفلا ةماعلا ةبوجألا هذه نم ينعد !يماس اي :ةرقش

 ؟رفاك ريغ وأ رفاك نآلا تنأ

 .رفاك كنأب كسفن ىلع مكحت رفاك تنأ ءال ؟اذامل :ةرقش

 ..يسفن ىلع مكحأ ام انآ ءال :يماس

 ..تنأ !هللا ناحبس :ةرقش

 .ًايلمع اضرلا لعج هنأ ةصاخ :خيشلا

 .كيف كرابي هللا رهاظلاب ..يلمع اضرلا نأ معن :يماس

 كيلع تذوحيتسا ىتلا ةركفلا هذه نأ :وهو ًائيش كل لوقأ انآ !ىماس اي :ةرقش

 ينإو ءنآلا ترهظ اهنكلو «كيف اهبسحأ تنك ام هذه ..كيلع ةذوحتسم يه وأ

 ام ..نيرخآلا ةنسلأ ىلع ًالقن يلإ لقنت ملو يمامأ ترهظ دق يننأ ىلع هللا دمحأ

 :نينثا نيبيسل كلذو ؛قدصأل تنك

 وأ ناميإلاو ريفكتلا ةركف دعب مكحتست نل كنأب ملعأ انأ :لوآلا ببسلا

 يف ضوخت نأ ديرت ال نآلا كنأ ليلدب كدنع سانلا ىلع رفكلاو ناميإلاب مكحلا



 .تعقو ةلأسملا هذه

 نم كمالكو كقطنم عم ىفانتي هيف تنأ يذلا كعقاو نأب ىرأ ينألف :ًايناث امأ

 .كناسل

 لاق امك رفكلاب ناسنإلا ىلع مكحلا :كل لوقأ نأ ديرأ يماس ايًاريخأ مث

 امإو ءرفاكلا وه لئاقلا نوكي نأ امإ :نيرمأ نم ًادحاو يضتقي مالسلاو ةالصلا هيلع

 ام !كيف هللا كراب كلذلف ءامهدحأ ىلع راح دقف «رفاكلا وه هيف لوقملا نوكي نأ

 ديسو ةيميث نباو رقشألا رمع هللاو ..نالف لاقو نالف لاق لوقت نأ اذه نع كانغأ

 الب اهولاقل ةملكلا هذه :اولاق ايندلا ءاملع لكو لاق ول يربطلاو ريثك نباو بطق

 0/:؛:ةبوتلا>4ٍرْفكْلا َةَمِلَك اوُلاَق ْدَقَلَو# :هلل باتك نم ةيآب تدهشتسا تنأو «ليلد

 اورفكو رفكلا ةملك اولاق دقل 00 4:ةبوتل»« ْمهِمالْمِإ َدْعَب اوُرَفَكَو# اهتممتأ ام نكلو

 ْنِه ُةَُلوُسَرَوهْللا ْمُهاَتْغَأ نأ الإ اوُمَقَئاَمَو اولا عب اوو مهمالسإ دعب
 ملسم دحاو نأش يف وه ام «كيف هللا كراب نيقفانملا نأش يف اذه (١۷:ةبوتلا)# هلضَف

 !هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال :لوقي

 نأ لبق كلئاسو يراخبلا حيحص يف ءاج ام ىلإ ًاضيأ كليحأ نأ ديرأ انأو

 شيعت تنأو «هللا الإ هلإ ال :لوقت نأ نآلا :كلئاس ءانخيش نم ةرذعمو :هيلإ كليحأ

 مكح همكحو رفكلاب قبطم عمتجم ..هيف شيعن يذلا عمتجملا اذهك عمتجم يف

 الو يكزت الو موصت الو يلصت ال ..اهدحو هللا الإ هلإ الب شيعت تنأ ..زئاج رفاك

 ؟نمؤم مأ رفاك تنأ لهف «هللا الإ هلإ الب ًاصلخم دقتعت كنكلو جحت

 .رفاك لمعلا سنج تكرت اذإ ءرفاك :يماس

 ال لوقت تنأو رفاك كنأب كسفن ىلع مكحت فيك «بيط !هللا ناحبس :ةرقش

۷ 
 يا



 هلإ ال لاق نم» :لوقي مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلاو «كبلق اهب ًاصلخم هللا الإ هلإ

 مكحت فيك «ةئجلا لخد» :لاق وأ (رهدلا نم ًاموي هتعفن هبلق اهب ًاصلخم هللا الإ

 !؟كلذ ىلع

 ًاصلخم لوقت تنأو مكحت فيك ..يلاؤس ردق ىلع ينبواج ءال ال :ةرقش

 يف مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ليلدب لمعلا طرتشي ملو ًاصلخم لوقي لوسرلاو

 ..طق ًاريخ لمع ام «رانلا نم طق ًاريخ لمعي مل نم جرخي ىتح» :ةعافشلا ثيدحلا

 داقتعالا ءوس ىلإ هرجي ًايلمع ًارفك ناك ءاوس تنأ كمكحب رانلا ىف دلخي رفاكلاو

 ؟لوقت اذامف ءًايداقتعا ًارفك ناك وأ

 ..ينبواج :ةرقش

 نآلا ..ةيليصفت رومأ يدنع انآ ..ينرشحت نآلا تنأ كبيجأ نأ ديرأ انآ :يماس

 اهب ذخأ يذلا صوصنلاب ذخآ ال ةلأسملا يف يتلا صوصنلا نيب عمجن نأ دب ال

 ...ةدعاق اهلعجنو ءاجرإلا لهأ

 ؟ءاجرإلا ىنعم ينمهفت نأ حمست بيط :ةرقش

 ..رارقإلا درجم رارقإلا وه ناميإلا نأ :اولاق نيذلا مه :يماس

 .معن :ةرقش
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 ..قيدصتلا هنأ :اولاق ةيمهجلا مهو الغ

 .معن :ةرقش

 تأي ملو هللا الإ هلإ الب رقأ ول ىتح رارقإلا وه اولاق قيرف :ناقيرف مهف :يماس

 :اولاق ةيمهجلاك الغ نم مهنمو «منهج نم جرخيو هل رمتسي اذه :اولاق لمع يأب
 ..ناميإلا

 !؟ ر هللا لوسر مآ تنأ ..ًاليق قدصأ نم :نآلا كلأسأ انأ بيط :ةرقش

 . لا هللا لوسر كش الو ببر ال :يماس

 .هللا لوسر بذكت تنأ ءال :ةرقش

 .هللا لوسر بذكأ ال انأ :يماس

 ال !يخأ اي ىجرم هللاو ال ..لوسرلا ئجرم ..ىجرم لاو لوسرلا نأل :ةرقش

 ..ءاجرإلاب هيلع نومكحت متنأ «هللاب ذوعأ :يل لوقت

 ..انملعت نحن خيش :يماس

 نم" : ةو هلوق عم امهدحأ ضقانتي نيضقانتم نيصن يماس اي يل تاه :ةرقش

 ..اهضقاني صن يل تاه «رهدلا نم ًاموي هتعفن هبلق اهب ًاصلخم هللا الإ هلإ ال لاق

 انآ ..ملكتأ نأ تدرأ تنأ نکلو لصألا نم ملكتأ نأ ديرأ ال :تلق انآ :يماس

 ..نآلا

 !؟..ملكتأ نأ تدرأ انآ :ةرقش

 نأ دب ال هنأ مكنم انملعت امك :انخيش كل لوقأ انأ ينملكت نأ تدرأ :يماس

 ..صوصن كانهف صوصنلا نيب عمجن

 و
 ہا



 .صن ىل تاه كل تلق انآ :ةرقش

 ٍنْذِإب عايل الإ لوس ْنِم اَنْلَمْرَأ امو :ىلاعت هلوق نآلا بيط :يماس
 يهو لسرلا ثعب وأ لسرلا لاسرإ ةمكح نيب لجو زع هللاف (4:ءاسنلا»#هللا

 ..هللا اهثعب يتلا ةمكحلا تضقان دقف لب لوسرلا عطأ مل اذإ انأف ءةعاطلا

 نم اَنْلَسَرَأ امو# ..كضارتعاو اذه كلاؤس نع كبيجأ نآلا انأ «بيط :ةرقش

 ؟ةتوافتم مأ ةيواستم دابعلا ةعاط له (؟4:ءاسنلا)#هللا ِنْذإب َعاَطي الإ لوشر

 ..كش ال ةتوافتم :ىماس

 يهو ؟لوسرلا عاطأ ام وأ لوسرلا عاطأ هللا الإ هلإ ال :لاق نم «بيط :ةرقش

 .داقتعالا لصأ

 .ىفتكا ام الو ىفتكا كلأسأ انأ :ةرقش

 .ىفتكا ام :ىماس

 !؟عاطأ ام :ةرقش

 ..لصفأ ينعد انخيش اي بيط :یماس

 هلإ ال لاق نم :يلاؤس ردق ىلع ينبجأف كلأسأ انأ يماس اي يبيبح اي :ةرقش

 ..عطي مل وأ هلوسرو هللا عاطأ هبلق هب ًاصلخم هللا الإ

 .عاطأ ةيادبك :يماس

 !؟يخأ اي ةياهنو ةيادب كانه ..ةيادبك وه ام :ةرقش
 ...ىتح مالسإلا فصو هل رمتسي ال نكلو ءنآلا مالسإلا لخد :يماس



 ال :لاقو ًايدوهي وأ ًاينارصن ناك دحاو ..نآلا لاؤس كلأسأ انأ ءبيط :ةرقش

 لصي مل هنكلو ؛ىتأ دق رهظلا ةالص تقو ناكو ءاجو لستغاف ماق مث هللا الإ هلإ

 ؟اهلخدي مل وأ ةنجلا لخد هللا الإ هلإ ال ىلع تامف

 ..ةنجلا لخد :ةلخادم

 ؟اذامل :ةرقش

 ..مالسإلاب دهع ثيدح هنأل :ةلخادم

 ..مالسإلاب دهع ثيدح هذه نيأ نم :ةرقش

 ..تدرو يتلا ثيداحألا نم :ةلخادم

 ..اهنم :ةرقش

 :هل لاق «ملسأ مأ لتاقأ» :هل لاق ةو لوسرلل ءاج يذلا ثيدحلا :ةلخادم

 ..مالسإلاب دهع ثيدح«َّلَصُي ملو تام اذه «ملسأ

 وأ نينثا اوؤاج ول كلذلو ذاتسأ اي هلمع لماكب تام لجرلا اذه !بيط :ةرقش

 ال ؛تامو ءاشعلا الو برغملا َّلَصُي ملو رظتنا دحاوو وتلا يف تام دحاوو ةثالث

 ؟هللا الإ هلإ ال ىلع باغي الأ نکل ةالصلا هكرتب ذخاؤي

 ..هنم بولطملا لمعلا اذه طقف نآلا مهنأل باثي :ةلخادم

 ؟ال وأ هللا الإ هلإ ال ىلع باثي ىناثلا كل لوقأ انأ ءال :ةرقش

 .ةالصلا كرت ىلإ يتأن ءنآلا ةالصلا كرت نيب فالخ ىلع :ةلخادم

 ؟لامعألا نم لمع يأ ةالصلا كرت ضرفأ ال انأ ..الو لوح ال :ةرقش

 ہا
Al 



 كرت ..هللاب ًاذايع رفاك اذه لمع يأب تأي مل مث هللا الإ هلإ الب لاق اذإ :ةلخادم

 .رفكو ةيلكلاب لمعلا

 :تلق الاس كتلأس انأ (:؛:ءاسنلا)#اَتَّلَسْرَأ امو أطخ كلالدتسا :ةرقش

 الإ هلإ ال :لاق يذلا اذه (54:ءاسنلا)#هللا نإ عايل الإ ٍلوُسَو ْنِم اَْلَسْرَأ امو

 ؟هللا عاطأ هنأب لوقت الأ هبلق اهب ًاصلخم رمتساو هللا

 .هللا عطي مل ال :ةلخادم

 ؟مالسإلا هلوخد ةمالع ام !بيط «!؟هللا عيطي ام :ةرقش

 .ةنسلا لهأو عئيجرملا نيب قرفلا وه اذه ام :ىماس

 ..راص ىئجرم ًادمحم نأ ...انكرتا !يخأ اي :ةرقش

 انخيش اي تذخأ تنأ ..هللاب ًاذايع ئجرم ًادمحم نأ لوقأ ام انآ ءال :ىماس

 ..صوصنلا لك ذخأن نحنو صوصنلا ضعب

 يل تئج ..صن يل تاه كل تلق انآ ءانأ صوصن يدنع يف ام يخأ اي :ةرقش

 («ء:ءاسلا) لا ندب عايل الإ لوُسَر نم اَنْلَسْرَأ امو :تلق كنأل ؛روتبم صنب

 ؟ال وأ هللا عاطأ :لوقتأ

 ..ةالصلا كرت يف فالخ ىلع :يماس

 ..ىماس !هللا ناحبس اي :ةرقش

 رفاك وه له ملعن ىتح هيف [اهيف ضوخت ال] ةلأسملا هذه نآل :يماس
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 ..ةالصلا كرات

 لمعو نيتداهشلا ريغ مالسإلا ناكرأ نم ةثالث كرت :لوقأ نأ ديرأ ينعي :ةرقش

 ؟هللا عطي مل وأ هللا عاطأ دحاو نكرب

 ..لاؤسلا دعأ :يماس

 ناكرأب لمعو هللا الإ هلإ ال لاق دحاو :نينثا ..هللا الإ هلإ ال لاق دحاو :ةرقش

 نكرب لمعو مالسإلا ناكرأب لمعي ملو هللا الإ هلإ ال :لاق دحاوو ..اهلك مالسإلا

 ..هللا عطي مل وأ هللا عاطأ ..دحاو

 بجوت تناك نإ ءرفكلا بجوت يه له لامعألا هذهل هكرت له رظنن :يماس
 .هرفكن رفكلا

 ..ماص ام مايصلا كرت :ةرقش

 ..ةالصلا كرت نآلا وه نآلا لمعلا سنج كرتي مل :يماس

 ..مايصلا كرت :ةرقش

 ..مايصلا كرات رفاكب سيل هنأ ءاملعلا لاوقأ نم حجارلا هملعن ام :يماس

 ..ةاكزلا كرت !بيط :ةرقش

 ..رفكي ال هنأ هملعن ام كلذك :يماس

 ..جحلا كرت :ةرقش

 .كلذك جحلا كرات :يماس

 ةالصلا كرت !بيط :ةرقش

EYA 
 ہا



 .فقوتن :يماس

 ؟اذامل :ةرقش

 .ءاملعلا نيب ةيفالخ ةلأسملا نآل :يماس

 .رفك ام ًاذإ :ةرقش

 ..ال نحن ًاملسم نوكي امبرو ًارفاك نوكي امبر فقوتن ءال :يماس

 ؟وه ام ..كدنع نيلوقلا حجرأ ديرأ انأ ال :ةرقش

 ..ةلأسملا يف حجارلا ام ملعأ ام نآلا انآ ..هيلع مكحن ام فقوتن :يماس

 ؟هللا عطب مل وأ هللا عاطأ ءال ؤه نم دحاو لك اهانعم ًاذإ !بيط :ةرقش

 لامعألا نايتإب لجو زع هللا عاطأ :يماس

 ؟هللا عطي مل وأ هللا عاطأ ..ينبجأ ةدحاو ةملك يخأ اي طقف لق :ةرقش

 .لامعألا نايتإب هللا عاطأ :يماس

 ..لمعلا نايتإب :ةرقش

 .اهب ىتآ يتلا لامعألا :يماس

 .دحاو لمعب ىتأ وه :ةرقش

 ..نآلا لمعلا سنج كرتي مل وه :يماس

 !؟ال وأ لمع هللا الإ هلإ ال بيط ديرأ :ةرقش

 .يفكي ال هدحو نكلو لمع وه :يماس

 يذلا مالكلا اذه !؟يماس اي هب تيتأ نبأ نم ركفلا اذه تنأ ..يماس :ةرقش

 مك



 كعفنيال روتبم هذخأت يذلا مالكلا اذه ..ءالقعلا لوقع لكل ضقانم مالك هيكحت

 ..كتءارق يف ديدج بيترت ىلإ جاتحت تنأ ..ًاقالطإ اذه كديفي ال ..ًادبأ يماس اي

 ..تارم عبرأ ثالث دحاولا نطوملا يف كسفن ضقانت تنأ

 اي ..للمعلا سنج كرتي مل هنأل ؛معن :لوقت ةرم كسفن ضقانت نآلا :ةرقش

 عم ديرأ انأ !بيط ..هرفكن ال فقوتن :يل لوقت ةالصلا كرت :كل لوقأ انأ !يخأ

 ..كققوت

 .ملسم هنع لوقت الو هرفكن ال :يماس

 ؟اذام :ةرقش

 .ملسم هنع لوقن الو هرفكن ال :يماس

 !؟هنع لوقت نأ ديرت امو :ةرقش

 نآلا هنأل ؛هيف فقوتأ نأ همكح اذه نآلا هيف فقوتأ ال :يماس

 رفاك هنع لوقت ال هيلع مكحلا يف فقوتت تنآو هللا الإ هلإ ال لاق وه :ةرقش

 !؟ًاذإ وه ام ملسم هنع لوقت الو

 ةلزتعملاب انسل ...:ىماس

 ؟وه ام ىل لق ًاذإ :ةرقش

 كرات «نيبن نأ ديرن اذه ..رفاك اندنع لمعلا سنجل كرات اذه نآلا :ىماس

 ةالصلا ريغ ..هيف فقوتن ةالصلا كرت ..رفاك ةيلكلاب لمعلا كرات وأ لمعلا سنج

 ..رفاك ريغ ةاكزلا كرتو ىلص نآلا وه رظنن نآلا

Fe. 
 ہا



 .اذه ضقانت اذه :ةرقش

 ًاضقانت سيل ءال :يماس

 ؟ىرت اذامف رفاك انآ هنع لوقأ ديرأ انآ !بيط :ةرقش

 .كداهتجا كل :ةلخادم

 ..رفكلا مدعو رفكلاب هيلع مكحي يذلا نم ًاذإ !بيط :ةرقش

 ..ةنسلاو باتكلا ةيعرشلا صوصنلا :ةلخادم

 امدنع !يماس اي ًاذإ ..ًامامت انفلتخا ..ةيعرشلا صوصنلا يفانفلتخا ام :ةرقش

 نم ..اذه ىنعم سيل رفاكب سيل وأ رفاك هنأب ناسنإ ىلع مكحلا يف سانلا فلتخي
 مكحلا يف انفلتخا يذلا اذه يجننو انسفنأ يجنن يكل هحجرن يذلا ام ..يذلا

 وأ هرفك انم دحاو ىلع روحيل رفكلاب هيلع مكحنأ ..ىرت اذام حجرن فيك «هیلع

 ؟هارت يذلا ام ..ىجنأ وهو رفكلاب هيلع مكحن ال مآ ءرفكلا

 ..هرفكن رفك هلعف ناك نإ :ةلخادم

 ..نآلا ةالصلا نع ملكتأ انأ :ةرقش

 ملعن ىتح ..هكرتب ملعأ هللا ملسم الو رفاك وهال :لوقأ انأ ةالصلا :ةلخادم

 .ملسم مأ رفاك وه له ..ةلأسملا يف حجارلا

 ..ةمايقلا موي حجارلا فرعتس ىتم :ةرقش

 ..ثحبن ينعي :يماس

 لك يف رظنلا ةداعإ ىلإ جاتحت يماس اي نآلا ..ةرغرغلا يتأت نأ لبق وأ :ةرقش

 ىلإ بهذأ انآ :لوقت انأ ًاريخأ ًالاؤس كلأسأ نآلا انآ ميظعلا هللاو ..هتأرق ام
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 ةلثمألا يف ًاتوص ىلعأ ..ينعي لثملا اذهو ةعماجلا يف ًالثم كل تبرضو ءةعماجلا

 ماظن نع ضار كنأو ًاروزو لوقلا نم ًاركنم بكترت كنأب كيلع مكحيل ًاخارص

 اذامل ءةعماجلاب ىضرأ انآ :يل تلقو يل تبجأ ام ء«رفاك ماظن هنأب لوقت يذلا رفكلا

 ؟ةعماجلل بهذت

 .ةعماجلا ىلإ باهذلاب ضار ريغ انأ :يماس

 !؟يخأ اي بهذت اذامل ًاذإ :ةرقش

 نأ يرورض سيل «ضار ريغ نكلو ةعماجلل بهذأ فورظ يدنع اذه :يماس

 .ةعماجلا ىلإ بهذي مل ملعي ناسنإ لك

 مكحأ فوس رهاظلاب مكحأ انأو ةعماجلل ًابهاذ كارأ امدنع انأ !بيط :ةرقش

 ؟ىرت اذام ..توغاطلاب ضار كنأل ؛رفكلاب كيلع

 ؟هب يضار ينأ لاق نم :يماس

 ..رفكلاب كيلع تمكح انأ ..رهاظلاب كيلع مكحأ انأ نكل :ةرقش

 ..نكلو ضار تسل ..اذه ال :يماس

 !هللا ناحبس :ةرقش

 «يضار سيل هنآل ؛ال ..هرفكن ال ءال ؟هرفكن [ىضري ال] يذلا نآلا :يماس

 ناسنإ انآ ..نيناوقلا ميكحت نآلا انحبصأ مانصألا ةدابعب ىضرأ نآلا انآ ..ناسنإ امأ

 ؟رفاكب سيل وأ رفاكأ مانصألا ةدابعب ..ماكحآلاب ىضرأ

 .ينيرديام :ةرقش

 ہا
AY 



 نآلا ....رفاكب سيل وأ رفاك اذه مهلعف لعفأ امبر ..اذك مهعم لعفأ ..مهرشاعأ

 ..ماكحلا ةيضق سيل مهنيبو اننيب فالخلا ..نيذلا بابشلا عم انفالخ ةيضقلا هذه

 له ..رفكلاب يضار انآ نآلا ..لمعلا سنج ةيضق ..نآلا هيف ثحبن ال ماكحلا اذه

 ..ناسنإ يف ام يلاحلا عضولا «يلاحلا عضولا نم انكرتا ..رفكب سيل مآ رفك وه

 ..يضار ريغ وأ يضار كنأ ينفرعي ام :ةرقش

 ..بكترم انأو ...يضارب تسل يننأ :لوقأ امدنع ...انأ ..يضار :يماس

 ؟ينعي كعضو ام :ةرقش

 لاقملا ناسل :نالدي نارمأ كانه نأ لاق هرمع يف هللا لاطأ انخيش :ةرقش

 لاق هنأل ؛رفكلاب هيلع مكحي هنأ هب عوطقم هيف لوقلاف لاقلا ناسل امأ ءلاحلا ناسلو

 ؛رفاك ريغ وأ رفاك هنأب لاقي يتح هليوأت نكمي يذلا وه لاحلا ناسل نكل «هناسلب

 تنأ «ليوأتلاب لوقت نآلا تنأو «ليوأتلا لبقي هنأل ؛لاحلا ناسلب عيطتسن ال كلذلو

 كسفن ىلع مكحت تنأ نكل رفكلاب كيلع مكحأ ديرأ ال انآ كلذلو كسفن

 ..رفكلاب
 ..هلاح ناسلب :ينعي :خيشلا

 .هلاح ناسلب «معن :ةرقش

 ..لمعلابو بلقلاب اضرلا رسف ةصاخ :خيشلا

 ُهُبَكَو ةركأ ْنَم الإ هنا دعب نِ لاب رم ْنَمل :ةيآلل عجرن :لاؤس :يماس
 لمعلا ىلع الإ ..رهاظلا ىلع الإ نوكي ال انه هاركإلا (7١1:لحنلا)4ٍناّيإلاب ٌنْئَمْطُم

 ..ىلع وأ ةديقع ىلع ناسنإلا هركي ال 4هِرْكَأ ْنَم الإ

 معدل



 ؟ةيآلا تلزن نم يف !؟تلزن ميف ةيآلا هذه !؟هركي ال فيك :ةرقش

 ؟رامع لاق اذام :ةرقش

 .رفكلا ةملك لاق :ىماس

 .لمعلا ىلع لوقت تنأ :ةرقش

 لوزنلا بيس أرقاو بهذا كيلع ىضري هللا يبيبح اي !هللا الإ هلإ ال :ةرقش

 ..ملكتن كلذ دعب لاعتو

 رفك نم :لاق ءةيآلا هذه يف مالسإلا خيش لاق امك ةلأسملا ..انخيش :ةلخادم

 هركأس انأ ..ةديقعلا ىلع نوكي ال رارصإلاو ًاردص رفكلاب حرش دقف هناميإ دعب

 ؟اذام ىلع هركأ ..بيلص سبلأ يننأ هركأ ..منصلل دجسأ يننأ هركأ ..يلمع ىلع

 لك نكلو حضاو ..ةديقعلا ىلع هركي دحأ ام اهيلع هركأ ةديقعلا نكلو لمعلا ىلع

 مالسإلا خيش كلذل «ريسفتلا وه اذه ..ًاردص رفكلاب حرش دق وه ًالعف رفك نم

 حص رفكلا ملكت نم لك نأ :هعبت نمو مهجلا لوق داسف ىلع ليلد ةيآلا هذهو :لاق

 ..رفكلا لهآ ديعو - هيلع عقو وأ- هيلع

 هذه لوح تندند ام ..هردص حرش لوح هتندند ام لاح لك ىلع :خيشلا

 ةطقنلا هذه يف ةيآلا سردت كلعلف «عوضوملا يف لصفلا ةطقن يهو ةملكلا

 ؟هل هردص حرش رفكلا يف عقو نم لك له ..تحمس اذإ :ينعي..تاذلاب

 ..ريفكت ..هنع تفتنا اذإ :ىماس

At 
 ہا



 .ميج نيس يخأ اي :خيشلا

 .ال :يماس

 نوكي نأ يرورض سيل :لوقت ناسنإ يف لوقت نأ عيطتست ال :ًاذإ معن :خيشلا

 ..عيطتست ال رفاك هنأب رفكلل هردص حرش

 نأل ؛هرفكن رفكلا يف عقو ناسنإ لك سيل ..ريفكتلل عناوم اندنع نحن :يماس

 ..يذلا لجرلاك عناوم كانه

 نم لكف ..هردص حرش نم رفكت ةيآلا ..ةيآلا نع ديحت ال كوجرأ :خيشلا

 ..رفاكلا وهف رفكلاب هردص حرش

 نيذلا ءاملعلاو اذهب لوقت تنأ ..ةيآلا ريسفت يف نوفلتخم نحن !خيش :يماس

 .اذهب اولوقي مل عبتن

 ءرفكلل هردص حرشي مل ولو :لوقي ملاعب يتأت نأ عيطتست ال تنأ ءال :خيشلا

 ..نآرقلا ةحارص فلاخي ًاملاع نأ روصتأ الو ًادبأ عيطتست نل

 .اذه ركذ باهولا دبع نب دمحم خيشلل تاهبشلا فشك :يماس

 ةوعدلا يف هدوهج هل ..ةذخاؤم الو باهولا دبع نب دمحم يخأ اي :خيشلا

 ؟هركذت ةبابذلا ثيدحب انركذي اذه نکل «هرخآ ىلإو

 ..هركذأ ام ءال :يماس

 ؟ثيدحلا تركذ ..ةيابذ مدق هنأب رانلا لخد يذلا هباتك يف هركذ يذلا :خيشلا

 ٠ .هتفعض :يماس



 ىفك «كيف هللا كراب هنع درشت ال ..درشت فيك ىرت الأ اذه انمهي ام :خيشلا

 رانلا لخدو بابذ يف لجر ةنجلا لخد» ..ثيدحلا ركذت له نآلا «ءىضم ام ىفك

 يدنع سيل :لاق !برق :امهدحأل اولاقف ًائيش هل برقي ىتح دحأ هزوجي ال منص

 اولاقو «رانلا لخدو هليبس اولخف ًابابذ برقف ءًابابذ ولو برق :هل اولاق ؛هبرقأ ءيش
 هقنع اوبرضف ءلجو زع هللا نود ًائيش دحأل برقأل تنك ام :لاقف ءبرق :رخآلل

 «ٌةبابذ مدقي نأ هركأ لجر يف لوقت اذام مهملا «ةنجلا لخدف

 !باهولا دبع خيشلا هدروأ وه :يماس

 !هللاب الإ ةوق الو لوح ال :خيشلا

 ..ًاطخلا ىلع ناسنإلا عبتن ال باهولا دبع دمحم خيشلا عبتن ال نحن :يماس

 ..أطخلا ىلع ناسنإلا عبتن ال ؛نكمم هل ملعت امك اذه

 ؟اذه تملعت نيأ نم :ةرقش

 لجر يف لوقت اذام مهملا ..ًاضعب ملعتي ملو ًاضعب ملعت قداص وه ءال :خيشلا
 ؟رانلا لخدي وه له «ةصقلا يف هبحاص لتق امك لتق الإو ةبابذ مدقي نأ هركأ

 ..رفكلا لعف ىلع هركي هنوك نمؤم هنآل ال هاركإلا طورش ترفوت اذإ :ىماس

 ىلع اهب لدتسيل هذه ةصقلا صق باهولا دبع نب دمحمو !بيط :خيشلا

 :رساي نب رامع ةيآ يتأت انهو «قيرفتلا نم دب ال امنإ ءرفكي ةبابذ برق ول هنأ ؟اذام
 يبأ توص ىلإ يتوص مضأ انآ كيف هللا كراب مهملا (0٠":لحتل»4ةِرْكَأ ْنَم الإ

 ْنِإَق# :جهنملاب ًارثأتمو كتسارد يف رظنلا ديعت نأ بجي هنأ تقولا رخأت دقو كلام

 ربح َكِلَذ رخآلا مْويْلاَو هاب َنوُنمْؤت منك نإ ٍلوُسَلاَو هللا لإ هوُدرَف ءى يف مشعرات

EAT ب 
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 لاؤس لك نع يباجيإلا ريكفتلل كسفن ئيهت نأو (هه:ءاسن)4اًليِوُأَت نسخو 3
 ًافنآ ذاتسألاف .كسفن ىلع كسفتنب تنأ هدروت وأ كيلع كريغ هدرويدق

 .باوج ىلع

 ولو ًةلماك ةعاطإ ؟ةيآلا رسفت فيك ةصقان ةعاطإ ولو الإو ٌةلماك ةعاطإ عاطيل

 ةعاطإ اهمهفت كنظأ ام ؟ةيآلا مفهت فيك وأ ؟ةيآلا رسفت فيك ةصقان ولو ةعاطإ

 ؟هلحم ىف ىنظ ..ًةلماك

 ؟ةصقان ولو ةعاطإ ؟باوصلا وه سكعلا اذإ !بيط :خيشلا

 ..عيطتسي ام هنأل معن :يماس

 .كيف هللا كراب يخأ اي بجأ :خيشلا

 .معن :يماس

 هللا الإ هلإ ال هبلق نم ًاصلخم لاق يذلا :خيشلا مالك دري ال وه !بيط :خيشلا

 ًادبأ ةجيتنلا هذهب ملست نأ نم كل دب ال ؛ةصقان ةعاطإ عاطأ طق ًالمع لمعي ملو

 اهترسفو ًالثم رفك دقف ةالصلا ًالثم لثم ليلد كدنع اذإ ..ًارذع كل مدقن نحن نكل

 يف فقوتم تنأ مادام نكل ءآلثم ردق ىلإ ةدر رفك :ينعي ءاملعلا ضعب رسفي امك

 تاعاسلا هذه لك خيشلا لداجت نأ يغبني امف ةالصلا صوصخ يف ةيئزجلا هذه

 «راثلا ىلع هندب هللا مرح هبلق نم ًاصلخم هللا الإ هلإ ال لاق نم» :كلأسي امئيح

 نذإب عاطيل تلق نآلا عم ؟مل باوجب كنم ىظحيل ناك ام ةصقان ةعاطإ هللا عاطأ

 هجو ىلع ملسم كانه ناك ام نأو ةلماك ةعاطإ نوكت نأ يرورضلا نم سيل هللا
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 ةعاطلاب هتدايز صقنيو ديزي ناميإلا نأ ىتأي انهو ةصقان ةعاطأ ولو ًاذإ ..ضرألا

 .هرخآ ىلإ ةيصعملاب هناصقنو

 نأ اودبيو كنم عمسي نأ ىلع صيرح ذاتسألاو ةدملا هذه لك تبجع انأف

 هللاو هنأب يريبعت حص اذإ هيظحتل تنك ام هرخآ ىلإ هنيبو كنيب ةقباس ثيداحأ كانه

 عاطيل ..باوصلا عم نآلا تقفتا تنآ ماد ام !؟اذامل :ةصقان ولو ةعاطإ دجوي انه

 هذه هيلع قدصي هبلق نم ًاصلخمو هللا الإ هلإ ال :لاق يذلا اذهف ةصقان ةعاطإ ولو

 ؟ةدملا هذه لك هلداجت تنأ اذاملف ..ًاريخأ حضو يذلا ريسفتلا اذهبو ةيآلا

 .مكيلع مالسلاو

 (۱ ۰:1۸:9۸ /۸۲۱)و (0۰ 0۱:٩۱:1١ /۸۲۱)" روللاو ىدهلا"

 ؟حاوبلا رفكلاب دوصقملا ام باب 1°[

 دوصقملا ام . «ًاحاوب ًارفك اورت نأ الإ» : 8 ىبنلا ثيدحل ةبسنلاب :لاؤس

 ؟يداقتعالا وأ يلمعلا وه له .رفكلاب

 .يداقتعالا :خيشلا

 نحنو .«ةالصلا ماقأ ام» :رخآ ثيدح ىف ًاضيأ هلوقل ةيسنلاب بيط :ةلخادم

 نيثيدحلا نيب وأ «نيلوقلا نيب عمجن فيك ءاهكرتب اهبحاص رفكي ال ةالصلا نآ ملعن

 ؟نيتياورلا وأ

 .ضراعتلا يل حرشاف «عمجلا يف ملكتن ىتح ضراعتلا يل حضو ام :خيشلا

 ثيدحلا يفو «يداقتعالا رفكلاب سيل اهكرت ةالصلا نأ ملعن نحن :ةلخادم

 ؟عمجن فيكف «يداقتعالا رفكلا هنأ تلق ؛ًاحاوب ًارفك اورت نأ الإ» :رخآلا

 ہا
EAA 



 ؟ةالصلا كرت يداقتعا رفك هنأك لوقت نأ ديرت :خيشلا

 ءال :ةلخادم

 .ةالصلا ماقأ ام انه يلمع رفك اذه ينعي هنأ تدصق

 ...اذه :خيشلا

 .يلمع رفك هنأ لوقأ انآ :ةلخادم

 كانه ناك نإ هليزأ نأ عيطتسأ ىتح ضراعتلا وه ام ينعي لوقأ :خيشلا

 .ضراعت

 نأ الإ ماكحلا ىلع «ةمئألا ىلع جورخلا زوجي ال لوقي اب لوسرلا ينعي

 ام مهيلع اوجرخت ال :يأ ءاولص ام يناثلا ثيدحلا يف انهو ءًايداقتعا ًارفك ىرن

 ةالصلا مهتماقإف ؛يناثلا ثيدحلا عم ضراعتي لوآلا ثيدحلا نأ ىنعمف ءاولص

 ؟مهلاتقل عنام ببس

 .معن :ةلخادم

 ؟ال وأ حص ءًاحاوب ًارفك رن مل اننأ هانعم اذهل :خيشلا

 .حص :ةلخادم

 .هدصقي يذلا ام نآلا تمهف يلعل ...يلاب يف رطخ :ةلخادم

 . لضفت :خيشلا

 .ايداقتعا ينعي ءاحاوب ارفك اورت نأ الإ :ةلخادم

 .هيلع جرخن :خيشلا

 ...اهيف يتلا ىلوألا ةطقنلا هذه ءال :ةلخادم

 ؟ثيدحلا نم دوصقملا ام :خيشلا
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 .جورخلا :ةلخادم

 ؟مهيلع جرخي اهوكرت اذإف «مکیف ةالصلا اوماقأ ام لاق هنأ ضرغلنف نآلا

 .مهيلع جرخيال ال :خيشلا

 ًايلمع ًارفك اولمع دق نوكي مهيلع جرخي انلق ولف ؛لاكشإلا انه :ةلخادم

 .لاكشإلا حضو انه «مهيلع انجرخو

 «تنآ همهفت يذلا مهفلا ريغ ثيدحلا اذه نم مهفن نآلا نحن :خيشلا

 نيب قرف كانه له «مهسفنأ يف مه ةالصلا اوماقأ سيلو «مكيف ةالصلا اوماقأ

 ؟كدنع نيرمأللا

 .معت :ةلخادم

 ؟ىقبي وأ لاكشإلا حيطي :مكيف ةالصلا اوماقأ ام ىنعملا ناك اذإف :خيشلا

 .حيطي :ةلخادم

 .وه اذه :خيشلا

 2( 590:57 /۹۷۷) "رونلاو یدهلا"

 حاوبلا رفكلا ىنعم باب ] 

 ناكف هانعيابف لَم هللا لوسر اناعد تماصلا نب ةديبع ثيدح يف ءاج :لئاسلا

 انرسعو ءانهركمو انطشنم يف ةعاطلاو عمسلا ىلع هانعياب نأ انيلع ذخأ اميف

 مكدنع ًاحاوب ًارفك اورت نأ الإ :لاق هلهأ رمألا عزانن ال نأو ءانيلع ةرثأو ءانرسيو

 ؟حاوبلا رفكلا ىنعم حيضوت وه حورطملا لاؤسلاف 2”«ناهرب هيف هللا نم

 )١( ملسمو (550/مقر) يراخبلا )رقم٤۸۷۷(.

 تلال



 هسفن يف اهب عنتقي ةجح هبحاص دنع سيل يذلا حيرصلا رفكلا ينعي :خيشلا

 نأ ؛ةئّيبلا ةعطاقلا ةجحلا يه انه ةجحلاف «هريغ اهب عنقي نأ عيطتسي نأ نع ًالضف

 الف اهب عنتقم وه ةجحب ءاج ناك اذإ امأ ءنحن هيمسن يذلا رفكلا ىلع ةجحب يتأي
 ةئتف للعن اذهبو ءانتامولعم فلاخو اندوهعم فلاخ هنأل ؛هيلع جورخلا زوجي

 نآرقلا نأب هلوقب هتفالخ يف يمالسإلا ملاعلا ىلع جرخ ثيح يسابعلا نومأملا

 لحاطفلا ءاملعلا هيفو ذئموي يمالسإلا ملاعلا دجنف ..هيلع اوج رخ ام مهف «قولخم

 انم ىوقأ ينعي كش الب اوناك مهو مهيلع اوجرخ ام ةمئآلاو ءاهقفلاو نيثدحملا نم

 زوجي ال هنأ وهو مكحلا اذه نوئبتي اوناك امل مهنكل ؛مهيلع جورخلا يف مويلا

 ام ؛ًاحاوبًارفك مهنم اوأر اذإ الإ مهئارمأو مهماكح ىلع اوجرخي نأ نيملسملل

 ءاملعلا ضعب هنع ربعي امب همهفن نأ نكمي حاوبلا رفكلا نأل ؛حاوبلا رفكلا هنم اوأر

 يف كرتشي مكح ينعي ةرورضلاب نيدلا نم ًامولعم ناك امب تابسانملا ضعب يف
 رمأ ةحابتسا ام ًاموي مكاحلا نلعأ اذإف لهاجلاو ملاعلا ءةماعلاو ةصاخلا هتفرعم

 هنأل ؛اهب عيوب يتلا ةعيبلا طقست ذئنيح ةرورضلاب نيدلا نم ًالثم هميرحت عوطقم
 نكل كش الب أطخ اهنأ حيحص نآرقلا قلخ ةلأسم امأ ءًاحيرص ًاحاوب ًارفك بكترا

 امل نكل ةيضقلا هذه يف اوملكت ام نولوآلا ةباحصلا «فلسلا ءاملع ليلدلا نبأ

 نأ اولاقف ةيعرشلا ةلدألا نع ًاعبط ةفرحنملا ةلطابلا ةديقعلا هذهب ةلزتعملا تجرخ

 اذه اولباقي نأ ثيدحلا ءاملع مهنم ةصاخبو ةنسلا ءاملع رطضا ؛قولخم هللا مالك

 نوكي نأ لقعُي الو هتافص نم ةفص هللا مالك اول وقي نأو ؛ةفصلا وهو هضيقنب لوقلا

 ءيش هبشأ ىرخأ ةرابع لقنلو «مالكلا ملعب ىمسي امب ءيش هبشأ اذه نكل ًاقولخم

 تافصلاو ةميدق تاذلاو «تاذلل عبت ةفصلاو ةفص هذه نأ مهفي نم ةفسلفلاب

 رومأ هذه «..قلاخلل ةفص اذه نآل ؛ًاقولخم سيل مالكلا نأ هنم مزليف ةميدق

 باوص اهلك يه الو ةلطاب ةيطابنتسا ةيداهتجا رومأ لك تسيلو ةيطابنتسا ةيداهتجا



 داهتجالا قيرطب وهام نيبو هيلع صوصنم وهام نيب رمألا فلتخي نكل

 اذه يف ثيدحلا اذه مهف ةدئاف ام ةلثمألا ضعب انيرضو حاوبلا رفكلا وه امانل نّيبت

 ةعامج نم مه هلاثمأو لاؤسلا اذه نوريثي نيذلا نأ دقتعأ انآ ؛ةعيب ال ثيح رصعلا

 وأ قحب اومس ةعامج هتنبت يذلا ديدجلا ركفلا نولمحي مه «نيثدحملا جراوخلا

 ...ةرجهلاو رفكلا ةعامجب لطابب

 ٠١:٥۷:٠٥( /؟1١5) "روللاو ىدهلا"

 ةيسايسلا رفكلا ةمظنأ قيبطت له باب 1.1

 ًاحاوب ًارفك دعي ةيداصتقالاو

 نيملسملا دالب ىف ةيداصتقالاو ةيسايسلا رفكلا ةمظنأ قبيطن دعي له :لاؤس

 ةعنملاو ةوقلا لهأ لبق نم فيسلاب مهتذبانم مكح امف كلذك ناك نإو ءأحاوب ًارفك

 ؟ةرفاكلا ةيعضولا ةمظنألا هذه قبطي نم مكح وه امو ًالثم شيجلا

 ؟لوألا لاؤسلا وه امف ًالؤس ًالؤس ةلئسألا دعأ وأ لاؤسلا دعأ ًالوأ :خيشلا

 ؟ًاحاوب ًارفك نيملسملا دالب ىف ةيداصتقالاو ةيسايسلا قيبطت دعي له :لئاسلا

 قلعتي امنإو طقف لمعلاب قلعتي ال حيرصلا حاوبلا رفكلا قلعتي اذه :خيشلا

 ًارفك ًارفاك ةيعرش ةفلاخمل بكترم لك ناك الإو «لمعلاب نرثقت ىتلا ةديقعلاب

 كش الب رئابكلا نم ةريبك بكترا اذه ابرلاب لماعتيو ابرلا لكأي يذلاف ءًاحاوب

 يف فظوم ءًالثم كنب ريدم ءابرلا لكأي نم لوح اذه يديلقتلا لاؤسلا دري ال اذاملف

 ا ٤۹۲



 ثيح نم ءاوس ءاهيبكترم نيب قرفو ابرلا لكآ نيب قرف ال ؟رفكي اذه له «كلنبلا
 مهدحأ زيمت اذإ الإ ءةدر رفك اورفكي مل وأ ةدر رفك يأ ًاحاوب ًارفك اورفك مهنأ

 هل نيكراشملا كئلوأ نم هريغ ىلع كلذب زيمف هبلق يف رقتساو هسفن يف رقو ءيشب

 ًابلاقو ًابلق ابرلا لحتسا نمف ؟داقتعالا اذه وه ام «ىلاعتو كرابت برلل ةيصعملا يف
 ةيصعملاو ءانأ اهتدرس يتلا يصاعملا لك كلذ ىلع سقو «هنيد نع دترم رفاك وهف

 .هللا لزنأ ام ريغب مكحلا وهو اهلوح لاؤسلا يف ندندت تنأ يتلا

 نيذلاو لب «سوؤرلا ماكحلا نم طقف سيل هللا لزنأ ام ريغب مكحي ناك نمف

 مهلك هنود نمو كنبلا ريدمك نيضوفملا نم ةاضقلا نم مهيديأ تحت ًاضيأ

 هلعف لحتسا ْنَم :قبس باوجلا نورفكي له نكل ابرلا مثإ باكترا يف نوكرتشي

 ةيعضولا نيناوقلاب مكحي يذلا ةلودلا سيئر ىلع لوقن كلذك ءرفاك وهف هبلقب

 رفك وه له نكل ؛عرشلل ةحيرص ةفلاخمو مثإ كلذ لك اهذفني نمم هنود نمو

 رغصأ ىلإ سيئرلا نم دارفألا ءالؤه نم لحتسا نم لك :باوجلا حيرصو حاوب
 اذه هنيد نع دترا دق وهف هبلقب هللا لزنأ ام ريغب مكحلا اذه لحتسا نم سوؤرم

 .وه ام يناثلا مقرلاو دحاو مقر كلاؤس باوج

 ةوقلا لهآ ٍلَّبق نم فيسلاب مهتذبانم مكح امف كلذك ناك نإو :ةلخادم

 ؟شيجلا لثم ةعئملاو

 ًاعبط يروس ريبعتلاب ىلع ملسي ينظ يف لاؤسلا اذه شيجلا لثم :خيشلا

 فيك لايخلاب قلعتي لاؤس اذه ةيقرولا ةلمعلا لوح ًافنآ ردص لاؤس ىلع ملسي

 اذه نم ءزج وهو هللا لزنأ ام ريغب مكاحلا ىلع جرخي نأ عيطتسي ًاشيج روصتت

 ؟ثلاثلا لاؤسلا وه ام ًايعقاو نك ًايلايخ نكت ال كلذلو لايخ اذه مكحلا
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 ؟ةرفاكلا ةيعضولا ةمظنألا هذه قبطي نم مكح وه امو :ةلخادم

 .باوجلا قبس :خيشلا

 2:50:49 )٥٤١/ "رونلاو ىدهلا"

 ؟امهيف عقو نم رفكي لهو ةيالولاو يلوتلا نيب قرفلا باب 7[2]
 ىلع ًاعيمج امهيف مكحي لهو ؟ةيالولاو يلوتلا نيب قرفلا وهام :لاؤس

 ؟رفكلاب نيعملا

 رفك ىلإ مسقتي ًادبأو ًامئاد ركذن امك رفكلا هنآل ءرفكلاب مكحي ال ال :خيشلا

 وهف ةديقع مهالوت نم امأ ءقساف وه ًالمع رافكلا ىلوت نمف «يداقتعا رفكو يلمع
 .رفاك

 01:58:3١ /ا/ه1)"رونلاو ىدهلا"

 مكاحملا ىلإ مكاحتلا مكح باب 7 4]

 ةيعضولا نيناوقلاب مكحت يتلا
 مكحت مكاحملا هذه نأ نوفرعت متنأو «مكاحملا ىلإ لوزنلا [مكح]:لاؤس

 موضهم قحلا اذه نأب لجرلا نظ ىلع بلغ اذإف «ىلاعتو هناحبس هللا لزنأ ام ريغب

 ءاوس قح هنأ هرظن يف وهو «مكاحملا هذه ةطساوب الإ هيلع لوصحلا نكمي الو

 نم دجوي هنأ ملعي هنأو ةصاخ زوجي لهف كلذ ريغ ىلإ ..ةرجأ ناك وأ ضرق ناك

 صخشلا اذه ىلع نوقبطي دق هنأو نيملسملا نم سيلو ىراصنلا نم ةاضقلا

 ال دق يذلا ماكحألا هذه نومضم ملعيال وهو ,مالسإلا ةعيرش ضقانت ماكحأ

 الإ عفادآ ال يننآ لوقي يذلا يماحملل زوجي لهو ؟ءوجللا زوجي لهف ءاهنوقبطي

 تلال



 راجت نم مهلاومأ تبهن نيذلاو «مهقوقح تمضه نيذلا نيمولظملا سانلا نع

 امو لتقلا لئاسمك هللا لزنأ ام ريغب اهيف مكحي تايانج نع عفادآ الو ؛مهربغ نمو

 ؟اياضقلا هذه لثم يف عفاديو لخدي نأ هل زوجي له «كلذ هبشأ

 اذه «هقيقحت بعص هنأ دقتعأ نكل ءزوجي ًاعبط هتركذ يذلا ديقلاب :خيشلا

 .لاؤسلا نم يناثلا قشلا باوج

 ىتأ كمالك لوأ يف هنأل ؛ضقانت هيف كلاؤس نأ ترعش انأف لوألا قشلا امأ

 . .هنأ دقتعي هنأ هيف

 «ةمكحملا ىلإ أجلي مل اذإ هيلع لصحي نل قح هنأب هنظ ىلع بلغي :ةلخادم

 .قحلا اذه ىلع لصحيس هنأ هنظ ىلع بلغي أجل اذإف

 «ًاينارصن نوكي دقو مكاحلا مكحي دق هنأ تلق كلذ دعبو ءوه اذه :خيشلا

 ؟عرشلا فالخب مكحي دق هنأ ينعت لهف

 ءايشأو موسر هعفدي ءهيلع امم رثكأ صخشلا اذه لمحي دق ءمعن :ةلخادم

 دقف ؛طقف قوقحلا ليصحت دح ىلإ ءاضقلا فقي ال ينعي ءاهريغو نجسو ةيناث

 ...اهزواجتي

 .كيلع انمهف ام نحن ًاذإ :خيشلا

 فلأ هنم ديرأ انآ ءركب كاذ وه ملاظلا ءيضاقلا وه ديزو مولظملا صخشلا انأ

 اذه ىلع ىوكش تمدق اذإ هنأ نآلا ةماع ةروصب ءاضقلا يف ةرظن يل نآلا انآ ءرانيد

 ؟هلصحأ نل وأ رائيد فلألا ىلع لصحأس ناسنإلا

 ديزي يئعيو تامارغ نامك هوعفديو هونجسي نكمي نکل ؛هلصحب :ةلخادم
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 ..ءايشأ ينعيو «ةاماحم موسرو ةمكحملا موسرو «ءيشلا اذه ىلع

 ؛نآلا اهروصت تنأ يذلا ةروصلا هذه يف فقت ةفلاخملا تناك اذإ :خيشلا

 هيطعتس ةمكحملا تناك اذإ امأ «هقحب بلاطي يذلا مولظملا سيل لوؤسملا وهف

 .هيف مكاحتلا زوجي ال يذلا اذه ءقحتسي امم رثكأ

 ؟رانيد فلألا نم رثكأ ينعي :ةلخادم

 .معت :خيشلا

 60012029 :۳۸ )۲۷٤/ "رونلاو یدهلا"

 ؟مالسإلاب همالسإ دعب يشاجنلا مكحي مل اذامل باب []

 اننامز ماكح نم هللا لزنأ امب مكحي مل نم نيبو كلذ نيب طبرلاو
 ةالصلا هيلع يبتلا نلعأ هنوك :ينعي «يشاجنلا عوضومل ةبسنلاب :لئاسلا

 رصق هنكل مالسإلا ىلع تام هنأ ىلع ةحضاو ةراشإ هذه هيلع ةالصلا مالسلاو

 كقيلعت ديرنف ءلجو زع هللا عرش ميكحتب مكاح وهو عوضوم يف ىرخأ ةيحان نم

 ؟عوضوملا اذه لوح

 كرابت انبر دنع ناك نإ هنإ :لوقأ ينكلو ؛ةرشابم ريصقتلاب همهتأ ال انآ :خيشلا

 يف كلذ لك لبق لب «ءادتبا عرشلا ماكحأ هقيبطت يف سيلو روذعم ريغ ىلاعتو
 نأ لبق اذهف «هب نمآ وه ام لثمب ناميإلا ىلإ هيلع مكاح وه يذلا هبعشل هتوعد
 نولبقتي مهل موكحم دوجو بلطتت ةيعرشلا ماكحألا نأل ءةيعرشلا ماكحألا قبطي

 لجو زع هللا هيدهي نأ لبق هنأش مهنأش ىراصنلا نم هبعش ناك اذإف :ماكحألا هذه

 نأ ديعب نم الو بيرق نم ال لوقعملا نم الو لب عورشملا نم سيلف ؛مالسإلل
 هيلع بجي ام لوأ نإ لب ءًائيش مالسإلا نع نوملعي ال مهو «مالسإلاب مهمكحي

 ر ٤۹1
 يا



 بجي .هب نمآ يذلا مالسإلا اذه مهل حضوي نآو «مالسإلا ىلإ مهوعدي نأ وه

 .لجو زع هبر ماكحأ ميكحتل هكرت يف رصقم هنأ لوقن نأ لبق «هيلع

 هب وه نمآ يذلا مالسإلا اذه ىلإ مهوعدي نأ وه ًامامت نيبلا حضاولا ءيشلاف

 مورلا كلم لقره ىلإ هلسرأ ناك يذلا باتكلا يف ءانلوسر كلذ ىلإ راشأ امك

 .نييسيرألا مثإ كيلع امنإف «ملست ملسأ :هل لاق

 .نيترم كرجأ هللا كتؤي :ةلخادم

 هيلع لوسرلا هاعدف «نييسيرألا مثإ كيلع امنإف لعفت مل نإف «نيترم :خيشلا

 مهو نييسيرألا وعدي نأ يلاتلاب مث ؛مالسإلا يف لخدي نأ ىلإ هاعد ام لوأ مالسلا

 رجأ :نارجأ هل كلذب نوكيو «هب نمآ ام لثمب اونمؤي نأ ىلإ نيحالفلا مهو بعشلا

 .هب وه نمآ ام لثمب هبعش ناميإل هببست رجأو هناميإ

 ءاج امك لوقأ ال نكل «هللا همحر يشاجنلا ىلع بجاولا ناك وه اذه :لوقأ

 نكل «ةدراو ريغ انه ماكحألا نآل ءماكحألل هقيبطت مدع يف رصقم هنإ :لاؤسلا يف

 لكن نحنف «هب نمآ ام لثمب اونمؤي نأ ىلإ هبعشل هتوعد مدع يف ًارصقم نوكي دق
 ءرصقم ريغ ناك وأ ًارصقم ناك هنأب ًاباجيإ وأ ًابلس عطقن الو ءلجو زع هللا ىلإ رمألا

 هل ناك نإف ءاذامل ملعأ هللا ؟اذامل نکل ؛هناميإ متکی ًانمؤم ناك هنأ هلاوحأ أوسأ نکل

 ةرئاد نع هجرخي ال كلذ نكل .هرذع لبقي الف الإو لبقيو فرعي هللاو هللا دنع رذع

 مهنم رهظي نيذلا مويلا اننامز ماكح نم ريثك نأش اذه يف هنأش ءنمؤم وهف «ناميإلا

 نورهظي ال مهنأ :اهزربآ نمو «ةسكاعم ءايشأ مهنم رهظيو «تايمالسإلا ضعب

 نأ امك ءريصقت اذه نأ كش الف «یلاعتو كرابت هتعيرشو هللا ماكحأ قيبطتب ًامامتها

 نم لك باسحف «اروذعم نوكي الأ وأ ًاروذعم نوكي نأ امإ نکل «ريصقت كاذ

qy | 



 ناسنإ لك لماعي لجو زع انبرف ًاروذعم ناك نإو «یلاعتو كرابت هللا دنع باذعلاو

 .هللا همحر يشاجنلا عوضوم يف ييأر اذه «هرمآ ةقيقح نم فرعي امب

 ةالصلا كرات ريفكت ةلأسم ىلع ذفنت اهنأ ةلأسملا هذه ىف نظلا ناك :لاؤس

 .ماكحلاو

 نم ءيشب انملكت نآلاو «ماكحلا ةلأسمب باوجلا يف انطبر نحن ءال :خيشلا

 يف رطخي نآلا انأ نكل ءلابلا يف ًارطاخ ناك ام ةالصلا كرت ةيضق امأ ءليصفتلا

 نم سيلف هبعشو وه نمآ ول وه هنأ :ماكحألا قيبطتب قلعتي وهو «رخآ ءيش يلاب
 هيلع لوسرلا عم شياع سيل هنأل ماكحألا ىلع ةعرسلا هذهب علطي نأ هل رسيتملا

 يبنلا ىلع تلزن يتلا ماكحألا قيبطت يف عراسي نأ ًافلكم سيلف كلذلو ءمالسلا

 .وه اذه «هقبطي كلذ نم ملعي ام :لاقي نأ نكمي امنإو مالسلا هيلع

 وه لجو زع هللا عرش ميكحت مدع ىلإ بوسنملا رفكلا يذاتسأ ًاذإ :ةلخادم

 اذه :ينعي ءاذكهو «يداقتعا رفكو يلمع رقكو ءرفك نود رفكلا نأ نم ملعن امب

 .صيصختلا بسح ةيآلا ىلع قبطني

 .صاخشألا فالتخاب فلتخي «معن يأ :خيشلا

 2١:59:58 /۲۵۷) "رونلاو ىدهلا"

4۸ 
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 4 کک

 ي
 تايوتحملا سرهف سرور نو کن

 OSes ناميولاو مالسإلا باتك

 ةقلعتملا لئاسملا ضعبو امهنيب قرفلاو مالسإلاو ناميإلا ىمسم يف تامدقم عامج

 ني ناميؤلاب

 40 م هه مم من ممم ممم ممم همم ممق هنم ءرملا جرخي ام نايبو مالسإللا فيرعت باب[ 7 ]

 0 ns («فينحلا نيدلا) ىنعم باب[ 57 0]

 e عئارش نم هلبق ام خسن مالسإلا باب[ ] ٤۷

 es ؟تانايدلاب اهريغو ةينارصنلاو ةيدوهيلا ىمست له باب[ 1

 Yee ؟مالسإلا ريغ ًانيد سانلا نم ىلاعت هللا لبقي له باب[ 1

 Esse مالسإلا ىمسم ريغ ناميإلا ىمسم باب[ ۷ ۹]

 Ons هنم بابا 1

 esses هنم باي[ ]۱ ٤۸

 n ؟ناميإلا نم نطولا بح له باب[ 4۲]

 NV هنم باپ[ 1

 Qes ًءالتبا دادزا ًاناميإ ىوقأ ناك املك نمؤملا باب[ 1

 n ناميإلاو ةديقعلا نيب قرفلا باب[ :85]

 es (ناميإلا فيرعت)

 صقتنيو ديزي وهو ناكرألاب لمعو ناسللاب رارقإو نانجلاب قيدصت :ناميإلا باب[ 87]

 Ness كلذ ركنأ نم ىلع درلاو

 ا



 r ناميإلا ناكرأ باوبأ عامج

 Ve (هلمعو بلقلا لوق)

 ٠۷ .... كلذ يف ةئتجرملا ةالغ ىلع درلاو ناميإلا يف نكر هلمعو بلقلا لوق باب[ ۸۷]

 YA Sees (ناميإلا نم اهعقومو حراوجلا لمع)

 Ass ةنجلا لوخدل هنم دبال ببس لمعلا باب[ 6]

 YA sess ديفي ال لمع نودي ناميإلا باب[ 1

 دابعلا لضافت نأ نايبو «لامعألا حالصب الإ بولقلا حالص روصت نكمي ال باب. 1

 Aes ةلقو ةرثك ةحلاصلا لامعألل ةبسنلاب وه امنإ ةنجلا يف تاج ردلا يف

 PY ةنجلا لوخدل ببس حلاصلا لمعلا باب[ 3

 لهأ نيب فالخلا نأ نايبو ناميإلا ىمسم نم لمعلا جرخأ نم ىلع درلا باب 71

 PY ًايروص ال اًقيقح ةيديرتاملاو ةيفنحلا نييو ةنسلا

 PY ناميإلا نم لامعألا جرخأ نم لوق در باب[ ]

 ٠٤ همظعأو طلغلا حبقأ نم لامعألا نود قيدصتلا د رجم ناميإلا نأب داقتعالا باب ] ٤

 ٠١ ......حراوجلاو ندبلا ىلع رهظي نأ نم دب ال بلقلا يف رقو يذلا ناميإلا بابا 3

 أ ل م م همة همم همم همم همم ممم هم مق لكاوتلا رطخو لمعلا ةيمهأ بابا 3]

 Vs حلاصلا لمعلاو ناميإلاب نوكي لضافتلا باب[ 1

 Vs حلاصلا لمعلا ىلع نانوكي امنإناسنإلل حدقلاو حدملا باب. 7

 PV esses هللاب ملعلا ردق ىلع لمعلا بابا 3]

 TA sss ناميإلا نم حلاصلا لمعلا نأ نايب باب. 31

 ON ناميإلا عم لمعلا لاوحأ باب ]3 ١

 O ؟ناميإلا يف ةحص طرش ةبجاولا لامعألا له باب[ 17

 E لمعلا مزلتسي لماكلا ناميإلا باب[ 1 ٥

 ہا



 EPs ةبجاولا حراوجلا لامعأ نم ءيشب لالخإلا اهلطبي ال ةداهشلا باب[ ]4 ٠١

 ناميإلا همزتلسي امل ًافلاخم هلعف ناك امهم رانلا يف دلخي ال دٌّحوملا نأ نايب باب[ 50 5]

 EE لامعألا نم هبجويو

 OY assesses لامعألا كرت مكح بابا 3

 0000 (نطابلاو رهاظلا مزالت لوح مالكلا باوبأ عامج)

 OQ نطابلاو رهاظلا نيب مزالتلا باب[ ه1

 n نطابلاو رهاظلا نيب مزالتلا باب[ 543

 0 هنم باپ[ ]٥۰۹

 Ve ssessesesssseseeeeeeseeses ns هنم بابا 1

 0 esses هنم باب. 3]

 VY هنم باب[ 31

 AT هنم باپ[ ]0١7

 غ0 هنم باپ[ ١1

 Assesses هنم باپ[ ]5١5

 QV هنم باپ[ ا 3]

 Qese (هناصقنو ناميإلا ةدايز)

 Qn صقنيو ديزي ناميإلا باب[ 1

 QQ هنم باب[ ه1

 Qeses هنم باب[ ه1

 VS sess هنم بای[ 9 ۰]

 n هنم باب[ 1

 Ys صقنيو ديزي ناميإلا نأ ركنأ نم لوق در باب[ 1



 oY ns صقني الو ديزي ال ناميإلا نأب ةيفنحلا لوق ىلع درلا باب[ 1

 لاوقأو ةنسلاو باتكلل فلاخم صقني الو ديزي ال ناميإلا نأب لوقلا بابب 1

 E فلسلا

 YO sees صقني الو ديزي ال ناميإلا نأ دقتعي نم لالض باب[ ] ٥۲

 Ye sese هناصقنو ناميإلا ةدايز لوح شاقن باب[ 31 ٥۲

 VV esses (نمؤم انأ ءرملا لوقو ناميإلا يف ءانثتسالا مكح)

 Vs كلذ ركنأ نم ركذو ناميإلا يف ءانثتسالا زاوج باب[ ]

 ا هنم بابا 578]

 ل esses هنم باب[ 24]

 VV eee هنم باپ[ ۰]

 Ye sss ناميإلا لئاسم يف فانحألاو ةئجرملا ىلع درلا باوبأ عامج

 Ve ةئجرملا فيرعت باب[ 31

 WV sss مهيهذم نالطب نايبو ةئج رملا فئاوط ضعب ركذ بابا 1

 VTA esses ةئجرملا عدب نم ةداهشلا ةعدب باب[ 1

 4 ...sss مهلوق ةروطخ نايبو «بنذ ناميإلا عم رضب ال :ةئجرملا لوق در باب[ ]٤ ٥۳

 TA ss ءاوس هلصأ يف هلهأو دحاو ناميإلا نأ ةئجرملا لوق در باب[ ]

 YQ ns ناميإلا يف فانحألا ةديقع نالطب نايب باب[ 1

 لهآ نيب فالخلا نأ نايبو ناميإلا ىمسم نم لمعلا جرخآ نم ىلع درلا باب 1
 THe ًايروص ال ًئقيقح ةيديرتاملاو ةيفنحلا نيو ةنسلا

 TY assesses ناميإلا نم لامعألا جرخأ نم لوق در باب[ 3

 نر sss صقني الو ديزي ال ناميإلا نأب ةيفنحلا لوق ىلع درلا بابا 1]

 لاوقأو ةنسلاو باتكلل فلاخم صقني الو ديزي ال ناميإلا نأب لوقلا بابب 1



Ps ]صقنيالو ديزي ال ناميإلا نأ دقتعي نم لالض باب ٥1 

  1ا ءاجرإلا ةعدبل دهشت ةعوضوم ثيداحأ نم ريذحتلا باي ري

 ةعدب يوقي ثيدحلا رهاظ نوكي نأك ةماعلا هب ُتَّدَحَت ثيدح لك ام باب[ 1

 VFA sees ءاجرإلا

 VE essen هنم باب[ 4 ]

 صقنيو ديزي وهو ناكرألاب لمعو ناسللاب رارقإو نانجلاب قيدصت :ناميإلا باب[ ] ٤

 VEY ssn كلذ ركنأ نم ىلع درلاو

 ١45 .... ناميإلا يف يبلقلا لمعلا نوطرتشي ال نيذلا ةئجرملا ةالغ ىلع درلا باب[ 3 ١

 VEO sess ةفرعملا يف ناميإلا رصح نم ىلع درلا باب[ ه1

 sss 1١417 (ءاجرإلاب ةنسلا لهأو خيشلا مهتا نم ىلع درلا باوبأ عامج)

 EQ ءاجرإلاب خيشلا زمغ نم ضعب ىلع درلا باب[ 1 ٥

 ممم منة ممم مومو هنم باپ[ ]٥٤۹

 VOY sss ءاجرإلاب ةنسلا لهأ مهتا نم ىلع درلا باب 1

 سلجم] ناميإلا نم لمعلا عقوم لوح ةملك هيفو ريفكتلا لوصأل ريرحتلا باب[ 601]

 Of ع ل هم مم ع همم هم م همم ممم ممم ع همم همم همم [يرينعلا دلاخ ذاتسألا عم

 TNs قافنلاو رفكتلاو رفكلا باتك

 «هعناومو هطورشو ريفكتلا ىلع مالكلاو ءرفكلا فيرعت يف ةماه تامدقم باوبأ عامج

 نيني *عوضوملاب ةقلعتملا لئاسملا نم كلذ ريغو ؛ملع ريغب هيف ضوخلا ةروطخو
 YO n رفكلا وه كرشلا باب[ 557]

 YO م مم مم مو ممم مم ممم مم ممم مم همم م ممم ممم هم مة ممم كرش رفك لك باي[ 557]

 Yes ؟قرف كرشلاو رفكلا نيب له باب ] ٥٩

ل
ا
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 FV sss كرشلاو رفكلا نيب قرفلا لوح ةملك باب 3]

 ةلأسمل ضرعتلاو ءلوصألا نود عورفلا يف روفغم أطخلا :ةلوقم أطخ نايب باب[ 5 3

 YE sss كرشلاو رفكلا نيب قيرفتلا

 PY assesses ؟رفكلا مآ ناميإلا ىلع سانلا ناك له باب[ ] ٥

 YT ل هم همهم م مم م ؟طقف دوحجلاب رفکلا رسفي له باب[ 5 ]

 YE ss هلحتسي مل ام بنذب ةلبقلا لهأ نم دحأ رقي ال باب[ ]

 PY sess هنم باب[ 1

 ل ا هنم بابا 511

 87197 esses ةريبكلا دح باہ[ ]1

 لوق مكحو «هل دهش نم الإ راتب الو ةنجب ةلبقلا لهأ نم دحأل دهشُي ال باب[ 07]
 YY م ممم مم ممم ممم مم ممم مم ممم ههباش امو «هل روفغملا»:تيملا نع مهضعب

 YA sss ؟ةنجلا ًاًيداشتعا ًارفك رفاكلا لخدي لها 1

 88 sess ؟حلاصلا هلمع ىلع ىزاجي له رفاكلا باب 5 ]

 31 sese هنم باپ[ 61

 FPO مة همهم م ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم هموم هنم باب[ ]۷ ٥

 TO .  ةو م مم مم ممم ممم مم ممم همم م همم ممم هم ممم مم مم ممم هم مم هنم باب[ ]1

 ۲۴۷ .... (رخآلاو لوألاب ذخأ مالسإلا يف ءاسأ نمو» : 4ب يبنلا لوق ىنعم باب 1*٠

 YT se هنم ءرملا جرحي ام نايبو ؛مالسإلا فيرعت باب[ 1

 PE ees ؟همالسإ نم ملسملا جرخي ىتم باب 1

 YEY esse رفكلاو مالسإلا نيب لصافلا دحلا ركذ بابا 1

 E ع ع همم مع همم ؟ريفكتلل اًطورش ءاملعلا عضو له باب[ 07]

 O 0 ل ممم هم مم مم همم مم مم ممم ممم مم ممم مق قاثيملاب فوي مل نم باب! 1



 YOY esses ةيلهاجلا يف ولو رفكلا عم حلاصلا لمعلا يجني ال باب[ ]5 ٥۷

 ١57 ؟هطباوضو كلذ طورش يه امو ؟ريفكتلاب نيعملا ىلع مكحلا نوكي نيل باب 1

 نم ىلع مكحلا نيبو ءرفك هنأب ام لمع ىلع مكحلا نيب قيرفتلا ةيمهأ باب[ 07]
 YOY esses ا رفاك هنآ هب سبلت

 TNO esses رفكو رفاك ةظفل نيب قرفلا باب[ ]

 YO esses ريفكتلا ةنتف لوح باب[ 3]

 AV نيعملا ريفكت مكح باب[ 31

 TAY esses ملع ريغب ريفكتلا يف ضوخلا ةروطخ باب[ 1

 FAY sess ةلمجلاب ريفكتلا أطخ نايب بابا 687]

 848... 6 مم همم ممم همم ممم ممم ريفكتلا يف عسوتلا ةروطخ لوح ةملك باب[ 585]

 نيل ملع نودب ريفكتلا يف ضوخلا ةروطخ باب[ ]

 TAY sese ريفكتلا ةالغ ىلع درلا باب[ 585]

 FAY sees ريفكتلا قرف لالض نم باب[ 1

 PAE sss نيرفكملا جراوخلا ىلع درلا يف باب[ 131

 TAV sese "رفك نود رفك " نيب قيرفتلا ةدعاق باب[ 5 8]

 TAQ sss ؟ديعولا عاقيإ مزلي له باب[ 585]

 YO ss كلذ لوح تالاكشإ ةلزإورفاكلا ةبوت لوبق باب[ ] ٥۹١

 PTs هنم باب[ 0۹۱1

 قرفلا نايبو لحتسملاو رقملا رفكي لهو «لالحتسالاو رارقإلا نيب قرفلا باب 1

 PV sss يداقتعالاو يملعلا رفكلا نيب

 Ye ا ل م هم هم هم مم م ممم ممم ممم م ممل هِمْكَح نايبو داحلإلا فيرعت باب[ 1

 Ye sss مالسإلا رادو رفكلا راد فيرعت باپ[ ۹ 4]
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 7 ees «نيرشعلا نرقلا ةيلهاج» حلطصم يف باب. 1

 ضل ةيبسنلا داريو ةيلهاجلا قلطت دق باب 1]

 ترمألا :ص يبنلا لوقو «نيدلا يف هاركإ ال١ :ىلاعت هلوق نيب عمجلا فيك باب[ ] ٥

 FY و لل ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم همم ممم همم همم ممم همم مهو مق «...سانلا لتاقأ نأ

 PTA esses هقافن تامالعو قفانملا فيرعت باب[ ]٥۹۸

 يف رصعلا وأ رجفلا ةالص نودهشي ال نيذلا سانلا نايعأ ىلع مكحي له باب. 3]

 PIA ل م مم ل هم هم هم مع همم همم م م همم همم همم مم ممم هم هم م مم ؟قافنلاب ةعامج

 FT esses بلقلا يف قافنلا تبني ءانغلا بابب 31

 PTY sess ؟نيقفانملا سأر ىلع ةا: يبنلا ىلص له باب 3

 FEY ا -مدقت ام ريغ- ةالصلا كرات مكح ىلع مالكلا باوبأ عامج

 نر ss نيملسملا نم ةالصلا يكرات لمشت اهتأو ةعافشلا ثيدح باب[ 3

 NY هنم بابا[ ]

 TIE sess هنم بابا ]٤ ٠۰

 FIO sese هنم باپ[ ]1

 TIA esses هنم بابا ] ٠۰

 A لا ل هع ل هم هم همم مم همم همم م م همم همم هم م م همم ممم همم م هم مم هنم باب[ ]

 VY ا م مع ل هم هم همم مم همم همم م م همم همم هم مم م ممم همام همم م هم مم هنم باب[ 04]

 ا ا هنم بابا 4]

 PVE esses اًرابكتساو اًدانع ةالصلا كرت نم مكح بابا ]

 الل © sss ةالصلا كرات مكح لوح شاقن باب[ 3

 .TAY as ةالصلا كرت مكح يف مهدعب نمو ةباحصلا ضعب لاوقأ قيقحت باب[ 1

 PAA ةالصلا كرات يف قيشش نب هللا دبع مالك هيج وت باب[ ]*11١

 داحس



 نوكت ىتم نايبو «؟هتعطاقم يلاتلابو رفكلاب يلصي ال نم ىلع مكحي له بابا ١1

 TAN لل مل هم مل هم م مم هم ممم ممم هم م م م ممم مم هم مم م همم ةيبيدأت ةليسو ةعطاقملا

 TAY esses ةالصلا كرات ريفكتب لوقلا ةروطخ باب[ ]١5

 PAO sess ةالصلا كرات يرفكم ةلدأ ضعب ةشقانم بابا 1

 نيبو ءرملا نيب: هاو هلوق يف رفكلا ةملك فيرعتب لدتسا نم ىلع درلا باب[

 ا11۸1

 ا11۹1

 EY esses ربكلا رفكلا دارملا نأ ىلع «..رفكلا

 ٤٠٥ ةالصلا كرات ريفكت مدع ىلع ةعافشلا ثيدحب لالدتسالا لوح ةهبش در ب

 EVE ةالصلا كرات رفك ةلدأ دحأ فعض نايب ب

 ٤٠۷ مدقت ام ريغو رفكلا نم كلذ عقومو هللا لزنأ ام ريغب مكحلا لوح مالكلا باوبأ عامج

 كلذ رثأو يصاعملا ةحابتسا نم نيموكحملاو ماكحلا هيف عقو ام ةروطخ باب[ 57٠

 EA ل م ع لعل همم همم مق هم همم م همم همم همم همم همم همم م مم ممم همم هم نيملسملا باصم ىف

 Es ؟رفك هللا لزنأ ام ريغب مكحلا له باب[ ]

 يداقتعالا ريغ يلمعلا رفكلا نأو هللا لزنأ امب مكحي مل نمو لوزن ببس باب 3

 EY كلذ ةلثمأو

 EA Ss 4 ...هللا رنا ام مكي مل نمر تايآ ريسفت يف باب[ 1

 عا LL هنم باب[ ۲ 4]

 EP هنم تای[ 1۲ |٩

 .EO sss 4. لا لر ام ْمُكَحي مل ْنَمَر# :ىلاعت هلوقل طولغم مهف در باب

 ماظن رييغت كلذب دارأ هنأب هرفك نود رفك :سابع نبا لوق لوأت نم ىلع درلا باب

 CEN sese عرشلا لادبتسا ال مكحلا

1A1 

 ا11۹1

 EE ًاقلطم ٌرفك عرشلا ليدبت نأ ىعدأ نم ىلع درلا ب

 دمحم خيشلا نيب شاقنو ءرفكلا ماسقأ نايبو ؟رفك عرشلا لادبتسا له ب
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 EAR لم م م ل ل م ع ممم همم همم مم همم ؟حاوبلا رفكلاب دوصقملا ام باب[ 31

 علف ل ع ل ل م م همم مم م همم همم م هم ممم ممم حاوبلا رفكلا ىتعم بابا 31

 .AY sss ًاحاوب ًارفك دعي ةيداصتقالاو ةيسايسلا رفكلا ةمظنأ قيبطت له باب[ 13

 OE sss ؟امهيف عقو نم رفكي لهو ةيالولاو يلوتلا نيب قرفلا باب1

 EAE sss ةيعضولا نيناوقلاب مكحت يتلا مكاحملا ىلإ مكاحتلا مكح باب[ 1

 نم نيبو كلذ نيب طبرلاو ؟مالسإلاب همالسإ دعب يشاجنلا مّكحي مل اذامل باب[ 1

 EAT see اننامز ماكح نم هللا لزنأ امہ مكحي مل

 44 sss تايوتحملا سرهف

 اي



 ةمالعلا ةعوسوم

 ينابلالا نيدلا رصان دمحم





 نر و

 م١٠٠ (115) ءاعنص بتكلا رادب عاديإلا مقر

 يرخإلاو قيسا

e 
asylum) 

 ازد
Poy ger 

 ارداق ھام كول الوم
 ءاعنص = نميلا: سيئرلا نكوملا

 ۷۳۷۰۲۷۹۲-۰۰۹1۷ نت

 )٤۱۷۳( ءاعنص ب .ص

 Shady_noaman@hotmail.com : ىنو رتكلإلا دي يرلا
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 ةمجرثلاو ثارتلا قيقحتو ةيمالسإلا

 نابلألا نيدلا رصان دمحم
 نم رثكأ ىلع يوتحت ةعوسوم»

 «دلاخلا هثارنو ىنابلألا ةمالعلا لوح ةساردو ًالمع (5:)

 لوألا لمعلا

 ةديقعلا يف ينابلألا ةمالعلا ثارت عماج ةلسلس

 ةلأسم يفلأ براقي ام ىلع يونحت»

 «ةيانعب ىنابلألا ةمالعلا ثارت نم ةجرختسم ةيدقع ةدئافو

 2م

 ةديقعلا يف راذعألا لهأ - رفكلاو ناميإلاو مالسإلا)

 يناثلا ءزجلا

 نامعن لآ ملاس نب دمحم نب يداش





 مالكلا باوبأ عامج

 ةنسلاو نآرقلا نم ٍءيش دحج مكح لوح

 داحآلا ثيدح درو لقعلاب ةيوبنلا ثيداحألا در مكحو

٠ 





 هيف كشلا وأ نارقلا نم ءيش دحج مكح باب ]ل1

 :[ غم هللا لوسر لاق]

 َنمؤملا نإ !هللا وف ؛ضغبب هّضعب هللا باتك اوُبَّدكت الو ءنآْرقلاِب اوُلداجت الد

 «ُتِلْغَيف نآرقلاب ُلداجيَل ّقفانملا َّنإو ُتَلغيف نآرقلاب ٌلداجيَ
 :[مامإلا لاق]

 يف نانثا ىرامتي نأ :ىنعملاو":ثيدحلا بقع ربلا دبع نبا لاق :(ةدئاف)

 يذلا ءارملا وه كلذف «كشلا ىلإ اهيف ريصي وأ ءاهعفديو امهدحأ اهدحجي ؛ةيآ

 .رفكلا وه

 يف إو هللا لوسر باحصأ عزانت دقف ؛هيناعمو نآرقلا ماكحأ يف عزانتلا امأو

 امك كشلاو دوحجلا وه :رفكلا وه يذلا ءارملا نأ كل نيبي اذهو «كلذ نم ريثك

 ةاحالملاو ءارملاو «(ه0:جحلا) نم ةّيرِم يف اوُرَمَك َنيِذّلا لاري الو :لجو زع لاق

 مهنع هللا يضر فلسلا ىهنو «ناسل لكب نامومذم امهو ؛امهنم ءيش زئاج ريغ

 .هئامسأو هتافص يف هؤانث لج هللا يف لادجلا نع

 در ىلإ هيف جاتحي ملع هنأل ؛رظانتلاو هيف لادجلا ىلع اوعمجأف ؛هقفلا امأو

 زع هللا نأل ؛كلذك تاداقتعالا سيلو :كلذ ىلإ ةجاحلل لوصألا ىلع عورفلا

 تعمجأ وأ ة0ج هللا لوسر هب هفصو وأ هسفن هب فصو امب الإ فصوي ال لجو

 يف ركفتلا نع انيهن دقو ءرظن ماعنإب وأ سايقب كرديف ءيش هلثمك سيلو «ةمآلا هيلع

 . "هيلع لادلا هقلخ يف ركفتلاب انرمأو «هللا
 .( 125 1۳۲۳ الز" ةحيحصلا"

 مث ((17/8/ مقر) "ةحيحصلا" يف اهضعب تجرح دقو «هقرط عومجمب يوق ثيدح وهو :تلق (۱)

 [هنم] .هب هتقحلأف دانسإلا حيحص ًالسرم هل تدجو
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 رفك نایب باب [51737]

 ًالماك سيل انيديأ نيب يذلا نآرقلا نأ يعدي نم
 [:باجأف «ينيمخلاب ةصاخلا هتوتف نع خيشلا لكس]

 عبرأ ءاذكو اذك :لوقي هنأ ينيمخلل تارابع ىلع انفقو هنأ :اهتصالخ ىوتفلا

 وهف مالكلا اذهب لوقي نم لكو «هنيعب رفكلا يه تارابعلا هذهف «تارابع سمخ

 سفن هنأ كش البو «مكحلا اذهل ةيضتقملا بابسآلا يف انه انحرشو ءرفكي وأ رفاك
 يف كشي ال وهف ةلحض ةيمالسإلا ةفاقثلا ناك امهم ملسم اهأر قي امدنع تاملكلا

 .رفك مالكلا اذه نأ

 دنع ةلزنملا نم مه تيبلا لهأ ةمئأ نأب :هبتك ضعب يف لوقي هنأ ًالثم كلذ نم

 نأ :لوقي هنأ كلذ نمو «ءايبنألاو لسرلاو ةكئالملا ةلزنم قوف ىلاعتو كرابت هللا

 فحصملا وه ةمطاف فحصم ..ءايشألا يف اذه روكذم نظأ ةمطاف فحصم

 فحصملا كاذ نم ءزج وهف ةمئألا نيب مويلا لوادتملا فحصملا امأ ءلماكلا

 اذكهو (ه:رجحلا»4َنوُظِفاَحلُهَل اَنإَوَرْكَذلا الر نحت اإ :ىلاعت هلوقل رفك اذهو

 ًادج ةريطخ ءايشآلا هذه «هسفن ينيمخلا بتك ..هبتك نم تلقن تارابع سمخ عبرأ

 :فورعملا باتكلا :يهو هذه «ةيناريإلا ةروثلا دئاوف» :هردصأ يذلا هباتكو

 ؟ريغصلا بيتكلا اذه متيأر يردأ ال ؛«ةيمالسإلا ةموكحلاب»

 .ال :ةلخادم

 :وأ ةيمالسإلا ةروثلا :هامس يذلا ريغصلا بيتكلا اذه يف ««هورت مل :خيشلا

 لك دنع ضورفملاو «ةياعد باتك وه باتكلا اذه نأ عم ةيمالسإلا ةموكحلا

 يف رشني نأ بتاكلاب نسحي ال يسايس باتك يأ نأ نيرفاكلاو نيملسملا سانلا

 ہا
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 مدع ىلإ نوردابيو اهنوركني فوس موصخلا نأ ملعي يتلا دئاقعلا باتكلا اذه

 ةديقع مهدنع دجوي ةعيشلا نأ عمو «ةماع ةروصب باتكلا نومضمل ةباجتسالا

 نامتك :وهو يسايسلا ليبسلا اذه كولس يف ةدعاسملا نوكت ام عسوأ مهدعاسي

 نع تعمس كنأ دب ال ؛ةيقتلاب :ىمسي ءيش مهيدل دجوي هنأل ؛سانلا نع مهدئاقع

 نكمي ال هنأ ثيحب ًادج ريطخ ةيقتلا عوضوم يف مهدنع رمألاف «ءيش ةيقتلا

 يف سيل ام مهتنسلأب نولوقي مهنأل ؛مهيلإ نكري نأ ةيقتلا مهدنع نأ فرعي ناسنإل

 ال بذاك هنأ ملعي وهو ءيش نع كل لاق اذإ وهف :مهدنع نيد اذهو ؛مهبولق

 .كلذب هرمأي ةيقتلا هنم يذلا هنيد اذكه نآل ؛ًاقالطإ مالكلا اذه نم شحوتسي

 ىلعو ءاوؤاش اماولوقي نأ مهل غوست يتلا ةيقتلا هذه مهدنع نوك عمف
 هتمكحل لجو زع هللا نكل ؛مهدئاقع سانلا نع اومتكي نأ كلذ نم رثكأ سكعلا

 نأ ةيمالسإلا ةموكحلا :ًافنآ هيلإ راشملا هبيتك يف ينيمخلا لجرلا اذه مهلأ ةغلابلا

 هميظعت نم ًافنآ هتركذ ام :اهنم :ةسايسو ةوعد باتك هنأ عم دئاقعلا ضعب نع حيبي

 .لسرلاو ءايبنألاو ةكئالملا نم رثكأ تيبلا لهأل

 لك نوملعي تيبلا لهأ :ينعي مهنأ :يهو «ىرخأ ةيرفك هذهو كلذ نمو

 لهأ نأ عم ءاهب ملع ىلع مهو الإ نوكلا يف عقت ةرذ نم ام نوكلا يف عقت ةكرح

 زع هللا عم ملعلا يف ءاكرش مهولعجف «مهنأش ناك امهم ًابارت اوراصو اوتام تيبلا

 رتغي دق نم ىلع ةجحلا ميقيل ىلاعتو كرابت انبرف ءًادج ةبيرغ ءايشأ :ينعي ءلجو
 ةياعد باتك وه يذلا بيتكلا اذه يف عضب نأ ناسنإلا اذه َرَخَس :ينعي مهتياعدب

 هومس امي رارتغالا نم سانلا ريذحتل يفكت اهنم ةدحاو :نيتدفاولا نيتديقعلا

 .ةيمالسإلا ةروثلاب

  teeta tettet teteraا ا  dens eesees nenas ceree serete carerا ٣ 0١



 تايصخشلا ضعب اهب رتغا ةروثلا هذه تماق امل :ينعي فسألا عمو

 ال نم مهنمو «قحلا هل نيبت دقو عجر نم مهنمف ؛مهيلإ اوبهذ نكميو ةيمالسإلا

 ...مهتوعد ىلإ وعدي نآلا ىلإ لازي
 (1۱۸/۱۳۷:٥۱:٠٠)"رونلاو ىدهلا"

 و هيبن ةنسو هللا تايآ يف نعطي نم مكح باب ]1۸1[

 ملكتي نم ةوسنلا ضعب نم نامزلا اذه يف رهظ يذلل ةبسنلاب انخيش :ةلخادم

 هللا یلص هثيداحأ ىلع ًارجت دق نمو «ملظلاب اهمهتيو «یلاعتو هناحبس هللا تايآ يف

 ةوسنلا ىدحإ ءرمألا اذهل ةبسنلاب انخيش متعمس مكلعلو «ملسو هيلع ىلاعت

 :ىلاعتو كرابت هلوق ىنعم نع تلاقو ءاهتدرو اب لوسرلا ثيداحأ يف تملكت
 .(7:بازحألا)#ٌةالّصلا َنْمِقَأَو لوألا ةّيِلِهاجلا حر َنْجرَت الَو َنُكِتوُيب يف دزفول 2 ا ا ممر I د م سم جام 8 مم
 .ملظ اذه :تلاق

 ال اذه :تلاقف .نيدو لقع تاصقان نهنأ ةأرملا نع او هثيداحأ ىلع تلاقو

 .ةلألج لوسرلا اذه يف تمتش دقو «ضيرم هنأب اذه لوقي نم نأب نانثا هيف فلتخي

 زوجي له «نيمكاحلل ةبسنلاب ىلاعت هللا مكح هيف ضرقنا يذلا نامزلا اذه يف

 نمل ةربع نوكتل ءاهدح دنع اهفقويو ةأرملا هذه صاقي نأ نيملسملا نم درفت

 ؟ةربع نوكي ءيش اهيف لعفي وأ اهلتقي ؟ربتعا

 .ةلكشم ريصي انه ءال :خيشلا

 .ةربع اهلعجي ىنعي :ةلخادم

 . :ةلخادم
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 .ًالثم اههوشي ينعي :ةلخادم

 فورعم اذه يف يباوج انأف لاقي امك ديصقلا تيب وه اذه ناك اذإ :خيشلا

 ةريثكو ةريثك لسافم هنم بترتي كلذ نأل ؛دارفألل تسيل دودحلا ةماقإ نأ :ًامئاد

 نأ ًالثم ديري يذلا لجرلاف ءهيلإ ترشأ يذلا نمزلا اذه لثم يف ةصاخبو ءأدج

 ضعب اهيذؤي هنأ وأ «ًالثم ةدترم اهنأ رابتعا ىلع :لتقلاب ةأرملا هذه ىلع دحلا ميقي

 ءادتعالا ىنعمب ًالوأ اهذخأتس «بيدأتلا ىنعمب اهذخأت نل يه ءاهل ًابيدأت ؛ءاذيإلا

 مهرودب نوموقي مهف ءهرخآ ىلإ ..خأ وأ بأ براقأ اهل نوكي نأ دب ال مث ءاهيلع

 «ىرخأ ىلإ ةلحرم نم ءادتعالا لسلستي اذكهو ..اهيلع يدتعملا ىلع ءادتعالاب

 .دودحلا ةيعرش نم دوصقملا وه اذه سيلو ءضرألا يف داسفلا رثكيو

 زوجي ال «تعمسام باوجلاف ءطقف وه اذه كلاؤس نم دوصقملا ناك اذإف

 نم عون يأب اهبيذعت وأ ءاذيإلا عاونأ نم عون يأب اهءاذيإ زوجي الو اهتصصاقم
 دجوي ال ماد ام «تديق تنأ ًاعبطو هللا لزنأ امب مكحي يذلا مكاحلل الإ «باذعلا

 .دارفألا نم درف كلذب مكحي :ًاذإف ءهللا لزنأ امب مكحي نم

 ىلوتي نأ ةيمالسإلا تالتكتلا نم ركفي نم ضعب ءاطخأ نم عقاولا يف اذه

 بابسأ هيف تأيهت عمتجم يف الإ ًاقالطإ زوجي ال اذه ,دودحلا ةماقإ دارفآلا ضعب

 اًيٌةاََيَح ٍصاَّصِقْلا يف ْمُكَلَّو# :ىلاعتو كرابت هلوق اهيف ققحتي يتلا دودحلا ةماق
 .(۱۷۹:ةرقبلا)% نو ْمكّلَعَل باَبْلألا يلو

 ىلإ ةفاضإلاب هريغ ىلع ًامكاح هسفن ضرفي نأ ديري امنيح درفلا نكل
 عقي دقف ءًافنآ هيلإ ترشأ امم ذيفنتلا وأ مكحلا اذه ءارو نم بترتت دق يتلا دسافملا
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 :يهو ىرخأ ةيواز نم عرشلا ةفلاخم يف وه
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 انأ نكل ءاهنم ءيش يلإ لقنو ءاهتاملك تأرق ام انأ «ًالثم ةأرملا هذه لثم

 ثيدح نوزيميال مهنأ يمالسإلا عمتجملا يف ًادج ريثكو ريثك اهلثم نأ روصتأ

 نيملسملا ءالؤه نأ نعمسي نهف «سانلا ثيداحأ نم مالسلا هيلع لوسرلا

 تاصقان ءاسنلا نأ :نولوقي نيقدشتملاو مهمعز يف نيعطنتملا وأ نيكمستملا

 .نيدو لقع

 هلاق اذه نأ نوفرعي ال نكل «ماكحألا نم ًالثم مكح «مهل ًايأر اذه نأ نونظي

 عقيال يكل كلذ نم عسوأ وه ام ضرتفأ انأ ىتح ؛ًاقح مالسلا هيلع لوسرلا

 نع ثيدح هنأ تعمس اهريغ وأ يه تناك ول ىتح ؛ةيعرش ةذخاؤم يف ملسملا

 ءاهيأر يف ليباهم خئاشم خئاشملا ءالؤه نكل «خئاشملا لوقياذكه «لوسرلا

 نوفرهي نييعجر :ةصالخلاب ..مهدنع ام ءةفاقث مهدنع سيلو «يعو مهدنع سيلو

 .ريثكلا مالكلا اذه نم «نوفرعپ ال امب

 هذه كلذل ؛مالسإلا يبن هلاق ًاثيدح ًالعف اذه نأ اهنهذ يف ًامئاق سيل اهنأ :يأ

 ال- ملسملا مكاحلا اذه انآ هنأ ضرتفأ «ملسم مكاح كانه ناك ول اهلاثمأو ةأرملا

 ؟كيأر ام -هللا حمس

 .نيملسملا مكحتو ملسم مكاح نوكت هللا ءاش نإ :ةلخادم

 باتكلا ىلع نيملسملا ماكح نم ًامكاح نأ ضرتفأ :دوصقملا ...:خيشلا

 نم اهكسمي امنإو ءاهليذ نم اهذخأيو اهبساحيو ةأرملا هذه ىلإ يتأي ال ءةنسلاو

 انآ هلل دمحلا «معن يأ :لوقتف ؟ةملسم تنأ له :اهلأسي ءاهتديقع نم اهسأر

 كدنع تبث اذإ كيأر ام .معن يأ ؟انيقي .معن يأ ؟هلوسرو هللاب نينمؤت ؟ةملسم

 يتلا هذه كتفاقث وأ كلقع وأ كاوه فلاخو «مالسلا هيلع لوسرلا نع ثيدح

 ہا
ET 



 «ثيدحلا لبق وأ ءاذهك ثيدحل ةبسنلاب كفقوم ام «هرخآ ىلإ ..اهيف كسفن نيرت

 :ةيآلا كلت نع تلق تنأ املثم ةيآب اهل يتآيس «ىطخيب موعزملا مكاحلا خيشلا اذه

 نيلوقت تنأ «76:بازحألا»«لوألا يها جّ جَ الو َنُكِيوُبي يف دزو
 ؟ةنسلاو باتكلاب ءهلوسرو هللاب ةنمّؤم كنأ

 ؟ميركلا نآرقلا يف ةيآ هذه نأ نيفرعت له

 .فرعأ ال انأ هللاو ال

 ءاهنيد نم اذه نأ فرعت ال اهنأل ؛اهنيد نع ةدترم اهنأ لاقي نأ زوجي ال :ًاذإ

 .لهج اذه

 ىلإ ..اهبدؤي نأ ديري ءاهصصاقي نأ ديري ...ًامكاح هسفن بصن يذلا اذهف

 ؟لهج نع وأ «ةقدنز نعوأ ملع نع اهنأ مهفي مل وه نكل «هرخآ

 يه ءايشأ نوعمسي مهنأل ؛تاباشلا الو بابشلا نم ًاريثك مولأ ال ةقيقحلا انأو

 متنأو «بوقعي نبا مد نم بئذلا ةءارب :لاقي امك اهنم ءيرب مالسإلاو مالسإلا نم

 ؟يأرلا اذه يف ينوكراشت

 .ديكأ :ةلخادم

 «ةمظنم ةيعوبسأ كانه ًاسورد يقلأو قشمد يف تنك امل ركذأ انأو :خيشلا

 ةتيقملا تايفوصلا ضعب ىلعو «عدبلا ضعب ىلع اهيف ثدحتن ةبسانم ينأت تناك

 رادلا لطع ءريخلا هيزجي هللا ناك يذلا رادلا بحاص كانه ءراكفألاو ءارآلا نم

 يف ضعب ىلإ اهضعب فني فرغلا هذه لعجو «فرغ ىلإ اهعطقيل ءاهءانب متي نأ نع
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 لقاع هنكل ءًاتقؤم ًافاقيإ ًابيرقت هفقوأف «خيشلا هلوقي ام لك عمسي عمجلا نأ ليبس

 «خياشملا نم تاملك نوعمسي مهنأ ةقيقحلا نأل ؛مالسإلاب اورفك اذإ نييعويشلا

 دجسملا يف ةصاخ سانلا ضعب «ةداع كانه اندنع ءسوفنلا فرقت خياشملا ضعب

 «نيفص كانه ةجاحلا ءاضق تويب يف «ةيمأ ينب دجسم وه يذلا قشمد يف ريبكلا

 ةياص سبال نوكي ةجاحلا ءاضق نم علطي خويشلا ضعب دجت «نيفصلا نيب رممو

 نم ءزهيو هيلجرب كبديو يشميو «يطغيو هدي طحي ضاحرملا نم علطي .ةحوتفم

 .هيدهي هللا :ةلخادم

 مالسإلا اذه ديرأ ال :مالسإلا وه اذه ؛ةئزهم اهدعب ام ةلزهم :خيشلا

 ءالؤه اوذخاؤت ال :لوقي كلذل هرخآ ىلإ ..ةفاخسو ةيفارخ تاملك نوعمسيو

 ىمألا انبحاص اذه «بوعشلا نويفأ نيدلا نأ نولوقي امدنع نييعويشلا سانلا

 ةقيقحلا نأل ؛بوعشلا نويفأ نيدلا نأ نولوقي امدنع نييعويشلا اوذخاؤت ال :لوقي

 نأ ءالؤه لوقي نأ قحو مالسإلا نم تسيل هذه ءاهنوعمسي يتلا ءايشألا هذه

 .حيحصلا مالسإلا نومهفي ال مهنأل ؛بوعشلا نويفأ نيدلا

 ريغ ةعيرشلا يف نيصصختمو ةرتاكد ىرن :ةأرملا هذه يف ضرتفن اذام نآلاف

 ةعماجلا يف سردت يهو ءةعماجلا يف ةأرما ينلأست مويلا كلذ «مالسإلا نيمهاف

 هللا ءأطخخ اذه :روتكدلا لوقي «شرعلا ىلع هللا ولع عوضوم يف روتكد اهشقان ءًاضيأ

 .ناكم لك يف

 ہا



 .هيدهي هللا :ةلخادم

 ةرم تنك ءةبرجت يف تلخد انأو ءاهلبقي ال رفاكلا ةديقعلا هذه !هللاو :خيشلا

 ناكو ءايروس يف كانه ًابرغ ةيقذاللا ىلإ بلدإ نمو «بلدإ ىلإ بلح نم قلطنم
 نوفرعت «بلدإ نم ةيقذاللا ىلإ انبهذ «ىبلش نمحرلا دبع همسا انناوخإ دحأ ىعم

 .اولمعي اذام ًاناجم ةرايس يف نوكي يذلا «ةذاحشلا ةقيرط مهدنع نييبوروألا

 يشام انأو «ةيرصع ةقيرطب سب قيرطلا يف ذاحش فقوي «فرعأ ام :خيشلا

 ام ؛عارسإلا ريثك وأ «عارسإلا ضعب نيعرسم ًاعبط «يبحاص يبناجبو يترايسب
 انفقو «هماهبإ عفار ًاصخش كانه نأ انعمس ًاطوش انعطق امدعب مهملا :...يردأ

 ةرايسلا ءانعم هذخأت انعد :نمحرلا دبع اي كيأر ام :ًالعف :ةآرملاب انعلطتو اذكه

 تسيل نكلو ؛...هفقاو هتجوزو «يكيرمآ لجرلاب ذإو ءهللاو انعجر «دهاشلا .ةيضاف

 دبع (انيخأل) تلقف ءاهيلإ راشأ ةرايسلا انفقوأ املف ءًابناج (ةفقاو) ًانلع ةفقاو

 اوبكر :دهاشلا «بناجأ مهنأ انفرع امدعب امهعم قيرطلا عطقنس :ًاذإ «نمحرلا

 .يتينابلأ يبسح ءاهنطرأ ال انآ امأ :ةيزيلجنالا نطري يبحاص ءانيشمو نينثالا

 هللا يف تنأ كتديقع يه ام :انلصو ىتح ...«مه نيأ نم مهلأسا :هل تلق أدب

 دحاو ةديقع نوكت نأ ةبارغ ءروتكدلا ةديقع هذه .ناكم لك يف :لاق ءلجو زع

 وهو ..اذك هل لق ..اذك هل لق :انبحاصل انآ تلقف ءةبارغ كانه سيل ؛يكيرمأ رفاك

 لوقعملا ؛لوقعملا وه اذه هللاو :يل لاق ءديصقلا تيب ىلإ انلصو ىتح ...مجرتي

 فيك ؛ناكم الو نامز ال :قلخ كانه سيلو ناك هنآل ؛اهلك تاقولخملا قوف هللا نأ

 ةديقعلا هذه دعب نومهني ال نويرصملا ةرتاكدلا ءناكم لك يف هللا نأ لاقي

  antes tereteا ا  SSseeseesenetes seen teteeteemnesرا ۹ 0١



 قوف كللضيو كشقانيو يرهزألا يتأيو «فيرشلا رهزألا يفو «بالطلا اهنونقليو

 .ىوتسا شرعلا ىلع نمحرلا :لوقت كنأل ؛اذه

 اوركنأ اذإ مهنأ ؛ءاسنلا نع ًالضف لاجرلا نم سانلا نم ريثك ذخاؤيامف

 عراسن ال :ًاديعبو ًابيرق ًاراركتو ًارارم اذه تلقو «يبهذم انأ كلذل ؛ةيعرش قئاقح

 لوسر ًادمحم نأو ؛هللا الإ هلإ ال نأ دهشي نمم دحأ ىلع رفكلا ةملك قالطإ يف

 «باتتسب انهف ؛لوقي ام ينعي هنأ نيبت اذإف ؛باوجتسالاو قاطنتسالا دعب الإ هللا

 .انل هدجوي نأ هللا لأسن ءملسملا مكاحلا نم لتق الإو بات نإف

 اهلوق نع دوعت اهنأ ةمكحملا يفاهنم اوبلط مهنأ لوقت ةفيحصلا :ةلخادم

 نع يدوعو هرخآ ىلإ ..يتملكتو ةئطخم يتنأ نأ اهومهف ءرمألا اهومهف امدعب

 ىرخآ ىلإ ..اذك تأطخأ انآ هنأ :ةديرجلا يف يبتكا ؛:ةمكاحم لمعن نلو كلوق

 ءةمكحملا تميقأف «هولمعا هنوديرت نيذلاو ءهلوقأ انآ ام ىلع ةممصم انأ :تلاقف

 عربتو «لوقت اميف ةدقتعم اهنأ تتبثأ يهو ًاداقتعا اذه تلاق اذإ :لوقأ نأ ديرأ نآلا

 هذه لتاق انآ هنأ هسفن ملسي هنأ ىتحو «هسفنب عربتو ءاهلتقي نأ ىلع نيملسملا دحأ

 نوكي هلعل ثيدح نم فشتساو ءاهريغل ةربع نوكت ىتح اذه اوملعاو ةأرملا

 تمتش دق ةجوز هدنع تناكو ماركلا ةباحصلا دحأ نأ «يردآ ال حيحص وأ فيعض

 لوسرلا كلذ غلبف «تتامف اهيلع أكتاو اهردص ىلع هرجنخ عضوف ءا لوسرلا

 .هلل دمحلا :ةلخادم

 يدنع نوكي نامزلا اذه يف مكحلا اذه قبطي يذلا نكل «معن يأ :خيشلا

Foy 
 ہا



 .تاليثم تاوخأب دصقأ .تاوخأ اهل سيل وأ تاوخأ اهل هذه هنأل ؛ناويح

 .نامزلا اذهب نهرثكأ ام هللاو :ةلخادم

 ؟اهلتقي نأ ديري هذه لثم ةدحاوب عمس ام لك ناويحلا اذهف :خيشلا

 .ًانلع ترهشأ «هنظ ىف ترهشأ هذه سب :ةلخادم

 لصأ ىلإ عجرنف ءدساف هلك عمتجملا ماد ام ءيخأ اياذه زوجي ال :خيشلا

 ءالؤه لكو انأو مويلا تنأ «ةوقلا لامعتساب ةيبرتلا نوكت له «يوبرتلا جهنملا

 ىضقيسف .عمتجملا يف مئاقلا جاجوعالا موقت نأ تدرأ اذإف ءءافعض نيملسملا

 .ةياهنلا يف ةوعدلا ىلع ىضقيو «كب ذولي نم ىلعو كيلع

 لاقملا ةبتاك انخيش ةديرجلا يف مويلا «ةأرملا هذه ةيضقل ةبسنلاب :رخآ لخادم

 تلقو ءانأ تعجارت تلاق ام ىنعي ؛ْنَلَبُم راذتعا هبش ةرذتعم ىنعيف ءاهسفن یه

 ..اذك

 .اهولوقي ال خياشملا ءاهولوقيب الو :خيشلا

 .خيش اي حيحص هللاو :ةلخادم

 يتلا ءايشألا هذه لوقتو «يناميإو يمالسإ يف نوككشي ءالؤه :لوقت يهف

 انآو ءهلوسر مالكو هللا مالكل ةضقانم هيف نأ نايبلا نع اولاقو ءءارتفا ضحم اهولاق

 .ينايب وه اذهو ؛ثيداحألا يف امو نآرقلا يف ام الإ تبلط ام

 نأ سائلا نم ديرن ال نحن ذاتسألا لضفت املثمو :نطبم راذتعا هبش اذهف

 ..اهرفك ىف رمتست الأ اذه لثم نكل ءاتبتو انرفك انحإ هللاو :اولوقي

 (00 1:08:85 /۲۸۲) "رونلاو ىدهلا"



 ِتاَيآَو هّللابأ لف: ىلاعت هلوق يف رفكلا له باب ]1۳4[

 ؟يلمع مأ يداقتعا 4َنوُنِرْهَتْسَت ْمَتنَك ِهِلوُسَرَو
 هللاي لف :-ىلاعتو كرابت- هلوق يف ءاج يذلا نيدلاب ءازهتسالا :لاؤس

 ,(55:ةبوعلا» ْمُكِناَميِإ دعب م ُدْدَفَك دق اوُرِذَّتْعَت ال نور ِرهَتْسَت منك ِهِلوُسَرَو ِهِناَيآَو

 ؟يلمع مأ يداقتعا انه رفكلا له :لاؤسلا

 تايآب ءازهتسالا نآل ؛نانرق هل رفك اذه لب «يداقتعا رفك اذه كش ال :خيشلا

 اذهو «ناميإلا فيعض ناك امهم نمؤم نم ردصي نأ نكمي ال -لجو زع هللا

 ريفكت زوجي ال) :لوقن انك امنيح قباسلا انمالك يف لخدي يذلا وه رفكلا نم عونلا

 تايآب هؤازهتسا انهف (هبلق يف رقو ام ىلع انلدي ءيش هناسل نم رهظ اذإ الإ ملسم

 رفاك اذإ وهف هب أزهتسا امب نمؤي ال هنأ ىلع هنم رارقإ ربكأ اذه لجو زع- هلل
 .ًايداقتعا ًارفك

 6010:3١:55 /۹۷۲)"روللاو ىدهلا"

 اپ هلوسرو هللا مالكب ءازهتسالا مكح باب [550]

 .رفك هتايآو هللاب ءازهتسالا ...رفُك اًعبط :خيشلا

 ,(9:8/539":0)"رونلاو ىدهلا"

 ؟ةنسلا يركنم مكح باب 1411

 حيحصلا ثيدحلاب جنحي مل نم ىلع ري امب :خيشلا ةليضف لاؤس :لئاسلا

 ام ىلع ثيدحلا لوأتي وأ ءرمألا اذه ىلع نآرقلا يف حّرَصُي ال هنأ ةجيتن

 ؟ءاوه قفاوي

 ہا



 امنيح رمأ دق لجو زع هللا نأل ؛ًاملسم نوكي ال اذه ًاعبط ...فيك :خيشلا

 ىلإ :نينثا نيرمأ ىلإ اوعجري نأ ماكحألا نم ام ءيش يف نوعزانتيو سانلا فلتخي

 لإ ُهوُدُرَف ءىس يف ْمُثْعَراتَت نق :ىلاعت لاق امك لاپ هللا لوسر ةنسو هللا باتك

 ٌنَسْخَأَو ريَ كلذ رخآلا مْوَيَلاَو هاب َنوُئوؤُت منك نإ ٍلوسَرلاَو هللا

 امنإ هللا ىلإ ةيآلا هذه يف درلا نأ ىلع ريسفتلا ءاملع قفتا دقو (ه:ءاسلا) € ايوا

 امك ينعي ال هللا ىلإ درلا نآل ؛ناكمب روهظلاو ةهادبلا نم اذهو «هباتك ىلإ درلا وه

 نكمي ال لجو زع انبرف ءهيلإ نامصاختملا بهذيف يضاق وأ مكاح ىلإ رمألا در ول
 درلاب دوصقملا نأ ىلع اوعمجأ كلذلو ؛ىلاعتو كرابت هتاذل هيلإ اودتري نأ رشبلل

 .هباتك ىلإ :يأ فوذحم فاضم ريدقتل هللا ىلإ

 ناك نمل ةصاخبو هصخش ىلإ درلا نكمي ال :هلوسر ىلإ درلل ةبسنلاب كلذك
 الف مالسلا هيلع هتافو دعب اوءاج نيذلل ةبسنلاب صخأ ةروصبو هتايح يف هنع ًاديعب

 درلا لوسرلا ىلإ درلاب دوصقملا نأ رمألا ًاضيأف هصخش ىلإ درلا مهنكمي

 .هتتس ىلإ
 ةيآلا هذهل هلوسرو هللاب رفك دقف ةنسلا نود نآرقلاب يفكتسي هنأب معز نمف

 ىََق اذِإ ِةَنمْؤُم الَو ِنِمْؤُل ناك امو :ىلاعت هلوق يف امك «ةريثك تايآ نم اهلاثمأبو

 لص دقق هَلوْسَرَوهْللا صعب ْنَمَو ْمهِرْمَأ نم ةا م وكي نأ ارم ةُلوُسَوَوهّلل

 ساتل مِل َركَّذلا َكْيلِإ َنلَرنَأَو :ىلاعتو كرابت هلوقو (٠:بازحألا)اتبم الالص

 امك وه يذلا مالسلاو ةالصلا هيلع هنايبب نمؤي مل نمف (44:لحنلا)4ْمِهّْيَلإ رُت ام
 عطب نم :لاجملا اذه يف رهشألا ةيآلاو «...نآرقلل نايبلا اذه هيلإ فاضي

 ا ۸٠(. :ءاسنلا)€ هللا َعاَطَأ دع لوسا

 سيل وهف نآرقلا ىلإ امنإو مالسلا هيلع هتنس ىلإ مكاحتي ال هنأب معزي يذلاف
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 َنوُنِوْؤتَقَأال :باتكلا لهأ ضعب يف ىلاعت هلاق ام هيلع قدصي امنإو نآرقلاب ًانمؤم
 نم ديدشلا ريذحتلا ءاج كلذلو (8:ةرقبلاا# ٍضْعَبب َنوُرُمْكَتَو باَتِكْلا ضْعَبِب

 ال» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف ةنسلا نود يقف نآرقلا ىلع دامتعالا نع ا يبنلا

 هانمرح ًامارح هيف اندجو امف هللا باتك اذه :لوقي هتكيرأ ىلع ًاثكتم مكدحأ نيفلأ

 لوسر مرح ام نإ الأ «هعم هلثمو نآرقلا تيتوأ ينإ الأ هانللح ًالالح هيف اندجو امو

 اَلِإَّوُه ْنِإ ءىّرَل نَع ُقِطْنَي امو :نآرقلا يف ءاج امك هنأل «هللا مرح ام لثم هلل

 .(4 2: مجنلا»# ىَحوُي یخو

 : ةو هلوق يف ًةنسو اًباتك نيملسملل نيساسألا نيردصملا عمج دق :ًاماتخو

 اقرفتي نلو «يتنسو هللا باتك امهب متكسمت نإ ام اولضت نل نيرمأ مكيف تكرتا
 ال هنأب موصيو يلصي ناك ولو نيملسملا نم حرص نمف «ضوحلا يلع ادري ىتح

 هضقانتو هرفك ىلع لدي ام لوأو «رفاك وهف ميركلا نآرقلا ىلع الإ هنيد يف دمتعي
 نآرقلا ...يف تأت مل ةالصلا هذه ةالصلا هذه يف ًاصلخم ناك نإ ةالص يلصي هنأ

 ليصافتلا هذه «دهشتو راكذأو ..دوجس ..عوكر نم ؟ةفصلا هذه هتءاج نيأ نمف

 الف نآرقلا ىلع الإ دمتعي ال هنأ معز نمف ةا هللا لوسر قيرط نم انتءاج امنإ اهلك

 رصأ نإف باتتسي هماكحأ عيمجب عرشلا ذفني ًامكاح كانه ناك ول لب «همالسإ حصي

 .هيلع هللا بات بات نإو ءًادح سیلو ًارفك لتق نآرقلا ىلع هنيد يف دمتعي ال هنأ ىلع

 20:79:78 /ب١٠)"رونلا ةلحر"

 .(5561/مقر) عماجلا حيحص )١(
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 ؟رفكي ةنسلا در نم له باب [1]

 ؟" رفك دقف ةنسلا در نم" دمحأ مامإلا ةملك...خيش :لاؤس

 .حيحص اذهف «لصأك ةنسلا در نم دوصقملا وه ًاعبط «ناعتسملا هللا :خيشلا

 ينرضحت ام هصق دروم يف اهقاس امل دمحأ مامإلا وه لوقأ نكل ءال :ةلخادم

 .رفك دقف ةنسلا در نم لاقف «هدرف زا ىبنلا ثيدح هغلب لجر نأ نآلا

 ًاقالطإ ةنسلا در دوصقملا نأب اهانلوأتو ةلمجلا هذه انذخأ اذإ نحن :خيشلا

 ةنسلا راكنإ نأ كش الف ءءزج يف ةلمجلا هذه لجأ نم ةبسانملا ثءاج يذلاو

 ثيدح صوصخ يف مالكلا اذهب لوقأ ال انآ «هتاذب ثيدح راكنإ نکل «ةدر ًاقالطإ

 اذإف ؛ةنسلا نم ءزج راكنإ نيبو ؛ًاليصفتو ةلمج ةئسلا راكنإ نيب قرفأ انأو «نيعم

 ةدر وهف لاق وأ لعف او لوسرلا نأب فارتعالا عم ءزجلا اذهل راكنإلا اذه ناك

 تبثي مل هنأل ؛عدبلاو ءاوهألا لهأ نم ريثك نأش وه امك راكنإ ناك اذإ امأ ءًاضيأ

 ءالؤه مويلا لاثم ربكأ هرفكب سيلو هقسفب دقتعأ انأف «هلهج ببسي ولو هدنع

 متيلب يذلا ءالؤه لبقو ؛ناسح هلبقو فاقسلا ًافنآ هنع ملكتن انك يذلا لجرلا

 .ريغ يلازغلا نكل :خيشلا

 ام ريثك نبا «ريثك نبال رصتخم يف ثيداحأ ححصي نآلا ينوباصلا :خيشلا

 ملعب هلهجو ثيداحألل ريثك نبا قوس بولسأب :وه هدهجب نکل ءاهححص
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 اميف ةصاخبو اهركذ يتلا ثيداحألا ضعب ىلع ريثك نبا توكس نأ نظي «ثيدحلا

 نأب نولوقي ثيدحلا ءاملع ؛هريغ وأ ًالثم دنسملا نم دنسلاب قوبسم اهنم ناك

 وأ ةا لوسرلا ىلإ هنم هدانسإب مالسلا هيلع لوسرلا نع ثيدحلا قاس اذإ فلؤملا

 وهف ؛هيلع ةيلوؤسم الف مالسلا هيلع لوسرلا ىلإ نيفلؤملا ضعب نم هلقن دانسإب

 الإ دنسلا تقس ام انأف رظنا ئراقلا اهيأ ينعي بولسألا اذه نكلو ؛ةمذلا ءيرب

 يف لوقي امك تلقو هنع تينغتسا تنك انأو حيحص دنسلا اذه نأ دقتعأل ال رظنتل

 .هرخآ ىلإ ..نسح هدانسإ ..حيحص هداتسإ بلاغلا

 ءراكنإلا دشأ اهركنأل اهنع يلازغلا لتس ول ثيداحأ ححصي ينوباصلاف

 .يئاوه يلقع بولسأ يلازغلا بولسأف

 (01 1:15 :ه1/ هقا/ل)و ( ٠١:15:4١ /هقالز "رونلاو ىدهلا"

 رتاوتملا ثيدحلا ركني نم رفكي له باب [ ۳1

 رتاوتي مل ام مهضعب دنع رتاوتي دقف يبسن رمأ رتاوتلا نوك نع مامإلا ملكت]

 :[لاق مث :نيرخآلا دنع

 ؟رتاوتملا ثيدحلا ركني نم مكح :ةيناثلا ةلأسملا

 هنإ انفرع اذإ «ىلوألا ةلأسملا ىلع ينبنت ةيناثلا ةلأسملا هذه نع باوجلا

 رتاوتم ريغو «مهضعب دنع رتاوتم وه ؛ًاثيدح ركني نم ريفكت زوجي الف ةيبسن ةيضقلا
 فورعم اذه لاثمو «هرتاوت ىلع اعمجم ًاثيدح ضرتفن هنأ ىلع ءرخآلا ضعبلا دنع

 ًاوبتيلف ًادمعتم يلع بذك نما :مالسلا هيلع هلوق وهو الأ «حلطصملا بتك يف

 ثيدحلا ركنم ريفكت مدع وأ ريفكت نيب قرفال :لوقن ذِكئتيح «رانلا نم هدعقم

 هتعانقب ةريعلا هنأل ؟اذامل امهنيب قرف ال حيحصلا داحآلا ثيدح ركنم وأ رتاوتملا

 يا



 هلاق «حيحص ام ًاثيدح نأب دقتعي وه ًاملاع ًاناسنإ انضرتفا اذإ ءوه ةيصخشلا

 هنأ فرع هنأل ؟شيل تفرع ءرفك دقف هركنأو رتاوتم هدنع سيل وه نکل «لوسرلا
 سكعلاب سكعلاو ءداحآلا قيرط [لب] ءرتاوتلا قيرطب ال نكل ؛مالسلا هيلع هفلاخ

 امب ةربعلا هنأل ؛هريفكت زوجي الف ؛هريغ دنع رتاوتم ثيدح هدنع حصي مل وه امامت

 وأ رتاوتلا ثيدح ركنم ريفكت هنأ كل رهظ نآلا هنظأ ءًاباجيإ وأ ًاباس هسفن يف ماق

 نم لك يف هنأل ؛هريفكت مدع وأ حيحصلا ثيدحلا ركنم ريفكتك هريفكت مدع

 يف ماق نإ ءرتاوتم ريغ وأ رتاوتم هنأ رظنلا ضغب هسفن يف ماق ام وه ةلعلا نيرمألا

 حيحص ريغ هنأب هسفن يف لاق نإو «رفاك وهف هلحج مث حيحص ثيدح اذه هنإ هسفن

 ؟هريفكت زوجي الف

 ءاملع :ينعي «رتاوتم ثيدحلا اذه هنإ ىلع ةمألا تعمجأ ول ىتح :ةلخادم
fw رتاوتم ثيدحلا اذه نأ ىلع اوعمجأ ةمألا... 

 يلع بذك نما :ثيدح يف دوجوم عامجإلا هنإ لاثم كل تبرض انآ :خيشلا

 ةيريمض ةينادجوو ةعانق هدنع راص وه له هركني يذلا عامجإلا اذه «ًادمعتم

 هروصت اذه نكل ءرفاك وهف ركنأو اذه لصح اذإف ؟ةعمجم ةمألا نأب ةيسفن

 .ًادج بعص
 ٠٠:٠١:۳٤( /1* ) "رونلاو ىدهلا"

 تةنسلاب ئزهتسملا ريفكت ىف طباضلا باب ["545]

 ؟ًارفك دعي داحآلا ريخ راكنإ لهو

 اهنوكب ملعلا وهأ ةنسلاب ئزهتسملا ريفكت يف طباضلا ام لئاسلا لآسي :لاؤس

 .كلذ ريغ مأ ةنس
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 ًادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشي ملسم ريفكت زوجي ال هنأ كش ال :خيشلا

 ًالهاج ناك اذإ امأ ءةنسلا يف تباث وه هركني يذلا نأ ملعي وهو الإ هللا لوسر

 وهف كلذ عمو ةنسلا يف هتوبثب نمؤي اعيش ركنأ نمف «رفكي نأ لدب مّلَعُي نأ يغبنيف

 .همد لحي رفاك كش الي اذه هركنأ

 ءاملعلا نم ريثك نأ يهو الأ ميدق ذنم ةيفالخ ةلاسم ىلإ انرجي باوجلا اذهو

 ثيدح نيمسق ىلإ انيلإ هدورو ثيح نم يوبنلا ثيدحلا نومسقي نيرخأتملا
 وهف رتاوتلا ثيدح ركنأ نم نولوقي مهنأ كلذ ىلع نونبيو «داحآ ثيدحو «رتاوتم

 يليصفتلا باوجلا اذه نأ دقتعأ انأ ءرفاكب سيلف داحآلا ثيدح ركنأ نمو «رفاك

 نيليصفتلا نم لكو داحآلا ثيدحو رتاوتملا ثيدحلل قباسلا ليصفتلا ىلع مئاق

 نأل ؛داحآ ثيدح يفو رتاوتم ثيدح يف عقاولا ثيح نم «عرشلا يف هل لصأ ال

 نم سيل اذه نكل ءدارفألا نم درف ىلإ ثيدحلا لوصو ةقيرط وه داحآلاو رتاوتلا

 نم سيلو مالسلا هيلع لوسرلا مف نم ردص ام وه ثيدحلا نأل ؛ثيدحلا ةعيبط

 ركنأ نمو «رفاك وهف رتاوتلا ثيدح ركنأ نم نيب قيرفتلاب قباسلا ليصفتلاف «نآرقلا
 ركنأ نم لك :لاقي نأ حيحصلا امنإ ؛ًاقيقد سيل اذه ءقساف وهف داحآلا ثيدح

 سانلا نم ديز دنع ثيدحلا اذه ناك ءاوس رفاك وهف هلاق لوسرلا نأ دقتعي ًاثيدح

 مالسلا هيلع يبنلا نأ دقتعي ثيدحلا ركنأ يذلا صخشلا نأ مهملا ؛داحآ وأ رتاوتم

 لقعلا يف لخدي ام هنأل لبقي نأ نكمي ال ثيدحلا اذه :كل لوقيب كلذ عم هلاق

 داحآ ثيدح وأ رتاوتم ثيدح هنوك امأ مويلا ةفورعملا ةيرصعلا ةفسلفلا رخآ ىلإ

 نأ داكلابو «نيملسملا نم دحاو نويلملا يف الإ هفرعي نأ نكمي ال ليصفتلا اذهف

 يف تلخدأ يتلا سئاسدلا نم نأ دقتعا انأ كلذلو «نويلملا يف دحاولا اذه دجوي

 الأ مالسإلا يف ليخد اذه لاح لك ىلع نكل دصق نسحب وأ هين ءوسب مالسإلا

 يا



 فلتخت ةجيتن طبر مث « تاوتلا ثيدحو داحآلا ثيدحلا ثيدحلا نيب قيرفتلا وهو

 .ًاداحآ وأ ًارتاوتم ثيدحلا نوك فالتخاب ىرخألا نع ةدحاو

 وه ءرفاك وهف رتاوتلا ثيدح ركنأ نم نإ هنإ ةجيتنلا ةلمج نم ًافنآ انركذ
 اميف رخآ لاثمب يتأنل «قباسلا ىنعملا سفنل عجرن «ملعلا لهأ دنع رتاوتم ثيدح

 اذه هري مهدنع ام نيملسملا نييالم نكل ملعلا لهأ دنع رتاوتم ثيدح دعب

 نأب ملع هدنع ام نکل «لوبقم شم لوقعم شم اذه :لاق هب عمس دحاوف «ثيدحلا

 كلذ سكع ىلعو «رتاوتم ثيدح نولوقي ملعلا لهأ نكل لوسرلا هلاق ًاثيدح اذه

 ام لوألا «هركنيب وه كلذ عم رتاوتم وم نكل لوسرلا نع تباث ثيدح وه ملعي وه

 .رفكيب رخآلاو ءرفكي

 ثيدح ؛رتاوتلا ثيدحو داحآلا ثيدح نيب قيرفتلا نم تجتن ىرخأ ةجيتن
 يف هبذخألا زوجي ال رتاوتلا ثيدح «ةديقعلا نود ماكحألاب هيف ذخؤي داحآلا

 ذخؤيف داحآلا ثيدح نيب اوقرف ةديقعلا يف هب ذخألا بجي ال لقألا ىلع وأ ةديقعلا

 ؟شيأ - اهيف ثيدحلا نوكي نأ دب الق ةديقعلا امأ «ةديقعلا يف سيل ماكحألا يف هب

 لئس ول ؛ًاثيدحو ًاميدق ءاملعلا ضعب هررقي هنأ بئاجعلا نم مالكلا اذه رتاوتم -

 اذه هل ليق اذإ فرعي نأ ًالضف فرعيب ام ؟فيعض الو حيحص ثيدحلا ملاعلا اذه

 تررق (فيك ًاذإ) ؛يتلغش يه ام هذه ينفرعيب وش (كل لوقيس) «داحآ الإو رتاوتم

 ثيدح ركني نم هنأ كلذ ىلع تبترو «رتاوتلا ثيدحو داحآلا ثيدحلا نيب قرفت

 .رتاوتلا ثيدحب الإ تبثت ال ةديقعلا نأل هيلع ريض ال ةديقعلا يف داحآلا

 يروسلا ريبعتلاب ةسوباطلا هذه يف عقو ريرحتلا بزح ديدشلا فسألا عم

 زوجي ال :ريرحتلا بزح أشن ام لوأ لاقف ؛ةرفحلا هذه يف بطملا اذه يف ينعي
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 نم دارفأ ضعب نيبو مهئيب تاشقانم راص نيدعبو ةديقعلا يف داحآلا ثيدح لخأ

 يف داحآلا ثيدحب ذخألا زوجي ال :ًاقباس تناك ؛مهترابع اولَّدع ةنسلا لهأ

 :ينعي ؛زوجي ال :ةقباسلا ةرابعلا يف لبق نم اوناك «بجي ال ىلإ اهولوحف ؛ةديقعلا

 ةرابعلا اولدع امل نكل «داحآ ثيدحب دقتعي نأ هيلع مارح يريرحتلا يبزحلا نأ

 ام الو ثيدحلا اذهب ذخأت ىقب رح تنأف ؛كيلع بجي ال ؛هيوش ةحسف هوطعأ

 قشمد يف كانه ةريثك تاشقانم اعبط ىرجو «زوجي ال :لوألا يف «عنام يفام ذخأت

 نم ناكو ةرابعلا هذه اولدعي نأ اورطضاف ؛مهنيبو ينيب ايروس نم قشمد ريغو

 داحلآلا ثيدحب ذخألا زوجي ال نولوقت امدنع متنأ ةعامج اي :مهل تلق ام ةلمج

 ةديقع كانه دجوي ال ءةنسلا ىلع ةمئاق مكدنع هديقع ال مكنأ هانعم ةديقعلا يف

 نوكي نأ نوطرتشت مكنأل ؟اذامل ؛ثيدحلا نم ةنسلا نم ةذوخأم اهنودقتعت

 ريغ دنع لوهجم وه ملعلا لهأ دنع هعقاو يف رتاوتملا ثيدحلا اذه نكل ءًأرتاوتم

 ثيدحلا يف صاصتخالا لهأ دنع ثيدحلا اذه لوقنف ةرابعلا لَّدَعُتو «ملعلا لهأ

 نع ًالضف ءاملعلا ةماع دنع نكل ءًارتاوتم نوكي نامزلا اذه يف ةصاخو مهلقأ امو

 نوميقت ال فوسف كلذلو :داحآ ثيدح هنأ الإ رخ مهدنع ام نيملسملا ةماع

 مكيلإ دوعيس هنأل ؟اذامل ؛ملعلا لهأ دنع ًارتاوتم ناك ولو ثيدح ىلع ةديقع

 .داحآ ثيدح

 هضرتفن يناهبنلا نيدلا يقت خيشلا مكخيش :مهل تلق ًالثم مهل تبرض تنك

 يف ثحب «كلذك ضرتفن نكل كلذك سيل وهو ثيدحلا يف نامزلا لهآ ملعأ هنأب

 اوقثا» :ًالثم ًالثم ثيدح هنأ هعم جرخف صصختم هنأل هنأش وه ًاثحب ام ثيدح

 ثيدح ثيدحلا اذه نأ ًالثم هيدل تبث «"”«هنم ربقلا باذع ةماع نإف لوبلا

 ....لوبلا نم اوهزنت» :ظفلب ٠١( ؟مقر) عماجلا حيحص )١(

oy, 
 ہا ا



 يفام نأل ؛ربقلا باذعب نوئمؤي ال مه ؛ربق باذع يف نإ :نمضت وه ًاذإ ءرتاوتم

 .اومعز نآرقلاب

 ربقلا باذع ةماع نإف لوبلا اوقتا» : اب هللا لوسر لاق :لوقي مكخيش نآلا

 رتاوتلا نآل ؟هيل ءال ؟رتاوتم كدنع له يبزح اي تنأ «يدنع رتاوتم ثيدح ءادنم

 قيدصلا ركب وبأ هاور ثيدح ينعي ؛ةقبط لك يف لسلستي نأ ملعلا لهأ دنع طرتشي

 ًاثيدح اوور ةباحصلا نم نويلم «داحآ ثيدح اذه صخش نويلم هنع هاور هدحو

 نوكي ال ةيوش ددعلا ففخن ءرتاوتلا اذه مزال ًاذإ ؛داحآ ثيدح اذه دحاو انيلإ هلقن

 «نيعباتلا نم ةرشع هنعو «ةباحصلا نم ةرشع هاور ثيدح ؛ًايعقاو نوكي ًايلايخ

 بتك تارشع يف ثيدحلا اذه رع نأ ىلإ اذكهو «نيعباتلا عابتأ نم ةرشع هنعو

 يقت ءيجب «هرحآ ىلإ نيعباتلا نم ةرشع «ةباحصلا نم ةرشع ؛لسلستلا اذهب ةنسلا

 اذه نأ ةينيقي ةعانق هدنع راص قرط ةرشع ثيدحلا اذهل دجو يناهبنلا نيدلا

 اذه :هبزحل هلوقي امنيح نكل عقاو اذهو «مالسلا هيلع لوسرلا هلاق يعطق ثيدحلا

 يذلا نأل ؟هيل داحآ ثيدح ثيدحلا هدنع حبصي يبزح لكف ءرتاوتملا ثيدحلا

 دنع - يدنع رتاوتم ثيدح اذه :لوقي نكمي :يبزحلا بتنا دحاو وه رتاوتلا هل لقن

 ةرشع مهدنع يف «بازحألا نم هريغ دنعالو هدنع دوجو ال اذهو «-ريرحتلا بزح

 دبعو دمحمو دمحأ خيشلاو نيدلا يقت خيشلا ؛ثيدحلا ملع يف نيصصختملا نم

 هدجوو ثيدحلا اذه يف ثحب دحاو لك «ةرشع ةرخآ ىلإ نمحرلا دبعو ميحرلا

 ينالفلا ثيدحلا نأ -ريرحتلا بزح -ألملا ىلع نونلعي لوذه ةرشعلا «ًارتاوتم

 !؟ شيل ًارتاوتم ًاثيدح دارفألا لك دنع ثيدحلا اذه حبصي ذئتيح «رتاوتم ثيدح

 ال اذه هل دوجو ال اذه نكل ءصاخشأ ةرشع وه رتاوتم وه رتاوتلا لقن يذلا نأل

 .هل دوجو



 ؟ارتاوتم ًاثيدح اودجت نأ نكمي ال متنأ :ةعامجلا هذهل تلق انأ كلذلو

 مكبتك فياش انأ ةعامج اي مهتيبو ينيب ةلداجم تراص تارملا نم ةرم هنأل ...نآل

 تلق كلاثمأب نيعتسن اولاق هرخأ ىلإ اهل لصأ ال يتلاو ةفيعضلا ثيداحألاب ةئلتمم

 مكنم عيني ملعلا مزال مكيزح جراخ نم لاجرب نونيعتست مكدب ... هللا ءاش ام مهل

 يدل تبث ثيدحلا اذه انآ هنآ اوضرتفا مهل تلقف «هرخآ ىلإ مكريغ ىلع عجريو

 نأل ؛مكدنع رتاوتلا دافأ ام اذه ءرتاوتم ربقلا باذع ثيدح مكل انلق ءرتاوتلا قيرطب

 نوصصختم ءاملع يمالسإلا ملاعلا فارطأ نم مكيجي نأ دبال دحاو صخش انأ

 ريغ اذهو رتاوتم ربقلا باذع ثيدح نآب اذه لوقلا سفن نولوقي ثيدحلا ملع يف

 نأل ؛رتاوتم ثيدح نم ةعبان ةديقعب نونمؤت مكنأ روصتأ نأ نكمي ال كلذل «عقاو

 ريبكلا مهخيش دنع ؛ريرحتلا بزح نم دارفأك مكدنع شم «هل دوجو ال رتاوتلا اذه

 ثيدح وأ داحآ ثيدح اذه نأ أرقي باتك يف أرقي ئراق يأك وه هنأل ؛نيدلا يقت

 فلتخي اذهو ءدحاو صخش ةلالدب هارق هنأل ؛هدنع ًارتاوتم راص ام نكل رتاوت

 .رتاوتلاب ثيدحلا ىلع مكحلا يف اريبك ًافالتخا

 «هقفلاب قلعتت ىرخأ ةفسلف مهدنع فانحألا ءاملع ةيهقفلا ثوحبلا يف

 نكل «ةديقع هنم ذخؤت ال داحآلا ثيدح ةقباسلا ةفسلفلاب اوؤاج مالكلا ءاملع

 «هب نآرقلا صيصخت زوجي ال داحآلا ثيدح اولاق ؟اولاق شيأ ةيفنحلا ءاهقف

 اذهبو رتاوتم ريغ داحآلا ثيدحو ءرتاوتم نآرقلا نأل ؛زوجي ال نآرقلا صيصخت

 كلذ نم ؛ةحيحصلا ةئسلا يف ةتباثلا ةيعرشلا ماكحألا تارشع نولطعي باوجلا

 اهنأب :نولوقي ريهامجلا ؛ةحتافلا ةءارق مكح يف ءاهقفلا ريهامج عم نوفلتخي ًالثم

 نأ نع ًالضف «ضرفب سيلو بجاو اذه ال :نولوقي مهو ءةالصلا ناكرأ نم نكر

 ةحتافب أرقي مل نمل ةالص ال» :ثيدحلا بيط «هب الإ ةالصلا حصت ال ًانكر نوكي

 ہا



 ّنم رسي اَماوُؤَرْقاَف# :لوقي نآرقلاو داحآ ثيدح اذه نولوقي !؟(”(باتكلا

 :داحآلا ثيدحب هصيصخت زوجي ال «؛ِنآْرَْلا نم َرّسَيت ام ماع صن اذهو (نآرَقْل

 ....«باتكلا ةحتافب أرقي مل نمل ةالص ال»

 مسا «ةءارقلا يف ءزجلا ةءارقلل ةلاسر فلؤم يراخبلا نيثدحملا مامإ فوشنو

 نمل ةالص الا :لاق علب ىبنلا نأ انيدل رتاوت لوقي ةلاسرلا لوأ ىف هب اذإف ءةلاسرلا

 ثيدحلا اذه نولوقت نويفنح اي ءاهقف اياولوقتب (فيك) «باتكلا ةحتافب أرقي مل

 اذه حيحص اذهو اندنع رتاوتم ثيدح هنإ لوقيب نيثدحملا مامإ اذه !؟داحآ ثيدح

 ثيدحلا اذه هنأل ؛ءاهقفلا دنع حيحص وم نكل يراخبلا دنع حيحص نكل «مالكلا

 يف ةليخد ةفسلف هذه نكل «نيقيلا نع ءيجيب يذلا رتاوتلا قيرطب مهدنع ءاجام

 نكل ؛تباث حيحص ثيدح امهنم ًالك ماد ام ؛ثيدحو ثيدح نيب قيرفتلا مالسإلا

 «هرخآ ىلإ ةرشع نم ةثالث نم ءاج يناثو نيقيرط نم ءاج يناث قيرط نم ءاج دحاو
 ثيدح ءروهشم ثيدح :نيثلحملا دنع صاخ مسا هل عاونألا اذه نم دحاو لكو

 ثيدحلا لوصو ةقيرط نع فشكلل تاحالطصا هذه «رتاوتم ثيدح «ضيفتسم

 وه هنأل ثيدحلاب لمعلا لطعن نأ تاحالطصالا اذه نم دوصقملا سيل نكل ءانيلإ

 لوسرلا نع ثيدحلا ذخأن نأ الإ زوجي ال اذهل ءاذك ةلزنم ىف سيلو ءاذك ةلزنم ىف

 ًالوأ ةيبسن ةيضق هذهف داحآو رتاوتم امأ ًاحيحص نوكي نأ درجم مالسلا هيلع

 ملعال سانلا ريهامج امأ ؛ملعلا لهأل ةبسنلاب ةيبسن يه ًايناثو ؛ةماع ةروصب

 داحآ له ثيدحلا ركنم ىلإ ثيدحلا لوصو ةقيرطب ًاقلعتم سيل ًاذإ ريفكتلاف

 .(90مقر) ملسمو (۷۲۳مقر) يراخبلا )١(

 س ا



 ريغ دنع نوكي دقف «ركنملا ريغ ىلإ ثيدحلا لوصو ةقيرطب وه الو ؛رتاوت وه مأ
 دنع ثيدحلا نكل ءافنآ انركذ امك «ثيدحلا اذهب ربخ هدنع ام وهو ءرتاوتم ركنملا

 عم ؛حيحص هنأ دقتعي ًاضيأ هركنأ يذلاو «حيحص هنكل رتاوتم ريغ ءاملعلا عيمج

 .رفاك وهف هركني كلذ

 سفن يف ماقام امنإو ءرّفكملا سفن يف ماق امب قلعتت ال ريفكتلا ةيضق ًاذإ
 هركني كلذ عم لوسرلا نع حص ثيدحلا اذه نأب دقتعي رّمكملا ناك نإف ؛رّمكملا

 دعبتسأ انأ هللاو ثيدحلا اذه -ًايهال ناك نإو - لاق نإو «كلذب رفكي هنأب كش الف

 رفكي ال اذه ؛هبلق يف ام لوقي «قفاني ال هنأ هبلق نم ملعي هللاو لوسرلا نع هتحص

 لوقيب رهظ نكل لوسرلا هلاق ثيدحلا اذه نأ ملعي ناك اذإ هنكل ؛نيملاعلا بر دنع

 نأب نمؤي هبلق ةرارق يف هنأل ؛رفاك هللا دنع وهف ءاذه لاق لوسرلا نأ يف كشأ انآ

 .هركني كلذ عم ثيدحلا اذه لاق دق مالسلا هيلع يبنلا

 امل امنإو رّقكملا سفن يف ماق امل ةبسنلاب هب مكحي نأ زوجي ال ريفكتلا ًاذإف

 .هللا ءاش نإ حضاو :رفكملا سفن يف ماق

 .ئزهتسملاو ركنملا نيب [قرفلا نكل] «حضاو :لئاسلا

 كاذ لثم هلاق لوسرلا نأب نمؤي ثيدحب ئرهتسي يذلا قرف يفام :خيشلا

 .ءاوس امهف ركنأ يذلا

 )٠١:۲۷:1۳/۲۹۹( "روللاو ىدهلا"

 ؟داحآلا ربخ رکنی نم رفكي له باب []
 مغرلا ىلع داحآلا ثيداحأ نوركني نيذلا صاخشألا مكح ام :لوقي :لاؤس

 ؟ةرفك وأ نيلاض وأ قاسف مه له مهيلع ةجحلا ةماقإ نم

 مقا



 مل ًاقيرط وأ ًاليبس وأ ًاجهنم وأ هل ًابهذم ىنبتي ملسم لك نأ كشال :خيشلا

 عابتأو «مهل نيعباتلاو ةا يبنلا ةباحص ينعي يذلا ؛حلاصلا انفاس هيلع نكي

 اذه مث ؛نيبم لالض يف شيعي ءالؤه فلاخي يذلا ملسملا اذه نأ كش ال ؛نيعباتلا

 همدق صمخأ ىلإ هسأر ةمق نم هل سبلتمو هيف عقاو هنأ يف كشن ال يذلا لالضلا

 يف لاق لجو زع هللا نآل كلذ ؛ةلملا نم جورخلاو رفكلا دراوم هدروي نوكيدق

 َرْيَغ عبو ىدا هَل یب ام دعب نم َلوُسّرلا ٍقِقاَشُي نمو :ميركلا نآرقلا حيرص
 نيذلاف «(١1ه:ءاسنا)#اًريِصَم ْتءاَسَو َمُنَهَج ِهِلْضْنَو لوك اَم لون َنيِِمْؤُما ليبَس

 انركذ دقو «نينمؤملا ليبس نوفلاخي ءالؤه ءداحآلا ثيدح راكنإ ةفسلفب نوفسلفتي

 تلمش ىتح ءمالسإلا ةوعدل مهغيلبتو حلاصلا فلسلا يده نأ :ةرم نم رثكأ

 لوسرلا ةوعد يف دارفألاو داحآلا لقنب كلذ ناك امنإ ءايندلا راطقأ نم ًاريبك ًامسق

 يفو ةيوبنلا ةريسلا يف فورعم وهامم كلذ رهشأ نم ؛مالسلاو ةالصلا هيلع

 ةليبقلا وعدي دحاولا صخشلا لسري##:يبنلا نأ ءلوألا يمالسإلا خيراتلا

 دل كيرش ال هدحو هللا اودحوي نأب مهرمأيف «مالسإلا يف لوخدلا ىلإ ةدحاولا

 رشتنا فيك «هرخآ ىلإ وو ..اوكزي نأ و اوموصي نأ و اولصي نأ اوباجتسا اذإو

 «دالبلا نم ًاريثك لمش ىتح مالسإلا راشتنا رمتسا اذكهو ؟دارفألا ءالؤهب مالسإلا

 ًاملسم نأ :ببسب ؛اهلاثمأو ًالثم ايلارتسأك راحبلا طسو يف يه يتلا دالبلا ىتح

 مالسإلا :مهل لوقيف لبق نم همدق هتقرط ام دلب يف لزنيف ةراجتلا ليبس يف رفاسي

 ءال وهف كلذلو ؛دحاولا ربخب ًاجاوفأ هللا نيد يف سانلا لخديف ءاذكو اذكو اذك

 ليبس نوفلاخي ؛ةديقع هب تبثت ال دحاولا ربخ نأ :نولوقيو ربخب نونيهتسي نيذلا
 ايأ لسرأو ًايلع لسرأو ًاذاعم لسرأ ناك يذلا نينمؤملا ديس ليبس لب «نينمؤملا

 ا ماما و 0 | ا ا اا م



 ىلإ ايروس دالب ىلإ يبلكلا ةيحدو «نميلا يف مالسإلا ىلإ ةاعد يرعشألا ىسوم
 .ًادارفأ اوناك يمالسإلا خيراتلا يف نيفورعم نيلوألا ةاعدلا ءالؤه ءاذكهو ..مورلا

 !؟ةديقع هب تبثت ال داحألا ثيدح نأ :لاقي فيكف

 ةيعرش ةيلقعو ةيملع ةجلاعم ةيضقلا هذه جلاعت ناتلاسر هلل دمحلاو انل نحن

 نع جرخ ام لكو «ةنسلا نمو باتكلا نم ذوخأم يعرش لقع «ناتلف لقع سيل
 ركذامنيح لجو زع هللا نأل ؛ًةاّمع سيل :اولاق امنيح اوقدصف ..ةنسلاو باتكلا

 انك ام ٌلِقْعَت ْوَأ ٌعَمْسَن اتك ول :اولاق مهنأ مهنع ىكح رانلا باذع يف مهو رافكلا

 ؟لقاعلا وه نم ًاذإف «(١٠2:كلملا)4ٍر يِعَّسلا باح يف

 قلطملا لقعلا انلق امك لقعلا اذه نآل ؛هلقع ىلع عرشلا مكحي يذلا وه

 موصعملا لوسرلا لقع :ليق ول .صخشب ًادودحم ًافورعم سيل ءرشبلا يف عزوم
 هل دودح ال يذلا ناتلفلا عئاضلا رشبلا لقع نكل عجرم اذه :نيعلاو سأرلا ىلع

 ةنسلاو باتكلا عابطنا نع درجملا مهلقع هادأ ام اونبت امئيح لالضلا مامت نم اذه

 .ةديقع هب تبثث ال داحآلا ثيدح نأ :اولوقي نأ ىلإ

 فقوملا وه امو «رهظي فيكو «نيتتكن هاياوط يف لمحي ًالثم مكل برضأ انأو

 .ةثل# مهيبن صوصن ىلع مهلوقع اومكح نيذلا سائلا ءالؤه

 يف مكدحأ سلج اذإ» :ملسمو يراخبلا ثيدح ہن 46 ملم لاق دقل

 نهج باذع نم كب ذوعأ ينإ مهللا :لوقي ءعبرأ نم هللاب ذعتسيلف ريخألا دهشتلا

 ‹ «لاجدلا حيسملا ةنتف رش نمو «تامملاو ايحملا ةنتف نمو «ربقلا باذع نمو

 اذه نكل :ةديقعلا يف هب ذخؤي ال ءماكحألا يف مهدنع ذخؤي داحآ ثيدح اذه

 07١. ؟مقر) ملسمو 1١( 1”مقر) يراخبلا (۱) رحم

or 1 ا 



 هللاب ذعتسيلفا :مكحلا ءةديقع نمضتيو ءًامكح نمضتي :نيرمأ نمضتي ثيدحلا

 امفيكو «نامزلا رخآ يف لاجدلا حيسملا :ةديقعلا ءربقلا باذع :ةديقعلا «عبرآ نم

 «صيب صيح يف وه أذإ «عيطتسب ال ؟هب نمؤي ال ءيشب ذيعتسي نأ اذه عيطتسي

 ؛هبجاو اذهو «يعرش مكح هيف نأل ؛ثيدحلاب ذخأ نإ «لالض يف وهف لام امفيكو

 يف لاجدلا حيسملابو ربقلا باذعب ناميإلا وهو ةديقع نم هيف امب ذخأي مل هنكل

 .نامزلا رخآ

 لالضلا نم اذهو «هتديقعل فلاخم وه مكحلا اذهل هقيبطت ءانثأ يف :ًاذإف

 .نيبملا

 ٠٠:۱۹:۲۰( /۷۲۸/ روتلاو ىدهلا)

 ثيداحألا ضعب ركني نم فلخ ةالصلا مكح باب 1141

 تايكرشلا ضعبب سبلتي نم فلخو ءةحيحصلا

 ريثك دجوي ايبيل يف ءةيكرشلا عدبلا ضعب نورهظي ةمئآ فلخ ةالصلا :لاؤس

 مهضعبو ءةيك رش عدب هيدل نكلو مهنم ملعتملا ىتح مهضعبو ءةلهج ةمئآلا نم
 .ثيداحألا ضعب وأ تايآلا ضعب ركني

 ؟تايآلا ضعب ركني :خيشلا

 .معت :ةلخادم

 ؟اذه فيك :خيشلا

 .اهلصأ نم اهركتي ءارسإلا ةصق ءارسإلا ركتي :ًالثم :ةلخادم

 .اذكه لوقت ام :خيشلا

  teeta tettet teteraا ا  dens eesees nenas ceree serete carerیا ٥۳۷



 .اندنع دوجوم اذه :ةلخادم

 بسنت نأ كل يغبني ال تنأ !؟يكرتلا كلاذ لوق ىلع !شاوي ..شاوي :خيشلا

 ضعب :تلق نظأ ةصاخو مالكلا اذه نم ردابتملا نأل ؛ءارسإلا ركني هنأ ىلإ ًاملسم

 تايآلا ضعبل يناعملا ضعب ركني :لوقت نأ ديرت تنأ ءأطخ اذهف ةينآرقلا تايآلا

 ؟لوألا كلوق ىلع رصت كنأ وأ «ةينآرقلا

 .ًالثم ةيآلا ريسفت ىنعم :ينعي ىتح ركني مهضعب :ةلخادم

 ضعب ركني :لوقت نأ ديرت تنأ «كل ريخ يعم كعد ..يلإ تعجر :خيشلا

 اذه تايآلا ضعب وأ تايآلا ركني مهضعب :لوقت نأ امأ «تايآلا ضعبل يناعملا

 اهجرخيو ةيآلا لّوؤي نم نيب ريبك قرفو ًادج ةريطخ ينعي نوكت ةجيتنلا نأل ؛أطخ

 يذلا امأ ءلاض ملسم اذهف ءامسلا نم ةلزنم اهنأ ىلع اهب نمؤي هنكلو اهرهاظ نع

 نيلوؤملا ضعب ىنعت كنأ نظأ انأف ؛هنيد نع دترم رفاك اذهف اهلصأ نم ةيآلا ركني

 اذه هدسجب سيلو هحورب يرسأ لوسرلا نأب نودقتعي نيذلا نيرصاعملا ضعبو

 ؟نوركتي مهنإ :كلوقب ديرت يذلا ىنعملا وه

 .ثيدحلا لصأ نوركني ثيداحألا ىف نكل معن :ةلخادم

 .ةيآلا نع ملكتأ انأ :خيشلا

 .معن ةيآلا يف اذه معن :ةلخادم

 ب نونمؤي مه :ًاذإف :خيشلا

 ؟مه هب نوئمؤي يذلا ىنعملا

 يف نولوقي اذام ؛ىنعملا نوركني نكل ءارسإلا ةي

 ..هب يرسأ هنأ رکنی مهضعب «هب رسي مل هنأ :ةلخادم

 ہا



 يذلا ىنعملا وه ام :ةيآلاب نوئمؤي مهنأ ماد ام ؟ةيآلا يف نولوقي اذام :خيشلا

 ؟كل هتلق يذلا وهأ ؟ةيآلا هذه يف هب نونمؤي

 .معن :ةلخادم

 .هحورب يرسأ :خيشلا

 .معن :ةلخادم

 ؟هفرعن ال نحن رخآ ءيش مهدنع دجوي وأ :خبشلا

 .اذه نولوقي مه :ةلخادم

 ءارسإلا ةيآ نوركني :مهنع لوقن نأ زوجي ال رركأ ءالؤه ًاذإ !بيط :خيشلا

 ءةيآلا هذهل حيحصلا ىنعملا نوركني مهنإ :لوقتف مهنع انريبعت ححصن امنإو

 ؟حيحص

 .معت :ةلخادم

 .ثيداحألا نوركني :لوقتو دوعت نأ كل كلذ دعب :خيشلا

 .معت :ةلخادم

 مهنأ امإ :نيتلاح نم ةلاح مهل ثيداحألا نوركتي نيذلا ءالؤه :خيشلا

 اوسيل ءالؤهف ًاقلطم ثيدحلا ..ميركلا نآرقلا دعب ناث عجرمك ثيدحلا نوركني

 ؟كلذك سيلأ «مهيف اذه ينعت كنظأ امو «نيملسم

 .نوركتي مه :ةلخادم

 ؟كلذك سيلأ :خيشلا
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 .معت :ةلخادم

 ؟كلذك سيلأ «باوجلا يف ةرضاحم يقلت نأ ديرت اذامل ءكحيرأ انآ :خيشلا

 لوقت نأ ديرت ال ءالؤه نأ نظأ انآ ءدقتعت ام لق ..تئش ام لق ءال :لق معن :لق

 .؟هلك ثيدحلا نوركني :مهنع

 .معن :ةلخادم

 ؟ثيداحألا ضعب نوركتي مه :ًاذإ :خيشلا

 .معن :ةلخادم

 نيب قرفلا وه ام !بيط حيحص «جارعملاو ءارسإلا ثيداحأ اهنم :خيشلا

 راكنإ مزاتسي ًالك ثيدحلا راكنإ ؟!ًءزج ثيدحلا راكنإو ًالك ثيدحلا راكنإ

 نوكي ال ةنسلا ركنأ نمف كلذلو «حاضيإ ىلإ جاتحي نظأ ال اذهو ةينآرق صوصن

 .هرخآ ىلإ (/:رشحلا»4هوُذُخَف لورا ْمُكاَنآ اموإ# :نآرقلاب نمؤي ال هنأل ؛ًاملسم

 رهتشا نمم :نآلاف ءًاثيدحو ًاميدق دوجوم اذهو ثيداحألا ضعب ركني نم امأ

 ةنسلا لهأ ىلإ يمتني نمم ةحيحصلا ةيوبنلا ثيداحألا نم ريثك راكنإ يف

 ركني ال ..ةنسلا ركني ال اذه «يلازغلا دمحم :يرصملا يرهزألا خيشلا ةعامجلاو

 ال اذهف «ثيداحألا نم ًاريثك ركني نكل «هبيسح هللاو ودبي اميف اهلصأ نم ثيداحألا

 ىلع سيل وه كش الب نكل ءاهلصأ نم ةنسلا ركني مل هنأ ىلع ًءانب هريفكت زوجي
 «لوبقلاب ةمألا اهتقلت يتلا ةحيحصلا ثيداحألا نم ًاريثك ركني امنيح هبر نم ّىده

 .ةيثيحلا هذه نم نيبم لالض يف وهف

 ًاعابتأ هل نأ كش الف لالضلا اذه لشم يف عقو هلثم ناك اذإ هنأ كش الو

 تَرَسَق ؛مكراوج ضعب دنع وأ مكدنع ًاسردم ناك هنأ نظأو «دالبلا يف نيريثك

 ہا



 ءمهحصنن نأ مههاجت انفقوم نحن ءال وهف «كلذ هباش امو رواج نم ..ىلإ هاودع

 .نسحأ يه يتلاب مهلداجن نأو

 مهلالض ىلع اورصأ اذإف ميلعتلاو هيجوتلاو ةحيصنلا بجاوب موقن نأ دعب
 اذه ىلع ًءانب «مهرفكن ال :يأ «كلذ ىلع ديزن الو نولاض مهنأب مهفصن نيبملا

 ةالصلا :باوجلا ؟ةلطاب مأ ةحيحص مهفلخ ةالصلا له :باوجلا ىلإ دوعن

 ناك امهم مالسإلا ةرئاد يف لازي ال ماد ام ملسم لك ءارو يلصن اننأل ؛ةحيحص

 نيب هيلع ًاعمجم ًاصن فلاخي ملام ةديقعلا وأ ءارآلا وأ راكفألا ضعب يف انع ًاديعب

 ذنم ةفورعم يه امنإو ةثداح تسيل ليوآتب هنولوأتيو صن كانه ناك اذإف ءنيملسملا

 عمو لمتحت ةلأسملا هذه نآل ؛مهورقكي مل نوملسملاو «مهضعب نم ميدقلا

 نأ ماد امو «ةمثألا نم عونلا اذه ريفكتب لوقن ال ٍنئنيح «لالدتسالا طقسي لامتحالا

 دجو نم نأب حصنن لاحلا ةعيبطب اننكل ءةحيحص مهفلخ ةالصلاف كلذك رمألا

 .مامإلا كاذ ءارو يلصي الف ًاكولسو ًةديقع مامإلا اذه نم ريخ ًامامإ

 روزي دبعي :ًالثم ةيهولألا يف ًالثم كرش هيدل يذلا رخآلا عونلا !بيط :ةلخادم

 ؟اذكهو اهب نوكربتيو روبقلا

 دعب الإ هيلإ راصي ال هسفن ريفكتلا نكل ؛كرشلا نم عون اذه نأ كش ال :خيشلا

 «هريغ هللا عم دبعي وهف ةيهولألا ديحوتب نمؤي ال ًامامإ تيأر ًالثم اذإف ؛ةجحلا ةماقإ
 رفك اذه ؛حارفألا يف لجو زع هللا ريغل حبذيو رذنيو دئادشلا يف ًالثم هللا ريغ يداني

 نم ناك اذإ ةصاخبو هميهفت دعب الإ رفاك هنإ :لوقن نأ عيطتسن ال نكل «هيف كش ال

 نآرقلا اومهفي نأ مهيف ضرتفي نيذلا برعلا عم مويلا انتلكشم نحن اننأل ؛مجاعألا

 نم مجعتسا نم كلاب ام ؟مجاعألاب كلاب امف «ءامسلا نم هلزنم هدارأ امك

 لبق بجي ءالؤهو ءالؤه :اذإ .نآرقلا ةغل نومهفي ال مجعلاك مهف !؟برعلا



 نإف :مهيلع ةجحلا ةماقإ مهنيد ةرئاد نع مهجارخإو مهريفكت ىلإ ةردايملا

 تش شاوا اوُدَحَجَو# :ىلاعتو كرابت انبر لوق مهيف قدصف اهودحج
Î 

 .يلابن الو مالسإلا ةرئاد نم مهجرخن ٍلثنيح (6١:لمنلا»# مهس
 :151:07 /۷٤)و (مالسإلا قيرط )٥٤۷/ 4*٠ "روتلاو ىدهلا " "رونلاو ىدهلا "

 «مالسإلا قيرط ٠

 ؟ةحيحصلا ثيداحألا دري نم رفكي له باب ]>4۷[

 وأ يساق نوكي دق لاؤسلا ناك نإو «يلازغلا نع ثيدحلا ضرعم يف :لاؤسلا

 هدر كشلا لبقي ال امب تبث نآلا ىلازغلا نأ سانلا ضعب فلتخي ىنعي «ديدش

 اهتحص يف لاق ام .هدنع تست مل اهنأ ىوعدب اهدري الو «ةحيحصلا ثيداحألل

 ؟ةلملا نم اذه هجرخي دق لاقي نأ نكمي له يردأ ال ىنعي هب لمعلا در نكل .ءيش

 هل ةلملا نم جرخي يذلا رفكلا نأ ملعت نظأ تنأ ؛طرشب الإ ءال :باوجلا

 ملعلا لهآ نم ريثك ناهذأ يف دئاسلا أطخلا نمو «لمعلاب سيلو بلقلاب ةقالع

 ركني يذلا امأ ءرفك وهف رتاوتلا ثيدح ركتي يذلا نأ ملعلا بالط نع ًالضف

 .قسف وهف داحآلا ثيدح

 :لوقأف ءًامامت سكعلا روصتأ نأ عيطتسأ يننأ ببسلاو ؛أطخ اذه :لوقأ انآ

 .رتاوتم ريغ وهو ءًارفاك نوكي نأ نكمي ؛داحآ ثيدح ركنأ لجر

 يف داحآلا ثيدح هنأ رظنلا تفلأ نأ ديرأو ءداحآلا ثيدح ركنأ يذلا اذه

 .ال .درف هاور ينعي ؛يوغللا ىنعملا ينعي ال ءاملعلا حالطصا

 .رتاوتلا نود ام :ةلخادم

 ..ثيدحلا اذهف وه اذه :خيشلا

0 
 ہا



 ؟خيش اي مك رتاوتلا دح :ةلخادم

 .صاخ ثحب هل اذه نأل ؛كلاؤس ظفحا :خيشلا

 ثيدحلا اذه نأ هبلق ةرارق ىف دقتعي ناك اذإف ءام ركنم هركنأ داحآ ام ثيدحف

 نم ةرعشلا جرخت امك نيدلا نم جرخو رفك دقف مالسلا هيلع لوسرلا هب قطن

 .هب لمعلا درب :ةلخادم

 نأ هبلقب فرتعا هنأ درجمب «لمعلا درب ةيضقلا ةقالع هل سيل ءال :خيشلا

 .هركنأ وه مث اذه لاق لوسرلا

 .هب لمعلا در هركنأ :ةلخادم

 .لمعلاب ةقالع هل سيل نوكي دق :خبشلا

 ؟لاحلا اذه دراو .هب لمعي الو هرقي ىنعي :ةلخادم

 عسوأ ةلأسملا امأ ماكحألا ثيدح يف لخدي هب لمعلا ةيضق يخأ اي :خبشلا

 (۰۱:۳۱:۲۱ /۲۳۸)"روتلاو ىدهلا"

 ؟هلقعب اًثيدح رکنی نم رفكي له باب 3
 ماعطلا يف قصب ًالثم هنأ لي هللا لوسر ثيدح ًالثم ركني يذلا...:لاؤس

 لوسرلا نع اذه ردصي نأ نكمي الفصهقلخ عم ..بدألا عم ىفائتي اذه نأ :لوقيو

 دنسلا ةحص مدع وأ دنسلا ةحص هنأ باب نم سيل بابلا اذه نم هركني :ينعي هل

 .بابلا اذه نم امنإو
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 ءطخلا نع نوفرحنم نولاض مه نكل مهريفكت يف ..[يتوص عاطقنا] :خيشلا

 كلذب لجو زع هللا نوهزني مهسوفن ةرارق يف مه مهنأل ؟مهريفكت بجي ال اذامل

 ال نكل «قحلا اوفلاخ مهنأل ؛نولاض ءالؤهو لاض اذهف مهل هبش يذلا ليوأتلا

 ملعو ءودهب مّلَكُي ناسنإلا اذه ءادبآ مهريفكت ىلع أر جتن ال ؛مهريفكت ىلع أرجتن
 هنأ نظأ ال هلقعب بجعم وه ناك امهم ؟مَكَح كلقع :هل لاقي هرخآ ىلإو ركفو

 .مكح يلقع معن :كل لوقيو كعم طروتيس

 ...ةلاقم هل اذه :ةلخادم

 ؛ثيدحلا يف هتعبات ول نكل ؛تنأ كل لوقي دق !يخأ يل حمسا ءال ال :خيشلا

 :كل لاق ؟مَكَح يناثلا كليمز لقعو !بيط «معن :كل لاق ؟مّكَح كلقع :هل تلق

 هنأل ؟مكح ءالؤه لك ةنيابتملا لوقعلا نم فولألاو تائملاو تارشعلاو «معن

 اذ مک هلقع اذه ..مَكَح هلقع اذه معن :..لوقي نل لهاج هلبأ لجر ناك امهم

 اذه لوقي ايندلا يف [نم] ءةنيلمملا نييالملاب رشبلا ددعب ءالؤه ماكحلا اوراص

 يلقع معن :كل لوقيس هسفنب رورغم وهو هدنع فقت امنيح تنأ نكل !؟مالكلا

 .هتقامح ةبقاعل هبتني ينعي يجيح لوقلا اذه ةبقاع هل نيب نكل «مكح

 (٠٠::۱:٠/:١۳۳)"رونلاو ىدهلا"

 ؟يلقع لخدي ال ثيدحلا اذه :لوقي نم رفكي له باب ["غة]

 ةو لوسرلا نع ثيدحب دقتعا نم نأ ةدعاق كمالك يف خيش تركذ :لاؤس

 ةبلط ىلع قبطني مالكلا اذه له ءرفاك هنأب يلقع لخدي ال ثيدحلا اذه نأ لاق مث

 ؟ةماع ةماعلا ىلع مأ طقف ملعلا

 هلقعب هدري كلذ عم وه مثول لوسرلا هلاق ًاثيدح دقتعا نم لك :خيشلا
 سک OE gj esses اا
 ہک تا



 .رفاك رهف

 ؟لهج نع ناك نإو ىتح :ةلخادم

 .كلاؤس تدروأ امل يمالك يف تققد ول كيف هللا كراب تنأ :خيشلا

 ...ةماعلا نم ريثك نكلو خيش اي ..:ةلخادم

 لوسرلا نأ دقتعا نم لك:لوقأ انأ «كيف هللا كراب يخأ اي يل حمسا :خيشلا

 .رفاك وهف؛يلقع يف لخد ام هل ًاضفار :لاق مث ءام ًاثيدح لاق مالسلا ةالصلا هيلع

 ىف لخد ام :-نآلا لوقب- تنأ ناك نإف :يماعلا ركذلاب صصخت تنأ نآلا

 دّقتعت ال كنأل ؛هلمشيال وه :ًاذإ هضفري مث ًاحيحص ًاثيدح دقتعي يماع نأ كلقع 08

 نم عبان كلاؤس فرعنو «هضفري وه مث لوسرلا هلاق ثيدح ةحص دقتعي ًايماع نأ

 .نآلا اهدرأس انأ ؛ةهبش

 ؟ملعلا مأ هلقع

 .هلقع :ةلخادم

 .ملعلا :خيشلا

 ملعلا :؟قيرطلا وه ام ءأوفع ؟يغبني يذلا وهام ال

 ركّذلا َّلْمَأ اوُلَأْساَفل :ةيآلا قبطي نأ بجي انلق :ًاذإ «ثيدحلاب ًاملاع سيل وه

 .(؟5:لحتلا)#َنوُمَلْعَت ال مسك نإ

 ثيدحلا اذه :ثيدحلا يف ًاملاع لأس نيملسملا ةماع نم لجر :لوقأ نآلا انآ

 .حيحص ثيدح اذه :هل لاق ؟ال مأ حيحص

 نكل «حيحص ثيدحلا اذه نأب دقتعاو مكحلا اذه ىنبت يماعلا اذه :ًاذإ
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 .هلقع يف لخد ام هنأل هضفر

 ةفرعم ىلإ لوصولا قيرط نأل ءيخأ اي معن ؟ًايماع ناك ول ىتح هلوق :ًاذإف

 يهو ةطساولاب نوكي نأ امإو ءدهتجملا ةفيظو هذهو ةرشابم نوكي نأ امإ ملعلا

 .دلقملا وأ عبتملا ةفيظو

 .اهنع لاؤسلا تررك ىتلا ةروصلا اذه ىعم لقعا :ًاذإ

 6( 0:85 7/537" رونلاو ىدهلا"



 اهباحصأ رفكي له ةيرفكلا عدبلا ىلع مالكلا باوبأ عاج

 رفكلا نم اهعقومو ةيدقعلا عدبلا ضعب ىلع مالكلاو

TEY 





 ؟رفاك ةرفكملا ةعدبلا يف عقو نم لك له باب 1

 ةرفكم ةعدب بحاص هنأ ةرفكم ةعدب عدتبا نم نع لوقن له :لاؤس

 ؟رفاك وهو

 .رفكلاك ًاعبط [مكحلا] :خيشلا

 .ةرفكم ةعدب بكترا :ةلخادم

 نم لك له«رفكلا يف عقو «رفك ؟ةعدبلا شيأو ؟قرفلا وه ام ؛رفكلاك :خيشلا

 ؟رفاك وه رفكلا يف عقو

 .ال :ةلخادم

 .ىلوأ كلذف :خيشلا

 )٠٠١:۲۲:٤۳/۲٤( "روللاو ىدهلا"

 زوجي له باب ]161١[
 ؟مهيلع ةجحلا ةماقإ دعب ةلاضلا قرفلا ريفكت

 مهريغو ةضفارلاو ةلزتعملاو جراوخلاك ةلاضلا قرفلا ريفكت زوجي له :لاؤس

 ؟مهيلع ةجحلا ةماقإ دعب

 ؟مهيلع ةجحلا ةماقإ دعب هرخآ يف ءاج امب ًاديقم لاؤسلا ناك اذإ :خيشلا

 ىلع ةجحلا ماقأ هنأب ىعدا نم لك له :لوقلا نم انه دب ال نكلو ؛معن :باوجلا
 ؟فلاخملا كلذ ىلع ةجحلا ةماقإل لهأ وه فلاخملا وأ ركنملا

 ضعب ملعت ام اذإ يفلسلا انبابش نم ًاريثك نأ فسألا عم مويلا دهاشن ادنأل
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 هنومسي امب ًالعف ءاملع نونوكي دقو «ءاملعلا خياشملا دحأو وه فلتخاو لئاسمل

 لوصأ :لوصألاو ؛هرخآ ىلإو نايبلاو فرصلاو وحنلا ملعب :ينعي ةلآلا مولعب

 ملعلا يف ئدتبملا انناوخإ دحأ يتآيف «كلذ اوقبطي مل نكل ؛هقفلا لوصأو ثيدحل

 تمقأ انأ لوقيف ملاعلا كلذ عم فلتخاو ةثالث وأ نيتلأسم وأ ةلأسم ملعت نوكيو

 تميقأ دق ةجحلا نأب لوقن نأ عيطتسن ةلوهسلا هذه لثمب نظأ ام ؛هيلع ةجحل

 :لاؤسلا اذه يف :لوقأ انأف كلذلو ؛هيلع

 يذلا نم نكل ءًامامت اذه يف باوجلا قبس دقف ًالعف هيلع ةجحلا تميقأ اذإ

 فلسلا هيلع ناك امو ةنسلاو باتكلاب ةفرعملا لهأ ..ملعلا لهأ مه ؟ةجحلا ميقي

 فيعاضت يف هباوج مدقت لاؤسلا اذه :ينعي متلق امكف «ميلسلا جهنملا نم حلاصلا

 .لوألا لاؤسلا نع باوجلا

 ةماقإ كلمي يذلا نم :متلق ثيح مكتملك ىلع ًابيقعت انخيش :رخآ لخادم

 ةملك مكل ركذن ًامئاد ؟قحلا ىلإ بوؤيل هيلع ةجحلا ةماقإ بجي نم ىلع ةجحلا
 :دوقع ذنم اهومتقلطأو اهنولوقت متنك ةفيطل

 ثيح كلذ ىلع ًاسايق ىرج دقو «ملاع لماعو ؛لماع ملاع :نامسق ءاملعلا

 ةنسلأ ىلع اهركذ ىرجو ىرخأ ةملكب تلدبتسا نآلا ملاعلا ةملك تحبصأ

 .خيش :نولوقي اوراص ثيح نيريثكلا

 نامزلا رخآ يف خويشلا رثكو :خيشلا

 كانه :اهلاونم نم ىلع ًاجسنو ؛ةملكلا كلت ىلع ًاسايق ًاضيأ :لوقأف :ةلخادم

 .خيش لماعو «لماع خيش :نامسق خويشلا

 هذه اولمعتسي ال نأ انناوخإ ركذأ نأ ديرأ انآ ةبسانملا هذهب ةقيقحلا :خيشلا

 ۵ ا م
 ہا



 ملع بلاط وه يذلا ًالثم تيبلا بر نوداني ال مهنأ مهيلاهأ اوهبني نأ :ينعي ةملكلا

 وبأ ..دمحم وبأ ..دمحأ وبأ ..نالف وبأ :ةينكلا مسالا لدب امنإو «نالف خيشلا ًالثم

 ةقيقحلا يف نالف خيشلا امأ «هرخآ ىلإ وبأ ديز وبأ ..هللا دبع وبأ ..نمحرلا دبع

 .اهتميق تلزن :ينعي تلدهبت :ةملكلا هذه يروسلا ريبعتلاب

 .ملاعلا ةملكك هللا ناحبس

 بيرقلا سمألاب ينيقل ءةلأسملا هذه انركذ مادام ًاضيأ انخيش انه :ةلخادم

 لا كدجنأ اندجنأ :اولاقو يلإ نيعرسم اوؤاجف قوسلا لخاد تنك ةوخإلا ضعب

 ؛نالف ذيمالت نم نحن :لاق ؟مكءارو ام ةدجنلا ىلع اننيعي نأ هللا لأسأ :تلق

 بحن انك نيخيش ىلإ ةذمالتلا مسقني نأ لبقو نالف ذيمالت نم انل ةوخإ كانهو

 .ربكأ هللا :خيشلا

 .ًاضعب انضعب هركي راص نآلاو :ةلخادم

 .هللاب ذوعأ :خيشلا

 بحي ال راص انم دحاولا نأ ىتح ةيبلق ةرفانم ينعي تثدحو «معن يأ :ةلخادم

 .ناخيشلا :امه كلذ يف ببسلاو هاخأ ىقلي نأ

 .معن :خيشلا

 حلصي هللا لعل امهنيب رمألا كرادتت كنأ كوجرن كلذلو «نالفو نالف :ةلخادم

 .ناعتسملا هللا «ناعتسملا هللا :خيشلا

 فحل



 .ةيفاعلا هللا لأسن ىوهلا ببسب ةيفاعلا هللا لأسن دادزي رمألاو :ةلخادم

 ل لاضعلا ءادلا اذه :خيشلا
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 ؟ةيمالسإلا قرفلا عابتأ رفكي ىتم باب [705]
 ةرعاشألاو ةلزتعملاك ةيمالسإلا قرفلا عابتأ ليلضن زوجي ال هنإ متلق:لاؤس

 ؟ءالؤه رفكي ىتمو كلذ ىلع ليلدلا وه امف ,مهريفكت نع ًالضف ةعيشلاو

 لكف «مهللضن نأ امأ ءمهرفكن ال لوقآ انآ ءمالكلا اذه لوقأ ام انآ ءال :خيشلا

 هنأل ًاعبط ةلاضلا قرفلا لوقأ انآ ءانيبأ مأ انئش «لاض وهف ليبسلا ءاوس لض نم

 ىلإ ةردابملا نع عروتت انثكل «فورعملا ثيدحلا صنب ةدحاو ةيجانلا ةقرفلا

 دقو «ةرفاك ةينالغلا ةقرفلا هنإ نولوقي امك «موكلاب ةعامج ريفكت :الوأ ,ريفكتلا

 ام نحنف «مهيلإ هل ليبس ال نكل ؛قحلا ةفرعم نوديري ًالثم صاخشأ مهيف نوكي
 نيبو ليلضتلا نيب قرفتف «مهرفكن ال انتكل ءةلاضلا قرفلا نم مهنإ لوقن نأ ركتن
 انينعي ناك نإف «يردآ ام انريغ ىلإ وأ انيلإ بسنو «لئاسلا لاق امك سيلو «ريفكتلا
 للضن نحن ءاهل دودح ال ةناتلف ةيضقلا تراص الإو ءللضن ال اننأب لوقن ال نحنف

 اذه ءرفكن ال اننكل ءةنسلا ىلإ ىمتني نمم ىتح «ةنسلاو باتكلا نع داح نم لك

 1 باوجلا وه

 .ةنسلاو باتكلا نع هدعب ردقب هلالض دحاو لك :ةلخادم

 .معن :خيشلا
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 لوأتملا رفك طباض باب [ 1

 هيلع رفكلا عقو رفكلا يف عقو نم لك سيل نأ ىلع هيبنتلاو
 ؟..هلوق وأ رفاكلا لعف لعفي وأ لوقي يذلا لوأتملا رفك طباض ام :لاؤس

 فلسلا ءاملع «بولقلا يفام ملعي هللا نكل ءدوقفم رشبلا نيب طباضلا :خيشلا

 [عاطقنا] مهنورفكي ال مهنكل ةلزتعملا نوللضيو ةئجرملا نوللضي نوملعت امك

 ىنعملا نكل دنسلا ىلع فوقولا يل حتي مل هنأل ؛دئسلا ثيح نم ةياورلا هذه ةحص

 ملعن انثأل هيلع رفكلا عقو رفكلا يف عقو نم لك سيل هنأ :ىنعمب حيحص ينعم وه
 نود رفك نمو هناميإل [ةميق]ال دصق نود اذكه نمآ نمف ناميإلاك وه ةذخاؤملا

 ..ىون ام ئرما لكل امنإو تاينلاب لامعألا امنإ «هرفكب مكحي الف رفكلل دصق

 ولغلا نم مهنع ًافنآ تلقن امم ةلص هل امم اهنمو ًادج ةريثكو ةريثك ثيداحألا كانهو

 نودوعيس ؟ليلدلا وه ام !هللا ناحبس «رفاك وهف رافكلا لعف لعف نم نأ :مهلوق نم

 ناميإلا :لوقن نحن ..لمعلا مزلتسي ناميإلا نأ يهو اهل لصأ ال يتلا ةوعدلا ىلإ

 ةرذ ناك ولو ىتح ناميإ لك يف ًاطرش سيل لامكلا نكل لمعلا مزلتسي لماكلا
 لطبت يتلا ثيداحألاو لاوقآلا كلت نمف ؛رانلا يف ةمايقلا موي دولخلا نم هيجنت

 يف و يبنلا نأ» :امهريغو يذمرتلاو دمحأ مامإلا هاور يذلا ثيدحلا مهاوعد

 تاذ مهل امك طاونأ تاذ انل لعجا :مهضعب لاقف طاونأ تاذ ةرجشب اورم هل ريسم

 موق لاق امك متلق دقل نئسلا هذه ربكأ هللا :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف «طاونأ

 ةصق نوملعتو ءًالعف رفاك هلئاق نأ مزلتست ال رفكلا ةملكب لوقلا درجم :ًاذإ
 0 ۱۸۰ مقر) يذمرتلا حيحص 0
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 ْنْيَمْطُم هلو ةرفأ نم الإ :ىلاعت هلوق لوزنو رساي نب رامع

 ءاج ثيح ًافنآ هثيدح ىلإ ترشأ يذلا لجرلا كلذ كلذك (30:لحنلا»#نايإلاب

 املف طق ًاريخ لمعي مل لجر مكلبق نميف ناك طق ًاربخ لمعي مل :هثيدح يف

 :لاق ءبأ ريخ :اولاق !؟مكل تنك بأ يأ :هل لاقف هلوح هينب عمج ةافولا هترضح

 يفصن اورذ مث رانلاب ينوقرحف تم انأ اذإف ًاديدش ًاباذع ينبذعيل يلع هللا ردق نئل

 ام ىلع كلمح ام !يدبع يأ :لجو زع هللا لاق ءانالف ناكف ًانالف ينوك هتارذل

 .كل ترفغ دقف بهذا :لاق «كتيشخ :لاق ؟تلعف

 ءرفكلا دصقي مل هنأل ؛ًارفك سيل ..ةيآلا صنب رفتغي ال رفكلا ..ًارفك ناك ول

 ءاغتباو ةنتفلا ءاغتبا هنم هباشت ام نوعبتي مهنأو ءالؤه لالض ةلدأ نم اذه :ًاذإ

 .معن «هيلوأت

 هنأب هرخآ ىلإ وأ وأ ام ًامرحم هباكترال هلتقب هاب يبنلا رمأ ام مزلي له :ةلخادم

 ..هلتقب رمأف هلحتسا دق

 ؟فيك :خيشلا

 ..ًاينذ فرتقا دق نالف لتقب هب ىبنلا رمأ اذإ :ةلخادم

 ..ربكآ هللا :خيشلا

 ..ًارفاك لالحتسالا اذهب نوكيف ًالحتسم هفارتقا درجمب نوكي له :ةلخادم

 مالسلا هيلع لاقو تنز يتلا ثيدحو ًاضيأ مهتابذك نم ...اذه :خيشلا

 ماقأ هنأ عم "”(مهتعسول ةنيدملا لهأ ىلع تمسق ول ةبوت تبات دقل» :اهقح يف

 .(4078مقر) ملسم )١(

 ہا
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 .اهيلع لحلا

 .معن :ةلخادم

 يتلا صوصنلا نم ريثكل مهضارعإ نمو ءًاضيأ مهبيذاكأ نم اذهف :خيشلا

 نأل لالضلا ءالؤه تاهبش ركذ نم ةريبك ةدئاف ىرأ امف كلذلو «مهئا وهآ فلاخت

 ...انخيش ًاثيدح نوركذي :نسح يلع

 .. لضفت هت :خيشلا

 :تلق ءاول عم راين نب ةدرب ابأ يمع تيقل» :لاق بزاع نب ءاربلا نع :ةلخادم

 هيبأ ةأرماب جوزت لجر ىلإ بهذأ نارام يبنلا ينرمأ :لاق ؟بهاذ نيأ !مع يأ

 .. (هلتقأف

 !؟اذه هيف ام !بيط :خيشلا

 اذه هباكترال هلتقب وكلاب ىبنلا رمأ نم نأ ىلع ليلد صنلا اذه نأ :ةلخادم

 ..كلذ لحتسا هنأ اذه نم مزل روظحملا

 ؟اذه ىلع ليلدلا ام تمهف !يخأ اي :خيشلا

 .لالحتسا اذهو ءجوزت هنآ :ةلخادم

 ؟ًةلالحتسا سيلأ ةنمؤملا سفنلا لتقي يذلا ..انفلتخا ام يخأ اي :خيشلا

 .معن :ةلخادم

 ؟رفاك وه لهف ؟بيط :خيشلا

 م
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 .رفاکب سيل :ةلخادم

 يف رفكلا نيب قرفلا ام :ًافنآ كل تلق امك «كاذو اذه نيب قرفلا ام :خيشلا

 عضي نأ ناسنإلا نكمم :ينعي ...اولاق ...؟قرفلا ام ..لمع يف رفكو لمع

 ضعبب نوجتحي نوفرعت نكمي ىراصنلا ..ةنسلاو باتكلا صوصن يف تالامتحا

 عبتن نأ الإ اهل دودح عضو نكمي ال ءاوهألا ..مهرفك ىلعو ..نآرقلا صوصن

 لكب كنوتأيس الإو مهنيبو اننيب لصفلا مكحلا وه اذهو ءًامامت حلاصلا فلسلا

 ال باب اذه :كل تلق كلذلو ؛مهئاوهأ عم قباطتي ىتح ًاليوأت هل نوعضيو ليلد

 ..يهتنت ال تاهبشلا دارفأ هنأ دصقي انخيش نأك :نسح يلع

 .يهتنت ال :خيشلا

 ىلع لدي هب تلضفتا يللا مالكلا لك :ينعي ةلماك لوصأ ..لصأ :ةلخادم

 ..لالدتسالا يف فيرحت ةيضق

 ..وه اذه :خيشلا

 ..رفكي ال هنأب انلق دصقي ملو ريصقت نع لوأت نم له :ةلخادم

 .لخاؤي هنكلو ىلب :خيشلا

 .رفكي ال هنکل ذخاؤي :ةلخادم

 .معن :خيشلا

 هلهجب رذعي ال يذلا هنظأ اذه رفكلا هلهجب دصقي يذلا لهاجلا :ةلخادم

 !؟كلذك سيلأ
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 ؟رفكلا دصقي :خيشلا

 ؟هلهجب رذعي ال هنظأ اذه رفكلا ةدارإ هلهجب دصق يذلا لهاجلا :ةلخادم

 هدصق يذلا رفكلا يف لمأتت نأ دعب الإ هناوأل قباس كنظ نكل ءمعن :خيشلا

 ؟ًاعرش رفك هنأ ملعي وه له «لهاجلا اذه

 ملعي ناك نإ هنآل ؛ضحم يلكش ةذخاؤم الو كلاؤس نوكي ٍلئنيح :ينعي ..نيبو

 هيلع قلطت نأ تيشخ انأ كلذلو «ءاوس ملاعلاو وهف ملعي ًاعرش رفك رفكلا اذه نأ

 نأ :لوقن ٍدئنيحف ًاعرش رفك هنأ لهجي هنكل رفكلا دصاق هنأ عم لهجي وهو رفكلا

 هريغ نيبو لهاج هنأب هتفصو دقو هئيب ًاذإ قرف الف ًاملاع ناك اذإ نکل ءرفکی ال اذه

 ؛ًاعرش رفك وه رفكلا اذه نأ ةفرعم يف امهالك كرتشا هنأل ؛ملاع هنأب هتفصو دقو

 .اذهل رذع ال ًاذإف

 6١( م1058 /۸۳۰)"روتلاو ىدهلا"

 ؟ةلوؤملا رفكي ىتم باب [1]

 ؟صخشلا رْفَكُي ىنم نولوؤي نيذلا ةلوؤملا :لئاسلا

 هدنع امنإو ءصوصنلل ةدناعملا هنم رهظي مل مادام ملسملا رفكي ال :خيشلا

 هدحج مث قحلا هل نيبت هنأ انل نيبتي مل هنكل ءكش الب اندنع ئطخم وه رظن هجو

 مهنع نيملاعلا بر انربخأو ميركلا نآرقلاب اورفك نيذلا رافكلا ةعيبط يه امك

 ديحي مث قحلا نقيتسي يذلا (1؟:لمنلا» ُْهْسْفْنأ اهتكقيتشاو اب اوُدَحَجَو# هلوقب

 2۷° ا



 ءاوس لض هنا نيبن هللضن نحنف قحلا هل نيبت هنأ انل نيبتي يذلا امأ ءرفاكلا وهف هنع

 .مالسإلا ةرئاد نع هجرخن الو هرفكن ام نكل ؛ليبسلا

 (01 1:55:17 /۸۲) "رونلاو یدهلا"

 ؟ةمايقلا موي ىلاعت هللا ةيؤر يفني نم رفكُي له باب [3

 ؟قولخم هللا مالك نأب لئاقلا رفكي لهو

 :[مامإلا لاق]

 لجو زع هللا مالك نأ يف مهتديقعبو مهيأرب ناد نم لكو ةيضابإلا نأ كش ال

 ةيؤر راكنإ ىفن نم كلذكو ؛قولخم زجعملا نآرقلا اذه كلذ نمو «قولخم

 ال ءميلس بلقب هللا ىتأ نم الإ نوئب الو لام عفني ال موي نيملاعلا برل نينمؤملا

 زع هللا نأو ءاقولخم سيلو ةقيقح هللا مالك نآرقلا نوكل نيركنملا ءالؤه نأ كش

 نوملسملا لخدي مويو «ةمايقلا موي مهل ىلجتيف نينمؤملا هدابع ىلع نتمي لجو
 نيدلا نع ةدر رفك لالضلا اذه نأ امأو ءًادج حضاو لالض هيف راكنإلا اذه ءةنجلا

 ركنأ نم نكل ؛هنيد نع دترم رفاك وهف اهركنأ مث ةجحلا هل تنيبت نم :لوقن ءال وأ
 نم ةينالفلا ةفئاطلا وأ سانلا نم نالف لوقن نأ انمهي ال نحنو «لالض يف وهف كلذ

 اوفرعي نأو مهتياده دوصقملا نأل ؛لالض مه لوقن نأ انبسح ءرافك مه سانلا

 ..باوصلا ىلإ اودوعي ىتح لالض ىلعو ًاطخ ىلع مهنأ
 ٠٠:64:۳۳( /۳۱۰)"رونلاو ىدهلا"
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 ؟نيترم رفكلا نم ةفينح وبأ بيتتسا له باب [1]

 ةنسلا باتك يف هللا همحر ةفينح يبأ يف درو اميف لوقت ام خيش :ةلخادم

 رقكلا نم بيتتسا ةفينح ابأ نأ هيبأ نع يوري حيحص دانسإب دمحأ نب هللادبعل

 ؟ليبقلا اذه نم ةريثك ءايشأو ,نيترم
 «هنم بيتتسا يذلا رفكلا عون اهيف ركذي مل ءةقلطم ..ةمهبم ةملك هذه :خيشلا

 اًرفك نوكي دقو «ةفينح يبأل ةبسنلاب ليحتسم اذهو ةمألا عامجإب اًرفك نوكي دقف

 يبأ ماهتا زوجي ال قلطملا صنلا اذه ةبسنف كلذلو «ضعبلا نود ضعبلل ةبسنلاب

 ضعب يف هنع يور دق هنأ اًلثم ملعن نحن «ةدرلا يواسي وه يذلا رفكلاب ةفينح

 بهذم هنأو ةلالض هنأ حيحص نآرقلا قلخف «نآرقلا قلخب لوقي ناك هنأ تاياورلا

 اذإف ءةلملا نم جرخيو رفكي هنأ ينعي ال كلذ نكلو ءجراوخلا بهذمو ةلزتعملا

 نعطن ال نحنف هيف نعطيو نيروهشملا ءاملعلا دحأ بلثي امب مامإ نع دنسلا حص

 ةرصاعمب نعطلا باب نم اذه نأ ؛ةيفنحلا ةبصعتم لوقي امك ...دمحأ مامإلاب

 ابأ نأ مث ءاًقنآ تركذ امك هتيعون ام فرعن مل رفكلا اذه نأ لوقن امنإو «هل رصاعملا

 دري نأ ةيبهذملا ةيبصعلا نع درجتي نأ دحأل لاجم ال حرجلا...يف هللا همحر ةفينح

 ةمئألا نمو «نيملسملا ةمئأ نم مامإ ةفينح ابأ نأ ةجحب هيف نينعاطلا لاوقأ لك

 رفوتي نأ يرورضلا نم سيل نكلو ةمئآ نم وه كلذك هنأ كش ال «نيعبتملا ةعبرألا

 هيف شقانن ال اًريمت زيمتم ةفينح وبأف هريغ ىلع هل ةزيمملا لاصخلا لك مامإ لك يف
 نم ءيش كلذ ضعب يف هل ناك نإو ءةيهقفلا ماكحألل هطابنتساو همهفو ههقفو دحأ

 .هرفكب مكحن نأ ينعي ال كلذ نكل ءاّضيأ هيلع ذخاملا نم اذهو «يآرلاو دامتعالا

 /٠٠:4۱:۳١( ب ۳۲)"روللا ةلحر"
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 دوجولا ةدحوب نيلئاقلا رفك باب [”51ل]

 ؟انحصنت اذامب ءاندلب يف دهع ةثيدح ةيفوصلا :لاؤسلا

 ىنعملاب نيملسملا «نيملسملا نيب ًادج ميدق فالخ اهيف ةيفوصلا :خيشلا

 هيلإ نومتني نيذلاو فوصتلا مسالا اذهل نأ ةقيقحلاو ءًافنآ هانحرش امك ماعلا

 نم ريثكل انتطلاخمل ملعن نحن ؛ةفلتخمو ةريثك يناعم ةفوصتملا وأ ةيفوصلا

 كسمتلا الإ سيل فوصتلا :نولوقي مهف ةجحلا مهيلع ماقت امنيح مهنأ :ءالؤه

 يف ةبغرلاو ايندلا يف دهزلا :ًالثم اهنمو ءا هللا لوسر اهيلع ناك يتلا قالخألاب

 ناك نإ لوقن نحن ذثيحو :ةجحلا مهيلع موقت امنيح نولوقي اذكه ءةرخآلا

 ةملك اوعفرا ءايظفل مكنيبو اننيب فالخلا ىقييف ؛مكمعزب اذه وه فوصتلا

 انركذ ام اهنمو اهضعب دج ةريثكو ةريثك يناعم اهل ةملك تحبصأ اهنأل ؛فوصتلا

 سيل ؛ةرخآلا ىلع لابقإلاو ايندلا يف دهزلاو ةميركلا قالخألاب كسمتلا ًافنآ مهنع

 قفتملا رمآلا اذه ىلع هنم دارملا يف كوكشملا مسالا اذه قلطن نأ ةرورض كانه

 ىلع لابقإلاو ايندلا يف دهزلاو مالسلا هيلع لوسرلا قالخأب كسمتلا نم هيلع
 ىنعملا اذه نع ريثكب دعبأ يناعم فوصتلا موهفمل نأ ةقيقحلا نكل «ةرخآلا

 ةقرفب هقحلي ةراتو ؛مالسإلا ةرئاد نم هبحاص جرخي ةرات دعبلا اذه مث «حيحصلا

 لهآ دنع فرعي امي نونمؤي نيذلا مه كئلوأف ىلوألا ةلاحلا امأ ءةلاضلا قرفلا نم

 - ينعت دوجولا ةدحو «حضوآلا ريبعتلاب دوجولا ةدحو وأ «ةدحولا ةديقعب ملعلا

 ثيح «ةداملا الإ ءيش ال :يأ «ةعيبطلا ءاملع ريبعتب ةعيبطلا ينعت - هنيعب داحلإ انه

 :مهلئاق لوقي

 .هللا وهف كنيعب هارت ام لك

 !هللا وهف كنيعب هارت ام لك ءةداملا يهف :ًاذإ



 :رخآ لوقيو

 ةسينك يف بهار الإ هللا امو انهلإ الإ ريزنخلاو بلكلا امو

 ؟فلكملا نم يرعش تيلف دبع برلاو بر دبعلا :ثلاث لوقيو

 ؟فلكي ىنأ بر تلق وأ 2 يفن كاذف دبع تلق نإ

 :لوقي عبارلاو

 راهقلا دحاولا الإ اودبعام راثلا سوجملا دبع امل

 ةديقعلا هذه لثمف ءاهب نوكربتي يتلا مهبتك يف ةرطسم تارابع اهلك هذه

 «ىراصنلاو دوهيلا ةديقع نم رفكأ ةديقع اهنآل ؛مالسإلا ةرئاد نم اهبحاص جرخت

 نأل ؛ىراصنلاو دوهيلا رفك امنإ :لاق ثيح «مهتالغ دحأ لوقب ينركذياذهو

 حورلاو نبالاو بآلا يف هللا اورصحف ىراصنلا امأ ؛ريزعلا يف هللا اورصح دوهيلا

 سيل مهركذ نمف كلذلو «يش لك يف هانممع دقف :لاق «مه :يأ نحن امأ «سدقلا

 :مهركذ (هللا الإ هلإ ال ركذلا لضفأ» :مالسلا هيلع لاق امك نيملسملا ركذ مهركذ

 يف اندنع ةماعلا ضعب اهفقلت فسألا عم يتلا تارابعلا ضعب يف اولوقو .وه وه

 يف امب ينعي اذام .هريغ يف ام :لوقيف هللا ركذي نأ ديري ًاسلاج دحاولا دجت ءايروس

 .قولخم كانهو قلاخ يف ؟هريغ

 ىلإ نوهبتتي ال مهنكل «سانلا ضعب ظافلأ يف تلت دوجولا ةدحو ةديقع هذهف

 دوجولا لك يف دوجوم هللا :ةماعلاو ةصاخلا نم ريثك لوق ًامامت اهلثمو ءاهلالض

 ةرعاشألا ةديقع كلذ عم اهنكل ؛دوجولا ةدحو ةديقع ...ناكم لك يف دوجوم هللا

 ءانه دوجوم هللا «ناکم اذه «ناکم لك يف دوجوم هللا ءنامزلا رخآ يف ةيديرتاملاو

 !؟انه هللا هرخآ ىلإ ..ءاوهو ناطيحو ةدامو ورمعو ركبو ديز ؟دوجوملا وه ام
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 .حلاصلا فلسلا ةديقع هذه «(ه:هط)# ىَوَتْسا ٍشْرَعْلا َلَع ُنَمْحَّرلا#

 .ضرألا هجو ىلع دجو يذلا رفكلا رفكأ وه فوصتلا نم عونلا اذهف

 نمل لوسرلا هيلع ناك امع هكولس يف فرحنا يذلا وهو هنود عون كانه
 انتفصب نحن اسل :لوقن نحن انهو ءاهتيبرت مساب «قيطت ال ام سفنلا ليمحت

 يبرنل ءا انيبن قيرط ريغ قيرط نم اهاقلتن ةليسو ىلإ ًادبأ ةجاحب انسل «نيملسم
 يف هريغو ءدنسملا يف دمحأ مامإلا هجرخأ يذلا ثيدحلا يفو فيك ءانسفنأ اهب

 نأ) ءهنع ىلاعت هللا يضر يراصتألا هللا دبع نب رباج ثيدح نم هريغ

 اياذهام :لاق ءاهيف أرقي ةفيحص باطخلا نب رمع دي يف موي تاذ ىأر قلي يبنلا

 اي :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف ؛دوهيلا نم لجر يل اهبتك ةفيحص هذه :لاق ؟رمع

 دمحم سفن يذلاو !؟ىراصنلاو دوهيلا تكوهت امك متنأ نوكوهتمأ !باطخلا نبا

 . «یعابتا الإ هعسو ام ًايح ىسوم ناك ول !هديب

 كردأ ناك ول ةرشابم ةاروتلا هيلع هللا لزنأ يذلاو هللا ميلك ىسوم ناك اذإ :ًاذإ

 . ةو انيبن عبتي نأ الإ هعسي ال لب «هتاروت عبتي نأ هعسي ملوي يبنلا

 نم ةقيرط ىلع انسفنأ يبرن يفوصلا مالسإلا مساب مويلا نحن انب فيك :ًاذإ
 صصق مهل ءاهيلع ديدشتلاب ءوسلاب ةرامألا سفنلا بيذهت معزب اهيلع لمحلا

 اهل دوهشملا ىلوألا نورقلا ضعب يف اذهو «مهدحأ ناك ءأدج ةبيرغو ةبيجع

 الو ثدحف ىنارعشلا ام كاردأ امو «ىنارعشلا دهع ىف دعب اميف امأ «ةيريخلاب

 سبلي نم مهيف ناك «هنرق رذي فوصتلا أدب ثيح ىلوألا دوهعلا يف نكل ءجرح

 ديدشلا درابلا مويلا يف تارفلا ءالط وأ ةلجد رهن يف سمغني مث «بايثلا ظلفأ

 :لاق ؟اذه ام «ةدرابلا حايرلا هحفلت ءرادلا حطس ىلع فقيف دعصي مث «ةدوربلا

 ہا
o 



 ةجاحب نحنو «قحب لاق يذلا يبنلاو «بيذعت اذه ءًابيذهت سيل اذه

 مكبرقي ًائيش تكرت اما :مويلا ةيمالسإلا ةيملعلا انتايح يف ةملكلا هذه رثأ فرعنل

 الإ رانلا ىلإ مكبرقيو هللا نع مكدعبي ًائيش تكرت امو «هب مكترمأو الإ هللا ىلإ

 نم امهدحأ ملسمو يراخبلا يحيحص يف ناثيدح كلذ نمو ”(هنع مكتيهنو

 ملفا يبنلا ىلإ طهر ءاج :لاق هنع ىلاعت هللا يضر كلام نب سنأ ثيدح

 هنابرقو «راهنلا يف همايقو ليللا يف همايق نع «هتدابع نع هلهأ اولأسو «هودجي

 ةدابع اودجو :يأ ءاهولاقت كلذ اوعمس املف :سنأ لاق .ءاسنلا جوزتيو «مانيو

 مزال !؟ليللا مانيلا هللا لوسر نوروصتي اوناك مهنأل ؛ةليلق مالسلا هيلع لوسرلا

 !؟ءاسنلا جوزتي كلذك ءهلك رهدلا رطفي نأ دب ال !؟رطفي كلذك .هلك ليللا موقي نأ

 «عبرأ جوزتي لوسرلا فيك .ءاسنلا ذاخفأ نيب ملعلا عاض :نولوقي سائلا ضعبو

 مهسفنأ ىلإ اوعجر نكل ؛ةليلق مالكلا نع هتدابع اودجوف «ةدايزو ةعست جوزتي

 .رخأت امو هبنذ نم مدقت ام هل هللا رفغ دق هللا لوسر اذه :اولاق

 دهع يثيدح اوناك مهنأ ديعب نم مهفأ سانأ نم جرخي مالكلا اذه ةقيقحلا

 يماسلا هلامك يف مالسلا هيلع هيبن مهف ناسنإ نم ركمملا نم سيل هنأل مالسإلاب

 .عقو اذكه نكل ءمالكلا اذه لاقي نأ يغبني ال .اذكه نم رثكأ ديري اذام
 نم مدقت ام هل هللا رفغ دق هللا لوسر اذه :اولاق .مهسفنأ ىلإ اوعجرف مهملا
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 .رخأت امو هبنذ

 .هللا انل رفغي ىتح هلل دبعتنو بعتنو دكت نأ دب ال نحن :ًاذإ

 ؟مهمعز يف ليبسلا وهام

 .ًادبأ رطفأ ال رهدلا موصأف انآ امأ :مهدحأ لاق

 .مانأ الو ليللا موقأف انآ امأ :رخآلا لاق

 .ءاسنلا جوزتأ الفانأ امأ :ثلاثلا لاقو

 مكاقتأ ينإ امأ ءاذكو اذكو اذك نولوقي ماوقأ لاب ام» :لاقف ةزيجو ةبطخ آلت يبنلا

 نمق ءاسنلا جوزتأو ؛مانأو ليللا موقأو ءرطفأو موصأ ينأ امأ هلل مكاشخأو هلل

 .«ينم سيلف يتنس نع بغر

 نيحلاصلا ةيفوصلا ءال رهف «ينم سيلف يتنس نع بغر نمف :دهاشلا انه

 نع اوداح ءالؤه ءال .دوجولا ةدحوو هلاثمأو ىنارعشلا ةعامج نع ىنعأ ال ًاميدق

 نم اوناك مهلعلو ءاهوثراوت ءةميدق ةيدنه ةيذوب بيلاسأب اوءاجف اب يبنلا يده

 ةقيرطب اوءاجف دعب مالسإلا اوهقفي املو مالسإلا يفاولخد نيذلا مجاعألا

 يتتس نع بغر نمف :لوقيوُكلت مكيبن وه اذهو ءاهتيفصت معزب سفنلا بيذعت
 . (ىنم سيلف

 هللا دبع نع هغلب امنيح هباحصأ ضعب يف جهنلا اذه قبط مالسلا هيلع هنإ مث

 ةاتفب هجوز هابأ نأ هغلب ءامهنع هللا يضر يباحص نبا يباحص صاعلا نب رمع نب

 .045ةمقر) ملسمو (4//”مقر) يرخبلا )١(



 هنأ الإ سأب نم هب ام :هل تلاقف ءاهجوز نع اهلأسف ًاموي اهيلع لخدف «”شيرق نم

 بعصف .جوزت امو جوزت :يأ ءراهنلا مئاص ليللا مئاق هنإ ءًأشارف دعب انل أطي مل
 !هللا دبع اي :مالسلاو ةالصلا هيلع هل لاقف للي هيبن ىلإ هنبا اكشو رمع ىلع رمألا

 اي كلذ ناك دق :لاق ءءاسنلا برقت الو راهنلا موصتو ليللا موقت كنأ كنع ينغلب

 ًاجهنم هل عضو7##يبنلا نإ :لوقأف هرصتخأو لوط هيف ثيدحلا انهو !هللا لوسر

 «ةهج نم سفنلا قحو مسجلا قح نيب مويلا نولوقي امك عمجيو هيف هللا دبعتيل

 هلك ليللا موقي ناك دقو لاقق «ةدابعلا :يأ ءىرخأ ةهج نم حورلا قحو

 «فاطملا ةياهن يفاذه نآرقلا ةءارقل ةبسنلاب لاق ءرهدلا موصيو «نآرقلا متخي

 ثالث نم ل قأ يف نآرقلا أرق نمف ؛لايل ثالث يف نآرقلا أرقا :لاق ؛ةليوط ةصقلاو

 .هقفي مل

 مايأ ثالث رهش لك نم مص :رمألا لوأ يف هل لاق مايصلاب قلعتي اميفو

 ينإ !هللا لوسر اي :لوقي ناكف «هلك رهشلا تمص امهنأكف ءاهلاثمأ ةرشعب ةنسحلاو

 ليجلا كاذ نيب قرفلا انه نوظحالتو «كلذ نم رثكأ عيطتسأ يننإ ءةوق يب نإ باش

 موقيو اهنع ضرعي شيرق نم ةاتفب هوبأ هجوز رمعلا لبتقم يف باش «مويلا انليجو

 كسفن ىلع نوه لاء لوسرلا هل لوقي امدنعو «هرخآ ىلإ ..و راهنلا موصيو ليللا

 ىلع مويلا «كلذ نم رثكأ عيطتسأ انأ «يوق انآ «باش انآ !هللا لوسر اي :هل لوقي

 ؛ديعبلاو بيرقلا هلوح نم نيداصلا دجت هللا ةعاط يف باش أشني كلذ نم سكعلا

 كاذ نيب قرفلا رظنا دعب اميف دبعت ًاباش تلز ام :هل نولوقي مألا ًايناثو بألا ًالوأ

 .نامزلا اذهو نامزلا

 )١( يراخبلا )رقم٤۷٦٥(.

 ا



 هيلع دواد موص هنإف ءًاموي رطفأو ًاموي مص :فاطملا ةياهن يف هل لاق دهاشلا

 ال :لاق .كلذ نم لضفأ ديرأ ينإ !هللا لوسر اي :لاق :ىقال اذإ رفيال ناكو «مالسلا

 .كلذ نم لضفأ

 .ةنسلاو باتكلل ةفلاخم ؛:ةمعازلا ةدهازلا ةيفوصلا هذه نيأف

 اذه اوعفرا ذئتيحف ةقيقح ةنسلاو باتكلا قفاوي امب ًارسفم فوصتلا نم ناك ام :ًاذإف

 نحنف امهفلاخ امو «حلاصلا فلسلا جهنمو ةنسلاو باتكلا ىلع ىقبنو مسالا

 .طئاحلا ضرع كلذب برضن

 ٠٠:٤١:۳۹( /595)"رونلاو ىدهلا"

 ؟ةلزتعملا رفكي له باب [55]

 مهو كلذ فيكف «نورفكي ال ةلزتعملا نأ ..متركذ :لئاسلا لوقي :لاؤس

 ةيضق يف طباضلا وه امف «ةفلاخملا ةيدقعلا رومألا نم هربغو نآرقلا قلخب نولوقي

 ؟رفكلا

 .مهم لاؤس اذه «معن :باوجلا

 عقي نأ رفكلا يف ناسنإلا عوقو نم مزلي ال :ًاطسو ًائيش كانه نأ ةقيقحلا

 :لوقن نأ اندرأ اذإ نكل «هيلع رفكلا عقو رفكلا يف عقو نم لك سيل «هيلع رفكلا

 لوزتو ةقيقحلا هل ىلجتت ىتح هيلع ةجحلا ةماقإ نم دب الف نيدلا نع دتراو رفك هنإ

 هفلاخو عرشلا هب ءاج يذلا قحلا نع هفارحنا يف ببسلا يه تناك يتلا ةهبشلا هنع

 .نيبملا لالضلا يف عقوف

 ركنت ال ءانعم ةملسم لازت ال يتلا ةيمالسإلا قرفلا لك لمشي باوجلا اذه

 .ةيلمعلا ماكحألا ينعي ؛مالسإلاب ةقلعتملا ماكحألا نم ًائيش
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 - ءاهقفلا لوقي امك - ةرورضلاب نيدلا نم تباث وه ام ركني ال ًاملسم ماد امف

 ثيدحو ًاميدق ةعدتبملا نم مهلاثمأو ةيربجلا نم مهريغو ةلزتعملا نع ائلق امك -

 ناسنإلا ؛ةدئاف يف ام :كل لوقي «ةيربج نيملسملا نم تتش ام ةيريج مويلا ًائيدح

 ريسم ناسنإلا ءاهتفرعم يف كرتشي مكلك نكمي ةنسلألا ىلع ةرئاس ةملكو «روبجم

 .روبجم :ةلخادم

 وه ام ريسم ناسنإلا نأ ةديقعلا هذه اهيلع بلغي ةمأ ًاذإف .روبجم ينعي :خيشلا

 ؟ءالؤه رفكن له .موهفملا حيحصت اهدب جالع اهدب «ضهنت اهنأ نكمم شم ريخم

 .ةقيقحلا يلهاج وج يف نوشيعي مهنأل ؟اذامل .ال :لوقن

 شم ناسنإلا نأ :كل لوقيب مهنم ريثك «مويلا نيدوجوملا ةلزتعملل عجرن

 ىهلإلا باتكلا اوركنأف «هبذعي شيأ نيدعبو ىقش هنأ هيلع بتكي هللا نأ لوقعم

 .لجسم : ينعي (07:رمقلا)ٌرَتْسُم ریبگو ریغص لکو :ىلاعت لاق ءقباسلا

 نوعمست امك سيل انه باتكلا 0: ماسنألا» ءىش نم باكا يف اَنْطَرَ اَم#

 ىلع اورخافتي [نأ]نوديريو «نآرقلا ينعي نيرصاعملا باتكلا ضعب نم ًانايحأ
 نيح لطابلاب راختفالا اذه لثم ىلإ ةجاحب اوسيل نوملسملاو «لطايب نايدألا رئاس

 .هيف روكذم ءيش لك نآرقلا نأ :نولوقي

 «ظوفحملا حوللا وه انه باتكلا (”8:ماعنألا»# ِءْيَس ْنِم باتكلا يف اَنْطَرَف اَمإِي

 .ميركلا نآرقلا سيلو ظوفحملا حوللا وه ةيآلا هذه يف باتكلا

 قلعتي امم ءيش لك هيف سيل ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةداهشب ميركلا نآرقلا



 مالسلا هيلع لاق امك «هيبن ةنس يف كلذ مامت امنإو ؛هكولسو ناسنإلا ةدابع حالصإب

 باتك :امهب متكسمت نإ اماولضت نل نيرمأ مكيف تكرت» :حيحصلا ثيدحلا يف

 .(ضوحلا يلع ادري ىتح اقرفتي نلو «يتنسو هللا

 نم ءيش لك هيف نآرقلا نإ :لاقي فيكف نآرقلل ةممتم ةنسلا تناك اذإف

 مالسإلا سيل ةغلابم هذه ءوو ايفارغجلاو كلفلا ملعو تاراكتبالاو تاعارتخالا

 .ًأدبأ اهيلإ ةجاحب

 سانلاف ظوفحملا حوللا :يأ (28:ماعنألا4ِءْيَش ْنِم باكا يف اَنْطَّرَق امل

 نأ :ةلزتعملا هيف عقو يذلا وهو رخآ ًائيش نومهوتيو ةباتكلا هذه نوركني مويلا
 ردقلا ءةباتكلاك يهلإلا ملعلا وه سيل ردقلا امئيب «يهلإلا ملعلا وه يهلإلا ردقلا

 يهلإلا ردقلاف «هب قئال ناكم يف هعضوو ءيش لك ليصفت نم ريدقتلا نم قتشم

 .يلزألا يهلإلا ملعلا بسح نكل «لجو زع هلإلا لعف وه

 ثيدحلا يف ءاج امك ظوفحملا حوللا يف ءيش لك بتك ءةباتكلا كلذك

 ام :لاق «بتكا :هل لاق ملقلا هللا قلخ ام لوأ وأ «ملقلا هللا قلخ امل» :حيحصلا

 الإ ةفاك نيملسملا ةديقع هذه “(ةمايقلا موي ىلإ نئاك وه ام بتكا :لاق ؟بتكأ

 .يهلإلا ملعلا الإ طقف سيل :ًاذإ .ةباتك ال ءردق ال :نولوقي ةلزتعملا

 ةرئاد يف مهلعجي ةهج نم يهلإلا ملعلاب نونمؤي امنيح مهنأ ةقيقحلا

 جورخلا ضعب -ًافنآ انلق امك - ناميإلا نع نوجرخي ةهج نم نكل «مالسإلا
 .ةيهلإلا ةباتكلاو يهلإلا ريطستلاو يهلإلا ريدقتلا مهراكنإب

 صوصنلا هذه ليطعت نم ًائيش اودافتسا ام مهنأ :مهلوقع بئاجع نم نكل

 .(۷٠٠مقر) عماجلا حيحص )١(

05 A. ا 



 ئيش اودافتسا ام ءربجلا نم نييربجلا ريهامج صيلخت ليطعتلا اذهب اودصق يتلا

 ًاذإف ءهملع قفو وه هللا هبتك يذلا نألو هملع قفو هللا هردق يذلا نأل ؟اذامل

 .قولخملا ناسنإلا اذهل ًامزالم لازي ال ربجلا مهمعزب

 قبسي ملأ .بيط ءردق الو ةباتك ال ةلزتعملا ديري امك انناهذأ نم نآلا انعفر اذإ

 ؟رانلا نم كردلا لفسأ يف وه سيلبإ نأ :ًالثم ؟رانلا لهأ نم ًانالف نأ هللا ملع يف

 .هلا ملع يف قبس «معن
 ةنسلا لهأ ىلع اهنودروي مه ةهبشلا سفن ؟كلذ لعفي الأ عيطتسي له .بيط

 ال ةباتكلا نأل ءًاضيأ مهيلع ةدراو ةهبشلا ؛ةباتكلاب نولوقيو ردقلاب نولوقي امنيح

 .يهلإلا ملعلا يفامم رثكأ ىلع ديزت

 يفام ىلع تداز ام هذه ةباتكلا ءاهبتك ىجأ ةركف هدنع انم ناسنإ «هيبشت الب

 اندحأ بتكي اذامل الإ ديدج ءيشب تدأ امف «ركفلا اذه ىقبت يهف هلقع يفو هركف

 .هخم ىف ىتلا ةقيقحلا سانلل نيبيل ؟نآلا

 بتكو ءيش لك ردقف هملع يف قبس ام نيبي نأ دارأ لجو زع انبر ؛هيبشت الب

 نأب امنإو ردقلاو ةباتكلا راكنإب وه سيل ربجلا ةهبش لاطبإل باوجلا :ًاذإ
 لجو زع انير هقلخ يذلا ناسنإلا اذه ةعيبط سردن نأ :وهو ًادحاو ًائيش ظحالن

 حصي الو «ريخم وه ام ريسم ناسنإلا «نولوقي امك لوقن نأ حصي ال :باوجلا

 نوكي ةرات هنإ :لوقن امنإو ءريسم وهام ريخم ناسنإلا :لوقن نأ ًاضيأ سكعلا

  antes tereteا ا  SSseeseesenetes seen teteeteemnesرا ۹ 0



 ال :ًاباجيإ الو ًابلس ال قلطت الف :ًاراتخم ًاريخم نوكي ةراتو ءًاروبجم :يأ ًاريسم

 .ريخم ةراتو ريسم ةرات ناسنإلا نأ دهشي عقاولا نأل ءريسم وه ام ريخم وه

 ناك هنأ كلذ يف ظحول «هنم ردص ام ءيش يأ يف ناسنإلا نوكي امنیح ليلدب

 ةيلوئسم هيلع له ًاريخم نكي ملو نيملاعلا بر وهو ريغلا نم ًاريسم ناك ءًاروبجم

 نأ :القعو ةنسو ًاباتك تباث هنأل ؟اذامل .ةيلوئسم ال ؟ىلاعتو كرابت هللا دنع

 ال امب لجو زع هبر ًافصاو تيقملا يربجلا لاق امك «ناعمتجي ال ريجلاو ةيلوئسملا

 :هبر عم دبعلا ةقالع ًافصاو هللا يف لاق ءًاريبم ًاملاظ ًارابج هب فصن نأ حصي

 ءاملاب لتبت نأ كايإ كايإ هل لاق مث ًافوتكم ميلا يف هاقلأ

 .لجو زع هلل اشاح ؟مانألا بر عم ناسنإلا اذكه

 .(۲۹:فهکلا) 4 ٌرْفْكَيْلَف َءاَش ْنَمَو ْنِمْوُيْلف ءاش نمف :نآرقلا حيرصب لاق

 رشع هيلع لخدو يحضي نأ دارأ نمو «لجعتيلف جحلا دارأ نم» :لوسرلا لاق

 .صوصنلا نم كلذ ريغ ىلإ «هرفظو هرعش نم نذخأي الف ةجحلا يذ

 فيلكتلا هنع عفر ةدارإلا هذه هنم تبلس اذإف ءرايتخا هل «ةدارإ هل ناسنإلا :ًاذإ

 .فيلكتلا هئارو نم بترت رايتخالا اذهو ةدارإلا هذه تتيثاذإو

 اذه ًاأطخ ًاناسنإ لتقي يذلا «ًاريخم نوكي ةراتو ًاريسم نوكي ةرات ناسنإلا :ًاذإف

 ءارو ؟شيأ تباصو ةصاصرلا تحار بنرأ ىمر «لازغ ىمر ءروفصع ىمر «ريسم

 :نيملاعلا بر ناسنإلا اذهل لوقي ال ءًأطخ لتق اذه ضرألا يف لمعي عرازم ةمكألا

 .راتخم ريغ هنأل ؟ًانالف تلق اذامل

 بابسألا ذختيو سانلا نم ديز لتق تي يذلا كلذ نم سكعلا ىلعو



 رارصإ قباس نع :نيماحملا ةغل يف مويلا نولوقي امك هلتقيو هلتق ىلع مزعيو
 .معن .دصرتو

 تلتق مل :نيملاعلا بر لوقيس اذه ءًالثم نايوتسي ال ؟كاذ عم يوتسي اذه

 .ادج اريسع اياسح هيساحيسو ؟هلتق ىلع تمزع ملو ؟انالف

 نأ ىلع ًاعم نامكحي ميلسلا يرطفلا لقعلا نع ًالضف ةعيرشلا صوصن لكف
 ال فيك ءردق ال :يربجلا كل لوقي املف ءاروبجم ةراتو ًاراتخم نوكي ةرات ناسنإلا

 لتق يذلا نيأ نكل «ردقلا وه اذه ًاطخ ناسنإ لتقو مغرأ اذه ؟يخأ ايردق

 نأ ةلثمألا هذهب تدرأ يذلا نكل ءردقب ًاضيأ اذه ؟دصرت قياسيو هتدارإب ناسنإلا

 هللا بتك «يهلإلا ملعلا قفوب ظوفحملا حوللا يف اذكه نالف ىلع هللا بتك :لوقآ

 هنأل ؟اذامل ءرانلا نم لفسألا كردلا يف «نيلفاس لفسأ يف نوكيس هنأ سيلبإ ىلع

 :ملظلا هللا ىلإ ًابسان لوقيو هبر رمأ ىلع ربكتسيف عيطتسم وهو دوجسلاب رمؤي
 .(١51:ءارسإلا»#اًئيِط َتْقَلَح ن دشا

 لهأ ىقشأ لب رانلا لهأ نم بت ًاذإف ءدجسي نأ هتعاطتسابو دجسي ال وه ًاذإ

 ؛ةلزتعملا عوضومل نآلا عجرن ءسكعلا ىلع نكل ءرانل

 ءيش هعمس قرطي ملو يبونجلا بطقلا وأ يلامشلا بطقلا يف تام يذلا

 هعمس قرط ام مالسإلا يبن هللا دبع نب دمحم همسا ناسنإ وأ ؛مالسإلا نيد همس

 موي هل لاقي اذه له ىلوألا ةيلهاجلا لهأ اهدبعي ناك يتلا مانصألا دبعي شاعف

 تعبت ىَّنَح َنييَدَمْماَنُكاَمَو # :ىلاعت لاق .ال ؟ترفك مل :ةمايقل

 .(16:ءارسإلا) ال وشر

 ةلزتعملاف .لاؤسلا نع ًاديعب بهذأ نأ ديرأ الف كلذلو ءادج عساو باب اذهو

 تابجاولاب نوموقي نيملسملا عم اولظو ليبسلا ءاوس اولض اذإ ةلاضلا قرفلا لكو

 فلس



 ةماقإ دعب الإ مالسإلا ةرئاد نم مهجرخن ال نكلو كش الو نولاض مهف ةينيدلا

 :نانثا نارمأ كانهف مهيلع ةجحلا تميقأ اذإف «مهيلع ةجحلا

 .هللا دنع هرمأ ةبقاع نوكيس ام يردن ام نحنو «نيملاعلا برب قلعتي رمأ

 مكحلا ةيمهأ رهظي انه نيملسملا مكاح «نيملسملا مكاحب قلعتي رمأو

 ةجحلا نوميقيو نيملسملا ءاملع ضعبب ىتؤيو هيلإ ناسنإلا اذهب ىتؤي «يمالسإلا
 ًالعف رفك هنأل ٌةدر هولتق هيلع هللا ةجح هل تنيبت نأ دعب هلالض ىلع رصأ اذإف ؛هيلع

 .هيلع ةجحلا تميقأو

 يفتكن نحنف ةجحلا هيلع ماقت نأ ةصرفلا هذه لثم هل حاتي مل ناسنإ امأ

 :لوقن هرخآ ىلإ وو ةيربجو ةئجرمو جراوخو ةلزتعم نيضاملل ةبسنلاب ةصاخبو

 ملعي نمو «منهج هبسحف دحجو رباك هنأب لجو زع هللا ملعي نمف هللا ىلإ مهرمأ
 باسح بساحي ال اذهف رمألا ةقيقحب نمؤي وهو ًائيش دحج ام هنأب لجو زع هللا

 قحلا ةفرعمل هلصوي يذلا قيرطلا كلس ام ءرصقم هنأل بساحي نأ زوجي ءرافكلا

 .هبيسح وه لجو زع انبر ذئنيحف

 ةماقإ دعب الإ ًالاض ناك امهم مالسإلا ةرئاد نم ًاملسم جرخن الف نحن امأ

 .باوجلا رخآ اذه .ةجحلا

 ٠١:1١:۳٦( /518) "روللاو ىدهلا"

 ؟ةيمهجلا ٌفلسلا رفك اذامل باب []

 .ميحرلا نمحرلا هللا مسي :ةلخادم

 نآرقلا قلخب لاق نم اورفكو ءةيمهجلا اورفك فلسلا نم اًريثك نأ مولعم

 نإ مث .فلسلا ةقيرط ىلع ءالؤه رفكي نم ىلع مرحن لهف ...تارفكملا نم هريغو

 يا



 [لغجي]و «ةعدبلا ةاعد ئرجي ريفكتلا مدع وهو نيلوقلا دحأ ىلع سانلا لمح

 مدعب لوقلا بناج ىلإ ةيعادلا فاضأ ولف ,تارفكملا عدبلا ىلع مهنوعبتي لاهجلا
 ةعدبلا بابرأو نيئيسلا ةاعدلا نم ريثكل اًعدار نوكي ىتح فلسلا ...ةياكح ريفكتلا

 ؟...تايكرشلا ذاختاو يدامتلا نم

 ءاملع نأ يداقتعا يف نييهمجلا وأ ةيمهجلل فلسلا ريفكت «معن :خيشلا

 كشنال نحنو «مهغيزو مهلالض ىلع اورصأو كئلوأ ىلع ةجحلا اوماقأ فلسلا

 ىلع ىرخألا تالالضلا ساقي ال نكل ؛ةداجلا ىلع وه ريفكتلا اذه لثم نأ يف

 ضعب يف مويلا انركذ امك ةجحلا ميقي نم يداقتعا يف دوجو مدعل ءةيمهجلا ةلالض

 كلذلو «ةحيحصلا ةيمالسإلا ةديقعلا نع اوفرحنا نيذلا ءالؤه ىلع سلاجملا

 عقو يذلا اذه جارخإو ريفكتلا ىلإ ردابن ال نكل كرش اذهو رفك اذه :لوقنف قرفنف
 اورفك فلسلا نأ نم لاؤسلا يف ءاج امف ءةجحلا ةماقإ دعب الإ ةلملا نم رفكلا يف

 فارطأ نم مهيلع تماق ةجحلا نأ اودقتعا مهنأ يداقتعا يف :باوجلاف ةيمهجلا

 ججحلا اوميقي نأ ةنسلا لهأل ةيتاوم فورظلا تناكو اميس ال «ةريثكو ةريثك

 رصأ لياقملاف مهلالض ىلع اورصأ مهف كلذ عم ةيمهجلا ءالؤه لالضل ةغمادلا

 .مهريفكت ىلع فلسلا ءاملع

 (0 1:١ محو )١/ "ةيدملا تاءاقل"

 ؟مهلهجب اورذعي مأ ةيمهجلا رّمكُي له باب [3]

 ةلسلسلا يف هتلقنو يداهلا دبع نبا ركذ :ينعي .هللا همحر مزح نبا مامإلا :لاؤس

 قلخب نولوقي نيذلا ةيمهجلا يف ميقلا نبا هلقن يذلا دلج يمهج هنآب :لوقي هنآب

  teeta tettet teteraا ا  dens eesees nenas ceree serete carerیا ۷۳



 أطخلا نم ءيش يف يل رهظ هنآو هتلقن يذلا :كلوق يف يلاب لغش :خيشلا

 ؟...هيف لوقملا نمو ءدلج يمهج :لئاقلا نم «يلع ديعت نأ اوجرأف

 .يداهلا دبع نبا :لئاقلا :ةلخادم

 ؟لاق نمل :خيشلا

 .مزح نبا :ةلخادم

 !؟لئاقلا وه يداهلا دبع نبا :خيشلا

 .معت :ةلخادم

 ؟هيف لوقملا وه وأ :خيشلا

 .لئاقلا وه ءال :ةلخادم

 ؟هيف لوقملاو :خيشلا

 .مزح نبا :ةلخادم

 ؟ةيناثلا ةرابعلاو «حيحص ءمزح نبا :خيشلا

 .ميقلا نيا :ةلخادم

 ؟لاق اذام :خيشلا

 نادلبلا يف ءاملعلا نم رشع يف نوسمح مهرفك دلقت دقلو :ةلخادم

 ؟مه نم !بيط :خيشلا

 .نآرقلا قلخي نولوقي نيذلاو ةيمهجلا ىلع :ةلخادم

 ؟اذهو اذه نيب قيفوتلا ام :اًديج هتعمس يذلا كلاؤس تنأف :خيشلا



 ...نيب عمجن فيك معن :ةلخادم

 امب ؟ةغلابم اذه يف سيلأ :لاؤسلا يف لاقي نأ يغبني ؟ضراعتلا نيأ :خيشلا

 ؟قيفوتلا فيك :لوقت ىتح نيلوقلا نيب ضراعت يفام امأ «مزح نباب قلعتي

 نع لقني ميقلا نباو...ةيمهجلا لوقب لوقي ناك اذإ نآلا مزح نبا :ةلخادم

 ؟رفاكب سيل مزح نبا نأب :لوقن فيك ةيهمجلا نورفكي مهنأب ملاع ةئامسمخ

 ؟اذام مزح نبا نأ لوقن فيك :خيشلا

 .رفاكي سيل :ةلخادم

 كانه سيلأ :هنأ لاؤسلا ةحص :انأ كل لوقأ «كل لوقأ يذلا اذه :خيشلا

 اذهو !بيط «رفاك هنأ يواسي اذه نأل ؛دلج يمهج هنإ مزح يف لاقي نأ يف ةغلابم

 كلاؤس نوكي ىتح ضراعت كانه لهف ..ريبعت دح يف رافكلا كئلوأ ةلمج نم

 هنأب مزح نبا يف لاقي فيك هنأ ةقيقحلا امنإو «طقاس لاؤسلاف !؟قيفوتلا فيك

 ناك لاّؤسلا نأ نآلا حضو «نييمهجلا رفك ميقلا نبا هنأ ةصاخبو ؟دلج يمهج

 ؟أطخ

 .معن :ةلخادم

 نم نأ ةلحرلا هذه يف انسلاجم ضعب يف انملكت انك :باوجلا !بيط :خيشلا

 وأ نيدلا لعج مهنم هللا مصع نم الإ مهئاملع مويلا نيملسملا نيب عئاشلا أطخلا

 يف أطخلا نأ ميسقتلا اذه ىلع نوعرفيو «عورفو لوصأ :نيمسق ىلإ هميسقت

 يذلا وه اذهو «هل لصأ ال ميسقتلا اذه ءرفتغم عورفلا يف رفكلاو ءرفك لوصألا

 هب رفكي يذلا أطخلا ءاَدج اًيفاو ارش هبتك ضعب يف هللا همحر ةيميت نبا هح رشي



 مث أطخلا هل نيبتي نأب قلعتي لب «عورفلا نود ةديقعلا يف هنوكب قلعتي ال ملسملا

 هبحصي لق لمعلاو لمع اهيف ماكحألا تناك املو المع سيلو ًةديقع هيلع رصي

 اهيف سيلف دئاقعلا مسق لوألا مسقلا امأ ؛ةئيس ةديقع هبحصب ال دقو ةئيس ةديقع

 رظن ةهجو يف ةنسلاو باتكلا صن اهيف فلاخ ةديقعب ءاملعلا دحأ ملكت اذإف «لمع

 نوفرعت مكلعل الم «يلمع مكح يفأطخأ ول امك ,رفكي ال مأ رفكي لهف «نيرخآلا

 ثيدحلل افالخ اًمارح رمخ لك سيل رمخلا نأ نوري نيرقوملا ءاملعلا ضعب
 :نولوقيف نولصفي لب «مارح رمخ لکو رمخ ركسم لك" :ملسم حيحص يف دراولا

 نم اطبنتسم ناك امو «مارح هريثكو هليلق اذهف بنعلا نم رمخلا نم اطبنتسم ناك ام

 لاق نم نييقارعلا يف دجو اذه ؛لالحف هليلق امأ ؛مارحلا وه ركسملا هريثكف هريغ

 "مارح هليلقف هريثك ركسأ ام لك" :مالسلا هيلع هلوقل مداصم وهو «لوقلا اذه لثم

 .داهتجا هنم ردص هنأل ؛ال :باوجلا ؟فلاخملا اذه لثم رفكي لهف

 اذه «هبلقب لحتسم هلحتساف هميرحت ىلع قفتا يذلا رمخلا ىلإ انتج ول نكل

 انك «مکنم ريثك ينأي ام لبق نظأ اًمنآ نكلو ٌةديقع سيل اًمكح هنأ عم «هنيد نع دترا

 وأ ةديقع هيف ناك اذإ ام نيب داحآلا ثيدحب ذخألا بوجو يف قرفي نم أطخ نيبن

 ليصفتلا نم ءيشب انتبثأ دقف ماكحألا فالخب هب ذخألا زوجي الف دئاقعلا يف ناك

 نكي ملالإو اهل ملسملا ىنبتي نأ دب ال ةديقع نمضتي يعرش مكح لك نأ نايبلاو
 نأ بجي مارحلاو «مارح اذه مكح يأ هنأل ؛هل اًديفم مكحلا اذه هنمضت امب هلوق

 كاذ نود مكحلا اذهل ةميق الف كلذ دقتعي ملاذإف هتمرح اًدقتعم هبلق يف نوكي

 هيلإ ترشأ يذلا فالخلا كاذ يفو بنعلا ريغ نم رمخلا عوضوم انلقن اذإف :لوقآف

 مارحب سيل اذه نأب نيملسملا دحأ حرصو هميرحت ىلع عمجملا رمخلا ىلإ هاقنآ

 ريغ هنأ مكحلا اذه يف هداقتعاب هنأ كش ال «بنعلا ريغ رمخ يف نأشلا وه امك
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 ىلإ لقتنن ذؤنيحف «ةديقع انآ انلق امك نمضت مكحلا اذه نأل ؟اذامل ءرفك دق مارح

 قلعتي امم اًقنآ هيف نحن ام عوضوم يف وه امك مكح هيف سیلو ةديقع هيف صن

 اضف باتكلا ىف ةتباثلا لجو زع هللا تافص نم اًءيثك اوركنأ نيذلا ةيمهجلاب

 .ةنسلا نع

 هذه نأ دقتعي وهو ام ًةديقع ركنأ نم :عوضوملا ميمص يف لخدن :نآلاف

 لبو دلج يمهج طقف هنع لوقن الو «رفاك وهف هلوسرو هللا نع تءاج دق ةديقعلا

 امنيح وه هنأ لقألا ىلع اننظ ىلع بلغي ال ناك اذإ نكلو «هنيد نع دترم رفاكو

 ال اذهف دلج يمهج رفاك هنإ :دحأ يفانلق اذإ كلذ نم سكعلا ىلعو ءرفاك

 ينعي ال اذهف ءدلج يمهج :هيف انلوق درجم امأ «ريفكتلا ىوس رخآلا نع ...لمتحي

 .رفاك هنأ

 ؟كلاؤس نع باوجلا ىلإ تلصو كلعل

 ...اندنع نآلا خيش اي :ةلخادم

 !كتلأس انأ :خيشلا

 .معن :ةلخادم

 .تكش ام كردتسا نآلا لقف ءريخ هللا كازج :ينتحرأ :خيشلا

 لجأ نمالإ هيلإ اوبهذ ام ىلإ اوبهذ ام نآلا ةيمهجلا اندنع نآلا :ةلخادم

 ۷۷ ا



أطخلاو ليوأتلا لجأ نمالإ :خيشلا
 ؟اًكيش ىلع تدز تنأ !

 ؟اًئيش ىلع تدز :انلأس :خيشلا

 .تدزامال :ةلخادم

 ؟بارعإلا نم كاردتسالا كلذ لحم ام :اَذإ :خيشلا

 يمالكو «مزح نبا ىلإ بصنم لوألا كمالك ناك :كاردتسالا :ةلخادم

 ؟كلذكأ ةرئادلا تعسوو ىعم ترس تنأ :ىنعي !بیط :خيشلا

 .معت :ةلخادم

 هل تنيبت نأ دعب مهجتلا يف عقو نم لك :ةماع ةملك لوقأ انأ !بيط :خيشلا

 نباف «داهتجا عضوم اذه نالف نييعت نكل ,رفاك وهف رصأو لالض ىلع هنأ ةجحلا

 هرخآ ىلإو هلضفو هملعو مامإلا اذه ةميق فرعي ملسم ثحاب لوقي له مزح

 سيقت نأ عيطتست الو قرفلا ذخأت كلذ نمو ؟امهنيب يوسي له يمهجلا دعجلاك

 مزح نبا اذهو ؛هرفك ىلع حبذ وأ لتقو ءرفاك هنأ دعجلا نع لاقي اذامل الثم لوقتو

 هلضفو هملعب كفني اذه نآل كلذ :كلذ يف هعم كرتشيو نيملسملا ةمئأ نم مامإ

 نكل «تالالضلا نم ةلالض يف هعم كرتشي ناك نإو كاذ نع ةنسلاو باتكلا يف

 هنع فرعي ال نمم هريغ نع ردص يذلا مكحلا سفنب هيلع مكحن نأ انمزلي ال اذه

 .لاؤسلا كاذ نع اًباوج يدنع ام اذه ءةنسلاو باتكلاب ملعلا يف داهج هل

 ةلحر" النور")٤٤ب/ 6٤:٠:٠٠ ٠(
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 ؟ةماعب ةعيشلا رفكي له باب ]1١"”|

 قرف مأ ؟مهنم ةصاخ قرف مأ مهتماع ةعيشلا ربفكت حصي له :لاؤس

 ؟مهنم ةصاخ

 ريفكت -ىلاعتو كرابت- هللا عرش يف زوجي ال :ًادبأو ًامئاد لوقن نحن :خيشلا

 نوكي دق ةفئاط يأ نأل كلذ ؛اذه زوجي ال ءةلمجلاب نيملسملا نم ةعامج وأ ةفئاط

 نم مهيف دجوي دق هنأ امك ,رخآل وأ رذعل ريفكتلا هيلإ هجوي نأ قحتسي مل نم مهيف

 مهلك ًالثم ةعيشلا :لاقي نأ هوجولا نم هجوب زوجي الف كلذلو ءريفكتلا قحتسي

 تناك يتلا قرفلا هذه ريغ وأ ؛ةيضابإلا وأ «جراوخلا وأ «ًالثم ةيديزلا وأ ءرافك

 ةصالخو هالوأ اذه ءاذه انموي ىتح ةدوجوم اهراثآ نم ءيش لازيالو ءًاميدق

 نأب ةبرجتلاب ملعن نحنو «ليصفتلا نم دب ال امنإو «ةلمجلاب ريفكتلا زوجي ال :كلذ
 ىلإ وأ ةعيشلا ىلإ وأ ةنسلا ىلإ مهئامتنا نع رظنلا ضغب نيملسملا ةماع نم ًاريثك

 ملعب ءاملعلا دنع ىمسي امب رثأتي ملو ةرطفلا ىلع لازي ال نم مهيف دجن مهريغ

 ىلع نوقبي ةماعلا ءالؤهف كلذلو «ملعلاب نيلغتشملا نم ريثك هب رثأت امك «مالكلا

 طخلا نع اوقرحنا دق مهتصاخ ضعب نوكي امئيب «مهترطف ىلعو ءمهتمالس

 نم اهنآ اهيلع قلطي ناك نإو «ةيمالسإ ريغ ةفاقثب اوفقثت مهنأ ببسب ميقتسملا
 :لوقأل دوعأ يأ نم مهنم ةصاخلا ىلإ انهجوتو ةماعلا ءال ؤه انكرت اذإف مالسإلا

 ةنسلا لهأ نم مهنإ نولوقي نيذلا ةنسلا لهأ نم ىتح «تناك ةعامج يأ نم

 قرطلا نم ًاريثك ةعامجلاو ةنسلا لهأ يف نأب ملعن فسألا عم نحنف ءةعامجلاو

 ةديقع نم لضت اهنأ ربتعي ةديقع وأ ًابهذم لقألا ىلع اهضعب ىنبتي يتلا ةيفوصلا

 نم ريثك ةيفوصلا يف دجويف ؛دوجولا ةدحو ةديقع :يهو الأ ءىراصنلاو دوهيلا

 ا اميل 0۹ | م



 ًارفاك نوكي اهب نمؤي ناك نم نأ كش الو «هذه ةدحولاب نونمؤي نيذلا ءالؤه لاثمأ

 رافكلا لوقي امك «ةعيبطلا ينعت دوجولا ةدحو ةديقع نأل ؛نيدلا نع ًادترم

 هب نلعي مويلا رفكلا ءةداملا الإ كانه سيل هنإ مهلاثمأو نويعويشلا ةدحالملاو

 .ةداملا ىوس ءيش كانه سيل :اهنونلعي نويعويشلاف :ةحارص

 مالسإلا نم ًابوث اهنوسبليو ةيضقلل نومغمغي دوجولا ةدحوب نونمؤملا
 هلإ ال :ديحوتلا ةملك نورسفي امنيح ًالثم مهف :نيملسملا ةماع اوللضي يك «نيدلاو

 يتلا ةلمجلا هذه نورصتخي مث ؛وه الإ وه ال :لوقي نأ ىلإ اهب نوهتني ؛هللا الإ

 :نولوقيف اهنوصخلي وه الإ وه ال ءوه وه :نولوقيف «هنم ّىنثتسمو ّىنثتسم نمضتت

 ةفوشكملا ةيكرشلا تادابعلا نم ريثكب كلذ نع نوربعيو ؛هاوس ءيش ال ءوه وه
 نمؤي يتلا ةداملا يه هذه ًاذإ «هللا وهف كنيعب هارت ام لك :ًالثم مهضعب لوقك «عانقلا

 دحاولا الإ اودبع ام رانلا سوجملا ديع امل :لوقيف رخآ ضعبو «ةدحالملا اهب

 ةنسلا لهأ نم ءالؤه «جراوخلا يف الو ءةعيشلا يف اوسيل ءالؤه دهاشلاو ءراهقلا

 امنإ مهنم ًاريثك نأل ؛ال :باوجلا ؟ةماع ةيفوصلا ريفكت زوجي لهف «ةعامجلاو

 ءنيملاعلا بر ىلإ مهلصوي يذلا كولسلا وه هنأ مهنظب ةلمج فوصتلا نوعبتي

 مهف مهتصاخ امأ ءلطابلا لطبأ نم يه يتلا ةديقعلا هذه نوملعي ال مهرثكأ نكل

 :ةعامجلاو ةنسلا لهأ مهو انبهذمو انتتس لهأو انباحصأب أدبنل ًاذإف ءاهب نونمؤي

 دنع بلاغلا ىلع نودجوي امنإ ءالؤهو ؛دوجولا ةدحوب نمؤي نمم انركذ نم مهيفو

 ضعب دنع ىتح «ةيفوصلا ريغ دنع ىتح ءالؤه دجوي كلذ عم نكلو «ةيفوصلا

 نومسي نيذلا ةلزتعملا «ًالثم ةلزتعملاك ًاليصفتو ةلمج فوصتلا نوبراحي نيذلا
 ثيدحلا لهآ اهنم ىرخألا فئاوطلا ىلع نورخفي مهنأو «ديحوتلا لهأب مهسفنأ

 ؛لدعلا لهأو ديحوتلا لهآ نم اوسيل ءالؤه :مهريغو ةيديرتاملاو ةرعاشألا اهنمو

 ہا



 ربجلاب نونمؤي ةلزتعملا دنع ةنسلا لهأ ينعي ءربجلاب نونمؤي ةلزتعملا نظ يف مهنأل
 نم نوكلا اذه يف عقي ءيش نم ام نأ كش الب قح مهداقتعاو «نودقتعي امنيح

 سيل :ال نولوقيف ةلزتعملا امآ «هتدارإو -ىلاعتو كرابت- هللا ةئيشمب الإ رش وأ ريخ
 ديري امل لاعفلا وه ناسنإلا لب «هتئيشمو هللا ةدارإب نوكلا اذه يف عقي ءيش لك

 يف هلل سيلو رشلا قلخي وهف ءرشلا لوح نوندندي مه ةصاخ «قلخي يذلا وهو
 ءالؤه نأ مهملا «لاؤسلا لصأ ىسنن نأ ديرن الو ليوط ثحبب اذهو «ةدارإ كلذ

 يف ةعطاق ًاصوصن نوركتي ًامنيح دوجولا ةدحوب نيلئاقلا عم نوكرتشي ةلزتعملا

 ٌكَيَرَمُشا حبس ؛ولعلا ةفص -لجو زع- هلل نأ تبلت ةنسلاو باتكلا

 انرشأ يتلا صوصتلاو :ىلعألا يبر ناحبس :دوجسلا يف لوقن :(1:ىلعألا»# َلْعَألا

 ًاظفل اهنوركني ال ءصوصنلا هذه نوركني مه :مكدنع ةفورعم - هللا ءاش نإ- اهيلإ

 مالسإلا نع اوجرخ ًاظفل اهراكنإب اوحرص نإ مهنأل ؛ّىنعم اهنوركني امنإو

 ىوتسا شرعلا ىلع - لجو زع- هللا نأب نوئمؤي ال مهف ؛ليوأتلا قيرطب اهنوركنيف
 - لطاب اذهو ءاليتسالا ىنعمب ءاوتسالا نولوؤي مهنأل ؛ -لجو زع- هللا لاق امك-

 انثرو يذلا لاؤسلا اولئس ول ًاذإف «كلذ يف لوقلا ليصفتل رخآ لاجم هلو «-ًاضيأ

 لك يف هللا :مهباوجف «؟هللا نيأ» :وهو الأ -هيلع همالسو هللا تاولص- انيبن هايإ

 لوق عم اذه مهلوق ىقتلا ؛هللا قلخ نم ّقُلَخ ناكملا «ناکم لك يف هللا اذإ .ناكم

 يف نودكؤي امنيح ةصاخبو «قولخملا نوكلا اذه الإ ءيشال :يأ ةدحولا لهأ

 ال هللا :نوعمستس امك نولوقي اذكه لجو زع- هللا نأب يهلإلا دوجولا يفن

 لخادال «فلخ الو مامأ الو ءراسي الو نيميالو «تحت الو قوف هنأب فصوي

 -ًاضيأ- تقتلاف ,دهاشملا نوكلا اذه الإ ؛ةداملا الإ قبي مل اذإ ؛هجراخ الو ملاعلا

 له ؛ةعيبطلا الإ كانه ءيش ال نأ يف دوجولا ةدحوب نيلئاقلا ةعامجلا عم ةلزتعملا



 ىلإ يمتني نمم ريثك تاذلاب ةطقنلا هذه يف ةالغلا ةيفوصلا عمو ةلزتعملا عم كرتشي

 هسملن اذهو ؛معت :لوقن ؟ةيرعشألا وأ ةيديرتاملا ىلإ يمتني نمم ةعامجلاو ةنسلا

 دوجوم هللا :نولوقي ًايلزتعم الو ًايعيش سيل ينس عمتجم لك يف ًادبأ ًامئاد هعمسنو
 نيشياعو انعم نيشياع يللاه ةنسلا لهأ «دوجو لك يف دوجوم هللا :ناكم لك يف

 نم نأ نوركني نيذلا ءالؤه رفكن لهف ءاذكه رمألا ناك اذإ :نولوقي اذكه مهعم

 ُمِلَكْلا ُدَعْضَيِهْيَلإإ#و .(ه:هط)# ىّوَتْسا ٍشْرَعْلا لع هنأ -ىلاعتو كرابت- هللا ةفص
 تعمجأ ةريثك نم كلانه ام ريغ ىلإ «(١٠2:رطان)ُةَحَفْرَي ٌحِلاَّضلا لَمَعْلاَو ُبَِّّطلا

 ؟موكلاب ةلمجلاب ءالؤه رفكن له ءاهلك تاقولخملا قوف -لجو زع- هللا نأ ىلع
 ةماقإ دعب دحاو طرشب الإ ال ًاضيأ ؟مهرفكن له :مهنم ملعلا لهأب أدبن ءال :لوقن

 يف انعم يقتلي هنأ مادام ملسم يأ ريفكت ىلإ ةردابملا نم انعنمي هنآل ؛ةجحلا

 لكف هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش يهو ءةسمخلا مالسإلا لوصأ نم لوألا لصألا

 مالسإلا ةيار عفر هنأل ؛هريفكتب مكحلا زوجي ال ًءادتباف ةداهشلا هذه دهشي ملسم

 ترمأ» :2877 يبنلا لوق نوملعت ًاعيمج دقتعأ اميف متنأو «مالسإلا ةداهشب هتداهشب

 :اهولاق اذإف هللا لوسر ًادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ اودهشي ىتح سانلا لتاقأ نأ

 «ىلاعتو كرابت-هللا دنع مهباسح و ءاهقحب الإ مهلاومأو مهءامد ينم اومصع دقف

 اهلوقي دق هنأ انتوفي الو انع بيغي ال نحن ةداهشلا هذه دهشي يذلا ملسملا اذه ًاذإ

 ةعيبط نم اذه نأل ؛ةحيحصلا ةديقعلا نمو قحلا نم هيلع لدت امب رفاك وهو
 رصعلا وهو :رهطألا رونألا لوألا رصعلا يف ىتح نيدوجوم اوناك نيذلا نيقفانملا

 مث ؛مهنولي نيذلا مث «ينرق سانلا ريخخ» :-مالسلا هيلع- لوسرلا هنع لاق يذلا

 ؛قافنلا ىلع اودرم ةنيدملا لهأ نم ةنيدملا يف ةصاخ مهيف ناك دق «مهنولي نيذلا

 فيكف :(١١1:ةبوتلا»# ْمُهُمَلْعَت حك ْمُهُمّلْعَت ال# : ا يبنلل لاقو «مهملعي ناك هللا



 ضرف ؟ىراصنلاو دوهيلا ةلماعم مهلماع له -مالسلا هيلع- لوسرلا مهلماع

 ماكحأ مهيلع ىشم مأ ؟نورغاص مهو دي نع نوعفديو اهنوطعي ةيزجلا مهيلع

 امكف مهبولق امأ «مهتتسلآب اودهش مهنآل ؛مالسإلا ماكحأ مهيلع ىشم ؟مالسإلا

 ىنعملا اذه مكل دكؤي «-ىلاعتو كرابت- هللا دنع هباسح :قباسلا ثيدحلا يف لاق

 نم ناك كلذلو «سانلل رهظي ام ىلع هماكحأ ينبي مالسإلا نأ هتصالخ يذلا

 اذهو .رئارسلا ىلوتي هللاو ءرهاظلاب مكحن نحن :لوصألاو هقفلا ءاملع دعاوق

 يف ةدراولا ةصقلا كلت اهنم ؛ةحيحصلا ةنسلا يف ةتباث ثيداحأ ةعضب نم ذوخأم

 كرشملا رعش املف ًاكرشم زرابي ناك ًالجر نأ -ًاضيأ - حيحصلا يفو ةريسلا بتك

 ام ملسملاف هللا الإ هلإ ال :لاق ةلاحم ال لوتقم هنأو فيسلا ةبرض تحت راص هنآب

 الإ هلإ الو تنأ فيك» :هل لاقو هفلخ لسرأ ةو يبنلا ربخلا غلب املو «هلتق الاب

 انم دحاو لك :رمألا ةقيقحو ءلعقلا نم ًافوخ الإ اهلاق ام هللا لوسر اي :لاق هللا

 هذه لاق ام كرشملا اذه هنأ ًامامت رعشي رمألا رشاب يذلا يباحصلا كاذ نع ًالضف

 عم «هلتقف ةداهشلا هذهب يباحصلا اذه عنتقا ام كلذلو ءلتقلا نم ًارارف الإ ةملكلا

 ؛ (!؟هبلق نع تققش اله» « (!؟هبلق نع تققش الها :هل لاق وپ لوسرلاف كلذ

 - بويغلا مالع الإ اهيف ام ملعي الف بولقلا امأ ءرهاظلا الإ كل سيل :لوقي هنأك ًاذإ

 .-ىلاعتو هئاحبس

 اذه نأ نكمملا نم هنأ هنايب قبس ام روصتن يذلا تقولا يف اننأ رمألا ةقيقحو

 ًالامتحا ظحالن نأ -ًاضيأ- نكمي «لتقلا نم ًافوخ الإو ءةيقت الإ اهلاق ام كرشملا

 هسفن ىأر املف .هتلوطبو هتعاجشو هتوقب ًادتعم كرشملا اذه نوكي نأ وهو ءرخآ

 ةوق كانه نأ هل ىلجت هنأك يباحصلا كلذ فيس ةبرض تحت ًالوتقمو لب ءًابولغم

 ناك يذلا كرشملا كلذ لعجي نأ نم نكمت ىتح يباحصلا اذه اهب ذم ةرهاق
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 امك فاخ هنأل سيلو ةوقلا هذهل عضخ ٍذئنيحف ءديدنصلا لطبلا هنأ هسفن يف مهوتي

 اذه- انيلإ هبرقياذهو هللا الإ هلإ ال :لاقف لتقلا نم لوألا لامتحالا يفانلق

 دعي ناك يذلا :ةناكرل ةو لوسرلا ةعراصم ةثداح انيلإ هبرقي - يناثلا لامتحالا

 هنم بلطو هللا يبنلا ىلإ ءاجف هل بلاغ ال يذلا عراصملا ةيلهاجلا نمز يف

 الإ كش الو -ىلاعتو كرابت- هللا نم ةوقب -مالسلا هيلع- هنم ناك امف ؛ةعراصملا

 ناكف «ةئلاثلاو ةيئاثلا ةرملا هئم بلط ءةقراخ ةوق :هرهظ ىلع هامرو هذخأ نأ درجم

 اهنإ دقتعي ال ةوق ىأر هنأل ؟اذامل ءنمآف هللا لوسر كنأ دهشأ :لاق نأ هرمأ ةبقاع

 .رشبلا ةوق نم

 عفري ًاذإ ملسم لكف «سانلل رهظي ام ىلع هماكحأ ينبي ميكحلا عراشلا ًاذإ

 الإ هريفكت ىلإ ردابن نأ انل زوجي ال ؛هللا الإ هلإ ال نأ دهشيف «ةيمالسإلا ةيارلا هذه

 ءاهركنيو اهلطعي امو اهضراعي ام ةداهشلا كلت عم نلعي امنيح «ةدحاو ةلاح يف

 كديور كلذ عمو «هرفكن نأ انتعاطتساب كاذنيح «هنم مزلي امب همزلنو هنيدن ٍلئتيح

 .هيلع ةجحلا ةماقإ دعب الإ هريفكت ىلإ ةعراسملا -ًاضيأ- زوجي الو

 :لوألا طرشلا :ًاملسم رفكي نأ ملسملا ملاعلل زوجيل ؛ناطرش نآلا اندنع ًاذإ

 - هللا نآل ؛هيلع ةجحلا ماقت نأ :يناثلا طرشلا .هب رفكي ام ملسملا اذه نم عمسي نأ

 -ىلاعتو كرابت- هللا ةجح نوكتل الإ لسرلا لسرأو بتكلا لزنأ ام -ىلاعتو كرابت

 :ةمايقلا موي ردع هلوسرو هللاب رفك وأ دترا ام ناسنإل نوكي الو «سانلا ىلع ةمئاق

 مالسإلا ةوعد مهغلبت مل ٌموق كانه دجو اذإ هنأ ىلع نيملسملا ءاملع قفتا انه نم

 مهتغلب نيذلا مه رافكلا نأل ؛رافكلا اهب دعو يتلا رانلاب مهل مكحي ال ءالؤهف

 :ءالؤه نم ريثك يف -لجو زع- هللا لاق امك ءاهوركنأو اهودحج مث ةوعدلا

 نم -نوملعت امك- رفكلا لصأو (14:لسلا»4ْمُهُسْفْلَأ اهتتقيتساو اَبياوُدَحَجَو#
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 َراَقُكلا َبّجْعَأ# رافكلاب نومسي عارزلاف كلذل ؛ةيطغتلا وهو رفكلا

 «بارتلابو ثرحلاب بحلا رتسي عرازلا ناك املف «عارزلا يآ (٠۲:ديدحلا) ةا

 نوكيو ءرفكي يذلا وهف ةباثملا هذهب ناك نمف «هلطايب قحلا رتسي رفاكلا كلذك

 ىلعو هرفك ىلع لظ مث ةجحلا هل رهظت ملو ةوعدلا هتأت مل نم امأ ءرانلا يف ًادلخم

 ال ةرتفلا لهأف كلذلو «ةرتفلا لهأ نم نيملسملا ءاملع دنع ربتعي اذهف هلالض

 تىلاعتو كرابت- هللا دنع ةصاخ ةلماعم مهل ءرفكب الو مالسإب ال مهل مكحي

 الف «سانلا ىلع ةغلابلا ةجحلا هللف :مهملاو :ءالؤه ىلإ ةراشإلا هذهب يفتكنو

 ال ب رفك هنأب عنتقن نأ ىلع انلمحي ام هنم رهظ ناسنإ يأ ريفكت ىلإ ةردابملا زوجي

 اهل عضخ نإو «رافكلاب قحلأ اهدحج نإف هيلع ةجحلا ةماقإ نم دب الف هللا الإ هلإ

 «نيملسملا ةماعل ةبسنلاب ةدعاقلا هذه قوسن نحن اذه ىلع «همالسإ يف لازيال وهف

 لك لبق دب ال ءىرخأ ةفئاط يأ ىلإ وأ ةعيشلا ىلإ وأ ةنسلا ىلإ نومتتي اوناك ءاوس

 ربعي انهو ؛نيقيلا قيرط ىلع عرشلا يف تباث وه امل هراكنإ نلعي نأ نم ءيش
 يذلا :ًالثم مكل برضأ انآ «ةرورضلاب نيدلا نم مولعم وه ام ركنأ :ةملكب ءاملعلا

 نيدلا نم مولعم اذه نأل ؛نيدلا نع دترمًارفاك ربتعي اذهف ءرمخلا ةمرح ركتي

 اذه وأ نويفألا وأ ردخملا شيشحلا ةمرح ركني نم كلذك سيلو ؛ةرورضلاب

 وهام نوركني ال مهنأل ؛نورفكي ال ءالؤه «سانلا ةماع هب يلتبا يذلا ناخدلا

 ملعلا لهأ نم مهنأ نونظي نمم ًاريثك نودجي مهنإ مث :ةرورضلاب نيدلا نم مولعم
 ام ركنأ نمف كلذلو ؛مالكلا اذه نم ءىلوأ هكرت شيلعم «هورکم اذه هنأب مهنوتفي

 نمو هللا باتك نم ةيعرشلا ةجحلا هيلع تميقأ مث ةرورضلاب نيدلا نم ًامولعم ناك

 ىلإ ًابستتم ًاينس ناك انمهي ام «رفاكلا وه اذهف دحجو رفكف ةا هللا لوسر ةنس

 .لاؤسلا نع باوجلا ةياهن اذه :مهريغ ىلإ وأ ةعيشلا ىلإ وأ ةنسلا
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 ال مالكلا اذه ؛مويلا ملسملا بابشلا رظن تفلأ نأ ديرأ ءيش يدنع نكلو

 ؛ملسملا مكاحلا يأر ىلإ دوعي اذه ريفكتلا ةيضق نأل كلذ «مويلا نيملسملا ديفي

 درف لاق اذإف :ةيعرشلا دودحلا ةماقإ ةيحالص هل يذلا وه ملسملا مكاحلا اذه نآل

 ؟كلذ ىلع بترت اذام «رفاك نالف :يلثم ملعلا بالط نم وأ ءاملعلا دارفأ نم

 كانه نوكيب امل نكل «هرخآ ىلإ هلماعأ ..اذك ام هجوازأ ام انآ ينإ طقف هيلع بترت

 نم سيلف كلذلو ؛هسأر عطق الإو مالسإلاب نمؤي نأ هوعدي ملسم مكاح دجوي

 نيذلا ماكحلاب قلعتت ماكحأ اهنأل ؛اياضقلا هذه ةراثإ نيملسملا نيب مويلا ديفملا

 نيملسملا دارفأ نيب ةبرغلا نمز «نامزلا اذه يف ءالؤه نيأو هللا لزنآ امب نومكحي
 ديفي امف كلذلو «هيف هنم لخلا دود :لاق نم قدصو «مهماكح نع ًالضف «مهسفنأ

 يذلا ام !؟خلا ...وأ «جراوخلا ريفكت وأ ؟ةعيشلا ريفكت زوجي له :ملكتن نأ ًاربثك

 نحن انم بلطتي اذهو هللا ةعيرش سانلا غلبن نأ بجي امنإو !؟اذه نم بترتي

 يف هقفتن نأ انيلع بجي ؟ءالؤهو ءالؤه ريفكت زوجي له :لءاستنو ركفن نيذلا

 دق نوکن نأ اوجرن كلذ دعب مث لاو هللا لوسر ةنسو هللا باتك ىلعو «هللا نيد

 ةماقإ نكمي ال هنودب يذلاو ءًالوأ دوشنملا يمالسإلا عمتجملا قيقحتل ةاون انعضو

 نع باوجلا تمدق نأ دعب حصنأ اذهب «ضرألا هجو ىلع يمالسإلا مكحلا

 .لاؤسلا كاذ

 (21 200:57 )٥۱۸/ "روللاو ىدهلا"

 هنم باب [55؟]

 يننأل ؛ةعيشلا ضهانأ تنك ةعمج بيطخ ناو هبدأم يف ينعي تنك انأ :لاؤس

 ةلود ةماقإو مالسإلا ىلإ ةيعادلا وه هيأر يف ينيمخلا نأل ؛ًاديدهت يل اوثعب انناوخأ

 يا



 ةايحو ثيدحلا حلطصم اوؤرقإ اوحور مهل لوقأ مزال مهعنقأ يكلف «ةيمالسإ

 مكتليضف نم ديرن نحنف «هيف ريسلا نكمي الو ليوط قيرط اذه نآرقلاو هباحصلا

 اهفانصأب ةعيشلا نيليعامسإ نييولعلا ًالثم نآلا ةمئاقلا قرفلا ًالعف انل نيبت نأ

 هنأل رشحلا ةروس ىف كلذ ركذ دق ىلاعتو هناحبس هللا نأ دقتعأو (راصتخاب)

 نولوقي مهدعب نم اوءاج نيذلاو راصنأو نيرجاهم «عاونأ ثالث نيملسملا فنص

 اَنِناَوْخِإلَواََل ْرِفغا ابر َنوُلوُقَي ْمِهِدَْب ْنِم اوُءاَجَنيِذَلاَو# انناوخإلو انل رفغا انبر
 فور َكَنِإ ابر اونم نيل الع ابو يف لج الو ناَيإلاِب اوس نيد
 .ًاريخ هللا مكازجو ٠١(« :رشحلا)# ميجر

 مكعماسم ىلع ترركو ًافنآ تلق انأ نکل حيحص ليوط قيرطلا ...:خيشلا

 نإ ؛كملع ىتفتساف ًاثلحم تنك نإ «كسفن ىتفتساف ًاهيقف تنك نإ هنإ ةرم نم رثكأ

 فرعتل ًاثدحم تنك نإو «كسفن يتفتسا لالحلاو مارحلا فرعتل ًاهيقف تنك

 اولأساف» :تلق كلذك تسل تنك نإو «هيقف كنآل ملاع كنآل ءأطخلا نم حيحصلا

 .«نوملعت ال متنك نإ ركذلا لهأ

 .ديرن يديس اي :لئاسلا

 .معن «معن :لئاسلا

 ؟ليوط الو ريصق يناثلا قيرطلا اذه بيط :خيشلا

 .ًاعبط ريصق اذه هللاو :لئاسلا

 .يل حمسا بيط :خيشلا



 حالص هيف ناك اذإ :لئاسلا

 نيملسملا رثكأ نأ :ًافنآ تلق ؟هّلّوَط (يذلا)و ءليوط كعم لوقب انأو ليوط

 ؟ال الو مالكلا اذه ركذت ءهنع اوفرصنا

 .هركذأ معن عن :لئاسلا

 نم ؛كل ًارذع هتلعجو «ليوطلا قيرطلا اذه تركذ تنأ اذامل ًاذإف :خيشلا

 صصختم ينعي نوكي ؛ًاملاع نوكي ملسم لك نأ فلك ام هللا تنأ يخأ اي كفلك

 نأ ام ٍةدابعب هللا دبعت اذإ هنأ ملسم لك فلك نكل .فّلك ام هللا «عرشلا مولع لك يف

 لع هلا لل اوُعْدَأ ٍليبَس هذه لق ةيآلا تركذو «ةريصب ىلع اهيف نوكي

 نإ رْكَّذلا لها اولأ شا :وهو رصتخم قيرط كدنع يف ًاذإف 21١ 8:فسوي)4ٍةَريِصَب

 كلاؤس فصن كمالك فصن هنأب كتركذ انآ نآلا :«(4*:لحنلا»4َنوُمّلْعَت ال ْمَتْنُك

 .معن :لئاسلا

 يكحا ءةعيشلا نع كل يكحا نأ :تنأ هنع لأست يذلا اذه ام نآلا :خيشلا

 ..نع ؛نييليعامسالا نع كل

 .مهئدابم نع ةذبن ريثك شم ةملك صخلم :لئاسلا

 .هآ :خيشلا

 ضعب ةحارصب عوضوملا يف يجأ ديرأ انأ عقاولا يف سائلا ضعب :لئاسلا
 .ةعيشلا لتاقأ نأ دعتسم انأ :تلق ةقيقح ىننأل ًاريثك ىننوؤطخ سانلا

 ہا



 ؟اذامل كوؤطخف :خيشلا

 هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ :نولوقي ةعامج لوذه ىنعي نأل ىننوؤطخ :لئاسلا

 نأ ءاذه يخأ ةطساوب ديدهت ينءاجو ٍمُهَرْمَك نم رفكي ينعي لب نوملسم مهنإو
 ...ينولتقي زوجي ينعي

 ملعلاب ةقالع هل عوضوملا نظأ انأ :خيشلا

 .معن :لئاسلا

 ةنسلا لهأ نم سان حار هتوعدب علط ينيمخلا امل نأ فرعن نحنو :خيشلا

 الو ةماعب ةعيشلا بهذم نوفرعي ال مهنأ ببسلاو ..هوعيابيل دلبلاه نمو ةعامجلاو

 ؛كيلع اومقن له ذئنيحف «هاداع ًائيش لهج نمو ةصاخب ينيمخلا ةوعد نوفرعي

 يذلا فقوم امو ؟نولوقي اذامو ؟ةعيشلا ةديقع وش مهل نيبت مزال تنأ ناك

 .تنأ كودقتنا

 نأ ةنسلا نم ناسنإ يأ اهب لاق ول طقف لاق ول طقف ةديقع ول مهل تلق :لئاسلا

 اذه ىفكل « ةا دمحم ىلع لزن يذلا نآرقلا سيل نآلا هؤرقن يذلا نآرقلا

 .هتلق ام اذه هريفكتل

 ام وأ مهيلإ ترشأ ناك نيذلا ءالؤه نم ًءاوس ملسم نظأ ام ؛لوقأ انأ :خبشلا

 ؟كيأر وش ءاذه يف كفلاخيب مهيلإ ترشأ

 نوركني مهنأ لوقعم شم كل تلق يه امك ةجيتنلا علطت وه ام نكل :لئاسلا

 .نآرقلا
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 يف ...» همسا يلأ اه باتكلا هلبجن «هنع ًابصغ لقعي هلعجن نحن ءال :خيشلا

 .(بابرألا بر باتك تابثإ

 .هنم تأرق يذلا اذه حص :لئاسلا

 .باتكلا اذه هل بيجن بيط :خيشلا

 .باطخلا لصف :لئاسلا

 .نيحلا هفقوم نوكي هدب وش سيوك :خيشلا

 نآلا ريغ اوبتك يلأ هعامج الوذه لوقعم شم :لوقي هفقوم :لئاسلا

 .نيدوجوملا

 انعجرو «ةشقانملا نع جرختو ملعلا نع ةيضقلا يخأ جرخت :ذئنيح :خيشلا
 .يعم يطعأو ذخ ءاوس اهلك سانلا دنع تالوقعملا له «لوقعملا ىلإ

 .ال :لئاسلا

 نكل «هرخآ ىلإو يناث ءيش ديز لوقعمو ءيش تنأ كلوقعم ًاذإف :خيشلا

 وأ بوعشلا دئاقع سردن عقاولا دودح يف ًايناث انتديقع الوأ سردن اندب نحن

 أرق له عقاولاب هطبرن مالكلا اذه كل لاق يذلا ناسنإلا اذه ىرخآلا فئاوطلا

 .ينيمخلل ةيمالسإلا ةموكحلا باتك

 .هتأرق انأ ءنظأ ال :لئاسلا

 رمألا مامأ هلعجت مزال «ءىطخم تنأف :هتأّرَقام تنأ شيل «بيط :خيشلا

 الإ نوكلا يف ةرذ يف ام تيبلا لهأ ةمئأ نأ لوقي ينيمخلا فوش هل لوقت «عقاولا

 .اهب نوملعي مهو

Fa 085 040 
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 املف ؛ةكئالملاو لسرلاو ءايبنألا لزانم اهنود ىلاعتو كرابت هللا دنع ةلزنم ىف تيبلا

 ًاضيأ ًالاؤس هتلأسف فئاطلا ىف زاب نبا دنع فيض تنك لاؤس «لاؤس :لئاسلا

 نوكرشم ىراصنلا نأ تركذتف ًاليلق هنع تفرصنا مث نوک رشم مهنأل لاق ؟اذامل

 ملو «ةيدوهيلاو ةينارصنلا جاوز انل لجو زع هللا زاجأ اذاملف نوكرشم دوهيلا نأو

 .ةيعيشلا جاوز انل زجي

 .زاب نبال ًالاؤس تهجو كنا تنمخ انأ :خيشلا

 .كش يدنع لصح ينعي انأ نكل «باوجلاب تئجوفو «تهجو ام :لئاسلا

 هباوج ناك وش :خيشلا

 .يناثلا لاؤسلا ىلع ينباجأ ام ينعي ام ءًامئان هتدجو ال :لئاسلا

 فلتخي باوج ًالوأ كعمسأ حار انآ كلاب ايلع لوطو كلاؤس ظفحا :خيشلا

 كدب كنأ تيجأ لاؤس هئارو نم جتنو «هنم هتعمس (يذلا اذه) زاب نبا باوج عم

 كلاؤس نع كبواجبو كعم ناظقي ىنيقالتب انآ هللا ءاش نإ نآلا ًامئان هتدجو هلأست

 نأ ملسمل زيجأ ال ًالوأ انآ ءزاب نبا نم تعمس (يتلا) ريغ هركف كيلع حرطبو

 ًادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ نودهشي نيملسملا نم ةفئاط ريفكتب ةماع ىوتف ردصي

 .فرعأ ال هللاو :لئاسلا

 0۹۱ | ا ا



 ال ءربتعيلف هريغب ةربعلا ىأر نم كريغ لثم لمعت ال يل حمسا ال ءال :خيشلا

 ةفئاط رفكن نأ ًاعرش زئاجلا نم ىرأ ال لوقأ انآ «ًادج دودحم يلاؤس ينع درشت

 يلق باوجلا اذهب كيأر وش يلع تمهف «موكلاب قباسلا يمالك ىلع ديزبو

 .حيحص وم يلق وأ حيحص
 سانلا نم ًاريثك نأل ؟اذامل انأ ييأر يف :حيحص وم رابتعالا عم :لئاسلا

 .رفكلا لعفي هارت مث هللا لوسر ًادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ نولوقي

 يذلا اذه كل لوقأ انأ كيدهي هللا يخأ اي كيدهي هللا يمالك ديؤي اذه :خيشلا

 .كمالك ضقنيو يمالك ديؤي تلق

 ؟اذامل :لئاسلا

 انأو رفكلا لمعي هارت ءهللا الإ هلإ ال نأ دهشأ لوقي نم ًاريثك تلق كنأل :خيشلا

 هيف كتيحالص كل ذئنيح ءرفكلا دقتعيو رفكلا لمعي هتيأر ًاذإ ذئئيح كل لوقأ مع

 .ةشمكلاب موكلاب «كيه كل تلمعو موكلاب ريفكت كل لوقأ مع انآ

 .ةشمكلاب موكلاب مهلك ...:لئاسلا

 يل حمسا يل حمسا :خيشلا
 ةينايداقلا نع نولأسي سان يف يل اولاق ؛نوفلتلا ىلع تلئس مويلا :لئاسلا

 .روصتأ ةيباهو وأ ةينايداق ينعي جوزتم دحاو يف نأ يل اولاق ةيباهولاو

 .ةيباهو شم ةيئاهب :ةلخادم

 .هللا رفغتسأ «ةيئاهب:لئاسلا

 .كعم زاب نبا خيشلا عيضت حار نيو :خيشلا

 ہا



 ينايداق وأ «يئاهب وه يل لوقيب نيدعبو جوزتم اذه يل لوقيب بيط :لئاسلا

 ينعي لوقيبف بط ؛ءوضو نودب حلصت ةالصلا نأ اهل لوقيو هينس جوزتم نيدعبو

 ال الو جاوزلا اذه زوجي له

 ؟كل اولوقيب تنأ شيأ وبأ :خيشلا

 .يماس وبأ :لئاسلا

 ريفكت زوجي ال لوقأأل دوعأ انآ كيف هللا كراب ءًالهسو ًالهأ يماس وبأ :خيشلا

 .كيأر وش «ليصفتلاب امنإو ةلمجلاب هشمكلاب موكلاب نيملسملا نم ةفئاط

 .يشام :لئاسلا

 ملعتو ةفئاط ىلإ يمتتي نم لكف عمسا «...ةبيط هوطخ هذه «يشام :خيشلا

 حار انآ الوأ يخأ اي «يعيش هنوك امأ «هرفکتب اهتايرفكب ءاهنيدب نيدي هنإ هنم ًانيقي
 ةنسلا لهأ لك له ءنآلا سلجملا اهل ةبسنلاب ةيساسح ةيوش يف ءيشل كرظن تفلأ

 .مهضعب لثم

 .ال :لئاسلا

 .حص «مهضعب لثم اونوكي الأ ىلوأ باب نم ةعيشلاف بيط :خيشلا
 .نكل :لئاسلا

 عمسا نأ وجرأ انأف ؟حص يماس وبأ اي كل لوقأ مع «نكل :لقتال :خيشلا

 ؟حص ام ؛حص

 .ءاوس مهتديقع يف ةنسلا لهأ لك ةديقعلا ينعت ناك اذإ :لئاسلا

 .ال :خيشلا
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 .نييئس نونوكي ام الو :لئاسلا

 اوسيل كل لوقأ مع انأ ءتكست الو تمصت ال يل لق «ءاوس اوسيل ال :خيشلا

 .ةديقعلا ىف ءاوس اوسيل ةنسلا لهأ سفن ءاوس

 .ةديقعلا رهاظم نم رهظم :لئاسلا

 زوجي لوقي نم لوق كعمس قرط له «كلذ كل نييأ انآ «مدنفأ رضاح :خيشلا

 كبحاصل تلق املثم ال يل لق «يصاعلا ةباثإو عئاطلا بيذعت ىلاعتو كرابت هلل

 .حلاصلا لمعلا

 وه ىنعي هنأل ىلاعتو هناحبس هلل زوجي ىنعي نأ رهزألا ىف اذه سردن :لئاسلا

 ...نوكلا كلام ينعي

 .ةحيحص ةديقعلا هذه كيأر وش كيف هللا كراب هها :خيشلا

 ...ىلاعتو هناحبس هللا نأل ؛ال ًاعرش ءال :لئاسلا

 لق ام مالكلا ريخ يماس وبأ اي مالكي ةسلجلا عيضن اندبو الءال ءال :خيشلا

 :كل لوقأ مع انآ راوشملا ففخن اندب ةلئسأ مهدنع امبر نوه اندنع سان يف لدو

 ؟ال يل لق هيإ يل لق حيحص ةديقعلا هذه رهزألا يف هتسرد

 لهآ نم وأ ةنسلا لهأ نم مه كوسرد يذلا لهو ؛ءوه اذه سب :خيشلا

 ؟ةعيشلا



 .ةنسلا نم :لئاسلا

 لهأب كلاب امف ةحيحص ريغ دئاقع ةنسلا لهأ يف هنإ لاق نم حص ًاذإف :خيشلا

 «ًادج ةَّرُم ةقيقحلا هذه اوفرعي نأ ناوخألا نم وجرأو ءةعيشلل نحن عجرن «ةعيشلا

 بذعي نأ ىلاعتو كرابت هلل زوجي اذكه لوقي نم ةينسلا بهاذملا ضعب ىف دجوي

 رشبلا ديس ذخأي نأ ىلاعت هلل زوجي :لاقف أرجت مهضعبو يصاعلا بيثي نأو عئاطلا

 ةمحر نم دورطملا نوعلملا ميجرلا سيلبإ نإو «رانلا نم نيلفاس لفسأ يف هطحيو

 .اذكه اولاق دومحملا «ماقملا شيأ ماقملا شيأ يف هوطحي نيدلا موي ىلإ هللا

 .ةنسلا نم سيلو كلذ لاق نم مه فوصتلا هالغ نم هذه يديس اي :ةلخادم

 .نآلا هيف

 ...دوجولا ةدحو :هلخادم

 .هلوقن يذلا اذه ةنسلا لهأ ةديقع نم اذه :خيشلا

 ..ًاذإ مه نم كلذ ىلع اوعمجأ مث ءةنسلا لهأ ...:ةلخادم

 مث صخش نم يخأ ىودعلا ترس رهاظلا نامك وه اله يل حمسا :خيشلا

 ةيفوصلا نع ملكتن ال نحن «مكايإو انيدهي هللا ؟اوعمجأ :تلق انآ اوعمجأ لوقن

 نحنو فيرشلا رهزألا يف هسرد وه بهذم نع لوقتو ءيجت تنأ ىتح ًادبأ نآلا
 «ةعامجلاو ةنسلا لهأ دئاقع نم ةريثك دئاقع اودقتعيب يلاه سانلا بتك يف هانسرد

 يل كرتاف ةعامجلاو ةنسلا قيرط نع اوفرحنا بناوجلا ضعب يف كلذ عم نكل

 شيأ اوبأ ءانه ذاتسألا مالك ىلع ًءانب رطضم انأ نآلاو ًابناج نآلا ةيفوصلا
 ؟كترضح

 04 0 | ا ا اا



 .رمع وبأ :لئاسلا

 مويلا دجوي الأ ركذن نحن نآلا رمع ابأ ايف ءقورافلا رمع هللا ءاش ام :خيشلا

 .ملعب ينوؤبنأ

 .معن :لئاسلا

 رظتنن ءةعامجلاو ةنسلا لهأ ةديقع «هذه ةديقعلا لهأب كيأر اوش بيط :خيشلا

 .باوجلا

 ةئسلا لهآ ةديقع نم تسيلو «دوجولا ةدحو هذه ةديقع هذه تسيل :لئاسلا

 .ةعامجلاو

 نيذلا نيملسملا يف ةديقعلا هذه ىنبتي نم دجوي الأ نكل «ليمج :خيشلا

 ةنسلا لهآ نم وهو «هرخآ ىلإ وو انم نوجوزتيو مهنم جوزتنو انعم نوشيعي

 .مئال ةمول هللا يف كذخأت ال هللا يف ىشخت ال رمع ابأ اي ةحيرص اهلق ةعامجلاو

 هيلع قفاو ام ينعي ةنسلا نكل «ةياجإلا ةمأ نم لوقت ...:لئاسلا

 . ةو لوسرلا

 الأ مهعم جوازتن مع يلأ نيملسملا ءةنسلا يل فرعت نأ كلأسأ ام انآ :خيشلا

 ؟ةديقعلا هذه نودقتعي

 .دوجو ةدحوب لوقي ةنسلا مزتلي ملسم تفرع ام انآ هللاو :لئاسلا

 ةيئادتبالا ةلحرملا يف اهايإ انوسرد ...يديس اي :ةلخادم

 نيبم «نيبم : خيشلا

Fo 1 
 ہا



 ...اهوبذك دلبلا اهب ةيلاع بصانم باحصأ كانه :ةلخادم

 .ًافلآ تلق امع تعجارت كنأب اذه كمالكب ينرعشت تنأ :خيشلا

 .؟وهو :لئاسلا

 لك يف دوجوم هللا ملسملا لوقي نأ مالسإلا نم سيل اذه هنإ وهو :خيشلا

 ؟كلذك سيلأ تعجارت كنأك .ناكم

 ملعي هملعب لجو زع هللا لوقأ :لئاسلا

 ؟ملعلا ةضفل ينم تعمس له :خيشلا

 ...هللا نأ نولوقي نيذلا نكل ًاقالطإ ...:لئاسلا

 دوجوم هللا لئاق لاق اذإ اميف كيأر ام لوقي دحأ الأ ضرتفا كلأسأ انأ :خبشلا

 ؟ملسملا هلوقي نأ زوجيو ةيمالسإ ةديقع هذه له ؛ناكم لك يف

 .هملعب انعم هللا نأ حيحص ىنعملا :لئاسلا

 .هتاذبو :خيشلا

 ىلاعتو هناحبس اننيب نوكي نأ هزئتي :هتاذبو :لئاسلا

 ؟كيهو كيه اذامل ًاذإ :خيشلا

 هتاذب اذإو لوقن نأ زوجي «هملعب لوقن نأ ؛انلصف اذإ هنأل :لئاسلا

 ام ةعيشلا نع تلق امل نأ ةضيرع ةليوط ىوعدب تعلط ًافنآ تنأ :خيشلا

 حضاو لاؤس يديأ نيب فقت تنأ نآلاو «هرخآ ىلإ وو كوضراع سان اوماق «تلق

 ...زيلاهدلا ةنكمآلا هذه نمو ناكم لك يف هللا نأ ماسم لوقي نأ نكمي ال ًادج
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 نيلت كب اذإو للاب ذوعأ هللاب ذوعأ لوقت نأ كلثمل ضورفملاو «هرخآ ىلإو

 .لوقتو «لوقلا

 .ةثالث ىوجن نم نوكي ام ...:لئاسلا

 ملو «هملعب مكعم وهو «هملعب :ملسم لك اهب لوقي هذه اهلحم اماذه :خيشلا

 ام لاؤسلا ءرفاك وهف ملسم هيف كش نإ اذه ؟ءيش لكب ميلع هللا له «لاؤسلا نكي

 .هللا مامأ لوؤسم تنآ نآلا كريتعا انآ ءناكم لك يف دوجوم هللا :لوقي نميف كيأر

 .زاب نبا كخيش نع ريثك اندعب عجرن

 .كيف كرابي هللا :لئاسلا

 ريفكت زوجي ال لوقأ انأ زاب نبا خيشلا ىلإ عجرن كل لوقأ مع انأ :خبشلا

 زوجي ال ؛:ةفرحنملاو ةيمالسإلا فئاوطلا نم ةفئاط ىلإ يمتتي هنأل هنيعب ملسم

 ءرافك ةعيشلا امأ «ذئنيح رفكلا يف عقو هارت ًافنآ تلق املثم هارت نأ الإ «هنيعب هريفكت

 رفاك وهف اذكو اذك دقتعي ناك نم (لق) «رافك ةيئاهبلا «رافك ةينايداقلا «رافك ةيديزلا

 نم)«ملسملا ريفكت ةروطخ يعتب هنأل ءزوجي ام اذه ةلمجلاب هشمكلاب موكلاب امأ

 ةعيشلا باتكب متيتأ ام ًافنآ كل تلق انآ كلذل «حيحص اذه ««رفك دقف ًاملسم رفك

 نم ءزج اذه انفحصم ةمطاف فحصم نأ هيف لوقي امو ينيلكلا باتك همسا يللا

 ...هاري نم اذهف عياض يقابلاو فحصملا كاذ

 ؟موكلاب مهريفكت زوجي الف ةديقعلا هذه ىلع ًءانب بيط :ةلخادم

 «كيلع يضري هللا زاب نبا خيشلا دنع ىلإ عجرن اندب «خيش اي عمسا :خيشلا

 نم ًارابك نأ نيقي ىلع انأ نكل «رفاك وهف اهدقتعا نمو رْفُك ةديقعلا هذه مهملاف

 ہا
 ا



 نيذاش ءالؤه اوربتعاو لوقلا اذهب اورفك «لوقلا اذهب اورفك ةعيشلا ءاملع

 هلإ ال نأ اودهشيب (نيذلا) يخأ اي ةماعلاب كلاب ام «ةعيشلا بهذم نع نيجراخو

 هجرختو ملسملا للضتب يللا ...تامولعملاه مهدنع ام يخأ اي ءاولصيبو هللا الإ

 لهأ نم أطخ اذه ءةلمجلاب «موكلاب «ةشمكلاب ريفكت اذهف كلذلف نيدلا اذه نع
 نم لوقب ؛رافك ةعيشلا نأب لوقأ ام انأ اذه ىلع ؛ملسملا هيف عقي نأ زوجي الو ةنسلا

 تيبلا لهأ لوقي نم صقان نآرقلا نأ لوقي ناك نم اذكو ءاذكو اذك دقتعي ناك

 يتلا ةشئاع ةديسلا نأ لوقي نم ةكئالملاو لسرلاو ءايبنألا نم هللا دنع لضفأ

 .لجو زع هللا اهرهط

 .اهأرب :ةلخادم

 نكل كش البرافك ءالؤهف...هرخآ ىلإ هب تيمر امم اهأرب معن يأ :خيشلا

 دئاقعلا هذه دقتعي يعيش لك نأب لوقيو ينأي نأ كريغالو تنأ ال عيطتست ال

 نأ ملسملل زوجي :لوقت ردقت ليصفتلا اذه ىلع ًءانب ءاذه زوجي ال ةلطابلا

 .هتفرع امم

 .ًالوأ هصحفن :ةلخادم

 .اذه زوجي ام كيه امأ:مكحلا نم هقحتسي ام هيطعتف هتفرع نم هويأ :خيشلا

 (00:194:79 /445) "رونلاو ىدهلا"

 املا 04 3 201210121000 صك



 ؟رفكي له هنع هللا يضر ةيواعم َرَمَك نم باب ]1

 :لاؤس

 .رجاف وأ قساف :ةيواعم نب ديزي لوقي ًالثم ةباحصلا رفكي نم ًالثم خيش اي
 ؟ًاقساف وأ ًارجاف مأ ًارفاك نوكي اذه :ينعي هيبأ كلذكو

 وه له لهاج وه له ناسنإلا اذه فالتخاب يخأ اي فلتخي اذه :خيشلا

 وه له قلل هللا لوسر ةنس نمو هللا باتك نم هيلع ةجحلا تميقأ له «ملاع

 هنأب لوقلا ىلإ ةردابملا نم ملعلا لهأ عنمي ليصفتلا اذه لك ؟لوأتم وه له دناعم

 هنأ لوقلا نم اهدعب نكمتنل دويقلا هذه قيبطت نم دبال ءرفاكب سيل هنأب وأ رفاك

 .رفاکب سيل وأ رفاك
 01:69:05 /"ع؟) "رونلاو ىدهلا"

 نجلا ملاع ركنأ نم رفك باب 1

 يف هدي مضف ةبوتكم ةالص وهلا لوسر عم انيلص :لاق ةرمس نب رباج نع

 نأ الإ ال» :لاق ؟ءيش ةالصلا يف َتَدَحَأ هللا لوسر اي :انلق ىلص املف «ةالصلا

 ىتح دجسملا يراوس نم ةيراس ىلإ طبترال ناميلس يخأ هيلإ ينقبس ام الول

 .«ةنيدملا لهأ نادلو هب فيطي

 .ملسم طرش ىلع حيحص هدانسإ:[ مامإلا لاق]

 :[ًالئاق قلعو]

 نونمؤي ال مهنإف ؛ةينايداقلا ةفئاط اهب رفكي يتلا ةريثكلا ثيداحألا نم وهو

 اک يم م
 ہا



 «ةفورعم صوصنلا در يف مهتقيرطو ءةنسلاو نآرقلا يف روكذملا نجلا ملاعب

 َعَمَتْشا هنأ لإ ىجوأ لق :ىلاعت هلوقك ؛اهيناعم اوفرح ؛نآرقلا نم تناك نإف

 ةظفلل ةفدارم «نجلا» ةظفل نولعجيف !سنإلا نم يأ :اولاق حلا مرق

 ؛ةنسلا نم تناك نإو «عرشلاو ةغللا نع كلذب اوجرخف !«رشبلا»ك ؛«سنإلا)

 ؛اهتالطبب مهمكح لهسأ امف ؛الإو ءاولعف ؛لطابلا ليوأتلاب اهفيرحت مهنكمأ نإف
 !اهرتاوت لب ؛اهتحص ىلع مهئارو نم ةمآلاو مهلك ثيدحلا ةمئآ عمجأ ولو

 .هللا مهاده

 )١/ 21١75 "ةالصلا ةفص لصأ"

 الل





 نيدلا وأ لوسرلا وأ هللا بس مكح باوبأ عامج

TT 





 نيدلاو هلوسرو هللا بس مكح باب [ ]1

 جرخي لهف نيدلاو لاو هللا لوسرو ةيلهألا تاذلا نومتشي سانأ كانه:لاؤس

 ؟نوكي نأ يغبتي يذلا فرصتلا امو مالسإلا ةلم نم ءالؤه

 ام كش الب اذه ةيهلإلا تاذلا بسي نم مالسإلا ةلم نم جرخي له امأ :خيشلا

 يذلا نكلو «هنرق رذ يذلا رفكلا وه هنأل ؛باوج نع ًالضف لاؤس ىلإ جاتحي

 ةلاح هل رفكلا ةملك هنم تردص نم نأ :ةبسانملا هذه لثم يف لاقي نأ نكمي

 :نيتلاح نم

 باوجلا ىلوألا ةلاحلا يفف لوقيام يرديال هنأ امإو ؛لوقي ام ينعي نأ امإ

 اذهف هللا لزنأ امب مكحي ملسم مكاح كانه ناك ولو «هنيد نع دترم رفاك هنأ قباسلا

 هلإ ال نأ دهشي ًاملسم نأ ول «هولتقاف هنيد لدب نم» :مالسلا هيلع هلوق هيلع قدصي

 متاخ ولاه دمحم نوكي نأ ركنأ ةينايداقلا لثم نكل هللا لوسر دمحم نأو هللا الإ

 بس نم كلاب ام ؛:ةرورضلاب نيدلا نم ًامولعم ًائيش ركنأ هنأل ؛لتقي اذه ءايبنألا

 اذه نأ كش الف ؛هرخآ ىلإ !؟457م هللا لوسر بس نم كلاب ام !؟ةيهلإلا تاذلا

 .لوقي ام ينعي ناك اذإ ىلوألا ةلاحلا يف اذه ءٌةدر لتقي هنأو ًادترم ربتعي

 نوكي نأ امإ ءليصفتلا نم ءيش نم دب ال انهف لوقي ام ينعي ال ناك نإ امأ

 ..ًامجعتسم ًايبرع نوكي نأ وأ رفكلا يهو اهانعم هقفي ال ةيبرع ةملك لوقي ًايمجعأ

 ءرفك ةملك اهنأ مهفيال وهو رفكلا ةملكب ملكتف هقفي داع امو ةيبرعلا ةغللا يسن

 نم) :مالسلا هيلع لوسرلا لوق متعمس ةقباسلا تاملكلا ضعب يف لاثملا اذهو

 ؟فيك هللا ريغب فلحلا نيملسملا نم عمسن ام رثكأ امف «رفك دقف هللا ريغب فلح

 ىلع لخدي اذه ؟هرفكب مكحي اذه لهف ءرفك هللا ريغب فلحلا نأ نولهجي مهنأل

ل
ا
 



 .نايبلا يتأي انهف ينعي ال ناك نإو ءرفاك وهف ينعي ناك نإ :قباسلا ليصفتلا

 عجري نأ هيلعف رفك وه هلوقي يذلا مالكلا اذه نأب ناسنإلا اذه ركذي نأ دب ال

 نب هللا دبع نع حيحصلا دنسلاب دمحأ مامإلا دنسم يف ءاج «هسأر عطق الإو هنع

 لجر ماقف هباحصأ يف ًاموي بطخ  يبنلا نأ» :هنع ىلاعت هللا يضر سابع

 ام :لق ًادن هلل ينتلعجأ :مالسلا هيلع لاقف !هللا لوسر اي تشو هللا ءاش ام :هل لاقو

 يف سلج يذلا يباحصلا اذه !ىرت ءأكيرش :يأ ءأدن هلل ينتاعجأ «هدحو هللا ءاش

 لوسرلا هل لاق امل ديحوتلا ىلإ كرشلا نم هب هللا هذقنأو هب نمآ دقو هيبن سلجم

 ًاكيرش هللا لوسر لعجي نأ دصق له !ىرت ؛ًاكيرش دن هلل ينتلعجأ» :مالسلا هيلع

 ةملكلا هذه نأ لجرلا اذه ريكذتب ةا هللا لوسر ىفتكا كلذل ؛ال :باوجلا ؟هللا عم

 ىفتكا كلذلو ؛دصقت ام ينعت ال كنأ يردأ انأ نكل رفك ةملك يه اهتلق يتلا

 .لوقي امل ًادصاق ناك ام هنأل ؛هنيد نع دترملا مكح هيلع قبطي ملو هريكذتب

 ءلتقلا همكحو دترملا وهف لوقيام يردي وهو رفكلا ةملكب ًاذإ قطن نمف
 يف امك همالك هنمضت يذلا ىنعملا يف ةقدلا فرعي مل هنأ ببسل يردي ال ناك نمو

 هذه ءًارطضم اهلاق هنكل لوقيام يردي وهو رفكلا ةملك لاق وأ سابع نبا ثيدح

 ٌنعَمْطُمُهَبَكَو هك ْنَم الإ :ىلاعت هلوق لزن كلذ يفو رفكي ال وهف :ىرخأ ةروص
 .(5١1:لحنلا»«ِناَيإلاب

 ةيآلا نكل فعضلا نم ءيش دنسلا يف هنأ ولو ريسفتلا بتك يف ءاج امك

 نأ ًاحيضوتو ًانايب هديزت وأ ىنعملا اذه حضوت ةياورلا هذهو ءًادج حضاو اهانعم

 امأ ًاديدش ًاباذع امهوبذعو يئاطلا متاح نب يدعو ًالالب اوذخأ امل نيكرشملا

 كارشإلا هنم نوبلطي ديدشلا باذعلا تحت ناك يذلا روبصلا لجرلا كلذف لالب

 1 1 مل



 رساي نب رامع باذعلا دشأ هنوبذعي مهو ءدحأ دحأ :لوقي نأ الإ هنم نوكي امف هللاب

 هنأ هيلع اوضرع دقن هربص نأو هضبن اوسج امل هيلع اوضرعف ربصي مل هنع هللا يضر

 نع لاقف مهقفاوف «هلیبس اوكرتي ىتح هنومتشي مه امك همتشيو لوسرلا بسی
 ءاجف هئطخل هبتنا ام ناعرس نكل «هليبس اوقلطأف «باذك رعاش رحاس هنأب لوسرلا

 هيلع هل لاقف ؛هناميإ ةوق نم اذهو «لعفام هل ركذف مالسلا هيلع لوسرلا ىلإ

 :مالسلا هيلع لاقف «ناميإلاب ًانئمطم هدجأ :لاق ؟كبلق دجت فيك" :مالسلا

 نأب الإ باذعلا نم ًاصلخم دجت ملو كبيذعت ىلإ اوداع نإف «دعف اوداع نإف

 ال كنأ مادام ةليسولا هذه ذختاف ناميإلاب نئمطم ..ناميإلاب رماع كبلقو ينمتشت

 ال يذلا ليصفتلا اذهب الإ لئاقلا اهب نادي ال رفكلا ةملك :ًاذإ :كناميإ يف لازت

 .معن «هنم لب

 ؟بضغلا يف اهلاق نم :ةلخادم

 ةصق ميركلا نآرقلا يف ركذ لجو رع انبر ..ذخاؤي ال !يخأ اي كلذك :خيشلا

 ةاروتلا نم حاولآلا هدي يفو عجر املو :هبر ةاجانمل بهذ امنيح هموق عم ىسوم

 اهبرضو حاولألا ذخأ هدعب نم لجعلا اودبع هموق نأب ىسوم هيخأ نم ريخلا ربخأو

 هللا مالك ..هللا ميلكف رفكي ًادمعتم ًادماع ميركلا نآرقلاب ملسم اذه لعف ول ءًاضرأ

 يأر نم ناك كلذل رذع ًاضيأ بضخلا :ًاذإ ًادماع اذه لعفي ام ةاروتلا وه يذلا

 وهو هتجوز قلطم ءذفني ال نابضغ يضاقلا مكح نأ باوصلا وهو ءاملعلا ضعب

 وهو نينثا نيب يضاقلا يضقي ال١ :مالسلا هيلع لاق ؛هقالط لفي ال نابضغ

 لاق كلذك «ميلسلا ريكفتلا نيبو هبحاص نيب لوحي بضغلا نأل ؟اذامل "«نابضغ

.)٩۷۳
)رقم۹
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 :نيينعمب رسف قالغإلا 2” «قالغإ ىف قالط ال» :مالسلا هيلع

 هتجوز قلطي نأ هسفن ىف ةياغل الجر هركأ دحاو اذإف هاركإلا :لوألا ىنعملا

 .هركم هنأل ؛قالطلا اذه عقي ال ءاهقلطي بهذف ًاريثك عقي اذهو

 نم ناسنإلا بضغ اذإف ءبضغلا :يأ «قالغإلا وهو يناثلا ىنعملاب رسف

 ةصقو «هل ةميق ال وغل قالطلا اذه اهقلطي بهذو ام ةلاح يف ..ام فرظ يف هتجوز

 نكلو ذخاؤي ال بضغلا بحاص نأ ىلع ليلد ربكأ حاولألا عم مالسلا هيلع ىسوم

 ىلإ نوعراسي نيذلا ءالؤه حصنن نحنو «هباصعأ كلمي نأب حصني بوضغلا اذه

 لوسرلا لوق اوركذتو «هللا اوقتا ةعامج اي :مهحصنن ةيبضغ ةلاحب مهتاجوز قيلطت

 " «بضغلا دنع هسفن كلمي نم ديدشلا امنإ ءةعرصلاب ديدشلا سيلا :مالسلا هيلع

 اهقلطيف بضغلا ةلاح يف كتجوزل كقالط نع سانلا ضعب لأست دق :مهل لوقنف

 .بضغت ال كلذل ؛مدنم نيح تالو مدنت دعب اميف نكل هملعب قثت تنأو كنم

 ىلإ ءاج ًالجر نأ» :يراخبلا حيحص يف ثيدح ةبسانملا هذه يف ينبجعيو

 ةملك اهدجو هنأك ”«بضغت ال :لاق هللا لوسر اي ىنصوأ :هل لاقف ب ىبنلا

 هللا لوسر اي :لاق :بضغت ال :لاق ءينصوأ هللا لوسر اي :لاق» ...ةميق اهل سيل

 اهقبطو هسفنل ءاف ريخألا ىف لجرلا نأك «تارم ثالث «بضغت ال :هل لاق ءينصوأ

 كلمي يذلا وه ديدشلا كلذل ؛بضغلا كرت يف هلك ريخلا تدجوف :لاق ؛هتايح يف

 (۳٤0:1۹/۷٥٠:٠٠)"روللاو ىدهلا"

 )١( همقر) عماجلا حيحص 067(.

 ملسمو (01/57مقر) يراخبلا (؟) )رقم18١4(.
 )( يراخبلا )رقم٥۷٦٥(.

ET FTA 
 ہک تا



 هنم باب 11|

 رومألا نم نوه اندالب يف ةصاخ بكترت رومألا ضعب يف انخيش :لاؤس سا

 بس يهو الأ ءاهددصب انحا يللا ةلأسملا نم مظعأ اهتروطخ ىرن ينعي ةيرفكلا

 ءىلصيو ًايمويو ًاراركت نيدلاو هللا بسب نم اذكو انتاعامج نم ريثك .برلاو نيدلا

 ؟ًارفك سيلأ اذه نكلو

 ؟خيش اياذهل ايصفت كدنع

 مهنم ردصت نيذلا ءالؤه نأ دقتعأ انآ اذه ليصفت ريبك ىلإ جاتحي ام :خبشلا

 هذه مهنم ردصت نيذلا :اهرمأ عقاوب ءاهيمسن ائيلخ ءةيظفللا تايرفكلا هذه

 شيإ اذه ءرافغتسالاب هرفك عبتي نم «مهنم نيريثكلا عمسن نحن ؛ةيظفللا تايرفكلا

 هذه لثم ىلإ ىرخأ ةرم دوعي نو ةتالت نيتياصع ىلإ جاتحي اذه هنأ هانعم ؛هانعم

 بجاولاب مكاحلا مايق مدعو «ةيبرتلا ءوس نم اذه :لوقأ نأ ديرأ .ةرفاكلا ةظفللا

 يف ْمُكَلَو# :لجو زع لاق امك «نيملاعلا بر ةعيرش ىلع نيملسملا ةيبرت نم
 مالسإلاب مكحي ًاماظن كانه نأ ولف «(۷۹٠:ةرغبلا)€ باَبَلألا يلْوأ اَيةاَيَح ٍِصاَصضِقْلا

 نم ًادرف نأ ديدشلا فسألا عم فرعن مويلا ءاهنم بناوجلا ضعب نم لقألا ىلع

 «نجسي نأو بقاعي نأ نم دب ال اذه رشبلا نم ًايماس ًاماقم بس هنأ ول ةيعرلا دارفأ

 ةيضقلا لصت امئيب «..ةمهت هذه ىرت اي عرش بجاولا قيقدتلا هيف ققدي الو

 ًاديج نومهفي مالسإلا ةعيرش وأ ميركلا هيبن بس وأ نيملاعلا بر بسب ةقلعتملا

 بدؤي نم كانه ناك ولف «قئاقحلل سكع هلك اذهف ءاهوشمبو اهوفليب عقو اذه نأ

 ةيبرتلاو بدآلا يليلقلا ءالؤه لاثمأ نيب ربخلا عاشو ءةثالث نيترم ةرم ءالؤه

 عم انعقاو اذه «لصأ نأ ديرأ انف ءيظفللا رفكلا اذه يف عقيأدحأ عمست نل فوسف

 الل



 نآلا نحنف «قسافلا اذه ىلع يعرشلا مكحلا ميقي نم يف ام ينعي ءديدشلا فسألا

 ذه هنأب مهفرعن نأو مهركذن نأ ىوس ًائيش كلمن ام ؛ءالؤه عم هكلمن يذلا ام

 وبر نيذلا بابشلا نم رافكلا ضعب نأ فرعن نحن ؟لوقت ام ينعت تنأ لهف «رفك

 ذه هرخآ ىلإ اذك الب مالسإ الب هللا الب :كلقيب ؛عقاولاب كحراصي دق ةينيد ال ةيبرت
 ال ؟مهعم لعفت نأ كنكمي اذام «نيقسافلا ءالؤه عاونأ نم عقي نأ نكمي ام رش

 ًاملسم تنك نإ كنأب هريكذتو «ةحيصنلا الإ ةبيطلا ةملكلا الإ كل سيل ًاذإ «ءيش

 هرخآ ىلإ كاوسو كلدعو كقلخ يذلا نيملاعلا بر بست نأ كل يغبني امف ءاقح

 بلقلا حالصإ «جودزملا حالصإلاب متهت نأ نآلا بجي نحن مكيف هللا كراب كلذل

 دق هنآل ًاطخم نوكت دقو هلتقتس «هلتقا ىقب الي رفك اذه هنإ سمحتن الو «بلاقلاو

 عستت امبرو «هايإ كلتق لباقم تنأ لتقتف ءهمد هب لحتسيًارفك رفك دق نوكيال
 اذه نم دب ال :لوقن كلذل «كلذ هباش ام وأ ةيدلبلا وأ ةيلبقلا ببسي ةيضقلا

 .هناوأل قباسلا جورخلا اذه اهنم «لكاشملا نم ريثك نم صلخنل ليصفتلا

 لجرلا يف هيلع قفتملا ثيدح ظافلألل ةبسنلاب اذه يف لخدي له :يقلملا

 .هتقان تلض يذلا

 .يبر تنأ هآ :خيشلا

 كبر انأو يدبع تنأ مهللا :يقلملا

 نكل .هبلق يف سيل ام هناسلب لاق اذه «معن كبر انأو يدبع تنأ مهللا :خيشلا

 نيب ار يبك ًاقرف كانه نأ مكلثم ىلع ةصاخب نيرضاحلا عيمج ىلع ىفخي ال نكل

 .ههدش نم اذه هنأل ؛اذه

 .معن :يقلملا

 ہا
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 .هتيبرت ءوس نم كاذ نكل :ةرفاكلا ةملكلا هذه اهلاق :خيشلا

 هذه ىلع طبري مل بلقلا نأ امه هنأ دصقأ ال :يقلملا

 امامت موهفم كدصق :خيشلا

 .معت :يقلملا

 .قرفلا ىلع هبنأ نأ تدرأ نكل :خيشلا

 ٠٠١:۲۹:۲۶( /۷۵۲) "روتلاو ىدهلا"

 هنم باب [5561/]

 :فانصأ ةثالث ىلع ءالؤهو «ةيهلإلا تاذلا بسي نم سانلا نم :ةلخادم

 .باتو رفغتسا ركذتو أده اذإف ديدش بضغ ةلاح يف بسب :لوآلا فنصلا

 .ةلاح لك يفو ًاربكتو ًاراكنإو ًادوحج بسي :يناثلا فنصلا

 امف ؛هبضغ ريشي نيدتم ىأر اذإ وأ .نيئيدتملل ًادانع بسي :ثلاثلا فنصلا

 وأ مهرشاعي نم ىلع بجي اذامو ؛مهنم لك ىلع بجي اذامو ؛ءالؤه نم لك مكح
 ؟مهعم نكسي

 بسي يذلا وهو ناميإلا امهعمجي نيفنص تمهف انآ ةثالثلا فانصألا :خبشلا

 ءعرشلا دحجي هنأ هنع فرعن نكل بضغلا ةلاح يف بسي يذلاو ءبضغلا ةلاح يف

 .هنع باوج يف ركفن ىتح حضاو سيل ثلاثلا مسقلاف

 .نينيدتملا دحأ عم بضغ ًالثم ...نكل نمؤم هنأ يعدي :ةلخادم

 ؟نم يناثلاو ءدحلملا كرتا ءدحاو اذه :خيشلا

TT 



 .رفغتسا أده اذإ مث بسب ًالثم بضغ يأل بضغ اذإ يذلا :يناثلا :ةلخادم

 .وه اذه :خيشلا

 .نينيدتملا عم طقف كاذ «...[هسفن] سيل :ةلخادم

 ؟مهنيب قرفلا ام !يخأ اي دحاو وه اذه :خيشلا

 عم الإ ةقيرطلا هذه لمعتسي ال ناسنإ ؛نيمزتلملا عم نينثا دجوي ال :ةلخادم

 .بضغ يأ يف سائلا لك عم ناسنإو ؛نيمزتلملا

 :هنيد نع دترم رفاك وهف دصاق وهو لجو زع هللا بس نم !يخأ مهملا :خيشلا

 باتو ركذت ركذام اذإف ؛ةيبضغ ةروث ىف وهو هنيدو هعرش وأ هللا بسي نمامأ

 قلعتي اميف نكلو «بدؤي نأ يغبني قساف وه لب ًارفاك سيل اذهف رفغتساو بانأو

 ركني نأو هحصني نأو هركذي نأ الإ هل سيل عماسلا اذهل ةيسنلاب :لوقن نحنف ءرفكلا

 دارفألا صوصخ نم سيل :ًالوأ كلذف لعفلاب هيلع ركني نأ امأ ؛هلوقب هيلع كلذ

 وأ هللا بسي يذلا اذهف ؛دودحلا ةماقإب عراشلا هفلك نم صوصخ نم اذه امنإو

 نمو هبينتسي يذلا نم «لتق الإو بات نإف باتتسيف ًادحلم نوكي نأ امإ اذه هتعيرش
 .مكاحلا وه ؟بتي مل اذإ هلتقي يذلا

 دالبلا رثكأ يف فسألا عم مويلا مكاحلا نأ :ًادبأو ًامئاد عمسن امك ليق اذإو

 ةعيرشلا ماكحأ قبطي مل مكاحلا اذإ :لوقنف «ةعيرشلا ماكحأ قيطي ال ةيمالسإلا

 مكحلا تقبطو تنأ تمق اذإف «ةعيرشلا ماكحأ قبطي نأ ديري ال هنأ :هانعم كلذف

 يعرشلا ريغ همكح قبطيو دوعيس وه :كلذ ىنعم رفاكلا اذه لثم يف يعرشلا

 .ركذت نأو حصتنت نأ الإ كل سيلف اذهلو «كيلع

 ہا
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 انعمس ًاثيدحو ًالجر نأ عمسن ام ًاريثك :هتاعارم نم دب ال ليصفت كانه مث

 رركتي اذهو ؛ةشحافلا ىطاعتت اهنأ ملع هنأل ؟اذامل هتخأ لتق ًاخأ نأ :ةفسؤم ةثداح

 نم وأ اهيخآ نم تلتق يتلا ةاتفلا هذه نوكت نأ نكمي «نامزلا اذه يف فسألا عم

 اهل اوخرأ ثيح ءاهوخأو اهوبأ وه ةشحافلا يف اهعوقو نع ًالوئسم نوكي نأ اهيبأ

 تيب نم تجرخ اذإف ءةلماكلا ةيرحلا اهل اوقلطأو براغلا ىلع لاقي امك لبحلا

 اذه اهل نورتشي نيذلا مه لب اهنودهاشي مهو ءاهتتيزب ةجربتم جرخت اهيخأ وأ اهيبأ

 اهل ليبسلا اورسي نيذلا مهو ىربكلا ةشحافلا يف تعقو ام اذإف «عيلخلا سابللا

 مث الو اهيلع ةانجلا مهف ءاهولتقف ةريغلا مهيف تراث ةشحافلا هذه يف اهعوقو يف

 .اهدلج امنإو اهلتق زوجي الف ةجوزتم ريغ ًالثم نوكت دقف لتقلا قحتست ال دق

 :ًالوأ ءالؤه ةيعرشلا دودحلا ضعب ذيفتت اولوتي نأ نوديري نيذلا ءالؤهف
 .ملعلا لهأ نم اونوكي نأ بجي

 ققحتي ال اذهو ءةيعرشلا ماكحآلا ذيفنت مهيلإ لكو دق نوكي نأ بجي :ًايناثو

 ةروثل ناسنإلا نيد نوبسي نيذلا سانلا ءالؤه :اهنم مويلا عقت يتلا لاوحألا رثكأ يف

 كل نوكي نأ يغبني كنآل ؛يعرشلا مكحلا هيلع قبطت نأ عيطتست ال تنأف «ةيبضغ

 .نولوقي امك ةيذيفنت ةطلس ..مالكلا ريغ هيلع ةطاس

 نأو ؛هوركذت نأ الإ مكيلع سيلف ام ًارفك هناسلب رفكي ًاناسنإ متعمس اذإ اذهل

 .هللا ىلإ هرمأف الإو معنو اهبف بات نإف ركنملا نع هوهنت نأو فورعملاب هورمأت

 همزلت وأ رافغتسالا هعفني ءرفغتسيو أدهي يذلل ةبسنلاب !خيش :ةلخادم

 ؟ةداهشلا

 ءرفك هنأل ؛هللاب ذايعلاو ًادصاق ناك اذإ اميف بجت انه يخأ ةداهشلا :خيشلا

 حتا ا



 اهيلع دقعي نأ هيلعف هتجوز تَّقَلُط ًاجوزتم ناك اذإ ءطقف ةداهشلا بجت ال ٍلئتيحو
 نوكي اذه نآل ؛بسلل ًادصاق ناك اذإ اميف ةيعرش ماكحأ بترتت ءديدج نم

 .اًيلق ًارفك

 رفك سيل يظفل رفك اذه مهرفك نورفغتسي مهنع لوقت نيذلا ءالؤه نم ريثكو

 ىلإ ةبوألاو ةبوتلاو ركذلا ليبس ىلع اهلاق اذإ نكل ءةداهشلا بجت ال ٍلئنيحف «يبلق
 نم ةداهشلا هيلع بجت الأ :انلق اذإ هنأ فرعن نأ بجي نکل «كش الب ديج اذهف هللا

 كلذ دعب هيلع بجيو «بلق نع ..ةديقع نع بس ناك اذإ بجت :لوقن ؟ديدج

 .ًافنآ انلق امك ةريثك ءايشأو رومأ

 0١( :هه:؟4ه /ه؟5) "رونلاو ىدهلا"

1A1ريفكتلا يف عسوتلا ةروطخ لوح ةملكو هنم باب  

 ضعب نعو ةمئألا ضعب دنع راثآلا ضعب تدرو ًاضيأ !انخيش :لاؤس

 لوسرلا وأ هللا متاش رفكب دمحأ مامإلاك ةمئألا ضعبو .ديلولا نب دلاخك ةباحصلا

 .ةدافإلا وجرن ؟هقالطإ ىلع اذه لهف ةدر رفك هوريتعاو

 نع ًاجتان متشلاو بسلا نوكي دقف ؛قالطإلا ىلع كلذ ىرنام :خيشلا

 دصق نع نوكي دق :ًاريخأو «ةلفغ نع نوكي دقو ؛ةيبرتلا ءوس نعو لهجلا

 امأ ؛هيف لاكشإ ال يذلا ةدرلا وهف ةفرعمو دصق نع ةروصلا هذهب ناك اذإف :ةفرعمو

 ريفكتلا مدع يف طايتحالاف اهيلإ ترشأ يتلا ىرخألا هوجولا نم هجو لمتحا اذإ

 .ريفكتلا ىلإ ةعراسملا نم ًايمالسإ مهأ

 ًاملاع نوعستو عست قفتا اذإ :لوق ءاهقفلا ضعبل نأ ةبسانملا هذهب ينبجعيو

e. | 

 ہک تا



 ةئاملا نم هريفكت ىلع عمجي ىتح اذه رفكي ال :لاق ءقسفلا وه امنإف ًارفك سيل

 :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق لثم نم دافتسي يذلا رذحلاو ةطيحلا وه اذه ءةئام

 ًاملسم رفك نم :رهشألا ةرابعلاو "”«امهدحأ ىلع رفكلا راح دقف ملسم رفك نم»

 .رفك دقف

 هلإ ال نأ دهشي ملسم ىلع رفكلا قالطإ نم طايتحالاو ظفحتلا يغبني كلذلف

 فورعملا حيحصلا ثيدحلاب رّكذأ ةبسانملا هذهبو «هللا لوسر دمحم نأو هللا الإ

 «ةلتاقملاو ةزرابملاب اَءَدَبو اك رشم يقل مالسلا هيلع لوسرلا باحصأ نم ًالجر نأب

 هالاب امف ءهللا الإ هلإ ال نأ دهشأ :لاق ملسملا فيس ةبرض تحت كرشملا راص املف

 ملسملا لجرلا ىلع ركنأو ًاديدش ًابضغ بضغ ل يبنلا هربخ غلب املف «هلتق لب

 الإ هلإ ال :ةبيطلا ةملكلا كلت هنم عمس امنيح كرشملا كلذ لتق يذلا يباحصلا

 انه «هبلق نع تققش اله» :لاق «لتقلا نم ًارارف الإ اهلاق ام !هللا لوسر اي :لاق هللا

 هنيد ىلع ملسملا لتاقي ناك يذلا كرشملا اذه رهاظ «هبلق نع تققش اله» دهاشلا

 ال نأ دهشأ :لاق يباحصلا فيس ةبرض تحت حبصأ هنأب رعش يتلا ةظحللا كلت يف

 هذهب مالسلاو ةالصلا هيلع دتعا كلذ عم نكل ءةيقت الإ اهلاق ام هنأ رهاظلا هللا الإ هلإ

 .اهلعف يتلا هتلعف نع يباحصلا كلذ ىهنو ةبيطلا ةملكلا

 تفل ىلإ ثحبلا ةعيبطب انلصوي اذهو ىرأ انأ مث ءًادج بعص رمأ ريفكتلا :ًاذإ

 قالطإ يف هتقو عيضي نأ نم مويلا سمحتملا بابشلا نم ريثك هيلع ام ىلإ رظنلا
 «رافك مهلك ءال ؤه مهنإ ؛نيملسملا ماكح لك ىلع لقن مل نإ ريثك ىلع رفكلا ةملك

 دق نوُرَّمَكُي نيذلا ءالؤه نإ :لوقن نحنف ةملكلا هذه قالطإب مهسفنأ اولغشف
 .(4 77/7 ىربكلا يقهيبلا ننس (۱)



 كانهف هرخآ ىلإ جحي نمو موصي نم مهيف نوكي دقو ًالثم يلصي نم مهيف نوكي
 يغبتي امف ؛مهرفك ىلع لدت دق ىرخأ رهاوظ كانهو :مهمالسإ ىلع لدت رهاوظ

 اذه «أقنآ انركذ امك ريفكتلا ةروطخب مالسإلا ىلع رفكلا بيلغت ىلإ عراسن نأ نحن

 ريفكتلا حالس ريهشت نم مويلا نحن هديفتسن يذلا ام :ىرخأ ةهج نم ؛ةهج نم
 امم ائيش لمعن نأ عيطتسن ال انن ماد ام ماكحلا عابتأ ضعب ىلع وأ ماكحلا ىلع

 ؟مهلتاقن الف :اولاق امنيح فورعملا ثيدحلا لثم يف مالسلا هيلع لوسرلا هحابأ

 رفكلا انيأر اذإف «ًاحاوب ًارفك اورت مل ام» :رخآلا ثيدحلا يفو «اولص ام ال» :لاق

 ىوس عوضوملا اذه ةراثإ نم ةدئافلا امف مهلتاقن نأ عيطتسن ال نحنو حيرصلا

 دق امب :ًايناثو ءوَقِفو ملع ةبلطك انيلإ ةبسنلاب مهألا وه سيل امب ًالوأ انسفنأ ليغشت
 ّ .ًايناث ةيمالسإلا انتايح يف انرضي

 نم ريذحتلا لجأ نمو ء(ريفكت» :ةملك لامعتسا يف عروتن نأ بجي نحن :ًاذإ

 «نولاض مهنأب يفتكن رفكلا ماكحأ مهيلع اولزني نأ كئنوأ ديري نيذلا ءالؤه ةلعف

 لوقن نأ انيفكي اذهف «ليلق يفو اهنم ريثك يف ةعيرشلا ماكحأ نع اوداح دق مهنأو

 رفك دقف اذك لاق نمو ..رفاك نالفو رفاك نالف امأ «نيبملا لالضلا وه اذه نأ

 .هرخآ ىلإ

 وهف رفكلا ةملك هنم ردص نمامأ :لاؤسلا كاذل ةبسنلاب لوقن نحن اذه ىلع

 ًادصاق نكي مل هنأ ىلع لدي اذهف بات نإف باتتسي هنأ نيملسملا دنع فورعم

 .نيملسملا رباقم يف نفدي الو رفكو ةدر لتق لتق كلذ ىلع رصأ نإوءرفك ةملكل

 باوجلا يهنأو ثيدحلاب ركذأ انهو ًادج ةريطخ ةلأسم ةقيقح رفكلا ةلأسم

 قلم يبنلا نع ةحيحص يف يراخبلا مامإلا هاور يذلا ثيدحلا ..لاؤسلا اذه نع

 ..«اسفن نيعستو ةعست لتق لجر مكلبق نميف ناك» :لاق هنأ



 املف طق ًاريخ لمعي مل لجر مكلبق نميف ناك :نآلا انمهي ال اذه ًاوفع

 :لاق «بآ ريخ :اولاق ؟مكل تنك بأ يأ :مهل لاقف هلوح هينب عمج ةافولا هترضح

 يف كش رفكلا وه اذه «ًاديدش ًاباذع ينبذعيل يلع هللا ردق نئلف - دهاشلا انهو -

 ًاريخ هتايح يف لمعي مل يذلا مرجملا اذه بيذعت نم نكمتي نأ لجو زع هللا ةردق

 اذام ةيرفكلا هذه ةلمكتلو «ًاديدش ًاباذع ينبذعيل يلع هللا ردق نئلو :لاق» :طق

 هفصنو رحبلا يف هفصن دامرلا اورذ مث ؛رائلاب ينوقرحف تم انآ اذإف :لاق» :ىصوأ

 اوذخأو رانلاب هوقرح تام املف :دهاشلا ؛هبر نع لضيل همعز يف ؟اذامل «حيرلا يف

 ىلاعت هللا لاقف «جئاملا رحبلا يف يناثلا فصنلاو جئاهلا حيرلا يف هفصن دامرلا

 :لاق ؟تلعف ام ىلع كلمح ام !يدبع يأ «نالف ناكف ًانالف ينوك» :هذه هتارذل

 نأ ٌرِفْفَيال هللا نِ :ىلاعت هلوق ىلإ ينأن نآلا انه «كل ترفغ دقف :لاق كتيشخ

 .(۸:ءاسلا) ءاي نم كلذ نود اَم ٌرْفْعَيَو هب َكَرْشُي

 هذه لثمب لوقأف «رفك اذه كرشأ ام اذه ال :مكضعب لوقي دقو ءكرشأ اذه

 كرشأ دقف رفك نم لكف «نافدارتم ناظفل عرشلا ةغل يف رفكلاو كرشلا نأ :ةبسانملا

 اذه نأ :دهاشلا «نآلا هيف ضوخن الو رخآ ثحب هل اذهو ء«رفك دقف كرشأ نمو

 ىلعو هعمج ىلع هللا ةردق ركني هنأ هنم رهظ امنيح :لوقأ هنم رهظ امنيح لجرلا

 :ًاذإ ءرفك اذه :اذه هنم رهظ امل طق ًاريخ لمعي مل هنأ ىلع ءائب هبيذعت ىلع مث هثعب

 عمو ٌرْمُك اذه (48:ءاسنلا)4ُءاَشَي ْنَ َكِلَذ َنوُد ام ٌرفْغَيَو# :ىلاعت هلوق نع انباوج ام

 يف ًادوقعم نكي مل «بلقلاب ًادوصقم نكي مل ٌرْفُك هنإ :باوجلا ؟رفغ دق كلذ
 يصاعملا نم هادي تنج ام ىلع ىلاعتو كرابت هبر نم هفوخ نم امنإو بلقلا

 هذه خيرات يف اهلثم عقت مل امبر يتلا ةرئاجلا ةيصولا هذه لثمب ىصوأ ماثآلاو

 نم لك سيل :لوقن اننكل لالض اهنإو رفك اهنإ ةيصولا كلتب ىصوأ مث ءاهلك ايندلا
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 نم نوكن ام ىتح اهرضحتسن نأ بجي ةقيقح هذه «هيلع رفكلا عقو رفكلا يف عقو
 بونذلا ضعبل مهباكترا ببسب نيملسملا ريفكت يف نوغلابي نيذلا جراوخلا

 انثكل رفكلا يف وه امنإو ةيصعملاو بنذلا يف سيل انثحب ناك نإو «يصاعملاو

 ءالعفوًابلاق امنإو ءًابلق دّصقُي مل يذلا رفكلا نيبو ًابلق دوصقملا رفكلا نيب قرفن
 .هب ريكذتلا تدرأ اماذه

 )۳/۸۲۰::١٠١:٤٦( "رونلاو ىدهلا"

 يلصي هنأ عم هلوسرو هللا بس نم مكح باب 141

 :[مامإلا لاق]

 عمو يلصي هتيأر يذلا اذهف ”«نيلصملا لتق نع تيهن» :لوقي لَ, لوسرلا

 نع هتالص له كل نيبت هتحصن اذإف .حصني نأ بجي اذه ؛لوسرلاو هللا بس كلذ

 نوحصني امنيح نيلصملا ضعبل ةبسنلاب انلق امك كل لاق اذإف «قافن نع مآ ةديقع

 هتحصن هلوسرو هللا بس يذلا اذه ًاضيأ ؛كيلع بوتي هللا :كل لوقي ءاولصي نأ

 نعو دصق نع هرفك ناك له ؟هيف لوقت اذام ءهللا رفغتسا «ناطيشلا نعلي هللا :لاق

 ..بلق نع سيلو ظفل نع هرفك ناك مآ «بلق

 نكل «كيف هللا كراب ديفتسن ىتح لأسن نحن ؛عرستن نأ ديرن ال نحن :ةلخادم

 نورصيو نوكرتي ال ةو هللا لوسر بسو هللا بس اوكرتيل مهحصنن نيذلا مظعم

 امك اذك وأ ًالهج وأ بضغ هللا بسيو يلصي يذلا امأ ؟اذه مكح امف «كلذ ىلع

 .هانملع اذه :تلضفت

 .(477/1مقر) عماجلا حيحص )١(

 ہا



 .همكح امف .اهيلع رصيو هحصنن نحنو اهيلع رصي ىذلا كاذ امأ

 .رفاك :خيشلا

 (01:0:2031 /4*57)"روتلاو ىدهلا"

 ريفكتلا عناوم ناببو «نيدلا بس مكح باب [570]

 ىلع مالسلاو ةالصلاو نيملاعلا بر هلل دمحلا ميحرلا نمحرلا هللا مسب :لاؤس

 نيدلا رصان دمحم خيشلا ةليضقلا بحاص .نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو دمحم انيبن

 ءاهفسلا ضعب نع متلأس تاونس ثالث لبق مكعم قباس ءاقل يف هللا هملس ينابلألا

 ءالؤه لثم نأ مكتحامس باوج ناكف نيدلا اوبس امبرو نيدلاب نوئزهنسي نيذلا
 مهيلع مكحي الو نوكرتي ينعي ىهتني كلذ دعب مث طاوسألاب نوبرضيو نوبدؤي

 رصان خيشلا هديري ال امهف سانلا ضعب نم تمهف ينعي ةقيقح ةلأسم هذهف «ءيشب
 نيدلا بس وأ نيدلاب الغم ءازهتسالا نأ قلطي خيشلا نأ اونظ مهنأ ثيحب هللا هملس

 خيشلا يل نذأ نإو ءاذه حيضوت هللا هملس خيشلا نم ديرأف ًارفك سيل يبنلا بس وأ

 ةمالعلا ميهاربإ نب دمحم خيشلا ىواتف نم اريسي ًائيش أرقأ نأ باوجلا لبق
 ةلأسملا هذه لوح خيشلا لئس لاؤس ينعي لوح هللا همحر ةيدوعسلا رايدلا يتفم

 ؟باجأف

 ؟لضفت تئش اذإ:خيشلا

 ةليضف ىلإ ميهاربإ نب دمحم نم ميحرلا نمحرلا هللا مسب لاق :ةلخادم

 ىرج دقف ؛هتاكريو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا :ةطباس ةمكحم يضاق دعاسم

 «نالف نب ضوعم ةلأسم صوصخب اذكو اذك خيراتو مقرب مكباطخ ىلع انعالطا

 هدلج نم هقح يف هومتررق امو «يدهملا نب دمحم نيد هنعل نم هنم ردص امو
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 ؛كلذب ةطاحإلا انم مكبلطو هرافغتساو هتبوت مث «هتباتتساو ًاريزعت طاوسأ ةرشع

 وه - ملسم يدهملا دمحم نأ لاحلاو - يدهم نب دمحم نيد هبس نأ مكديفنو

 هيلعو «هللاب ذايعلاو دادترا مكيلع ىفخي ال امك نيدلا بسو يمالسإلا نيدلل بس

 قطنلا مث لاستغالاب هرمأو روكذملا راضحإ متيرجأ ام ىلع ةوالع مكمزيلف

 بجوم نع عالقإلا نم ةثالثلا اهطورشب هرابخإ دعب ةبوتلا ديدجتو نيتداهشلاب

 هنع هتركذ امل ًارظنو «هيلإ ةدوعلا مدع ىلع مزعلاو هنم هرودص ىلع مدنلاو مثإلا

 هللا مكقفو ءًاريزعت هيلع هومتررق امب یفتکیف هنم ردص ام لولدمب لهاج هنأب
 ؟ىرخأ ىوتفب ًاضيأ يل تنذأ نإ ؛ةيوعسلا رايدلا يتفم «مكيلع مالسلاو

 .لضفت :خيشلا

 هقفلا ملعو شيحوتلا ملع ديحوتلا ملع ىمس نم مكح انه ًاضيأ :ةلخادم

 ميهاربإ نب دمحم نم «زئاجعلا يوازح ملع

 ؟اذام هامس :خيشلا

 .زئاجعلا يوازح :ةلخادم

 .ينعي شيأ يوازحءزئاجعلا ينعي وش :خيشلا

 .زئاجعلا ثيداحأ :ثيداحأ ينعي :ةلخادم

 ؟ينعي ةيدجن ةغل يه :خيشلا

 .خيش اي ملعأ ال :ةلخادم

 .بيط :خيشلا

 ةمحرو مكيلع مالسلا هللا هملس...يضاق ةليضف ىلإ ميهاربإ نب دمحم نم

 ان
 ہا



 يذلا ءاذكو اذك خيراتو اذكو اذك مقر كباتك انيلإ لصو دقف :دعبو هتاكربو هللا

 ديحوتلا ملع نومسي مهنأو سرادملا ذيمالت نم بابشلا ضعب ةلاح هيف تركذ

 ءالؤه مكح نع لأست زئاجعلا يوازح ملع هقفلا ملع نومسيو شيحوتلا ملع

 اذهو ءاهمولعو ةيمالسإلا ةعيرشلا ىلع نونجتم ءالؤه لثم نأ كش ال :باوجلاو
 ةلاقملا هذه قلطأ نمو «نيملاعلا بر ىلع مهتأرجو نيدلاب مهفافختسا ىلع لدي

 الف اهانعم ملعي وهو بتكلا هب لزنأو لسرلا هب هللا ثعب يذلا ديحوتلا ملع ىلع

 نم نيبو هنيعب صخش ىلع مكحلا نيب قرفلا ةفرعم يغبني نكلو ؛دترم هنأ كش
 نم دب ال نيعملا صخشلا نأل فاك وهف اذكو اذك لاق وأ اذكو اذك لعف نم لاق

 ىلع ةلاقملا هذه قلطأ نمو «ًالقاع ًاغلاب ًافلكم هنوكو هرايتخاب هنم اهرودص تابثإ

 هيلع مكحلا ىلإ هب غلبي ال نكل ةعيرشلا مولع ىلع نجتمو ئطخم وهف هقفلا ملع

 اوناك نإف ءظافلألا هذه لثم هنم ردصي نم لك ريزعت نيعتيف لك ىلعو ؛ةدرلاب
 فلاب ذايعلاو ظلغأ اذهف ءالقع ًارايك اوناك نإو .ءفخأ اذهف ءاهفسو ًالافطأ

 نوقلتي نيذلا سرادملا بالط نم اميس الو هعوقو برغتسي امم اذه نأ ةقيقحلاو

 نم دوصقملا انه ىلإ ىهتنا.مهتاررقم مهأ نم يهو مهسرادم يف مولعلا هذه
 .هللا كملس لضفت ؛هللا ةمحر هيلع همالك

 ىلع مالسلاو ةالصلاو هللا دمح دعب لوقأو هب هللا نيدأو هارأ يذلا :خيشلا

 هللا همحر خيشلا مالك نم هايإ ينتعمسأ ام يتديقع يف ىدعتي ال رمألا نأ :هلوسر

 ءيش ىلإ جاتحي نكل خيشلا باوج هنمضت ًائيش حضوأ نأ ديرأ ينكل «هاواتف يف

 اذإف اهيلئاق دصاقمب لاوقألا نأ ءاملعلا ةفاك دنع مولعملا نم لوقأ انأف ؛نايبلا نم

 نوكت دقف جودزت دق ةفلاخملاو «عرشلل ًافلاخم ًارمأ لمتحت ةملكب ملكتملا ملكت

 كرابت هللا ريغب فلحلا وه كلذ يف لاثم حضوأو ءةيصعم نوكت دقو «ةدرو ًارفك



 ظفللا يفو ؛«كرشأ دقف هللا ريغب فلح نم» : 4# هلوق ًاعيمج ملعنف ىلاعتو

 قدر رفك رفك هنأ هللا ريغب فلح نم لك [نأ لوقن]عيطتسن الف «ارفك دقف» :رخآلا

 .نوكي ال دقو «نوکی دق «ةدر رفك رفك هللا ريغب فلاحلا اذه نوكي دق نكلو

 انتفرعم نم دب الف رخآلا لامتحالا عفرو نيلامتحالا دحأ ديكأتلف كلذلو

 ميظعت ًالعف دصق ناك نإف ؛فلاحلا اذه هدصق يذلا ام ىرخأب وأ ةقيرطي

 اذهو- لجو زع هلل هميظعتك هل ًاميظعت لجو زع نيملاعلا بر ريغ وهو فولحملا

 تلق امك نكلو «ةدر رفك ةلاحلا هذه يف نوكيف -ملسم يأ دقتعأ اميف هلعفي ال ام

 نوفلحي نيذلا ءالؤه رثكأ امو نيملسملا دارفأ نم ًادرف نأ ؛هدقتعأ ال ام اذه ًافنآ

 ريغب فولحملا ميظعت ينعي مهدحأ نأ دقتعأ ام مالسإلا دالب يف لجو زع هللا ريغب

 نم ًاريثك ىرن كلذلو اذه دقتعأ ال «هنم مظعأ هلعجي نأ وأ هللاب هفلحك لجو زع هللا

 ءايبنألاو ءابآلاب فلحلا ةداع- ةداعلا هذه مهيلع تبلغ نيذلا نيملسملا ءالؤه

 ام اذإ -ةحيبقلا ناميألا نم كلذ وحنو هبراشو هتيحلبو لجرلا سأربو لب لسرلاو

 ام انأو ءاريخ هللا كازج :لوقي ؛زوجي ال اذهف اذكو اذك لوقي هللا لوسر هل ليقو ركذ

 .هللا رفغتسيو ءاذه فرعأ تنك

 هيبن بسي وأ ءلجو رع هللا بسي نم عوضوم ىلإ هب لصأ نأ ديرأ لاثم اذه

 دقو ملكتي دق ناسنإلا نآل ؛دصقلا ىلإ دوعي رمألا ؛نيدلا بسي وأ «مالسلا هيلع

 ملكتي نأ يغبني يذلا ميقتسملا مالكلا نع هيمعي ديدش بضغ ةلاح يف ًالعف لعفي

 اوبسي ءاهفسلا مهضعب يف خيشلا لاق امك ءالؤه نم صخش انعمس ام اذإف ءهب

 ًاريثك عقي اذه- اوركذ ام اذإف «خلإ مالسلا هيلع هيبن وأ ةزعلا بر وأ نيدلا وأ عرشلا

 هللا رفغتسأ ..ناطيشلا ىلع هللا ةنعل :لوقيب - مهل نيركذملاو نيحصانلا نمو مهنم

 ريفكتلا مكح رادصإ ىلإ عراستن الأ نحن انرطضي ًادج مهم ءيش ىلع لدي اذهف

 يا



 «هنم ردب اميف هئطخب فرتعيو هللا رفغتسي وهو فيك «رفكلا دصقتي مل هنأل ؛هقحب

 كانه ناك ولو «ريكنلا دشأ كلذ هيلع ركنن لب «هتلوق هل كرابن ..انلعجي ال اذه نكل

 امك طاوس رشع دلجي ناب رزعپ نأب انحرتقال عرشلاب مكحي مكاح وأ مكح

 اذه لثم ديدشلا فسألا عم نكل «فورعملا مالسلا هيلع لوسرلا ثيدح يف ءاج

 .نيفسآ مويلا مالسإلا دالب رثكأ يف دجوي ال مكحلا

 صن يتلا ةيعرشلا ماكحألا هذه لثم نادقفل لوقأ نأ يل غوسي اذه لعلو

 ْمُكَلَو# ميركلا نآرقلا يف ىلاعتو كرابت هلوق لثم يف اهتدئاف ىلع ميكحلا عراشلا
 ماكحألا ذيفنتب ماكحلا مايق مدع (17:ةرقبلا»«باَبلألا يلوأ اًيةاَيَح صاّصقلا يف

 ًاعرش زوجي الو يغب ال امب ءاهفسلا ءالؤه ةنسلأ قالطنا بابسأ نم وه ةيعرشلا
 .هب اوهوفتي نأ

 ملعلا لهأ دنع فورعم وه امك ًادج بعص رمأ ريفكتلا نأ :مالكلا ةصالخف

 .ىنعملا اذه يف ةفورعم هريغو يراخبلا يف ةحيحص ثيداحألاو

 ضعب يف ءاج ًايهقف ًاعرف ركذأ نأ ديرأ ةبسانملا هذهب ًاعرف ركذأ نأ ديرأ ينكل

 يتلا ثيداحألا كلت ةبهر عم ًامامت بواجتم عقاولا يفاذهو «بهاذملا بتك

 رفكلا دوعيف ًارفاك نوكي الآ ةيشخ ملسملا هيخأ ريفكت ىلإ ردابي نأ ملسملا رذحت

 ةعست مهددع غلب ءاملعلا نم ةعومجم نم ردص اذإ هنأ اوركذ دقل ءرفكملا ىلع

 الآ يغبنيف ءرفاكب سيل ال لاق دحاو ملاع نکل «ملسم ريفكتب ًاصخش نيعستو

 سيل اذه لوقي ًاملاع كانه نأ ماد ام ناسنإلا اذهل ةبسنلاب ريفكتلا مكح ردصي

 قحب رفكلا رادصإ ةروطخل عرفلا اذه اوعرف نيذلا ءالؤه نأ اذه نم مهفأ «رفكب

 سيل «ةيمالسإلا ناكرألا ىلع هتظفاحمب ًامولعم ناك نإ اميس ال «ملسملا لجرلا
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 «نيجوز نيب بشني ًافالخ عمسن ام ًاريثكو «مايصلاو ةالصلا ىلع لب «ةداهشلا طقف

 «يلصيب :لوقت ؟يلصي لأسن ءاذك بس يجوز نأ لأستو ةأرملا يتأتف

 اذإ ةبسلا هذهف ًاذإ ءخلإ هتحصنو هتمصاخ دقو ءاذه فيك اذإ «خلإ موصيب ؟موصيب

 نأ اندرأ ام اذإ نكل «خلإ دلجيو رزعيو باتتسي بضغ ةلاح نم ناسنإ يف تردص

 نإف «لعف امب هفارتعا مهفن نأ دبال «ةدرلا همزالي يذلا ريفكتلا هقح يف ردصن

 لدب نم :مالسلا هيلع هلوقل مالسإلا نم فورعم وه امكو لتقيو ةدر وهف فرتعا

 اهنأ ليلد اذهف لجو زع هللا ىلإ ةبوتلاو رافغتسالاب همالك عبتأ اذإ امأ «هولتقاف هنيد

 ةدارإو ٍدصقب رداصلا مالكلا ىلع بترن ام اهيلع بترن نأ عيطتسن ال ةيبضغ ةروث

 نكت مل اذهو «تاينلاب لامعألا امنإ» :لوقي مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ناك اذإو

 فلاخي هبلق نأ ماد ام هتملكب هنيدن نأ زوجي الف ءًافنآ ركذ امم هبس ام دصقي نأ ةينلا

 .عوضوملا اذه يف يير اذه «هتملك

 ريفكتلا طورش نإ ًالثم لوقنو اذه لمجن نأ نكمي له هللا كملس :ةلخادم

 :رايتخالا ؛لهجلا هعنام لهجلا اهلباقيو ملعلا :ًالوأ اهطورش ؛ةثالث اهعناومو ةثالث

 ليوأتلا باب حتفن مل ول ينعي «ليوأتلا مدع هعنامو ليوأتلا «ربجلاو هاركإلا هعنام

 يذلا ةلزتعملا انرفكلو ةيمهجلا انرفكل اهيف لخدي دق ليوأتلا نأ ىرن ةلأسم يف

 .كلذ اولعفي مل فلسلاو «شرعلا تحت وأ شرعلا قوف هللا يردأ ال لوقي

 نبدمحم مالسإلا خيشل كيلع اهأرقأ نأ ديرأ ةرابع هللا كملس انه

 :خيشلا لوقي دوبعلا حلاص لضافلا خيشلا باتك يف -هللا همحر- باهولا دبع

 رفكي الوءةجحلا هيلع تماق يذلا وهو.نيملسملا عامجإب رفك نم َرَفَكُي خيشلاو

 ناكرألا لوأ نإ :-هللا ةمحر هيلع -لاق خيشلا نأ ىتح ةجحلا هيلع مقت مل نم



 «هلاتق بوجوو ءاهكرات رفك ىلع ءاملعلا عمجأ دقو «ناتاداهشلا مالسإلل ةسمخلا

 نإو نحنو :لوقي خيشلاف ءًانواهت اهكرتو اهب ناسنإلا رقأ اذإف ةيقابلا ةعبرألا امأ
 ًالسك اهل كراتلا رفك يفاوفلتخا ءاملعلا نآل ؛اهكرتب هرفكن الف اهلعف ىلع هانلتاق

 .دوحج ريغ نم

 مالسإلا خيش نع باهولا دبع نب دمحم خيشلا لقني...ىرخأ ةرابع انه ًاضيأ

 هباحصأو ةمادقك رمخلا نيعباتلاو ةباحصلا نم ةفئاط لحتسا امل :لوقي ةيميت نبا

 ءاملع قفتا ؛ةدئاملا ةيآ نم اومهف ام ىلع ًاحلاص ًالمع لمع نمل حابت اهنأ اونظ

 لالحتسالا ىلع اورصأ نإف اوباتتسي مهنأ ىلع امهريغو يلعو رمعك ةباحصلا

 لجأل ؛ًءادتبا لالحتسالاب مهورفكي ملف ءاودلج ميرحتلاب اورقأ نإو ءاورفك

 اوفن نيذلا ةيمهجلا لوقأ تنك اذهلو ءاورفك اورصأ نإف قحلا مهل نيبي ىتح ةهبشلا

 .نورفكت ال يدنع متنأو ءًارفاك تنك مكتقفاو ول انآ «شرعلا قوف هللا نوكي نأ

 .مامت :خيشلا

 نبا خيشلا مالك هلعل مالك اذه- ةرورضلاب ملعن نحنو لاهج مكنآل :ةلخادم

 خيش مالك اذه لعل وأ -هتمأل عرشي مل لوسرلا نأ -نآلا يقابلا باهولا دبع

 ظفلب ال ؛مهريغ الو ءايبنألا الو تاومألا الو ءايحألا نم ًادحأ اوعدي نأ -مالسإلا

 تيمل دوجسلا مهل عرشي مل هنأ امك ءاهريغالو «ةذاعتسالا ظفلب الو «ةثاغتسالا

 كرشلا نم هنأو ؛هلك كلذ نع ىهن هنأو ملعن لب «كلذ وحنو تيم ريغ ىلإ الو

 نم ريثك يف ةلاسرلا راثآب ملعلا ةلقو لهجلا ةبلغل نكل هلوسرو هللا همرح يذلا

 اذهلو ءو لوسرلا هب ءاج ام مهل نيبي ىتح كلذب مهريفكت نكي مل ؛نيرخأتملا

 - باهولا دبع نب دمحم مالسإلا خيش مالك اذه نآلا - طق ةلأسملا هذه تنيب ام



 ناكو :مالسإلا نيد لصأ اذه :لاقو «هل نطفت الإ مالسإلا نيد لصأ فرعي نمل

 .انل هتنيب ام مظعأ اذهو :[لوقي]انباحصأ نم نيفراعلا خويش رباكأ ضعب

 ؟ديكأ مالسإلا خيش مالك اذه ريخ هيزجي هللا :خيشلا

 دبع نب دمحم مالسإلا خيشل مالك انه داع «معن مالسإلا خيش مالك :ةلخادم

 .خيش اي يل تنذأ ول باهولا

 .لضفت :خيشلا

 لثمف ناتهبلاو بذكلا امأو :لاق نيملسملا رفكي هنأب مهتا امنيح :ةلخادم

 .مومعب رفكنانإ مهلوق

 .ليمج :خيشلا

 رفكي مل نم رفكن انأو «هنيد راهظإ ىلع ردق نم ىلع انيلإ ةرجهلا بجونو

 هيلع مقي مل نم رفكي هنأ مهمعز ينعي -هفاعضأ فاعضأو اذه لثمو ءلتاقي مل نمو

 هب نودصي يذلا ناتهبلاو بذكلا نم اذه لكو :خيشلا لوقي -كلذ وحنو ةجحلا

 -رداقلا دبع ىلع يذلا منصلا دبع نم رفكت ال انك اذإو هلوسرو هللا نيد نع سانلا

 دبع ىلع يذلا مئصلا دبع نم رفكن ال انك اذإو -روبقلا ىلع عضوي ام هدصق هلعل

 نم مدعو مهلهج لجأل ؛امهلاثمأو يودبلا دمحأ ربق ىلع يذلا منصلاو ءرداقلا

 !؟لتاقيو رفكي ملو انيلإ رجاهي مل اذإ هللاب كرشي مل نم رفكن فيكف «مههبني

 .ميظع ناتهب اذه كناحبس

 :لوقأ انأو ءًادج ميظع مالك اذه هللا ناحبس :خيشلا

 قيرطلا تاينب نع ينعدف ءافخ هبام قحلا وهاذه

 هك



 ةصاخو اذه نوفرعي نيرضاحلا انناوخإو سلاجملا نم ريثك يف انلق دقل

 يلاتلابو نيملسملا ماكحلا ريفكت وه اهنديد يتلا ةديدجلا ةتبانلا ءالؤه

 ام ريغب نومكحي نيذلا ماكحلا رفكن الو ريهامجلا رفكن انأب نولوقي «نيموكحملا

 ضوخلل ةجاح الو «فورعم هللا لزنأ ام ريغب مكحلل ةبسنلاب انمكحف «هللا لزنأ

 روبقلا لوح نوفوطي نيذلا ةماعلا ءالؤه رفكأ ال انآ لوقأ نأ يدصق انآ نكلو «هيف

 ضعب نم بجعتأ يننأ :اذه ركذي نسحلا وبأ خألا لعلو - تلقو لب ؛لهجلا ةبلغل
 نودوجوم ةرتفلا لهأ لوقأ انأف «ةرتف لهآ مويلا دجوي ال هنأب نولوقي نيذلا ءاملعلا

 دحأ نظأ ام ةلوق لوقأ انآ لب «هرخآ ىلإوو اكيرمأو ابوروأ رفكلا دالب يف ةصاخ

 ةلهجلا ءالؤه ينعأو ءانينارهظ نيب نودوجوم ةرتفلا لهأ :لوقأ انآ «مويلا اهلوقي

 ريغل حبذلاو هللا ريغل رذئلاو «هللا ريغب مهتثاغتسا :مهلالض ديؤي نم نودجي نيذلا

 ءالؤهف «ناعون نوملعت امك لسوتلاو ءلسوتلاب اهلك تايكرشلا هذه نومسيو «هلا

 ةماعلا ءالؤه ينعأ ؛ةنسلاو باتكلا ةوعد مهغلبت مل مهو مهرفكن نأ انل نيأ نم

 نودجوي الو ءدلب يف نودجوي دق رخآلا ضعبلاو ءةصاخلا ضعب نم نيللضملاو

 نأ تلق ىتح ءًادج ًادج هب رثأتم انآ ًافنآ يلع هتولت يذلا مالكلا اذه ءرخآ دلب يف

 نكل نوجحيو «نوموصيو ءانعم نولصي انينارهظ نيب نوشيعي مويلا ةرتفلا لهأ
 لوسر دمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ نولوقي امنيح نولوقي اذام نوهقفي ام مه

 نم انققحت نم ءيش لك لبق دب ال ؛متأرق اميف «مکمالک يف مترشأ امك وهو هللا

 مل نيرمألا دحأ ىفتنا اذإف ءلوقي ام ينعيو لوقي امب ملاع هنأب ملكتملا اذه لاح

 .ريزعتلا الإ هقحب انل زجي

 نيذلا ءالؤه ىلع ًادر ناوخإلا ضعب نيبو ينيب ثحب ىرج ةبيرق مايأ ذنمو
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 «ينعي ةلمجلاب موكلاب ايروس يفاندنع نولوقي امكو «ماكحلا ريفكت ىلإ نوردابي

 ءالؤه ىلإ ترشأو هعم شقانتأ تنك يذلا اذهل ريفكتلا ةروطخ هل تنيب دوصقملا

 ؛هريغو باهولا دبع نب دمحم خيشلا ىلع اورتفا امك «بذكلا انيلع نورتفي نيذلا

 هنأ فرعن ءًاملسم انيأر اذإ تلق ؛نآرقلاب مولعم وه امك لسرلاو ءايبنألاب ةوسأ انلو

 ىلإ زوجي ال نكل ءركنم رمأ اذه كش ال ءفحصملا ساد ًاملسم انيأر «ملسم

 ةناهإ ديري وهو لعفلا اذه لعف ًالوأ هنأ تبثتن ىتح هريفكتب مكحلا رادصإ

 اذإف ؛ميركلا نآرقلا وه همدقب هسودي يذلا باتكلا اذه نأ فراع وهو «فحصملا

 هنأ ماد ام نکل «ةدر رفك هرفك ذهف «هتناهإ ًادصاقو ميركلا نآرقلا هنإب ًافراع ناك

 همدقب هساد يذلا باتكلا اذه وأ ءهللا مالك وه نآرقلا اذه نوكي الآ نأ لمتحي

 نأ دارأ وهو هللا باتك هنأ لمتحي رخآلا لامتحالا عم مث «هللا باتك سيل هنأ لمتحي

 امنإو نادي ال وهف ةيبضغ ةروث لاح يف كلذ لعف نإ امأ هنيهي نأو هب أزهتسي

 .رزعي ًاضيأ

 نأ نيب ةبقاعلا يفو ةجيتنلا يف قرفأ ال يننأ ةبسانملا هذه لثم يف ركذأ انأو

 دبال نيتروصلا نم لك «ضرألا هب برضي نأ وأ .هسوديو فحصملا لجرلا ذخأي

 دصقي هنأ :ًايناثو هللا مالك اذه هنأ يردي هنأ لوألا نيلامتحالا نم لك «قيرفتلا نم

 هللا ميلك نأب ميركلا نآرقلا يف أر قن نحنف الإو هللا مالكب ءازهتسالاو ةناهإلا

 وه نكل ءاشاح !؟ةدر رفكو أرفك ربتعي اذه لهف ضرألاب حاولألا برض يسوم

 ىلع ةريغ «هتروث تراث لجعلا اودبع دق هموق ىأر املو ديحوتلا ىلع هتريغل

 وه دصقلاف «هنم دصقب سيل عقو يذلا اذه نكل عقو ام هنم ءعقوو «ديحوتلا

 زجب مل ظفللا عم انرتقم دصقلا اذه دجوي مل اذإف «ةبقاعملاو ةبساحملا يف ساسآلا

 .ريزعتلا ىلإ امنإو ريفكتلا ىلإ ةردابملا



 ؟هيلإ ةراشإلا متدرأ ام حوضوب نيبت ةروص كانه لعل :ةلخادم

 ؟نيبت :خيشلا

 فحصملا قزمي امهالك نيلجر ىرن دق :هيلإ مترشأ ام حوضوب :ةلخادم

 هلف «ناهي ال ىتحو هل ًاماركإ هقيزمت دارأ اذهف :ًامكح اذهو ًامكح اذه يطعنف

 ...و هل ةناهإ هتين نم انملع امم هقيزمت دارأ كاذو «همكح

 ةوق الو لوح ال «تنسحأ اذه وه تاينلاب لامعألا امنإ ًاذإ ًادج ليمج :خيشلا

 .هللاب الإ

 يف اهفيضي دمحأ وبأ انوخأ لعل لوقأف اهاندجو ميقلا نبا ةملك :ةلخادم

 .ةصاخلا هتقيرطب طيرشلا

 .ليمج :خيشلا

 ةليضف خيشلا مالك نم مدقت ام ىلع لدي ميقلا نبا مالك اذه ًاضيأو :ةلخادم

 طالع نب جاجحلا او هلأسو» :ميقلا نبا لوقي «ميهاربإ نب دمحم ةمالعلا خيشلا

 انأ نإ لح يفانأف «مهيتآ نأ ديرأ ينإو ءًالهأ اهب يل نإو آلام ةكمب يل نإ لاقف

 ىلع ليلد هيفو ...«ءاش ام لوقي نأ ةا هللا لوسر هل نذأف ءائيش تلق وأ كنم تلن

 هب دار هنأ وأ ءهب هملع مدعل وأ «هل هدصق مدعل امإ هانعم هلئاق هب دري مل اذإ مالكلا نأ

 .همالكب هدري مل ام همزلي مل هانعم ريغ

 .ربكأ هللا :خيشلا

 ىلع ةركملا ْمّرْلَي مل اذهلو ؛هلوسر هب لسرأ يذلا هللا نيد وه اذهو :ةلخادم

 ملو «هب ملكت ام ركس وأ مون وأ نوئجب لقعلا لئاز مزي ملو ءٌرفكلا رفكلاب ملكتلا
 مسد



 هبلق دقعي ملو «هانعم ريغ هب دارأ هنأل ؛هب ملكت ام مكح طالع نب جاجحلا مزلي

 ب مكد خاوي ِْكَلَو ْمُكياَيَأ يف وُفدلاب هللا كُل خاوي ال :ىلاعت لاق دقو «هیلع

 ْتَيَسَك اب ْمُكُْذَِاَوُي نکو :ىرخألا ةبآلا يفو (ى5:ةدئاملا»4َناَييألا مدفع

 دقعو بلقلا هبسك ام ىلع ةبترم ةرخآلاو ايندلا يف ماكحألاف (1؟ه:ةرقبلا»# بول

 .همالك ىنعم نم هدارأو هيلع

 .هللا ءاش ام قحلا وه اذه :خيشلا

 نذَألا لخد ام مالكلا ريخ هيلع قبطنيف ءيديس اي ءاملعلا مالك :خيشلا

 .نذإ ريغب

 (01 754:1١ م84( ° :0۷ ١ /۸۸ ۰ ) "رونلاو ىدهلا"

 هنم باب 11

 ؟نيدلا بس مكح ام :لاؤس

 .رفك وهف هبلقب كلذ لحتسا نمو «مارح :خيشلا

 (0 15:0 /195) "رونلاو ىدهلا"

[1Y1هنم باب  

 يتلا بهاذملا نم بهذم ينبتمو ملسم مكاح يف اذإ هنأ هيلع مكحلا :خيشلا

 اس ا
 يا



 هنوسيحيو هنودلجيف قيقدتلا دعب ناك نإو ؛هسأر نوعطقي نوققدي الو نوققحي ام

 .هلاوحأ نسحأ ينعي اذهو «ةملكلا هذهب ملكتي عجري ام ةرم يناثو «ىبرتي ىتح

 (01 "1:6 /5 هز "رونلاو یدهلا"

[1YYT|هنم باب  

 .قساف وأ رفاك امإ :خيشلا

 .قساف :خيشلا

 ؟لمعي نأ هيلع اذام :ةلخادم

 مكح كانه نأ ولو :دوعي ال نأ ىلع مزعيو لجو زع هللا ىلإ بوتي :خيشلا

 .هريغو وه لطبي ةياصع مك هل اولمعي مئاق يمالسإ

 (00 1:15:18 /555)"رونلاو ىدهلا"

۹ 2 





 ريفكتلا لئاسم يف ةقرفتم باوبأ عامج

 هر
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[v4]رفكي ىتم باب  

 ؟ةرورضلاب نيدلا نم اًمولعم اًئيش ركنأ نم

 :[مامإلا لاق]

 لوصألا يف ناك ءاوس «نيدلا يف ًاتباث ًائيش ركنأ نم نأ هيف بير ال يذلا قحلا

 ؛رفكي طرشلا اذهبف ءركنأ كلذ عمو «نيدلا نم هنوك ملع اذإ رفاك وهف عورفلا وأ

 هلك هب ءاجامو «هب ءاجام لك يف ةا لوسرلا قدصي ال هنأ كلذ ىنعم نأل

 ىلإ ليبس الف «هب ءاج لي يبنلا نأ ملعي ال وهو ًائيش ركنأ اذإ كلذ ىلعو

 « (َكب نمو هب ْمُكَرِْنأِل :ىلاعت هلوقل هيلع ةجحلا ةماقإو هغيلبت دعب الإ هريفكت
 هسفن نتمطت مل وأ كلذب عنتقي هنأ معز ولو «هريفكت يف ددرتلل كلذ دعب لاجم الو

 كرمك ىّنَح َنوُنِمْؤُي ال كبَر الف :ىلاعت لاق امك ا هب ناميإلا ىفاني هنإف هب

 . لت اوُمْلَسُيَو َتْيَضَق ام اَجّرَح ْمِهِسَفْنأ يف اودي ال مث هني رجس اف

 .(17-17ص)"ةيمالسإلا دتاقعلاو ديحوتلا: باتك قبقحت"

 هللا ضئارفب فافختسالا مكح باب 7 ]

 :[مامإلا لاق]

 .يبلق رفك هنأل ؛هدرو رفك ىلاعت هللا ضئارفب فافختسالا

 ۳۳١(. /۱) "بيهرتلاو بيغرتلا ىلع قيلعتلا"



 لامعألا كرت مكح باب 053

 لمعي مل نإو ديحوتلا ىلع تام نم نأ حيحص له :لوألا لاؤسلا :لاؤس

 جراخلا عم دلخيو رفكي له ..ةالصلا ةماقإ ديحوتلا ىضتقم لوأو هاضتقمب

 ؟ال مأ منهج ران يف رفاكلا

 يف لامك طرش لمعلا اولعجف لمعلا نيبو ناميإلا نيب اوقرف فلسلا :خيشلا

 !؟باوجلا اذه حضاو «جراوخلل ًافالخ ةحص طرش هولعجي ملو ناميإلا

 :ةلمج وأ لمعي مل نم :ةملك نأ ١# هلوقل مهليوأت يف مكلوق ام :ةلخادم

 .اهرهاظ ىلع تسيل «طق ًاريخ لمعي مل نم»

 لمعلا لامك يفن ةلمج نم اهنأ ئراقلا ماهفإ باب نم تءاج اهنأل :ةلخادم

 ؟ليلدلا ام :لاؤسلا روطن :خيشلا

 اهكرت نمف ةالصلا مهنيبو اننيب يذلا دهعلا» : ةو هلوق نم ليلدلا :ةلخادم

 .(رفك دقف

 ؟ةدرلاب نراقملا رفكلا هب داري قلطي امنيح رفكلا له !بيط :خيشلا

 ..ةالصلا نكل ال :نولوقي مه ءال :ةلخادم

 صن يف رفك نيب لصافلا دحلا وه امف ءال :اولاق اذإ .شيلعم شيلعم :خيشلا

 نيرمألا نم لكو «ةدر رفك سيل رخآ صن يفو ؛ةدر رفك هنإ لئاقلا :يأام

 ؟اذهو اذه نيي قرفلا ام «لمع نيصنلا يف نيروكذملا



 ءزج كرت نم نأ تاليوأتب مهدنع هليصفت لوطي ًادج ريثك قرفلا :ةلخادم

 سيل نيرفاكلا لامعألا ضعبب هباش نم نأ وأ «لمعلا لك كرت نمك سيل لمعلا

 .ةلملا نم جرخي رفك اهنأ عراشلا اهيلع صن يتلا مهلاعفأ ضعب هباشي امك

 ؟لاؤسلا نع تبجأ له :خيشلا

 .مهباوج اذه :ةلخادم

 وه مهباوج لوقت يذلا اذه نأب ترعش تنأ له «مهباوج ديرأ ام ال :خيشلا

 ..يلاؤس باوج

 ال :ةلخادم

 درجمب سيل هنأ بالطلا انناوخإ هبنتي نأ ديرأ انآ ءيخأ اي ةدئافلا ام ًاذإ :خيشلا

 نيبو ثيدحلا اذه لثم يف ركذي رفك نيب قرفلا ام :لوقأ انآ «ةيضقلا تبثت ىوعدلا

 نم لك يف رفكلا هب طينأ يذلا نيرمألا نم لكو ءرخآ ثيدح يف ركذي رفك
 رفك سيل لمعلا كاذو ةدر رفك لمعلا اذه اذاملف لمعلا وه عماجلا :يأ ...نيصنلا

 «ضعب باقر مكضعب برضي ًارافك يدعب اوعجرت ال٠ :مالسلا هيلع لاق ًالثم ةدر

 اذه يف ثيداحألاو مالسلا هيلع هلوق ًالثم كلذك ؟كلذ نود مأ رفك اذه له

 يف رفك نيب قرافلا وهام (رفك هلاتقو قوسف ملسملا بابسلا :ادج ةريثك ددصلا

 هيلع دمتعي ليلد كانه نوكي نأ دب ال ؟لاتقلا ثيدح يف رفكو ةالصلا ثيدح

 .قرفي يذلا

 امنإو ةحص طرش سيل لمعلا نأ ًافنآ مهنع انلقن نيذلا ةعامجلاو ةنسلا لهأ

 نمآ دق نمؤملا نوكي نأ طرشب رخآ لمعو لمع نيب نوقرفي الو «لامک طرش وه

 لمعي مل افنآ مهنع هتلقن امو «هب لمعلاو هب مايقلا يف لهاست يذلا مكحلا كلذب

 يف ليوأتلا حصي نأ نكمم اذهك صن يف ليوأتلا حص اذإو ليوأت اذه طق ًاريخ
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 ندندت ةديدج ميهافمب نوتأي نيذلا ءالؤه نأب رظنلا تفلآ نأ نآلا ديرأ انأو

 ءالؤه هب ميكحلا عراشلا رمأ لمع مايقب مهلامهإ ببسب نيملسملا ريفكت لوح
 ؛مهملع نم لقتل لب «مهلهج نم لقتل وأ مهئاوهأ نم عبان ءيشب اوتأي ال نأ يغبني

 .ةلأسملا هذه يواسي ال وهف ًاقيقدو ًاحيحص ناك امهم مهملع نآل

 ٍقِقاَسَي ْنَمَو## :ىلاعت هلوق لوح ًادبأو ًامئاد هركذأ امب ركذن نأ نم دب ال انهو

 ءالؤه (6١١:ءاسنا)#َنينمْؤُملا ليم َرْبَغ عبو ىَدَلا هَل تام ِدْعَب ْنِم لوسا

 ةبآلا هذه نم عطقملا اذهل ًانزو نوميقي ال ءالؤه ..نينمؤملا ليبس ريغ نوعبتي

 ال هب اونمؤي مل وأ هانعمو عطقملا اذه يف اونمآ ًءاوس ةيآلا مهدنع :ينعي ةميركلا

 هلون ىدهلا هل نيبت ام دعب نم لوسرلا ققاشي نمو) :ةيآلا نوكت نأ نيب مهدنع قرف

 «تلزنأ هيلع يه ام نيبو ةيآلا اذكه تناك ول ام نيب مهدنع قرف ال (یلوتام

 نوتأت يتلا ريسافتلا هذهو لبوآتلا هذه :مهلأسن نحنف #َنينِمْؤلا ليبس َربَغ عسي

 باب فقوي نأ ًادبأ دحأ عيطتسي الو دج عساو رمألا ةيبرعلا ةغللا ثيح نم اهب

 .ءاوهألا لهأ ناك اذإ ةصاخبو سانلا مامأ ليوأتلا

 هيلع ناك ام ىلإ عوجرلا وه ؟عوضوملا يف عطاقلا لصافلا رمألا وه ام :ًاذإ

 ليبس َرْيَغ ْعِبَيَو# ةبآلا نم ةعطقلا هذه ىنعمب نونمؤي ال مهنأ امك ءالؤه «فلسلا

 :مالسلا هيلع هلوق لشمب نونمؤي ال نيقيلا لثم ىلع انآ ًاضيأ مه « َتْيِمْؤُمْلا

 هيلع هلوق لثمب نونمؤي ال «يدعب نم نيدشارلا ءافلخلا ةنسو يتنسب مكيلع»

 نعاوجرخ مهنآل ؛«عامجلا يها :لاق ءةيجانلا ةقرفلا نع لئس امنيح مالسلا

 اقالطإ انزو نوميقي ال «يباحصأو هيلع انآ ام يه» :ىرخألا ةياورلاكو ؛ةعامجلا

 فلسلا ميهافم نع مهجورخ نايب يف انيفكي اذه «حلاصلا فلسلا هيلع ناك امل

 يا



 هنأك ؛ةنسلاو باتكلا صوصنل حيحصلا مهفلا نع مهجورخ يلاتلابو حلاصلا

 ؟ءيش كدنع

 ؟هُرُكْذَأ ...يربطلا لوقي خيش كلاؤس ىلع باوج يدنع :ةلخادم

 .لضفت :خيشلا

 يف هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيشل ةملك ىلع نوئكتيو نولقني :ةلخادم

 «يداقتعا رفك اهنأ ىلع لدت ةركنم تءاج اذإ رفك ةظفل نأ :اهيف لوقي «ءاضتقالا»

 هنيب١ :رفكلا ثيدحلا ..يلمعلا رفكلا لدت اهنإف ًاردصمو لأب ةفرعم تءاج اذإ امأ

 ..يداقتعالا رفكلا وه اذهف رفكلا:لاق رْفك لقي ملف ...«ةالصلا كرت رفكلا نيبو

 وه امنإو ًايعرف سيل عوضوملاو ةيعرف نوكت انه ةلأسملا ..شيلعم :خيشلا
 ..لصأ

 .حص :ةلخادم

 كرت نأب نوتفي مويلا ىلإ نولازي ال ةلبانحلا ضعب نأ ملعن نحنف معن :خيشلا

 هيلع نوشمي يذلا طخلا نودعتي الو جراوخ اوسيل مهنكل «ةدر رفك ةالصلا

 ةيميت نبا مالسإلا خيش هركذ يذلا اذه لثمب الدج مهل انملس ولف جراوخلا

 ىتلا ةالصلا ةلاسر ىف ةصاخ اهركذن ىتلا ىرخألا صوصتلا نع رظنلا انضضغو

 ةبراقتم اهيف ةلدألا نأل ؛تاذلاب ةلأسملا هذه نع رظنلا انفرص اذإف اهفرعت

 ينعي ال كلذف ةالصلا كرات ريفكت يف باوصلل اوقفو اذإ مهنأ مهملا نكل:ةهباشتم

 ةدعاقلا نأ :ىنعملا انهف «هب موقي ال هيلع ضرف لمع يأ يف نمؤملا ريفكت ضرف
 ةحصب نولوقي ال مه ..ًالثم ةلبانحلا لوقي امك ءذاوش ةدعاق لكل نكل ةميلس

 حصأ ةرابعب وأ ءالؤه عماوقتلا مهنكل بهذملا اذه دض مه لب جراوخلا بهذم

 مد



 نع اوجرخ مهنكل :ةالصلا كرات ريفكتب لوقلا يف ةلبانحلا عماوقتلا ءالؤه

 ريفكتب مهلوق يف نيملسملا ةيقب نعو ةيفنحلاو ةيكلاملاو ةيعفاشلا نعو ةلبانحلا

 امنإ يفكي ال ..مهنع ًاعبط ًالقن يفكي ال ناميإلا نأ تنأ تلق امك لمعلل كراتلا

 ثيداحأ ءازجأ ضعب نم يتلاو ًاديج اهنوفرعت يتلا ثيداحألا امنيب لمعلا هاضتقم

 لاقثم ..ةرذ لاقثم هبلق يف ناك نم رانلا نم جارخإب رمأي لجو زع هللا نأ ةعافشلا

 يناعم نم وه اذهو رانلا يف دولخلا نم يجني يذلا وه ناميإلا اذه «ناميإ نم ةرذ

 .(۸٠:ءاسلا) ءا ْنَ َكِلَذ نود اَ ٌرفَْيَو هب َكَرْشُي نأ رفعي ال هللا نإ ؛ىلاعت هلوق

 (۰۱:۲۸:۰۴ /۸۳۰)" رونلاو ىدهلا"
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 ؟ةلملا نم جرخم ضفئارفلا كرت له باب [517]

 :لوقي كلو هللا لوسر تعمس :لاق هنع هللا يضر تماصلا نب ةدايع نع

 ًائيش نهنم عيضي ملو نهب ءاج نمف ءدابعلا ىلع هللا نهبتك تاولص سمخ»

 هل سيلف «نهب تأي مل نمو «ةنجلا هلخدي نأ دهع هللا دنع هل ناك «نهقحب ًافافختسا

 .(ةنجلا هلخدأ ءاش نإو ؛هبذع ءاش نإ «دهع هللا دنع

 .(هريغل حيحص)

 :[مامإلا لاق]

 نع ةنابإلاو حرشلا» يف ةطب نبا هللا دبع وبأ هلاق ام ثيدحلا اذه هقف نم :تلق

 مالسإلا نم لجرلا جرخي ال :(ناسعن اضر قيقحت -۴۷) «ةنايدلاو ةنسلا لوصأ

 ًانواهت اهكرت نإف ءاهب ًادحاج لجو زع هللا ضئارف نم ةضيرف در وأ ءهللاب كرشلا الإ

 .هل رفغ ءاش نإو ءهبذع ءاش نإ هللا ةئيشم ىف ناك ؛ًالسك وأ

 .(۱۹۳ /1) "بيهرتلاو بيغرتلا ىلع قيلعتلا"

 ل
 ہا



 ةاكزلا كرات مكح باب [۷۸]
 : ولو هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 «هئيبجو «هبنج اهب ىوكيف منهج ران يف اهيلع يمحأف «ران نم حيافص هل تحفص

 يضقي ىتح «ةنس فلآ نيسمخ هرادقم ناك موي يف هل تديعأ تدرب املك ؛هرهظو

 .«راثلا ىلإ امإو ؛ةنجلا ىلإ امإ هليبس ىريف «دابعلا نيب
 .(حيحص)

 :[مامإلا لاق]

 كلت بذعي يذلا ةاكزلا كرات نأ اهلا لوسر نم حيرص صن اذه :تلق

 امإو «ةنج ىلإ امإ هليبس ىريف» :هلوقل رانلا يف دلخم رفاكب سيل هنأ ةليوطلا ةدملا
 درجمل كراتلا نورفكي نيذلا مهريغو ةرتاكدلا ضعب ىلع يوق در هيفف «ران ىلإ

 .مالكلا ءاملعك صوصنلا نولوأتيو !تاياورلا نم هباشتملاب نوثبشتيو «كرتلا

 .(۳۴۸ /۱) "بيهرثلاو بيغرتلا ىلع قيلعتلا"

 هنم باب 1۷۹|

 ةدرلا باب بوب ملعأ هللاو يراخبلا ةيضق يل حرشت نأ ديرآ سب خيش اي :لاؤس

 وبأ مهلتاق ةاكزلا اوكرت مهنأ مكحب خيش اي اذه رسفن فيك ةاكزلا عانم لتاق امدنع

 ؟ةدرلا برح :كيمسو «قيدصلا ركب

 ينازلا لتق رسفت فيك «هنع ينبيجتس تنأ كيف هللا كراب ريسفتلا :خيشلا

 .يخأ اي رسفت فيك «نوقطنت ال مكلام ؟نصحملا
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 .ًادح :ةلخادم

 ءلتاقي مايصلا عنمي «لتاقي ةاكزلا عنمي «لتاقي ةالصلا عنمي يذلا :ًاذإ :خيشلا

 «نيدترم مهنوك نيبو موق ةلتاقم نيب مزالت ال ءرفكلا نيبو ةلتاقم نيب طبرت ال مهملا
 اوُحِلْضَأَق اوُنَتتْفا َنيمْؤَّنا َنِم ِناَتَِئَط نإ :ةعاسلا ةلكشم كدنع ءيش ربكأو

 كلل رمآ لإ ءيِفَت ىّنَح يِغْب يبا اوُلِتاَقَ ىَرخألا ىلع اَمُهاَدْخِإ تعب نق انب

 .تغب اهنأل ؟ترفك اهنأل يغبت يتلا اولتاق (4:تارجحلا)

 ..نكلو :ةلخادم

 لإ َءيِفَن ىح يغب يتلا اوَُتاَنَإل «كسوماق نم اهبحسا «نكلو» هذه :خيشلا

 نأ ةلتاقملا درجم نم مزلتسن ال نيملسملا نم ةفئاط ةلتاقم (4:تارجحلا» هللا رم

 نآلا ءاذه مزلتسن ال ؛ةمايقلا موي رانلا يف نودلخم نودترم رافك نيملسملا ءالؤه
 مهلتاق هنأ ينعت ال ةلتاقملا هذه ءةاكزلا نم اوعنتما نيذلا سانلا كئلوأ ركب وبأ لتاق

 ملعت الأ نآلا ةاكزلا ءادأ نم مهعانتما درجمب مهنيد نع نيدترم مهنأ ساسأ ىلع

 ؟اهتاكز نودؤي ال ريبعتلا حص اذإ ةنيلمم نييالم باحصأ نوريثك ءاينغأ كانه نأ

 ؟مهنيد نع نودترم رافك ءال ؤه :لوقت له ؟ملعت الأ

 .ال :ةلخادم

 ةدشارلا ةفالخلا ةلود ديعتس ةملسم ةلود نآلا تناك ول :ًاذإف ال :خيشلا

 عمجا :ًاذإ ةاكزلا ءادأ نم نيعنتمملا ءال ؤه لتاقيس :يأ قيدصلا ركب وبأ اهلوأو

 نع نودترم مهنأ نولتاقيالو ةاكزلا نم اوعنتما مهنأل نولتاقي كنهذ يف نآلا

 ةلتاقم نيب مزالت ال :ًاذإف «هنيد نع دترم ةاكزلا كرات نأ تمكح ام كنأل مهنيد

 نيدترم نونوكي دق :لوقأل دوعأ امنإو :نودترم مهنآل اولتوق مهنأ موقل ةفيلخلا

 ہا
ey 



 ال دقو نيدترم نونوكي دق «نيتنثا لوقأ ةدحاو «دق» لوقأ ام انأ ءنوئوكي ال دقو

 «دترم ريغ مهضعبو ًادترم مهضعب نوكي دق «ةثلاث دقب اهعبتأو «نیدترم نونوكي

 ؛ةاكزلا عنم لحتسا :يأ ءًادترم نوكي دق :لوقن يذلا «هلك ملاعلا يف دوجوم اذهو

 (١1:ةيوتلا)4ْمِهلاَوْمَأ نم دنا :ىلاعت هلوقب جتحي هنأ مهضعب نع ىوري اذهو

 انيلع سيلو ةاكزلا عفدن ال نحن :ًاذإف «حار لوسرلا نآلا ءلوسرلل هجوم باطخلا

 ...الف نورخآلا امأ «هنيد نع ًادترم نوكي اذهف «ةاكز

 عنم ةلأسم يف ريفكتلا ةشقانم ءانثأ يل ترهظ ةطقن انخيش ثحبلا يف :لاؤسلا

 .اهيف مكيأر ىرأل اهضرعأ نأ بحأف ءةاكزلا

 . لضفت :خيشلا

 ركب وبأ لاق ركب يبأ ىلع رمع ركنأ امل ثيدحلا سفن يف انخيش :لئاسلا

 مهؤطاوت لجأ نم امنإو ءاهنيعب ةاكزلا عنم لجأ نم مهلتاق ام هنأ ىلع لدت ةملك

 مهتلتاقل هللا لوسرل هنودؤي اوناكًالاقع وأ ًاقانع ينوعنم ول هللاو) :لاقف «عنملا ىلع

 مالسإلا ناكرأ نم نوكي نأ نع ًالضف رفكي ال هعنم لاقعلا وأ قانعلا اذهو (هيلع

 .ًةلوأ اذه .اذك وأ ةكورتملا

 نع هيبأ نع ميكح نب زهب ثيدح يف لوقي مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا :ًايناث

 نم ءيش وأ هلتق وأ هرفك :لقي ملف «هلام رطشو اهوذخأ انإف اهعنم نموا :هلج

 اهعنم ىلع مهؤطاوتل وه امنإ مهل هنع هللا يضر هتلتاقم نأ اذه لدف ءاذه

 .كلذ هباش امو ةدرلا برحو ةدرلا فورظ يف ةصاخو ءاهيلع مهتلئاقمو

 .ريخ هللا كازج تنسحأ :خيشلا

 7 /£۸٩)و (0 ۱:٩۹:۰۰ /558) "روتلاو ىدهلا"

ET | 



03 

 ؟وه رفكلا عاونأ

 يأ نم هقرحي نأ هئانبأ دحأ ىصوأ يذلا لجرلا حيحصلا ثيدحلا يف :لاؤس

 ؟هرفك نوكي عون

 ؟..عون دصقت «عون يأ نم :خيشلا

 ؟يداقتعا وأ يلمع ينعي رفك :لئاسلا

 .ةلفغب رفك هنكل :يداقتعا رفك اذه «يداقتعا ال :خيشلا

 أ نم ؛هللا ةردق ىف كشلا باب [<0]

 رونلاو ىدهلا" " )٥۲/ ٠0:20:18

 ...هوقرحي نأب هينب رمأ ىذلا لجرلل هللا رفغ فيك باب [3]

 (هب كرشي نأ رفغي ال هللا نإ) :لوقي لجو زع هللاو

 هورذي نأ «بارتلا يف هورذي نأ تام اذإ هءانبأ لجرلا ىصوأ يذلا له :لئاسلا

 هللا نأو فيكف .هعمج مث هعمجي نأ هللا عيطتسي ال ىتح هورذيو هوقرحي حيرلا يف

 ؟ءاشي نمل كلذ نود ام رفغيو هب كرشي نأ رفغي ال

 ماتخ يف تركذ يتلا ةيآلا نأ ةرم نم رثكأ اذه انركذ نحن .معن :خيشلا

 َكِلَد َنوُد ام ٌرفْغَيَو هب كري نأ رفعي ال هللا نإ :لصألا ىهو ةدعاقلا ىه كلاؤس

 ٠۸:ةرقبلا)# ُباَدَمْل ُمُهْنَع فق الق# :ةبآلا نأ امك (48:ءاسنلا#ُءاَشَيْنَي

 نم ًاريثك نأ لوصألا ملع يف ةدعاق كانه نكل «باذعلا مهنع ففخي ال نوكرشملا

 يتح ماعلا صنلا عم ءاقبلا لصألا ناك نإو صيصختلا اهلخدي تامومعلا

 ددرتي ال ًافاس هلوبق ىف ناسنإلا ددرتي ال صصخملا ءاج اذإف ءصصخملا ىتاي

 اذهو ماع صن كاذ نأ يفكي «صاخلاو ماعلا نيب قيفوتلا هجو هل رهظي مل هنأ ولو



 دق «يناث ثحب اذه ههيجوتو عوضوملا ةفسلف يهامو ةمكحلا يه ام امأ

 ْنَل َكِلَّذ َنوُداَم ٌرِفْغَيَو هب َكَرْشُي نأ ٌرِفْعَي ال هللا نإ :صاخ اذهو ماع اذه «هسفنو

 .(11؟:ءاسنلا)#ءاشَي
2 
 ةيحانلا نم صيصخت لخدي نكمم (4*:ةرقبلا»4ُباَّذَعْلا ُمُهْنَع فَ القل و

 ىلع لدي ام ءاج نإ «عرشلا رظتنن ةيعرشلا ةيحانلا نم نكل «نكمم ؟ةيلقعلا

 الإ ماعلا صنلا فلاخي يأر لك ضفرنو ماعلا صنلا عم نحنف الإو هانلبق فيفختلا

 ...ليلدلاب ًانورقم ناك اذإ

 نأ حيحصلا ثيدحلل ةبستلاب «ثيدحلا لهأ نحن انفقوم وهام رظنن نحن

 هعفن له» :هرخآ ىلإ ناكو ناك «كنع عفادي ناك بلاط وبأ كمع نأ لئس لوسرلا

 ىلغيل هنإو ءًاياذع رانلا لهأ فخأ وهو باذعلا هنع ففخ دقل :لاق ؟ءىش كلذ

 .«هيلعن ىف باذعلا ةدش نم هغامد

 صن اذه ًاذإ «باذعلا مهنع ففخي ام لوقي انبرو «باذعلا هنع ففخ مهملا

 اهب لهجلاو ةدعاقلا هذهلو .حص مادام هلبقن «عنام يفام صاخ صن اذهو ماع

 .ًاثيدحو ًاميدق سانلا نم ريثك لضي

 ؛ةيعرشلا عورفلاو ةيداقتعالا رومألا نم ريثك يف اولض نيذلا ًالثم جراوخلا

 لهأ دعاوقو «ةصاخلا صوصنلا اوضفرو ةماع صوصن ىلإ اودنتسا مهنآل ؟اذامل

 .(071مقر) ملسمو (”١530مقر) يراخبلا )١(

 ٤ 0 | ا ا اا



 .صاخلا صنلاو ماعلا صنلا نيب عمجلا وه ملعلا

 اوكرشأ نيذلا :يهو ةيوش ةماع ةيواز نم [هيلإ رظنن] ههلص يف نحن ام نآلا

 ؟رانلا يف مه له ؟هللا دنع مهمكح ام ءةوعدلا مهتغلب امو اودتعاو اوغبو اورفكو

 ءازج وه يذلا باذعلا مهلمشي ال ءالؤه معن :باوجلا ؟روفغم مهبنذ اذه له

 ةمايقلا موي تاصرع يف ىرخأ ةلماعم مهل امنإو ءرانلا يف نيدلخملا نيرفاكلا

 .راتلا لخد ىصع نمو ؛ةنجلا لخخد عاطأ نمف كانه لوسرلا ةعاطب نورمؤي

 نأ رفعي ال هل نِ :ىلاعت هلوق مومع يف نيلخاد ةنجلا اولخد نيذلا ءالؤه

 .(5١1:ءاسنلا»6ُءاَّشَي نل َكِلَذ َنوُد ام ٌرِفغَيَو هب َكَرْشُي

 يف لخدأس انأو ءهقالطإو هلومش ىلع مومعلا اذه ذخأت نأ انل زاج ام :ًاذإ

 كردن ام ىتح ؛ينعي هكردي عيمجلا نكمم باب نم لاؤسلا نع ةباجإلا عوضوم
 .سانلا ضعب هكردي ال امبر ءيش

 (11":ءاسنلا) وب كرينا ٌرِفْغَي ال هللا نإ :ةقيقحلا هذه ىلإ انلصو اذإ ًاذإف

 ؟صيصختلا نم ءيش اهلخد الإو اهمومع ىلع تيقب ؟ةيآلا هذه يف راص وش

 غولب نود هب كرشلا ناك اذإ الإ هب كرشي نأ رفغي ال ءصيصختلا نم ءيش اهلخد

 اذإ ءناهذألا ىلإ ردابتي يذلا لومشلاو قالطإلا ىلع تسيل ةيآلا :ًاذإ :ةوعد ؟اذام

 .هللا نذإب كلذك وهو ًارهاظو ًاحضاو اذه ناك

 يتلاو ةيصولا كلتب هدالوأ ىصوأ يذلا لجرلا اذه ةصق ىلإ نآلا لقتنن

 :لاق ؟اذاملو هوقرحي هنأ تام اذإ هنأ ءايندلا يف اهانملع ةيصو برغأ اهنأ دقتعأ

 نيب نآلا وهف ؛ًاديدش ًاباذع ينبذعيل يلع هللا ردق نئلو «يبر عم بنذم ينأل»

 «كلذك وهو بنذمو يصاع هنأب دقتعي وه «ضقانتلا دشأ نيتضقانتم نيتديقع
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 اذه نم صلخي نأ ديري وه نكل .لداع وهف هبذع اذإ لجو زع هللا نأ دقتعيو

 يف هدامر فصن اولعجي نأو رانلاب هوقرحي مهنأ ىصوأف «لالضلا يف عقوف باذعلا

 :ىلاعت هلوق يسنو «معز هبر ىلع لضيل ؟اذامل ءرحبلا يف هدامر فصنو حيرلا

 .0/8:سي)# ميِعَر َيِحَو ماعلا يخي نم لاق ُهَْلَح ييو التم اتل برو
 نع هيعوو هلقع باغ اهيف ةدش ةعاس يف ناك هنأ نآلا روصتأ انآ لجرلا اذه

 هبذع اذإ لجو زع هبر نأو هبر عم صاع هنأ دقتعي نم لك اهب نمؤي يتلا ةقيقحلا

 هايحأ امل انير هنأ ليلدلاو :لالضلا اذه هيلع بلغ هبر نم هفوخل وهو «هب لداع

 «ًايوس ًارشب ناكف ًانالف ينوك :جئاملا رحبلاو جئاهلا حيرلا يف ةرشتنملا هتارذل لاقو

 . «كتيشخ :لاق ؟كلذ ىلع كلمح ام !نالف يأ» :هل لاق

 هيلإ ىحوأف هب [هب دتشا] فوخلا :يأ كنم تفخ ينعي نكل «هللاب نمؤم وهف
 .كل ترفغ دق :هل لاقف هبلق يف ام هللا ملعف :ةرئاجلا ةيصولا هذهب يتأي نأب

 وه امنإو ءسفنلا يف نكمتسملا رفكلا نم سيل رفكلا نم عونلا اذه ًاذإف
 هلل دمحلاو لاكشإ الف «ةثداحلا هذه يف ًادج ةحضاو ةيسفن ةلاحل ضراعلا رفكلا

 .حيحصلا ثيدحلا اذه يف

 نأ نود ةماعلا اهظاغلأب ةيعرشلا صوصن نومهفتيو نوعرستي نيذلا امأ

 «ضعب يف اهضعب ةعيرشلا صوصن نوبرضي مهف ةصاخلا اهيناعم يف رظنلا اوققدي

 ضعب فرعن نحن «ملسمو يراخبلا هاور ولو حيحص ريغ ثيدحلا اذه كلوقيب

 يراخبلا هاور ولو حيحص وه ام ثيدحلا اذه هنأ ةأرجلا هذه مهدنع تناك انناوخإ

 «تبثتنو ثيرتن نأ حيحص ثيدح انءاج اذإ ًادبأو ًامئاد بجي :دهاشلا ...«ملسمو

 .نيعلاو سأرلا ىلع حيحص ثيدح معن يإ ؟حيحص ثيدح اذه
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 ال مك ْنِإ رْكَذلا لأ اولا شاق# ؟ةبآلاو ثيدحلا نيب قيفوتلا فيك

 .(/:ءايبنألا» 4 َنوُمَّلْعَت

 مكسفنأ متمرح متنأ وأ مهنم متمرح مكنأل امإ ءركذلا لهأل نوقفوت ال دق

 ةيآلا هذه نأ نمؤن فقن ذئنيح «سانلا ملظن ام ىتح اذه نكممو اذه نكمم «مهنم

 برضنف عرستن ام نحن نكل هب ملعأ هللا امهنيب قيفوتلا «حيحص ثيدحلا اذهو

 ليبس وه اذه سيل «ثيدحلاب ةيآلا برضن هللا حمس ال سكعلا وأ ةبآلاب ثيدحلا

 ىَدْما ُهَل َتيَبَت اَم ِدْعَب ْنِم َلوُسّرلا ٍقِقاَشُي نمو :لوقي نيملاعلا برو ؛نينمؤملا
 .(5١1:ءاسلا)4َريِصَم ْتَءاَسَو منهج ِهِلّضْنَو لَو ام هلون َنيِمْؤلا ليَ ع عبو

 ام يلاّرغلا وأ يلاَّزغلا دمحمب ىمسملا اذه باتك يف عقاو لاثم نآلا مكدنع

 ناك نإ يردأ امف ثيدحلا يلازغلا امأ ءديدشتلاب وهف ميدقلا يلازّغلا دمحم «يردن

 .فيفختلاب وأ ديدشتلاب

 نم ديدعب ملسمو يراخبلا يف ًاثيدح برضي نآلا هباتك يف وه مهملا

 كلم ءاج» :ثيدح ىلإ ًالثم ينأيف ؛هريكفت ءوسو هنطع قيضل اهبرضي تاياورلا
 انه ينبي ''”«هنيع أقفف ةمطل همطلف ءكبر بجأ :هل لاقق يسوم ىلإ توملا

 .ًاروصقو يلالع
 ؟باتك يأ يف :ةلخادم

 ؟شيأ .ةنسلا عبت اذه ريخألا هباتك :خيشلا

 .«ثيدحلا لهأو هقفلا لهأ نيب ةيوبنلا ةنسلا» :ةلخادم

 .(6594مقر) ملسم )١(

 ہا
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 هللا ميلك ىسوم ىلإ ينأي توملا كلم ؟لوقعم كل لوقي .معن يأ :خيشلا

 هنيع أقفق توملا كلم برضي حورببو توملا نم فاخي «كبر بجأ :هل لوقيو

 «توملا بحي ال لجر ىلإ ينتلسرأ بر ايا :لاق هبر ىلإ توملا كلم عجرف

 ىلع هدي عضيلفاا ء(روث دلج ىلع هفك عضيل :هل لقو هيلإ عجرا ءهيلإ بهذا :لاق

 ةلاسرلا هذه هل لاقو توملا كلم عجر «ةنس همك تحت ةرعش لكب هلف روث دلج

 :لاق .توملا :لاق ؟كلذ دعب اذامو» :ىسوم هل لاق ءاهب لجو زع هللا هرمأ يتلا

 دنع هربق مكتيرأل كانه تنك ولو ؛هحور ضبقف :مالسلا هيلع لاق .ًاذإ نآلاف

 .(رمحألا بيثكلا

 اي ولو لطاب ثيدحلا اذه نأ رضاحلا رصعلا يف يلازغلا اذه ىقب كل لوقيب

 اهلاق ول ةيضقلا نآل ؛ملاع اهلوقي ال ةملكلا هذه ءملسمو يراخبلا هاور يخأ

 هيلع تعمجأو ملسمو يراخبلا هاور اذه نكل «لهس رمأ ًالثم زاب نباو ينابلأل

 تاثم نم ححصم اذه «ححص مويلا اذه هنأ وه ام «ةمألا هيلع تعمجأ ءةمآل

 هاور ولو :لوقي هردص يف ثيدحلا اذه برضي املف «لوبقلاب ةمألا هتقلتو نينسل

 ةوقو امهتقدبو ملسمو يراخبلا ملعب دتعيال هنأ ينعي ال اذه ملسمو يراخبل

 اذه دجت امنيب ءةمألا عامجإب دتعي ال وه ءال امهحاحص اهيلع اوماقأ يتلا جهانملا

 ءاهقفلا نوفلاخي مهنآل ةنسلا لهأ نم دارفأ وأ ضعب ىلع ريكنلا ميقي لجرل

 ءةنسلا نوعبتي مهنأل ؛مهرثكأ نسحألاب وأ مهضعب لوق ىلع وأ «مويلا نيفورعملا

 نوفلاخي مث ءاملعلا روهمج نوفلاخي ءيش هقفلا نم نوفرعي ام ءالؤه :لوقي

 نوكي نأ نكمي ال ثيدحلا اذه لوقيف هلهجو طقف هسأرل ًابوكر مهلك ءاملعلا

 .شاواي شاواي «ًاحيحص

 مدح



 : ةو هلوق ىنعم باب [487]

 «نثو دباعك هللا يقل تام نإ رمخلا نمدم»

 :[ ا لوسر لاق]

 .«نثو دباعك هللا يقل تام نإ رمخلا نمدم»

 :[مامإلا لاق]

 نم :ريخلا ىنعم نوكي نأ هبشي " :لاق هنأ نابح نبا نع ءايضلا ركذ :(ةدئاف)

 ."رفكلا ةلاح يف امهئاوتسال «نثو دباعك هيقل هبرشل الحتسم رمخ نمدم هللا يقل
 .(۲۸۹ ۲۸۷ /۲)"ةحیحصلا"

 ؟ةدر نيك رشملاب ةناعتسالا له باب 1

 «نيكرشملا ةالاومو نيك رشملاب ةناعتسالا ةيضق صخب اميف «خيش اي :لاؤسلا

 ؟ال مآ ةدر دعت هذه له

 نيمسق ىلإ مسقني رفكلا نأ يعم دقتعي لئاسلا نأ ينظ يف :باوجلا :خيشلا

 «كلذك سيلأ «يلمع رفكو يداقتعا رفك «يلمع رفكو يداقتعا رفك ءام رابتعاب

 ؟هلوح ةحضاو ةركف كدنع ام مأ ميسقتلا اذه يف انعم تنأ

 .اذه يف ةركف يدنع ام :لئاسلا

 نأ اندرأ اذإف ءةين هب نرتقي لمع يأ نأ ةركفلا مامت نمو ءأدج نسح :خيشلا

 قبطن نأ بجي ؟ةدر رفك وه له رافكلا ةالاوم ...:كلاؤس نع ًاباوج لوقن

 امب قلعتي نأ امإ كلاؤسف «يلمع رفكو يبلق رفك «نارفك رفكلا :قباسلا فيرعتلا

 رافكلل يلاوملا ناك اذإ :يأ «مكحلا هل ىطعيف ءًاباجيإ وأ ًاباس بلقلا يف قلعتي

 ہا امش



 اذهف ءاملعلا قافتاب ًاعرش زوجي ال اذه نأ مولعمو كلذ زاوج ًادقتعم كلذ لعفي

 مهلك ةاصعلا لعفي امك ةالاوملا نم لعفي ام لعفي امنإ ناك اذإو ءاهمامتب ةدرلا وه

 مالسإلا ةرئاد نم ءاملعلا مهجرخي ام كلذ عمو هللا مرح امل ًايلمع مهلالحتسا نم

 ًايبلقو لب طقف ًايلمع تامرحملا نم هلعفي ام لحتسي ال هنأ مهدحأ نم رهظ اذإ الإ

 .كلاؤس نع كتبجأ ىلعل «هنيد نع دترا دق اذه :لوقن ٍلئنيحف ءًاضيأ

 مكحن «بيغلا ملعن ال انآ مكحب هفرعت فيك «خيش اي اذه فيرعت ...:لئاسلا

 ؟خيش اي هفرعن فيك «رهاظلاب

 ءابرلا لكأي يذلا اذه ىلع مكحن فيك فرعتس يذلا قيرطلا سفنب :خيشلا

 ؟فرعت فيك ؟ لمع ةرفك وأ ةدر رفك هلمع له

 مهنأ مكحب ءالؤه نأ ىرتالأ خيش اي وآ «ةنيبلاو ةجحلا ةماقإ :ينعب :لئاسلا

 ةجحلا مهيلع ماقت فيك «ةملسم ةدلب نيبو ءاملع يديأ نيب نوشيعي مهنأ

 ..ينعي مهو

 هيف عمتجم يف نوشيعي دارفألا ضعب ناك اذإ :ينعي ؛ةلكشم هذه :خيشلا

 ؟هللا يصعي ال عمتجملا اذه نأ كلذ ىنعم له ءاملع

 .ةيصعم تسيل هذه فلتخت انه نكل هللا ىصعي :لئاسلا

 حيضوت ىلإ يشمن نأ بجي نحن «فلتخت ال وأ فلتخت انثحب ناك ام :خيشلا

 «ةعرسب يوهي ةعرسب زفقي يذلا نأل «ديفي ال اذه نأل ءزفقلا قيرطلاب سيل رومألا

 ءالتبالا اذه لبق رافكلا ةالاومب فسآلا عم يلتبا يذلا عمتجملا كاذ يف كانه له

 ؟ابرلاب لماعتت كوئب كانه ناك ؟ابرلاب لماعتي نم كانه ناك
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 .معن :لئاسلا

 يف ابرلا نومعطيو ابرلا نولكأي نيذلا ءالؤه نيب قرفلا ناك له «بيط :خيشلا
 ؟اذامل ءيعرشلا مكحلا ثيح نم ىرخألا دالبلا هذه نيبو مهنيب قرف دالبلا كلت

 فيك نآلا رظنا :قرف دجوي :لوقت كانهو «قرف ال لوقت انه امنيح ظحالت اذام

 ؟يلاؤس تمهف كيأر ام ءاذهو اذه نيب قرفلا ام ؛هيحي ال اميف عقي لجعلا ناسنإلا

 .خيش اي كلاؤس مهاف انآ :ةلخادم

 .نآلا كددمب كبحاصل دم :كباوج ام :خيشلا

 .اهسفن ءابرلا لكأ سفن ةناعتسالا سفن :ةلخادم

 .ةدحاو ةيصعملا سفن :ةلخادم

 نيب ةيصعملا هذه يف قرف كانه له هنأ لاؤسلا ءلاؤسلا اذه سيل ءال :خيشلا

 انوخأ لوقي نأ ديري امك ءاملعلا هيف لق رخآ دلبو ءاملع نيب هلهأ شيعي دلب

 ؟قرف كانه له «يرئازجلا

 .هيف ام ال :ةلخادم

 .كل رهظي مل اذامل دعب هل رهظ ام وه :خيشلا

 .قحلا انل نيبتي يكل قرفلا اذه ريسفت مكتليضف نم وجرن :ةلخادم

 كيف هللا كراب قرف كانه سيل :لوقت اميف فرتعأ ال انأ نكل «شيلعم :خيشلا

 ءاذه ميهاربإ مالسإلاب هيلع هللا معنأ يذلا انوخأ اذه ًالثم :ينعي هيف فرتعم قرف

 OY ا ا
 يا



 ءرمخلا برشي ميدقلا هلالض يف ناك امل ناكو مالسإلاب دهع ثيدح هنأ رابتعاب

 ءرمخلا برشي لازي الو ملسأ ديعب شمو هريغ امبر تاذلاب هنع لوقأ ام امبرو

 .نكمم :ةلخادم

 .نكمم :ةلخادم

 لوقأ انآ امأ :دوجوم قرفلا اذه ءأتكمم سيل مالسإلا دالب يف نكل :خيشلا

 ؟قرف هيف «ًايرئازج وأ ًايروس وأ ايندرأ ناك وأ ًايدوعس ًابر ناك ءاوس مارح ابرلا :نآلا

 ؟قرف كانه له

 .قرف هيف ام ال :ةلخادم

 مهيف لوقلا ثيح نم ءاوس دالبلا هذه لك يف ءالؤه لك له «قرف ال :خيشلا

 نع نيدترم ًارافك مهضعب نوكي دق مآ هللا مرح ام نولحتسي اوناك نإو :نوملسم

 ؟لداعلا ميسقتلا اذه يف ىرت اذام ؟نيملسم نولازي ال مهضعبو نيدلا

 ملعن نحن له خيش اي نحنف نييرئازجلا ءاوس ماكح يأ وأ نييرصملا وأ نييتيوكلا

 قيقد باوج ديرأ هذه لهف «مهنم نوؤربتي الو هللا ءادعأ نولاوي مهرهاظ ءالؤه نأ

 ال مأ ةدر هذه لهف ءأدج



 ام ؟هميرحت نوملعي مهو ابرلا نولكأي نيذلل ةبسنلاب كباوج ام :خيشلا
 ؟هل تنأ نئمطملا كباوج

 ...دقتعم سيل وهو ابرلا لكأي ردقي نكمم خيش اي معن :ةلخادم

 نايحألا نم ريثك يف حبصي فورعملا اذه نأ رهظي ءال «تنسحأ :خيشلا

 نولكأي نيذلا يف كلوق ام :ةملكلا هذه ظفحا ءعقاولا وه اذه نآلاو ءًالوهجم

 ؟رافك مه له ابرلا

 اونوكي مل نإو ؛ةلملا نع نيجراخ رافك اذهل نيلحتسم اوناك اذإ ءال :ةلخادم

 .[الف]نيلحتسم

 نوكت هللا ءادعأ نولاوي نيذلا ماكحلا كتلوأ يف مالكلا اذه تلق اذإو :خيشلا

 ؟ًاتطخم

 .ًائطخم نوكأ ال :ةلخادم

 هنكلو ؛ةدر رفك ؛ًارفك اهتاذ دح يف ةالوملا تسيل ءانيقتلا ًاذإ ءاذه وهف :خيشلا

 نع دترا امهالك «هبلقب ابرلا لحتسا يذلاك هبلقب اهلحتسا نمف «ةريبك ةيصعم

 «مالسإلا ةرئاد يف لازي الف كلت وأ ةيصعملا هذه هبلقب لحتسي مل نمو ؛مالسإلا

 ؟رفك له «هثيدح ركذت ةعتلب يبأ نب بطاح لعف امب كركذأو

 .رفك ام ال :ةلخادم

 ؟ًادج ةريطخ ةيضق يفو «نيكرشملا ىلاو هنأ عم ءاذامل :خيلشا

 .نيملسملا رومأ نع ربخأ :ةلخادم

 .نيلسرملا ديس مهيلعو نيملسملا رومأو :خيشلا

 ۵ اا ا
 ٤ ہا



 .ةصاخ ةلاحلا هذه تسيلأ نكلو :ةلخادم

 ءاذام ىلع كردتست تنأ «كاردتسا «نكل» ءيخأ اي «نكلو» :لقتال :خيشلا

 ام :ًاذإ ؟نيكرشملا ىلاو دق اذه سيلأ :كلأسأ نآلا انأ «هيلع كردتسُي ءىش ىفام

 .كلذك سيلأ ءرفك

 .معن :ةلخادم

 نرتقا يذلا وه [ةدرلا] ءانه ىلإ حضاو :ةدر ٌرفك ةالاوم لك سيل :ًاذإ :خيشلا

 ءرهاظلا انل «مهبولق نع قشن نأ انل سيل نحن :تلق تنأ ًافنآو «يبلقلا لالحتسالاب

 ةمرحملا ةالاوملا ةلأسم يف هيلإ نكرت تنأ يذلا رهاظلا اذه :نآلا كلأسأ انأ

 ؟وهام ًايمالسإ

 اذه (ه1:ةدئاملا»4ْمُهّْنم هلق ْمُكْنِم ْمَُكَوَتَي ْنَمَو نيملاعلا بر اوصع مهنأ وه

 كلد يذلا رهاظلا وه ام نكل ؛مرحم هنأ انقفتا نحن رهاظلا اذه نكل ءرهاظلا وه

 ليلد كدنع ءاضيأ ينطاب لالحتسا وه يرهاظلا لالحتسالا اذه نأ ىلع

 ؟اذه ىلع

 نحن ءرهاظلا قفاوي دق نطابلا نأ نظأ انآ «خیش اي مهرهاظ يدنع :ةلخادم

 .ىرخأ ةرم انل حتت ال اهلعل ةصرف هذه ملعتن يكل خيشلا عم ملكتن

 ءاهلثم دقب لباقت دق هذه نأل :«نيدقدقملا نم نكت ال» نأب كركذأ انآ :خيشلا

 ؟ًاضيأ ينع تعض مآ كلذك سيلأ

 .معن معن ءال ال :ةلخادم

 نيكرشملا اولاو نيذلا ءالؤه «يلاؤس نع بجأو .دق ةملك عفرا :ًاذإ :خيشلا

 يآ °٠



 تلصوت فيك نكل ؛لاكشإ هيف ام اذه «ميركلا نآرقلا صن اوفلاخ مهنأ مهرهاظ

 يهبولقي رافكلا ةالاوم اولحتسا ءال ره نأ :لوقتل مهنطاب ىلإ لصوتت نأ ديرت وأ

 وه ام رهاظلا دنع ىقبت :ًاذإ ...؟مهبولق يف امع فشكت نأ كلذ ىلإ ليبس كل له

 .فالخ عضوم سيل اذهو «ميركلا نآرقلا صن اوفلاخ مهنأ ؟رهاظلا

 ( ۱:15:٤۳ /41۸)و (0 0` :5 ۳:0۹ /ة51/) "رونلاو ىدهلا"

 رفكلاك لمعلا طبحي هللا ىلع ىلأتلا باب []

 :[ ب لوسر لاق]

 يلع ىلأتي يذلا اذ نم :لاق هللا نإو ءنالفل هللا رفغي ال هللاو :لاق الجر نإ»

 .«لاق امك وأ .كلمع تطبحأو «نالفل ترفغ دق ينإف !؟نالفل رفغأ ال نأ

 :[مامإلا لاق]

 ةالص كرتو ؛رفكلاك اضيأ لمعلا طبحي هللا ىلع يلأتلا نأ حيرص ليلد هيف

 ,(5ه5 ۲٥٤ /4)"ةحيحصلا"

 ؟كرشلاك رّمغُي ال قلخلا ءوس له باب [584]

 :[لاق هنأ هلام يبنلا نع يور]

 «حوفت ةئيطخ نظلا ءوسو «رفغي ال بنذ قلخلا ءوسا)

 (هل لصأ ال لطاب)

 :[مامإلا لاق]

 16 1 ا



 هيلع ىفخي نأ زاج اذإو هنأ هيلإ هتبسنب ًامزاج (45 /۳) يلازغلا هدروأ دقو
 ةيحانلا نم هنالطب هيلع يفخ فيك يردأ تسلف ةيثيدحلا ةيحانلا نم هنالطب

 نأ ٌرِفَْيأل هللا نإ :ىلاعت هلوقل ةضراعملا مامت ضراعم ثيدحلا نإف !؟ةيهقفلا

 .ءاَشَي نك كلَ َنوُد ام ٌرِفْعَيَو هب ك رشي

 /۱)"ةفيعضلا" ٤١۷ ۲٤۸-۲(.

 :تايراعلا تايساكلا ىف اپ هلوق ىنعم باب ]۸٦[

 ؟ديبأتلا ىلع وه لهو (...ةنجلا نلخدي ال»

 ...ةنحلا نلخدي ال ثيدح :لاؤس

 «نهبولق يف كلذ نللحتسا اذإ ةنجلا نلخدي ال..«ليوآت ةدع هل اذه ..:خبشلا

 .نيلوألا نيقباسلا عم سيل يأل دعب ةنجلا نلخديف ...[كلذ نللحتسي ملاذإ امأ]

 (17 1:55:59 /۱۹) "روتلاو ىدهلا"

 ؟رفك صخشل دوجسلا له باب 11

 نأ نيفرطلا دحأ دارأ :ينعي ةلأسم يف نيفرط نيب شاقن خيش اي ىرج :لاؤس
 ضفر .صخشل دجسي دارفألا دحأ نأ مزلتسي دهشملا اذهو «يليثمت دهشم ميقي

 ينعي هب دصقي مل ول ىتح .رفك اذه نأ ةجحب رودلا كلذ هنم بلط يذلا كلذ

 اذإ الإ ًارفك نوكي ال اذه نأب رخآلا فرطلا هيلع جتحاف ,ةقيقح هللا ربغل دوجسلا

 ؟ةلأسملا يف باوصلا وه امو «حيحص نيلوقلا يأف «داقتعا هبحاص

 .تايليثمت دجوي ال مالسإلا يف لصألا يف وه :خيشلا

 .حيحص معن :ةلخادم
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 .زئاج ريغ وهف دوجس يف ام :ًاذإ :خيشلا

 .ام ..ام .ثدح اذه نأ ضرتفن نكل ؛ليثمت هنأل :ةلخادم

 ال ىلوأ باب نمف (70:ءارسإلا»4#َّفأ اه لَم الق :باوجلا تذخأ :خيشلا

 .ىلوأ باب نم ةيصعم هيف ناك اذإف زوجي ال هلصأ اذه ليثمتلا فكب امهبرضت

 اذإ الإ ًارفك نوكي ال دوجسلا اذه نأ لجرلا اذه لوق سب ؛«تنسحأ :ةلخادم

 ؟داقتعا هبحاص

 .ةيليثمتلا ىلع لوقلا اذه بص «فورعم :خيشلا

 .معن هويأ :ةلخادم

 .كلذك سيلأ :خيشلا

 .معن يأ :ةلخادم

 دشأ ظفللا نوكي دقو «ظفللا هنم لمعلاو «لمع وه دوجسلا «بيط :خيشلا

 ظفلك هتلالد «تاللا دبعأ انآ :ملسملا لجرلا لاق اذإف «لعفلا نم رفكلا نع ًاريبعت

 ظفلتلا :لوقن انيلخ ًالوأ وه ظفلتلا لهف «تاللا ريغل وأ تالل دجسي نأ نم دشأ

 باوجلا ؟يبلقلا رفكلا ىلع لدي رفك لمع لك له بيط «كش ال ؟ًالمع سيلأ

 ..يعم يشام كل ام وأ ؟بير كدنع وأ كلذك سيلأ ءال :نوقفتم نظأ

 ؟ةريخألا ةطقنلا ةداعإ [وجرأ]:ةلخادم

 وهف هبلق نم عبان هنأ ىلع لدي رفكلا يف حيرص ظفل لك له :لوقأ :خيشلا

 زر ضا الإ :نآرقلا حيرص يفاذه نأل ؛ال :باوجلا ؟رفاك
 نم ءيش دئسلا يف ناك نإو نورسفملا ركذي امك ةيآلاو :(014:ماعنألا) هَل

 ہا
 ا



 ؟وأ يدع وه ..يذلا يئاطلا متاح نب يدع ةصق يف الإو «فعضلا

 .رامع :ةلخادم

 ؟هاه :خيشلا

 .رامع :ةلخادم

 .رامع :خيشلا

 ًالالب اوبذع امك ًاديج نوركذت امك نوكرشملا هبذع ءرساي نب رامع :خيشلا

 باذك رعاش رحاس هنإ :هيف لوقي نأو مالسلا هيلع دمحمب رفكي نأ هيلع اوضرعو

 اوقلطأو ةملكلا هذه ىلإ حورتسا باذعلا ةدش نم رهظيف «هليبس اوقلطي ىتح

 هيلع لوسرلا ىلإ بهذ «ىيبنب تلعف اذام :لاقو ؛هدشر ىلإ داع هنکل «هليبس

 هدجأ :لاق ؟كبلق دجت فيك :مالسلا هيلع هل لاقف :ةصقلا هيلع صقو مالسلا

 نأل ؛ثيدحلا نم سيلو ةيآلا نم دهاشلا ء(دعف اوداع نإف :لاق :ناميإلاب ًانئمطم

 ثيح نم ةيآلا عم يقتلي هنأل نكل «هتوبث ثيح نم رظن هيف انلق امك ثيدحلا

 ةيصعم سيل اهلوقل ًاروذعمو اهل دصاق ريغ ملسملا اهلاق نإ رفكلا ةملك نأ هتالالد

 ؟انه ىلإ حضاو .ًارفك نوكي نأ نع ًالضف

 .معن يأ :ةلخادم

 نوكي ال هنأ هنع تلقن يذلا كلذ باوج ىلإ دوعن ..لوقن نآلا ءبيط :خيشلا

 مكحن نحن :لوصألا ءاملع اهلوقي يتلا يهو «ةيعرش ةدعاق اندنع نآلا نحن ءًارفك

 كانه نكي ملو رفكلا ةملك هنم ردص ًالجر انيأر اذإف ءرئارسلا ىلوتي هللاو رهاظلاب

 لوأ هذه هرفكن ال نحنف لوقلا اذه ىف روذعم هنأ ىلع انلدت انيلإ ةبسنلاب ةئيرق
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 هبسح وأ ةيلكلاب ًاذخاؤم سيل هنأ ثيحب روذعم وه له رظنن :ةلحرم يناث ءةلحرم

 «ثحب نم ًاضيأ دبال انه ؟ًاوغل هلاق امنإو ًادقتعم كلذ لقي مل هنأل ؛ًارفاك نوكي الأ

 لجرلا كلذ نأش هنأشف هينعي الو ءهيردي ال ًالثم وهو ظفللا اذه لاق نإ :لوقتسف

 هللا لوسر اي تئشو هللا ءاش ام» :مهبطخ امنيح مالسلا هيلع لوسرلل لاق يذلا

 هتظفل ىلع وأ هظفل ىلع بتر ام ؛(هدحو هللا ءاش ام لق ؟ًادن هلل ينتلعجأ :لاق

 هنآل ؟اذامل ؛كلذ هباش امو دهعلل ًاديدجت نامیالل ًاديدجت ًالثم نولوقي امك رفكلاب

 انه اندنع يف :ينعي ءايندلل ًاليصحت اهلاق نإ امأ ءاهازغمو اهانعم يردي امو اهلاق

 ًايدام ًابسك اهلاق :ىرخألا ,مهرفكن الف ًادقتعا اهلاق نم :امهادحإ :ناتمولعم

 باوجلا يتأي انه «كلذ يف رذع هل سيلو ؛مالكلا اذه لثمب هل حمسن الو هللضنف

 اهلك هذه تايليثمتلا نحن انلق انأ :ينعي هللا ءاش نإ حضاو هنظأ ؛لاؤسلا كاذ ىلع

 ريثك اهلخادي دقو ءبذكلا اهيلع بلغي مل نإ اهبوشي اهلكو «برخلا نم انل تءاج
 ءاسنلا هبشتو ءاسنلاب لاجرلا هبشتو ءاسنلاب لاجرلا طالتخاك يصاعملا نم

 نم وه نحن اهائيتن نأ ..ينبتو «ةيبنجأ ةيبرغ يه ةركفك يهف ؛هرخآ ىلإ ..لاجرلاب

 بض رحج اولخد ول ىتح ًاعارذو ربشب ًاربش مكلبق نم ننس نعبتتلا :باب
 نوكت دق ةدئاف نم همزلي دق ام امإ ًاقالطإ ناسنإلا اذهل رذع ال انهف ؛«هومتلخدل

 هباش امو ريخلا ىلع سوفتلا كيرحت اهيف نأ همعز يف ةلجآ نوكت دقو ةلجاع
 ًائيش تكرت ام» :حيحصلا ثيدحلا يف لاق امك مالسلا هيلع لوسرلا نكل «كلذ

 رانلا ىلإ مكبرقيو هللا نع مكدعابي ًائيش تكرت امو «هب مكترمأو الإ هللا ىلإ مكبرقي
 .«هنع مكتيهنو الإ

 60:10:55 /۷۱۹)"روللاو يدهلا"

 ا 8 مل



 ؟ريكأ رفك ناملربلا ىف ةكراشملا له باب []

 يداقتعالاو يلمعلا رفكلا نيب قيرفتلاو

 اذه يف كراش نم لك جرخي ربكأ رفك تاناملربلا يف ةكراشملا له :لاؤس

 ؟[ةلملا نم] ناملربلا

 اذه لحتسي هنأ ىلع لديام هب نرتقي مل اذإف «لمع ةكراشملا ...ال :خيشلا

 نوكي دق :لوقأ ام ينعأو لوقأو ةريبك نوكي دقو ءةيصعمو بنذ وهف هبلقب لمعلا

 نونوكيالو «مالسإلاب مهلهج ببسب نولضي نوكراشي نيذلا ضعب نأل ؛ةريبك

 تاناملربلا يف ةكراشملا «لاح لك ىلعف ؛-لجو زع- هللا ةيصعم نيدصاق ينعي

 ام ريغب مكحلل ةالاوملا حضوأ نم ربتعي هنأل ؛ًايمالسإ زوجي ال هنأ ًالوأ دقتعن نحن

 ُهَنِإَف ْمُكْنِم ْمَُوَكَي ْنَمَو# :ىلاعت هلوقك اذه ءيلمع اذه - لجو زع- هللا لزنأ

 وه يلوتلا اذهف «(ه ١:ةدئاملا)# مهم

 ؛مالسإلا نع هب جرخي ةلم رفكءرفك وهف يبلق رفك هب نرتقا ام اذإف :يلمع رفك
 ةدر رفك هنأب لوقلا زوجي ال نکل «ةريبك ةيصعم هنأ كش الب تاناملريلاب ةكراشملاف

 لزنأ ام ريغب مكحلا لحتسي هنأ ىلع لدي ام مهدحأ نم ردب اذإ «دارفآلا بسح الإ

 .ةقباس ةسلج ىف كلذ انح رش انك امك رفاك وهف هبلقب هللا

 نع ًاحضاو ًاليلد مكنم انعمس انك ةلأسم انخيش .مكيف كرابي هللا :نسح يلع

 نمفا :ثيدح وهو يداقتعالا رفكلاو يلمعلا رفكلا نيب قيرفتلا ىلع وأ قيرفتلا

 هبلقب مهدهاج نمو «نمؤم وهف هناسلب مهدهاج نمو «نمؤم وهف هديب مهدهاج

 ."«ناميإ نم جرخ نم ةبح لاقثم كلذ ءارو سيلو «نمؤم وهف

 .(84١مقر) ملسم (1)



 .معن :خيشلا

 ًامامت نوكي ىتح عوضوملا يف ةريسي هذبن اذكه ول اذبحف :نسح يلع
 .هلبق امل

 .ًايسنم ًايسن يدنع راص ام ركذت ؛هللا ءاش ام تنأ ءهللاو :خيشلا

 .خيش ايًاريخ هللا كازج :نسح يلع

 ضعب يف هانركذ انك ام ركذتو «عوضوملا يف اندعاست كلعلف :خيشلا

 ثيدحلا اذهو «ثيدحلا هذه هنمضتي امم رثكأ ًائيش ينرضحي ال نآلا .ةبسانملا

 ةماع دنع فورعملا ثيدحلا كلذ نم «ىرخأ ثيداحأ عم ًادج ًاريثكو ًاريثك يقتلي

 نإف «هديب هريغيلف ًاركنم مكنم ىأر نم» :-مالسلا هيلع- هلوق لثم نم ملعلا بالط
 نأ ةقيقحلا «ناميإلا فعضأ كلذو «هبلقبف عطتسي مل نإف «هناسلبق عطتسي مل

 جرخم وه يصاعملاو بونذلاو لالضلاو كرشلا عاونأ لكل يبلقلا راكنإلا

 ًاجلمو ًاغاسم لعج هنأل ؛ةلملا نع جرخملا رفكلا يف ملسملا عقي ال يكل يمالسإ

 مكحلا :تاركنملا حضوأ نم وه لب «كش الب كلذ نمو «ركنملا ركني نأ ملسملل

 كرابت- هلوق يف ًالخاد نوكي نأ نم هبلقب هركنم يجني هنأ هللا لزنأ ام ريغب

 زع- هلوق يف ةقباسلا ةسلجلا يف هانركذ يذلا ىنعملا يهجو دحأ ىلع -ىلاعتو

 مه كئلوأ (؛:ةدئاملا)4َنوُرفاَكْلا ْمُه كيرا هللا َلَزنَأ اب مك ا ْنَمَول :-لجو

 هلمعب هلحتسا اذإ ًايلمع ًارفكو «هبلقب هلحتسا اذإ ةلملا نع هب جرخي ًارفك نورفاكلا

 امك هللا لزنأ ام ريغب مكحلا كلذ نمو ًاركنم ىأر اذإ ملسملا اذه كلذك «هبلق نود

 هنأل -ًاضيأ- هناسلب هركني مل :ةيناثلا ةجردلا «عيطتسي ال هنأل ؛هديب هركني ملف ءانلق

 عبتي نأ هأوسأو ام رمأل هنكلو «كش الب مهأ اذهو لقنلف عيطتسي وأ «عيطتسي ال

 هك



 ةيلوؤسم عفري راكنإلا اذهف «هبلقب كلذ ركنأ هنكلو «هديب -ًاضيأ- ركني مل هاوه

 نع ًاجورخ ةلم رفك رفكي ال ءال ءرفك رارصإلا اذه ببسبو ركنملا اذه رقأ هنأ هنوك

 لعفي ملف هديب ركني نأ عيطتسي ناك نإ «يليصفتلا مكحلا هيلع رودي هنكلو ؛ةلملا

 وهف هبلقب رکن نإو ءيصاع وهف هناسلب هديب رکنی نأ عيطتسي ناك نإو ءيصاع وهف
 ةلكشملا انهف هبلقب -ًاضيأ- ركني ال نأ ىلإ رمألا هب لصو اذإ امأ ءيصاع ملسم

 سيلا :هنأ ثيدحلا كاذ يفو ثيدحلا اذه يف لاق لاب لوسرلا نأل ؛ًادج ةريطخلا

 ذخأي نأ بجي ملسملا هنأب ريكذتلا نم يل دب ال انهو ««ناميإ نم ةرذ كلذ ءارو

 نأ كاذنيح ىشخيف ءاهل هبلق يف ًاراكنإ دجي الف يصاعملا ضعب داتعي نأ نم هرذح
 تاملسملاو نيملسملا نم ًاريثك نأ دقتعأ انأو «ةلملا نم جرخي يذلا رفكلا يف عقي

 ركنت ال ًافلغ تحبصأ مهبولق نأ ثيحب «أدج ةريبكلا ةلكشملا هذه يف نوعقي

 ءاسنلا جربت «جربتلا لثم ءنآلا ةرشتنملا يصاعملا اذهف «بلقلاب الو ىتح ًاركنم

 نم ىحمنا سانلا نم ًاريثك نأ ثيحب «هب لماعتلا راشتناو ابرلا لثمو «نهتعالخو

 نورعشياوقب ام «يصاعم يه يصاعملا نم عاونألا هذه لك نوكي نأ مهنهذ

 ةيلهاجلا جربت ةجربتم ةأرملا دجت ءةوسنلا ضعبب قلعتي ًالاثم رضحتسأ انأو ؛كلذب

 تعضوو «نيقاسلا فصن ىلإ اسابل تسبل دق نوكت ىنعمب «نيرشعلا رصعلا لبق

 تصع دق هنأب رعشت الو ءاهسأر ةيصان اذهب فشكت يهو راشيإلا هنومسي امًارامخ

 نوكي نأك ثيدحلا جربتلا يق اهيلع تداز ىرخأ ةأرما اهبناجب ترم اذإف ءاهبر

 وحنو بايثلا ةرصخم نوكت نأك «سأرلا ةرساح نوكت نأك ءاهيتبكر ىلإ اهبوث ًالثم
 ال اهنأ هانعم اذه ءاهبلقب اهيلع ركنتست اذكه تفتلتو الإ اهب رمت داكت امف كلذ

 نأ كشال نكل ءاهبر ةعيرش تفلاخ اهنأ ثيح نم اهلثم يف ةعقاو يه اهنأب رعشت
 شيأ اذه كلذ تركنأ يه يتلا هذه نم ًاراكنإ دشأ وه اميف تعقو «ركنأ كلت

 ا ا اک



 يف قبي مل ًاذإف :ةيصعملاب نرعشي ندعي مل ءاسنلا نم عونلا اذه هنأ انلدي اذه ءهانعم

 نأب مهسفنأ ىلع اوظفاحي نأ نيملسملا ىلع :كلذلف ؛ةيصعملا هذه راكنإ نهبولق

 لالحتسا نع نيديعب اونوكي نأب ًادبأو ًامئاد مهنوركذي نم ةبحص يف ًامئاد اونوكي

 ال انأ قياسلا لاؤسلا نع باوجلا نظأ اميف حضو لاح لك ىلع ...«هللا مرحام

 ريكذتلا نم دب ال نكل «كلذ ىلع ثعابلا ناك امهم ناملربلا يف لوخدلا ديؤن

 ةيمالسإلا ةدعاقلا هذه نع لفاغتلا وأ ةلفغلا زوجي ال هنأ ىلع ًادبأو ًامئاد هيبنتلاو

 ؛يلمعلا رفكلاو يداقتعالا رفكلا نيب قيرفتلا وهو الأ ءًادج ًادج ةماهلاو ءةماهلا

 رسي امع انملكت «ًادج ةريثكو ةريثك ةيعرش صوصن اهيلع تءاج ةقيقح هذه هنأل
 اذإف :يلمع رفك وه ناملربلا لوخدف ءةقباسلا ةسلجلا يف كلذ نم -لجو زع- هللا

 جرخملا يداقتعالا رفكلا وهف بلقلاب هللا لزنأ ام ريغب مكحلا لالحتسا هب نرتقا

 .هريغ .ةلملا نم

 تارازولاو تاناملربلا لوخد ىرت يتلا نآلا تاوعدلا ضعب انخيش :ةلخادم

 مكح يه ةيطارقوميدلا نأ ملعن نحنو ءاهنوئبتيو ةيطارقوميدلا نع نوبذي
 ةلاقم ىأر امل لوقي مهدحأ تعمس لب ءالؤه ةرئاد يأ يفف ءرفك يهو توغاطلا

 ىلع درأ نأ يل حمست له :لاق ؛ةلاصألا ةديدجلا ةلجملا يف كلام يبأ انخيشل

 اهنوئبتي مه ينعي اذهف «هدقتنيو ةيطارقوميدلا هيف مجاهي انخيش يذلا لاقملا اذه

 ؟ءالؤه يف لوقن اذام ءاهيلإ نوعديو

 قيرفتلا نم دب ال «قبس ام ريغ باوج هدنع يريغ نظأ الو انآ يخأ اي :خيشلا
 كلام يبأ ذاتسألا ةلاقم ىلع ًادر بتك «هيلإ ريشت تنأ يذلا اذه ؛نيرمألا نيب

 ديري ناميإلا فيعض نوكي وأ ؛هنيد نع ًادترم ًارفاك ناك نإ هفقوم نيبتيس كاذنيح
 انرجي -ًاضيأ- اذهو فرعت تنأ «يفكي امف كلذ هباش امو نهادي نأو حفاني نأ
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 ةثالثلا اهفارطأب ةيآلا انركذ ةقباسلا ةسلجلا يف ءًامهم -ًاضيأ- نوكي دق ثحب ىلإ

 كلوا (ءه:ةدئاملا) نرالا 2 كيلوا (؛؛:ةدئاملا»«َنوُرِفاَكْلا مه كيلوا

 «نيمسقلا نيذه ىلإ رفكلا مسقني امك هنأ ىلإ انرشأو «(40:ةدئاملا»4َنوُقِِاَمْلا مه

 نأ نظأو «عبار ظفلل ٍناث ميسقتب ركذأ نأ دبرأ نآلا «ملظلا كلذكو «قسفلا كلذك

 ضعب رودص يف ةمئاق نوكت دق ةلكشم ىلع -ًاضيأ- يضقيس ميسقتلا اذه
 مهنأ نيقفانملا يف -ىلاعتو كرابت- هللا لوق أرقن امنيحف «ملعلا بالط نم انناوخإ

 قفانملا ةيآ» :-مالسلاو ةالصلا هيلع- هلوق أرقن مث ءرانلا نم لفسألا كردلا يف

 اذه نوكي لهف "”(«ناخ نمتؤا اذإو .فلخأ دعو اذإو «بذك ثَّدح اذإ :ثالث

 يف يقفل نإ :مهنأ نيقفانملا يف لوقت ةيآلا رانلا نم لفسألا كردلا يف قفانملا

 اذإ :ثالث قفانملا ةيآ» :لوقي لوسرلاو «(14ه:ءاسنا)ٍراَّنلا نم لّمَسألا ِكْرَّدلا

 «رانلا نم لفسألا كردلا يف نوكي له بذك ثّدح اذإ يذلا اذهق .«بذك ثّدح

 «قباسلا ميسقتلا يعم اورضحتسا «قباسلا ًاوفعلا اذه ؛ثلاثلا ميسقتلا اورضحتسا

 يف تركذ يتلا يصاعملا نم كلذ هباش ام وأ ةنايخلا وأ بذكلا لحتسي يذلا اذه

 هال ؛نيقفانملا عمو منهج يف وهف ؛هبلقب كلذ لحتسا «هريغ يف وأ ثيدحلا اذه

 قفانملا ةيآ لعج ثيدحلا اذه يف -مالسلا هيلع- لوسرلا فيك أذإ ؛ًايلمع هلحتسا

 دهشأ :لوقي يذلا اذه :نيقفانملا لمع لمع هنأ تايآلا نم ريثك لثمك اذه ثالث

 «هلوسرو هللا مرح ام مرحي نأ مزلتسي كلذ ءهللا لوسر ًادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ

 هلعف فلاخ دق «هبلق هلعف فلاخ دق نوكيف ؛هلوسرو هللا مرح ام لحتسا وه اذإف

 رفاكلا قفانملا رهاظ ةفلاخم نع فلتخت ةيعون نم ةفلاخملا انه نكل «هداقتعا

 مالسإلا رهظيو رفكلا رمضي رانلا نم لفسألا كردلا يف وه يذلا قفانملا :هنطابل

 .(5؟ ١مقر) ملسمو (7”مقر) يراخبلا )١(



 .مالسإلا رمضيو رفكلا رمضي

 هيلع- لوسرلا هيف لاق يذلا اذه امآ مالسإلا رهظيو رفكلا رمضي «معن

 هرمأ ام فالخ ًالمع رهظيو «ناميإلا رمضي وه ء«ثالث قفانملا ةيآ» :-مالسلا

 :ًادج ريبك قرفلا ءةقيقحلا يف سيل ةروصلا هذه يف قفانملا عم ىقتلاف ؛مالسإلا

 اذإ :هتمالع نم يذلا قفانملا اذه ؛هرهاظ يف ملسم هبلقب رفاك وه رفاكلا قفانملا

 نمآ هب لمع يذلا هنيد مكح هلمع يف فلاخي هنكل هبلق يف نمؤم وه ءبذك ثَّدح
 -ًاضيأ- قافنلا ًاذإ هرخآ ىلإ «ثالث قفانملا ةيآ» :-مالسلا هيلع- لاق كلذل ءهب

 ءرانلا يف هبحاص دلخي ال قافنو «رانلا يف هبحاص دلخي قافن :نيمسق ىلإ مسقني

 قافنلا ؛مالسإلا رهظيو رفكلا نطبي يذلا وه رانلا يف هبحاص دلخي يذلا قافتلا

 لاق كلذل :مالسإلا هيف فلاخي المع رهظيو ناميإلا لطبي يذلا وه دلخي ال يذلا

 ىلع نوكن نأ يغبني قئاقدلا هذهف ؛هرخآ ىلإ «ثالث قفانملا ةيآ» :-مالسلا هيلع-

 يف عقنف بنذب ًاملسم رفكن ام ىتح ءطيرفت وأ طارفإ يف عقن ام ىتح اهب ةفرعم
 «شيلعم :لوقن -ًاضيأ- لهاستت الو ءةنسلا لهأو ًاعيمج حلاصلا فلسلا ةفلاخم

 عم عفني الو ؛ةيصعم ناميإلا عم رضياال :نولوقي اوناك نيذلا ءاجرإلا يف عقنف

 ناميإلا يف رضي :لوقن نكل ؛ةنسح كرشلا عم عفني ال :لوقن نحن «ةنسح كرشلا

 ةعاطلاب هتدايزو ءصقنلاو ةدايزلا لبقي ًاعيمج نوملعت امك ناميإلاو ةيصعملا

 ًاقاسم قاسي نأ نكمي ال «ملظلاك قسفلاك رفكلاك قافنلا ًاذإ ؛ةيصعملاب هناصقنو

 دق اذه ءسنأ ابأ اي هتركذ يذلا لاثملا اذهف «ناسنإلا يف ماق ام بسح امنإو ءأدحاو

 در وه له «هدر ىلإ رظنن نأ يغبني نكل هريغ ىلع وأ كلام يبأ ذاتسألا ىلع دري

 .هنيد نع دترم وهف «هّللا عرش رکنی هنأب حرصي
 (51 5:99:88 /51/9) "رونلاو ىدهلا"
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 (رفك دقف ًاملسم رفك نم» : 8 هلوق ىنعم باب [1]

 (رفك دقف ًاملسم رفك نم» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق نع لأسي خأ :لاؤس

 ال ًاملسم رفك نم نأ ركذ مث .ثيدحلا اذه يف لاوقأ ةدع يوونلا مامإلا ركذ :لوقي

 ال ةيصعملا بحاص نإف يلاتلابو ةيصعم ريفكتلا نأ وه كلذ يف ببسلا نأو رفكي

 ؟اذه يف مكيأر وه امو .ةجح ىلع مئاق ليلعتلاو هيجوتلا اذه لهف .رفكي

 ىلع سيلف ًاحيحص يوونلا مامإلا نع هلقن ناك نإ مالكلا اذه :خيشلا

 نع جرخ :يأ ةدر رفك رفك ًاملسم رفك نم سيل هنأ حيحصلا نم نكل «هقالطإ

 ًادعتبم ًادهتجم ًاملسم رفك نم نأ :هنم دب ال يذلا ليصفتلاو دقو دق امنإو ءةلملا

 نأ :يأ :ةيهقفلا ةيعرشلا دعاوقلاب ًالماع :ًايناث ءاهل راصتنالاو سفنلا ظح نع ًالوأ

 نيذه ةظحالم عم َرّفَكَف ةنسلاو باتكلا نم حيحصلا هقفلا قيرطب ًاملاع نوكي

 رفكف حيحصلا ملعلاب ًاكسمتم :يأ ءلهجلا نع ًاديعب ..ىوهلا نع ًاديعب نيديقلا

 رفكلا دوعيال انه رّمكملاف هرَّمكملا مهوت امك سيل رّقكملا اذه نأ نيبتو ًاملسم

 نع ًاديعب ًاعفدنم سيل هيلع رفكلا قلطأ نوكي نأ :يهو ىرخألا ةلاحلا يف الإ هيلع

 هيلع قدصي يذلا اذهف «ىوهلاو لهجلا يف قراغ وه لب لهجلا نع ًاديعب ..ىوهلا

 راح الإو رفكلا هقحل كلذك ناك نإف :ةحيحصلا ثيداحألا ضعب يف ءاج امك

 رفكلا نيب هيف ىعاري نأ يغبني يذلا وه ليصفتلا اذهف هيلإ عجر :يآ ؛هيلع رفكلا

 ملسم ىلع رفكلا قلطأ نم ..يلمع رفكو يداقتعا رفك ًادبأو ًامئاد لوقن يذلا

 ىوهلا عابتاب رفكلا قلطأ نم امأ «روجأم وه لب ؛هيلع ءيش ال وهف بئاص داهتجاب

 ملسملا ىلإ رفكلا بسن امئيح ًالعف ةلملا نع جورخلا ينعي نأ امإ انهف لهجلابو

 هيلع رفكلا دوعيو راحي يذلا وهف ًاقح نمؤم هنأ ملعي وهو هلوسرو هللاب نمؤملا
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 مامإلا لاق امك ًامثآ ًايصاع نوكيف طورشلا نم ءيش يف لهاست دق نوكياالإو

 .هللا همحر يوونلا

 .لاؤسلا اذه نع ًاباوج ىل ودبي اماذه

 ٠١:۱۷:1١( /۷۹۷) "روللاو ىدهلا"

SSD؟داهجلا لطع نم رفكي له باب  

 يداقتعالاو يلمعلا رفكلا نيب قرفلا ىلع مالكلاو

 :[مامإلا لاق]

 ءانتاليجست نم ريثك يفو انتارضاحم يف هانقرط املاط عوضومو ثحب [ةمث]

 دج يرورض رمأ اذهو «يداقتعالا رفكلاو يلمعلا رفكلا نيب قيرفتلا وهو الأ

 وأ يردي ال ثيح نم رفكلا يف عقي نأ هيلع ىشخي ءرفكو رفك نيب قرفي مل نمو
 هنع ىلاعت هللا يضر سابع نب هللا دبع نع حص كلذ لجأ نم «يردي ثيح نم

 كلوا هللا لّرنَأ ب ْمُكَحي  ْنَمَول :ىلاعت هلوق رسف هنأ قحب نآرقلا نامجرت وهو

 مل نمف ءرفك نود رفك وه امنإ نونظي امك سيل :لاق :(؛4:ةدئاملا)#َنوُرْفاَكْلا ُمُه

 ةروكذملا ةيآلا نع كلاؤس نع باوجلا نم ديصقلا تيب انه هللا لزنأ امب مكحي

 الو مهضعب ىلع قبطنت دق يباوجف ءداهجلا اولطع نيذلا ءالؤه ىلع قبطنت له

 ؟كلذ فيك «مهضعب ىلع قبطنت

 ةديقع داهجلا ةيعرش ركنأ نمف .رفك نود رفك :روكذملا سابع نبا رثأ ليلدب

 ةيضرفب فرتعا نم امأ ءاهريغو ةبآلا هيلع قبطني يذلا وه اذهو ءرفاك وه اذهف
 هبلاكتل ًاعابتا هارهل ًاعابتا دهاجي ال هنكلو ًاموكحم وأ ًامكاح ناك ءاوس داهجلا

 ۸ ا



 نيب قرف ال ءايداقتعا ًارفك سیلو ءًايلمع ًارفك هرفك نوكي اذهف «كلذ وحنو ايندلل
 قيرطب مارحلا بسكي امنإو ؛لالحلا بسكلا كرتي يذلا نيبو ءداهجلا كرتي يذلا

 اهيطاعتم يف قدصي كش الب يصاعم هذه لكف «كلذ هباش ام وأ رمخلا عيب وأ ابرلا

 ًابلق رومألا هذه لحتسا نوكي نأ امإ «هللا لزنأ ام ريغب مكاح لك ىلع قدصي ام

 بكترا نمف «ًايداقتعا سيلو ًايلمع اهلحتسا :يأ ءًابلق ال ًابلاق اهلحتسا وأ ًابلاقو

 ًامرحم لحتسا نمو ؛رفك نود هرفك اذهف مرحم هنأ دقتعي وهو مالسإلا يف ًامرحم

 اوبر نيذلا ًالثم مويلا بابشلا نم ريثكك لالحتسالا اذه يف ءيشال هنأ دقتعي وهو

 ةراهطلاو ةالصلا :كل لوقي ؟نولصت ال اذامل مهل ليق اذإ :ةصلاخ ةيبوروأ ةيبرت

 نيرذقلا ةيلهاجلا نمز يف تناك هذه «هرخآ ىلإ ءوضولاو ةبانجلا نم لسغلاو

 رفكلا وه اذه :ةالصلا هذه لثمل ةجاح كانه سيلف مويلا امأ :نيخسولا

 ال اذامل :هل لاقي فسآلا عم ملسملا بابشلا نم ريثك نأش وه امك امأ «يداقتعالا

 .انيلع بوتي هللا :لوقي ؟يلصت

 يف مكاح يأ كلذك «هللا ضرف امب مئاق ريغ نكل ةيضرفلاب فرتعم وه :ًاذإ
 نآلا .داهج كانه سيل نآلا :لاق اذإ ؟هللا ليبس يف دهاجت ال اذامل :هل ليق اذإ ايندلا

 اهب هللا لزنأ ام يتلا تاليوأتلا هذه نم «رفكيلف ءاش نمو نمؤيلف ءاش نمف ةيرح

 هللاو هنأ دقتعي يذلا امأ ؛رفاكلا وه اذه عرشك داهجلل ركنملا اذهف ءناطلس نم

 دعتسن امثيرو ؛يغبني امك دادعتسا اندنع سیلو ءائنيعي هللا نکل ؛دهاجن نأ بجي

 ريثكك عيطتسي ال ناك اذإ نکل «ًامثآ نوكيف «دعتسي نأ عيطتسي وهو «هرخآ ىلإو

 :يماعلا لثملا يف ءاودهاجي نأ نوعيطتسي ال ؛نيملسملا دارفأ نم نآلا ملكتي نمم

 «نيع ضرف داهجلا نأ مالكلا ةصالخ كلذلو ءةقيقح هذهو .زرخم مواقت ال نيع

LET | 



 ثيدحلا يف ءاج امك تعادت ممألا نأل ؛نامزلا اذه يف وه ةيضرف نوكي ام دشأو

 .ًاقلطم يمالسإلا خيراتلا يف هلثم ري مل ًايعادت قباسلا

 (1:5"01 /۷۲ ۰ )"رونلاو یدهلا"

 هباتكب يدشر ناملس َرَفَك له باب 1

 ؟هلتق بحي لهو "ةيناطيشلا تايآلا"

 ؟"'ةيناطيشلا تايآلا" باتك بتاك يدشر ناملس رمأ يف مكلوق ام :لاؤسلا

 هنع اورشنام بسح ىلعو ؛باتكلا تأرق ام انآ ءلاؤسلا نم برغتسأ :خيشلا

 .حضاو نوكي لاؤسلا وأ ءاذكه ريغ ديري له ءًاملسم سيل وهف

 ينيمخلا نم يدشر ناملس لتقب ىوتفلا نأ متملع امم مكيأر يف له :لئاسلا

 ؟ىوتفلا هذه لثم يهتنت له مالسإلا ىلإ هتدوع نلعأ دقو نآلاو «ةحيحص ىوتف

 يفكت ترشن يتلا عطاقملا نكل ءهباتك تأرق ام انآ لوقأ عجرأ... :خبشلا

 انأ كلذلو «هلتق بجي هنيد نع دترم لوأ وه سيل لوقأ كلذ ىلع ءانب :هتنادإل

 يفو رصم يف نورفكي اولازي ال اورفك نيذلاو «ناسنإلا اذه نع لئاستلا اذامل لوقأ

 ةلاه تذخأ هذه نكل «نيدترم مهو ال مآ مهلتق بجي له لئاستي دحأ ال ؛هريغ

 مالسإلا نع ةفرحنم ةيمالسإ ةلودو ءةهج نم ناسنإلا اذه رفك لوح ةصاخ

 ايند يف دجوي ال هنأكو «لتقي اذه نأ دب ال هنأ تلاقو تلغتسا ةعيشلا يه حيحصلا

 هنأ عم لجرلا اذه الإ نيدترملا نيملسملا نم هلتق بجي نم نامزلا اذه يف مالسإلا

 .مهءاصحإ نكمي ال ريثك ءالؤه فسألا عم

 لان هرفك يف ليصأ رفاك نيبو ءدترا ملسم نيب قرفي عرشلا له !ىرت اي نيدعب
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 ؟كاذو اذه لتق بوجو نيب قرفي له ؛مالسإلا يبنو مالسإلا نم

 ؟يئثيدحت لاؤس مآ هل لاؤس اذه له :ةلخادم

 ؟تلق اذام هتمهف له ..ال :خيشلا

 .معن :ةلخادم

 نأ امإ ؛مالسلا هيلع لوسرلا نم لان يذلا رفاكلا له :لوقأو ممتأ انأ :خيشلا

 نيد يف وأ مالسلا هيلع لوسرلا يف نعط يذلا رفاكلا اذه ءًادهاعمو ًايمذ نوكي

 امإ رفاكلا اذه «ةفورعملا مالسإلا رئاعش نم ةريعش يأ يف وأ نآرقلا يف وأ مالسإلا

 ًادهاعم وأ ًايمذ ناك اذإف ءايبرح نوكي نأ امإو ؛ًادهاعم نوكي نأ امإو ايمذ نوكي نأ

 ؛همد حابأو هسفن نم ةمذلا عفر دقف هبناوج نم بناج يف مالسإلا يف هنعط درجمف
 ؛لتقلا قحتسا اهل عضخي ملو اهابأ امنيحف ءةمذلل هعوضخب نصحأ همد نآل

 نييمذلا نم ًاريثك نأ «نيملسملل ةزعلا تناك امنيح لوآلا مالسإلا يف عقو كلذلو

 هذه راثت ال اذاملف ءةلاصأ مدلا لالح وهف ًارفاك ناك نإو ءًايمالسإ ًادح اولتق

 لالغتسا ءايندلا موقت باتك فلأي ناسنإلا اذه لثم ةيضق امنإو ءاهرثكأ امو اياضقلا

 .فيرش ريغ يسايس

 .لتقي ال هنأ اذه ىنعم له :ةلخادم

 لشق نم كانه سيل هنأل ؛لَتقُي الو لّكقُي ىنعملا وه :خيشلا

 ؟لّدَقَي نم دجوي ال اذامل :ةلخادم

 يدنع وهو ًالثم هل برضأ انأو «نيملسملا نم رثكأ هلباقم لتقيس هنأل :خيشلا

 ريغ نييناطيربلا نم تائملا لقن مل نإ تارشعلا لتق بجي ..باتكلا اذه نم رطخأ

 ما 1١



 لوقأ «ديعب يدهع نآل لوقأ اذام يردأ ال بحاص مهنم «باتكلا بحاص اذه

 ؟ةيبرعلا لودلا ضعب نم تاجاجتحا تماق هنآل ؛لدبو ريغ وأ ءيشلا اذه ىأر

 .دوجوم :ةلخادم

 ةليل يف هل تلقل ؛ىرأ اميف يعم وه ناكو لتقلا ىرأ تنك ول هل لق :خيشلا

 نأل رش ءالؤه نأل ؛اهيف نمب ةناحلا وأ ىهقملا اذه فسني نأ بجي ءاهيف رمق ال

 ...لعفي هرمآ ينأ مهفي نأ دمحم وبأ اي هبتنا

 ..:ةلخادم

 اوبتكي ةيلخادلا ةسبلآلا ضعب ءال مأ متيأر متنأ نكمي «تعمس انأو :خيشلا

 اذه تأرق انآ ؟ءيش كيه يف ؛هللا الإ هلإ ال هنم تحت اوبتكي لعنلا وأ ةداهشلا مسا

 .لتقيل ناسنإلا هدب وش :ريثك هنم ءیش اذهف ؛هتيأر ام نكلو ءىشلا

 (۰۰:۳۷: ٤۸ /595)"رونلاو ىدهلا"

 : هب هلوق ىنعم باب [<545]

 «لاق امك وهف ينارصن وأ يدوهي انآ لاق نم»

 امك وهف ينارصن وأ يدوهي انآ لاق نم» .يدوهي انآ :لوق ينعي لا يف :لاؤس

 .فيك وأ ثيدحلا رسفن فيك انه .«لاق

 .ًادصاق هلاق اذإ :خيشلا

 .معن يأ :يقلملا

 ہا



 وأ ًابضاغ لاق اذإ امأ :خيشلا

 .جهنملا سفن :ةلخادم

 .ينعي لخدت ةدعاقلا سفن هذه لك يخأ :خيشلا

 ةدعاقلاب طبضت مل صوصنلا هذه لك «هذه اذإ انخيش ةقيقحلا :ةلخادم

 .ًادبأ :خيشلا

 .ادج ميظع طلخ حبصي :ةلخادم

 .ربكأ هللا .ربكأ هللا :خيشلا

 عمسن انك انأب لوقأ انآ :ةيصولاو ناوخإلل ريكذتلا باب نم انخيش يف :ةلخادم

 «رفك ةيطارقميدلا نأب ىرت تناك يتلا ةيمالسإلا تاعامجلا نم ريثك نم قباسلا يف

 .رفكلا لهأ نم وه اهالوتي فيك يردن الو ةيطارقميدلا ىلوتي يذلا نأبو

 .ربكأ هللا :خيشلا

 ام ريغ نولوقي اوحبصأف «لدبتو لاحلا ريغت مث .ىلاعت هللاب ًاذايع :ةلخادم

 .نولوقي اوناك

 .ربكأ هللا :خيشلا

 انل يغبني ال هنأ يناوخإو يسفن اهب يصوأ يتلا ةيصولا «ديرأ انآ كلذل :ةرقش

 «(167:ماعنألا74هوُعبَناَف يقسم يطا رص اذه َنَأَول ءيوسلا طخلا ىلع نوكن نأ الإ

 رمألا امأ :نينثا نيرمأل ؟اذامل ؛فورظلا تناك امهم لدبن وأ ريغن نأ يغبني ال

 مهفلا ىلعو ؛ةنسلاو باتكلا نم ليلدلا ىلع موقي ال حضاو انجهنمف :لوألا

 يذلا ينإف :يناثلا رمآلا امأو .حلاصلا انفاس نم هانفرع يذلا قيقدلا حيحصلا

 ءوجرن ام ريغ -هللا حمس ال- لآم ىلإ لدبتو لاحلا ريغت نإ -هللا حمس ال- هاشخأ

 .- هللا حمس الو هللا ردق ال- انم نوكي انريغ نم ناك امك «نوکی رمألا نإف
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 دج بيجع ءيش ءناميلا نب ةفيذح نع رثأ كانه -هللا حمس ال- :خيشلا

 اوناك ًاسانأ انيأرف جيلخلا برح نع انملكت امنيح ةطرشألا ضعب يف تركذ تنك

 نورصني اوناك ءًاضقانم ًالوق نولوقي اوداعف ءآلوق نولوقي بيرقلا سمألا يف

 نم تبجعف ؛هورصن مهب اذإو ًاصخش نولذخي اوناكو «هولذخ مهباذإو ًاصخش
 دهعلاو لوقي ناك ءونكلَي هللا لوسر رس بحاص هنإف بجع الو ناميلا نب ةفيذح

 خألا لعلو «ىنعملا راضحتسا لواحأس لقألا ىلع نكل «ينم ديعب صنلا اذهب

 له فرعي نأ مكدحأ دارأ اذإ :لوقي :هظفل رضحتسي انناوخإ نم هريغ وأ يلع

 هلوقي ناك ام فالخ ًائيش لوقي ناك اذإ رظنيلف ال مأ هتباصأ له ةنتف ةئتفلا هتباصأ

 ؟ظفللا ركذت .ةنتفلا هتباصأ دقف ًاقباس

 رظنيلف :وه نكل ءلوألا ردصلا ينعي تلق امك رمألا وه ءانخيش :نسح يلع

 .مويلا هللحي حبصأ ًامارحو سمألاب همرحي ناك ًالالح

 .مويلا سائلا نم ريثك ىلع قدص وه اذه :خيشلا

 .-هنع هللا يضر- ةفيذح نع يوش معأ ةياور يف ءانخيش :نسح يلع

 .هويأ :خيشلا

 تنك ام ركنتو هركتت تنك ام فرعت نأ ةلالضلا قح ةلالضلا نإ :ةلخادم

 .فرعت

 .معن .ربكأ هللا «ربكأ هللا :خيشلا

 20١ : غل: هزل /5ا/#")و (0 1:٤۷:٩ /۷۳) "رونلاو ىدهلا"
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 ؟رفاك رحتنملا له باب [159*]

 هسفن لتق نم» :"ملسم حيحص يف امك مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق :لاؤسلا

 ًادلاخ منهج ران يف هنطب يف اهب اج وني - نعطي :يأ- أجوني هدي يف هتديدحف ةديدحب

 ؟رفكلا يضتقي لهو ديبأتلا اذه عون امف .ثيدحلا «...ًادبأ اهيف ًادلخم

 يف ءاج امك وهف «راحتنالا لحتسي نميف اذه نأ ثيدحلا رهاظ «معن :خبشلا

 .اهيف ًادلخم ًادلاخ ثيدحلا

 رفكو يداقتعا رفك :قيقحتلاو ملعلا لهأ لوقي امك نامسق اندنع رفكلاو

 «عرشلل ًاعابتا أطخ هنأب نمآ لعفلا اذه أطخب فرتعاو رافكلا لعف لعف نمف :يلمع

 هب نرتقا اذإ امأ «ىلمع رفك هرفكف ءوسلاب ةرامألا سفنلا هتبلغو ىوهلا هبلغ هنكلو

 اذه لثمف ءةلملا نع ملسملا جرخي هبو «يداقتعالا رفكلا وهف يبلقلا لالحتسالا

 ًارفاك ناك نم الإ رانلا ىف دلخي ال هنأل «ًايداقتعا ًارفك هرفك ناك نم ىلع لمحي

 .ىلاعتو كرابت هللاب ًاكرشم

 رهاظ نم كلذ لحتسا اذإ لالحتسالا ذخأن نيأ نم خيش اي بيط :لئاسلا

 ؟ثيدحلا

 نف َكِلَذ َنوُد ام ُرْفْغَيَو هب َكَرُْي نأ رفعي ال هللا نإ :ةميركلا ةيآلا نم :خيشلا

 هبلق ىف ناك نم رانلا يف دلخي ال هنأل «ةبوقعلا هذه فصو نمو (48:ءاسنلا) اشي

 .ناميإ نم ةرذ لاقثم

 (0 118 #29 بو( 15:49 /۳۰۰) "رونلاو ىدهلا "

 .(۳۱۳ مقرا 0
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 ؟رفك 06 ىبنلا ىلع دمعتملا بذكلا له باب [3]

 لَو يبنلا ىلع ًادمع بذكلا له «ميرم يبأ نب حون ركذ ةبسانمب :لاؤس

 يبأ نب ميركلا دبعك ًادمعتم بذك اذه نأ ةلأسملا ؟رانلا يف دولخلا بجوتسي

 ؟اذه دصق ول ةلملا نم جرخ

 ؟اذام دصق اذإ ...:خيشلا
38 

 اذه ءاهوحنو اهفييزت لجأل ادمع ةعيرشلا يف لخدي نأ دصق اذإ :ةلخادم

 ؟رفاک

 .رفاك :خيشلا

 ؟ثيدحلا نوعضي اوناك نيذلا نيعاضولا ةماعو :ةلخادم

 ىلإ توكشا :ثيدح ًالثم عضي نم ينعي ...كانه ؛ءاوس اوسيل :خيشلا

 يف سدلا دصقي ال اذه .(ةسيرهلا لكأب ينرمأف «ءاقلإلا نم ىفعض ليربج

 نما :ثيدح ًاضيأ ىور يذلاك :ةعاضبلا جيورت لجأ نم اذه ءاهرييغت وأ ةعيرشلا

 ..«ةنجلا لخد ةنخيلا لكأ

 هدنع ةنخيلا دجوف«ةيرقلا يحالف دحأ هءاج ةيرق مامإ نع مهضعب هنووري اذه

 اذإ مويلا وأ ًادغ اهرضحأ تنأ «كيلع ام :هل لاق ءدسفت نأ ىشخيو هدنع ةسدكتم

 لخد ةنخيلا لكأ نم» : ةو هللا لوسر لاق ءلسلست «هرخآ ىلإ ..هللا اوقتا !هللا دابع

 )١( ةفيعضلا )٤/ ۱۸١(.

 ۷ 1 ا



 باب مامأ ةموكم ةنخيلا دجسم نم نوجرخي «نوقدصي نوداكي ام سانلا ««ةئجلا

 نم اوفرصنا تاظحل يفو ؛ةئجلا نولخدي ناش نم ةنخيلا نورتشي ءدجسملا

 ةنخيلا لكأ نم» :ربنملا ىلع لاق خيشلا نآل «ةنخيلا نم ناكملا فظن ؛دجسملا

 .«(ةنجلا لخد

 اذه نكل «رانلا نم هدعقم أوبتيلف ءرانلا قحتسيو «ءارتفاو بير كش الب اذهف

 .هاوه عبتم اذه «ةعيرشلاو نيدلا داسفإ دصق يذلا كلذ نع فلتخي

 ىلع بذاكلا ىلع مكح هنأب درفت نميف ءاملعلا هركذ ينيوجلا نأ ركذأ :لاؤس

 ؟رفکلاب هللا لوسر

 دب ال يداقتعا يفانأ نكل «حلطصملا يف هيلع صوصنملا اذه «معن :خيشلا

 .بذكلا ىلع هل عفادلا ةسارد نم دب ال ءليصفتلا نم

 )٠١:۳٤:٤١/۳۱( "رونلاو یدهلا"

 ؟هبحاص رفكي ىذلا هللا نيد نع ضارعإلا دح ام باب 14°٥1

 ضقاون"" يف هللا همحر باهولا دبع نب دمحم خيشلل لوق كانه :لئاسلا

 ْنَمّو# :ليلدلاو هب لمعي الو هملعتي ال :هللا نيد نع ضارعإلا :لوقي "مالسإلا

 «مالكلا اذه حرش وجرنف (1؟:ةدجسلا)4اَهْنَع ضرع مث وّبَر تايب رك نم ملط

 الو هملعتي ال هللا نيد نع ضارعإلا «لمعلا اذهب يتأي نم رفكي فيك :ينعي

 ؟هب لمعي
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 اهيف ركذ يتلا هنطاوم يف رفكلا ةظفل مهفأ امك انه ضارعإلا مهفأ انأ :خيشلا

 «يلمع رفكو «يداقتعا رفك :ناعون رفكلا نأ مهفأ «ةنسلاو باتكلا نم رفكلا

 قرفلا ملعت ملعأ هللاو نظأ اميف كنأ دقتعأ ينأل ؛ليصفتلل ةجاح الو لوقأ كلذك

 ؟كلذك سيلأ ؟يلمعلا رفكلاو يداقتعالا رفكلا نيب

 .معن :ةلخادم

 نوكي ضارعإلا نإ :لوقأ ينكل «ليصفتلل يعاد الف كلذلو «معن :خيشلا

 هيف ضارعإلا ناك اذإف ءًاداقتعاو المع نوكي نأ امإو ًالمع نوكي نأ امإ رفكلاك

 الو يلمعلا رفكلاك وهف داقتعالا هيف نكي مل اذإو «يداقتعالا رفكلا وهف داقتعالا

 ثيح اهتحارصب ينعت ةبآلا نإ :لوقن نأ عيطتسن :رخآ ىنعمبو كلذ يف لاكشإ

 سيلو يبلقلا ضارعإلا ينعت يهف ملظأ ال :يأ (0؟:ةدجسلا)4ُعَّلْظَأ نمو :لاق

 .يداقتعالا رفكلا ينعت يهف يلمعلا ضارعإلا طقف

 (07 1:59:15 /۲۳۲) "رونلاو ىدهلا"

 ؟رفاك مادص له باب [3]

 ؟رفاك مادص له لأسن نأ ديرن :لاؤس

 ؛ملسملا مهي ال :ًادبأو ًامئاد لوقأ انأو ؛لاوقألا هيف تبرطضا مادص :خيشلا

 نم ًالك نآل ؛قساف وأ رفاك وه مكاحلا نالفلا نأ اوفرعي نأ ًاعيمج نيملسملا لب

 قساف هنأب انلق وأ «رفاك هنأب انلق اذإ اننأل ؛نيملسملل ةيسنلاب دحاو امهباسح نيرمألا

 ؟ةليصحلا وه ام رفاكب سيل قساف ملسم

 ہا



 ْنَم ؛دوهيلا ىلع اوجرخي نأ اوزجع نيذلا جرخيس يذلا نمو .معن :خيشلا

 لأسي امنيح عئاض مويلا ملسملا بابشلا نإ :لوقأ انأف كلذلو !؟نوجرخيس نيذلا

 نع دترم رفاك مكاحلا نالف هنأ مهم شم ققحتي وأ مهوتيو نظيو «لاؤسلا اذه لثم

 ملظ نم هلاح صلخي هنأ رداق شم وه هيلع جرخي ؟باشلا لعفي اذام .بيط نيدلا

 .هيلع ءاضقلاو هيلع جورخلا نم نكمتي نأ نم ًالضف ديتسملا مكاحلا اذه

 ملسملا بابشلا وأ نيملسملا نأ ىلع ليلد ربكأ مويلا رصاعملا خيراتلا مث

 تماق هنأ ملعي انلكف ؛همالسإلو هنيدل لمعي فيك فرعيال عيطتسي ال ىرحألاب

 وه اهيف ةيئيدلا ةسامحلا تناكو ؛ةيمالسإلا دالبلا ضعب يف ةديدع تاروث كانه

 ثيح نم ةئيس ةبقاعلا تناك ًادج ةرم تناك ؟ةرمثلا تناك اذام نكل ؛لوألا عفادلا

 ةضافتنالل ةبسنلاب ًافنآ هتركذ ام وه ببسلاو ءداسفإلا يف اوعقوف حالصإلا اودارأ

 ؟حضاو «ةيداملاو ةيعرشلا لئاسولاب ذخآلا مدع

 نحن انبجاوف هنيد نع ًادترم ًارفاك مادص ناك نإف ؛كلاؤس ىلإ دوعن :ًاذإف

 ذئمويو ءةيمالسإلا ةلودلاو يمالسإلا عمتجملا ةماقإل لمعن نأ نيملسم انتفصب

 كلذلو ؟فيك تفرع ءًاقساف ناك وأ ًارفاك ناك ًءاوس رکبو ديز قيرطلا نم بحسي

 وأ رادصتساب هسفن لغشي ملسملا بابشلا نأ هوجولا نم هجو يأب نسحتسأ ال انأف

 ةدئاف كانه ام هنأل ؛ملسم مكاحلا نالف وأ رفاك مكاح نالف هنأب ىواتف بالجتسا

 .ًافنآ كل تركذ اميف ةلئسألا وأ تاباجإلا هذهو ىواتفلا هذه ءارو نم ةيلمع

 "رونلاو ىدهلا" )۳٤۶/ ٥۳:۱۲:٠٠(

 مسد



 جراوخلا بانذأ ركذ باب [1]

 هل لبقت مل دبعلا قبأ اذإ» :لاق لاب يبنلا نع «هنع هللا يضر [ريرج نع]

 .(مهيلإ عجري ىتح رفك لقف» :ةياور يفو ءاقالص

 .(حيحص)

 :[مامإلا لاق]

 اهنأ ينعي ؛«ةرصبلاب انهه ينع يوري نأ هركأ ينكلو أَي يبنلا نع يور دق»

 يصاعملا لهأ ريفكتب نيلئاقلا مهريغو جراوخلا نم ةعدبلا لهأب ةئاتمم تناك

 .(ملسم حرش! يف امك رانلا يف مهيدلختو

 نم ريثك يف مهتنتف ترسو «ةدع تاعامج رضاحلا رصعلا يف مهدلقو :تلق

 لمعلا ىلإ يمتتي نم فسألا عم مهيفو «فلسلا ةديقعب لهجلا ببسب دالبلا

 .تاحلاصلا هتمعنب متت يذلا هلل دمحلاو «تاعامج

 .(1/ هزل /۲) "بيهرثلاو بيغرتلا ىلع قبلعتلا"

 ةءاربلا ةعدب باب [59]

 :نمحرلا دبع انثدح :"ناميإلا" باتك يف مالس نب مساقلا ديبع وبأ [لاق]

 يرتخبلا وبأو ةرسيمو كاحضلا عمتجا :لاق «ليهك نب ةملس نع «نايفس نع

 .ةعدب ةءاربلاو ءةعدب ءاجرإلاو «ةعدب ةداهشلا نأ ىلع اوعمجأف

 .(حيحص روكذملا عمجلا ىلإ هدانسإ)

TA + 8 0 



 :[مامإلا لاق]

 هنع هللا يضر يلع ىلع اوجرخ نيذلا «جراوخلا عدب نم يه (ةءاربلا)و

 ناك نمم نوؤربتي اوناك ىتح «هب اوفرع ًابهذم مهل ةءاربلا تراص مث «هنم اوؤربتو

 تالاقم" يف كلذ ريسفت رظنا .ةدحاو ةلأسم يف ولو مهل هتفلاخمل مهنم

 )١105/١-١95(. يرعشألا نسحلا يبأل "نييمالسإلا

 (14 ص)""مالس نب مساقلا ديبع يبأل ناميإلا قيقحت"

 رئابكلا باحصأ يرفكمل ةهبش دَر باب [599]

 وأ مهل رفغي دق رئابكلا باحصأ نأ ريفكتلا ةعامج نم دارفأل انركذ دق :لاؤس

 يف اوبات دق ءالؤه نإ :اولاقف .نودلخي الو نوجرخي مث ةنيعم ةدمل رانلا نولخدي
 الثم دودحلا مهيلع ماقت ال نأك ءبونذلا نم ًايلك مهرهطت مل مهتبوت نكلو ءايندلا

 موي هبونذب لجو زع هللا هرَّكذي ينعي نم سانلا نم نأ :وه .هانعمب ثيدحب اولدتساو
 ؟ثيدحلاو لوقلا اذه ةحص ىدم امف .تہت دق .ءتبت دق بر :لوقي مث ءةمايقلا

 نأ بجي ملع بلاط كرابتعاب تنأو ءهفرعأ ام ظفللا اذهب ثيدحلا امأ :خيشلا

 ةعامجب نومسي نيذلا ءالؤه نم دحاو كل لوقي امدنعف «فتكلا لكؤُت فيك فرعت

 عم عمتجت ةصرفلا لّصّحت رظننت ام لدبف :ينالفلا ثيدحلا :ريفكتلاو ةرجهلا

 هل هجو ًاسأر هل ءوش ثيدحلا اذه هلأستو ينابلألا وهو هب تيلتبا يذلا خيشلا

 يذلا نمو حيحص ثيدح وه له هب تئج نيأ نم ثيدحلا اذه هل لق لاؤسلا

 اوففختب نيدعب :نوهتشي ام لكب اوجتحي نأ ءالؤهل اًدح عضن ةروصلا هذهب ؟هاور

 هنأل وه امبرف «ةعاسلا هذه الإ هتعمس الو ثيدحلا اذه تفرعام هللاو انأ ءانع

 ؛الثم رازبلا هاور اذه كل لوقيب باتك يف هفياش نوكي زوجيب ثيدحلا اذه همهيب

 ما 1١



 بتكلا تائم عجارأ يدب وش عجارأ يدب اذإ اله امنيب رازبلا عجارب ًاسأر ٍفئنيح انأف

 .هلصحن ام الو هلصحن دقو

 نيأ نم :ينعي ءاوروطتيب ةعامجلا هنأ ليلد اذهف افنآ هتركذ يذلا ليوأتلا امأ

 وهأ احوصن هتبوت نكت ملو بات يذلاف ءًاحوصن تناك ام هتبوت نکل بات هنأ ءاج

 كيلخ تنأ مث ؟ال مآ مهل رفغي ءالؤه لهف «بيط «بنذم وه ؟بنذم ريغ مآ بنذم

 2ْ4اَمَيْنَِك َكِلَّذ َنوُداَم ٌرِفْغَيَو وب َكَرْشُم نأ ٌرِفْفَي ال هللا نإ :ىلاعت هلوق عم

 نأل رهظلا ةمصاق يه ةلهجلا ءالؤهل ةبسنلاب عقاولا يف ةبآلا هذه نآل ؛(48:ءاسنلا)

 نمل كلذ نود ام رفغيو هب كرشي نأ رفغي ال" ءاملعلا لوقي امك عنام عماج صنلا

 ةفسلف هذه رئابك ومو رئابكلاف «كرشب سيل ام رفغي: ينعي ؛كلذ نود ام رفغي " ءاشي

 ريمأ ىلع اوجرخ نيذلا جراوخلا كئلوأ بانذأ ءالؤهو:مالسإلا يف ةليخد

 .هدعب نم نوتأي نيذلا ءافلخلا لك ىلع جورخلا مهل ًابهذم راصو نيتمؤملا

 00:14:37١( /ه9 ) " رونلاو ىدهلا "

 بونذلاب رفكي نم ىلع درلا يف باب ٠1

 :[ اب لوسر لاق]

 الو ءاونزتالو ءاوقرست الو ایش لاب اوكرشت ال نأ ىلع ىنوعياب اولاعتا

 يف ينوصعت الو «مكلجرأو مكيديأ نيب هنورتفت ناتهبب اوتأت الو ءمكدال وأ اولتقت

 يف هب بقوعف ًائيش كلذ نم باصأ نمو «هللا ىلع هرجأف مكنم ىفو نمف «فورعم

 ءاش نإ هللا ىلإ هرمأف هللا هرتسف ائيش كلذ نم باصأ نمو «هل ةرافك وهف ايندلا

 .(هنع افع ءاش نإو «هبقاع



 :[مامإلا لاق]

 «بونذلاب نورفكي نيذلا جراوخلا ىلع ءاملعلا لاق امك در ثيدحلا يفو

 لج يبنلا نأل ةبوت الب تام اذإ قسافلا بيذعت نوبجوي نيذلا ةلزتعملا ىلعو
 .هبذعي نأ دبال لقي ملو ءةئيشملا تحت هنأب ربخأ

 ْنَك كلَ َنوُداَم ٌرِفْغَيَو هب رش نأ رفعي ال هلا دِ :ىلاعت هلوق هلثمو :تلق

 نأ ربخأف بونذلا نم هريغ نيبو كرشلا نيب ىلاعت قرف دقف .(46:ءاسلا)4ُماَضَي

 نم دبالو .هل رفغ ءاش نإو هبذع ءاش نإف «هتئيشم تحت هريغ نأو .هرفغي ال كرشلا

 هريغف هل روفغم كرشلا نم بئاتلاف الإو «بتي مل نم ىلع ثيدحلاو ةبآلا لمح
 .امهنيب تقرف دق ةيآلاو «ىلوآ

 نيملسملا ريفكت نوري ءرضاحلا رصعلا يف تتبن ةتبان ىلع تججتحا اذهب و
 الإ رفغت ال اهنأو ىلاعت هللا ةئيشم تحت تسيل اهنأب نومزجي ةراتو «ةرات رئابكلاب

 مهيلع تمقآ املو ءةنسلاو باتكلا اوفلاخف كرشلا نيبو اهئيب اووسف ءةبوتلاب
 «باوصلا ىلإ مهضعب عجر ؛ةديدع تاسلج لب «تاعاس يف كلذب ةجحلا

 .نيقابلا هللا ىده ؛نييفلسلا بابشلا رايخ نم اوراصو

 .( 1717-171 7" ةحبحصلا"

 ةو دمحم ةمأب صاخ رانلا نم رئابكلا لهآ جارخإ له (٠

 ال رانلا يف [ِةلَب دمحم ةمأ نم] رئابكلا لهأو:ةيواحطلا بحاص لاق

 ..نودحوم مهو اوتام اذإ نودلخي

 :[ًالئاق مامإلا قلعف]

 (خ) ةعوبطم يفالو .ثالثلا تاطوطخملا يف درت مل نيتفوكعملا نيبام
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 كلي دمحم ةمأ ريغ ةمأ نم رئابكلا لهأ نأ ةدايزلا هذه موهفم نأل ؛حصأ اهفذحو

 كلذ يفو ءدمحم ةمأ نم رئابكلا لهأل فلاخم مهمكح ؛هب عئارشلا كلت خسن لبق

 «ناميإ نم ةرذ لاقثم هبلق يف ناك نم رانلا نم جرخي» :هنأ ربخأ ب يبنلا نإف رظن

 .هلمأتف ءًاقلطم ناميإلا ركذ لب كلذب هتمأ صخي ملو

 .(۷۲ص)"ةيواحطلا نتم ىلع قيلعتلا"

 تادابعلا ىف جراوخلا دئاقع نم باب ]7١1[

 :[مامإلا لاق]

 .(1" 3 /؟ /ا/) "ةحبحصلا"

 ؟ةبوت لتاقلل له باي ]
 :[ لع هللا لوسر لاق]

 بخشت :ىرخألا هديب هلتاق ًاببلتم هيدي ىدحإب هسأر ًاقلعتم لوتقملا ىتأي»

 لوقيف .ىنلتق اذه :نيملاعلا برل لوتقملا لوقيف «شرعلا هب ىتأي ىتح أمد هجادوأ

 .«راثلا ىلإ هب بهذيو «تسعت :لتاقلل هللا

 :[مامإلا لاق]

 روهمجلاو «قرط نم هنع روهشم " ةبوتلا هل ىنأو " :سابع نبا لوقو :تلق

 "الصحبحة")5/١/55:-155(.
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A3هنم باب  

 َرَحآ اإلا عم َنوُعْدَيآل َنيِذّلاَو : (ناقرفلا) يف يتلا ةبآلا هذه تلزن امل

 تلزن مث ءرهشأ ةتس انثبلف ءاهنيلل انبجع قحاب الإ هللا َمَّرَع يتلا َسْفنلا دوليا
 2 س ر

 هللا َبِضَغَو ايف الاخ ُمَنَهَج هوار ادعم اًنِمْؤُم لتي نَم مز9 :(ءاسنلا) يف يتلا

 " غرف ىتح كُهَنَعَلَو هْيَلَع

 لتاقلل ةبوت ال :لاق هنأ سابع نبا نع ةمدقتملا يراخبلا ةياور يف :[مامإلا لاق]

 ىلع روهمجلاو ءرجح نباو ريثك نبا لاق امك ةريثك قرط هل «هنع روهشم اذهو دمع

 اهفلاخت الو «كلذ يف ةحيرص (ناقرفلا) ةيآو ءهيف بير ال يذلا باوصلا وهو «هفالخ

 كلذل هنأكو ءادج رهاظ اذهو ءهتبوت يف تسيلو لتاقلا ةبوقع يف هذه نأل (ءاسنلا) ةيآ

 ءاهتزعل اهركذ نم دبال هنأ تيأر «هنع تاياورلا ضعب يف هيلع تفقو امك هيلإ عجر

 ينإ :لاقف ؛لجر هاتأ هنأ :هنع راسي نب ءاطع هاور ام :ىلوألا :اهل نيظفاحلا لافغإو

 اهيلع ترغف ؛هحكنت نأ تبحأف يريغ اهبطخو «ينحكنت نأ تبأف ةأرما تبطخ

 ؛لجو زع هللا ىلإ بت " :لاق .ال :لاق ؟ةيح كمأ :لاق ؟ةبوت نم يل لهف ءاهتلتقف

 " :لاقف ؟همأ ةايح نع هتلأس مل :سابع نبا تلأسف تبهذف ." تعطتسا ام هيلإ برقتو

 " يف يراخبلا هجرخأ ." ةدلاولا رب نم لجو زع هللا ىلإ برقأ ًالمع ملعأ ال ينإ
 ." نيحيحصلا " طرش ىلع حيحص دنسب (4 مقر) " درفملا بدألا

 «#ادمعتم انمؤم لتقي نمو# :هلوق يف سابع نبا نع ديعس هاور ام :ةيناثلا

 «ديج دنسب (۱۳۸ / ۵) ريرج نبا هجرخأ .هللا رفغتسي نأ الإ :ةبوت لتاقل سيل :لاق

 نأ الإ " :لاقف هسفن ىلع كردتسا مث :لوألا هلوق ىلع «هل رفغي ال هنآ ينعي هلعلو

 .ملعأ هللاو ." هللا رفغتسي

(VI Ne ۸/۱ /الصحيحة")٦" 



 ؟لتاقلا ةبوت هللا لبقي له باب ]۷٠٠[

 اي :هل لوقأف ....يلصي الو ءريبكلا نسلا رمعلا نم غلب خأب تيقنلا :لئاسلا

 ال اذامل ءيش لكو لامو ةحصب معنم ىلاعتو هناحبس هللاو رمعلا نم تغلب يخأ

 ةمئاد ةدقعك هدنع هذهو .هتفيظو ءانثأ لتق ءلناق انأو يلصأ فيك :لاق ؟يلصت

 ؟هبيجأ اذامب يندفأف هللا ىلإ يلاح فراع انأو لتاق انأو يلصأ فيك

 َنيِذّلا ِنَمحَّرلا ُداَبِعَول :ىلاعت لاق ؛لهجلا ةلكشم هذه ءهللا هحماس :خيشلا

 ممر َنوُنييَنيِذَلاَو ءاَمالَس اوُلاَك َنوُلِهاَجْلاُمُهَبَطاَحاَذِإَو انوه ضزألا لع َنوُشْمَي
 + م مآ رك سس ر چ كش هل هر سرچ ۾ رر داس ےس كه

 ءاَماَرَع ناك اًبتاذع نإ منهج َباَلَع انع فرضا اَنْبَر نولوقُي َنيِذْلاَو ءاّماَيِقَو ادجس

 َكِيَّذ َنْيَبَناَكَو اوريو اوُفِرْسيَ اوَقَقنَأ اَذإ َنيِذَّلاَو مامو ارسم ٌتَءاَس اإ
 رر ر

 اب الإ ةا َمَّرَح يلا قتلا ولقي الَو َرَتآ اإ هلا حم َنوُعْدَيال َنيِذَلاَو هاماَوَ
 هيف ُدلْخَيَوِةَماَيِقْلاَمْوَي ُباَدَعْلا هَل ْفَعاَضُي ءاَماَنَأ َقْلَي َكِلَد ُلَعفَي ْنَمَو َنوُنْرَيالَو
 ِتاَنَسَح ْمِتاَّيَس هللا لدبي َكِئَلْوَف اًاَض اّلَمَع َلِمَعَو َنَمآَو بات ْنَم الإ اُم
 .(١0-+7:ناقرفلا) احر ار ومع هللا ناو

 يف مالسلا هيلع لاق امكو ءلجو زع هللا ىلإ بوتي نأ هيلع ناسنإلا اذه :ًاذإف

 كاذب هلتق ىلع مدن هنع لقنت امك اذه ناك اذإف ؛(ةبوت مدنلا) :حيحصلا ثيدحلا

 يذلا بنذلا ذختي نأ هاشخأ ام ىشخأ انأ ءيلصي ال اذاملف ؛ةبوت هذهف «ناسنإلا

 كرت ىلع ةرباشملا يهو ةرركتملا هبونذو هماثآل أريربت هتايح يفةرم هنم عقو

 .ةالصلا

 ضعبل ةرايز ىف ةهبجلا ىف تنك :لاق «لتقلا ثدح فيك هتلأس :ةلخادم



 «قرفتلاب ةيرسلا ءاضعأ رمأي نأ نيدوجوملا ةيرسلا رمآ نم تبلط ءودعلا فئاذقل

 لتق نأ اهتجيتن ناكو ؛فئاذقلا مهيلع طقس ىتح تاظحل الإ يه تناك امف «ىبأف

 ءازج اذه :هل لوقيف «نيميلس اوناك ةنواعمو ةيرسلا دئاق ءدحاو رشع ةتس ةيرسلا نم

 املف ءةيرسلا دئاق هيف نيدوجوم اوناك نيذلا جرحلا عضولا ناشع رماوألل كتفلاخم

 .اهاور وه يتلا ةصقلا هذه ءاولتق نيذلا عم من هل لاقو هيلع لمك همتش

 ةيعون نم لتق ناك نإو لتقلا مثإ نم هيجنت ام ةروص هذه سب «شيلعم :خيشلا
 تمهف كنأ نوكت نأ وجرأ لاح لك ىلع نكل :رشابملا ءادتعالا ةيعون ريغ

 ليوأتلا اذهك ليوأت يأ نود ًاناودعو ًايغبو ًاملظ ًاناسنإ لتق دحاو ول هنأ «باوجلا

 ميمصتو مزع قباس نع ًادمعتم ًادماع اذكه لتق ول ءاذه كبحاص نع هلقنت يذلا

 ىشخأ انآ «تعمس ام لقنت نأ وجرأ انأ «هتبوت هللا لبق لجو زع هللا ىلإ بات اذإ اذهف

 بنذلا ذختيف ءيلصي ال نأ هل ةليسو ةروصلا هذهب ولو لتقلا اذه ذختي نأ ىشخأ ام

 لبقي لجو زع هللاو «لجو زع هللا ىلإ بونت 3 نأ امأ هيلع ةمكارتم بونذل ةليسو

 رفعي هلا نإ هلا ةَْحَر نم اوُطَتْفتال ْمهِسفْنَأ لع اوُقَرسأ يذل ا يِد دابع اي لف «ةبوتلا

 .هللا ءاش نإ هغلبت اذکهف «(۳٥:رمزلا) 4ایم َبوُيُزلا

 (60 154:78 /5531) "رونلاو ىدهلا"

 لتاقلا ةبوت لوبق مدع نيب عمجلا فيك باب ]٠03/

 ؟رفاكلا ةبوت لوبق نم مولعم وه ام نيبو

 نمؤملا لئاقل لعجي نأ هللا ىبأ» : كلاب هللا لوسر لاق :لئاسلا لوقي :لاؤس
 هللا نأ نم مولعملا عم ضراعتي ال امب ثيدحلا اذهل نكمملا ريسفت وه ام ”«ةبوت
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 ؟رفكلا نم عنشأ نمؤملا لتق لهف «ملسأ اذإ رفاكلا ىلع بوتي

 .يردأ ال ملعلا فصن :باوجلا :خيشلا

 ( ٠:۰۳:۳١ / ؟) "تارامإلا ىواتف"

 فحصملا سودي نم مكح باب [07]
 يداقتعالاو يلمعلا رفكلا ىلع مالكلاو

 لبق نإف «معن «كرشلاو رفكلا نيبو لجرلا نيب» :رخآلا ثيدحلاو ...:لاؤس
 نم ىتح ةلملا نم جرخي ال اًقلطم يلمعلا رفكلا نأو ءلمعلاو تايلمعلا نم اهنأب

 ..اًلثم ةلبزم يف فحصملا ىقلأ نم وأ «نيدلاب ءازهتسالاو ةيرخسلا هنم عقو

 ؟مالكلا اذه لوقي نم :خيشلا

 هر
 لثمأ انأ ال ال :ةلخادم أ

 ؟فيك :خيشلا

 اهعومجمب هذه نأ :لاقي لهف «معن ءاهنع باوج سيل نآلا لثمأ انآ :ةلخادم

 ؟يلمعلا رفكلا اذه تحت ةلخاد

 ؟يداقتعالا رفكلاو يلمعلا رفكلا اذه تفرع تنأ :خيشلا

 .معت :ةلخادم

 .هرفك شيإ ئزهتسي يذلا :خيشلا

 ..هنأو نمؤم هنأ نوكي دق وه :ةلخادم

 ام :اًحيرص نك لاكشإلا ةلازإ ديرت مادام !كيلع ىضري هللا دقدقت ال :خيشلا

 يا



 كدنع يلمع رفك اذه هللا باتك ىلع همدق عضي وأ هللا باتكب ئزهتسي نم مكح

 ؟يداقتعا وأ

 .اًيداقتعا اًرفك رفاك هنأ ىلع لدي :ةلخادم

 ام مالكلا ريخ ؟يداقتعا وأ «يلمع رفك «مالكلا اذه ىلإ ةجاح يف ام :خيشلا

 ىلع لدي :لوقت ةعجنلا نودعبت اذامل ؟يداقتعا رفك لوقت نأ كعنمي ام «لدو لق

 ؟يداقتعا رفك وأ تنأ مهفت اميف يلمع رفك وه له :حضاو لاؤسلا ءاذكو اذك

 ؟كدنع باوجلا وه ام «يداقتعا رفك وأ يلمع رفك :باوجلا

 اذه هنأل ؛ةلملا نم جراخ اذه ًاعبط نكلو «يلمع رفك هنأ مهفأ يذلا :ةلخادم

 ...كرشم هنأ سيل «نمؤم سيل «هتديقع ىلع لدي

 يل ودبي :كلوق وهو ءاذه كباوجب ملعأ هللاو فرعت ام تنأ اَذإ تنأ :خيشلا

 !ىلمع رفك هنآ

 .ل :ةلخادم

 رفكلا لثم يداقتعالا رفكلاو «يلمعلا قافنلا لثم يلمعلا رفكلا :خيشلا

 ؟ىلمعلا قافنلا وه ام ..يداقتعالا

 .بذكلاك نيقفانملا لمع لمعي :ةلخادم

 ؟رفكي اذه لهف !بيط :خيشلا

 .ال :ةلخادم

 ؟رفكي ىتم «بيط :خيشلا

 .اًلثم هلح دقتعا اذإ :ةلخادم

 مسد



 ؟شيإ اذإ :خيشلا

 ...هلح دقتعي نأك :ةلخادم

 قح هللا باتك اذه نأب اًنمؤم اًناسنإ نأ كلقع يف لخدي فيكف ءنسح :خيشلا

 نأ كنهذ يف عمجت لهف ؛هبلق يفرقو ام ىلع لمعلا اذه لدي ام ىلإ ترظن ول

 ؟هللا مالك ىلع همدق عضي هللا باتكب اًنمؤم

 .اًدبأ :ةلخادم

 ؟يلمع رفك هنأ يل رهظي :تلق فيك :ادإ :خيشلا

 ..وهو ًالاكشإ دروأ ىتح اذه ىلإ لصأ نأ ديرأ انأ «معن :ةلخادم

 رفك هنأ يل رهظي يل يذلا :كيف هللا كراب لوقت نأ زوجي ال نكل :خيشلا

 لدجلا نأل ؛اذه يغبتي ام ؛هنيعب رفكلا وه لب ءال :لوقتس ام ناعرس كنأل ؛يلمع

 فلي سيلو «ملسملا هيخأ عم اًحيرص نمؤملا نوكي نأب نوكي ةشقانملاو ثحبلاو

 .هرخآ ىلإ ...فده ىلإ لصي ىتح هرخآ ىلإ روديو

 دلي يذلا يداقتعالا رفكلا وه لمعلا اذه نأ دقتعت امإ :نيلجرلا دحأ تنأف

 كنأ لوقت يذلا ليصفتلا كاذل ةبسنلاب نحن لوقن امك دقتعت نأ امإو «رانلا يف

 نمؤي امهدحأ ةالصلل ناكرات نالجر :!؟ةطقنلا هذه ترضح يردأ امو ؛هترضح

 امك لوقي رخآلاو هرخآ ىلإ انل رفغي نأو ائيدهي نأ هللا لأسن لوقيو ضرف اذه نأب

 ؟الثم نايوتسي لهف..ةالص الب ةراهط الب :دالبلا كلت يف اندنع سائلا ضعب لوقي

 كلذ عم ةلثمألا أوسأ نم الاثم تبرض كيف هللا كراب تنأف ءالثم نايوتسي ال

 لمعلا ىلإ ترظن ام «يلمع رفك هنأ يل ودبي يذلا انآ :تلق كتلأس امل كباوج

 ا ا



 ؛اًيلمع ًارفك سيل اذهف هللا تايآب ءازهتسالا وهو بلقلا يف رقو ام ىلع لدي يذلا

 «يداقتعالا ريغ يلمعلا هقافن :يلمعلا قافنلاك وه يلمعلا رفكلا نل

 مالسإلا رهظي رانلا يف دلخم كانه لب «يداقتعالا قافنلا فالخب...هداقتعا

 يف وهف رفكلاب ئلتمم هبلق نكل ؛هرخآ ىلإ نآرقلا ولتيو نيملسملا عم يلصيو

 وأ تلق امك بذكي هنكلو «موصبو يلصي ملسملا نكل ءرانلا نم لفسألا كردلا

 دقتعا اذإ ؟اًيداقتعا هرفك حبصي ىتم ءايداقتعا سيل يلمع هرفك اذهف...يفي الو دعي

 ىلإ ءاًمارح سيل دعولاب فالخإلا نأ دقتعا اذإ ءاًمارح سيل بذكلا اذه نأ

 ...لضفت ...هرخا

 ءاملعلا هحلطصا حالطصالا اذه ءاوس يلمع رفك ليق اذإ هنأ ...:ةلخادم

 رفكلا نأ مهدنع نوكيف ..طقف لمعلاب طبترا ام وه نهذلا ىلإ ردابتي يذلا

 درت يلاتلابف ؛لمعلا سم وه يلمعلا رفكلاو ءطقف داقتعالا سم ام وه يداقتعالا

 اَذِإ لمع نيدلاب ءازهتسالا نأ ..داقتعا سيل وه اذإ «لمع ةالصلا كرت نأ ةهبشلا انه

 اذه نأ لاقيول اذبح :لوقأف «داقتعاب سيل لمع فحصملا سود ..داقتعا سيل

 .اًضيأ لمع هيف نوكي دق يداقتعالا رفكلاو «حالطصا درجم

 «لمع نوكي دق يداقتعالا رفكلا نأ :ةملكلا هذه ةصالخ :ينعي ..ولف :لوقأ

 .مالكلا يف اذه ...لمعلاو «هتاذب لمع وه

 ..ذاتسأ اي رظنا :خيشلا

 يف ناك ام وه يداقتعالا رفكلا نأ ضعبلا نظي امدنعف :خيش اي لوقأ :ةلخادم

 ؛خيش اي تنأ لوقت امكف «معن ..لاكشإلا دري انهف لمعلاب هل ةقالع الو طقف بلقلا

 روصتن نأ نكمي ال :خيش اي تنأ لوقت امكف «يلوق سيلو لوقي نم لوق لقنأ انأو

 نأ نكمي ال :كلذل رخآ لاثم خألا ركذ امك هنأ وأ :همدقب فحصملا سودي ناسنإ
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 ةدجس هلل دجسي ال نمؤملا روصتي ال :لوقي نم كانه «ناميإ نم ةرذ هبلق يف نوكي

 اًرفك سيل هنأ كلذ يف له :لوقي .داريإلا سفن نودرويب نمؤم هنع لاقي مث ةدحاو

 ؟اًيداقتعا

 نحن :كلاؤس نع كبيجأ انأ لاح لك ىلع نكل ءالثم نايوتسي ال :خيشلا

 سيلو «يلمع رفك وهف يداقتعا رفك لك :لوقن ةيضقلا هذه نع ملكتن امئيح

 ؟نئمطم ؟باوجلا اذه حضاو «يداقتعا رفك وه يلمع رفك لك سيل :سكعلا

 امير هذه ةرملا لثم اًمئاد ركذي ال مالكلا اذه نآل معن نئمطم :ةلخادم

 .سانلا ضعب دنع لاكشإلا...دربف

 ةلأسملا ركذن ام نحن نأل ؛كلذك نوكي نأ نكمي اذه اًمئاد ركذي ال :خيشلا

 نم عوضوملاب ةطاحإلا امأ «هبيجنف ًالاؤس لأسي دحاو نكلو ةرضاحم اهيلع لمعن

 يذلا نكل «هيف ثحبلاو ركفلا عمجو ةلأسملا ريرحت بلطتي اذهف بناوجلا لك

 لك سيلو ؛يلمعلا رفكلا هب نرتقي يداقتعا رفك لك :انسوفن ةرارق يف هدقتعن نحن
 يلمعلا قفانملاب خألل تيتأ كلذلو «يداقتعالا رفكلا هب نرتقي يلمع رفك

 نكل «هرخآ ىلإو مايصلاو ةالصلا رهظي يداقتعالا قفانملاف «يداقتعالا قفانملاو

 اذإ نوخي ..يفيالو دعي ..بذكي هنكل موصيو يلصي ملسملا امنيب ءرفكلا وه هرمأ

 ءرافكلا لمع هلمع ناك هداقتعا فالخ هلمع ناك امل اذهف «كلذ هباش امو نمتؤا

 ..رافكلا ةديقع تسيل هتديقع نكل

 اًصلخم هللا الإ هلإ ال :لاق نم :نولوقي انه يذلا خياشملا !خيش اي :ةلخادم

 هللا الإ هلإ ال :لوقي طق ةالص يلصي ال لجر نأ روصتت لهف «ةنجلا لخد هبلق نم

 ....اًلعف لوقي دحاو ةلاح روصتن نكمم :ينعي «هبلق نم اًصلخم



 لخد هبلق نم اًصلخم» :لوسرلا هيف لاق يذلا اذه !سأب ال ءال ال :خيشلا

 ؟باذعلا نم بصن هسمي نأ نود ةنجلا لخد :ىنعي ؟ةءاهتنا مأ ًءادتبا «ةنجلا

 .ثيدحلا ىف ديدحت ىف ام :ةلخادم

 ..الغم :ينعي «ىنعم ام :لأسن نكل يف ام :خيشلا

 ...:ينعي نأ نود «باذع الو باسح نود ةنجلا لخد ...:ةلخادم

 «تيزئارت :مويلا لاقي امك ةنجلا لخد تافصلا هذه يف طسب نم ءمعن :خيشلا

 ءاج امك هرخآ ىلإ وأ ةٌعبارم وأ ةّفصانم ةبيطلا ةملكلا هذهل هصالخإ ناك نم نكل

 هدارأ يذلا وه اذه له «ناميإلا برج بلق هيف ...هيف انك يذلا ثيدحلا يف

 لخد هبلق ...لاق نم ...دجوي ال ؟لمحلا اذه ىلع كلمح يذلا امو :ةلخادم

 .ةٌرشابم :ينعي ءةنجلا دع

 .اًعبط :خيشلا

 ....ىلع ؟هيلع انلمح يذلا ام ةّرشابم ينعي له !بيط :ةلخادم

 ..نم ىرخألا ثيداحألا وه :خيشلا

 نب ليعامسإ انثدح «يبأ انثدح :هللا دبع انثدح :ثيدحلا يف .....:ةلخادم

 «بيقيعم نب ةريغملا نب هللا دبع ينثدح :لاق «قاحسإ نب دمحم انثدح ؛ميهاربإ

 ..يراوتعلا ورمع نب ناميلس نع

 ....لاح لك ىلع نكل :خيشلا
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 نولصي ءايندلا يف انعم اوناك كدايع نم دايعانير يأ :نولوقيف» :ةلخادم

 ال انوزغ نوزغيو ءانجح نوجحيو ءانمايص نوموصيو ءانتاکز نوكزيو ءانتالص

 مهنودجيف :لاق هوجرخأف مهنم اهيف متدجو نمف رانلا ىلإ اوبهذا :لوقيف «مهارن
 نم مهنمو - ..مهنمو مهنمو ...نم مهنمف - «مهلامعأ ردق ىلع رانلا مهتلكأ دق

 ؛ةايحلا ءام يف نوحرطيف اهنم مهلوجرختسيف ؛هوجولا شغت ملو هقنع ىلإ هتذخأ
 «ةعرزلا تابن نوتبنيف ةنجلا لهآ لسغ :لاق ؟ةايحلا ءام امو «هللا لوسر اي :ليق

 ناك نم لك يف ءايبنألا عفشي مث ءليسلا ءاثغ يف ةعرزلا تبنت امك :اهيف ةرم لاقو

 ىلع هتمحرب هللا نئحتي مث :لاق ءاهنم مهنوجرخيف ءاًصلخم هللا الأ هلإ ال نأ دهشي

 ..«ناميإ نم ةبح لاقثم هبلق يف اًدبع اهيف كرتي امف ءاهيف نم

 .رشع ةتس ىلإ رشع ىدحإ يف انه ةحفص يف رظنا...ةياور ريغ اذه :خيشلا

 ..رشع انثأ هذه ...«ةياورلا اهنم ...يتلا رشع ىدحإ ..:ةلخادم

 ؟ةتهابلا ةعبطلا هذه ام :خيشلا

 !بيط ...هله ةديدج ةعبط :خيشلا

 :ملسأ نب ديزو :قاحسإ نب نمحرلا دبعو «ميهاربإ نب يعبر انثدح :ةلخادم

 موي ائير ىرن له :هللا لوسر انلأس» :لاق يردخلا ديعس يبأ نع «راسي نب ءاطعو

 0 («باحس اهنود سيل سمشلا ىف نوراضت له :لاق ؟ةمايقلا

 ...اذه نكمي :خيشلا

 باتكلا لهأ اياقبو :مهيرهظ نوب مهوقفانمو نونمؤملا ىقييفا !بيط :ةلخادم
 3 «لوقيف لجو زع هللا مهيتأيف :لاق هديب مهللقو



 يف مهنم ةدشانم دشأب هل قح هنأ ملعي قح يف مكدحأ امف هوزواج اذإف ..»

 ءاًعيمج جحنو ءاًعيمج وزغن انك !بر يأ :نولوقي ءرانلا يف اوطقس نيذلا مهناوخإ

 يف ناك نم :لوقي مث :لاق :نوجرخيف :لاق .هوجرخأف ناميإ نم رانيد ةنز هبلق يف

 يف ناك نم :لوقي مث :لاق «نوجرخيف :لاق «هوجرخأف ناميإ نم طاريق ةنز هبلق

 وبأ لوقي مث :لاق «نوجرخيف :لاق :هوجرخأف ناميإ نم لدرخ ةبح لاقثم هبلق

 . (هللا باتك مكتيبو ينيب :دیعس

 ؟فيك تيأر ؛ةالصلا ركذ هيف سيل ةياورلا هذه ءرظنا نآلا :خيشلا

 .معن :ةلخادم

 مالك هيفو اذه ديعس نب ديوس ...حيحصلا يف نأ تظحال انأو :خيشلا

 ..قيقدت اهل ةلأسملا نأ جاتحي نآلا كلذلو

 .ديعس نب ...نب ديوس ةدايز ...اهل :ةلخادم

 .معن :خيشلا

 ؟ةذاش نوكت نكمم :ةلخادم

 ...يف يراخبلا ةياور حجرن نأ الإ انيلع يقب امف «نكمم «معن :خيشلا

 .هللا اي :خيشلا

 )٠٠:۱١:۲۹/۲۷( "رونلا ةلحر"

 40 | ا ا



 بضغلا لاح ضرألا ىلع فحصملا يمر مكح باب [ 7٠041

 اي فحصملا تمر يللا ةأرملا ةلأسم كيلع حرط انناوخإ دحأ ناك :لاؤس

 نم انناوخإ نم دحاو يف انخيش اي اذهف...«قالطلاب اهجوز اهيلع فلح يتلا انخيش

 ىمر امل ىسوم انديس ىلع ةأرملا هذهل فحصملا ةيمرب هنأ لدتسم ملعلا ةبلط

 ؟حيحص لالدتسالا اذه له «حاولألا ىقلأ هموق ىلع اوعجر امل «حاولألا

 ؟اذام ىلع لدتسا مهفن اندب يخأ اي :خيشلا

 .اهجوزو يه تعزانت امل ةأرملا هذه ةصق ىلع :ةلخادم

 .انباوج ناك وش :خيشلا

 يكحي خيش اي يلع انوخأ يلخ ءانأ كباوج يخيش اي هللاو :ةلخادم

 .لضفت :خيشلا

 هتجوز قلخلا ةئيس ةأرما نع لجرلا ملكت امل اهموي يذاتسأ :نسح يلع

 ءنآرقلا ىلع فلحت اهنأ اهرمأ ىتح ءاهاهني وأ اهرمأي وأ اهعم ملكتي ناك امل يذلا

 الو ؛قلخلا ةئيس ةأرما هذهو ءزوجي ال اذه نأ تلق متنأف «ةدشب ضرألا ىلع هتمرف

 مالكلا اذه رخآ ىلإ قالطلاب هحصننو ءقلخ ةئيس ةأرما هتحت نم لمع هل عفري

 اذه لثم نإ هل اولاقف ءودبي سانلا ضعب لئاس هسفن اذه نأ اولأسي مه نآلاف

 هموق ىلإ عجر امل ىسوم هنأل ؛اذه نم ًائيش وأ ًارفك وأ ًامارح دعي ال لمعلا

 .حاولألا ىقلأ

 ةكئالملا :ماشلا يف اندنع اولوقي املثم سايق اذه :هيدهي هللا :خبشلا

 .نيدادحلا ىلع



 .زوجي ال «ةرجافلا ةقسافلا ةأرملا هذه ىلع هللا ميلك ىسوم انديس سيقي

 .قسف ىلع ًاقسف اهقسفب انلق ءاهريفكتب انلق ام نحن هنأل

 ۰::٤١:۹4( /۱۹۳) "رونلاو ىدهلا"

 فحصملا ثمر ةأرما باب [704]

 ؟اهجوز اهقلطي له ضرألا ىلع

 ىقيدص اذه ناسنإلا ةلأسم ىف كريشتسأ نأ ىنفلك ىقيدص ناسنإ ىف :لاؤس

 اهنأ ةجحب عازنلاو قاقشلل ينعي هتجوز نم قالطلا ديريو دالوأ ةثالث هدنعو جوزنم

 نآرقلا تمر نآرقلا يلع يفلحا اهل لاقو هتجوز نيبو هتيب عازنلا راصو «يلصت ال

 ؟نأشلا اذه يف مكتحبصن امف تابسملا عظفأب هبستو همتشنف هدي نم

 اهقيلطتب اهنم صالخلا ىلإ ردابي نأ ةيعرشلا ةحيصنلا اعبط :خيشلا

 ةئيسلا ةجوزلاب ىلتبملا جوزلا اذه ناسنإلا اذه قّلُخِب اناهجل نحنف(عاطقتا)

 ال ةثالث» :ثيدح يف ءاج دق ةأرملا هذه لثمب يلتبا يذلا جوزلا اذهو «قلخلا

 نحن كلذلو :(اهقلطي الو قلخلا ةئيس ةأرما هدنع لجرو :مهتوعد باجتست

 ءالؤه دوجو نكلو ءًافنآ اهنع تيكح امم ًاءوس لقأ تناك ولو ءاهقالطب هرمأن

 لوقن نأ عيطتسن ام ثلاث هناميإ ةوقو ءًايناث جوزلا اذه قلخب اناهجو ءًالوأ لافطألا

 كاذ نم وه نوكي نأ ىشخن اننأل ؛مكحلا وه اذهو قيلطتلا ىلإ ردابي نأ بجي

 يتجوز هللا لوسر اي» :لاقف ةا يبنلا ىلإ ءاج يذلا صخشلا كاذ لثم نم عونلا

 .(© 07/6 مقر) "عماجلا حيحص" (1)



 :لاق ءاهقلط :هلهجأ يذلا لجرلا اذهل لوقأ انآو ««اهقلط :لاق «سمال دي درت ال

 اهقلط اهقلط هل لاق اذإ هنأل هعم يوسي وش ««اهكسمأف» :هل لاق «اهبحأ ينإ»

 هل لاق ضعب نم نوهأ رشلا ضعب كينانح ءال «مارحلاب اهرشاعي حوري نكمي
 .اهكسمأ :لاق ءاهبحأ ىنإ :لاق اهقلط

 ىلإ ردابي نأ هيلع بجي يدقتعا يفانأ هنع يكحت تنأ يذلا لجرلا اذه

 عقياذهو ءةلكشملل ضرعيس نكل ءىرخألاو ايندلا يف اهنم حيرتسيل اهقيلطت

 لمعأ اذام بيط ؛دلو اذكو اذك اهنم يل نكل عونلا هذه نم اندرت ةلئسأ ريثك ءانعم

 اهيطعت وأ ءاهدالوأ ىلع تنأ موقت نأو ءاهنود ربصت نأ عيطتست ام ىردأ تنأ ؟كل

 نأ عيطتسن ام نحن اياضق هذه :خلإو مهتيبرت دسفتف مهتيبرتب يه موقتو دالوآلا

 .اهيف امب ىردأ رادلا بر ًايناثو ءاهعقاو ةقيقح فرعنو اهردق قح ًالوأ اهردقن

 اهيلإ دوعت له اهتقلط اذإ رظنا نكل ءاهقلط ناسنإلا اذهل لاقي :باوجلاف

 .ىلوألا ةلاحلا نم رثكأ اهتعجرثسا ول اميف اهعم اليلذ حبصتف

 (0:15:855 /1945) "رونلاو ىدهلا"

 «..ناملسم لتتقا اذإ» :ثيدح نيب عمجلا باب ] ٠١

 #..هب كرشي نأ رفغي ال هللا نإ# :ىلاعت هلوقو

 لوتقملاو لئاقلاف امهيفيسب ناملسملا لدتقا اذإ) :لوقي إو لوسرلا :لاؤس

 َنوُد ام ٌرِفْغَيَو هب ك رشي نأ رفعي ال هللا نإ# :ةيآ نأ نونظب سانلا ضعب ارانلا ىف امه

 [..ثيدحلا عم فلتخت ةيآلا] نأ نونظيف «(48:ءاسلا»4ُءاَشَي نيل كِل

 ؟راتلا يف نيدلخم امه :لاق له :خيشلا

 .0859مقر) يئاسنلا ننس حيحص )١(

00 1 
 ہا



 .نيدلخم لاق ام «رانلا يف امه ينعي :ةلخادم

 كري نأ ٌرفْغَي ال هللا نإ :ثيدحلا نيبو ةيآلا نيب اذإ فالخ دجوي ال :خيشلا

 .(4ه:ءاسنلا) اسب يَ كلذ نود ام ٌرِفْغَيَو هب

 .نامك جرخيو رانلا لحدي نكمم :ةلخادم

 ال لاق نم» :مالسلا هيلع لاق امك جرخي ديحوتلا ىلع تام اذإ اعبط :خيشلا

 اهيف ىتلا ةعافشلا ثيداحأب ةفورعملا ثيداحألاو «هرهد نم ًاموي هتعفن هللا الإ هلإ

 اذهف :(ناميإ نم ةرذ لاقثم هبلق ىف ناك نم رانلا نم اوجرخأ» :لوقي هللا نأ

 رانلا يف دلخي لتاقملا اذه امأ ملسملل ملسملا ةلتاقم ميرحت الإ ينعي ال ثيدحلا

 ىلإ انرشأ ىتلا ةعيرشلا ةلدأ نم ذخؤت ىرخأ ةيضق هذه ءرانلا يف دلخي ال وأ

 وهف ًادحج ةالصلا كرتي نم نيب انقرفو «ةالصلا كرات نع انملكت امنيح «أفنآ اهضعب

 نأل ؛رانلا يف دلخي ال اذهف ءاهب ًائمؤم ًالسك اهكرتي نم نيبو ءرانلا يف دلخم رفاك

 .رانلا يف دولخلا نم هيجني هبلق يف يذلا ديحوتلا

 )٠٠١:۲۳:٤١/۹۳( "رونلاو ىدهلا"

 » .راتلا يف ناعم ال» : و يبنلا لوق ىنعم : باب 1
ETَدَدَس هٿ اَرْفاَك لتق ٌنِمْؤَم» لاق هللا ٌلوُسَر اي ْمُه ْنَم َليِق ر ۶# و ا ) 

 رضي اَاَمِتْجا راتلا يف ناعم الد ب هللا ا لاَ َرْيَرْه ىبأ ْنَع

 .اَدّدَس من اَرِفاَك لعق نِمْوُم» :َلاَق ؟هللا لور ْنَم لبق .' (رَخآلا اًمُهدَحَأ

 :[مامإلا لاق]

 ال ماقتساو كلذ دعب ددس اذإ ءرفاكلل لتاقلا نمؤملا نأ - ملعأ هللاو - هانعم

 اللا



 ًالصأ اهلوخد هنع فني مل امنإو ؛هب وه ررضتي ًاعامتجا رانلا يف رفاكلا عم عمتجي

 نكلو «نمؤملا ىتح رانلا لوخد نم دب الف «اهدراو الإ مكنم نإو# :ىلاعت هلوقل

 ءاج امك ؛ميهاربإ ىلع تناك امك ًامالسو ًادرب هيلع نوكت امنإو ؛هرضيال كلذ

 .رباج ثيدح نم ًاحرصم كلذ

 يف ىرت امك يوري ال امب هنع اوباجأو ثيدحلا اولكشتسا دقو «يل ادب ام اذه

 مث رفاك هلتق نمؤم١ :باوصلا نإو «بولقم ثيدحلا نأ ليق ىتح ؛هريغو حرشلا
 (دمحأ دنس» يف ثيدحلا تيأر نيح (ليقلا) اذه ىلإ نكرأ تدك دقلو .(ددس

 اذه يف (ملسم خيش خيش وهو .يرازفلا) قاحسإ يبأ قيرط نم (۹ 0

 اي نم :اولاق :لاق هنأ الإ :ةريره يبأ نع هيبأ نع حلاص يبأ نب ليهس نع ثيدحلا

 يننأ كلذ نم ينعنم نكلو ««كلذ دعب ددسي مث رفاك هلتقي نمؤم»:لاق ؟هللا لوسر

 دنع نالجع نب دمحم مهنم ؛ةعامج ملسم ظفل ىلع هعبات دق قاحسإ ابأ تيأر

 .0009و ۲۳۲ /۲) هدنع ةملس نب دامحو 1٠”7( /؟) دمحأو (55 /؟) يئاسنلا

 .ظوفحملا وه باتكلا ظفل نأو .ذاش هدنع قاحسإ يبأ ظفل نأ كلذ نم يل نيبتف

 .ملعأ هللاو .هتركذ ام هاتعمو

 .(586ص)'" ملسم حيحص رصتخم"

 رفاك مالسإلا خيش نأب لاق نم ىلع درلا باب [۷۱۲]

 سانلا دحأ ءةيميت نبا مالسإلا خيش ثيدح يف مالكلا رثك :خيش اي :لاؤس

 هريفكن نع تفقوت املف ءرفاك ةيميت نبا مالسإلا خيش نأ :ةرتف لبق ةقيقح ينثدحي

 نم ةقيقح ةريح يف ينكرت ....رفاك وهف ةيميت نبا ريفكت يف كش وأ فقوت نم :لاق
 ميقلا نبا هنع هاور امو ةيميت نبا لوق وه يذلا ةركفب دهشتساو .عوضوملا اذه

 ًاذإ «ىنفت رانلا نأ ةيميت نبا لوقي فيكف «ىنفت رانلا نأ :هلوقب هذيمالت دحأ ةيزوجلا

 ہا اش



 .رافك نحنف ةيميت نبا ريفكت ىف انيكش وأ انفقوت اذإو ءرفاك ةيميت نبا

 ؟مالكلا اذه لوقي يذلا نمو :خيشلا

 .فاقسلا ةعامج :ةلخادم

 .شابحألا نم باش ةقيقحلا :ةلخادم

 خويش نم خيش وه سيل مالكلا اذه لوقي يذلا كيف هللا كراب يضرغ :خيشلا

 ؟كلذك سيلأ :مالسإلا

 .معن :ةلخادم

 ؟مالسإلا خويش نم وه له :خيشلا

 .ًاعبط ءال :ةلخادم

 حئاص حاص وأ قعان قعن املك مكيف هللا كراب متنأ ام اذامل :هاه :خيشلا

 .قحوأ باوص همالك لعل اوتفتلتو اوفاخت

 ىلع ًارصاق ناك رمألا نأ تيل مث «ةلهج مه ءاملعب اوسيل ًالوأ ءالؤه !يخأ اي

 «ىوهلا نم ئىشان لالضلا اذهو «لالضلاب نورقم لهج :لالض كانه لب «لهجلا

 فاقسلا بانذأو فاقسلا لثم كلذلو «هللا ليبس نع لضي يذلا ىوهلا عابتا وهو

 ءاملعلا نم مويلا ضرألا لهأ متلأس ولو :ءالؤه لاثمأب نومتهت ينعي متنأ اذامل

 قرفن نحنو ؛لاض هنأ :ةيميت نبا مالسإلا خيش يف لوقي نأ ؤرجي ام ملعلا بالطو

 ةنسلاو باتكلا فلاخ نم هنأل ؛لاض نالف :لوقن نأ وأ ءرفاك نالف :لوقن نأ نيب

 الل



 نبا مالسإلا خيش وه نم سانلا فرع عيمجلا ىدل ةفورعملاو ةفلتخملا لئاسولاب

 هللا دعب اهبابسأ نم ةقيقحلا يف هذه ؛ةوحصلاب مويلا اهيمسن يتلا هذه «ةيميت

 يف ةيميت نبا مالسإلا خيش بتك راشتنا وهلا هللا لوسر ةنسو باتك دعب هلوسرو
 ةرسيملا لئاسولا ًالوأ دوجو مدعل ؛ةرشتنم ريغ تناك هبتك نأل ؛رضاحلا رصعلا اذه

 .هردقو ةيميت نبا ملعب نيفراعلا ةلقل :ًايناثو :رشنلل

 مالسإلا خيش نأ اذكو اذك انعمس هللاو نيبيط انل ناوخإ نم بجعتأ هللاو انأو

 اذه لوقي يذلا نم «رفاك وهف هرفكي ال يذلاو طقف اذه سيلو «رفاك ةيميت نبا

 !؟مالكلا

 نما :لوقي لوسرلا نأل ؛رفاكلا وهف رفكلا اذه هيلإ داعي نأ قحتسي نم :لوقي

 قشمد يف ثيدحلا ءاملع رابك نم لجر هفلأ باتك كانه « ارفاك وهف ًاملسم رفك

 فورعملا وهو يرابلا حتف حراش ينالقسعلا رجح نب دمحأل ًارصاعم ناكو ماشلا

 مالسإلا خيش نأب :لاق نم نأ يف :ًاباتك فلأ «يقشمدلا نيدلا رصان نبا خيشلاب

 نيذلاو ةيميت نبا نامز يف ءاملعلا نم تارشعل ىواتف رشن كانهو «رفاك وهف رفاك

 سيل رومغم يداع لجر ناسنإ ُرَمَكُي دق هنأل ؛مالكلا اذه نوديؤي هدعب نم اوؤاج

 ةفسالفلا ىلع در يذلا ةيميت نبا امأ العف ةيرفك ةملكب ملكت هنأل ؛هتقيقح فورعم

 ..دوجولا ةدحوب نيلئاقلا ىلعو ةيفوصلا ىلعو مالكلا ءاملع ىلعو ةيرهدلا ىلعو
 ناسنإلا اذه لثم يتأي كلذ عم «هلثم ءاسنلا دلت نأ ردان ناسنإ اذه هرخآ ىلإ

 اذه «رفاك وهف رفاك هنإب لقي مل نمو رفاك مالسإلا خيش نإ :لوقيف نوبأملا رومغملا

 ناك ول ءاومعز ةيطارقميدلا اهمزلتست يتلا ةيرحلا نم هذهو ءرهدلا بئاصم نم
 عجارتي نأ عطنلا مامأ عضوو ناسنإلا اذهب ءيجل هللا لزنأ امب مكحي مكح كانه

 لجرلا اذه لثم ناسنإ نآل ؛هندب نع لصفو هسأر عطق الإو مالكلا اذه نع

 نم لب «ةيميت نبا رفكي طقف سيل هنأ :هانعمف نيملسملا ءاملع رابك هلضفب فرتعي

 Y۹ ل مل



 نبا لثم ؛ةيزوجلا ميق نبا :لثم اوؤاج نيذلا ءاملعلا لك ًاذإ رفاك ًاضيأ هرفكي مل

 الو ءناعتسملا هللا !ربكأ هللا !ربكأ هللا ءرافك ءالؤه لك ء«ريثك نبا لثم «يداهلا دبع

 .انيفاعي هللا مالكلا اذه نم انوعد .هللاب الإ ةوق الو لوح

 60:7 ۸۷۲۸)"رونلاو ىدهلا"

 ملع نم اوتوأ ام عم دوهيلا رفك يف باب 1

 دوهيلا نم لجر ءاج ظا هلا لوسر دنع سلاج وه امنيب هنأ :ةلمنأ ىبأ نع

 انأ :يدوهيلا لاقف (ملعأ هللا) : ةو هللا لوسر لاقف ؟ةزانجلا هذه ملكت له :لاقف

 الو مهوقدصت الف باتكلا لهأ مكثدح ام» : إو هللا لوسر لاقف ماكنت اهنأ دهشأ

 مهوبذكت مل ًاقح ناك نإف ؛هلسرو «هبتکو ؛هتكئالمو «هللاب انمآ :اولوقو مهوبذكت

 .«املع اوتوأ دقل دوهيلا هللا لتاق» :لاقر»مهوقدصت مل ًالطاب ناك نإو

 .حيحص :[مامإلا لاق]

 :[ًالئاق «اًملع اوتوأ دقل»: او )هل وق ىلع قلعو]

 لاق امك مهو ءا دمحم انيبنب اورفك نأ دعب مهملع مهعفني مل مهنكلو ؛ةاروتلا

 .ْمُهءاَتبَأ َنوُفِرْعَي اک لوف رعي :ىلاعت

 .(۱۳۳/۱)" نآمظلا دراوم حيحص"

 ؟رتولا تونق يف رافكلا ىلع ءاعدلا حابي له باب 3

 ؟رافكلا

 الح



 نكمي ءرتولا تونق ءاعد يف تئقي نأ هلادبو «هتالص يف تنقي ناك ول :خيشلا

 يف هنأل ءناضمر نم يناثلا فصنلا يفرتولا تونق ناك اذإ ةصاخبو «هب حماستي نأ

 رتولا تونق يف مهيلع نوعديو رافكلا نونعلي اوناك مهنأ فلسلا نع ةتباث تاياور
 ىلع ءاعدلاب تونقلا نع اوضرعيل اوناك ام مهنكل :ناضمر نم يناثلا فصنلاب

 سمخلا تاولصلا يف تونقلا كرت:باوجلا ةصالخف«سمخلا تاولصلا يف رافكلا

 .ةئسلل بلق اذه تولا تونق ىلإ ءاعدلا اذه لقنو ءرافكلا ىلع ءاعدلاو

 20١:56 :58/8ه89) "روللاو ىدهلا"

 ؟يدقع للخ اكيرمأ ءاسؤر رييغتب حرفلا له باب ]1

 ْثَّدح اذإف برغلا تاروطتو برغلا نوبقري نيملسملا ضعب انخيش :يقلملا

 يلمعلا يدقعلا للخلا نم ريتعي اذه لهف ءرورسلاو حرفلا اورهظأ هيف ءيشلا ضعب

 ؟سانلا ءالؤه حصنت اذامو «يبلقلا مأ

 ؟دصقت اذام ءاذام دصقت ءًاوفع :خيشلا

 .خيش نوتنيلك :ةلخادم

 .نالف ءاجو نالف بهذ اكيرمأ ءاسؤر :ةلخادم

 هآ :خيشلا

 .كلذ ريغ ىلإ نيملسملا عفنيس ينعي اذهو «كاذ نم فخأ اذهف :ةلخادم

 دب ال يذلا ةقيقحلا «لقعو ناميإ فعض .ًاعم لقعو ناميإ فعض اذه :خيشلا

 كرابت- هلوق ركذتي نأ «ةبسانملا هذه لثمب هنهذ يف اهرضحتسي نأ ملسم لكل
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 .باذعلا اوق وذيل (28:فارعألا)4اَهَتحَأ ْتَنَعَلٌةَمَأ ْتَدَخَد الك :-ىلاعتو

Y۹ م ٤ 



 .(”م: فارعألا) 4 مما ول ْمُهاَرْخَأ ْثَلاَق اًعيِمح اًهيِف اوُكَراَذا اًدِإةيآلا :ةلخادم

 .ربكأ هللا :خيشلا

 سيل ينايبص حرف حرفلا اذه ةقيقحلا يف ءدهاشلاف «معن يأ :خبشلا

 شوب طقس نوك هنأل ؛ًايناث نيملسم لاجر حرف سيل وه مث ءًالوأ لاجر حرف
 .هناکم ماقو

 .نوتنيلك :ةلخادم

 .همسا وش فرعأ ام :خيشلا

 .ههههه :ةلخادم

 .ينهذ ىلع ةبيرغ ءامسأ :خيشلا

 .نيطايش ءامسأ انخيش هللاو :ةلخادم

 مهلك مه ؛نالف باختنالا يف حجنو شوب طقس :دهاشلاف هه ههه :خبشلا

 نأ ناكمب ةفاخسلا نمف كلذلو هوجو رييغت امنإو «ةدحاو ةسايس ىلع نوشمي

 هرش نم هريخ انفرع ام هسل نالف هنأ ةصاخبو ؛هناكم نالف ءاجو شوب حار هنأ حرفن

 «ةدحاو ةلم هلك ًالوأ رفكلا هنأ ماد ام ءلاجعتسالا اذه اذاملف ريخ مهنم ناك نإ

 اذه نالف حجنو شوب طقس هنوكف ؛دوهيلا عم هتسايس بعشك يكيرمألا بعشلاو

 مالحألا ءافعض ضعب اهمهوتي يتلا ةعرسلا هذهب بعشلا اذه ةسايس نم ريغيام

 «لاح لك ىلع ءشوب نم رش هلعل اذهو بيط «شوب نم انصلخ هنإ :لوقعلاو

 ةلم رفكلا هنأل ؛هناكم رفاك صخش مايقو رفاك صخش طوقسب حرفي ال ملسملا

 دوهيلا عبت ةرازولا يف ناك نيم :نآلا اورظنا «ةدحاو ةسايس يه ةسايسلاو «ةدحاو

 ...هناكم ماقو

ل
ا
 



 .نيبار قاحسإو :رويماشخا :ةلخادم

 امنإ ءأدبأ ءيشال اذه ماقو كاذه طقس نيب انفوش وش «نيبار قاحسإ :خيشلا

 ضعب وأ نيملسملا ضعب فسألا عمو «ةفيعضلا مالحألا يوذ ىلع بعل وه

 نإ لوقأ نأ عيطتسأ انآ كلذلو ءةنسلاو نآرقلا ةسايسب اوساسي مل نيذلا نييسايسلا

 تنال هللا نإ :ةبسانملا هذهب لوقأ - لجو زع- هللا لاق امك هللا

 امك ءالؤه ءاذه حاجنو اذه طوقسب نوحرفي نيذلا ءالؤه 07: صصقلا)#َنيِحِرَمْلا

 .ناعتسملا هللا «ريفاصعلا لب نايبصلا مالحأك مهمالحأ ًافنآ تلق

 ؛قلطي نأ نكمملا نم له ينعي ؛ةديقعلا يف ةقالع رمألا اذهل له :يقلملا

 ؟رفكلا :ءالؤه لثمل حرفلا رهظي نم ىلع قلطي انناوخإ ضعب ينعي

 يلمعلا رفكلاف رفكلاب ةقالع هل ناك اذإ ةيصعمو أطخ هلك اذه ءال ال :خيشلا

 ال ءبلقلاب قلعتي ةلملا نع جرخملا رفكلا «حيرتسنو ةدعاقلا ذخأن نحن «يخآ اي

 رفك كانهف ءرفكلل ىرخأ ةلداع ةمسقب ينركذي اذه كلاؤس نآلاو «ناسللاب قلعتي

 ةمسق نآلا «يلمع رفكو يداقتعا رفك ناك قباسلا ميسقتلا «يبلق رفكو «يظفل

 رفكلا «يداقتعالا رفكلا يواسي يبلقلا رفكلا ؛يبلق رفكو «يظفل رفك ةلداع ىرخأ
 وأ جروج حاجنو شوب طوقسب ًاحرف رهظي ناسنإف «يلمعلا رفكلا يواسي يظفللا
 اذهف «ملسم نم ردصي نأ يغبني ال كش الب حرف اذه «كلذ هباش ام وأ سوينوطنأ

 هيلع- لوسرلا نمز يف عقو دق هنآل ؛هب رفكي ال اذه نكل ءًايظفل ًارفك هيمسن نكمم

 نبا ثيدح لثمك «كلذ نم ءيش مكنم دحأ ىلع ىفخي ال هنأ دقتعأ امك -مالسلا

 لوقيل لجر ماقف هباحصأ يف ًاموي بطخ -مالسلا هيلع- لوسرلا نإ لاق امل سابع

 ءاهدحو هللا ءاش ام :لق ءأدن هلل ينتلعجأ» :لاقف هللا لوسر اي تئشو هللا ءاش ام :هل
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 .ءىشب همزل ام هنكل « «ادن هلل ىنتلعجأ» :هل لاق ءىظفل رفك اذهف

 ہا



 ًامئاد اننيعأ مامأ عضن نأ بجي نحن ًاذإف ءيداقتعالا رفكلا مزاول نم :خبشلا

 هنأل ؛يظفل وأ يلمع رفكو ؛يبلق وأ يداقتعا رفك :ةحيحصلا ةمسقلا هذه ًادبأو

 ملكت ول ىتح ءرفك :لوقن نأ ىلإ ردابن ام اذه لثم انيأر اذإف ءلمعلا نم ظفللا

 ديري اذام حضوتسن ىتح «ةلملا نع هجارخإو هريفكت ىلإ ردابن ام رفكلا ةظفلب
 .ةملكلا هذهب

 .متحمس ول ءانخيش كنذإ دعب :ةلخادم

 لضفت :خيشلا

 كانه يف ةماعب رافكلا وأ ةيبرغلا دالبلا ةسايس يف كانه يف لوقأ :ةلخادم

 .عورفو لوصأ

 .هويأ :خيشلا

 ةتباث لوصأ كانه يف ءًادبأ..نينسلا ىدم ىلع ريغتت ال لوصألاف :ةلخادم

 نييسايسلا ةريسم مكحتو اهنم قلطني يتلا يه ةتباثلا لوصألا هذهو ؛ةسايسلل

 .دالبلا كلت يف رابكلاو راغصلا

 ةريسم نحن عباتن امدنعو ءلوصألا هذه نم ةعرفتم يه ةقيقحلا يف عورفلا

 نم هيف انتعقوأ اميف انتعقوأو انب ًاصوصخ تطاحأ يتلا ةيملاعلا ةيلودلا تاسايسلا

 هذه اهب تغيص يتلا غيصلا يف طقف ثدح امنإ ثدح يذلا ريغتلا نأ دجن ايالبلا

 .لوصألا هذه نع ةعرفتملا عورفلا

 ةيضق «نيطلسف ةيضق ًالثم «كلذل ًالثم لاثم برضن نحن «كلذلو :ةلخادم

 نحنو ةئس نيعبرأو سمخ نم نيعبرأو ةسمخ نم برقي ام ذنم ةقيقحلا نيطسلف

 ةيلحرم تاونس رشع وأ تاونس سمخ لك يف ...ءانُج رخت ةعباتم ةيضقلا هذه عباتن

Ty J 



 يف رظنن نحنو «لاح ىلإ لاح نم انجرخت «نمزلا داعبأب ةيضقلا اهل تمسق ةيونس

 يه ةيلودلا ةسايسلاو «يتأي يذلا لاحلا نم نسحأ هدجنف قبس يذلا لاحلا اذه

 .تتاف يتلا ةلحرملا ناسحتسا مدعو ةيتآلا ةلحرملا ناسحتسا ىلإ انؤجلت يتلا

 .ربكأ هللا :خيشلا

 ةرفاكلا ةلودلا انل اهتغاص يتلا تاسايسلا هذهي نآلا انلصو كلذلو :ةلخادم

 نأ ةينيطسلفلا ةيضقلل ةبسنلاب نآلا هلعفن نأ نكمي ام لضفأ نأب ةعانق ىلإ انلصو

 ؟فيك الو مل :لأسن نأ ريغ نم ثدحي ام لكب ملسن

 .ربكأ هللا :خيشلا

 كانه ناك هنأ ول ىرت ايف ؛ةركف انيطعت اهيلإ تهتنا يتلا ةياهنلا هذهو :ةلخادم

 ةيضقلا اهيلإ تهتنا يتلا ةياهنلا نأب روصنت نأ نكمي له شوب يقب وأ ءاج ًالثم
 له اثم نطنشاو يف نآلا يرجت يتلا تاثحابملا ةدئام ىلع تعضوو ةيئيطسلفلا

 يتأي نأ نوكي نأو هعقوم ريغتي نأ لبق ةياهنلا يف لجعي نأ شوبل نكمي ناك

 يف لجعتسيس وه له ينآلا لجرلا اذه له .ال :باوجلا ًاعبط ؟ديدجلا سيئرلا

 ةيضقلا هذهل شوب اهمسر يتلا ةسايسلا لبق ناك ام تيأر يننأب لوقيو ةيضقلا لح

 ةلولحم ةيضقلا لعجأ وأ ةيضقلا لحأو اهدنع فقأل ةقباسلا ةلحرملا ىلإ دوعأ له

 :باوجلا ؟ةقباسلا ةينمزلا ةلحرملا يف ةيضقلا هذه مكحت تناك يتلا تايرظنلاب

 يكبن ؛نوتنلك مودقب انحرف اذإ حرفلا «فلتخت ال ةدحاو ةسايس كلذلو .ال

 .شوب ىلع

 .ناعتسملا هللا ءربكأ هللا :خيشلا

 ٠١:٤٤:1١( /كا/؟) "روللاو ىدهلا"

 ہا



 ؟مهبسو كرشملاو رفاكلا ةباغتسا زوجي له باب 3

 ؟مهبسن نأ زوجي لهو كرشملاو رفاكلا ةباغتسا زوجي له :لاؤس

 كلذ ىلع بترتي ناك اذإ الإ هل ةمرح ال رفاكلا نأل ؛كلذ لك زوجي :باوحلا

 بسب امبرف «كلذ ُهُعْلْبَيَف هافقب وأ «ههجو يف رفاكلا بسي ناك اذإ :ًالثمف «ةدسفم

 (07 1:59:55” )١/ " رونلاو یدهلا"

 ؟ىراصنلاو دوهيلا نعل زوجي له باب [ا/ا١ا/]

 لوقأف لعزب ةرم انأ ًالثم :ينعي ؟مهانعل ول دوهيلاو ىراصنلل ةبسنلاب :لاؤس

 ؟زئاج اذه له .ىراصنلاو دوهيلا نعلي هللا :يئبال

 ال نعلتال ...زئاج ريغ ةبسانملا هذه لثمب نكل ءزئاج رافكلا نعل وه :خبشلا

 .ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ

 )۹/۲۳::٠٠:٠٤( "رونلاو ىدهلا"

 ؟نيعملا نعل زوجي له باب []

 ...تايراعلا تايساكلا ءاسنلا نم انيأر انلك خيشلا ةلبضف نعلل ةبسنلاب :لاؤس

 ؟زوجي ال مآ نهنعل زوجي له

 !؟ال :لوقن هللا هللا هللا هللا هللا هللا وهو ًاعورشم يفوصلا ركذلا ناك ول :خيشلا

 ..:ةلخادم

 الل



 درفملا مسالاب ركذلا هنومسي مه ؛يفوصلا ركذلا ركنن نحن :مهفي مل :خيشلا

 ؟مهيلع هركتن ًاعورشم ناک ول هللا هللا هللا هللا :وهو

 .ال :ةلخادم

 هللا ةنعل .كيلع هللا ةنعل ءكيلع هللا ةنعل ظفلب عورشم ركذ ءاج اذإف :خيشلا

 !؟هرکنن ؛كيلع

 .ال :ةلخادم

 ةنوآلا نيب ام كلاب امف «يفوصلا ركذلا لثم ...ءاذكه ناك ول اذه :خيشلا

 امو راركت اهيفام «كيلع هللا ةنعل :اهل لوقت ةجربتم ةدحاو ىرت ىرخألاو

 .لاكشإ اهيف

 ؟اهنعلت كنأب رظنلا تفلت ..زوجي ًانايحأو :ةلخادم

 ؟اهُعِيْسُي ام

 هللا ةنعل كيلع هللا ةنعل هللا ناحبس هللا ناحبس :لوقت ءاهيف اذامف ؛اذإ :خيشلا

 رمألا نأ :يهو :ةدعاق درت انه نكل "تانوعلم نهنإف نهونعلاف" ءمعن ....كيلع

 «نيناعل اونوكت ال) !هنع ىهنم ةدعاقك نعللاو «بوجولا ديفيال ىهن دعب

 ءاج مث يهنلا نعللا يف لصألا ماد امفةمايقلا موي ءادهش نونوكي ال نوناعللاو»

 (نهونعلاف) [اذإ] ...زاوجلا امنإ بوجولا ديفي ال كلذ ىتعمف ام ٍناكم ىف هب رمأ

 اذإ ةرشابم نوعلملا بيدأت امإ فسألا عم بيدأتللو زاوجلل امنإو بوجولل سيل

 يف عوقولا نم رذح ىلع نوكت يكل سفنلا بيدأت وأ ؛هعامسإ نكمملا نم ناك



 .كلذ لثم يف هلهأ يفو هسفن

 ؟اهعمسي نكمم :ينعي :ةلخادم

 مويلا تاعمتجملا يف :نكمم يمالسإلا عمتجملا يف ؛كل تلق دق :خيشلا

 .نكميال

 .ةدسفم اهيلع بترت اذإ ةنعللا اهعمست ال [ينعي] :ةلخادم

 تيأرو ءارحصلا يف يشمت تنك اذإ «كبجعت ةيلايخ ةروصب كل يتآ نكمي :خيشلا

 .تنأ نيم فورعم ريغو «كيلع هللا ةنعل :اهل تلق مثلتم تنأو ةجربتم ةأرما

 اهنعلي ضرألا يف يشمت يهو ةرايسلا بكار ناسنإلا نوكيوأ :ةلخادم

 .يشميو

 .ًالثم ةرايسلا مقر ذخأت نكمي «ءيش عقي نكمم [ال1:خيشلا
 ٠٠:٥۹:۳۱( /۲۳) "روتلاو ىدهلا"





 ديحوتلا يف راذعألا لهأ باتك





 ىلإ نيدلا ميسقت ةحص ىدم لوح مالكلا باوبأ عامج

 ريفكتلا لئاسمب كلذ طبرو عورفو لوصأ
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 ةحص ىدم لوح مالكلا 1۷141[

 ريفكتلا لئاسمب كلذ طبرو عورفو لوصأ ىلإ نيدلا ميسقت

 ..لوألا قشلا :ينعي اذه نإو «عورفو لوصأ ىلإ نيدلا ميسقت ةيعدبب لوقي ىلاعت

 ةرمث نوكت فيك :يناثلا قشلا ؟مالسإلا خيش نع لقني ام حيحص اذه له

 ةلأسم يف نيهتسي نمو يداقتعا رمأ يف نيهتسي نم نيب قرفن فيك وأ «فالخلا

 .كيلإ هللا نسحأ ؟كاذ عم اذه يوتسي له .ةنيعم ةيهقف

 حيحص ةيميت نبا نع هتلقن يذلاو !قيرفتلا مدع ةرمث يه اذه ...:خيشلا

 هتركذام وه ةرمثلاو «باوصلل هتقرافمو قحلا ثيح نم حيحص وهو «هتع لقنلا

 ةرمثلا فالخ ينعي عورفو لوصأ ىلإ نيدلا ميسقت نإف ءاًدج حضاو رمأ اذهف اقنآ

 :يأ لوصألاب ةقالع اهل سيل يتلا ةيعرشلا ماكحألا ضعبف ءاًمنآ تنأ اهتركذ يتلا

 «ةديقعلا نم ءيشلاب ناهتسا نم نيبو هنيب قرف الف ناسنإلا اهلحتسا ول ةديقعلاب

 ريرحلاو ارحلا نولحتسي ماوقأ يتمأ يف ننوكيل» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق عمسا

 (ريزانخو ةدرق اوخسم دق نوحبصيو بعلو وهل يف نوسمي فزاعملاو رمخلاو

 ءانزلا :يأ جرفلا :يأ «ارحلا نولحتسيا :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق نآلاف

 «برطلا تالآ يهو فزاعملاو «فورعم رمخلاو «ناويحلا ريرح :ينعي ريرحلاو

 نكمي نآلا نولحتسي ءريزانخو ةدرق اوخسم دقو نوحبصيو بعلو وهل يف نوسمي

 .يبلقلا لالحتسا :لوألا ىنعملا

 يلمعلا لالحتسالا :رخآلا ىئعملاو

 ۷۱۷ ا



 نيب قيرفتلا يف ةرمثلا نوكت ال :اًيناثو «حيحص ريغ :اًلوأ اًدإ قيرفتلاف...

 لظي اهنم اًئيش مهضعب ركنأ ولف ءماكحألا نيبو ءاهنم اًئيش ركنأ نم رفكيف ةديقعلا

 .ةدحاو ةجيتنب ءاج اًملسم

 )» ٠:٤۳:۳١ /ب ٤٢۱ )"رولا ةلحر"

 هنم باب [۷۲۰]

 .ةنسلاو نآرقلا يف دوجوم حيحصلا جهنملا نأ متركذ ًاعبط انخيش اي :لاؤس

 كلذ ىلإ امو ةباحصلا مهف ىلع ةنسلاو باتكلا امهف انيدل ةمولعم جهنملا دعاوقو

 .جهنملا اذه دعاوق ةماقإ ليبس ينعي يف مكدهج متلذب دق مكنأ ملعي انلكو ينعيف

 ةفيعضلا ةلسلسلاو دهشت ةحيحصلا ةلسلسلا نكلو ,يريغ وأ دهشأ انآ تسلو

 هب قلع امم نيدلا ةيفصت اهفده ناك يتلا بتكلا نم كلذ ىلإ امو ..ليلغلا ءاورإو

 ينعي انخيش اب لاؤسلاف ,ةركنمو ةفيعض ثيداحأو تاركنمو عدب نم بئاوشلا نم

 حرش يف يرابلا حتف» هباتك يف رجح نبا مامإلا لثملا برض ليبس ىلع ًاعبط
 اهيلع هبنو «ةديقعلا لاجم يف تالزلا ضعب هل تناك «يراخبلا حيحص ثيداحأ

 قفخ ينعي هذه هتالز يف وه ًاعبط :لاؤسلاف .هتاقيلعت يف زاب نب زيزعلا دبع انخيش
 نم جرخي له :يلاؤسف «ةديقعلا لاجم يف تالز هل تناكف ءةباحصلا مهف يف

 لاؤسلا اذه .حيحصلا جهنملا ىلع هنوك هنع يفنت داقتعالا يف هتالز وأ جهنملا

 ؟خيش اي

 نيئاطخلا ريخ نأو ءاطخ مدآ ينب لك نأ ًاعيمج نيركذتم انك اذإ :خيشلا

 ئطخي نأ يف ةبارغ الف إب هللا لوسر دعب دحأل تسيل ةمصعلا نأو «نوباوتلا

 ثالث وأ نيتلأسم يف ىرخأ وأ ةلأسم يف أطخأ اذإف «قحلا ةوعد يف ًامامإ ناك نم

 الاخ
 يا



 مامإلاك رجح نبا ظفاحلاف ءاهانبت اذإ قحلا ةوعد نع هجرخي ال كلذف ءرثكأ وأ

 كلذف «مويلا نولوقي امك ءةيدقعلا لئاسملا ضعب يف اوؤطخأ نمم هريغو يوونلا

 ىلع بلغي امب ةربعلا نأل ؛ةعامجلاو ةنسلا لهأ نم مهنوك نع مهجرخي ال

 طرتشي له ؟ًاحلاص ملسملا نوكي ىتم «حلاص لمع وأ حيحص ركف نم ناسنإلا

 ؟ةيصعم وأ بنذ يأ هنم عقي الأ :ًاحلاص نوكي نأ يف

 ًارارم ةيصعملاو بنذلا هنم عقي نأ ناسنإلا ةعيبط نم لب ءال :باوجلا

 ؟ًاحلاص دبعلا نوكي ىتمف ءاراركتو

 يف لاقي ًامامت كلذك ءاذكهو ..هلالض ىلع هحالصو ؛هرش هريخ بلغ اذإ

 ناك اذإف ؛ةيهقف وأ ةيدقع لئاسم ةيملعلا لئاسملا هذه تناك ءاوس ةيملعلا لئاسملا

 هقفلا يف تالز وأ ةلز هل نأ امأ ءيجانلا وهف حيحصلا ملعلا هيلع بلغي ملاعلا اذه

 رجح نباف «ةحيحصلا ةديقعلا نم هيلع بلغ ام نع هجرخي ال اذهف ةديقعلا يف وأ
 الأو «هباتک نم ديفتسن نأ يغبني ال هنأ كلذ ينعي الف تالزلا كلت نم هل تركذ ام

 .ةنسلاو باتكلاب نيكسمتملا نيملسملا ءاملع ةرمز يف هرشحن الأو؛هيلع محرتن

 ةكئالم قلخ امنيح لجو زع هللا نآل ؛أطخلا نم لاجم الو :ىطخي ناسنإ لك

 هيلع لاق امك «مهفونأ مغر اوئطخي نأ رشبلا ءالؤه ىلع ردق دقف ًارشب قلخو

 :ًاتطاخ ًامهف مهفي نأ يراذح نكلو ءًادج نامهم ناثيدح «مالسلاو ةالصلا

 انزلا نم هظح مدآ نبا ىلع بتك» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق :لوألا ثيدحلا

 ديلاو «عمسلا اهانزو ينزت نذألاو ءرظنلا اهانزو ينزت نيعلاف ؛ةلاحم ال هكردم وهف

 وأ هلك كلذ قدصي جرفلاو ءيشملا اهانزو ينزت لجرلاو «شطبلا اهانزو ينزت

 نأ نكمي ال :يأ «(ةلاحم ال هكردم وهف :ثيدحلا اذه نم دهاشلا «(هبذكي



 .ًاكَلَم سيل ناسنإ هنأل ؟اذامل .صلختي

 بهذل اوبنذت مل ول» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق ءمهآلا وهو رخآلا ثيدحلا

 مكب هللا بهذل اوينذت مل ول ؛(مهل رفغيف هللا نورفغتسيف نوبنذي موقب ءاجلو مكب هللا

 ءاضق اذهف ؟نوبنذت ال متنأ لهف ءمكفالخب نوبنذيو مكلحم نولحي موقب ءاجلو

 اذه نكل هللا هبحي ال يذلا أطخلا يف عقي نأ نم رشبلا سنجل دب ال «هردق هللا

 وأ اذه ناك ءاوسف «رئابكلا نم نوكي دقو ممللا نم رئاغصلا نم نوكي دق أطخلا

 مكب هللا بهذل اوبنذت مل ول» :ثيدحلا ىنعم له نكلو «هنم دب ال رمأ اذه ءاذه

 ىزغمو ثيدحلا ىنعم له ؛«مهل رفغيف هللا نورفغتسيف نوبنذي موقب ءاجلو

 ؟يصاعملا باكتراو بونذلا ىلع ضحلا :ثيدحلا

 هللا نورفغتسيف نوبنذي ؛هنبقاع ًامامت ثيدحلا نم دوصقملا ال :باوجلا

 ثيدحلا يف ىلاعت لاق امك ..رشبلا رشعم اي :طئنيح اذه ىنعمو «مهل رفغيف

 «ثيدحلا رخآ ىلإ ٠..مكدهآ ينودهتساف هتيده نمالإ لاض مكلك» :يسدقلا

 ىلع مترطف مكنأ مادام رشبلا اهيأ :هنم فدهلا «(اوبنذت مل ول» :ثيدح نأ :دهاشلا

 اهبقعت ىتح ؛رافغتسالاب ةرفغملاب اهوعبتأ امنإو ءاهيلع اولكتت الف ةيصعملا

 ىَرُكِذ َكَِق تاسلا َنْيِهْذي تاتسحلا نإ :لوقي لجو رع هللا نأل ؛ةرفغملا

 صنلا ةفلاخم يف اوئطخي نأ رشبلا ةعيبط هذه ًاذإ ناك اذإ :(114:دوه)#َنيِرِكاَّذلِ

 الف مهف ءوسل امنإو ًادصق ال صنلا ةفلاخم يف اوئطخي نأو «بونذلا يهو ًادصق

 ءاوس «ناسنإ ىلع ةجحلا تميقأ اذإ ؟نوكت ىتم ةذخاؤملا «كلذ يف ةذخاؤم

 دناع مث ءةيهقف ةلأسم يف ةجحلا تناك وأ ةيركف ةيدقع ةلأسم يف ةجحلا تناك

 أطخ يف عقو ناسنإ اذإ :يأ ءال سكعلاو «ةذخاؤملا نوكت انهف هئطخ ىلع رصأو

 ىلإ قفوي مل هنكل ةديقعلا كلت يف باوصلا ةفرعم ىلع ًاصيرح ناك وه هنكل يدقع

 ہا



 .هيلع ةذخاؤم الف باوصلا ىلإ عجرل هيلع ةجحلا تميقأ ولو كلذ

 ةيجهنملا لئاسملا كلت نم ةلأسم ىلإ انرجي ةقيقحلا يف مالكلا اذه كلذل

 هذه يف نوئطخي مويلا باتكلا ةصاخبو «ءاملعلا ضعب نإف ءاهفرعن نأ بجي يتل

 سيلو عورفلا يف رفتغي مهفلا يف أطخلا نأ :نوعمست وأ نوءرقت ام ًاريثك «ةلأسمل

 يف ناك وأ عورفلا يف ناك ءاوس ءًاقلطم رفتغي أطخلا ءأطخ اذه ءلوصألا يف

 دصق دوجو مدعل وه هدابعل لجو زع هللا نم ةذخاؤملا مدع هنآل ؛لوصأل

 يف ةفلاخملا تناك ءاوس «ةفلاخملا تدجو اذإف «هبرل دبعلا اذه نم ةفلاخمل

 الف دحجلاو ةرباكملاو دانعلا وه دصقلا نكي ملو هقفلا يف مكحلا يف وأ ةديقعل

 ةلأسم يف هقفلاو ةديقعلا نيب :عورفلاو لوصألا نيب قيرفتلاف كلذ يف ةذخاؤم

 هل لصأ ال قيرفتلا اذه ءلوصألا يف ةذخاؤملاو عورفلا يف أطخلاب ةذخاؤملا مدع

 ثيدحب ذخألا بجي هنأ :وهو رخآلا يعدبلا قيرفتلا امامت هبشي قيرفتلا اذهف

 .أطخ اذهو أطخ اذه «لوصألا يف داحآلا ثيدحب ذخؤي الو عورفلا يف داحآلا

 يف ناخيشلا اهجرخأ يتلا ةحيحصلا ثيداحألا نم ًاثيدح نآلا مكل يورأ

 ةفيذح ثيدح نمو هنع ىلاعت هللا يضر يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم امهحيحص

 لجر مكلبق نم يف ناك» :لاق ب يبنلا نأ :هنع ىلاعت هللا يضر ًاضيأ ناميلا نب

 ؟مكل بأ يأ :مهل لاقف هلوح هيتب عمج توملا هرضح املف طق ًاريخ لمعي مل

 «ًاديدش ًاباذع ينبذعيل يلع هللا ردق نئلو «يبر عم بنذم ينإف :لاق «بأ ريخ :اولاق

 ًاذإ لجو زع هللا ةردق يف كش اذه ؟(يلع هللا ردق نإ) :لوقي وهو ًانمؤم هنورت له

 لجو زع هللا يف لوصألا لصأ يف أطخأ مآ عرفلا يف أطخأ له :لوقن نأ عيطتسن

 َماَظِعْلا يخت ْنَم لاق ُهَقَلََ ييو التم اتل برضو :سي ةروس ةمتاخ يف ركذ يذلا

 اذه يف لجو زع هللا هانع يذلا اذه وه ناسنإلا اذه ؟(۷۸:سي)(#ةيِمَر يهو



 ناك هنأب فرتعي «ًاديدش ًاباذع ينبذعيل يلع هللا ردق نئلو» :لجرلا اذه لاق «لاثملا

 عم ًائطخيم ناك هنأل ؛ًالداع نوكي هبذع اذإ لجو زع هللا نأو «هبر عم ًائطخم

 ينوقرحف تم انآ اذإف :لاق» «ناسنإلا اذه ريغ نم ايندلا يف اهلثم عقي مل هداقتعا

 رانلاب هوقرحأ «حيرلا يف هفصنو رحبلا يف هفصن اورذف يدامر اوذخ مث «رانلاب

 لعف اذامل هرحبلا يف يناثلا فصنلاو ؛حيرلا يف هورذف جوهي حيرلاو هدامر اوذخأو

 نأ ىلع رداقب سيل لجو زع هللا نأو ءهبر نع لضي هنأ نظ ؟ةلعفلا هذه لجرلا اذه

 ىف هدامر اورذو تام املف ؛هب كلذ لعف لجو زع هللا نكل :ًايوس ًارشب نك :هل لوقي

 لاق» :دهاشلا انه ..هل لاق ءًايوس ًارشب ناكف ءًانالف نك :هل هللا لاق رحبلا يفو حيرلا

 - كنم تفخ انأ- كتيشخ براي :لاق ؟تلعف ام ىلع كلمح ام يدبع يأ :هل

 .«كل ترفغ دقف بهذا :لاق

 نعو ملسمو يراخبلا يف ثيداحألا حاحص نم هنأ متفرع دقو ثيدحلا اذه

 نم ثيدحلا اذه «ناميلا نب ةفيذحو يردخلا ديعس يبأ :نيليلج نييباحص

 ْنَّك َكِلَد نو ام ُرْفْخَيَو هب َكَرْشُي نأ ٌرفَْيال هللا نِ :ىلاعت هلوق مومع تاصصخم

 هتيصوب هسفن ىلع يناجلا اذهل هللا رفغ دق ثيدحلا اذه يف ؛(46:ءاسنا)#ءاَشَم

 .ةرئاجلا

 انرابتعاب هيلإ ةجاحب نحن يذلا ملعلا ئم اذهو ءةفقو نم يل دب ال انه نكل

 وه له ةرئاجلا ةيصولا هذهب ىصوأ يذلا اذه :ةنسلاو باتكلا ىلإ سانلا وعدن اننأ

 ًادي ىرأ نكل ءًاتوص عمسأ نأ ديرأ امو لاؤسلا اذه هجوأ انآ نآلا ؟كرشم مآ رفاك

 هذهب ىصوأ يذلا اذه هدي عفري لاؤسلا اذه نع باوجلا هدنع ناك نم «تعفر

 .لضفت ؟كرشم مأ رفاك وه له ةرئاجلا ةيصولا

 فض
 ہا



 .رفاك :ةلخادم

 . لضفت ءرفاك :خيشلا

 .كرشم الو رفاك ال :ةلخادم

 . لضفت :خيشلا

 زع هللاو كرشلا رفغيال لجو زع هللا نآل ؛كرشم الو رفاكب سيل :ةلخادم

 .هل رفغ لجو

 زع هللا ةردق ركنأ يذلا ءًاحيحص ًاباوج انعمس ام فسألا عم هاه :خيشلا

 مكانركذ يذلا وه اذه نأل ؛كش الب رفاك اذه ناك امك ًارشب هتداعإ ىلع لجو

 يهو ماظل يخي ْنَم َلاَق ُهَقْلَخ َيِيَتَو اّلَتَم اَنَل برضو :سي ةروس ةمتاخب
 ريصيو نفدي ىتح ربص ام :ينعي ءًافلس ًاميمر هسفن لعج وه :08:سي)#ٌةيِمَر

 ادامر هسفن لعجف ةرئاجلا ةيصولا كلتب هسفن ىلع لجع امنإو «ًابارت ًاميمر همسج
 .رفك اذه نأ كشال

 هذه تفقو انآ اذه لجأ نمو «حيحصلا باوجلا عمسأ نأ ىنمتأ تنك نكل

 كرشأ لجرلا اذهو رفك لجرلا اذه :ميلعتلا وأ ريكذتلا باب نم مكعم ةفقولا

 هب َكَرْشْي نأ ٌرِفْغَيال هلل نإ :ةيآ نإ :لوقأ نأ يل زاج ام كرشأ هنأ الولو

 كرشلا ضعب نأ :يأ ءةثداحلا هذه لثمب ةصصخم ةيآلا هذه نإ :انلق :(46:ءاسنلا)

 ىلع ةيآلا تسيل (48:ءاسنلا»«وب َكَرْشَي نأ ٌرِفْغَي ال هللا َّنإإ# :ةيآلا ىنعم اذه ءرفغي

 ًاعون مكل ركذأ ءًاعون مكل تركذ نآلا انأو ءرفغي كرشلا ضعبف ءاهلومشو اهمومع
 ؟كلذك سيلأ :نيبذعم ريغ ةرتفلا لهأ نأب نوعمست مكنأل «هنوفرعتس اذهو ءرخآ

 لا



 «نوبذعی ال مهنكل ؛نيكرشم اوناك ؟نيكرشم ريغ اوناك مهنأ :نولوقت له «بيط
 ملكتأ انأو ءلوسرلا ةوعد مهغلبت مل :يأ «مهيلع مقت مل هللا ةجح نآل ؟اذامل

 :ةماع ةدعاقب نكل لوسرلا مهيلإ ثعب نيذلا ينعأ ال ةرتفلا لهأ نع ةماع ةروصب

 ىلع نوبذعي ال مهف نيكرشم اوناك ولو لوسرلا ةوعد مهغلبت مل نيذلا ةرتفلا لهأ

 .مهلصت مل ةجحلا نآل ؟اذامل «مهك رش

 نم صخأ كرشلا نأ :ةمئاقلا ةركفلل ةبسنلاب لجرلا اذه ةصقلا هذه يف انهف

 رفك نم لك سيلو ءرفك دقف كرشأ نم لك :ىنعمب ؛كرشلا نم معأ رفكلاو ءرفكلا
 .مهنم ًاليلق الإ سانلا ناهذأ يف مئاقلا هقفلا وه اذه «كرشأ

 هللا لوسر ًادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشي لجر :لاشمب كلذ حضوأ

 ؟رفكي مل مأ رفك اذه «نآرقلا نم ةيآ ركنأ هنكل «هرخآ ىلإ ..موصبيو يلصيو

 .رفك :ةلخادم

 ؟كرشأ له ءرفك :خيشلا

 .كرشأ ام :ةلخادم

 ال ءرفاك كرشم لكو كرشم رفاك لك «كرشأ باوصلا ال ءكرشأ ام :خيشلا

 يف رئاجلا كلذ ثيدح اهنايب ىلإ ينرج يتلا ةقيقحلا هذه ءًاقالطإ نيظفللا نيب قرف
 ىف لاكشإ ال ءرفك دقف كرشأ نمو ؛كرشأ دقف رفك نم لك «كرشأ هنإ ؛هتيصو

 :فهكلا ةروس يف رفاكلاو نمؤملا ةرواحم انركذت ول :كلذ ىلع ليلدلاو «كلذ

 ٍلْخَتي اَمُهَنْفَفَحَو ٍباَنْعَأ ْنِمِنَْنَج اَمهِدَحَأل اَنَْعَج نيج داعم مك ٍبِرْفاَول
 ارت (كالخ اَنْرَجََو ايس ُهْنِم ملط و اهلك ثآني الك ءاَعْرَر اهب اَنََعَجَو

Vé 
 ہا
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 هنج َلَحَمَو هاَرَقَت ٌزَعَْأَو الام كنم ٌرَثْكَأ نأ هُرواَحت وهو ِهِبِحاَصِل َلاَقَق رمت هل َناَكَو

 َلاَق ِهِسْفَتِلآإاَظ وهو هنج لدول :نآلا اوهبتنا :-۳٥( فهكلا)4 وِ َوُهَو رهو

 مكموهفمب )1 ىد:فيكلا)#َةَمْئاَق ةَعاسلا ءا اَمَو ادب وله ديب نأ أ اَم

 ؟كرشأ مأ رفك اذه قباسلا

 .كرشأ :ةلخادم

 .رفك :خيشلا

 .كرشأ :ةلخادم

 .رفك :ةلخادم

 ثعبلا ركنأ كرشآ امو رفك اذه أطخلا مكموهفم قباسلا مكموهفم :خيشلا

 ير لإ ُتْذِوُر نمل َةَمِئاَق َةَعاَّسلا نُ اَمَو هاَدَبَأ ِهِذَه ديب نأ نظا ام .روشنلاو
034 e 

 الام كني لقأ نأ نر نإ هواَحي و بج اَض هَل لاق ءاَئَلَقنُم اهتم ار ن دجال

 ف حيض املا اناس اَْلَع يربو كج نم اَرْيَح نيتي نا ير سعف َههاَّدَلَوَو

 5 5 َحَبْصَأَق همت طرحو ءال هَل َعيِطَتْسَت ْنَآَف اًرْوَغ اَهُؤاَم َحِبْضُي وأ هاّقَلَي اًديِعَص

 يربك رش ييي اي لويو اَهِشوُرُع لع يوا يهو ايف َقَقَنَأ اَم ىلع هيم
 ر۴
 نم لكف هللا عم كرشأ روشنلاو ثعبلا ركنأ امل وه : اإ -e *ه:فهكلا> ادع |

 نم وه اذه :؛كرشم هرفك ةلاح ىف وهف ةنسلا ىف وأ باتكلا ىف ءاج ءىشب رفك

 ؟يلقعلاو يركفلا هجولا وه امف «ينآرقلا صنلا ةيحان

 نم لك ًاذإف :(5:ةيئاجلا) اره ةه دَ سَم تیرا : ىلاعت لاق :باوجلا

 كرابت هبر عم ًاكيرش هسفن لقع لعج هنأل ؛هللا عم ًاكرشم نوكيام ةيرفكب رفك



 لوزيف ةقيقحلا هذه متفرع اذإ كرشلاو رفكلا نيب اوقرفت ال كلذلو ؛ىلاعتو

 مالسلا هيلع لوسرلا ثيدح عمسي نم ضعبل لابلا يف ًانايحأ جرعي دق لاكشإ
 ؟اذه فيك ««كرشأ دقف ةالصلا كرت نم» ««رفك دقف ةالصلا كرت نم :هتياورب

 نأ باوصلا ءال ء(كرشأ) :ةظفل هيلع لكشي كرشلاو رفكلا نيب قرفي يذلا

 ب فلح نم) ؛(رفك دقف هللا ريغب فلح نم» :رخآلا ثيدحلا كلذك ءرفك :لاقي

 ثيح نم نيظفللا نيب قرف ال ءرفك كرشأ ,كرشأ رفك «كرشأ دقف هللا ريغ

 عرشلا نكل «كش الب قرف يف يوغللا حالطصالا ثيح نم «يعرشلا حالطصالا

 رفكلا نم عون يأ لجو زع هللاب رفك نم لك اذامل انمهفأو انراكفأو انرئاصب حتف

 نم هنم ردصي اميف كيرش هلعجف لجو زع هبر عم هلقع كرش هنأل ؛ًاكرشم نوكي

 .مكح نمو رارق

 ؟اذامل ء(هل هللا رفغ» :لجرلا كلذ ةيصو ىلإ دوعن اذه انفرع اذإ

 ءهبلق يف دقعي مل رفكلا نأل ؛ثيدحلاب لالدتسالا نم ديصقلا تيب ناك انه

 ءهنم نكمت اذإ اميف هل هبر باذعل هروصت لوه نم هل تأرط ةهبشل هل ضرع امنإ
 اذإف ؛ةرئاجلا ةيصولا كلتب ىصوأ هقحتسي وه يذلا باذعلا اذه نم صلختيلف

 ثيدحبو هللا باثكب نمؤي هللا لوسر ًادمحم هللا الإ هلإ ال نأ دهشي ًاملسم تباصأ

 امأ ؛رفاك وهف لطبم هنأ ملعي وهو هلوأت ناك نإ ؛هللا باتك نم ًاصن لوأتف هللا لوسر

 .هيلع ةذخاّوم الف هل هش ناك نإ

 .لاؤسلا كلذ نع باوجلا ةياهن وه اذهو

 01:00م /٤۷۲)"رونلاو ىدهلا"

 فرحا
 ہا



 هنم باب [7؟1]

 ناسللا طيلس وه نم كانه نأ وهو :ريخألا وهو رخآ لاؤس !خيش اب :لاؤس

 لك :ًالاثم كلذ ىلع برضأ ًالثم ءًاريغص الو ًاريبك ىعاري ال ثيحب ءاملعلا ىلع

 هبتك يف هل ضرعتي هدجتف يرعشأ هدقتعم نأ :ليق وأ ةيرعشألاب فصو وه نم

 وأ هب اورتغا سانلا نم ًاريثك ًاصوصخ ءلجرلا اذهل ةحيصن ديرنف «لاوقألا حبقأب

 .ةحيصن هل هجوت !خيش اي هحصنت نأ ديرنف ءنيحلاصلا تامس هيف نأ :نولوقي

 نم هيف امب ملسم لك ركذي نأ لدعلا نأ دقتعأ انأ «اريخ هللا كازج «معن :خيشلا

 نم صخأ رشلا نآل ؛رش نم :لوقأ الو أطخ نم هيف امب ركذي نأو ءباوصو ريخ
 نوكي دق ءًاهيقف سيل لاؤسلا يف هيلإ راشملا صخشلا اذه نأ دقتعأ انأ ءأطخلا

 .رخآ ءيش هقفلاو ءيش حالصلا نكلو ًاحلاص

 نوكي نأ ملعلا هعم نرتقي مل يذلا حالصلا ةبقاعب َرُكَذَأ نأ يب نسحب هلعلو

 مالسلاو ةالصلا هيلع انثدح امك ؛مادعإلاب هسفن ىلع مكحي نأ حلاصلا اذه ةبقاع

 ةريره يبأ ثيدح نم ملسمو يراخبلا نيب هيلع قفتملا حيحصلا ثيدحلا يف

 ةعست لتق لجر مكلبق نميف ناك» :# هللا لوسر لاق :لاق هنع ىلاعت هللا يضر

 :يأ «بهار ىلع لدف ؟ضرألا لهأ ملعأ نع لأسف بوتي نأ دارأو ءًاسفن نيعستو

 هيلإ ءاجف» :بّهرتلا نم ٍئموي مهتقيرط ىلع هللا ةدابعل سالا نع ٍوزنم حلاص دبع
 نيعستو ةعست تلتق :لاق ؟ةبوت نم يل لهف ًاسفن نيعستو ةعست تلتق انأ :لاقو

 نم اودبيو «ةئاملا ددعلا هب لمكأو هلتقف «كل ةبوت ال ؟ةبوت نم كل له لأستو ًاسفن

 هلدي ًاملاع ديري نكل «هتبوت يف ًاصلخم ناك ًالعف ًالجر نأ اهقايسو ةصقلا فيعاضت

 ءاجف ملاع ىلع لد ىتح لأسي لزي ملف» :هجهني نأ هيلع يغبني يذلا جهنملا ىلع

 لوحي نمو :لاق ؟ةبوت نم يل لهف «قح ريغب سفن ةئام تلتق ينإ :هل لاقو هيلإ



 ىلإ اهنم جرخاف - ملاعلا باوج اذه - ءوس ضرأب كنكلو !؟ةبوتلا نيبو كنيب

 هتعزانتف قيرطلا يف لجألا هءاجو يشمي جرخف «اهلهأ حلاصلا ةينالغلا ضرألا

 كلم مهيلإ هللا لسرأف ءهقح نم هنأ يعدي لك باذعلا ةكئالمو ةمحرلا ةكئالم

 يتلاو اهنم جرخ يتلا نيتيرقلا نم لك نيبو هنيب اماوسيق :مهل لاقف مهنيب مكحي

 ةيرقلا ىلإ برقأ هودجوف اوساقف ءاهلهأب هوقحلأف برقأ ناك امهيأ ىلإف ءاهيلإ دصق
 .هحور جارخإ ةمحرلا ةكئالم تلوتف اهيلإ جرخ يتلا

 ال وه ءًاهيقف سيل وهف وجرن امك ًاحلاص ناك اذإ لجرلا اذه نأ نظأ :دهاشلا

 سانلا نم ريثك ءأدج ةمهم ةدئاف اهنأ نظأ هذهو «-ًاديرف وه سيل اذهو-“”روصتي

 أطخلاو عورفلا يف أطخلا نيب نوقرفي حالطصا اذهو عورفلا يف أطخلا نيب نوقرفي

 يف أطخلا امأ ؛داهتجا نم ردص اذإ رفتغم عورفلا يف أطخلا :نولوقيف ءلوصألا يف

 .أطخ اذه ءرفتغم ريغف لوصألا

 لوصأ ىلإ ةعيرشلا ميسقت :ينعأ «ميسقتلا اذه ىلع ليلد ال :ًالوأ ببسلاو

 .هل لصأ ال اذه ميسقتلا اذه ىلع مكحلا اذه بيترتو ؛عورفو

 قلعتي اميف ىتح أطخأ ول ناسنإلا نأ دكؤت لقألا ىلع اهضعب وأ ةلدألا :ًايناث

 نأ نآلا نكمي نانثا ناثيدح :كلذ ىلع ليلد ربكأو ءًاضيأ روذعم وهف ةديقعلاب

 امنيح هدالوأ عمج يذلا لجرلا كاذ ثيدح :لوألا ثيدحلا ادرس امهدرسأ

 عم بنذم ينإف :لاق «بأ ريخ :اولاق ؟مكل تنك بأ يأ» :مهل لاقف توملا هرضح

 ينوقرحو ينوذخف تم انأ اذإف ءًاديدش ًاباذع ينبذعيل يلع هللا ردق نئلو يبر

 اوذفن تام املف ؛رحبلا يف يناثلا فصنلاو حيرلا يف هورذف يفصن اوذخ مث «رانلاب

 .ةمهم ةدئاف ىلع هبنيل مالكلا خيشلا عطق )١(

 فيل
 ہا



 لاقف» :اهنم دعبأ عرشلا نع دعبلاو روجلا يف روصتي ال امبر يتلا ةيصولا هذه هيف

 كلمح ام !يدبع يأ :هل لجو زع هللا لاقف «ناكف ًانالف ينوك :هتارذل لجو زع هللا

 .«كل ترفغ دقف بهذا :لاق «كتيشخ يبر :لاق ؟تلعف ام ىلع

 نع لضيل :همعزب ةرئاجلا ةيصولا هذهب ىصوأ هنأل ءرفُك هنأ كش ال رفك اذهف
 يهو َماَظِعْلا يخي ْنَم لاق ُهَقْلَح ييو اٿم اتل برضو :يلاعت هلوقب انركذي «هبر

 نأ ىلع رداق ريغ لجو زع هللا نأ ةيصولا هذه نمضي لجرلا اذهف (۷۸:سي) ممر

 زع هللا نکل :هبطاخو ًانالف نك :هل لاقو هايحأ هللا نکل ءًایوس ًارشب ناك امك هديعي

 ناك هنأل هتلعف لعف ام هنأ ناسنإلا اذه نم فرع رودصلا يفامب ميلعلا وهو لجو

 هب وه فرتعملاو هل رخدملا باذعلا نم فوخلا ناك امنإو روشتللو ثعبلل ًادحاج

 .ةرئاجلا ةيصولا هذهب ىصوأف هتريصب ىمعأ هل قحتسم هنأو

 ةقالع هلو ًادج مهم ًاضيأ اذهو «مالسلا هيلع هلوق وهف يناثلا ثيدحلا امأ

 :مالسلا هيلع هلوق وهو تقبس ةديدع سلاجم ًاعبط اهل هذهو «ةرتفلا لهأ ةلأسمب

 لخدالإ يب نمؤي ال مث يب عمسي ينارصن وأ يدوهي نم ةمآلا هذه يف لجر نم ام»

 اوتام ًارافك اوتامو مالسلا هيلع لوسرلاب اوعمسي مل نيذلا ءالؤه :ًاذإ «رانلا

 يف ًاهقفت كلذ نم رثكأ لوقأ لب «مهلالض ىلعو مهكرش ىلع نوبذعي ال نيكرشم
 ضعب نأ انروصت نإ اننأل ؛يتقيقحب :ينعي «يب عمسي) :مالسلا هيلع هلوق

 نأب اونمآو نيينايداقلا ةوعدب اورثأت نمم مهلاثمأو ناملألاو ناطيربلاك :نييبوروألا

 ناك يذلا وهو «نايداق يف ثعب مهدحأ نأو ءا هللا لوسر دعب ءايبنأ كانه

 :هلعجف همسا فرح مث «ينايداقلا دمحأ مالغ ازريمب :ىلوألا هتأشن يف ًافورعم

 مساب اوللض نيذلا ناطيربلاو ناملألا ءالؤه :دهاشلا :ةفورعم هسفن يف ةياغل دمحأ

 م



 اذه نأو مالسلا هيلع لوسرلا دعب ءايبنأ ءيجم ررقي مالسإلا نأ مالسإلا ةوعد

 هلو نجلا همسا ًاقلخ ركتي مالسإلا نأو «ينايدقلا دمحأ مالغ از ريم :مهدحأ

 ءاولض مهنأ كش الب ءالؤه هرخآ ىلإ ةنسلاو باتكلا يف ةفورعملا تافصاوملا

 :انيطعي ثيدحلا اذه :ًاذإ ءال :باوجلا ؟اقح مالسلا هيلع هب اوعمس له مهنكل

 يف ةفورعم ةلماعم مهل «نيبذعم اوسيل مهف ًاقلطم ةوعدلا مهغلبت مل نم :ًالوأ

 .ةمايقلا موي تاصرع

 نوذخا وي ال ًاضيأ اهب اونمآف ةلدبم ةريغم ةفرحم مالسإلا ةوعد مهتغلب اذإ :ًايناث

 ةنسلا نعو باتكلا نع فارحنا اذه عورفلاو لوصألا نيب قيرفتلا ًاذإ ءاهيلع

 يف لقألا ىلع هملع حلصي نأ بجي هللا ءاش نإ حلاصلا خألا اذه نأ :لوقأ كلذل

 :دئاقعلا نم ام ةيضق يف ًافرحنم لضافلا ملاعلا لجرلا نوك نأل ؛ةرئاجلا هاوتف

 ةيديرتاملا ضعبو ةرعاشألا ضعب هيف عقو امم كلذ وحنو تافصلاو ءامسآلاك

 اذه قالطإ زوجي الف «مهنم دصق ءوسب سیلو مهنم داهتجاب كلذ نوكي نأ نكميف

 نم نيب قرفي ال مث ءاذكو اذك وهف هنع فرحنا مث قحلا ملع نم :ًاديقم الإ لوقلا

 يف فرحنا نم نيبو ةديقعلاب قلعتي ام وأ تافصلاو ءامسألا ةلأسم يف فرحنا

 «ءوضولا ضقني ال مدلا جورخ نأ :ًالثم قحلا نأ فرع نم :ًالثم «يعرش مكح

 يتلا ةيعرفلا لئاسملا رثكأ امو سقف كلذ ىلعو «ةلدألل ًارباكم رصي لظي وهو

 ريثكب رثكأ ًاداسفإ عمتجملا يف اهرثأ نوكي دق اهضعب يتلاو ءاملعلا اهيف فلتخا

 .ةديقعلا يف طقف قلعتت يه يتلا لئاسملا ضعب نم

 ركنأ ..ةيمالسإلا ضرألا ىلع مويلا ةمئاقلا بازحآلا ضعبك ركنأ نم !ىرت

 ةاتفلا نإ :لوقي يذلا يهقفلا يأرلا كلذ مآ رثكأ هررض اذه !ىرت ءربقلا باذع

 ہا



 اهيلو نذإ نود اهسفنب اهسفن جوزت نأ اهل زوجيف دشرلا نس تغلب اذإ ةملسملا

 باذع ركنأ يذلا لوألا ؟عمتجملا يف ًاداسفإ دشأ نييأرلا يأ ؟ثيدحلل ًافالخ

 اذه نكل ًاداسف رثكأ اذه نأ كش ال ؟يلولا نذإ طرش ركنأ يذلا اذه مأ ربقلا
 هما كس دو رر داغ ا مطل ر و 0 0 98 عاق 1

 اي هللا لَنا ام ْمُكَواَبآَو متن اَهوُمَتيَمَس ٌءاَسأ الإ یه نإإ# :لوصأ كاذو عورف همسا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءةيافك ردقلا اذهبو (؟7:مجنلا»# ِناَطْلُس نم

 م( 7 هز رونلاو ىدهلا"

 فرز ا





 ةديقعلا يف لهجلاب رذعلا ماكحأ باوبأ عامج

 هاركإلاب رذعلا لوح مالكلاو

 ةيدقع ةلأسم يف ذش نم مكحو
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 لهجلاب رذعلا طباوض باب [۷۲۲]

 ةرالنو ةءارق لهو ديحوتلاب لهجلاب رذعلل ةبسنلاب طباضلا وه ام :لاؤس

 ؟رذعلا اذه ةلازإل يفكت نآرقلا

 ناك وأ ءًايناث همهفيو «ًالوأ نآرقلا ةءارق نسحي ناك ًءاوس طباضلا ًالوأ :خيشلا

 شيعي نآ وه كلذ يف طباضلاف «هتءارق الو همهف ال نسحي الوأ ؛همهفي الو هأرقي

 ىتح وجلا كلذ يف ةرشتنم دئاقعلا نوكتو «حيحص يمالسإ وج يف ملسملا

 .ةرورضلاب نيدلا نم مولعملاب لوصألا ءاملع هيمسي ام مسق نم تراص

 لجرل ًامنغ ىعرت تناك يتلا ةيراجلا ثيدح نوركذي نيرضاحلا عيمج لعلو

 هسفنل ًارذتعم لجرلا لاق ربخلا هغلب املف ...منغلا ىلع ىطس بئذلا نأو دحأ يف

 لوقي ؛ةكص اهتككصف رشبلا بضغي امك بضغأ لجرلا لاق :هلوقب لعف امع

 نيأ اهل :لاقف اهب يتأي نأب مالسلا هيلع هرمأف هبقر قتع هيلعو مالسلا هيلع لوسرلا

 اهنإف اهقتعأ لاق «هللا لوسر تنأ تلاق ؟انأ نم :لاقف ءامسلا يف :تلاقف ؟هللا

 ةينآرق ةديقع يف ءامسلا يف لجو زع هللا نوك نأ ثيدحلا نم دهاشلا «ةنمؤم

 ثيداحأ اهيلع ةيوبن ةينس ةديقعو ةحيرص ةيآ ام ريغ يف نآرقلا يف اهيلع صوصنم

 ةيمالسإلا ةديقعلا دقتعت ال :ةيمالسإلا تاعمتجملا نم ريثك نآلا نكلو ءأدج ةريثك

 نم فالخب هغلبت مل ةجحلا نآل ؛ًاروذعم نوكي وجلا اذه يف شيعي يذلا لجرلاف

 يذلا عمتجملا كلذ يف ةرشتنمو ةيشاف يه ديحوتلا ةديقع رخآ عمتجم يف ناك

 تفرع منغلا ةيعار يهو ةيراجلا هيف يذلاو يوبنلا لوألا عمتجملاب نوكي ام هبشأ

 ةالصلا هيلع لوسرلا ثيدح تسرد يه له «نآرقلا تسرد يه له «ةديقعلا هذه



 لهأ عم شيعت يه نكل ؛منغ ةيعار نم ًةداع دعبتسي امم كلذ مالسلاو

 نم نكت ملام ملعتف ؛مهيديأ ىلع هقفتتو مهنم عمست يهف اهتديسو اهديس :تيب

 .ملعت لبق

 اَمر :ىلاعتو كرابت هللا لوق ىنعملا اذه ىلإو ثيدحلا اذه ىلإ انممض اذإو

 ءاحيحص ًامهف ةميركلا ةيآلا انمهفو (١٠:ءارسإلا)(اًلو سَر ّتَعْبَت ىّنَح َنَّذَعُم انك
 ينعت ال ةيآلا نأ كلذب ينعأو ءاهانعمو اهمارم نود اهظفل ىلع ًادماج ًامهف سيلو

 لك يقو ةفئاط لكو ةعامج لك نأ يأ «الوسر ثعبن ىتح# ىلاعت هلوقب طقف

 ةيآلا نأ ًاذإ مهملا «لوسرلا ةوعد اهيتأي دقو ءلوسر اهيتأي دق ءلوسر اهيتأي رصع

 كلذ ىلع ةلدآلا نمو ؛لوسرلا ةوعد ينعت امنإو لوسرلا صخش طقف ينعت تسيل

 هيف نوكيو ؛عورصملا هيف نوكيو «نونجملا هيف نوكيف ًاموق يتأي دق لوسرلا نأ
 ةوعد مهتءاجام نكلو «لوسرلا مهءاج ءالؤهو «خلإو مصألاو «غلابلا ريغ

 مالسلا هيلع دمحم عابتأ نحن انلاثمأ «كلذ نم سكعلا ىلعو «لوسرلا

 دمحم ةوعد هتلصو نم ًاذإ دمحم ةوعد انتءاج نكل ةرشابم دمحم انءاج ام نحن

 ام ىلع لهجلاب رذعي الو ؛:ةجحلا هتغلب دقف اهتقيقح ىلعو اهتواقن ىلع ةا

 .ًافنآ تحضو

 نيذلا نييكيرمألاو نييبوروألا نم ًاريثك نأ ةرم نم رثكأ تلق انأ انه نم

 ةفئاطب ًالثم كلذ ىلع برضنلو ةنسلاو باتكلا نع نيفرحنم ٍةاعدب نونتفي

 ام ىلإ ةوعدلا يف ًادج ديدش طاشن اهل يتلا فئاوطلا نم ءالؤه نأل ؛ةينايداقلا

 نم ةفلؤملا فولألا ىلع اورثؤي نأ اوعاطتسا طقف كلذلو «مهنيد نم نودقتعي

 ةوعدلا اوعبتا نيذلا ءالؤه دهاشلا انهو ىرت :خلإو ناكيرمألاو ناملآلاو زيلجنإلا

 فرد
 يا



 تسيلو ةينايداقلا ةجح مهتغلب ال :باوجلا ؟مالسإلا ةجح مهتغلب له ةينايداقلا

 ًاذإ طباضلاف ءًابلسو ًاباجيإ فيلكتلا طانم يهو ةغلابلا ةجحلا هللف «مالسإلا ةجح
 ءالف ال نمو ةجحلا هيلع تميقأ دقف هتغلب نمف دارفألا ىلإ ةحيحصلا ةوعدلا غولب

 ؛دارفألا ءالؤه هيف شيعي يذلا عمتجملا ةظحالم وه عوضوملا طبضي يذلا نكل

 ىرن الو ًاميدق نولوقي اوناك امك ةعامجلاو ةنسلا لهأ عمتجم عمتجملا ناك نإف

 ةرعاشألا ينعت امنإ نيدلقملا فرع يف اهنآل ؛ًاثيدح ةملكلا هذه لامعتسا

 اذهف حلاصلا فلسلا هيلع ناك امو ةيفلسلا ةوعد مهتغلب نم ينعن امنإو ةيديرتاملاو

 هلك يمالسإلا ملاعلا يف ةلق ءالؤه نأ يداقتعا يف نكلو ةجحلا هيلع تميقأ دق

 .كلاؤس ىلع ًاباوج اذه يفكي نظأ يداقتعا يف

 ٠٠١:١1:۲١( /۱٦۸)"رودلاو ىدهلا"

 ..ينعي لهجلاب رذعلا «لهجلاب رذعلا ةيلمع ىلع ...[لأسأ]:لئاسلا

 ال ةراتو رَّذْعُي ةرات لهجلاب رذعلا ....فلتخي يخأ لهجلاب رذعلا :خيشلا

 ةيعرشلا ماكحألا يف نوكي نأ وأ ةديقعلا يف رمألا نوكي نأ نيب قرف الو «رذعي

 نوكيدقو ءامهنم لك يف روذعم ريغ نوكي دقو امهنم لك يف ًاروذعم نوكيدق

 ةذخاؤملا بجوت يتلا ةلعلا :يأ ؛طانملاو ءاذكهو رخآلا نود امهدحأ يف ًاروذعم

 ريغ وأ روذعم هنأ هنع لوقن نأ ديرن يذلا اذه نوك ةظحالم يه امنإ ءاهبجوت ال وأ

 عئاشو عئاذو عمتجملا اذه دنع مكحلا فورعم يمالسإ عمتجم يف شيعي روذعم

 .روذعم ريغ اذهف كلذب ملع هدنع سيل وه كلذ عم

 تاعمتجملاك ضحم يمالسإ ريغ امإ عمتجم يف شيعي رخآ صخش نيبو

 فرو ا



 هغلبت مل هنأب ًاروذعم نوكي اذه ذئنيح ًامسا يمالسإ عمتجم يف شيعي امإو ةيرفكلا

 ؟قرفلا تفرع ءةجحلا

 .معن :ةلخادم

 (01 758/57 5)و 1 :ةك هم /199) "رونلاو ىدهلا"

[YY £1هنم باب  

 ..لوقي نم كلانه لهجلاب رذعلا عوضوم :لئاسلا

 ..شيإ عوضوم: خيشلا

 ناسنإلا رذعي لوقي نم كانه ؛:ةصاخ ةديقعلا يف لهجلاب رذعلا :لئاسلا

 ةدافإلا وجرن «كلذ يف تافلؤم ترهظ دقو ءال لوقي نم كلانهو لهجلاب

 ..كلذ يف

 الو ليصفتلا نم ءيشب لاؤسلا اذه لثم نع تبجأ نأ قبس «معن :خيشلا

 حصيال لوقأف «ًازاجيإ الإ رركتم لاؤس نع ةباجإلا يف مالكلا ةداعإ نسحتسأ

 امنإو« أطخ امهالك ًاقلطم رذعي ال وأ ًاقلطم لهجلاب رذعي ناسنإلا نأب ًاقلطم لوقلا

 مهفي يمالسإلا وجلا اذهو :يمالسإ وج يف شيعي ناك نم «ليصفتلا نم دبال

 ىيحي وهو ؛ةيمالسإلا ةديقعلا لهجي ٌصخش كانه دجو مث ًاحيحص ًامهف مالسإلا

 رخآ ًاصخش انروصت اذإ :كلذ نم سكعلا ىلعو :روذعم ريغ وهف ؛وجلا اذه يف

 ملسأ مث ًالثم اكيرمأو ابروأ لثم لالضلاو رفكلا وج «يمالسإ ريغ وج يف شيعي

 مث« لهجي ال نأو ملعتي نأ ىلع هدعاسي يذلا وجلا دجي ال هنآل هلهجب رذعي اذهف

 يف شيعي لجر انلق ىلوألا ةروصلا :ىلوألا ةروصلا سكاعي يذلا لاثملا برضن

VTA 
 يا



 بلقن نآلا « هلهجب روذعم ريغ وهف ًاحيحص ًامهف مالسإلا مهفي يمالسإ وج
 دق عمتجملا اذه نكلو يمالسإ عمتجم يف شيعي سانلا نم ديز لوقنف ةروصلا

 ًاروذعم صخشلا اذه ًاضيأ نوكيف ةحيحصلا ةديقعلا نع هيف روهمجلا هب فرحنا

 امك ةحيحصلا ةديقعلا هيلإ مدقي يذلا حيحصلا يمالسإلا وجلا دجي ال هنآل

 نأل ؛ةصاخ تاقلحب ملعتي نأ ىلإ ةجاحب سيل ينعي ءايكيتاموتوأ مويلا نولوقي
 يملسلا مكحلا نب ةيواعم ثيدح :كلذ لاثم ءةحيحصلا ةديقعلاب ءولمم هلك وجلا

 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا ىأرو ًاموي تيلص : لاق هنع هللا يضر

 عم يلصي وهو هللا كمحري :هل تلقف هبناجب لجر سطعو «هبناجب ٌلجر سطعو
 .هايمأ لكثاو :تلقف ًاعرذ تقضف مهنيعأ ةرخؤُمب ىلإ اورظنف لاق ؛نيلصملا

 اذه سيل تكسا :هل نولوقي «مهذاخفأ ىلع ًابرض اوذخأف ؟َيلإ نورظنت مكلام

 ام هللاوف ىلإ لبقأ ةالصلا ةو هللا لوسر ىضق املف :لاق حايصلاو مالكلا ناكم

 حلصي ال ةالصلا هذه نإ ":يل لاق امنإو ينمتش الو ينبرض الو ينرهك الو ينرهق

 ةداعو داتعم وه يذلا اذه هللا مكيدهي ءهللا كمحري "..سانلا مالك نم اهيف

 " ةالصلا ةلاح يف زوجي ال اذه هوتمشف هللا دمحف لجرلا سطع اذإ هديج ةيعرش

 ٌديمحتو ٌريبكتو حبست يه امنإ «سانلا مالك نم اهيف حلصي ال ةالصلا هذه نإ

 هنأ لضافلا ناسنإلا اذه ةيسفن ٌروصتأ « هللا لوسر اي تلقف :لاق :"نآرقلا ةوالتو

 زوجي ال امو ةالصلا يف زوجي ام دعب ملعتي مل هنأو مالسإلاب دهع ثيدح ناك

 ناك دقو مالك اذه هللا كمحري سطع نمل لاق ثيح ءأطخلا اذه هنم عقو كلذلو

 هلل اوُموُقَو# نآرقلا ىلاعتو كرابت هللا لزنأ ىتح مالسإلا لوأ يف زئاج اذه لثم

 لخدي مالكلا ميرحت رارقتسا لبق لجرلا ناك «مالكلا مهيلع هللا مرحف نوتناق
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 عكر يإ هبحاصل لوقيف فقيف مامإلا ءارو نولصي فصلا يف سائلا دجيف دجسملا

 ىلوألا ةعكرلا هتتاف دق هنأ ًالثم حبصلا ةالص يف مهفيف ةيناثلا ةعكرلا هذه لوقي هذه

 ؛ةيناثلا ةعكرلا يف مامإلا عم مضني مث هدحول عكريو هل رسيتام أرقيو ربكيو يونيف

 ًامايق سانلا دجوف دجسملا لخد هنع هللا يضر لبج نبا ذاعم ًاموي لخد ىتح

 نم هب قبّسام ىلصو ماق مث يديلقتلا لاؤسلا كلذ لأسي ملو ةرشابم ىونف ةداعلاك

 راصف «ةنسح ةنس يأ ةنس مكل نس دق اًذاعم نإ مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف ةالصلا

 متكردأ امف» :مالسلا هيلع هلوق وهو الآ مويلا ىتح فورعملا مكحلا مويلا كلذ نم

 عم ًاملكتم حضوتسي ؛متفرع امك مكحلا ناك امنيب «اومتأف مكتاف امو اولصف

 مل هنأ ودبي لجرلا اذه «مضني مث ؛هدحول هتاف ام يلصيف ةالصلا يف وهو هبحاص

 ءداتعملا مالكلا نم سيل اذه نأ ةصاخبو ةالصلا يف مالكلا ميرحت هغلب دق نكي

 لاقف ءهللا دمحف سطع امنإ «كلذ هبشأ امو قوسلا فيكو كنولشو كلاح فيك

 دادزا كلذلو ةالصلا يف عونمم ءيش اذه نأ دعب ملع دق نكي ملو «هللا كمحري :هل

 ةرخؤمب هيلإ مهرظنب ًالوأ ؛راكنإلا دشأ هيلع نوركني مهدجو امئيح ًابضغو ٌةروث

 اذه هنأ يعم نوروصتت كش الف «مهفكأب مهذاخفأ ىلع مهبرضب ًايناث « مهنيعأ

 ىلعو -هؤطخ ام نكل أطخأ دق هنأ فرع- ركفي وهو ىلص فيك يرديام ناسنإلا
 وسقي نأو هبنؤي نأو هيتأي نأ ةالصلا نم مالسلا هيلع لوسرلا ملس امنيح رظتنا كلذ

 نولمحتي ال نيذلا نيسردملا نمو ةمئآلا نم ريثك نأش وه امك مالكلا يف هيلع

 نكل هيلإ لبقأ امل لوسرلا نأ وه روصت اذكه :نوبضغيو نوروثيو الإ يداع لاؤس

 لإ لبقأ :لاق هتفأرو مالسلا هيلع هفطل نعًاربعم لاق امنيح هلل دمحلاو هنظ باخ

 ال ةالصلا هذه نإ» :ىل لاق امنإ ىنمتش الو ىنبرض الو ىنرهك الو ىنرهق ام هللاوف



 «نآرقلل ةوالتو ٌديبكتو ٌديمحتو حيبست يه امنإ «سائلا مالك نم ءيش اهيف حلصي

 دعب لاؤسلا هيجوتل هتركذو هتركاذ هعم تحتفت يدمحملا فطللا اذه دجو امئيح

 انم انإ لاق ««مهوتأت الف» :لاق ناهكلا نوتأي ماوقأ انم انإ هللا لوسر اي لاق «لاؤسلا

 دق" : لاق لَمَّرلا نوطخي ماوقأ انم انإ لاق ««مكندصي الف» :لاق «نوريطتي ًاماوقأ

 انهو- هللا لوسر اي لاق :«كاذف هطخ ٌهطخ قفاو نمف طخي ءايبنألا نم يبن ناك

 انأو ءيمنغ ىلع ًاموي بئذلا ىطسف يل منغلا ىعرت دحأ يف هيراج يل نإ -دهاشلا

 لوقي هنأك « ةبقر قتع ّيلعو ,ةكص اهتككصف رشبلا بضغي امك بضغأ رشب

 :اهل لاق تءاجف «اهتاه» :لاق ةبقر قتع نم يلع امل ةرافك اهقتعأ نأ ينيدجتفأ

 ىلإ تفتلاف هللا لوسر تنأ تلاق «انآ نم» :اهل لاق ءامسلا يف تلاق «هللا نيأ»

 .(«ةنمؤم اهنإف اهقتعأ» :لاق ءيملسلا مكحلا نب ةيواعم وهو لئاسلا اهديس

 امنإ ةديدع دئاوفو متعمس امك ةمج ماكحأ هيفو ثيدحلا اذه نم دهاشلا

 هيلع هلوق وه الأ ملسم لكب قلعتت ةديقع نع اهلأس ةو يبنلا نأ هيف دهاشلا

 ؟انأ نم :اهل لاق «ءامسلا يف تلاق حيحصلا باوجلاب تباجأف ؟هللا نبأ :مالسلا

 ًاباوج نيلاؤسلا نع تباجأ اهنأل ةنمؤم اهنأب اهيلع مكحف .هللا لوسر تنأ :تلاق

 ةحيحصلا ةديقعلا تفرع مئغلا ىعرت ةيراج هذه ؛قراوفلا نآلا اورظنا « ًاحيحص

 لازال يتلا ةديقعلا هذه (ه:هط)# ىَوَتْسا شْرَعْلا َلَع ُنَمْحَّرلا# :ىلاعت هلوق يف

 برعلا ضعب مهنم مهريهامج لازيالو امج اًفالتخا اهيف نوفلتخي نوملسملا
 اهنوبراحيو لب ةحيحصلا ةديقعلا هذه نولهجي نولازي ال مجعلا نم مهرثكأو
 ال ام تفرع ؛منغلا ىعرت ةيراج « يوبنلا وجلا اذه لثم اوج انضرتقا اذإف ءًاضيأ

 نيأ نمو دالبلا كلت يف سانلا ةماع نم ناك نمف «دالبلا ضعب يف خئاشملا رابك هفرعي



 مه دالبلا كلت يف ءاملعلاو ةيراجلا هذه اهتفرع امك ةحيحصلا ةديقعلا فرعي نأ هل

 نولوقي ؟هللا نيأ مهل تلق اذإ مهلوق لثمك زوجي ال ام نولوقيو اهفالخ نودقتعي

 نولوقي اذكه !ُهَّنَس يذلا وه لوسرلاو زوجي ال لاؤس «زوجپ ال لاؤس اذه «هللاب ذوعن

 نأ زوجي ال :مهدنع رثكأو رثكأ ءزوجي ال باوجلا نآل ؟اذامل «لاؤسلا اذه زوجي ال

 لب مجاعألا ءاملعلا ءالؤه نم ريثكو ءامسلا يف هللا :ةيراجلا تلاق امك ملسملا لوقي

 [يف نعطلا] اولواح ةبراغملا نم مهضعبو ةسكارشلا نم مهضعبو برعلا مهيفو

 قلعتي اميف ةحيحصلا ةديقعلا هاياوط يف لمحي هنأل الإ كاذ امو ثيدحلا اذه ةحص

 عم ثيدحلا اذه نوللعيف «(ه:هط)#ىَوَتْسا ٍشْرَحْلا ىلع ُنَمْحَّرلا# :ىلاعت هلوق ريسفتب

 دجوي دق هنأل اذه لرقأ ءًاقالطإ هل ةلعال هللا دهشي هنوك عمو ملسم حيحص يف هنوك

 امأ «كلذ وحنو سيلدتك ام نعط هيف نوكي نأ نكمي ام هريغ يفو ملسم حيحص يف

 ثيح نم نعط يأ هيف سيلف سائلا ىلعو انيلع هللا لضف نم كلذف ثيدحلا اذه

 اهلوح نارودلاو فللا اولواح نآرقلا يف ةديقعلا تناك نإ ءاوهألا لهأ نكلو « هدانسإ

 نعطلا اولواح ةنسلا يف ةديقعلا تناك نإو ءةحيرصلا اهتل الد نع اهجارخإو اهليوأتب

 .ةلشاف تناك ولو ٍةليسو لكب اهيف

 ال اهئاملع رثكأ رصم لثم ايروس لثم ؛ ندرألا لثم وج يف ًالثم شيعي يذلا ًاذإف

 رذعي الفأ ؛ةماع ةروصب ةيفلسلا ةديقعلاو ؛ةصاخ ةروصب ةديقعلا هذه نوفرعي

 ءابرغلا :كلذك رمألا سيل نكل ؛معن لوقن ءدالبلا كلت يف نوميقي نيذلا نوملسملا

 نم ريثكب اهزيمو ىلاعتو كرابت هللا اهلضف يتلاو دالبلا هذه يف نوشيعي نيذلا
 ةنس يتئم وحن ذنم دالبلا هذه يف اهل هللا رخس يتلا ديحوتلا ةوعد امهأ نم لاصخلا

 تايكرشلا تناك ثيح ديحوتلا ةوعد ىيحأف هللا همحر باهولا دبع نب دمحم خيشلا

 ةريزجلا يف دالبلا هذه اهنمو اهلك ةيمالسإلا دالبلا معت نأ تداك دق تايئثولاو

 الغ”
 يا



 ىرخألا ةيمالسإلا دالبلا ىلإ هذه هتظقي ترس مث كانه هدابع هب هللا ذقنأف ةيبرعلا

 وهف برعلا وأ مجاعألا نم انه ًابيرغ ناك نمف دج هليلقو هتوافتم بسنب نکل

 ّةغل مولعم هءاوتسا نأو «ىوتسا شرعلا ىلع هللا نأو «ديحوتلا ةديقع راهن ليل عمسي

 ال اذهف « ةعدب ءاوتسألا ةيفيك نع لاؤسلا نأو ءلوهجم فيكلا نأو ؛ءالعتسالا وهو

 ةيراجلا تفرع نيأ نم ؛ةيراجلا كلت وج هبشي وج يف دجو دق هنأل ًاروذعم نوكي

 نوقطني مهلك امهؤانبأو اهتديسو اهديسف هيف تشاع يتلا عمتجملا نم ؟ةديقعلا

 هب رسفيامم اذهو :ةحيحص اهتديقع كلذك نوكت ال يه اذاملف ءةحيحصلا ةديقعلاب

 نورجي ماوقأ نم بجعيل هللا نإ) :بيغلا ءابنأ نم وهو مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق

 «لسالسلاب ةنجلا ىلإ نورجي ماوقأ نم بجعيل كبر نإ ؛لسالسلا يف ةنجلا ىلغ

 نم عقتس يتلا ةيمالسإلا تاحوتفلا ىلإ ةا انيبن نم ًادج ةميظع ةراشإ !؟اذه فيك
 مهو نيملسملا نورشاعيف دافصألا يف نيللغم ىرسألاب نوتأيو ءب لوسرلا دعب

 نم اوناك دق مهنإف «مهيلع ةمعن اهدعب ام ةمعن بلقنيس اذه مهقر نكل ءاقرأ ديبع

 ةسواسقلا ببسب ةئيس لك مالسإلا نع نوعمسي مهدالب يف رارحأ مهو لبق

 راكفألاو مالسإلا نع ءوسلا نوعيذي نيذلا نم كلذ هباش امو لاهجلاو نابهرلاو

 مالسإلا دالب ىلإ اوقيسو رسآلا يفاوعقوو هللا مهالتبا املف «ةئيسلا دئاقعلاو

 مهدئاقع ىلعًالوأ اوعلَّطاو برق نعو بثك نع نيملسملا عم اوشاع لالغألاب
 دجوي نأ نكمي ام نسحأ نم اهودجوف مهقالخأو مهكولس ىلع مث مهتدابع ىلعو

 «ًارارطضا سيلو ارايتخا مالسإلا يف مهلوخدل ًاببس كلذ ناكف ءضرألا هجو ىلع

 .لالغألاب لبق نم اوقيس دق مهو مهمالسإ ببسب يأ ةنجلا اولخخدف

 رذعي الف مجاعألا وأ برعلا نم ءاوس ءابرغلا نم اهيف ناك نم ًاذإ دالبلا هذهف
 ةجحلا تميقأ دق هنأل دناعمو رباكم هنأ كلذ ىنعمف «هلهج يف رمتسا هنأل ؛هلهجب
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 كلذ ضيقن عمسي وهف ىرخألا دالبلا يف ناك نم امأ ءراهن ليل اهعمسي هنإف هيلع

 ..تاعمتجم ةثالث وأ روص ةثالث نآلا متفرع ًاذإف هلهجب روذعم وهف

 شاع نمف ةحيحصلا ةديقعلا مهف يذلا يمالسإلا عمتجملا :لوألا عمتجملا

 .هلهجب رذعي الف عمتجملا اذه يف

 ضعب وأ هدارفأ نم ٌدرف هيف ٌمِلْسُي دق يذلا رفاكلا عمتجملا :يناثلا عمتجملا

 .هلهجب روذعم وهف ةحيحصلا ةديقعلا فرعي نأ هل نيأ نمف هدارفأ

 هلهأ رابك نکل «هرخآ ىلإو هتوص ٌعوفرم ناذألاو ةالصلاب ةرماع دجاسملاف هرهاظ

 ةديقعلا بعشلا اذه دارفأ ىقلتي نيأ نمف «ةحيحصلا ةديقعلا نع نوفرحنم

 . نيروذعم هذه ةلاحلاو نونوكيف ؟ةحيحصلا

 دمحلاو ..ةيافك ردقلا اذهبو لاؤسلا اذه نع باوجلا نم يل رسيت يذلا اذه

 59/1١١ : 108 ٠١( -رثألا ةدج یواتن"

 لهجلاب رذعُي له باب 107]
 ؟مويلا اندالب يف داقتعالا لئاسم يف

 ؟داقتعالا لئاسم ىف لهجلاب رذعي له :لاؤسلا

 هللا ماكحأ نوغلبي ءاملع كانه سيل هنأل ؛رذعي مويلا اندالب يف امأ :باوجلا

 .نيملسملا ةماع ىلإ

 :٠٠( 1:08 /551؟)'"رونلاو يدهلا"
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 لهجلاب رذعي له باب 1

 ؟تايكرشلاب ءيلم عمتجم يف شاع نم

 :دعب امآ هللا لوسر ىلع مالسلا ةالصلاو هللا مسب :لئاسلا

 ةبسنلاب اذه .لهجلاب رذعلا ةيضق نأ ةقباسلا ةلئسألا نم ىضم اميف تركذ دق

 فاوطلاو ءايلوألل حبذلا اهيف ماقي ةدلب يف ناك نم لهجلاب رذعي له .تافصلل

 عيمج يف هلك اذه عباطلا ..مهدالب وأ مهدلبو .مالسإلا نوعدي مهو مهروبق لوح
 يذلا اذه نأ وأ ..ءايلوألا نأ دقتعيو ؟ال مآ لهجلاب رذعي لجرلا اذه لهف دالبلا

 رذعي لجرلا اذه لهف ءدلبلا اذه يف دئاسلا دقتعملا اذهو ءرضيو عفني هلوح فوطي

 ؟اذام مآ ءلهجلاب

 ..:يناثلا لاؤسلاو

 معن :ةحارص لكب كباوج ىلع يباوج انأ ..اًلاؤس اّلاؤس كبسح :خيشلا

 :ةديقعلا يف نآلا تنأ تلق امك لاؤسلا نآل ؛اًمامت قباسلا يباوج نم موهفم وهو

 روبقلا لوح فاوطلا نم هلوح تندند امو ءال مأ ةديقعلا يف الاض ناك اذإ رذعي له

 هلوح اندند يذلا باوجلا وه باوجلاف :ىلاعتو كرابت هللاب كارشإلا نم وه

 .ديدج ءيش لاؤسلا يف سیلو «یضم اميف هب انحرصو

 رذعي ال وأ رذعي يذلا اذه هيف شيعي يذلا عمتجملا تلعج يننأب تركذت اذإ

 :ةثالث تاعمتجملا تلعج

 عمتجم امسا عمتجم امإو «رفاك عمتجم امإو «حيحص يمالسإ عمتجم امإ

 مه مهريغل نيداه ةاده اونوكي نأ مهيف ضورفم مه نيذلا ءاملعلا نكلو «يمالسإ

 اذإ روذعم وهف «لهاجلا اذه ملع هيتأي نيأ نمو ثركذ دقو «نولاض مهسفنأ يف
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 عمتجملا ثلاثلا عمتجملا وأ ءرفاكلا عمتجملا يناثلا عمتجملا لشم يف دجو

 كلمح يذلا امف ؛ةحيحصلا ةديقعلا لهأو ديحوتلا لهآ هيف سيل يذلا ملسملا

 .ىصحت الو دعت ال ةريثك ةلثمألا نأ عم ءلاثم برضب لاؤسلا ددجت نأ ىلع

 «مهنم تنأ نوكت دقو «نيرضاحلا ضعب ىلع هرمأ يفخ ءيش كانه نوكي دق

 يف لخاد وهو لاؤسلا اذه هيجوت ىلع كلمح يذلا ام لوقت نأ عيطتست لهف

 .لضفت «قباسلا باوجلا

 ال سانلا مهوعد اذإ ءايلوألا نأ ..ةريثك نآرقلا نم تابآ كانه :ةلخادم

 ..مهوعفني الو مهورضي

 ريغ ةوعد رقي اًناسنإ شقانت كنأك نآلا تنأ !يخأ اي يعاد انه سيل :خيشلا

 سانأ نيب شيعي لهاجلا اذه انثحب ؛ددصلا اذه يفانسل «تاومألا نم لجو رع هللا

 اذه يفانسل «عورشملا لسوتلا باب نم وه هللا ريغب ةثاغتسالا هذه نأ نودقتعي

 ْنِم ٌكِلَذ# :ديحوتلا لهأ نم نحنو انرافظأ ةموعن ذنم هلل دمحلاو نحن ءددصلا

 عمتجم يف دجو نم :نآلا انثحب نكل (”8:فسوي)#ِساَّنلا َلَعَو اَتْيَلَع هللا لْضَف

 ؟هيلع هللا ةجح تميقأ له كرش

 ..هذه دئاقعلا ىلع :ةلخادم

 يفف كلذلو ؛هلوح ندندن نحن يذلا اذهف «مقت مل ةجحلا نأ حضاو :خيشلا

 ةطقنلا هذه نكمي روذعم هنإ :لوقن نيح نحنو :«ديدج ءيش هيف سيل كلاؤس

 لهأ نم هنأب هيع مكحن ال اننإ :ىنعمب روذعم هنإ ينعن اذام «حيضوت ىلإ جاتحت
 ال !تيزنارت ةنجلا لخدي هنأ ينعن انسلو ؛هينعن يذلا اذه «رانلا يف نيدلخملا رفكلا

 يف هنلعأ اذه ءةنمؤم سفن الإ مالسلا هيلع لاق امك ةنجلا لخدي ال ءاذه ينعن ام
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 دعو يتلا رانلاب هل مكحن ال :يأ ءروذعم هنإ :يلوق نم ديرأ ينكلو «عادولا ةجح

 عاطأ نإف ءةتباثلا ثيداحألا ضعب يف ةفورعم ةمايقلا موي ةلماعم هل ءرافكلا اهب

 .راثلا لخد ىصع نإو ةنجلا لخد

 )۰۱:۹۸:٤۸/۱۱۹( "- رتألا-ةدج ىواتف"

 ؟ةديقعلا يف فلاخملا رذعي له باب [2717]

 ةينلا يف هكارتشا درجمل ةديقعلا يف فلاخ نم رذعي له !خيشلا ةليضف :لاؤس

 ؟لالدتسالا لوصأ يف حيحصلا جهنملا فلاخ نإو ىتح

 ىلإ جاتحت اهنأ ىرأ انأو «نامزلا اذه يف راثت ام ًاريثك ةلأسملا هذه :خيشلا

 لهاجلا رذعُي له يهو ءىرخأ ةغيصب لاؤسلا اذه حرطُي دقو «ليصفتلا نم ءيش
 ترشأ انآ ءاّيلك ًالهج نوكي وأ اًيئزج ًالهج نوكي دق لهجلا نأ كش الو :؟هلهجب

 هدصق ناك اذإ [اذهف]...دئاقعلا ضعب يف اوفلاخ ًاميدق نيفلاخملا ضعب نأ ىلإ ًافثآ

 يداقتعا يف أطخلا ءأطخأف هيلإ اوبهذ اميف لجو زع هللا مكح ةفرعم ىلإ لوصولا

 يف قرف الف ءرصقي ملو هدهج هبحاص غرفأ دق داهتجا نع ًارداص ناك اذإ روذعم

 لحتسا لجر نأ ول :ةدعاقلا هذه تظحال اذإ عورفلا يف وأ لوصألا يف أطخلا

 هنإف هلحتسا كلذ عمو هتمرح ملعاذإ هنأ كش ال «مارح عرشلا يف وه ًامكح

 لحتسا هنأ ول ًامامت سكعلا كلذكو ةديقع سيلو يعرش مكح اذهو «رفكي

 ال هب...ثيح نمف ةلالضو أطخ ريتعي ناك نإو ًارفك اذه ريتعي الف هداهتجاب ًامرحم

 يذلا رفاكلل هتذخاؤم لجو زع هللا دنع لخاؤم هنأ ثيح نم نكل ءاّمتح زوجي

 ثيح نم ةلأسملا هذه يف طانملاف «كلذك رمألا سيلف هدحجو قحلا فرع

 طانملا امنإو ءلوصألا نم لصأ يف وأ ةديقعلا يف أطخأ هنوك وه سيل ةذخاؤملا
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 :نيكرشملا قح يف ىلاعت لاق امك هدحج مث قحلا نم نيبت له :ةيضقلا يف

 مهتفرعمو دوهيلا قح يف لاقو (1؛:لمتلا»4ْمُهُسْفْلأ اهتتشيتشاو ا او حجو

 َنوُفِرْعَي َنَك ُةَتوُفِرْعَي# :ىلاعت لاق ؛هباورفك كلذ عمو ءب يبنلا قدصب

 .(١؟”:ةرقبلا)# مَعَ

 وه سيل ماكحألا يف وأ ةديقعلا يف أطخلا يف ةذخاؤملا يف طانملا :ًاذإف

 صالخإب قحلا دصق ئطخملا نوكي نأ نيب قيرفتلا امنإو «هذهو هذه نيب قيرفتلا
 زع هللا دنع بقاعم هنأب مكحي اذه ىلعف ءدصقي مل وأ هيف لوصولل دهجلا غارفإو

 .الوأ لجو

 هلوق يفًافنآ ركذ امب قلعتي امهدحأ :نانثا ناثيدح ةبسانملا هذهب ينرضحيو

 مامإلا هجرخأ ام (1؛5:ةرقبلا 4ْمُهَءاَتبَأ َنوُفِرْعَي اك ُهَئوُفِرْعَي# :دوهيلل ىلاعت

 اذه ضرمف همدخي دوهيلا نم مالغ هل ناكا يبنلا نأ "”هحيحص يف يراخبلا

 هيلع هل لاقف توملا ةرضح يف هدجوف مالسلاو ةالصلا هيلع هداعف ؛يدوهيلا

 هنأك هيلإ هرصب عفرف :هدلاو مالغلا سأر دنعو هلا الإ هلإ ال :لق» :مالسلاو ةالصلا

 قح ةملكب باجأ ثيبخلاف «مالسلا هيلع دمحم لوق يف كيأر ام :هلأسي هريشتسي

 ةالصلا هيلع لاقف «تامو هللا الإ هلإ ال :مالغلا لاقف ءمساقلا ای عطأ :هنبال لاقف

 ريسفتك وه ثيدحلا اذه يف دهاشلا «رانلا نم يب هاجن يذلا هلل دمحلا» :مالسلاو

 ىأر امل مالغلا اذه دلاو (٠٠٠:ةرفبلا)4 ْمُهَءاَنْبأَنوُفِرَْي اك َُئوُفِرْعَيل :ةميركلا ةيآلا

 نم هنبا دقني نأ دارأ قداص يبن كلام يبنلا نأ ةقيقح فرعيو توملا ةرضح يف هنبا

 :ىلاعت هلوق هيف قدصف هسفن وه امأ ,مساقلا ابأ عطأ :هل لاقف باذعلا يف دورولا
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 «كلذك تام امبرو ًارفاك هوبأ شاعف (1؟:لمنلا)4 ْمُهّسْفَْأ اَهْنَقْبَتْساَو اب اوُدَحَجَو

 .مساقلا ابأ عطأ :هل لاقو هنبا حصن هنكلو

 لجو زع هللا دنع ناسنإلا هيلع بساحي يذلا وه دحجلا وه يذلا رفكلا اذه

 .رانلا يف ًادلخم ًادلاخ نوكيو

 سيل هنأو رفكلاب قلعتي اميف ًادج مهم يداقتعا يف ثيدح :يناثلا ثيدحلا

 ىور دقل ءدحجلا انركذ امك طانملا امنإو رفك هنآل ؛روذعم ريغ رفكلا يف أطخلا

 لجر ناك» :لاق ًاضيأ هريغو يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم هحيحص يف يراخبلا

 :مهل لاقو هلوح هدالوأ عمج ةافولا هترضح املف طق ًاريخ لمعي مل مكلبق نميف

 :دهاشلا أدبي انهو «يبر عم بنذم ينإف :لاق «بآ ريخ :اولاق ؟مكل تنك بأ يأ

 تم اذإف :ًاديدش ًاباذع ينبذعيل يلع هللا ردق نئلو يبر عم بنذم ينإف» :لاق

 تام املف ارحبلا يف يفصنو حيرلا يف يفصن اورذ مث «رانلاب ينوقرحو ينوذخف

 تناكف ًانالف ينوك :هتارذل لجو زع هللا لاقف ةبيرغلا ةبيجعلا ةيصولا هذه هيف اوذفن

 !بر اپ :لاق «تلعف ام ىلع كلمح ام !يدبع يأ» :لجو زع هللا لاق ؛ًايوس ًارشب

 .2(كل ترفغ دقف :لاق ؛كتيشخ

 يف كش امنيح رفكلا يف عقو دق هنأب ملسم كشي ال ناسنإلا اذه نأ :دهاشلا

 هتلفغ هل تروصف «باذعلا قحتسي وهو ناك امك هديعي نأ ىلاعتو كرابت هللا ةردق

 نأب هدالوأ رمأ ثيح ةبيرغلا ةرئاجلا ةيصولا كلتب ىصوأف همعزب هبر ىلع عيضي نأ

 امف ءلئاملا رحبلا يف فصتلاو ةديدشلا حيرلا يف هفصن اورذي نأو راتلاب هوقرحي

 داعم اتل برضو :ميركلا نآرقلا يف لاق امك هبر ىلع عيضي يذلاب كلذ ناك

 هللا ىلاعت «تابآلا رخآ ىلإ (28:سي)#ٌميِمَر يو ماعلا يحن ْنَم لاق ُهَقْلَح ييو

 هذه لثم ىلع هعفد يذلا عفادلاو عزاولا نم هسفن يف ناك امب ملعأ هللاو لجو زع

 مر



 ًالوأ لجو زع هللاب نمؤم هنإ :يأ «كتيشخ :لاق ؟كلذ ىلع كلمح ام» :ةيصولا

 هبر نم فوخلا اذه طق ًاريخ لمعي مل هنأل ؛ةبوقعلا قحتسي هنأو ءًايناث هلدعيو

 نكل ءاهل ًادحاج ملسم شيعي نأ روصتي ال يتلا هتردق نع هامعأ يذلا وه

 دق :لاق كلذ هنم لجو زع هللا ملع املف «ةيصولا هذهب ىصوأف هامعأ فوخلا

 .كل ترفغ

 أطخلا نأل ؛لصألا يف أطخلا وأ عرفلا يف أطخلا نيب لصفلا زوجي ال كلذلف

 وأ كانهو انه رفك وهو كانهو انه أطخ وهف دئاقعلا يف أطخلا وأ ماكحألا يف

 لك بساحيس يذلا وه رودصلا يفامب ميلعلا لجو زع هللاف :كانهو انه أطخ

 ريغ ناك وأ هل ًادمعتم ناك له «باوصلا نع فرحنا امنيح هسفن يف ماق امب ناسنإ

 كرابت هللا ىلإ دوعي هرمأ اذه ؟دصاق ريغ وأ قحلا ةفرعمل ًادصاق ناك له ..دمعتم

 اذإ ةرهاظلا ماكحألا ذيفنت نم دب الف رخآ نأش هذهف ةرهاظلا ماكحألا امأ ءىلاعتو

 لجو زع هللاو صقان فحصملا اذه نأب ؛ةعيشلا لوقت امك لوقي ام ًاملسم نأ رهظ

 ىلإ هب ىتؤي كش الب اذه (ه:رجحلا)4َنوُظِفاَحل ُهَلاَنِإَو َرْكَّذلا لَ نحت الإ :لوقي
 ريغ مكح اذهف «لتق الإو بات نإف باتتسيف عرشلاب مكحي يذلا يضاقلاو مكاحلا

 ليصفتلا هيف ؟نادي ال مأ ةديقعلاب أطخلاب نادي له :لجو رع هللا دنع هيف ملكتن ام

 .اقنآ هانركذ يذلا

 ٠:٠٠:٠ ٠( يلا (۰ ۰:6۳:۳۱ /۱۳) "رونلا ةلحر"

 ؟تافصلاو ءامسألا يف لهجلاب رذعي له باب "1

 ؟تافصلاو ءامسألا يف لهجلاب ناسنإلا رذعي له :لئاسلا

 ثيح نم ناسنإلا فالتخاب فلتخي رمألا نأ :كيف هللا كراب باوجلا :خيشلا

 :ينعي ؛ريبك قراف :ينعي «ةيوالع اهبرضن :قشمد يف نولوقي امك انأو ؛هنطوم

 ہا ا



 يودبلا كاذك «نمآف مالسإلا رون نم هلادب ببسب ملسأ يذلا يبوروآلا ملسملل

 دهشتساو لتاق اذإ هنأ :مالسلا هيلع لوسرلا لأسو كراعملا ضعب يف ملسأ يذلا

 هنأ روصتي ام اذه «لتق ىتح لتاقو رافكلا ىلع مجهف «معن :لاق ؟ةنجلا لخديأ

 يذلا يبوروألا اذه :قباسلا لاثملل عجرن ؟ال وأ حص «مالسإلا ليصافت فرع

 ام ءاوس ةيهلإلا تافصلاب قلعتي اميف ةيليصفتلا تامولعملا دمتسي نيأ نم ملسأ
 ؛لاثم ءيش ىلعأ اذه ءرذعي اذهف ؛ةنسلا يف اهنم ناك ام وأ باتكلا يف اهنم ناك

 ول ؛يرعشأ وأ يديرتام يفلخ وج يف شيعي يذلا ملسملا :طسولا ىلإ اًليلق لزنن
 نم ملعت امب هنوتفيسف ؛ملعلا لهآ نم مهنإ لاقي نيذلا ءاملعلا نم ملاع يأ لأس

 ءاملع اهيف دالب يف شيعي ناك نم امأ ءرذعي كش الب اذهف «ليطعتلاو ليوأتلا

 ةيفلس دالب يف ناك نم امأ «دهتجي نأ هيلع اذهف :نييفلخ ءاملع اهيف ..نييفلس

 اَمو# :ىلاعت هلوق وه اذه يف لصألاف ؟حضاو ؛هلهجب رذعي ال :لاقي انهف ةضحم

 .(10:ءارسإلا»#اّلوُشَر َّتَعْبَت ىَّنَح نبذه اک
 ر

 2000:15:19 /0) "-رثألا ةدج ىواتف)

 ؟ملعلا راشتنا نمز يف هلهجب ناسنإلا رذعي له باب 3

 [؟ملعلا راشتنا عم نامزلا اذه يف هلهجب ناسنإلا رذعي له] :لئاسلا

 دالبلا هذه يف لاؤسلا اذه لثم انلئس ام ًاريثكو «هقالطإ ىلع سيل اذه :خيشلا

 ملعلا اهيلع بلغي ةيمالسإ دالب يف شيعي لهاجلا ناك اذإ ءرذعي ال دقو رذعي

 اذه رذعي ال انهف ديحوتلاب اهنم قلعتي ام صخأ ةروصبو هدئاقعب ةصاخو يمالسإلا

 وجلا نم فرع دق نوكي نأ ضرتفي يمالسإ وج يف شيعي هنأل ؛هلهجب ناسنإلا
 نأ ناسنإلا عيطتسي ًاضيأ كش الب اذهو ةحيحصلا ةديقعلا هيف شيعي يذلا حلاصلا
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 .ةدلعتم ًاروص روصتي

 اهتديقع حالص ثيح نم لازت ال ةيدوعسلا دالبلا نأ هلل دمحلاو يمالسإ وج

 مهحلاصم ءاضقل مجعلا وأ برعلا نيملسملا نم ربثك اهدصقي نكلو ةمقلا يف يه

 دالبلا هذه يف ماقأ مهنم دحاولا نوكي دقف «ةرمعلا وأ جحلا نم مهتادابع ًانايحأو

 وهف ًالثم ديحوتلا ةديقع ىلع فرعتي نأ اهرصقل ةدملا يف نكمتي مل نمزلا نم ةدم

 هنأ مغرلاب اذهف :حيحصلا ديحوتلا نع تافارحنالا ضعب هراكفأ يف لمحي لازي ال

 دالبلا هذه يف دلو نم هب ساقي نأ نكمي ال حيحص هديحوتو يمالسإ وج يف ماقأ

 اذإ كلذلو ؛يناثلا نيبو لوألا نيب ريبك قرف كانهف ملعتو أشنو عرعرتو اهيف شاعو

 هانلباق مث هتديقعو هديحوت حيحصلا يمالسإلا دلبلا :يأ لوألا ناسنإلا اذه انذخأ

 ابوروأك رفكلا دالب يف نوملسي نيذلا نوملسملاف ًايمالسإ ًادلب سيل رخآ دلبب
 اههجو ىلع ةيمالسإلا دئاقعلا ضعب اومهفي مل اذإ ءالؤهف ءكلذ وحن وأ ..ًالثم

 ترشأ يذلا ىنعملا انيطعي يذلا وجلا نودجي ال مهنأل نورذعي ءالؤه ..حيحصلا

 [يف وه] امنإ اذه «ةرورضلاب نيدلا نم مولعملا نم راص :لوقب ًافنآ هيلإ تنأ

 نمل ةبسنلاب سيلو هب عرعرتو أشن نم :هتركذ يذلا ليصفتلا يفو لوألا عمتجملا

 .نمزلا نم ةريصق ةدمل هيف ًالاح[هراز]

 حلاصلا رخآلا لثملاو حلاطلا لوألا لثملا نيب ام ىرخأ ةلثمأ لب ًالثم ذخأت مث

 ام كاردأ امو رهزألا ءاملعو خياشم اهيف دجوي ثيح ةيرصملا دالبلاك ًالثم ذخأن

 كرشلا كانه دجتف كلذ عمو «هرخآ ىلإو فيرشلا رهزآلا ثيح نم رهزألا ءاملع

 يرصملا شيعيف هريغو نيسحلا يف يتلا دجاسملا يفو رهزألا يف هبانطأ ًابراض

 يف شاع يذلا اذهك سيل اذهف ءًاقالطإ ديحوتلا توص عمسي الو اًئيكسم كانه

 امو ليصفتلا اذهل انراضحتسا عم ناكمب ةروطخلا نمف كلذلف ؛لوألا عمتجملا

 ہا



 هنأل ؛رذعي ال لهاجلا نأب لاقي نأ ناكمب ةروطخلا نم ..ركذي مل امم هيلإ ريشأ

 ةروهشم هدئاقع نوكت نأ يمالسإلا دلبلا اذه يف طرتشي :يمالسإ دلب يف شيعي

 .ةرورضلاب نيدلا نم ةمولعم تلق امكو

 ؟مالسإلل هعفد يذلا ام «ملسأ يناملأ وأ يسنرف لجر ًافنآ انلق امك ضرتفنل

 نكل هللا لوسر دمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ :لاقف :مالسإلا ةمظع نم ءيش

 ًاعبط ؟هليصافتب مالسإلا فرع هموق نم يدوعو همالسإ نلعأ نأ درجم له ىرتاي
 ناك امك ةجريتم ةرفاس لازت ال هتجوزو هتجوزو وه شيعي نوكي دقف ءال :باوجلا

 ءاقشأ ضعبلا مهضعب عم نوشيعيو اهمالسإ لبق يه تناك امكو لب همالسإ لبق
 ثيدح هنأل ؛رذعي ؟ال مآ رذعي له ءاهجوز مامأ رهظت امك مهمامأ رهظتو ةوخإو

 لوقلا نأل ؛ةجح هذاختا نكمي ام ثيداحألا ضعب يف دجن كلذلو ؛مالسإلاب دهع

 .ةيلمعلا مالسلا هيلع لوسرلا ةنس فلاخي لوق رذعي ال لهاجلا نأب

 هتوص ىلعأب هتالص يف حاص مالسإلا دالب يف ًاملسم نأ ول مويلا لوقن اذام

 نكل ةلطاب هتالص ؟ةلطاب وأ ةحيحص هتالص ةالصلا دعي ملو هتالص يف رمتساو

 دهع ثيدح ناك هنأل الإ كاذ امو هلهجب هرذع هنأل ؛...ةالص لطبأ ام لوسرلا

 «رذعي لهاجلا :ًاقلطم لاقي الف ةساسحلا ةلأسملا هذه ساقي كلذ ىلعو مالسإلاب

 تركذ ةريثك ليصافت لمحتت ةلأسملا امنإو رذعي ال لهاجلا :ًاقلطم لاقيالو

 .اهضعب ًافنآ

 هنع هللا يضر يملسلا مكحلا نب ةيواعم ةصق ىلإ ريخألا يلاثم يف ترشأ انأ

 مامإلا أطوم يف ءاج امك ثدح دقف ؛يومألا نايفس يبأ نب ةيواعم ريغ ةهادب وهو

 ىلص هنأ هنع حيحصلا دنسلاب ملسم مامإلا حيحصو دمحأ مامإلا دنسمو كلام

 اک ٣ را dens eesees nenas ceree serete carer ا ا teeta tettet tetera م



 :ةالصلا يف فصلا يف وهو هل لاقف هبناجب لجر سطع هلام يبنلا ىأرو موي تاذ

 حاصف رمألا اذه هيلع مظعف هل ًاتيكست مهنيعأ فارطأب هيلإ اورظنف .هللا كمحري

 هلوح نمل ناك امف ؟يلإ نورظنت مكل ام «هایمآ لكثاو :يلصي وهو هتوص ىلعأب

 هنأب يأل دعب ولو هبنت لجرلا نأ اودبي ءًاتيكست مهذاخفأ ىلع ًابرض اوذخأ نأ الإ

 و هللا لوسر ىضق املف :لاق كلذل ؛حايصلاو مالكلا نم لعفاميف أطخأ

 ءاجو ناسنإلا كلذ لثم لعف ول نامزلا اذه يف ًايلصم اوروصت ..ّيلإ لبقأ ةالصلا

 يضر اذه ةيواعم نأك ؛هبرضي مل نإ هبسيو همتشيس ؟هروصتي يذلا ام هيلإ مامإلا

 هنأل ؛هروصت باخ نكلو هيلإ ًالبقم لوسرلا ىأر امل كلذ نم ًائيش روصت هنع هللا
 :لاق (4١1:نارمع ل74 َكِلْوَح ْنِم اوُضَقْناَ بلف ظيَِغ افق َتْدُك وو :هللا لوسر

 ينبرض الو ينرهك الو ينرهق ام هللاوو يلإ لبقأ ةالصلا واقلام هللا لوسر ىضق امف

 امنإ سانلا مالك نم ءيش اهيف حلصي ال ةالصلا هذه نإ :يل لاق امنإو ينمتش الو

 .نآرقلا ةوالتو ريبكتو ديمحتو حيبست

 اذه ىأر امل هنأ سفنلا ةيحان نم ودبي نكلو ءانهاه لجرلا ةصق تهتنا

 امب ةالصلا يف حيصي ..لهاج هنأ فرع هنأل ؛ملعتي نآل هعجش يوبنلا فطللا

 حيبستلا وه امنإو سانلا مالك نم ءيش حلصي ال هنأ :لوسرلا لوقيف متعمس

 ضعب ةا يبنلا ىلإ هجوي نأ ىلع عجشتف ءنآرقلا ةوالتو ريبكتلاو ديمحتلاو

 .لاؤس دعب ًالاؤس ةلئسألا هذه [حرطي] ذخأف ةلئسألا

 ًاماوقأ انم نإ !هللا لوسر اي» :لاق نأ ثيدحلا اذه يف هركذ ءاج امم ناك

 ةالصلا هيلع لاقف «لمرلاب نوطخي ًاماوقأ انم نإ :لاق «مكندصي الف :لاق «نوريطتي

 لوسر اي :لاق كاذف هّطخ هّطخ قفاو نمف طخي ءايبنألا نم يبن ناك دق :مالسلاو

 رشب انأو يمنغ ىلع ًاموي بئذلا اطسف دحأ يف ًامنغ يل ىعرت ةيراج يل نإ !هلا

 170: ا



 :مالسلا هيلع لاقف «ةبقر قتع يلعو ةكص اهتككصف رشبلا بضغي امك بضغأ

 ؟انأ نم :اهل لاق ءامسلا ىف :تلاق ؟هللا نيأ :مالسلاو ةالصلا هيلع اهل لاق ءاهتاه

 .«ةنمؤم اهنإف اهقتعا :هل لاقو اهديس ىلإ تفتلاف هللا لوسر تنأ :تلاق

 اوماقأل ؟هللا نيأ :رهزألا خويش ضعب ىلإ يوبتلا لاؤسلا اذه هجو ول :نآلا

 ؛ءامسلا يف هللا كاذ لوقي ال ؛ةيراجلا باوج نسحي ال هنأ نع ًالضف «هيلع [ايندلا]

 ملس نإو «ثيدحلا اذه ةحص يف نعطي نأ لواحيف ملعلا نم ءيش هدنع ناك نإو

 اذه ليصفت يف ضوخأ نأ ةرورض نآلا ىرأ الو رعشي الو يردي ال وه ثيح

 .قبس امب مالكلا اذه طبرأ نأ يبسح امنإو مالكلا

 نونبتي ال ًالثم رصم يف ةرثاك ةرثك نم مويلا رهزألا خويش ضعب ناك اذإ

 ةيوبنلا ثيداحألا اهيلع تعباتتو ةميركلا تايآلا اهيف حضتا يتلا ةيفلسلا ةديقعلا

 ةماع ةديقع نوكي اذامف ولعلا ةفص هل لجو زع هللا نأ نودقتعي ال ةحيحصلا

 ؟ةيراجلا هذه دقتعت امك دقتعي له ؟يرصملا بعشلا

 ىرخألا دالبلا نم اهلاثمأ ىفو رصم ىف ةماعلا ءالؤه نأ :لوقن نأ ىغبتي :ًاذإ

 شيعي ال هنأل ؛روذعم كانهو انه بعشلاف ةيمجعأ وأ ةيبرع ًادالب اهنم ناك ام ءاوس

 نيأ نم ؛ةحيحصلا ةديقعلا كلت ةيراجلا تملعت هنم يذلا يمالسإلا وجلا كلذ يف

 نم ؟رهزألا ءاملع اهفرعي ال يتلا ةديقعلا هذه فرعت نأ منغ ةيعار يهو ةيراجلل

 ًادحاو ًائيد نوئيدي مهلك سانلا نم اهلوح امو اهتديسو اهديس ةباحصلا ..ٌوجلا

 نوكت امبرو ؛هتشاع يذلا عمتجملا نم ةديقعلا هذه تفرعف ةدحاو ةديقع نونبتيو

 ملسملل نسي يتلا كرابت ةروس ةءارقب مالسلا هيلع لوسرلا ةنس تعبتاو تأرق دق
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 تما

 ا :ىل ىلاعتو كرابت انبر لوقي اهيفف مانيو عجطضي لبق ةليل لك يف اهأرقي نأ

 ا ِءاَّسلا يف ْنَم ْمُشِمَأ مَا روم يه اًذِإَف ڪلا مكب فس نا ِءامَّسلا يف ْنَم

 .(17015:كلملا)6ريِذَن َفْيَك َنوُمَلْعَتَسَف اًبِضاَح ْمُكَيَلَع

 هذه تقلت ةيمجعأ اهنأ ةفيعضلا تاياورلا ضعب يفو ةيراجلا هذهاذإف

 رجلا امأ ءاهتديقع تملسف هيف شيعت تناك يذلا وجلا نم ةحيحصلا ةديقعلا

 ةديقعلا دارفألا هيف دجي الو ءوضوم وهف ىرخألا ةيمجعألا دالبلا وجو يرصملا
 .رذعلا لك نيروذعم نونوكي يداقتعا يف انأو :ةحيحصلا

 (5:318/16::020) "رونلا ةلحر"

 لثم يف لهجلاب رذعي لهو روبقلاب فاوطلا مكح باب 71
 ةرتفلا لهأ مكحو ؟ةجحك يفكي قاثيملا ذخأ لهو كلذ

 وأ ؟روبقلا فاوطلا مكح ام...:لاؤسلا

 ةو يبنلا ناك اذإ «بير الو كلذ يف كش ال كرش روبقلا يف فاوطلا :خيشلا

 اذهو «اهيلإ اولصت الو روبقلا ىلع اوسلجت ال» :"ملسم حيحص يف امك لاق دق

 مارحلا هللا تيب يه امنإ ملسملا ةلبق نأل ؛ةلبق ربقلا ذاختا زوجي ال هنأ حيرص صن

 هلل يه ةدابع لقن هنأ كلذ ىنعمف ربقلا لوح فئاطلا فاط اذإف «ةفرشملا ةبعكلا وأ

 وأ ءايلوالا وأ ءايبنألا نم هنأب دقتعي يذلا روبقملا كاذ ىلإ هل كيرش ال هدحو

 نأل ؛هللا الإ هلإ ال قحب لالخإ وه باكترالا اذه لثم نأ كش الو ءنيحلاصلا

 زع انبرف ءىلاعتو كرابت هللا الإ دوجولا يف قحب دوبعم ال :ةبيطلا ةملكلا هذه ىنعم

 )١( ملسم )رقم۲۲۹٤(.

 ہا
o 



 هجوت ةدابع يأف (ه:ةنيبلا)4َنيّدلا هَل َنيِصِلُم هللا اودي الإ اوُرِمأ امو :لوقي لجو

 نأ دقتعأ اميف نوملعت مكنأل ةدابعلا ديحوت يف هللاب كرش وهف لجو زع هللا ريغل

 نيملاعلا بر موي ..ةمايقلا موي يجني يذلا ديحوتلا اومسق نيققحملا ءاملعلا

 :ًاقح ًادحوم نكي مل اهنم دحاوب ملسملا لخأ اذإف ماسقأ ةثالث ىلإ مسقني

 .ةيبوبرلا ديحوت :لوألا مسقلا

 .ةدابعلا ديحوت :يأ «ةيهولألا ديحوت :يناثلا مسقلاو

 .تافصلاو ءامسألا ديحوت :ثلاثلا مسقلاو

 زع هريغ ىلإ هدابع اهب لجو زع هللا دبعت يتلا تادابعلا نم ةدابع هجو نمف
 ناك امل © يبنلا نأ ميركلا نآرقلا يف دجن كلذلو ؛ًاهلإ هعم هذختا دقف لجو

 ليق اَذِإ# :ةبيطلا ةملكلاب هل كيرش ال هدحو هللا ةدابع ىلإ هموق نم نيكرشملا وعدي
 َلَعَجَأ# :اولاق مهنأ مهنع ىكح ًاضيأو ("0:تافاصلا)4َنوُرْكَتْسَيهلا اإ لإ ال م

 نوركتي اونوكي مل نوكرشملا (ه:ص)4ٌباَجُع ٌءْيَبَلاَدَه َنِ اَدِجاَواَحِإ ةِهآلا
 كلذب نوفرتعي اوناك امنإو ةيقلاخلا ديحوتو ةيبوبرلا ديحوت وهو لوألا ديحوتلا
 اَذَه نإ اًَدِجاَو اإ َةَجَآلا ّلَعَجَأ# :اولاق كلذل ةدابعلا ديحوت اوركنأ امنإو ًامامت

 هل الإ اوحبذي ال نأب مهرمأ امنيح هلل يبنلا ىلع اوركنأف (ه:ص)# ٌباَبع ٌءْيَتَل

 كلذ اولعجو هيلع كلذ اوركتأ ..هلل الإ اورذني ال نأو «هللاب الإ اوفلحي ال نأو

 لوقق ةدابعلا يف لجو زع هللا ديحوتو ةيهولألل مهكرشو مهرفك ىلع مهنم ةمالع
 باذع نم هيجني كش الب اذه هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال :ناك ملسم يأ ملسملا

 نأ اودهشي ىتح سانلا لتاقأ نأ ترمأ» :مالسلا هيلع لاق امك لتقلا وهو الأ ايندلا

 مهلاومأو مهئامد ينم اومصع دقف اهاولاق اذإف هللا لوسر ًادمحم نأو هللا الإ هلإ ال



 ال نكل توملا نم هسفتب اجن هللا الإ هلإ ال :لاق نمف (هللا ىلع مهباسحو اهقحب الإ

 اهقح لوأو ةملكلا هذه قحب ماق اذإ الإ رانلا يف دولخلا نم لجو زع هللا مامأ وجني

 .هل كيرش ال هدحو لجو زع هللا ةدابع وه

 لجو زع هللا اهلعج ةدابعب همظع ام نأ اذه ىنعمف روبقلا لوح ًاذإ فاط نم

 الو كش ال كرش وهو روبقم ةدابع ىلإ هلل هتدابع نم لاضلا اذه اهلقنف هل ةدايع

 .هيف بير

 ؟رخآ ءيش كانه له

 [؟اذه لثم ىلع دحلا ماقي ىتم]:ةلخادم

 اذهب اذه نأل ؛مالسلا هيلع دحلا ةماقإ داري امنيح لاؤسلا اذه «معن :خيشلا

 اذه كاذنيح دترملا ىلع لتقلا :يأ ءدحلا ميقي نم كانه ناك اذإف ؛دتري لمعلا

 نع ناهرب هلمع نأل ؛دقتعت ال وأ دقتعت :لأسي ال «باتتسيف هب ىتؤي ناسنإلا

 طقف هللا تيبل وه فاوطلا اذه نأ ءةجحلا هيلع ماقت نأ دعب باتتسي امنإ ءهتديقع

 ال اذهف هل ريمأ وأ هل خيشل دجس ًاناسنإ نأ ولف «قرف ال دوجسلاك هلل عوضخو ةدابع

 ىلع لدي هلمع نأل ؛ميظعتلا قحتسي اذه نأ دقتعت لهو ءدجست تنأ اذامل لأسي

 ىلع امك لاق مالسلا هيلع لوسرلاف «لتق الإو بات نإف باتتسي هنكل ميظعتلا
 أ ًادحأ ًارمآ تنك ولا :مومعلا

 تنأ اذامل :لأسي نأ ةجاح نم سيل ميظعتلا اذه دعب دوجسلاف ""«اهيلع هقح مظعل

 همظعت نمل هللا عم كارشإ دوجسلا اذه نأ همهفن نأ ةجاحب نحن نكل ؟دجست

 اهجوزل دجست نأ ةجوزلا ترمأل دحأل دجسي ن

 اب 559 :مقر) عاجلا حيحص )١(

 ہا



 .لتقلا هللا حمس ال كمامأ امإو عدترت نأ امإف :كبر اهب مظعت يتلا ةليسولا سفنب

 يبنلا نمز يف ماشلا ىتأ هنع هللا يضر ًاذاعم نأ ريخألا ثيدحلا اذه ببسو

 هرصب عقوو ةنيدملا ىلإ ءاج امل مث ولو هنع باغ ام باغو مالسلا ةالصلا هيلع

 ينإ !هللا لوسر اي :لاق !ذاعم اي هم» :هل لاقف ؛هل دجسي نأ دارأ او يبنلا ىلع

 قحأ تنأ كنيأرف مهئاملعو مهيسيسقل نودجسي ىراصنلا تدجوف ماشلا تيتأ
 ترمأل دحأل دجسي نأ ًادحأ ًارمآ تنك ول :مالسلا هيلع لاقف «مهنم دوجسلاب

 كرابت هلل الإ دوجسلا حلصي ال نكل «اهيلع هقح مظعل اهجوزل دجست نأ ةجوزلا

 .ىلاعتو

 اذام هلأست نأ انب ةجاح ال هللا تيب ريغب فاط وأ هللا ريغل دجس نم ءاوس :ًاذإ

 ام مهفيال هنأل ؛دقتعأ ام ءال :كل لوقيس ؟ةدابعلا قحتسي اذه نأ دقتعتأ ..ينعت

 نم مسق يف كارشإ اذه نأ همهفنو هيلع ةجحلا ميقن نحن نكل «ةدابعلا يه
 كلذو باجتسا نإف ؛ةيهولألا وأ ةدابعلا :يناثلاو «ةيبوبرلا انلق :لوألا ....ديحوتلا

 .نيملسملا رباقم يف نفدي الو ًارفك لتق الإو تمعنو اهبف يغبن ام

 ؟رومألا هذه لثم ةديقعلا رومأ يف لهاجلا رذعي له :ةلخادم

 ىلإ جاتحي لاؤسلاو «دقتعأ اميف طيرش نم رثكأ اهيف انل ًاضيأ هذه :خيشلا
 ناك اذإف هيف شيعي يذلا عمتجملا فالتخاب لهاجلا فلتخي :دهاشلاف...«ليصفت

 اذإو ءديحوتلا هل نيبيو هيلع ةجحلا ميقي نم يف ام نأل ؛رذعي وهف ًايلهاج ًاعمتجم
 ةريثك هوجو ًاعبط اذهو اذه نيبو «رذعي الف ًادحوم ًاضحم ًايمالسإ ًاعمتجم ناك

 ةجح هغلبت مل هنأ هنم هللا ملع نمف ءرودصلا يفام ملعي يذلا وه لجو زع انبرو

 َنيَّذَعُم اَنُك امو :ىلاعتو كرابت هلوقل هللا دنع روذعم اذهف هب ًالهاج ناك اميف هللا
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 نم ةمألا هذه نم لجر نمام» : او هلوقلو (٠٠:ءارسإلا)# الو سَر َتَكْبَن ىَّنَح

 عمسي :ينعي :يب عمسي (رانلا لخد الإ يب نمؤي ال مث يب عمسي ينارصن وأ يدوهي

 .ًادبأ رانلا يف دلاخ وهف نمؤي ال كلذ عم وه مث اهتقيقح ىلع يتوعدب

 يف ًادج ريبك رثأ هل ةئيبلاو طيحملا :ةلأسملا هذه يف لوقلا لمجم وه اذه

 ىلإ ملسملا رفاسي نأ مالسلا ةالصلا هيلع ىهن كلذلو ؛هداسفإ وأ ناسنإلا ميوقت

 .مهرشاعيو مهنكاسيو رفكلا دالب

 مدا يِنَب ْنِم كبَر َدَحَأ ْذِإَو# :كيف هللا كراب خيش اي نولئاقلا بهذ :ةلخادم

 (17:فارعألا»4َلَب اوُلاَق ْمُكَّبَري تسلا مهينا ىلع ْمُهَدَهْشأَو ْمُهَتيَرَذ ْمِهِروُهُظ ْنِم

 دهعلا لجو زع هللا ذخأ دقو هلهجب ناسنإلا رذعي ال هنأ ىلإ اذه يف نولئاقلا بهذ

 ؟اًريخ هللا كازج خيش اي ليلدلا اذه يف مكيأر امف ..روهظ نم هيلع

 :ةقباسلا ةيآلا ىنعم امنإو ًأدج ليزه لالدتسا كيف هللا كراب اذه :خيشلا

 ليطعت :هانعم لالدتسالا اذه (16:ءارسإلا)4اًلوُسَر ٌتَعْبَن ىَّنَح َنيبَّذَحُم انك امو

 نولوقي امك حاورألا ملاع يف عقوام ناك ولف «بتكلا لازنإو لسرلا ثعب ةمكح
 َتَعْبَت ىَّنَح َنيَّذَحُم اّنُك امو :لجو زعانبر لقي مل ناك ةجحلا ةماقإل يفكي
 «بتكلا لازنإو لسرلا لاسرإل ىوصق ةجاح كانه نكي ملو (16:ءارسإلا»#اًّلوُسَر

 امو :ًافنآ اهتركذ يتلا ةيآلا نورسفي ةلزتعملا نأل ؛يلازتعا ئطاخ لالدتسا اذهو

 نع ًاعبط فارحنا اذهو «لقعلا :يأ (16:ءارسإلا#اًّلوُسَر َّتَعْبَت ىَّنَح َنيبَذَعُم انگ

 :مهتجحب نولدي ةمايقلا موي سانجأ ةعبرأ نأ حضوت ةنسلا نأل ؛ةنسلا

 هركذأ ال عبارلاو ....خيشلاو ءنونجملاو ءفيلكتلا نس غلبي مل يذلا لفطلا

 هللا لسري ..ساثلا باسح ريغ ًاباسح ةمايقلا موي نوبساحي ءالؤه مهملا ..نآلا



 لخد هاصع نمو «ةنجلا لخد لوسرلا اذه عاطأ نمف ًالوسر مهيلإ ىلاعتو كرابت

 فلسلا نم ريسافتلا بتك ىف ءاج امو ثيدحلا اذهو ةقباسلا ةيآلا كلذلف ءرانلا

 .ًافنآ اهتركذ ىتلا ةيآلاب لالدتسالا لطبت

 هذه نم لجر نمام» :ججحلا نم وهو ًافنآ ًاضيأ هتركذ يذلا ثيدحلا نع ًالضف

 ةجحلا تناك ولف «رانلا لخد الإ يب نمؤي ال مث يب عمسي ينارصن وأ يدوهي نم ةمألا

 نم نيب يوست ةقباسلا ةجحلا نآل ؛ًادبأ ىنعم ثيدحلا اذهل نكي مل ةحيحص ةقباسلا

 .ًادبأ ملاع هب لوقي ال اذهو ءاقالطإ هب عمسي مل نم نيبو لوسرلا نع عمس

 هلئامشو هفاصوأبو ءاهتقيقح ىلعو يتوعدب عمس ..ًافنآ هتحرش :خيشلا

 .معن «مكدنع ةرتفلا هذه يف تاليجست ضعب انل ًاضيأ اذهو «ةفورعملا

 ؟[مهمكح ام] خيش اي ةرتفلا لهأ :ةلخادم

 اذإو ؛مهنييعت يغنيف مهصوصخب ةعامج ةرتفلا لهاب دوصقملا ناك اذإ :خيشلا

 ةوعد مهغلبت مل ماوقأ مهامنإو مهصوصخب ةعامج سيل ةرتفلا لهأب دوصقملا ناك

 ؟كلاؤس يف ةرتفلا لهأب دوصقملا وهام !ىرت ايف .باوجلا قبس دقف لوسرو يبن

 يبن ةلاسر مهتغلب ام نيذلا مه :لوقي :ةلخادم

 .(٥٠:ءارسإلا) ال وسر ّتَحْنَن یخ َنيَذَعُم انك امو :ثحبلا قبس :خيشلا

 ٠٠:٠١:1١( /ب١۲) "رونلا ةلحر"
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[v1]نيملسملا نم تام نم مكح باب  

 رذعل ديحوتلا لهجي وهو

 هيلع هللا ىلص هللا دبع نب دمحم ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلا :ةلخادم

 .هالاو نم هبحصو هلآ ىلعو ملسو

 مل ثيح ديحوتلا لهجي وهو نيملسملا نم تام نم مكح وهام !خيش اي

 ءاملعلا ضعب نوكل امإو ءبتكي الو أرقي ال يمأ وهو هلهجل امإ ةوعدلا هلصت

 سانلا ...ةيفوصلا :كلذ ىلع ًالثم ٌبِرْضَأَو سانلا نيب ةوعدلا رشن اولوت نيلهاجلا

 ..ةدابع ةيفوصلا نأ نوملعيو نوفوصتي

 .معن :خيشلا

 رثكأ يف مالسإلا رشنو ةوعدلا ةيضق نع متملكت مكتليضف متنك :ةلخادم

 مهف ديحوتلا ةوعد ةقحلا ةوعدلا هلصت مل نم نأ ةينايدقلا نع لثم متبرضو ةبوجألا

 ؟مكتليضف در وه امف :ةصاخ ةلماعم مهل هللا ءاش نإ

 نيملسملا نم عونلا اذه :يأ :باوجلا وه اذه ..مزلاف تفرع نإ :خبشلا

 مهغلبت مل ْنَم ةلماعم نيملاعلا بر دنع مالسإلا نيد نم ملعن اميف نولماعي

 .ةوعدلا

 هيف شاع يذلا عضولا تفصو تنأ «لاسلا يف ءاج ام بسح وه باوجلاف

 مل وهو تام يذلا ناسنإلا كلذ [هيف] شاع يذلا عمتجملا :ينعي ؛ناسنإلا اذه

 مهني مل يذلا عمتجملا اذهل ةلثامم ةروص وه وأ ..هيلع بلغي ديحوتلا هقفي

 ضورفملا مه نيذلا عمتجملا كاذ لثم يف ءاملعلا وأ خياشملا ناك اذإو ءديحوتلا

Y1 
 يا



 ؛نيرخآلا نأش نوكي امف نيفرحنم نيلاض مهسفنأ مه نيدتهم ًةاده اونوكي نأ مهيف

 صقرلا الإ هيف نينكاسلا ىلع امف ًابراض فدلل تيبلا بر ناك اذإ
 (8:١٠:41ه١1/1) "رونلاو ىدهلا"

 ديحوتلا ةقيقحب ًالهاج تام نمل ىعدُي له باب 1
 ؟كلذ لوح شاقنو

 تاومألا ءاعد ةديقع ىلع اوتام مهنأ كل تلق يذلا تاومألا ةيحان نم :لاؤس

 اوتامو هللا ريغب ءايلوألاب عفنلاو رضلا نودقنعي ناك اذإ مهل ءاعدلاف ...ءايلوألاو

 .ءاملعلا نم اذه وه هوفرع يذلاف ,ديحوتلا ةقيقح نوفرعي ال مه امنإ ءاذه ىلع

 اوناك مهنأ مادام ءالؤه نأ :تلق «ينظ يفاذه نع كتبجأ انآ :خيشلا

 ءالؤه مه مهنع لوؤسملاو «لهج مهيف نكل ؛مالسإلا ناكرأ ىلع نوظفاحي

 مهيف لصألاف ءاوتام نيذلا ءالؤهف :مهنوللضي مه نيذلا ؛ملعلا لهأ نم ةلهجلا

 «نيملسملا رباقم يف نوئفدي مهف «نيملسملا ةلماعم نولماعيف :نوملسم مهنأ

 «نيملسملا نم رايدلا لهأ مكيلع مالسلا :لوقي مهروبقب راملا رماذإ يلاتلابو

 ؛ىلاعتو كرابت هللا ىلإ مهّرْمَأ مث ءةمحرلاو ةرفغملاب مهل وعديو مهيلع محرتيو

 ْنِل كد َنوُداَم ٌرِفْغَيَو وب َكَرْمُي نأ ٌرِفْعَيال هللا نإ :لوقي لجو زع هللا نأل

 اَمّو# ةوعدلا هتغلب دق نوكت نأ دعب الإ كرشملا ذخاؤي ال مث ؛«46:ءاسنلا)#ءاَشَي

 هتمحرو هلضف نم لجو زع انبرف «(16:ءارسإلا)#اّلوُسَر َتَعَْن ىّنَح َنيبَدَعُم اّن

 اذإ مهيمسنلف ؛نييفارخلا نيملسملا ءالؤه دحأ ناك اذإف ؛دبعلا رذع لبقي هنأ هدابعب
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 الو «یلاعتو كرابت هبر دنع ًاروذعم نوكي وهف «هلالض نع هاهنيو هرذحيو

 َتَعْبَت ىّنَح َنيبَّدَعُم اگ اَمر هيلع ةجحلا تميقأ يذلا ةذخاؤم مهذخاؤي

 .(19:ءارسإلا) الو شَو

 عساو ىلع لدي ًادج بيجع ثيدح ملسمو يراخبلا حيحص يف ءاج دقل

 هيلع لاق ءرفاكلا اذه رذعب هملعل ءًانايحأ رفكلا رفغي نأ ثيحب «هدابعب هللا ةمحر

 حيحص يف ثيدحلا «طق ًاريخ لمعي مل لجر مكلبق نميف ناك» :مالسلاو ةالصلا

 ًاريخ لمعي مل لجر مكلبق نميف ناک» هتحصب اوكشت نأ مكايإ «ملسمو يراخبلا

 [يتوص عاطقنا انه لصح] (...يأ :مهل لاقف ؛ةافولا هترضح املف ءطق

 ىف كش اذه «ًاديدش ًاباذع ىنبذعيل ىلع هللا ردق نئلو» :ىتأت ةبارغلا انهو

 .هللا ةردقب كشي هنأك «ىلع هللا ردق نئلو» :لوق

 فرتعملا ديدشلا هللا باذع نم وه صلختي فيك :ًاذإ (ًاديدش ًاباذع ىنبذعيل»

 .(هيقاليس) هنأب

 ينوذخ مث ...يبر ىلع لضأل رانلاب ينوقرحو ينوذخف تم انآ اذإف» :لاق

 .ناطيشلا هل ىحوأ اذام رظنا .«رحبلا يف يفصنو «حيرلا يف يفصن ينوُرذو

 ؟ينيقالي نيف ءرودي نيف :ةلخادم

 امك وهو ؛مهيبأ ةيصو هذهو «راربأ دالوألاو ءلجرلا تام املف :خيشلا

 راص ءأميمر راص ىتح راهنلاب هوقرحف هتيصو اوذفن «مهل بأ ريخ ناك اوفرتعا

 فصنلاو ءًاددب تحار جئاهلا حيرلا يف هومرو ءدامرلا اذه فصن اوذخأف «ًادامر

 ينوك :تارذلا هذهل هللا لاقف «جاومألا هذه عم تحارو جئاملا رحبلا يف يناثلا
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 ؛كتيشخ يبر :لاق ؟تلعف ام ىلع كلمح ام !يدبع :يأ ءايوس ًارشب ناكف ءنالف
 ام تلعف كنع لضأل «كنم ًافوخو «باذعلا اذهل قحتسم انأ هنأل ؛كنم تفخ انأ

 .كل ترفغ دقف بهذا :لاق «تلعف

 ُهَقْلَح ينو الم اَنَل برضو .نآرقلا يف حيرص اذهو كرش اذهو ءرفك اذه

 لح لَك وُو ةّرَم لوا امانا يذلا اهم لق ٌميِمَر َيِهَو ماظل يخي نم لاق
 ۷۹٩(. دله: سي)# ٌميِلَع

 توملا راضتحا ةعاس نكل ءًائمؤم ناك هتايح ةليط لجرلا اذه نأ ودبي نكل

 «قيرطلا هيلع تمعف «هللا نم هتيشح هيلع تبلغ ؛هيصاعمو هبونذل هراضحتساو

 ءاهنم رأجأ ايندلا يف دجو نأ روصتأ ال يتلا ةرئاجلا ةيصولا هذه هسفن هل تلوسو

 ءالؤه انروصت اذإ نحنف ؛ناسنإلا اذهل لجو زع هللا اهرفغ كلذ عم ءاهنم عظفأو

 كرشلا يف نوعقي ؛ءوسلا ءاملع ببسب نيملسملا انناوخإ نم نيلاضلا نيكاسملا

 مهنيبو ءنوعمسي ال مهو ؛تاومألا نودانيو «هللا ريغب نوثيغتسي ؛لالضلا يفو

 «ةقيقحلا هل نيبتت مل هنأ مهدحأ نم ملع اذإ لجو زع هللاف :نوثعيب موي ىلإ خزرب

 ْنِم َنوُدُبْعَت اَمَو ْمُكَّنِإإم :ام ًاموي مهل لوقي نم دجوي مل لب «لالضو كرش اذه نأو

 ال لجو زع هللا نأ انداقتعاف :(؟4:ءايبنألا)َنوُدِراَو اهل ْمَتَنَأ َمَنَهَج بصح هللا نود

 تلعن ال نحن - ؛ىتوملا ءالؤه نم ملع نمف «ةجحلا مايق دعب الإ ناسنإلا ذخاؤي
 اذه نأ «ينالفلا خيشلا نم قحلا ةوعد عمس هنأ ىتوملا ءالؤه نم هللا ملع نم

 اذهف ءهلمع هل لوس كانه لاضلا خيشلا هنأل متها امو «كلذل هبأ امف ءلالضو كرش

 .ريصملا سئبو منهج ىلإ

 نع نيزجاع نحن انك املو «هللا دنع روذعم وهف ههبني نم هل ِضّيَقُي مل يذلا امأ



 :ةحيحصلا ةوعدلا هغلبت مل يذلا نع ءةحيحصلا ةوعدلا هتغلب يذلا نم زيمن نأ

 «نيملسملا رباقم يف نفدف ءموصيو يلصي ناك ملسم هنأ وهو رهاظلا انل نحنف

 .هيلع ملسنو هل رفغتسنو هل وعدن نحنف

 .هللا ىلإ هرمأ هللا دنع هلاح ام امأ

 نيملسملل ءاعدلا زاوج ىري هنأ هتصالخ لئاسلل حضاو ريغ مالك :ةلخادم]

 مهل ىعدُي الف كرشلا يف عوقولا مهنع فرع نيذلا نايعأللا ءاعدلا امأ ءةلمج

 .[هتدجل الو هدجل وعدي ال وهف كلذل

 .هللا كحماس :خيشلا

 ..«بر اي نیمآ :ةلخادم

 .هللا همحر موحرملا كدج نع نآلا كلأسأ انأ :خيشلا

 ...زوجي له موحرم ...:ةلخادم

 تنآو «موحرملا دجلا نع كل لوقأ انأو «هتلعف ءيش نع ينلأست تنأ :خيشلا

 ؟ال وأ زوجي :لوقت

 ؟هللا لوسر ًادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشي ناك ملعت اميف موحرملا كدج

 ..:ةلخادم

 ملعت ءلدو لق ام مالكلا ريخ ينعي كنم انملعت نحن «لوقت نأ دب ال :خيشلا

 .هبلق يف امع كلأسأ الو ...لوقي ناك هنأ

 .لوقي وه كش ال :ةلخادم

 الكت ا



 ًادمحم هللا الإ هلإ ال :لوقي ناك كدج نأ ملعت تنأ ءصالخ سب :خيشلا

 نأ كعنمف «هبلق ىف دقعنا دق رفكلا تدجوف «هبلق نع تققش له هللا لوسر

 هذه ضقني ام ملعت ملو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ لوقي ناك هنآ تملعاذإف

 .ةملكلا هذهو «ةداهشلا

 .ةداهشلا هذه ضقني ام لمعي ناك هنأ ملعأ :ةلخادم

 ؟هتكردأ هفرعت كدج :خبشلا

 ...نكل هتكردأ ام ال :ةلخادم

 ؟هفرعت كدج دج :لوقأو ريغأسف ؛هتكردأ لوقتس كنأ تننظ انآ :خيشلا

 «ةعامجلا ىلع راوشملا ليطن ال ىتح «كيف هللا كراب تحمس اذإ «هلل دمحلاف

 .ًاربصف ؛ليوطلا كسفن مهدنع سانلا لك سيل

 .ليوط سفن يدنع ...ىلإ يدمحألا كطاسب هللا دمأ ...:ةلخادم

 .ًاريخ هللا كرشب :خيشلا

 .هللا الإ هلإ ال نأ دهشي ناك كدج نأ تملع تنأ

 .هللا الإ هلإ ال :لوقي ناك :ةلخادم

 .كيف هللا كراي قرفلا وه امو :خيشلا

 .ملع نع ناك اذه :ةلخادم

VY 2 



 هلإ ال نأ دهشأ :لوقي رخآ هللا الإ هلإ ال :لوقي لجر «هللا مكحماس :خيشلا

 .قرف يف ةيمالسإلا ةيحانلا نم هللا الإ

 كلذ عمو «هللا كحماسف ؛ظافلألا يف ينشقانت تنأ :ًاذإ هللا كحماس :خيشلا

 ؟دهشي ناك مآ لوقي ناك :انأ لوقآ هعم يشما كعم يجي ام يللا «نحن انملعت

 .دحاو ىزغملا هنآل اذكهو اذكه تلق ءاوس :ىل لوقتس

 ام تنأ نكل ءهللا الإ هلإ ال نأ دهشي وأ لوقي ناك كدج نأ ملعت تنأ :ًاذإ

 .هيفاني ام عم مآ ؛هناسل يف ام عم يقتلي وه له «هبلق يفام تفرع

 ناك هنأ لوقت نأ الإ ءهتداهشب هل دهشت نأ الإ ًادبأ كل زوجي ال تنأ :ًاذإ

 .ىبلق رمأ ناميإلا نأل ؛ًانمؤم ناك لقت ال :كل لوقأ انأ ءًاملسم

 الو ؛ملسم هنإ لوقت تنأ نكل كرذعأ انأ ءًانمؤم ناك هنأب دهشأ ال انآ تلق اذإ

 ملست كنأ دب ال ؟كفقوم نوكي اذام ؛ملسملا ربقب تررم اذإف ءاذه الإ كعسي

 ...ةيلع

 لك يف رظان رضاح هللا لوسر لاقو «هللا الإ هلإ ال :لاق يذلا :ةلخادم

 ...ناكم

 .ًائيش هنع تعمس الو فرعت ال يذلا كدج نع ملكتأ انأ .تدح :خيشلا

 .هيز لوقي ناك ايوبأ هنأل .هدقتعي ناك امع تعمس :ةلخادم

 ؟كدج دجو :خيشلا

 .يبأو يدج نع ملكتأ :نآلا يدج دج نع ملكتأ ال انآ ءال :ةلخادم

YA و 
 يا



 ًاضيأ لوقت كدج دج ىلإ كدج نم لاؤسلا لقنأ انآ .تأطخأ ًاذإ انأ :خيشلا

 عسوتلا اذه ذاتسأ اي يغبنيال زوجي ال اذه «كدج نع لوقت نأ تدرأ املثم

 .نونظلاب

 اي :لوقي وه ...يمامأ هللا الإ هلإ ال :لوقي دحاوب يل تيتأ نآلا :ةلخادم

 ..!يودب اي !هللا لوسر اي !هللا لوسر

 للا الإ هلإ ال نأ دهشي هنأ ملعن نمع ملكتن نحن ...ةديح ...ةديح :خيشلا

 .هللا الإ هلإ الب ًايداقتعاو ًايلمع رفك هنأ ملعن الو

 .ةرشعلاب كعم انأ ءاذه ينعأ انأ :ةلخادم

 .يعم تسل تنأ ءال :خيشلا

 .ةظحل لك يف اهظفلي ناك هنأ تملع اذإ :ةلخادم

 .ملعت مل نميف ثحبلا سب فاتسأ اي :خيشلا

 .عدأ ...:ةلخادم

 .هلاح ناك اذام كدج دج ملعت تنأ «بيط :خيشلا

 .نيملسمللو رفغا بر وأ...اذه ىلع...انئاوخإلو انل رفغا بر وه:ةلخادم

 الَو ْمُكِييِد يف اوُلْفَت ال باكا لها اي «كيف هللا كراب ملعت امك تنأ :خيشلا

 .(٠۷٠:ءاسلا) نحل الإ هللا َلَع اولو

 تقرع اذإو «ءيش اذه هللا ريغ دبعي مث هللا الإ هلإ ال :لوقي ًاناسنإ تيأر اذإ

 «هنبا نم تدهش ام هنم تدهش امو هللا الإ هلإ ال لوقي ناك ناسنإلا اذه دلاو نأ

 ال انآ :لوقتو «كدج نع ملكتت امنيح تبجع انآ كلذلو ءىرخأ رزو ةرزاو رزت الف
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 ...ةدرو فلخت ةكوشلاو ؛ةكوش فلخت ةدرولا نأل ؛ءاوس اوسيل ءال :خيشلا

 هلإ ال نأ دهشي لجر ءاهنع ثدحتت نأ ديرت تنآ يتلا ةروصلا ىلإ عجرن :ةصالخلا

 اي نكل ؛هنسحأ ام ءيش لكو «مارحلا هللا تيب ىلإ جحيو موصيو يلصيو ءهللا الإ

 .رفك اذه ؛كرش اذه :هرخآ ىلإ ..ددم ..اذك !يودب اي «ينتغأ !زاب

 ؟هل رفغتسن له :ةلخادم

 تكرت انآ «يعم تيتأ تنأ تسل «كعم تيتأ انأ ءلوقأ اذام انأو :خيشلا

 يذلا اذه ىلإ ًاسأر تلقتناو ءةراسخلاو ثحبلا يط لجأ نم هتأدتبا يذلا ثحبلا

 .لجو زع هللا ريغب ثيغتسي هانيأر

 زفق ًاسأر ..خيشلا ..لوقأ ال عبطلاب انأ ؟هنيد نع دترم هنإ اذه نع لوقن له

 .ال وأ هل رفغتسن دعب اميف اذه ءال مآ هل رفغتسن ءقوف ىلإ تحت نم ملسلا نم

 ؟هنيد نع دترا اذه له :لوقأ انأ

 ...لمع لمعلا اذه :ةلخادم

 .كيف هللا كراب تاديح ديرن ال ءًاقح :خيشلا

 هنيد نع دترا لوقت نأ «ملع نم كدنع ام بسح ىلع ةقلطملا ةيرحلا كل تنأ

 .هلوقت هارت يذلا «هنيد نع دتري مل وأ



 .كرش لعف لعفو دترا ..:ةلخادم

 ينملعت ال ءاذامب ينملعتف كرشلا لعف لعف لوقأ انآ ءهللا ناحبس :خيشلا

 ...ديعت نأ ةجاحب تسلف ءاذه تررق يذلا انأ ًاكرش لعف هنإ لوقت امنإ «ءيشب

 .هنيد نع دترا ام :ةلخادم

 ال ماد امف ءًادج ةمهم ةلأسم هذه ؛كيف هللا كراب باوجلا وهاذه :خيشلا

 انتلبق لبقتسيو يلصيو هللا الإ هلإ ال نأ هناسلب دهشي يذلا اذه لوقت نأ عيطتست

 قحلا وه اذه «هنيد نع دترا لوقت نأ عيطتست ال هرخآ ىلإ ..انتحيبذ نم لكأيو

 .هاوس لوقت نأ كريغ الو تنأ كعسي الو :كنم هفرعأ يذلا

 ؟هنع دتري مل يذلا هنيد ام ؛هئيد نع دتري مل يذلا اذه ذئنيح

 .مالسإلا :ةلخادم

 نيملسملا لامعأب «ملسملا اذه لماعي اذامبو ؛ملسم وه ًاذإ :مالسإلا :خيشلا

 هنوثري هدالوأ «ناسنإلا اذه تام اذإف «نيملسملا لامعأب ًاعبط «نيدترملا لامعأ مأ

 .هلك رمألا ىهتنا «هیلع يلصنو

 ؟هل وعدأ له :ةلخادم

 ءهلبق تام نم ثريو :هلهأ هثري ماد ام :ملسم وهو ال فيك «هل عدا :خيشلا

 .هيلع يلصن اننآ ماد امو

 ٠٠:٤١:٤١( /98) '"' رونلاو یدهلا "

 ۷۷۱ ا



 هنم باب 1

 نيذلا اندادجأو انئابآ نم نآرقلا مهفب نيلهاج نآرقلا نوؤرقي (نيذلا) :لاؤس

 اوتامو ءلصاح وه امم كلذ هبشأ امو .تاومألا ءاعد ةديقع ىلع مهو ءاوضم

 ال مأ مهل وعدن له ءاعدلا ةيحان نم فيكف ءزوجي ال هنأ ءيشلا اذه نأ انل رهظو

 ؟هريغ دجوي الو «نيدلا وه اذه نأ ,ءيشلا اذه ىلع مهولد نيذلا

 ؛مهل نوعدت متنأف مالسإلا ناكرأ ىلع نوظفاحي اوناك مهنأ ماد ام :خيشلا

 .مهبولق يفام نوملعت ال مكنأل

 (..:١751:هه/98 /رونلاو ىدهلا)

 رانلا يف دلخي ال دٌحوملا نأ نايبو «لهجلاب رذعلا باب +[ 31

 لامعألا نم هبجويو ناميإلا همزتلسي امل ًافلاخم هلعف ناك امهم

 :[ ا هللا لوسر لاق]

 لاق رضّتحا املف ؛ديحوتلا الإ ؛طق ًاريخ لمعي مل مكلبق ناك نمم ٌلجر َناك١

 يف هورذا مث «هونحطا مث ًاممح هوعدي ىتح هوقّرحي نأ تم انآ اذإ :اورظنا :هلهأل

 هيلع هللا ردق نئل ؛هللاوف ءرحبلا يف هفصنو ءربلا يف هفصن اورذا مث] «حير موي

 ىبلا هللا رمأف]:هب كلذ اولعف تام املف ء[نيملاعلا نم ًادحأ هبذعي ال ًاباذع هنبذعيل

 زع هللا لاقف .هللا ةضبق يف [مئاقاوه اذإف ء[هيف ام عمجف رحبلا رمأو «هيف ام عمجف

 يفو) كتفاخم نم !ٌّبر يأ :لاق ؟تلعفام ىلع كلمح ام !مدآ نيا اي :لجو

 الإ طق ًاريخ لمعي ملو ءاهب هل رفغف :لاق «(ملعأ تنأو كتيشخ نم :رخآ قيرط

 .«ديح وتلا

 فف
 ہا



 :[مامإلا لاق]

 ةحيحص اهنوك عم "ديحوتلا الإ" :ةمجرتلا ثيدح يف هلوق نأ ملعاو

 مزج دق ناك نإو «ةياورلا ثيح نم ربلادبع نبا ظفاحلا اهيف ككش دقف «دانسإلا

 عفار يبأ ىلع اهقلع هنأل ءاهدانسإ ىلع فقي مل هنأكف ءةياردلا ثيح نم اهتحصب

 5١(: /۱۸) هللا همحر لاقف ؛ةريره يبأ نع

 مل نإو «لجرلا اذه ناميإ يف لاكشإلا تعفر -تحص نإ -ةظفللا هذهو"

 ءاهدضعت اهلك لوصألاو «ىنعملا ةهج نم ةحيحص يهف ؛لقنلا ةهج نم حصت

 زع هللا نآل ؛رافك مهو نوتومي نيذلل رفغي نأ زئاج ريغ لاحم هنأل ءاهبجوي رظنلاو

 الو هل عفدم ال ام اذهو ءارفاك تام نمل هب كرش نأ ٌرِفَْيَأل ¥ هنأ ربخأ دق لجو

 .ةلبقلا لهأ نيب هيف فالخ

 ":لاقف " ؟اذه تلعف مل" هل ليق نيح هلوق ًانمؤم ناك لجرلا نأ ىلع ليلدلاو

 الإ نوكت داكت ام لب ؛قدصم نمؤمل الإ نوكت ال ةيشخلاو ." !بر اي كتيشخ نم

 «(18:رطاف)(ءاََلْعْلا وداع ْنِم هللا ىك اإ :لجو زع هللا لاق امك ؛ملاع نمؤمل

 .هب نمؤي ال نم هفاخي نأ ليحتسمو «هفرعو هب نمآ دقف هللا فاخ نم لك :اولاق

 .هدشر مهلأو مهف نمل حضاو اذهو

 مهنم لاقف ؛هانعم يف ءاملعلا فلتخا دقف ؛" يلع هللا ردق نئل" :هلوق امأو

 هللا نأ ملعي ملف ؛ةردقلا يهو ءلجو زع هللا تافص ضعب لهج لجر اذه :نولئاق

 رئاسب نمآو «لج وزع هللا تافص نم ةفص لهج نمو :اولاق ؛ريدق ءاشي ام لك ىلع
 دناع نم رفاكلا امنإو :اولاق .ًارفاك هللا تافص ضعب هلهجب نكي مل ؛اهفرعو هتافص

 .هلهج نم ال قحلا

 201 ا



 .نيرخأتملا نم مهليبس كلس نمو ءاملعلا نم نيمدقتملا لوق اذهو

 ءاضقلا وه يذلا ردقلا نم " يلع هللا ردق نئل" :هلوقب دارأ :نورخآ لاقو

 يف لجو زع هللا لوق لثم وهو :اولاق .ءيش يف ةعاطتسالاو ةردقلا باب نم سيلو

Err (۸۷:ءاينألا)4ديَلَع َردْقَت نَّل نأ لعق اًبِضاَعُم َبَهَّذ ذإإ# :نونلا يذ. 

 :نالوق ةظفللا هذه ليوأت ىف ءاملعللو

 .قييضتلاو ريتقتلا نم اهنأ :رخآلاو

 ىف ثيدحلا اذه ليوأت ىف زئاج وهف ةيآلا هذه ليوأت ىف ءاملعلا هلاق ام لكو

 قبس ناك نئل :لاق لجرلا نأك :هريدقت نيهجولا دحأف «" يلع هللا ردق نعل" :هلوق

 يمارجإ ىلع هللا ينبذعيل ؛همرج ىلع مرج يذ لك بذعي نأ هئاضقو هللا ردق يف

 .يريغ نيملاعلا نم ًادحأ هبذعي ال ًاباذع يبونذو

 يئازجو يتبساحم يف غلابو يلع هللا قيض نثل !هللاو :هريدقت :رخآلا هجولاو

 .هفوخ طارفإ نم هتوم دعب قرحي نأب رمأ مث .كلذ ننوكيل يبونذ ىلع

 كلذ سيلف ؛هردقو هملع ىف هللا تافص نم ةفصب لجرلا اذه لهج امأو

 نم ةعامجو نيصح نب نارمعو باطخلا نب رمع نأ ىرت الأ ؛ناميإلا نم هجرخمب

 مهو كلذ نع هولأس امنإ مهنأ مولعمو .ردقلا نع هك هللا لوسر اولأس ةباحصلا

 كلذ نع مهلاؤسب اونوكي نأ نيملسملا نم دحأ دنع زئاج ربغو ؛هب نولهاج

 .نينمؤم ريغ هنع مهلاؤس نيح اونوكي وأ «نيرفاك

 نب ورمع نب هللادبع نع يحبصألا يش نع ليبق يبأ نع ثيللا ىورو
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 ءيش يأف : إب هللا لوسر باحصأ لاقف :هيفو ءردقلا يف ًاثيدح ركذف - صاعل

 ءاملعلا مهو- إو هللا لوسر باحصأ ءالؤهف «؟هتم غرف دق رمألا ناك نإ لمعن

 مهملعف ؛دناعم تنعتم لاؤس ال ؛لهاج ملعتم لاؤس ردقلا نع اولأس -ءالضفل

 ناك ولو ؛هوملعي نأ لبق هب مهلهج مهرضي ملو كلذ نم اولهجام ةو هللا لوسر

 كلذ ذخأو «ناميإلاب ةداهشلا عم كلذ مهملعل ؟تاقوألا نم ًاتقو هلهج مهعسي ال

 .هللاب نعتساو ربدتف ؛مالسإلا ًاسداس ًادومع هلعجلو «مهمالسإ نيح يف مهيلع

 يداهتجا تيدأ دقو ؛هتيعوو لوصألا نم هتمهف ام ىلع ينرضح يذلا اذهف
 .ميلع ملع يذ لك قوفو ءيسفن ئربأ امو «لآ ملو هلك بابلا اذه ثيدح ليوأت يف

 ." قيفوتلا هللابو

 ناك هنأ ىلع لدي نيتم يوق مالك وهو ءربلا دبع نبا ظفاحلا مالك هلك اذه

 مالسإلا نع هللا هازج ءاهعورفو ةعيرشلا لوصأب ةفرعملاو ملعلا يف ًامامإ

 .ًاريخ نيملسملاو

 ...هقرحب هدالوأ هرمأ نأو ءادحوم ًائمؤم ناك شابنلا لجرلا نأ ؛هتصالخو

 طرفل وأ -انأ هدعبتسأ ام اذهو -هتداعإ ىلع ىلاعت هللا ةردقب هلهجل امإ ناك امنإ

 هركذ اميف نقلملا نبا لاق امك ؛همهف ىلع فوخلا ىطغف «هبر باذع نم هفوخ
 هللاو «هتصق تاياور عومجم نم يدنع حجرتي يذلا وهو ء(١١/١٠۳) ظفاحلا

 .ملعأ ىلاعتو هناحبس

 )١( "ةاكشملا"و «(854) " ةحيحصلا" يف حرخم وهو .هححصو يذمرتلاو دمحأ هاور )45((

 هيفو «(١١٤و 417) "ةنجلا لالظ" يف جرخم وهو هيلع قفتم هيلإ راشأ يذلا نارمع ثيدحو

 .[هنم] .(۱۷۰) رمع ثيدح
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 يفاني ام هنم ردصي مل لجرلا نأ هب عوطقملا نمف ؛كاذ وأ اذه ناك ءاوسو

 هللا رقغ امل كلذ نم ءيش ناك ول هنأل ؛رفكلا ىلإ ناميإلا نم هب جرخيو «هديحوت

 .ربلادبع نبا نم هقيقحت مدقت امك ؛هل

 عقو نينمؤملا نم رفكلا يف عقو نم لك سيل هنأ حوضوب نيبتي كلذ نمو
 ؛هتلحار تلض دق ناك يذلا لجرلا :كلذ ىلع ةلثمألا نمو .هب طاحأو هيلع رفكلا

 :هحرف ةدش نم لاق اهدجو املف «هبارشو هماعط اهيلعو

 ا" كبر انأو ىدبع تنأ !مهللا"

 نم مهدنع امب نيرورغملا بابشلا نم نيتتف ىلع ًادج يوق در هلك كلذ يفو

 ىتح ؛ًاقلطم رذعب سيل لهجلا نأب لوقلا نوقلطي نيذلا :ىلوألا ةئفلا:لحض ملع

 !كلذ يف ةلاسر مهنم نيرصاعملا ضعب فلأ

 نم ناك نمف ؛ليصفتلا صوصنلاو لوصألا هيضتقت يذلا باوصلاو

 اهنم ناك ام ماكحألا نم لهجو «ىفصم يملع يمالسإ وج يف شيعي نيملسملا

 هتغلب هنأل ؛ًاروذعم نوكي ال اذهف -ءاهقفلا لوقي امك -ةرورضلاب نيدلا نم ًامولعم

 .ةجحلا تميقأو ةوعدلا

 يفخ نكلو ؛ملسأو هتغلب وأ :ةوعدلا هغلبت مل رفاك عمتجم يف ناك نم امأو

 «سنأ ثيدح نم هححصو (417/0) "ةنسلا حرش" يف يوغبلا هقيرط نمو «(97/8) ملسم هاور )١(

 ًاضيأ ريشب نب نامعنلا ثيدح نم ملسمل ١( /4) "ءايحإلا جيرخت" يف يقارعلا ظفاحلا هازعو

 ۲۷۳/0 دمحأ هجرخأ كلذكو «ةدايزلا نود هدنع هنإف ؛مهو وهو «" ..تنأ !مهللا " ةدايزب

 نم هاجرخأو ءارصتخم سنأ نع ىرخأ قيرط نم ًاضيأ ملسمو «يراخبلاو .نامعنلا نع (75١و

 - 57١ /۹/۲) نابح نباو ملسمو .هفقوأ يراخبلا نأ ريغ ؛ًالوطم دوعسم نبا ثيدح

 .[هنم] .سنأ نع امهتياور وحن ًارصتخم ةريره يبأ نع (200و5/9١) دمحأو «(ناسحإلا
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 نم كلذ هغلبي نم دوجو مدعل وأ :مالسإلاب هدهع ةثادحل ماكحألا كلت ضعب هيلع

 .ًاروذعم نوكي اذه لثمف ؛ةنسلاو باتكلاب ملعلا لهأ

 رشتنا يتلا ةيمالسإلا دالبلا ضعب يف نوشيعي نيذلا كئلوأ - يدنع -هلثمو

 مهل نيبي ملاع مهيف دجوي ملو ؛لهجلا اهيلع بلغو «ةفارخلاو ةعدبلاو كرشلا اهيف

 ءالؤهف ؛هراذنإو هتوعدب عمسي مل مهضعب نكلو دجو وأ :لالضلا نم هيف مهام

 هلوقل ؛مهيلإ قحلا ةوعد غولب مدع يف نيلوألا عم مهكارتشا عماجب نوروذعم ًاضيأ

 َتَحْبَت ىّنَح َنيبَّدَحُم انك امو :هلوقو (15:ماعنألا)#َمَلَب نمو هب مُكَرِذنَألام :یلاعت

 مدع ءاملعلا ينبت اهنم عرفت يتلا ةلدألا نم كلذ وحنو :(16:ءارسإلا»#الوُصَر

 امك ؛ةلعلا يف مهكارتشال ؛ًابوعش وأ لئابق وأ ًادارفأ اوناك ءاوس ؛ةرتفلا لهأ ةذخاؤم

 .ىهنلاو ملعلا لهأ ىلع ىفخي ال رهاظ وه

 ةيلوؤسملا مظع نيملسملاو مالسإلا ىلع رويغ ملسم لكل ىلجتي انه نمو

 ةوعدلل مهسفنأ اوبصن نيذلا ةيمالسإلا تاعامجلاو بازحألا فاتكأ ىلع ةاقلملا

 مهفلا نع مهتلفغو مهلهج ىلع نيملسملا نوعدي كلذ عم مه مث ؛مالسإلل

 ةبسانملا هذهب ةلهجلا ضعب يل لاق امك -لوقي مهلاح ناسلو ؛مالسإلل حيحصلا

 امك -نولوقي وأ !!فيرش ثيدح هنأ معزو لب !"مهتالفغ يف سانلا اوعد" :-

 ميسج أطخ اذهو !" هنيعي هللا «هنيد ىلع نيم لك" :-دالبلا ضعب يف ماوعلا لوقت

 .!" هيطعي ال ءيشلا دقاف" :لاق نم قدص نكلو «نوملعپ اوناك ول

 ًارزن الإ يعرشلا ملعلا نم اوتؤي مل ؛رصعلا اذه يف تتبن ةتبان :ةيناثلا ةئفلاو

 نم ةاقتسملا ةيملعلا دعاوقلاو «ةيهقفلا لوصألاب ًاقلعتم هنم ناك ام ةصاخبو ءًاريسي

 اوقلطناف مهملعب اورتغا ؛كلذ عمو «حلاصلا فلسلا هيلع ناك امو ةنسلاو باتكلا
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 ال «مهنم تعقو ةلز وأ مهف ءوسل مهورفك امبرو «ءاهقفلاو ءاملعلا رابك نوعّدبي
 نم ءاملعلا ةفاك دنع هب اوفرع ام مهدنع عفشي ملف ؛(ةمذ الو الإ مهيف نوبقري

 هب جرخي يذلا رفكلا ةقيقحب مهلهجل الإ كلذ امو «ملعلاو حالصلاو ناميإلا

 لاق امك ؛ملعلاو ةجحلا نم هغلب امل راكنإلاو دحجلا وهو الأ ؛ناميإلا نم هبحاص

 اوُدَحَجَو « نيش رخ اذه اولا ةَرِصْنم اناا ْميْمءاَج الق :نوعرف موق يف ىلاعت

 كيد :نآرقلاب اورفك نيذلا يف لاقو .(14 01: لمنلا)4 ْمُهسْفنَأ اهتتشيتشاو ام

 (08:تلصف)نوُدَحتت اتاپ اوُنأَك اب ءاَرَج دلا راد ایف ْمَهُّراَنلا هللا ءاَدْعَأ ءاَرَج

 عومجم - ٤ /15) هيواتف ضعب يف ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق كلذلو

 :(ىواتفلا

 يف اميس ال ارفاك ئطخم لك سيلف ؛ةنسلا فلاخ نم لك ريفكت زوجي ال "
 ." ةمألا عازن اهيف رثك يتلا لئاسملا

 :ةرخآلا يف هللا ةيؤرو «قولخم ريغ هنأو هللا مالك ةلأسم لثم ىلإ ريشي

 اهدحجو «بجاو كلذب ناميإلا نإف ؛هقلخ ىلع هولعو .هشرع ىلع هللا ءاوتساو

 ةهبشب ةرعاشألاو جراوخلاو ةلزتعملا نم اهلوأت نم ريفكت زوجي ال نكلو ءرفك

 .دناعو ةجحلا هيلع تميقأ نم الإ ؛مهل تعقو

 ىلع هللا ةردق يف هكش عم هنإف ؟شابنلا لجرلا :انيديأ نيب لاثملا وه اذهو

 ىلع ثعبلابو هللاب ًانمؤم ناك لب ؛ًادناعم ًادحاج نكي مل هنأل ؛هل هللا رفغ هثعب

 " ةياورب ثيدحلا قاس نأ دعب مالسإلا خيش لاق .هلهجل ليصفت نود ةلمجلا

 )٤۹۱/۱۲(: رتاوتم ثيدح هنأ ركذو " حيحصلا

 :ناميظع نالصأ انهو "
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 .ريدق ءيش لك ىلع هنأب ناميإلا وهو ؛ىلاعت هللاب قلعتم :امهدحأ

 هيزجيو «تيملا اذه ديعي هللا نأب ناميإلا وهو ؛رخآلا مويلاب قلعتم :يناثلاو
 يف رخآلا مويلاب ًانمؤمو ؛ةلمجلا يف للاب ًانمؤم ناك املف اذه عمو .هلامعأ ىلع

 وهو -ًاحلاص ًالمع لمع دقو :توملا دعب بقاعيو بيثي هللا نأ وهو ؛ةلمجلا

 مويلاو هللاب ناميإلا نم هنم ناك امب هل هللا رفغ ؛-هبونذ ىلع هبقاعي نأ هللا نم هفوخ

 ." حلاصلا لمعلاو رخآلا

 «مهريفكتو ءاملعلا عيدبت نع اوعروتي نأ بابشلا كئلوأ حصنأ ينإف ؛اذهلو

 قح اوفرعيو «مهسفنأب اورتغي ال نأو ؛هيف اوغبني ىتح ملعلا بلط يفاورمتسي نأو

 خيشك حلاصلا فلسلا جهنم ىلع مهنم ناك نم ةصاخبو «هيف مهتيقبسأو ءاملعلا

 "ىواتفلا عومجم" ىلإ مهرظن ٌتِفْلَأو :ةيزوجلا ميق نبا هذيملتو ةيميت نبا مالسإلا
 ةماهلا ةلاسملا هذه يف ةصاخ لوصف ىلإ ةصاخبو «"ًاملع َءىِلُم فّيَتُك" هنإف

 كتلوأ لاثمأ يف لاقو ؛نيعملا ريفكتو قلطملا ريفكتلا نيب ٌّقَّرَف ثيح :"ريفكتلا"

 :بابشلا

 نأو «نيعملا قح يف يفتنت دق عناومو طورش هل ريفكتلا نأ اوربدتي ملو"

 ؛عناوملا تفتناو طورشلا تدجو اذإ الإ ؛نيعملا ريفكت مزلتسي ال قلطملا ريفكت

 رثكأ اورفكي مل تامومعلا هذه اوقلطأ نيذلا ةمئآلا ةماعو دمحأ مامإلا نأ اذه نيبي

 ." هنيعب مالكلا اذهب ملكت نم

 يف ىري ال هللا نإ :لاق نمو .قولخم نآرقلا :نولوقي اوناك نيذلا ينعي

 .مهلاثمأو ؛ةرخآلا

 كلذلو ماهلا عوضوملا اذه يف لصيفلا وه قرفلا اذه ةظحالمو :لوقأف
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 يذلا )4715/١5-201١( " عومجملا" نم همهفتو هتءارق ىلع بابشلا ثحأ ينإف

 ثيحب -مهلاثمأو لاهجلا ءالؤه نم (نيعملا) ريفكتف ؛اذه فرع اذإو":هلوقب همتخ

 مهدحأ ىلع موقت نأ دعب الإ ؛هيلع مادقإلا زوجي ال - رافكلا نم هنأ هيلع مكحي

 بير ال مهتلاقم تناك نإو ؛لسرلل نوفلاخم مهنأ اهب نيبتي يتلا ةيلاسرلا ةجحلا

 .(ةعدبلا ىلإ ةاعدلا :ينعي) ءرفك اهنأ

 نم دشأ عدبلا هذه ضعب نأ عم ؛(نينيعملا) عيمج ريفكت يف مالكلا اذكهو

 نأ دحأل سيلف ءضعب يف سيل ام ناميإلا نم هيف نوكي ةعدتبملا ضعبو «ضعب

 هل نيبتو :ةجحلا هيلع ماقت ىتح -طلغو أطخأ نإو -نيملسملا نم ًادحأ رفكي

 ةماقإ دعب الإ لوزي ال لب ؛كشلاب هنع كلذ لزي مل نيقيب هناميإ تبث نمو ءةجحملا

 ." ةهبشلا ةلازإو ةجحلا

 ناك امهم ؛رانلا يف دلخي ال دحوملا نأ ىلع ةيوق ةلالد ثيدحلا يفو ؛اذه

 نم اهوحنو ةالصلاك ؛لامعألا نم هبجويو ناميإلا همزلتسي امل ًافلاخم هلعف

 رمأي هللا نأ ؛ةعافشلا ثيداحأ يف رتاوت ام كلذ دكؤي امم نإو «ةيلمعلا ناكرألا

 كلذ دكؤيو .ناميإلا نم ةرذ هبلق يف ناك نم رانلا نم اوجرخي نأب نيعفاشلا

 ًاريخ اولمعي ملًاسان رانلا نم جرخي ىلاعتو كرابت هللا نأ يردخلا ديعس يبأ ثيدح

 ةحيحصلا ةحيرصلا ةلدآلا نم هنأو «كلذ ىلع هتلالد نايبو هجيرخت يتأيو ءطق

 هرظناف ءاهيف دلخي الو ًاضيأ رانلا نم جرخي اهبوجوب نمؤملا ةالصلا كرات نأ ىلع

 .0005) مقرلاب

 "ةحبحصلا" 8/0 ١/ ١١5-1١٠ (.



 :ةشئاع لوق رشحي له باب ]۷۳٠[

 ؟لهجلاب رذعلا باوبأ يف «هللا هملعي سانلا متكي امهم

 «يراخبلا ةياور يف لوقت ةشئاع امل خيش اي ثيدحلا يف خيش اي ....:ةلخادم

 مهملا «...هلوسرو كيلع هللا فيحي نأ تفخ امأ» :لاق عله لوسرلا لوقي

 .ىراخبلا ظفلب .ثيدحلا ...؟هللا هملعي سائلا“ ”هلعفي املك وأ :تلاقف

 ..(هللا هملعي سانلا هلمعي ام لک» :ملسم ظفل يفو

 كرابت هللا ملع يف انه تكس اهنع هللا يضر ةشئاع نأ ىلع ليلد اذه يخيشف

 ةشئاع باكتراو ءاهرذع 9 لوسرلا نأ نيبو «كلذب رقأ مالسإلا خيشو «ىلاعتو

 ام لباقم ءيش ينعي ءاهاطعأف لوقي كلذلو ؛...لهجل ناك رفكلا نم عونلا اذهل

 ؟انخيش اذه لاقي له ءهب تظفلت دات

 .اذه دقتعأ ال :خيشلا

 ؟اذامل :ةلخادم

 .يرارقتسا ماهفتساو «يراكنتسا ماهفتسا كانه نآل :خيشلا

 .هراكنتسا ينعي سيلو همهفتسي يذلا اذهب دقتعي وهو ناسنإلا لوقي :ينعي

 خيش ناك ءاهنع هللا يضر ةشئاع نم ردص رفك اذهو «رخآ عضومب حرصو «ةرفاك

 "...هللا هملعي سانلا متكي امهم" :ثيدحلا ظفل )١(

 ۷۸۱ ا



 ركني يذلا نأ ىلع ثيدحلا اذهب لدتسي :ءلهجلاب رذعلا لوح ملكتي مالسإلا

 جاجتحالاب ًاريثك جهلت كارأو «نييميت انسل انن ملعت ةفيذح ابأ اي تنأ :خيشلا

 ...ةيميت نبا مالكب

 ريفكتلا ةظفل قالطإ مهيف رثك امنيح «نيرخأتملا ءاملعلا نع ةدعاق كانه

 .ببس ىندأل

 ًالوق نوعستو ةعست لب «ةريثك لاوقأ كانه ناك اذإ :مهنم نينأتملا ضعب لاق

 ال اذه نأ رخآ لوق كانهو «لعف وأ لوق هنم ردص ببسب ملسم لجر ريفكت يف

 ملسملا نأب لوقلا نآل ؛ًالوق نوعستو ةعست هلباقي يذلا لوقلا اذهب ذخأ «هب رفكي

 .ةروطخ هيف -هانرذع نحن دعب اميف ولو- رفك

 ترفك اهنأب صن وه له :لاؤسلا كل تهجو انآ اذامل ءةشئاع ةديسلا مالكف

 .ًافنآ هانلق ام لمتحيو ءاذه مالكلا لمتحي ًاصن سيل ؟اهلهجل

 ةرشبملاو لوسرلا ةجوز ةصاخبو ملسملا مالك لمحي نأ نيب رمألا راد اذإف

 ىنعملا ىلع هلمحن الو ؛ملسألا وه لمحلا اذه ؛ملسألا ىنعملا ىلع ةنجلاب

 .عوضوملا يف لاقي ام لقأ اذه .ركنألا

 اهنأب راعشإ اهيف سيل ةشئاع ةديسلا نم ةرابعلا هذه عمسأ امل انأف كلذ عمو

 ىلع رمألا اذه ىفخي لهو «ءيش لك ملعي لجو زع هللا نأب لبق نم دقتعت ال تناك

 ؟سانلا ةماع نم لجو

 ؟اذه ينعي اذام .(70:لمننا>4هّللأ َعّم هلأ ءريكذتلا ليبس ىلع نآلا

 الما
 يا



 .يراكنإ ماهفتسا :ةلخادم

 .ماهفتسا اذه :خيشلا

 .(م5:فسوي)4َنوَق ٌرفَتُم ٌباَيْرَأأ :ةلخادم

 ريغل ةيهولألا رارقإ ينعي ال اذه «ينآرق بولسأ اذه «نآرقلا يف ريثك :خيشلا

 .ًامامت راكنإلا ينعي امنإو «هللا

 ريغ ىنعمو ًامياس ٌىنعم ملسم مالك لمحت اذإف «ةعساو ةيبرعلا ةغللا :دهاشلا

 دمحلاو «ميلسلا ريغ ىنعملا ىلع سيلو «ميلسلا ىنعملا ىلع هلمح بجو «ميلس
 .نيملاعلا بر هلل

 (٤٦۰۰:۳۹:۲۹/۱)و (0 ۰:۲۱:۰۰ //155) "رونلاو ىدهلا"

 هاركإلاب رذعلا له باب 1

 ؟انقبس نم ةعيرش يف ًادوجوم ناك

 :ناملس رثأ يف ه١٠4١ جحلا طيرش يف ةطرشألا دحأ يف متلق :ةلخادم

 حيحص هدانسإ نإ متلق ."ةبابذ يف رانلا لجر لخدو «ةبابذ يف ةنجلا لجر لخد"

 «رانلا لخدي فيكف هركم اذهف .هاركإلا نأ ثيح نم ةراكن هيف نكل دمحأ ةياورب

 ؟كلذك سيلأ

 حيحص هدانسإ تلق امل «كلذك سيل وأ كلذك وه لوقأ نأ لبق :خيشلا

 ؟افوقوم مآ ًاعوفرم
٣ 

 ذأ تلق انآ ءًافوقوم :ةلخادم

YAY 2 



 .ديرت ال ام كنم مهفأ نأ ةيشخ تبثتأ انآ :خيشلا

 .بيط :ةلخادم

 .كلذك وه نآلا كل لوقأ ظفحتلا اذه دعبف :خيشلا

 .خيش اي كلذ يف لاكشإ يدنع :ةلخادم

 .هتاه :خيشلا

 يف ًادوجوم نكي مل هاركإلاب رذعلا نأ باتكلا ضعبل تأرق ينأ وهو :ةلخادم

 مِل :فهكلا باحصأ نع فهكلا ةروس يف ىلاعت هلوق ليلدب ءانقبس نم ةعيرش

 «٠٠:فهكلا» ادب اًذِإاوُحِلْفُتْنَلَو مهم يف مك وديع وأ مڪو رپ ْمُكيَلَع اوُرَهْظَي نإ
 ممألا يف ًادوجوم نكي مل هاركإلاب رذعلا نأ اهنم ديفتسن يتلا ةلدألا نم كلذ ريغو

 ٌرْهَمْطُم ةف ةر ْنَم الإ :لحنلا ةروس يف ةبآلا هيفف انتمأ فالخب ةقباسلا

 ؟خيش اياذه يف نولوقت اذامف «(١٠2<:لحنلا»# نايل

 نم ةعيرشو انتعيرش نيب مكحلا فالتخا نم تركذ امب ميلستلا دعب :خيشلا
 ؟كاذنيح قيرفتلا اذهب ميلستلا عم ناملس ثيدح نم دافتسي يذلا ام :لوقن ءانلبق

 .فهكلا ةروس يف ةيآلا نم دافتسي ام هنم دافتسي :ةلخادم

 ؟وهو :خيشلا

 ...هيف ًاصخرم نكي مل هاركإلاب رذعلا وهو :ةلخادم

 امو ملسملا هديفتسي يذلا ام ينعي ءنآلا انيلإ ةبسنلاب لوقأ انآ ال :خيشلا

 دروي امنيح مالسإلا ماكحأو مالسإلا ةعيرش يف مويلا فلؤملا هديفتسي يذلا

 ؟رثألا اذه

11 
 ہا



 كلت يف دوجوم ريغ هاركإلاب رذعلا نأ كل هتركذ يذلا هنم ديفتسي :ةلخادم

 .انيلإ ةبسنلاب ًامكح هنم ديفتسن ال انيلإ ةبسنلاب امأ ةمألا

 يذلا اذهب سانلا ريكذتل وه له ؟ركذي ةبسانم يأ يف رثآلا اذه عقاو :خيشلا

 هيبثتل رثألا اذه نودروي مه له «ثحب ىلإ جاتحي رمألا نآل ؛ًالدج هب كل تملس

 مأ ًاقحال نع ًاقباس فلتخي هاركإلاب مكحلا نأ مهفيل ؛ةحيرص اهلوقأ يلثم لفاغلا

 ريفكت ىلع رثألا اذهب لدتسي نم سائلا نم كانه نآل هنوقوسي مه :ةلخادم

 .ًافنآ كل هتركذ يذلا مالكلاب مهيلع نودريف ؛ديحوتلا داضي امب ماق اذإ ملسملا

 .حضاو ريغ ؟فيك :خيشلا

 ...ماق اذإ ملسملا نأ ىلع رثآلا اذهب نولدتسي سان كانه ينعي :ةلخادم

 .مويلا ملسملا نأ ىلع :خيشلا

 .ًاعبط حيحص ريغ ءال :ةلخادم

 «لاكشإ كل ضرع هنأ كمالك تأدب تنأ يذلا لاكشإلا وه ام ًاذإف :خيشلا

 نبا مالك همهوي امك ًاعوفرم سيل هنأ ًالوأ رثآلا اذه ةبترم نایب ىلع نوصيرح نحن

 يبنلا ىلإ ًاعوفرم سيل هنأ «هريغو باهولا دبع نب دمحم خيشلاك هدلق نمو ميقلا

 الف نآلا مالكلا ناك اذإف ءًاروذعم نوكي نأ نكمي اذه نأ لوقن نأ ديرن ًايناثو ل

 ال مويلا هركملا ءفلتخا مكحلا نأب ملست كنأل ؛ًاقلطم رثألا اذه ركذي نأ زوجي



 ةيعرش ةلأسم تسيلو ةيخيرات ةلأسم دوعت هذه ءذخاؤي نامزلا كلذ ىف ناك ءذخاؤي

 سيلو عرشلاب هقلعتل رثألا اذه نوركذي مهنأب ًاديج ملعت تنأو «مويلا انيلإ ةبسنلاب

 .معن :ةلخادم

 .ًايرورض هارأ ال لاكشإلا ًاذإف :خيشلا

 يتلا هذه ءاهومتلق يتلا ةراكن ةملك خيش اي لاكشإلا وه :ةلخادم

 .انعرشل ةبسنلاب ةراكنلا كيف هللا كراب هذه :خيشلا

 .اهدييقت نم دب ال :ةلخادم

 يف ًاحيرص ًاصن دجن امنيح نحنو ءانعرشب ملكتن اننأل ؛ةديقم يه :خيشلا

 نم ةعيرش لوقن «كلذ نم سكعلا ىلع وأ انلبق نم ةعيرش يف ام ءيش زاوج مدع

 عضوم يف لازت ال ةلأسملاو فيكف ًاحيرص صنلا ناك ول ءانل ةعيرش تسيل انلبق

 رفكلا لعفف رفكلا ىلع هركأ ول لبق اميف ناك هاركإلا ةلأسم ةلأسملا هذه نأ ثحبلا

 ةقيقحلا نكل ءانلبق نم ةعيرش هذهف ًالدج انملس ول «رانلا ىف دلخم دترم رفاك وهف

 .اهيف ثحبلا يف تقولا انيلع رفوتل ةيئزجلا هذه يف ثحبلا عباتت نأ كنم وجرأ انآ

 فلكي ال لجو زع هللا نأ ةيمالسإلا ةدعاقلا نع ًادج ًاديعب هارأ ينأل :خيشلا

 توبثلا عوطقم صن ىلإ جاتحت ةدعاقلا هذه نع جورخلاف ءاهعسو الإ ًاسفن

 .نولوقي امك ةلالدلاو

۸٦ 
 ہا



 .معن :ةلخادم

 .ثحبلا ممتت وأ هللا ءاش نإ ثحبت كلعلف :خيشلا

 .هللا ءاش نإ تعطتسا نإ :ةلخادم

 .ًاريخ هللا كازجو :خيشلا

 .كايإو :ةلخادم

 م( )٤۳۸/ 8 1:3١ "رونلاو ىدهلا "

 فعض نایب باب "1

 «ةبايذ ىف ةنحلا لجر لخد» :ثيدح

 ؛كلذ فيكو :اولاق .بابذ يف لجر رانلا لخدو «بابذ يف ةنجلا لجر لخد»

 :ةياور يفو) منص مهل موق ىلع [مكلبق ناك نمم] [ناملسم] نالجر رم :لاق

 اولخف .ابابف برقف .ابايذ ولو برق :هل اولاقف .ءيش يدنع سيل :لاق :[ًائيش]

 دحأل برقأل تنك ام :لاق .ابايذ ولو برق :رخآلل اولاقو .رانلا لخدف :لاق .هليبس

 (فوقوم)

 :[مامإلا لاق]

 يف هنع لاؤسلا رثك هنأ :ًافوقوم هنوك نايبو انه هجيرخت ىلإ يعادلا ناك دقلو

 دبع نب دمحم مامإلا هركذ هنأل كلذو ؛هلوادت عاشو «ةيمالسإلا دالبلا نم ريثك

 ۷۸۷ ا



 :لاقف !دمحأل ًاوزعم اعوفرم " ديحوتلا " عفانلا هباتك يف ىلاعت هللا همحر باهولا
 ." دمحأ هاور .(هركذف) ...لاق و هللا لوسر نأ :باهش نب قراط نعو "

 كرابت هللا امهمحر باهولا ديع نب دمحم ديفح :ناميلس خيشلا هحراش لاقو

 ءدمحأل اوزعم فنصملا هركذ ثيدحلا اذه " 237١(: ص) " ريسيتلا " يف ىلاعتو

 وبأ انثدح :دمحأ مامإلا لاق :ميقلا نبا لاق ؛دمحأل هوزع يف ميقلا نبا عبت هنظأو

 هيف هتيأر امف " دنسملا " تعلاط دقو .. هعفري باهش نب قراط نع ...ةيواعم

 ." هريغ وأ " دهزلا باتك " يف هاور مامإلا لعلف

 :رومأ وزعلا اذه يفو :تلق

 .اذه انجيرخت نم نيبتي امك حضاو أطخ " هعفري " :هلوق :الوأ

 «" هدنسم " يف هنأ هقالطإب مهوي هنأل !رظن هيف دمحأل وزعلا قالطإ :ايناث

 يمثيهلا هدروأل ؛هيف ناك ولو «ىلاعت هللا همحر ناميلس خيشلا لاق امك هيف سیلو

 .مدقت امك هل " دهزلا " يف وه امنإو ءًاضيأ هيف سيلو ؛" دئاوزلا عمجم " يف

 نم وه امنإو !هدنسم نم هنأ مهوأف باهش نب قراط هدانسإ يف دعتي مل :اثلاث
 .هقرط عيمج نمو هيجرخم دنع تيأر امك ؛ًافوقوم ناملس نع هتياور

 نأل ؛بايذ يف رانلا لجرلا لوخد :ثيدحلا اذه نم ركنتسأل ينإو ؛اذه

 يننأ امك «هبحاصل عقو يذلا لتقلا نم ًافوخ كلذ لعف امنإ هنأ هقايس رهاظ

 يذلا نأ :رشع ةيداحلا " :ةلأسملا يف باهولا دبع نب دمحم مامإلا لوق تركنتسا

 !" " بابذ يف رانلا لخد " :لقي مل ؛ًارفاك ناك ول هنآل ؛ملسم رانلا لخد

 :نيرمأ نم هلاح ولخي ال لجرلا اذه نأ راكنتسالا هجو :لوقأف

 كل
 ہا



 هذه يف وهف ءًاميظعتو هل ًةدابع همدق امنإ «منصلل بابذلا مدق امل هنأ :لوألا

 ناميلس خيشلا حراشلا مالك رهاظ وهو كرشم وه لب ؛ًاملسم نوكيا ال ةلاحلا

 بجوي هنأو ليلق ءيش يف ولو كرشلا ةمظع نايب اذه يف " 2235١: ص) هللا همحر

 ناك بابذلا وهو هسخأو ناويحلا لذرأ منصلا اذهل برق امل اذه ىلإ ىرت الأ ءرانلا

 «ةدابع ميظعتلاو ةبرقلا ليبس ىلع حبذلا ذإ " هللا ةدابع يف هكارشإل ؛رانلا هؤازج

 ُهاَوَأَمَو ةا هيلع هلا مرح ْدَقَق هلل كري نم هل :ىلاعت هلوقل قباطم اذهو

 1 .(۷۲:ةدئاملا) ¥ راتلا

 ال ةلاحلا هذه يف وهو «ينم مدقت امك لتقلا نم ًافوخ كلذ لعف هنأ :رخآلاو

 نمل :ىلاعت هلوق هابأي بابذ يف رانلا لخد ملسم هنأب هيلع مكحلاف ءراثلا هل بجت

 دقو «ةيآلا (5١٠:لحنلا»4...ناييإلاب ٌنئَمْطُم ُهبلَكَو ةركأ نم الإ هناَيِإ عب نم للاب رف
 ىلع مهقفاوف لاب هب رفكي ىتح نوكرشملا هبذع نيح رساي نب رامع يف تلزن
 «هريغو " ريثك نبا ريسفت " يف امك ؛ةلب يبنلا ىلإ ًارذتعم ءاجو ءًاهركم كلذ

 .قرط نم )١177/5( "ردلا " يف اهجرخأو

 يف مدقت امك بابذلا هميدقتب رفك مث ًاملسم ناك هنأ مامإلا دارأ امنإ :ليق نإف

 ام اههبشيو .رامع ةصقو «رخآلا رمآلا يف هتركذ ام هيلع دري ذئتيحو ؛لوآلا رمآلا

 يرصبلا وهو - نسحلا نع حيحص دنسب ۳١۷ - ۳١۸( /17) ةبيش يبأ نبا ىور

 :امهدحأل لاقف ءامهب هوتأف نيملسملا نم نيلجر اوذخأ ةمليسمل انويع نأ :-

 :لاق ؛هللا لوسر اذمحم نأ دهشتأ :لاقف .معن :لاق ؛هللا لوسر ادمحم نأ دهشت

 ام :لاق !مصأ ينإ :لاقف هينذأ ىلإ ىوهأف :لاق ؛هللا لوسر ينأ دهشتأ :لاق .معن

 لاقو .لتقف هب رمأف !؟مصأ ينإ :تلق هللا لوسر ينأ دهشت :كل تلق اذإ كل

STE 



 :لاق ؛هللا لوسر ينأ دهشتأ :لاقف .معن :لاق ؛هللا لوسر ًادمحم نأ دهشتأ :رخآلل

 ؛"كنأش امو" :لاق .تكله !هللا لوسر اي :لاقف اب يبنلا ىتأف .هلسرأف .معن

 امأو ؛هناميإ ىلع ىضمف ؛كبحاص امأ " :لاقف «هبحاص ةصقو هتصقب هوريخأف

 ." ةصخرلاب تذخأف ؛تنأ

 ةيآلا نكل ؛يرصبلا نسحلا ليسارم نم اهنأ الول «ةديج ةصق هذهو :تلق

 .ملعأ هللاو ءاهتحصل نادهشي اهلوزن ببسو ةقباسلا

 دنسب (/0 - ۷٤ / ۲) " ةريسلا " يف قاحسإ نبا اهنم لوألا رطشلا ىور دقو

 ريثك نبا اهركذ دقو «ةبقعلا دهش ينزاملا يراصنألا مصاع نبا :يأ ؛ديز نب بيبح

 هللاو .اهب نيمزاج " ةباصإلا " نم بيبح ةمجرت يف رجح نباو ءةيآلا ريسفت يف

 .ملعأ ىلاعتو هناحبس

 ةفيعضلا" ")۱۲/ ۲/ ١ ۷۲-۷۲١(.

 :ىلاعت هلوقل هتفلاخمل ةبابذلا ثيدح نتم ةراكن نايب باب [1۷۳۸]

 (نامیإلاب نئمطم هبلقو هركأ نم الإإل
 ؟فيعض ثيدح باهولا دبع نبا خيشلل ديحوتلا باتك يف له :لاؤس

 .هيفف يراخبلا حيحصب سيل وه هللاو :خيشلا

 مكنم عمسن نأ انبيحأف هفيعض ثيدح هيف سيل هنأ لوقي مهضعب :ةلخادم

 .باوجلا

 يف ددرتأ ينكل ًاباجيإ وأ ًاباس باوجلاب مزجأ نأ نآلا عيطتسأ ال انآ :خيشلا



 وهو هحورش نم حرش يف مأ ديحوتلا باتك يف وه له هركذت تنك نإف ثيدح
 ؟حرشلا يف مأ نتملا يف وه له ءةبايذلا ثيدح

 .نتملا يف :ةلخادم

 ثيدحف «يراخبلا حيحصب وه سيل :لاق نم قدص :ًاذإف «نتملا يف :خيشلا

 همحر ميقلا نبا باتك نم هلقن وه ناك نإو « لاو يبنلا ىلإ هعفر حصي ال ةبابذلا

 ًافوقوم ًاثيدح هاندجو هنع انثحب املو «هدانسإ نع ملكتي ملو هركذ ميقلا نباو ؛هللا

 انه - تافوقوملاو ءفوقوم هنكلو «حيحص هيلإ هدانسإو :يسرافلا ناملس ىلع
 نم ةريصب ىلع نوكي نأ ديري ملع بلاط لكل ةبسنلاب ًادج مهم ثحب انمامأ

 امأ «مكحلا اذه اهل سيل ًةراتو «عفرلا مكح اهل ًةرات ةفوقوملا ثيداحألا؛هئيد

 ؟عفرلا مكح فوقوملا ثيدحلل نوكي ىتم :يأ ىلوآلا ةلاحلا

 «توبثلا :وهو ثيدح لك يف طرش امهدحأو اعمتجي نأ امهنم دب ال ناطرش

 نأ :وهو الأ يناثلا طرشلا بجو .هيلع ًافوقوم ام يباحص نعام ثيدح تبث اذإف

 ىلع فقاولا عطقي امنإو طابنتسالاو داهتجالاو يأرلا درجمب لاقي ال امم نوكي

 يباحصلا اذه ناك يذلا لو هللا لوسر نم فيقوتب نوكي نأ دب ال هنأ هانعم

 لاقي ال امم هانعم نوكي نأو ٌةلوأ توبثلا :ناطرشلا ناذه دجو اذإف هل ًابحاصم

 .عوفرملا مكح يف وهف ؛ًايناث طابنتسالاو يأرلاو داهتجالاب

 ىدارجلاو توحلا :نامدو ناتتيم انل تلحأ» :ثيدح كلذ ىلع ةلثمألا نمو

 نكلو ًاعوفرم امهنع هللا يضر رمع نبا نع ءاج ثيدحلا اذه "”«لاحطلاو دبكلاو

 دنس فعض نم تركذ امل ةجحلا هب مقت مل ًايداع ًاثيدح ناك ولو «فيعض هدانسإ
 )۱ :مقر) ال سس 5



 رظنلا اتفرص ول ذئنيح ءرمع نبا ىلع ًافوقوم يوق دانسإب ءاج دق ثيدحلا اذه نكل
 هنع رظنلا انفرص ول ولو هللا لوسر نع رمع نبا نع عوفرملا لوألا دنسلا نع

 ثيدحلا اذه نآل ؛ًائيش رسخن مل هنع تباثلا فوقوملا هثيدح دنع انفقوو ءةيلكلاب

 فيك هدانسإ فيعضلا عوفرملا ثيدحلا كاذ نع انينغي رمع نبا ىلع فوقوملا
 نمف «ناتتيم انل تلحأ» :لوقي هنأل ؛عوفرملا مكح يف فوقوملا ثيدحلا اذه ناك

 هيبن ةنس يف ةراتو «هباتك يف ةرات ىلاعتو كرابت هللا وه امنإ :مرحيو للحي يذلا

 يباحصلا لاق اذإ :ثيدحلاب ملعلا لهأ لاق كلذ ىلعو ءملس هلآو هيلع هللا ىلص

 ذك ةنسلا نم :يعباتلا لاق اذإ ام فالخب :عوفرملا مكح يف وهف ءاذك ةئسلا نم

 .عوفرملا مكح هل سيلف

 ال هنأ هيف قدصو «عوفرملا مكح يف وه يذلا فوقوملا ثيدحلل لاثم اذه

 .داهتجالاو يأرلا درجمب لاقي

 ثيدح وه كاذ ءداهتجالا دراوم نم نوكي نأ نع دعبأو قدأ وهو رخآ لاثم

 ءامسلا يف ةزعلا تيب ىلإ نآرقلا لزن» :لاق يذلاو هيلع ًاضيأ فوقوملا سابع نبا

 ملو «فوقوم ثيدح اذهف «ثداوحلا بسح ًامجنأ لزن مث ؛ةدحاو ةلمج ايندلا

 لاقف ؛هيلع ًافوقوم سابع نبا نع حيحصلا دنسلاب ءاج «ًاقالطإ ًاعوفرم هدجن
 هنأ وهو «يبيغ رمأ نع ثدحتي هنأل ؛عوفرملا مكح يف ثيدحلا اذه نإ :ءاملعلا

 عيطتسي ال اذهو ءايندلا ءامسلا ىلإ ةدحاو ةلمج ميركلا نآرقلا هللا مالك لزن :لوقي

 سابع نبا امأ ؛هيف نم جرخي ام يلابي ال ناسنإ نم الإ هب ثدحتي نأ يرشبلا لقعلا
 نأ ناسنإ لاب يف رطخي الف او لوسرلا مع نبا يباحص نبا ليلج يباحص وهو

 .بيغلاب لجر ثدحتي

 ام قئاقدلا نم هيف .ثيدحلا رخآ ىلإ ..ةدحاو ةلمج لزت نآرقلا نأ هلوق :ًاذإف

4۲ 
 يا



 ةلمج لزن ركذ نأ دعب ًالثم لوقيف «يأرلاب هلاق دق ثيدحلا اذه نوكي نأ دعبي

 يف ًاناكم نيعي نأ ناسنإلا عيطتسي لهو «ةزعلا تيب وه ام ؛ةزعلا تيب ىلإ ةدحاو

 يأر نم لصح دق نركب نأ نع دعبأ اذه «هدنع نم مساب هيمسيو ءامسلا

 ..الو «ةعباسلا ال لوقي ال ءامسلا يف اذه ةزعلا تيب ناكم نيعي وه مث «يباحصلا

 .ايندلا ءامسلا لوقي امنإو ..الو

 .عوفرملا مكح يف فوقوم ثيدح اذه :ًاذإف

 ثيدح ىلع مكحلا ىلإ لوصولل ًاديهمت كلذ ناكف نيلاثملا نيذه انفرع اذإ

 يسرافلا ناملس نع هدانسإ حص دقو اذه له ءةبابذ يف رانلا لجر لحد «ةبابذلا

 ؟عوفرملا مكح يف وه له «ًافوقوم

 يبيغ رمأ نع ًاضيأ ثدحتي هنأل ؛عوفرملا مكح يف هنإ لاقي نأ نكمي ناك

 مكح يف ًاضيأ هنإ لوقن نأ نيبو اننيب لوحي نكل اب يبنلا ةثعب ىلع مدقت
 لهآ اهعبنم يه تايليئارسإلاو «تايليئارسإلا نم نوكي نأ لمتحي هنأ عوفرملا

 هللا ثعبو ليجنإلاو ةاروتلا باتكلا مهيلع لزن كش الو باتكلا لهأو «باتكلا

 رومألا نم ءايشأب مهنوثدحي اوناك دقف «نيريثكلا ءايبنألا ليئارسإ ىلإ لجو زع
 ءامسلا يحو نم هللا ءايبنأ ىلع تلزن يتلا رابخألا هذه يف لخد دق نكلو «ةيبيغلا

 يف لخد امكءنولوقي امك هيبشت الب وهو - نوكي ام هبشأ اهنم نكي مل ام اهيف لخد
 ريثك ليئارسإ ينب ىلع لخد كلذك ؛ةعوضوملاو ةفيعضلا ثيداحألا ضعب ةنسلا

 نيب ًادج ريبك قرف عم «ةمدقتملا مهعئارش يف اهل لصأ ال يتلا ثيداحألا نم

 اهل ىلاعتو كرابت هللا رخس دق انيبن ثيداحأف ؛مهئايبنأ ثيداحأو و انيبن ثيداحأ

 ةمئأ ضعب نع راثآلا ضعب يف ءاج امك اهفيعض نم اهحيحص زيميو اهمدخي نم
 فسأر عطقب ةفيلخلا مكحو ةقدانزلا دحأ ىلع ضبقلا يقلأ امل هنأ ثيدحلا



 ةسمخ مكيبن ثيداحأ يف تسسد دقو الإ تومأ ال هلوقب هبلق ظيغ ىورأ «هتقدنزل

 ثيدحلا لهآ نم ءاملعلا دحأ هل لاقف «ةتيملا اذهب حاترم وهف «ثيدح فالآ

 :لاق هلعل نالف مهيفو نيملسملا نيب ثيداحألا هذه يشمت ام «تئسخ :نيرضاحلا

 اهيفصيو ثيداحألا هذه لبرغي وهف هديب لابرغلا ذخأ دقو «هريغ وأ كرابملا نبا
 .ةحيحصلا ب يبنلا ثيداحأ نع اهجرخيو

 فرعت يتلا يهو اهنم سيل ام اهلخد دق نيلوألا ءايبنألا ثيداحأ نأ دهاشلا

 امم ًائيش يوري نأ ملسملل زوجي الف كلذلو «تايليئارسإلاب مويلا نيملسملا دنع
 تايليئارسإلا 43 يبنلا قيرط ريغ نم تءاج اذإ ثيداحألا نم انلبق نميف عقو

 :نيمسق ىلإ اهتياور ثيح نم مسقنت

 يبنلا ىلإ دئسلا حص اذإ اذهف ءاهب اب هللا لوسر ثدحت ام لقألا وهو مسق

 لاق يذلا لجرلا كاذ ثيدح ًالثم لثمك ةحيحصلا تايليئارسإلا نم نوكيف كلي

 دارأ مث ءًاسفن نيعستو ةعست لتق لجر مكلبق نميف ناك :مالسلاو ةالصلا هيلع هنع

 دبعتم لهاج ىلع :يأ- بهار ىلع لدف «ضرألا لهأ ملعأ نع لأسف بوتي نأ

 يل لهف «قح ريغب ًاسفن نيعستو ةعست تلتق ينإ :هل لاقو هيلإ بهذف - ملاعب سيل
 متأو هلتقف كل ةبوت ال بونت نأ ديرتو ًاسفن نيعستو ةعست تلتق :هل لاق ؟ةبوت نم

 ًاصيرح ناك ءًاصلخم ناك هنأ ثيدحلا قايس نم ودبي لجرلا نكل ةئاملا ددعلا هب

 «قيرطلا ىلع هلدي نأ قحب ًاملاع ديري هنكلو :ىلاعتو كرابت هبر ىلإ بوتي نأ يف
 بهذف «ملاعب قفو ةرملا هذه «ملاع ىلع لدف ضرألا لهأ ملعأ نع لأسي لزي ملف

 كنيب لوحي نمو :لاق ؟ةبوت نم يل لهف «قح ريغب سفن ةئام تلتق ينإ :لاقو هيلإ
 كنكلو-ملاعلا لجرلا اذه ملع رهظي انه نم ؛ءوس ضرأب كنكلو؟ةبوتلا نيبو

 ريغب سفن ةئام لتق نم تنكمت ام اهلهأ ةحلاص ضرأ يف تنك ول ؛ءوس ضرأب

 ا ٤ ۷۹



 اهنم جرخأف «قح ريغب ءامدلا كفسو لتقلاو داسفلاب ةءوبوم ضرأب كنكلو ءقح

 .اهلهأ حلاصلا ةينالفلا ةيرقلا ىلإ

 ءاهلهأ حلاصلا ةيرقلا ًادصاق ءلجو زع هللا ىلإ ًابتات يشمي لجرلا قلطناف

 هنأ يعدي لك «باذعلا ةكئالمو ةمحرلا ةكئالم هتعزانتف ءقيرطلا يف توملا هءاجف

 ةكئالم ؛قح ريغب ءامدلا هكفس نم نوملعي امل باذعلا ةكئالمو ؛:هصاصتخا نم

 «ًامكح مهيلإ هللا لسرأف ءلجو زع هللا ىلإ ًابئات جرخ هنأ اوملع مهنأل ؛ةمحرلا

 ةيرقلاو ءاهنم جرخ يتلا ةيرقلا نيبو هنيب امو هتوم عضوم نيب ام اوسيق :مهل لاقف

 هتلوتف ربش وحنب ةحلاصلا ةيرقلا ىلإ برقأ هودجوو اوساقف ءاهيلإ دصق يتلا

 .هتبوتل نيحلاصلاب قحلأو هحور تضبقو ءةمحرلا ةكئالم

 ةريره يبأ ثيدح نم امهحيحص يف ملسمو يراخبلا هجرخأ ثيدح اذه

 ... چ هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر

 ةليلقلا ثيداحألا نم وهف «ليئارسإ ينبب قلعتيو عوفرم ثيدح اذهف
 ءرثكألا يهو ثيداحألا نم يناثلا مسقلا امأ «تايليئارسإلاب قلعتت يتلا ةحيحصلا

 ال ذئنيح «حيحصلا دنسلاب ولو «ةباحصلا ضعب ىلع ةفوقوم ولو يورت يتلا يهف

 .(يتوص عاطقنا انه لصح) عوفرملا مكح ذخأت

 امب مهقدصن نأ نكمملا نم مهانقدص نإ اننأل ؛مهويذكت الو مهوقدصت ال

 مهقدصن ال كلذل :مهئايبنأ نع هوثراوت اميف مهبذكن نأ نكمي مهانبذك نإو ءاوبذك

 قطني ام هنأ هتافص نم يذلا مالسلا هيلع لوسرلا قيرط نم ءاج اذإ الإ مهبذكن الو

 .ىحوي يحو الإ وه نإ «ىوهلا نع

 ال وأ ًاعوفرم نوكيال هنأو «فوقوملا ثيدحلا يف ليصفتلا اذه انفرع اذإ

 و6 | ا ا



 اذإ امأ :ةيمالسإلا ةعيرشلاب قلعتي امب ثدحتي ناك اذإ الإ عوفرملا مكح يف نوكي

 رمألا ناك اذإو هب ثدحتت ال لئتيحف انلبق ناك نميف عقو امب قلعتي ثيدحلا ناك

 ال لئنيح ءانلبق نميف عقو امع ثدحتيو فوقوم وهف ةبابذلا ثيدح ىلإ اندع كلذك

 الو مهرقدصت الف :مالسلا هيلع هلوق نم ًافنآ هتركذ امل «هبذكن الو هقدصن

 .(مهوبذكت

 كلذ ؛نتملا يف ةراكن ثيدحلا ءاملع ريبعت دح يف ةبابذلا ثيدح يف نكلو

 ًانابرق مدقي نأ هنم اوبلطف نيكرشملاب رم هنأل ؛ةبابذ يف ةنجلا لخد لوألا لجرلا نأ

 ةبابذ مدقي نأ هنم اوبلطف يناثلا لجرلا ءاج مث ءةنجلا لخدف ؛ىبأف مهمنصل ةبابذ

 .راثلا لخدف ؛مدقف

 :لاقف «رانلا يف هبحاصل دلخملا رفكلا نم ىنثتسا لجو زع هللا نأ ملعن نحن

 .(10ه:لحتلا»4ناَيإلاب نيم لكَ ءركأ نم ا
 ةياورلا يف ناك نإو «ةيآلا هذه لوزن ببس يف ريسفتلا ءاملع هركذ امم ملعنو

 الإ (ةيآلا هذه عم بسانتي ببسلا نكلو ءةيثيدحلا ةيحانلا نم فعضلا نم ءيش

 .(10”:لحنلا»ِنايإلاب ٌنْئمْطُم ُهْبَْكَو ةرْكأ نم
 هنإف «هنع ىلاعت هللا يضر يئاطلا متاح نب يدع يف تلزن ةيآلا هذه نأب :اولاق

 مهنع هللا يضر يشبحلا لالبك هللا ليبس يفاوبذع نيذلا باحصألا لئاوأ نم ناك
2 

 .ًاعيمج

 هنأ هيف اوظحال هللا مهلتق نيكرشملا نأكو «ًاديدش ًاباذع رساي نب رامع بذع

 رحاس هيف لوقي نأو هبسي نأو اب يبنلا نم لاني نأ هيلع اوضرعف ؛هاوق تراهنا

 ةحارلاب رعش املو «هنم اودارأ ام لاقف ءهليبس اوقلطي نأ دارأ وه اذإ «باذك رعاش

 ۹7 ف
 يا



 هتعواط هسفن نأ فيك ءاهل ًابتاعم هسفن ىلإ عجر هنأك هنع ديدشلا باذعلا لاوزو

 ىلإ بهذي نأ الإ هل ةبوت دجي ملف «هنيعب رفكلا وه امب ةا; يبنلا فصي نأ ىلع
 صقو #0 هيلإ ءاج املف ءًاجرخم هل دجي هلعل هل عقو امب هثدحي نأو ب يبنلا
 ًانئمطم هدجأ :لاق ؟كبلق دجت فيك :مالسلاو ةالصلا هيلع هل لاق ؛ةصقلا هيلع

 «(١*:لحتلا)«نايإلاب ٌنْيَمْطُم هَ رك نم الإ :ةيآلا هذه هللا لزنأف «ناميإلاب

 تنأ دعف كبيذعت ىلإ اوداع نإ (دعف اوداع نإف» :مالسلاو ةالصلا هيلع هل لاقو

 امًارفك سيل نكلو «رفك هب ظفلتلا يذلا مالكلا اذهب باذعلا اذه نم صالخلا ىلإ

 وأ رفكلا لعف نم مكح يف ليصفتلا اذه انظحال اذإف «ناميإلاب نئمطم كبلق نأ ماد

 ولغلا نم ًائيش ةبابذلا ثيدح يف دجن كاذنيح ءذخاؤي ال هنأو رفكلاب قطن
 ...ةغلابملاو

 (07 "5:89 )41١/ "رونلاو یدهلا"

 ةيدقع ةلأسم ىف ذش نم باب 1

 تافصلا ضعب يف ناك ةدبقعلا رومأ نم رمأ يف ةمئألا نم مامإ ذش اذإ :لاؤس

 ؟ملاعلا مامإلاب ينعي :خيشلا

 .معن يأ :ةلخادم

 اذإ» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق لثمب قلعتي لاؤسلا اذه نع باوجلا :خيشلا

 اذه نأ كلذ «دحاو رجأ هلف أطخأ نإو ؛نارجأ هلق باصأف دهتجاف مكاحلا مكح

 يتلا لئاسملاو ةيعرشلا ماكحألا يف هلامعتسا ءاملعلا دنع رهتشا نإو ثيدحلا

Vay 1 



 وأ ةيلوصألا لئاسملا يف ثيدحلا اذه لامعتسا نود ةيعرفلا لئاسملاب اهنومسي

 نأ هيف بير الو كش ال امم هئإف ؛نييلوصألا دنع رهتشا اذه ناك نإو «ةيداقتعالا

 وأ اعرف ناك ءاوس :يأ :نيروكذملا نيرمألا نم لك يف داهتجالا لمشي ثيدحلا

 اذكه يقلي ال ملسملا ملاعلا نأ :مهملا ءًايهقف ًامكح وأ ةديقع ناك ءاوس ..ًالصأ

 لجو زع هللا فلك ام لك يف هبر مكح ةفرعم يف دهتجي امنإو ؛هنهاوع ىلع مالكلا

 .ًةديقع وأ ًاهقف ناك ءاوس . .ًالصأ وأ ًاعرف ناك ءاوس هدابع هب

 َنييَذَعُم اتك امو :ميركلا نآرقلا حيرص يف لوقي لجو زع هللا نأ مولعمو

 نأل ؛اهنم يقيقحلا ىنعملل هبنتت نأ يغبني ةيآلاو (166:ءارسإلا»«اًلوُسَر َتَعِبَن ىَّنَح
 اذهو «هصخشب :يأ (16:ءارسإلا)4اّل وسر َّتَعْبَت ىَّنَح َنيبَّذَعُم انك امو :ةيآلا رهاظ

 صخش وه دوصقملا سيل نكلو «لوسرلا ةثعب نم ىلوألا ةوطخلا وه كش الب

 .صخشلا نم رثكأ مالسلا هيلع لوسرلا ةوعد دوصقملا امنإو هتاذب لوسرلا

 موق ىلإ ام لوسر تعب :ًادج نيلهس نيحمس نيلثمب ةيضقلا مكل برقن نحنو

 هيلإ ثعب اذه ءلوسرلا ةوعد عمسي مل وهف مصأ صخش موقلا ءالؤه يفو ءام

 هيلع هللا ةجح مقت مل وهف لوسرلا اذه ةوعد عمسي مل هنكل هموق ىلإ لوسرلا

 ءراغصلا لافطألا ..كلذ وحنو َناَفْرَخلا ىنعمب ينافلا خيشلا كلذ ىلع اوسيقو

 مهغلبت مل مهف مهموق ىلإ لوسرلا ثعب يذلا تقولا يف اوناك مهنأ مغرلاب ءالؤهف

 .لوألا لاثملا وه اذه ةوعدلا

 لوسرلا اوري مل مهو يناثلا ليجلا ىلإ ءاج لوسرلا اذه ةوعد :نآلا اوسكعاو

 ؟ةميركلا ةبآلا مهلمشت لهف مهتغلب ةوعدلا نكلو ًةرشابم هنم هتوعداوعمس الو

 .(1ه:ءارسإلا)#اّلوُسَر ّتَعْبَت یتَح َنييَذَعُم نك اَمَوي :معن :باوجلا

 نمم هريغ ةطساوب وأ ءًةرشابم لوسرلا ةطساوب موقت ةجحلا نوكت نأ امإ :ًاذإف

4A 
 يا



 «فلكملا ىلإ ةوعدلا غولبب موقت ةجحلا :ًاذإ .هموق وه اهغلب امك هتلاسر غلبي

 «يعرش مكحب ةقلعتم نوكت دقو ةديقعلاب ةقلعتم نوكت دق ًافنآ انركذ امك ةوعدلا

 «يهقف يعرف مكح يف حيحصلا هجولا ىلع يبن ةوعد هتغلب ًاناسنإ انضرتفا اذإف

 ناك ول امك مكحلا هغلب :ًافنآ تلق ام دكؤأو هراكنإف مكحلا اذه ركنأ وه كلذ عمو

 .رفكي اذهف هركنأ وهف كلذ عمو ًةرشابم لوسرلا وأ يبنلا نم مكحلا عمس

 ءام ةديقعب قلعتي اميف لوسرلا ةوعد هغلبت مل رخآ ناسنإ كلذ نم سكعلا ىلع
 «ريكنو ركنم لاؤس وأ «ربقلا باذع ةديقع لثم :لوقنف :ًالثم كلذ ىلع برضنلو

 ال ُباَتِكْلا كِلَد ملا# :ىلاعت هلوق مومع يف لخدت يتلا تايبيغلا نم كلذ وحنو

 يناثلا لاثملا اذهف ("-1:ةرقبلا# بباب َنوُنمْؤُي َنيِذَّلا َنيِقَتْمْلل ىَدم ويف َبْيَر

 سيل اذهف «ربقلا باذع اذه انلاثمب قلعتي اميف لوسرلا ةوعد هغلبت مل يناثلا لجرلا

 مقت ملو هغلبت مل ةجحلا نأل ؛ربقلا باذعب نمؤي مل اذإ اميف ًالوئسم سيل..ًافلكم

 ةمئأ نم مامإ يأ :لاؤسلا لصأ ىلإ دوعن ٍفثثيح ةقيقحلا هذه انفرع اذإ هيلع

 وهف يهقف مكحب ًاقلعتم هؤطخ ناك وأ ةديقعب ًاقلعتم هؤطخ ناك ءاوس نيملسملا

 ءاوس ةجحلا هتغلب نم لك امامت سكعلاب سكعلاو ءةجحلا هغلبت مل اذإ ذخاؤم ريغ
 مدان كاذف هللا ةجح هيلع تماق يذلا وهف اهركنأو هقفلا يف وأ ةديقعلا يف

 .كلاه اذهو

tM FF 

 ناك اذإ ةيهلإ ًالثم تافصلا نم ةفص راكنإ أطخ يف عقي نم نيب ًاذإ قرف الف

 داهتجالا اذه نأ ولو .هنم داهتجاب ناك امنإو ًادوحج سيلو ًادانع سيل اذه راكنإ

 مكحاذإ» :لاؤسلا اذه نع هب باوجلا انأدتبا يذلا ثيدحلا دري انه ءاتطخ هنم ناك

 اذه يف عاشيام كلذل «دحاو رجأ هلق أطخأ نإو ؛نارجأ هلف باصأف مكاحلا

 أطخ قالطإلا اذه روذعم ريغ وهف ةديقعلا يف وأ لوصألا يف أطخأ نم نأ نامزلا

qa 



 .ملسملا هانبتي نأ حصي ال ًادج يلج

 كلانهف ةديقعلا يف داهتجالا ةيضقل ةبسنلاب !كيف هللا كراب خيش :ةلخادم

 ًاروهشم خيشلا تلأس دقو ءاهيف دهتجي ال ةيعمسلا رومألا نأ ةنسلا لهأ دنع ةدعاق

 .ةدعاقلا هذه ىل لاقف ًاريخ هللا هازج

 ؟اذام تلأس :خيشلا

 .معن :خيشلا

 اذإ هنأ :وه هحضوتسن نأ ديرن يذلا انه نكل ؛ةدعاقلا هذه يل لاقو :ةلخادم

 ةباحصلا نم ًاعيمج مهيلع فلسلا عمجأ دقو لوق ءاملعلا نم ملاع ىلإ ءاج

 ًالثم كلذ ىلع برضأ دقو ُهَدَر لوقلا اذه مث «هرصع ىلإ «مهريغ ىلإ نيعباتلاو

 ةفاك دنع «ملعلاب هل دوهشمو ملعلاب هل فورعمو ملاع وهو «تاغصلا اياضق يف

 ىلع قلطأو !كلذ لقنل هنم داهتجاب وأ هيأرب وأ هلقعب لوقلا اذه درف ملعلا لهأ

 انه ًالعف وه له :لوقن لهف تافصلا ركنأ كلذبو هداهتجا نم مالكب موقلا ءالؤه

 ؟كلذ ىلع نوعمجم مهلك انه ةباحصلا نأ عم دهتجا

 سانلا بولق ىلإ لخدن نأ عيطتسن ام نحن !كيف هللا كراب يخأ اي :خيشلا

 وأ لجو زع هللا دنع لخاؤم ناسنإلا اذه له :؛كلذب ينعن امنإ افن انلق ام انلق امنيح

 ريغ وأ ذخاؤم وهف هيلع ةجحلا تميقأ :ىنعمب هللا دنع لخاّوم وه له ؟لخاؤم ريغ

 بولقلا يفام ملعي ام «بلقلا يف ام ىلإ لصيو قمعتي نأ عيطتسي ال رشبلا ؟ذخاؤم

 ةيضق نع تلقن ام لوح تندند تنأ نآلا ,مولعم وه امك بويغلا مالعالإ

 ؟صخش لك دنع حصي نأ همزال صخش دنع حص اذإ عامجإلا له «عامجإلا

 ہا الشلل



 .ًاعبط ال باوجلا :ةلخادم

 مهلك حلاصلا فلسلا نأ ضرتفت تنأ امنيح كلذلو ال ًاعبط !ًاعبط :خيشلا

 مهل ًافلاخم ًالوق لاقو عامجإلا اذه ركنأو ملاع لجر ءاجو ءاذك ىلع اوعمجأ

 عيطتسن ال :يأ هرفكن نأ عيطتسن ال نكل ؛فلاخملا اذه ئطخن نأ عيطتسن نحن

 :نيكرشملا ضعب يف ىلاعت لاق امك هنأب هيلع مكحنو هبلق ىلإ لخدن نأ

 «ةطقتلا هذه ىلإ لصن نأ عيطتسن ال (1؟:لمنلا»4ْمُهَشْفْلَأ اَهْنَْيَتْساَو اب اوُدَحَجَو#

 :ٌتلق وأ تلق «تنش وأ َتئش نإو أطخأ اذه نأب مكحن نأ هعيطتسن يذلا لك نحن

 .هيلإ لصوتن نأ نحن عيطتسن ال يبلق رمأ اذه دحجو رفك هنأ امأ ءلض

 وأ قيسفتلا وأ ريفكتلا يمالكب دصقأ ال انآ !كيف هللا كراب انخيش :ةلخادم

 ال ملاع دنع عامجإ ىنبتي دق ءاملعلل ًالثم هَّدّرِب له :هدصقأ يذلا نكل ؛ليلضتلا

 ؟دهتجا وه ًالعف له نکل ءرخآ ملاع دنع عامجإلا یری

 ةبسنلاب داهتجالا ؛كمالك يف ديدج ءيش دجوي ال !حوار كناكم :خبشلا

 اومكحي نأ نوعيطتسي الف نيرخآلل ةبسنلاب امأ ءلمعلاو بلقلاب قلعتي فلكملل
 نأ عيطتست ام تنأ :ينعي ؟ال مأ ةيهيدبلا هذه حيحص دهتجي مل وأ دهتجا هنأب هيلع

 قدصي ثيحب ةعباتم ثحبلا تعبات يننأ ..دهتجأ مل وأ تدهتجا يننأ يلع مكحت

 ىلع مكحت نأ عيطتست ام تنأ (دهتجاف مكاحلا مكح اذإ» :مالسلا هيلع هلوق يلع

 ىلع ينبت وأ روذعم هنأ هداهتجا ىلع ينبت ىتح دهتجي مل وأ دهتجا هنأ ناسنإ يأ

 ةفرعمل هدهج غرفأ اذإ وهف «لعفي اذام يردي وه نكل «روذعم ريغ هنأ هداهتجا مدع

 قحلا ةفرعم يف صالخإلاو قدصلا هنم هللا ملعو ءهل رسيتت يتلا قرطلاب قحلا

 .«دحاو رجأ هلف أطخأ نإو» :ثيدحلا يتأي انهو هيلإ ققوي مل هنكل

 يذلا «هفيعضتو هحيحصت ىف ناملاع فلتخي دحاولا ثيدحلا ناك اذإ ...



 ًادحجو ًٌةياكن ركنأ نإو ءروذعم وهف روذعم وهو ركتأ نإف هتحص ركنأ هفعضي

 هقفلا نيب قرف دجوي ال «نيبملا لالضلا وهف بيصملا لوألا دهتجملا كلذ دهجل

 نوكي دق ثيدحلا نأ تنأ فرعت ءًافيعضتو ًاحيحصت ثيدحلا نيبو ةديقعلا نيبو

 رخآ ضعب نود مهضعب دنع رتاوتلا غلبم غلبي دق نكلو ءًاعيمج مهدنع ًاحيحص

 «بولقلا يفام ملعي يذلا وه بويغلا مالع دنع مكحلاو ةيبسن ةيضقلاف «هرخآ ىلإ

 نإو نارجأ هلف باصأف دهتجا نإ :لعف امب ناسنإ لك نيديو مكحيس يذلا وهف

 كدنع ام فص جرح يف نكتال :ينعي انأ :لاح لك ىلع «دحاو رجأ هلف أطخأ

 .يدنع ناك نإ يدنع ام كيطعأو ًاديج مهفأ ىتح

 :ةيعمس ةيضق اهنأ فورعم تافصلاو ءامسألا :ةيضقلا هذه خيش :ةلخادم

 نأ ديرن ال نحن :تلق امك نحن نكل ءاهب نيملسمو اهيلع نيقفتم ةنسلا لهآ :ينعي

 ءظافلألا هذه لثم وأ لض وأ أطخأ وأ دهتجا هنأ :لوقن نحن ظافلألا هذه قلطن

 ةيضق لثم هذه لثم هنأ يدصق انأ نكل ؛ةيضقلا هذه يف ًادحأ رفكن نأ ديرن ال نحن

 ءاهلك تافصلا دريو صخش ًالثم ىتأي امدنع ةعامجلاو ةنسلا لهأ دنع ةيلوصأ

 ةدحاو ةفص ركنأ وأ ةدحاو ةفص لوأ وأ ةدحاو ةفص در ًالثم هنأ ول :لوقن نحن

 تافصلا عيمج دري ًالثم امدنع نكل ؛تايعرفلا نم ةيعرف يف دهتجا ًالثم لوقن

 .هحضوتسأ نأ ديرأ يذلا اذه ءزوجت ال ًاظافلأ لمعتسيو هريغ ىلع ركنيو

 نآلا ءةفص ركنأ مامإ يف :لاؤسلا ناك ءةلأسملا تروطت نآلا ىرأ انأ :خيشلا

 .تافصلا لك ركنأ نالزغلا ةزفق تزفق تنأ

 .اهلك ركنأ اذه يدصق انأ :ةلخادم

 ؟لوألا لاؤسلا تلئس تنك تنأ ؛شيلعم :خيشلا

 .انأ سيل ءال :ةلخادم

 ہا



 عضن لاقي امك نآلا روصتأ ال انآ .باوج لاؤس لكل !يخأ اي بيط :خيشلا

 هذه تافصلا ركنأ نيملسملا ةمئأ نم ًامامإ روصتأ ام انأ فورحلا ىلع طاقتلا

 امأ ؛هلاثمأ وأ دعجلا وأ ناوفص نب مهجلا لوألا يمهجلا نوكي نأ امإ اذه ءاهلك

 لك ركنأ لوقت تنأ نآلا ءروصتي ال اذه اهلك تافصلا ركني نيملسملا ةمئآ نم مامإ

 كيطعأ ىتح لاؤسلا وه ام اهلك تافصلا ركنأ لجر ددحن انعد !بيط تافصلا

 ؟ةرابع زجوأب باوجلا
 .لاؤسلا :ةلخادم

 ؟لاؤسلا وه ام تاقصلا لك ركنأ «معن :خيشلا

 ؟ال مآ دهتجا ةلاحلا هذه يف وه نوكي له :ةلخادم

 .دهتجا نوكي ال ءال :خيشلا

 .دهتجا نوكي ال :ةلخادم

 ضعبلاب نمآ تافصلا لك ركنأ ام :قباسلا ثحبلا دوعي نكل !ًاعبط :خيشلا

 ؟ًادهتجم نوكي نأ نكمم ءضعبلا ركنأو

 .نكمم ةلاحلا هذه يف :ةلخادم

 !؟ًاذإ بيط :خيشلا

 ًاوفع - يدصق ناك انأ نكل :ةلخادم

 .اهلك تافصلا

 .هللا ءاش نإ ريخ :خيشلا

 م( "ك6 مو( 775:51 /۸۲۰ )"رونلاو ىدهلا"

 ةلأسم نع يدصق ناك هنأ - رذتعأ

ك
ا
 



 رفكي ىتم باب ]۷٤١[

 ؟ةرورضلاب نيدلا نم اًمولعم اًنيش ركنأ نم
 :[مامإلا لاق]

 لوصألا يف ناك ءاوس «نيدلا يف ًاتباث ًائيش ركنأ نم نأ هيف بير ال يذلا قحلا

 ؛رفكي طرشلا اذهبق ءركنأ كلذ عمو «نيدلا نم هنوك ملع اذإ رفاك وهف عورفلا وأ

 هلك هب ءاج امو ؛هب ءاج ام لك يف ةو لوسرلا قدصي ال هنأ كلذ ىنعم نآل

 اذإ كلذ ىلعو .نيب رفك كلذو . ةا: هيف ًانعط ربتعي هنم ءيش يأ دحجف «باوص

 هغيلبت دعب الإ هريفكت ىلإ ليبس الف هب ءاج ا; يبنلا نأ ملعي ال وهو ًائيش ركنأ
 كلذ دعب لاجم الو :4ّعّلَب ْنَمَو هب ْمُكَرِذّنَأِلظ :ىلاعت هلوقل هيلع ةجحلا ةماقإو
 ناميإلا يفاني هنإف هب هسفن نئمطت مل وأ كلذب عنتقي هنأ معز ولو ؛هريفكت يف ددرتلل
 ال مَ مب رج ایف َكوُمَكَحي لح وثب ال َكبَرَو القل :یلاعت لاق امك ة هب
 . لست اوُمَلَسُيَو َتْيََق اي اًجَرَح مهيمن يف اود

 )1-1 ”ص)"ةيمالسإلا دئاقعلاو ديح وتلا: باتك بق 0

At 
 ہا



 O يأ لس ل م يس م سل

 مهمكح يف نمو ةرتفلا لهأ ماكحأ باوبأ عامج

 ءا ع

 -مدقت ام ريغ-
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 ةرتفلا له مه نم نایب باب 1]

 ةيلهاجلا لهآ لهو ؟ةرخآلا يف مهمكح امو ؟ةرتفلا لهآ نم خيش :لاؤس

 ؟ةرتفلا لهأ نم نوربتعي

 .معن :خيشلا

 ءاج يذلا حيحصلا هجولا ىلع ةوعدلا هغلبت مل نم لك ةرتفلا لهأب دارملا

 نأل ؛ةرثفلا لهأ دارفأ نم درف لك ديدحت عاطتسملا نم سيل نكلو «عرشلا يف

 نع ديدحتلا اذه لثم دري مل ًايناثو ءرشبلل ةبسنلاب عاطتسملاب سيل ًالوأ اذه

 .هلوسرو هللا

 حالطصا وه ةوعدلا مهغلبت مل نم ىلع اهقالطإو ةرتفلا لهأ ةيمستلا هذه مث

 نوكي ال نأ طرشب اوؤاش ام ىلع اوحلطصي نأ موق لكل نآل ؛هنم عنام ال يملع

 نحن ؛ةنسلا وأ باتكلا صوصن نم صنل ةفلاخملا نم ءيش مهحالطصا يف

 اّنُك اَمر :مانألا بر لوق لثم «مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق لثم نآرقلا يف دجن

 ىدهل هللا ءاش ولو ةغلابلا ةجحلا هللو «(١٠:ءارسإلا)#ال و سَر َّثَعْبَن ىَّنَح َنييَدَعُت

 .ًاعيمج سانلا

 تاعامجو ًادارفأ مهلك مه ينالفلا نمزلا وأ ينالفلا رصعلا نإ :لوقن نأ امأ

 ىنعملاب ةرتفلا لهأ نم ناك نم :لوقتن اننكل «ليحتسم رمأ اذه ةرتفلا لهآ نم مه

 يذلا وهف لوسر وأ يبن ةوعد هغلبت نلو ةوعدلا هغلبت مل يأ ةيآلا هيلإ تراشأ يذلا

 يأ يفو مه نم امأ ؛ةوعدلا هغلبت مل نم ةمايقلا موي بذعي ال هنإ :لوقن نأ عيطتسن

 نامز لك يف ةرتف لهآ دجوي نأ نكمي دق لب «هدیدحت ىلإ ليبس ال اذه ؟مه نمز

 .مالسإلا دعب وأ مالسإلا لبق نامزلا اذه ناك ءاوس

 اكل



 ةيلهاجلا يف برعلا نم مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ةثعب لبق اوناك نيذلا امأ

 لهأ نم اوسيل ًاعيمج مهنإ :لوقن نأ نكمي ال قباسلا يمالك يف لخدي امم وهف

 ال :ةوعدلا مهغلبت مل مهلك ةرتفلا لهأ نم مهنإ وأ ةوعدلا مهغلبت مل نيذلا ةرتفلا

 نأ دقتعن اننكلو ءلومشلاو مومعلاو قالطإلا اذهب اذه الو اذه ال :لاقي نأ نكمي

 نم مهيف ناكو ةوعدلا مهتغلب نم برعلا يف ناك يأ ءًادوجوم ناك نيعونلا نم ًالك

 ةوعدلا هغلبت مل انالف نأ ددحي هلوسرو هللا نع صنلا ءاج اذإف ؛ةوعدلا مهغلبت مل

 نع صنلا ءاج اذإ ءامامت سكعلاب سكعلاو «ةوعدلا هغلبت مل هنأب هنيع يف انلق

 رانلا لهأ نم هنإ :يأ كلذ مزال انءاج وأ ةوعدلا هغلبت مل هنأ امإ نيعم صخش

 انُك امو :ًافنآ انركذ امك لوقي هللا نأل ؛ةوعدلا هتغلب دق نوكي نأ مزلتسي كلذف

 ةلاسر كانه تناك اإ يبنلا ةثعب لبقف ««16:ءارسإلا)4اًلوْسَر ّتَعْبَ ىَّنَح َنييَّلَعُم

 ةكم يف ةصاخبو ةمئاق لازت ال برعلا يف اهراثآ تناكو ليعامسإو ميهاربإ

 زع هلل هتدابعو اهيف ةبعكلا ميهاربإ ءانبب ىلاعتو كرابت هللا نم ةسدقملاو ةفرشملا

 ناك مالسلا هيلع ليعامسإف ءامهتوعدل باجتسا نمو ليعامسإ هنباو وه اهيف لجو

 يف ةصاخبو ةيبرعلا دالبلا يف ةيلج ةرهاظ ترمتسا هتوعدو برعلا ىلإ لسرأ دق
 مودق ىلإ مهيف ناكو هللا ءاش ام برعلا يف ةوعدلا هذه ترمتساو ءةكم اهتمصاع

 دق برعلا ةيبلاغ ناك نإو هل كيرش ال هدحو هللا دبعي نم مالسلا هيلع لوسرلا ةثعب

 لجو زع هللا ريغل مهتدابعو كرشلا يف مهعوقو ينعأ رمأ اذهو كرشلا يفاوعقو

 مالكلا هجون نأ يغبني يذلا ثحبلا امنإو «ثحبلا نم ريثك ىلإ جاتحي ال رمأ اذه

 برعلا ءالؤه نم ةوعدلا هغلبت مل مالسلا هيلع لوسرلا لبق ناك نم لك له :وه هيف

 زوجي ال ةلطاب ةيلكلا هذه :باوجلا ؟رانلا يف نيدلخم ريغو نيذحخاؤم ريغ مهف
 كلذ «ةرتفلا لهأ نم وهف لاو يبنلا ةثعب لبق ناك نم لك :لئاق لوقي نأ ءاهقالطإ

 ةثعب لبق ةيلهاجلا يف اوناك نم ضعب نأب حرصت ًادج ةريثكو ةريثك ًاثيداحأ انيدل نآل

 ہا



 ىلع ىفخت ال ثيداحألا هذه لثم نأ نظأو ءرانلا لهأ نم مه ِةَلكَي هيلع لوسرلا

 .مهريغ نم ملعلا بالط نم دحأ ىلع الو لب :نيرضاحلا نم دحأ

 ضعب مهدنع هللا ءاش نإ نيرضاحلا ريغ نم مهيلإ راشملا ءالؤه ضعب نأ الإ

 ربخأ دق ةا يبنلا نأب اهيلإ ترشأ يتلا صوصنلا هذه لوح تالاكشإلاو هبشلا

 هبراقأ نم مهضعب نوكي وأ نونوكي دقو برعلا نم هتثعب لبق ناك نم ضعب نع
 ءرانلا يف هنأبةلك# يبنلا دهش دقو هيلإ سانلا برقأ نم لب مالسلاو ةالصلا هيلع

 مكحلاب هلصأ نم لاكشإلاب ةحاطإلاب سانلا ضعب لواحيو لاكشإلا انه يتآيف

 برعلا نوك عم ىفانتت اهنأل مهمعزب كلذ ةحص مدعب تدرو يتلا ثيداحألا ىلع

 .ةرتفلا لهآ نم مه لج يبنلا لبق اوناك نيذلا

 وهو امهدحأ ًافئآ تركذ نأ قبس دق نيئيش ىلإ رظنلا تفلأ نأ ديرأ انأف كلذلف

 نم مالسلا هيلع لوسرلا ةثعب لبق اوناك نم لك نأب ًاقلطم ًالوق لاقي نأ نكمي ال هنأ

 حصيال كاذ نيحو ؛ةوعدلا مهغلبت مل نيذلا نم يأ ةرتفلا لهآ نم اوناك برعل

 ال اهضعب ىلع صيصنتلا يتأيسو اهيلإ ترشأ يتلا ثيداحألا هذه درل لازئتسال

 ؛(15:ءارسإلا)4اّلوشَر تَعْبَت ىَّنَح َنييَّذَعُم انك اَمَو# ةقباسلا ةيآلا لثمب اهدر زوجي

 نيذلا دارفألا نم درف لك ىلع اهقيبطت نكلو ءةمكحم ةيآلا هذه :لوقنس اننأل

 هغلبت مل درف لك نإ :لوقن نأ الإ نكمي ال لوسر مهيلإ لسرأ دق ةمأ يفاوناك

 دق درف لك نأ وهو لاكشإ عضوم سيل سكعلاو كلذ نم سكعلا ىلع وأ ةوعدل
 مهغلبت مل :لوقت ال اننأ امك ًادرف ًادرف ةوعدلا مهتغلب لوقن ال ءةوعدلا مهتغلب

 مهرفكب نوبذعي ال نيذلا ةرتفلا لهأ نم وهف ةوعدلا هغلبت مل نم ءًادرف ًادرف ةوعدلا

 ًانالف نأب #9 يبنلا اهيف حرصي ةحيحص ثيداحأ مامأ فقن امنإ ذئنيحف مهلالضو
 هنأل ًاحيحص سيل اذه نأب :ةلاحلا هذه يف لاقي نأ زوجي الف رانلا لهأ نم ًانالفو

 اكل



 ةالصلا هيلع لاق دقو ةرتفلا لهأ نم هنأ كيردي ام :لوقنس اننأل ؛ةرتفلا لهآ نم ناك

 .راتلا لهآ نم مهنأ :مهيف مالسلاو

 هتباد ىلع ًابكار موي تاذ رم ب يبنلا نأ» :ًالثم نيحيحصلا يف ءاج امك

 :ةياحصلا نم هعم ناك نم لأسف نيربق دجوف رظنف هيمرت نأ ثداكو هب تسمشف

 اونفادت نأ الول :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف ءةيلهاجلا يف :اولاق ؟ءال ؤه تام ىتم

 . قلا باذع مكتعمسأل

 يف اتام نيروبقملا نيذه نأب دهش ةا يبنلا نأ ثيدحلا اذه نم دهاشلاو

 اونفادت نأ الول» :مالسلا هيلع لاق ولو نابذعي امهنإف كلذ عمو ةيلهاجلا

 باذعلا اذه نم ًافوخ هتباد هب تسمش يذلا باذعلا اذه «ربقلا باذع مكتعمسآل

 .ةيلهاجلا يف اتام نيلجر ىلع ًابصنم ناك باذعلا اذهو ةبادلا هتعمس يذلا

 نم لالضلا ىلعو كرشلا ىلع اتام امهنأ هلاثمأو ثيدحلا اذه مزال ذعنيحف

 اوقحتسي مل كلذك اوناك ول مهنأل ؛ةوعدلا مهغلبت مل نمم اوسيل امهنأو ةهج

 .(16:ءارسإلا)#اّلوْسَر ّثَعْبَت ىَّنَح َنيِيَدَعُم انك امو ةقباسلا ةيآلا حيرصب باذعلا

 داوجألا ضعب نع لكس ليي يبنلا نآ» :ثيدح ام ريغ يف ءاج دق كلذك

 ةيلهاجلا يفاوتام نمم مهمركو مهدوجب لثملا مهب برضي ناك نيذلا ءامركلا

 يتئيطخ يل رفغا بر ام ًاموي لقي مل هنإ ال :لاق ؟كلذ نم ءيش مهعفن له

 .«نيدلا موي

 نيذلا نيرصاعملا باتكلا ضعبل ةبسنلاب لكاشملا ةلكشم ىلإ يتأن :ًاريخأو

 )١( مقر) ملسم 97 /(.
 )۲( مقر) ملسم 5١ 6(.



 ام عم «ريخألا ثيدحلا اذه نودريف نيبذعم ريغ ةرتفلا لهأ نأ ةدعاق ىلع نوؤكتي

 ال اهنأل ؛ًاباجيإ وأ ًاباس اهركذل اوضرعتي نأ مهمهي الف ثيداحأ نم هركذ قبس

 ةالصلا هيلع هلوق وهو الأ ًاينآ هركذأس يذلا ثيدحلا فالخب مهفطاوعب اهل ةقالع

 رفغتسأ نأ يف هتنذأتساو يل نذأف يمأ ربق روزأ نأ يف يبر تنذأتسأ ينإ» :مالسلاو

 ديس وه يذلا 77 يبنلا ةدلاوب قلعتي هرابتعاب ثيدحلا اذهف ”«يل نذأي ملف اهل

 ةعيرش اهيف اومكحي نأ نود مهفطاوعل نوملستسي نيذلا سانلا نم ريثكف رشبلا
 ملسم لك بجاو وه امك هولبقتي نأ ًادج مهيلع ربكي اميلست اهل اوملسي نأو مهبر

 :ىلاعتو كرابت لاق امك لجو زع هللا ماكحأ نم مكح هاجت هفقوم نوكي نأ يف

 اجرح ْمِهِيْشَأ يف اوُدِي ال مّن مهب رج ایف َكوُمَكَحي ىَّنَح َنوُنمْؤُيال َكَّبَرَو القل
 امك ًاميلست ثيدحلا اذهل نوملسي ال مهف :(50:ءاسنا)# الست اوُمَلَسُيَو َتْيمَهَق اع

 مأ نأب اودقتعي نأل مهلوقع عستت ال مهنأل ؛ةروكذملا ةيآلا يف لجو زع هللا مهرمأ

 ثيدح يف لوقي ناك كيو يبنلا نأ مهملع عم ءرانلا لهآ نم يه رشبلا ديس

 لجو زع هللاو "”«هبسن هب عرسي مل هلمع هبأطب نم١ :نم ملسم حيحص يف فورعم

 :(1١5:نونمؤملا»4َنوُلَءاَسَكَي الَو ِِعَمْوَي مُهَتْيَب َباَسنَأ الق روُصلا يف حْ ادا :لوقي

 اذهو ءًاقالطإ هنم ةدئاف الف كرشلا ىلع تام نمل ةبسنلاب ةمايقلا موي باسنألاف

 نكي مل اذإ هبحاص ديفي ال بسنلا نأ مومعلا اذه يف لخدي هصوصخب ثيدحلا

 .هلوسرو هللاب ًانمؤم

 حضاو ليلد يل نذأي ملف اهل رفغتسأ نأ يف يبر تنذأتساو» : و هلوقف

(Yet 
 قر) ملسم

)١( 



35 

 8 يبنلا بشي نأ لبق تتام اهنأ عم رانلا لهأ نم يه ا يبنلا ةدلاو نأ دج

 لهآ نم يه لهف ةيلهاجلا يف تتام ًاذإ يهف ةا هتثعب لبق تتام اهنأ نع ًالضف
 كرابت هللا ىبأ امل كلذك تناك ول :باوجلا ؟ةوعدلا مهغلبت مل نيذلا :يأ ةرتفلا

 تام نمو كرشلا ىلع تتام يه ًاذإف ءاهل رفغتسي نأب لپ يبتلل نذأي نأ ىلاعتو

 .نيعفاشلا ةعافش هعفنت الف كرشلا ىلع

 حيحص يفًاضيأ وهو رهشأ سانلا ضعب دنع هلعلو رخآلا ثيدحلا كلذك

 يبنلا ىلإ ءاج ًالجر نآ» :هنع ىلاعت هللا يضر كلام نب سنأ ثيدح نم ملسم

 .«لجرلا فرصنا مث «رانلا يف :لاق ؟يبأ نيأ !هللا لوسر اي :لاقف لاو

 يبأ نإ : #4 هل لاق عجر املف «لجرلا اوتاه» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق

 هدلاو ىلع ثيدحلا اذه يف مالسلاو ةالصلا هيلع ًاضيأ همكحف «””«رانلا يف كابأو

 ةرتفلا لهأ نم سيل هنأ حضاو ليلدل رانلا لهأ نم هنأ هدوجو ببس ناك يذلا

 .راثلا لهأ نم ًاضيأ نكي مل كلذك ناك ول هنأل ؛ةوعدلا مهغلبت مل نيذلا

 هيلع لوسرلا ةثعب لبق ناك نم لك نإ :لوقن نأ انل زوجي ال ثيداحألا هذهل

 هلو لوسرلا ثيداحأ برضن كلذب اننأل ؛ةرتفلا لهأ نم وه نيكرشملا نم مالسلا

 صوصنخلل ةبسنلاب ديفت ال تامومعب كسمتلا الإ انسفنأ دنع نم ةجح امنود

 زع هللا نأ ءاهانعم يف امو ةبآلا هيلع تلد ام نيب عمجلا بجو ذئنيحو ؛ةصاخلا

 .هيلإ لوسرلا لاسرإ دعب الإ هدابع نم ًادحأ بذعي ال لجو

 يف نيكاشلا كئلوأ ليبس ضرتعت ىرخأ ةهبش انه ركذن نأ ديفملا نم لعلو

 ءالؤه نإ :نولوقي امنيح ملعلا لهأ دنع اهتحصب عوطقملا ثيداحألا هذه ضعب

 .(071مقر) ملسم )١(

 ہا
A1۲ 



 ؛ةوعدلا مهغلبت مل رانلا لهأ نم مهنأب حرصتل ثيداحألا تءاج نيذلا دارفآلا

 نمم نيبذعملا سانلا نم سنجلا اذه نأ مكدنع ليلدلا وه ام :كاذ نيح لوقنف

 مل :مهلوق :يأ هنوركذت يذلا يفنلا يف مكدنع ليلدلا وه ام ءةيلهاجلا يفاوت

 لوسرلا يوبأ نإ ًانيقي ملعن نحن :اولوقي نأ الإ ًاباوج نودجي ال ؛ةوعدلا مهغلبت

 مهيلإ لسرأ ام هنأ ًانيقي ملعن ةيلهاجلا يفاوتام نيذلا ماركلا كئلوأ ضعبو ًالثم

 :اليلق فقن نأ نم دب ال انه ءال وسر

 لوسرلا ةثعبب دوصقملا له (16:ءارسإلا»#اّلوْسَر َثَحْبَن ىَّنَح َنيَذَعُم اتك اموال

 لوسرلا مهيتأي نأ اهباورفكو اهودحج نيذلا سانلا ىلع اهب ةجحلا موقت يتلا

 كئلوأ ىلإ لوسرلا ةوعد لصت نأ يفكي مآ :مهيلإ هبر نم ةوعدلا هعمو هصخشب

 انه «مهدعب نم اوءاج نيذلا وأ لوسرلا كلذ باحصأ ضعب ةطساوب ولو سانلا

 ىَنَح َنيبََْعُم اتك امو :ةيآلا رسفي نأ دحأ عيطتسي ال هنأ نظأو «عوضوملا يف ةقد

 هنأ ىنعمب :يأ ءطقف هصخشب لوسرلا ةثعب دوصقملا نأ (١٠:ءارسإل)€ال و سَر تعب

 عابتأ ةطساوب ًاسان تغلب ول ةوعدلا هذه نأو ؛ةوعدلا تتام لوسرلا تام اذإ

 ةلاح يف الإ سانلا ىلع هللا ةجح موقت الف اذكهو مهعابتأ عابتأ وأ نيلوآلا لوسرلا

 .طقف هصخشب لوسرلا ةثعب

 َتَعْبَت ىَّنَح َنييَذَعُم انك امو :لوقيف ةيآلا هذه ىنعم قيضي ًادحأ نأ دقتعأ ال

 هصخشب لوسرلا مهيتأي نأ دب ال موق لك :يأ «هصخشب (٠٠:ءارسإلا)€الو سَر

 تلضف» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق صنلاب الوأ مولعملا نم نأل ؛كلذ «هتوعدبو

 ناك هنأو :هلوق مالسلاو ةالصلا هيلع اهيف ركذو- لاصخ سمخب يلبق ءايبنألا ىلع

 تثعبو» :مالسلا هيلع هلوق «ةفاك سانلا ىلإ تثعبو ةصاخ هموق ىلإ ثعبي يبنلا

 .(579مقر) ملسم (1)



 اًريِقَب سا تلل ٤ فاگ الإ كاا َسْرَأ امو :ىلاعت هلوق عم «ةفاك سانلا ىلإ
 اذه لك :(0٠:ءايبنألا)#أَنَياَعْلِ َةَمْحَر الإ اََلَمْرَأ اول :هلوقو :(1:بس)4ا ٌريِذَنَو

 ةوعدلا غولبيو لب هصخشب طقف تسيل مالسلا هيلع لوسرلا ةثعب نأ ىلع لدي كاذو

 .مالسلاو ةالصلا هيلع هتافو دعب نم ىلإ

 ال «ةصاخ هموق ىلإ ثعبي يبنلا ناكو» :مالسلا هيلع لاق امنيح لوقن كلذك

 .مالسلاو ةالصلا هيلع هتافو دعب هتوعدبو لب طقف هصخشب ثعبي :ينعي

 همزليس هنأل ؛اهيف لداجي وأ يرامي نأ دحأل نكمي ال يداقتعاب قئاقح هذه

 :نانثا ناروظحم

 ةروصحم ةفاك سانلا ىلإ ةو لوسرلا ةئعب نأ دقتعي نأ :لوألا روظحملا

 دعب امأ :مالسإلا ىلإ ةّرشابم مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا مهاعد نيذلا برعلاب

 .لطاب كش الباذهو .هتلاسرو هتثعبو مالسلا هيلع هتوعد تهتنا دقف هتافو

 كلت ةحص يف نيباترملا نيكاشلا كئلوأ دقتعي نأ :وهو هلثم رخآلا ءيشلاو

 رشعم مويلا نحن اننأ اودقتعي نأ ءاملعلا نيب فالخ نود ةحيحص يهو ثيداحألا

 انءاج ام هنأل ؟اذامل ةوعدلا انغلبت مل :نييالملا تارشع غلبي مهددعو نيملسملا

 اذإ هب اولوقي نأ مهمزلي يذلا لوقلا اذه لثمب لوقي لقاع نم لهف «ةرشابم لوسر

 :نولوقي مهنأل ؛مالسلا هيلع لوسرلا ةثعب ليبق اوناك نيذلا برعلا يف هولاق ام

 ليعامسإو ميهاربإ ةوعد مهتءاج مهنأ نوملعي مهنكل لوسر مهءاجام ءالؤه

 ءاهب نمآ نم نمآو اهب رفك نم رفكف ديحوتلا ةوعد يهو «مالسلاو ةالصلا امهيلع

 ةوعدلا هتغلب نم لكل اهلومش ثيح نم ليعامسإو ميهاربإ ةوعد نيب قرف ال :اًذإف
 لوسرلا ةثعب نم دوصقملا سيل هنآل ؛ةرشابم مهيلإ لسرملا لوسرلا ةافو دعب ولو

 415 ا



 .هتلاسرو هتوعد دوصقملا امنإو «صخشلا وه

 ناك ام موق ىلإ ةرشابم ثوعبملا لوسرلا نمز يف اّناسنإ انضرف ول اننآل كلذ

 نم هب امل لوقي امم اًئيش هقفي ال وه هنكلو ثوعبملا لوسرلا عم ىقتلا مكب مصأ

 سكعلاو .هصخشب لوسرلا هغلب دق ناك نإو ةوعدلا هغلبت مل اذهف «مكبو ممص

 لوسرلا اوري نأ نود مالسلا هيلع لوسرلا ةوعد مهتءاج اًموق روصتن امنيح كلذك

 .مهيلع ةجحلا تماق دقف هصخشو هنيعبو

 روظحم ال ٍلئتيحف نيملسم نيب فالخ نود كلذك وهو كلذك رمألا ناك اذإ

 لهأ نم مه صاخشألا كئلوأ نأب دهشت يتلا ةحيحصلا ثيداحألا كلتل ةبسنلاب

 يبنلا نأ مرج الف ؛ةجحلا مهيلع تميقأو ؛ةوعدلا مهتغلب دق مهنأ كلذ مزالف ءرانلا

 نأ ثيداحألا هذه عفدب لوقي نم لوقف «رانلا لهآ نم مهنأب مهيلع مكح ا

 مهءاجام برعلا ىلإ اولسرأ نيذلا ءايبنألا نم امهريغ وأ ميهاربإ وأ ليعامسإ

 اذه ىلإ نيعباتلا عابتأو نيعباتلا نأ :مويلا لئاق لاق ول امك اذه «ةرشابم لوسر

 الإ هللا الإ هلإ الأ دهشي نم ضرألا هجو ىلع ىقبي ال يذلا نامزلا رخآ ىلإو نامزلا

 نمو ةباحصلا عابتأ نيملسملا نم ءالؤه لك «مهحاورأ تضبقو ةبيط حير تءاج

 لوقي لقاع نم لهف «لوسرلا مهءاج ام مهنأل ؛ةوعدلا مهغلبت مل :لوقن مهدعب

 ؟ةملكلا هذه لثمب

 هنأب :انعم ةملكلا سفن اولوقي نأب مهمزلن نحن :اَذِإ :لوقي دحأ ال نأ ينظ

 مهصاخشأ وه مالسلا هيلع لوسرلا لبق اميف لسرلا لاسرإ نم دوصقملا سيل

 ةرشابم لوسرلا مهءاج موق نيب قرف ال ءاوسف ءاًضيأ مهتوعد :دوصقملا لب ءطقف

 «لوسرلا عابتأ ةطاسوب لوسرلا ةوعد مهتءاج نيرخآ ماوقأ وأ موق نيبو «هتوعدب



 نم قيرطب اًعيمج سائلا ىلع لجو زع هللا ةجح تماق دق ءالؤهو ءالؤه نم لكف
 ةوعد لوصو وأ ؛ًةرشابم وه هتطساوب لوسرلا ةوعد لوصو امإ :نيتقيرطلا نيتاه

 .ةرتفلا لهأ مه نم فرعن ٍلئتيحف «هب اونمآ نيذلا هعابتأ نم هريغ ةطساوب لوسرلا

 ةرشابم ةو لوسرلا ةوعد مهغلبت مل نيذلا مه ةرتفلا لهأ نأ :كلذ ةصالخو

 .لوسرلا اذه عابتأ دحأ ةطساوب وأ «مهيلإ هنم

 نم يل دب ال نكلو «قباسلا لاؤسلا نع باوجلا يهتني يل ودبي اميف انه ىلإ

 ؛هيلع ةمئاق هللا ةجح نوكتل اسان غلبت نأ بجي يتلا ةوعدلا لوح ةريصق ةملك

 ةمئاق ةجحلا نوكت الف ءلوسرلا قيرط ريغ قيرطب ةوعدلا مهتءاج نوكت دق مهنأل

 غلبت دق ةلاسرلا نأ اّمنآ تركذ دقف ءنيغلبملا ءالؤه نم عقو ريصقتل ءةلاحلا هذه يف

 :نيتقيرط نم قيرطب

 ةقيرطلا نم ىوقأ بير الو كش الب هذهو «لوسرلا صخشب :ىلوألا ةقيرطلا

 .ىرخألا

 ءالؤه ناك ءاوس «لوسرلا عابتأ ةطساوب ام موق ىلإ ةوعدلا لصت نأ :يهو

 ثيدح مهف يف لوقن امك لسلستلا ىلع وأ «ةٌّرشابم لوسرلا عابتأ نم عابتألا

 سانلا ريخف «مهنولي نيذلا مث مهنولي نيذلا مث ينرق سانلا ريمخ» :لوسرلا

 نوعباتلا مث ءةرشابم لوسرلا مهيلإ لسرأ نيذلا مه مهنآل ؛مالسلا هيلع هباحصأ

 .هعابتأ مث ءباحصألا ءالؤهل

 ءاوس ؛لوسرلا عابتأ قيرطب ام سان ىلإ ةوعدلا لصت نأ ىرخألا ةقيرطلاف

 .مويلا انعقاو وه امك مهدعب نم اوءاج نم وأ «مهعابتآ وأ ةباحصلل نيعباتلا

 ام موق ىلإ لصت يتلا ةوعدلا نأ :ةدئافلل اًمامتإ هب ركذأ نأ نآلا ديرأ يذلا

 411 یا



 دق ةوعدلا هذه نوكت نأ بجي ًةرشابم لوسرلا ةقيرطب سيل ءىرخألا ةقيرطلاب

 اذإ ةلاحلا هذه يف اهنأل ءريوحت الو ليدبت الو اهيف رييغت ال «ةيقن ةيفاص مهتغلب
 مهيلإ تلصو تناك ول امك عابتألا ةطساوب مهيلإ ةوعدلا غولب نوكت كلذك مهتغلب

 وأ ام اًموق نإ :يأ .كلذ فالخ ىلع رمأللا ناك اذإ امأ ؛ةرشايم لوسرلا ةطساوب

 اًقلعتم اهنم ناك ام ةصاخبو ةلدبم ..ًةريغم ..ًةفرحم مالسإلا ةوعد مهتغلب ام اسان

 ؛ةوعدلا مهغلبت مل مهنإ لوقي نم لوأ انأ سانلا ءالؤهف ءاهتديقع يفو اهلوصأ يف

 اهنأ نآلا ضرفلاو امأ ءاهئاقنو اهضاييو اهئافص ىلع ةوعدلا غولبب دوصقملا نأل

 كرابت هللا ةجح مقت مل يلاتلابو ةوعدلا مهغلبت مل ءال وهف ؛ةلدبم ًةريغم مهتغلب

 .مهيلع ىلاعتو

 .هللا ءاش نإ ةدئافلا متتل نايبلا نم قبس ام ىلإ هفيضأ نأ تدرأ يذلا اذه

 نكلو ...سانلا نم ريثك ىلإ تلصو ةوعدلا نأب كش ال وه ...:ةلخادم

 اوسرد ..ةفرحملا ةوعدلا هذه بناج ىلإ اوسرد برع اذإ ءاوفلتخي سائلا ءالؤه

 اومهف «فرصلاو وحنلاو رخآ ىلإو نايبو ةغالب نم اهمولعب ةيبرعلا ةغللاو نآرقلا

 ريسافت نم ءيش ىلع اوعلطا ..نآرقلا اًضيأ اومهف :ينعي اًحضاو اًمهف ةغللا

 نآرقلا اهب ءاج يتلا ديحوتلا دعاوقو ئدابملا دكؤت اًضيأ ةمئاق ةوعد كانه «فلسلا

 يف لوقن لهف «مهنم برعلا اًصوصخ سانلا نم ريثكل رفوتت اذه لك «ميركلا
 ؟ةوعدلا مهتغلب امو ةجحلا مهيلع تماق ام مهنإ :ءالؤه

 ؟اذهب لوقي نم :خيشلا

 ..مهف ردابتي نأ ىشخأ :ةلخادم

 ؟ةوعدلا مهتغلب يناثلا فرطلا لصت سكعا نكل :خيشلا

 م



 ؟یناث فرط يأ :ةلخادم

 .هتفصو يذلا فرطلا اذه لباقي يذلا :خيشلا

 .ال ال :ةلخادم

 .كيف هللا كراب مهملا وه اذه :خيشلا

 ةيمالسإلا مولعلا سردت رهزألا ةسردم :نآلا ًالثم ءاذهب لوقأ ال :ةلخادم

 هذه نوسردي اًضيأ...سرادملا ضعب مهلثم..اذكو اذكو اهثارتو اهدئاقعو اهتاغلب

 اًلعف ءالؤه يف لوقن لهف ءاهفانصأب هتغلو همولعو نآرقلا نوسردي ؛مولعلا
 هب موقت ام كانه يقب نكل «مهريغ وأ ةيرعشألا قيرطب وأ ةفرحملا ةوعدلا مهتلصو
 ثيدحلا مولعو نآرقلا مولعل مهمهفبو ةيبرعلا ةغللا مهمهف نم ةجحلا مهيلع

 وأ مهيلع تماقو اعف ةجحلا مهتغلب :ءالؤه يف لوقن له «حلاصلا فلسلا ثارتو

 .ةجحلا هتغلب ام مهضعب وأ ةجحلا مهتغلب ام هنأ لامتحا كانه نإ :لوقت

 حضوأ ذخأن نأ بجي لئاسملا لك يف اننأ كيف هللا كراب دقتعأ انأ :خبشلا

 نع ثدحتن ال مجاعألا نيملسملا نع لقتل نآلاف ءاهضمغأ سيلو ةلثمألا

 مهتغلب له ءءاملعلا نم وسيل نيذلا برعلا ةمأ برعلا نع لقنل لب ؛هئاملع
 اوناك ءاوس ةملسم ةمآ اهنإ اهنع لوقن يتلا ةمألا يف ملكتن نأ مهملا نأل ؛ةوعدلا

 ةيبرعلا ةمألا هذه ةصاخ نع ..اهنم ةبخن نع ملكتت نأ ديرن ال ءاّمجع اوناك وأ اًبرع

 ؟رصعلا اذه يف ةوعدلا مهتغلب له ءةمألا هذه ةماع نع ملكتن امنإو ؛ةيمجعألا وأ

 مهتغلب له بعشك نويرصملا له نييرصملا !ىرت :ةصاخب نييرهزألا تركذ تنأ

 ىلإ ةباحصلا اهلقن امكو «ةباحصلا ىلإ ةو هللا لوسر اهب ءاج امك ةوعدلا
 ؟اذكهو نيعباتلا

A1۸ 
 ہا



 «تلرنأ امكو تءاج امك ةوعدلا مهغلبت مل بعشك بعشلا اذه نأب عطقأ انأ

 تميقأو ةوعدلا مهتغلب دق اّقنآ متحرش امك كئلوأ نم ةصاخلا ضعب كش الب نكل

 ةصاخبو نيملسملا ةماع صلخن نأ وه نايبلا اذه نم انضرغ نحنو ؛ةجحلا مهيلع

 مهنأ فرعن نحنو «مهيلع ريفكتلا فيس طيلست ىلإ ردابن نأ نم مجاعألا مهنم

 امك مهنم مسقو ءبجي امك ةوعدلا مهفي مل نم مهنم ريثك ءاملع نيب نوشيعي

 نيذلا اًمامت نيلوألا برعلا عم عقو امك هاوه عبتا هنكلو تءاج امك اهمهف ترشأ

 ثيح ىلوألا ةقيرطلاب ةوعدلا نيب تقرف انأ كلذلو :ةّرشابم لوسرلا مهيلإ ثعب

 ءوس هيف غيلبتلا نوكي نأ لاجم كانه سيل انه :ةّرشابم هموق غلبيف لوسرلا يتأب

 نم ءيش اهيلع دري نأ نكمي ىرخألا ةقيرطلاب ةوعدلا لقن امنيب ءريصقت هيف ..غيلبت

 .غيلبتلا ءوس ءوسلا كاذ نم وأ ءريصقتلا اذه

 شيعن نحن انمد امو ءاّمامت ىرخألا ةقيرطلاو ىلوألا ةقيرطلا نيب قرف كانهف

 ةرشابم لسرأ يذلا لوسرلا نيبو اننيبو ةصاخبو «طئاسولاب ةوعدلا انغلب دقو مويل

 ةمألا روهمج ىلإ ةوعدلا نأ روصتن نأ بجيف اًنرق رشع ةعبرأ ةباحصلا ىلإ
 نم تلرنأ امك وأ تءاج امك ةوعدلا مهغلبت مل برعلا ىتح مويلا ةيمالسإل

 يف مالسلا هيلع لوسرلا مهفصو نيذلا نمو ءوسلا ءاملع نم مهنأل ؛ءاملعلا

 ءاملعلا رودص نم اًعازتنا ملعلا عزتنيال هللا نإ» :لاق نيح حيحصلا ثيدحل

 اًلاهج اًسوؤر سانلا ذختا اًملاع قبي مل اذإ ىتح «ءاملعلا ضبقب ملعلا ضبقي هنكلو

 .«اولضأو اولضف ملع ريغب اوتفأف اولئسف

 مدقن نأ امنإو «ةيلقآلا مهو هل رذع ال نمل اًرذع مدقن نأ سيل اذه نم يضرغ

 .(1804مقر) ملسم (1)



 الثم نويرصملا مويلا «تءاج امك مهغلبت مل ةوعدلا نأ يف رذع مهل نمل اًرذع

 تغلب امك ديحوتلا ةوعد مهتغلب له ءاومعز برعلا نييروسلا نم انلاثمأ نم ريثكو
 مل مجاعألا نع اًلضف برعلا نيملسملا ةماع ةماعلا ءال :لوقأ انآ ؟نيلوألا برعلا

 ءالؤه نم داشرإو ةياده ةادأ اونوكي نأ ضرتفي نيذلا ءالؤه نأل ؛ةوعدلا مهغلبت

 ةماعلل داسفإو لالضإ ةادأو ةماعلل داشرإو ةياده ةادأ اونوكي نأ ملعلا ىلإ نيمتنملا

 نم ةحيرصلا صوصنلا مهل نولوأتي مهنأل ؛هنيعب لهجلا وه مهملع نأ ببسب
 .هنيعب كرشلا وه اّلثم لسوتلاب هنومسي ام نأب حرصت يتلا ةنسلاو باتكلا

 لك :لوقأ ال تدرفت يذلا حيحصلا مهفلا اذه اومهفي نأ مهل نيأ نم ةماعلاف

 اًمهف ديحوتلا مهفب تدرفت دالبلا هذه دارفأ نم ريثك :لوقأ امنإ دالبلا هذه دارفأ

 مهيف دجوي ام لقف دالبلا كلت امآ «مهنم نيصلخملا ةاعدلا ةوعد ببسب اًحيحص

 ملاعلا عقاو اذه ءاهنع اولكن مه مث ةحيحصلا ةوعدلا مهغلبو ةملكلا ىنعمب ملاع

 .يبرغلا ملاعلا نع الضف يمالسإلا

 مهتغلب رافكلا نم ماوقألا ءالؤه له ءاكيرمأو ابوروأ :برغلا ىلإ نآلا لقتننل

 عم ؟مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم بلق ىلع لجو زع هللا اهلزنأ امك مالسإلا ةوعد

 نم ولو هفرعن يذلا :اًدج اًبيرق اًلثم مكل برضأ انأو ؛مهتغلب ام ديدشلا فسألا

 نم تجرخ يتلا ةينايدقلا ةفئاطلا نإ ءنآلا وه عضولا يردأ الو ءةليوط نينس

 اًئيد مالسإلا ىنبتت يتلا قرفلا طشنأ نم يه «ةلطاب دئاقع نم لمحت امب مالسإلا

 نم فولألا لب تائملا مهل باجتسا دقو :مالسإلا ىلإ نييبوروألا ةوعد يف

 ةوعدل اوباجتسا ..ناكيرمألا وأ ناطيربلا وأ ناملألا نم ءاوس ؛«نييبوروألا

 .نيينايداق نيملسم اوراصف نيينايدقلا

 َلوُسَر ْنِكَلَّو# :ىلاعتو كرابت هلوق نأو «متخت مل ةوبنلا نأ ءالؤه ةديقع نمو

 ہا



 ال هنأو نييبنلا رخآ :يأ «نحن مهقن امك هاتعم سيل (١4:بازحألا)# َنيّيَتلا ماو هللا

 «نييبئلا متاخ ناكيرمألاو نييبروألا نم مجاعألا ءالوهل اولوأت امنإو «هدعب ىبن

 ىلع نويبوروألا ملسأف «ءايبنألا رخآ هنأب ةيآلا ىنعم سيل :يأ !نييبنلا ةئيز :ينعي

 امأ ال :باوجلا ؟لجو زع هللا اهلزنأ امك ةوعدلا مهتغلب ءالؤه له «نيينايدقلا نيد

 .هيف لاكشإ ال حضاو رمأ اذهف ءاملعلا نم مهنم فرحنا نم

 ...:لئاق لاق ول ..ةرتفلا عوضومل ةبسنلاب :خيش اي لئاق لاق ول بيط :ةلخادم

 تءاج امك ةوعدلا مهتغلب ام برعلا يكرشم نأ :اهلوقن نحن يتلا هذه ةلاقملا سفن

 ةلكشملا يه سيل لوقلا اذه :الوأ «كلذ يف قحلا هل سيل ال :خيشلا

 نيذلا كعلوأ ةلكشم :نيرخآلا برعلا يف سيل نيلوألا برعلا يف يه ةلكشملا

 ..اهضعب اًقنآ انركذ يتلا ةحيرصلا ثيداحألل مهدر وه موصخلاب مهتيمس

 «رانلا يف اونوكي نأ نكمي ام مهنأ نولوقي ...هتدلاوو يبنلا دلاو :ةلخادم

 «بيغلاي ناميإلاب انحدتما هللاو ؟بيغلاب نمؤن نأب انفلك ةمأ نحن :لوقن ال اذامل

 ةدلاوو يبنلا دلاو نب ملعيو «هدابعب ملعأ وه ىلاعتو هتاحبس هللا نأ :لوقن نحنف

 كلذ قحتسي هنأ رانلا لهأ نم هنأ هيبن هللا ربخأو «ةرتفلا لهأ نم ناك نم لكو ىبنلا

 ال ىتح تالاكشإلا هذه نم حاترنو «هب نمؤي نأ نكمي ام يبن هيلإ ثعب ولو ىتح

 ...ءيش يآ انيلع دري

 !لوقت امم اًريثك كيلع تمهف ام :خيشلا

 ةرتفلا لهأ ضعب نأ ..ءالؤه ةرتفلا لهأ نأ :نولوقي نيذلا :لوقأ انأ :ةلخادم

 .ةرعدلا مهتغلب ام ءالؤه «رانلا يف مهنأب مهنع ةا يبنلا ربخأ نمم



 «نييذعم ريغ مهف ةوعدلا مهغلبت مل نم :انلق ءاذه نم انيهتنا نحن :خيشلا

 ؟ةوعدلا مهغلبت مل ةرتفلا لهآ لك له نكلو

 ..مهصوصخب ءالؤه نع لوقأ ..لوقأ امانأ ال :ةلخادم

 نودقتعي له سانلا كئلوأ نع لأسأ «تنآ كلأسأ ام انآ كيف هللا كراب :خيشلا

 انآ ءمهغلبت مل مهضعبو مهتغلب مهضعب مأ ؛ةوعدلا مهتغلب ام ةرتفلا لهآ لك نأ

 .تنأ لوقت ام سيل :مهنع تنآ كلأسأ

 ةو يبنلا دلاو نوصصخي نولوقي ..ضعبلاو ضعبلا نولوقي مه :ةلخادم

 يحل نب ورمع نم لصح امك «مهيلع َسّبْلَو 4# يبنلا ةثعب لبق اوءاج نمو

 ءايبنألا ةوعد مهيلع ىطغو «لعفو لعفو ةكم ىلإ مانصألاب ءاج يذلا يعازخلا

 .هتدلاوو يبنلا دلاو كلذ نمو «ةوعدلا مهتغلب ام ءالؤه نأ :اولوقي

 نحنو ؛نيبت يتلا ةحيحصلا صوصنلا يف درو هتدلاوو يبنلا دلاو :مهل لوقن

 رمألا نع لوقن نأ نكمي ال رمأب إو لوسرلا ربخأ اذإو إو هللا لوسرب انمآ ةمأ

 ام وأ مهتغلب ءالؤه نأ يحوي ام هيف وأ اذك هيف اذه نأ و يبنلا هب انغلب يذلا

 هذه ةحصب نونمؤي نيذلا نع ملكتت تنأ ؟خيش اي نم نع ملكتت تنأ :خيشلا

 ؟اهنوركني نيذلا مأ ثيداحألا

 ةدراو هذه ثيداحألا نأ :نولوقي ءاهنوركني نكلو اهب نوئمؤي ال :ةلخادم

 ثيداحألا هذهب نونمؤي نيذلا نع ملكتت له :ينبيجت نأ كوجرأ :خيشلا

 ريغ نع ثدحتت تنأ مأ ءرانلا يف يبأ :مالسلا هيلع لاق امك نولوقيف اهب نوقدصيو

A۲ 
 يا



 ؟ثيداحألا هذه نوركني نيذلا ءالؤه

 ؛معلا هبدارملا بألا :لوقيف فرحي مث اهب لوقي نمع ملكتأ انآ :ةلخادم

 لكلام يبنلا لوقن نحن :نولوقي مه «بألا وه اًلصأ معلاو :نولوقي نولوؤي مهنأل

 ...رانلا يف هدلاو نأب لاق

 ءددصلا نع تجرخ كيف هللا كراب نآلا ..لاؤسلا نع تفرحنا نآلا :خيشلا

 .ثيداحألا ليوأت عوضوم يف تلخد نآلا

 .معن :ةلخادم

 تام نم ضعب نأب ةلالدلا ةحيرص ىرخأ ثيداحأب انيتأ نحن !بيط :خيشلا
 .ربقلا ىف نوبذعي ةيلهاجلا ىف

 .معن :ةلخادم

 يف كانه نأب ميلستلاب الإ ثيداحألا هذه نولوؤي فيك ءالؤهف !بيط :خيشلا

 تاهاتم يف لخدن نأ ديرن ام نآلا نحنف ءاوبذع كلذلو ةوعدلا مهتغلب نم برعلا

 صخش نآلا انيديأ نيب ام نكل «حضاو اتدنع درلاو «هددص يفانك امع انجرخت

 بألا :لوأتأ انآ نکل «رانلا ىف كابأو ىبأ نإ» :لاق ةا ىبنلا نأب نمؤأ انأ :لوقي

 رسفت فيكو :لوقنس «ددصلا اذه يف انسل «هيلع درنو أدبن ذينيحف معلا ىنعمب انه

 ..لوقي هلعل “يل نذأي ملف يمال رفغتسأ نأ يف يبر تنذأتساولا :مآلا ثيلح

 ام ةبوذكمو ةعوضوم ثيداحأو تام ام هنأ لوقي ثيداحأب ىتأي :ةلخادم

 ....نينثالا هل هللا ايحأ ىتح ا ىبنلا تام
 ؟ملسملا فقوم اذه :خيشلا

 و



 ...؟هيلع درن فيك ...اذه لثم لوقأ انآ نکل ءملسم فقوم سيل :ةلخادم

 تام نم ضعب نأب ةحيرص ثيداحأب انيتأ نآلا ءمهيلع درن فيك قبس :خيشلا

 .بذعم ةيلهاجلا ىف

 .حيرتسنو بيغلاب ناميإلاب درن معن :ةلخادم

 ؟اهب نوئمؤي له :خيشلا

 اذه سيل نحن ؛مهيلع بجي :لوقت تنأ !كيف هللا كراب يخأ اي :خيشلا

 مهتفطاع مهعفدت مآ ءاهب نونمؤي مه له :مهعقاو نع لأسن «فالخلا عضوم

 ..فقت ال ىتلا ةحماجلا

 .ةفطاعلا مهعفدت :ةلخادم

 ..وهالإو اهب نونمؤي ال مه :اًذِإف !بيط :خيشلا

 .ةشقاتملا قحتسي ال بيغلاب نوئمؤي نيذلا :ةلخادم

 يف طاشن اهل ةيفلسلا ةوعدلا نأ كش ال !خيش اي تحمس ول :رخآ لخادم

 ةوعدلا هذه راثآ نمو ءاهريغو مجعلا دالب يف اًمومع يمالسإلاو يبرعلا ملاعلا

 اًلثم نويلم رشع انثا نييفلسلا نييالم نوغلبي دنهلا يف نيملسملا اًلثم دجت

 ماوع مهرثكأ دنهلا يف نويلم رشع انثا ..ناتسكاب يف نويلم رشع انثا ..شيدالجنب

 .يغبن ام كلذ هلل دمحلا :خيشلا

AYé 
 ہا



 بتكلا رشن يف لثمتت ..ةباطخلا يف لثمتت مهتكرح نويفلسلا ءالؤه :ةلخادم

 يماعلاو يماعلا .ءدحاو ىوتسم ىلع اذه ؛ماوعلا ريغو ماوعلا غلبت يتلا ةمجرتم

 سفنب يخأ «تعنتقا انأ كرشلا براحيو ديحوتلا ىلإ وعدي باتكلا اذه ىلإ يتأي

 ...اذه رذعي له :بتكي :لمعي الو اذه أرقي ...ىوتسملا

 .تءاج امك ةحيحص ةديقعلا هيلإ تمدق اذإ رذعي ال :خيشلا

 .رذعيال :خيشلا

 نادوسلا يف ..اًدج يوق يفلس طاشن كانه الثم رصم يف !بيط :ةلخادم

 بتكلا ىوتسم ىلع ندرآلا يف ..ديج يفلس طاشن ايروس يف ..يوق يفلس طاشن

 يف ةدحتم :ينعي مهتاجرد سانأ مامأ سلجت ءةباطخلاو دجاسملا يف ةوعدلاو

 كرشلا ديحوتلا نيبت قحلا ةملك لوقت ةبطخلا هذه عمسي دحاو ءاذكو اذكو مهفلا

 عمس هلثم «ىوتسملا سفن يف هوخأ اذه ءملسو قح مالك اذه هللاو :لاق «ةعدبلا

 :لوقي ضفري ؛كرشلا نم ديحوتلا نيبو هللا الإ هلإ ال حرشي يذلا قحلا مالكلا اذه

 ؟تماق ام وأ ةجحلا هيلع تماق اذه «لبقي ام !ىباهو اذه

 عدت اذامل نكل ءايروس يف نحن اهانشع ةايح هذه !كيف هللا كراب :خيشلا

 بهتوعدو نيينايداقلاب اثم مكل انبرض ؟هيف كش ال يذلا يبلسلا رخآلا بناجلا

 تماق نيينايداقلا قيرطب ةيمالسإلا ةوعدلا مهتءاج نيذلا نوييروألا ءالؤه له

 ؟ةجحلا مهيلع

 .ال :ةلخادم

Ato 



 .وه اذه :خيشلا

 هجولا ىلع ةوعدلا مهتغلب نميف ضرعأ ءاذه ضرعأ امانأ :ةلخادم

 .حيحصلا

 «عونلا اذه يف سيل ةلكشملا نكل «كيف هللا كراب اذه يف كعم انأو :خيشلا

 .يناثلا عونلا يف ةلكشملا

 ماوع نإ ماوعلا نم ريثك نع [ملكتن] «هفرعن اذه يناثلا نم انيهتنا :ةلخادم

 مدقي ءدحاو بطخي لاجملا اذه يف ..ةسردملا هذه يف ..دجسملا اذه يف يمامأ

 هضراعيو هضفري اذهو قحلا لبقي اذه دحاو ىوتسم يف مهلك :ينعي بتك مهل

 امنيب «هللا مالكل فيرحتو لالض هلوقي يذلا مالكلا اذهو يباهو اذه نأ ةمهتب

 للا لوسر لاق هللا لاق ىلع موقي قح مالك اذهو ميلس مالك اذه هللاو :لوقي رخآلا

 مهدنع ماوع مهانيمس يذلاو ءالؤه نأ انناوخإ مهفن له ءاذه ضفرو اذه لب

 هذه مهتيماع نكت ملو ةجحلا مهيلع تماق دق مهنإ ماوع مهانيمس نإو ..لوقع

 وأ بتكلا قيرط نع حيحصلا جهنملا ىلع ةوعدلا مهتغلب دق تمادام مهل اًرذع

 ...قيرط نع

 مهتغلب ..رمألا ىهتنا ةوعدلا مهتغلب ..ةوعدلا مهتغلب !ندندن اهلوح :خيشلا

 مهتغلب ام ..رمألا ىهتنا ةميلس ريغ ةوعدلا مهتغلب ..رمألا ىهتنا ةميلس ةوعدلا

 .اًدج ةحضاو ةلأسملا ءرمألا ىهتنا اًقاطم ةوعدلا

 مدر د 9 /۳۹۳) "روللاو ىدهلا"

AT 
 ہا



 هنم باب 1

 نم ديدحت فرعن نأ نكمي له .ةرتفلا لهأ ةيضق ءرخآ لاوس انذاتسأ :لاؤس

 ريذن اهيف الخ الإ ةمأ نم ام هنآ نيبت تءاج ينلا تايآلا ةيضفو .ةرتفلا لهآ مه

 مه له اب يبنلا لبق ناك ام هنأ فرعن ىتح رومألا هذه نيب عمجي فيك ءاذكو
 .ًاريخ هللا كازج ؟ال مأ ةرتفلا لهأ يف نيلخاد

 كلعل ؛ةعامجك امنإو ٍدارفأك سيل ءةرتفلا لهآ مه نمب ينعت كنأك :خيشلا

 ؟اذه دصقت

 ..:ةلخادم

 نأ امإو «كنع هدعبتسأ اذهو ًادارفأ دصقت نأ امإ «باوجلا نع ديحت ال :خيشلا

 ؟ينعت اذامف ءًايعم ًارصع وأ ةمأ وأ ةعامج دصقت

 دق امنإ ءةمأ دصقأ ال ةعامج نوكي دق هنأ معأ يلاؤس انآ ةقيقحلا :ةلخادم

 .ًادارفأ نوكي دقو ةعامج نوكي

 .ًادج ليمج :خيشلا

 هنأ دقتعت له «هللا ءاش امو ملعلاو ةيندملا رصع رضاحلا رصعلا يف نآلا

 ؟ال مآ ةرتفلا لهآ نم رشبلا نم ةنيلمملا نييالملا هذه يف درف دجوي نأ نكمي

 ...نيذلا سانلا ضعب نكل ءال يداقتعاب هللاو :ةلخادم

 يف كسفن لخدت نأ ديرت اذامل ؛كنيبو ينيب يكحأ انأ «سانلاو كعد :خيشلا

 ؟ سائلا ةكرعم

 ۸۲۷ ا



 ...يخأ اي :خيشلا

 ؟وه وش يفنملا مهفن ىتح «ينعي فيك ءال :خيشلا

 مسا لصي مل هنأ لقعي ال اهشيعن يتلا ةيندملا هذه يف هنأ يفنملا :ةلخادم

 .اًهْلَكَأ :ةلخادم

 تنأ «درف لاؤسلا ؛درف نع نآلا ملكتن ادنأل .اهبرخ ءاَْلَكأ شم ال :خيشلا

 نس اولخد يذلا رشبلا دارفأ نم نييالم كانه ناك اذإ نآلا «ءعومجم يل لوقت

 نم وه نييالملا هذه نم درف نوكي نأ روصتت الأ :ناك لاؤسلا «فيلكتلا

 ؟ةرتفلا لهأ

 .دوجوم معن :ةلخادم

 .ًاغنآ هتلق ام يفاني اذه :خيشلا

 .خيش اي أطخ كتمهف يلعل :ةلخادم

 .فلس امع هللا افع شيلعم :خيشلا

 نم وه ةنيلمملا نييالملا هذه يف صخش دوجو اوروصتت نأ نكمم نآلا :ًاذإ

 ؟كدنع رمألا فلتخي ةطقن دحاولا مامأ انعضو ولو ءةرتفلا لهأ

 .ال :ةلخادم

ATA 
 ہا



 ؟ددعلا راص مك .لامشلا ىلع سيلو نيميلا ىلع ةطقن :خيشلا

 .ةرشع :ةلخادم

 ؟باوجلا فلتخي له ؛طقنو ءةيناث ةطقنو :خيشلا

 ...لاكشإلا نأ ةقيقحلا :ةلخادم

 ؟كل سيلو يل مالكلا :خيشلا

 ...تنأ وه ام :ةلخادم

 ؟كذقنأ مأ كطروأ ديرأ اذام :خيشلا

 ؟فياخ تنأ اذامل

 «هعم لاعت كعم يجي ام يللا ءةبيط ةملك ايروس يف انتاداع نم نحن «شيلعم

 اذه هنأ باوجلا كيلع لهسي ىتح لوألا صخشلل دوعنس «كعم يشمأس انآف

 ؟شيل ؛ًادوجوم نوكي نأ نكمم

 .هل ةوعدلا لوصو مدعب اهبسحأ :ةلخادم

 .كنم هبلطأ ببسلا انأ ءال :خيشلا

 .هنم ريصقت نوكي دق وه :ةلخادم

 ؟يناثلا لاؤسلا وه ام تفرع «يخآ اي ليصافتلا يف لخدت ال ءال :خيشلا

 .ةرتفلا لهأ نم هنوك ببس وه يذلا :ةلخادم

 .هويأ :خيشلا

 .هل ةوعدلا لوصو مدع :ةلخادم

 مك



 .رركتي نأ نكمي ببسلا اذه «سيوك :خيشلا

 .معن :ةلخادم

 ..طقنو ةرشعلا ىلإ دحاولا مامأ ةطقن عضن نكمم ًاذإ :خيشلا

 .معن :ةلخادم

 .ةرابعلا رييغت طقف نكل ءيفقوم دنع لازأ ال هنأ عم :خيشلا

 ...رصع هنأل :ةلخادم

 ةركلا لعجت نأ تداك يتلا ديعبلل ةبرقملا هذه لئاسولا دوجول :خيشلا

 لبق كيأر امف ءرشبلل اهللذو «هللا اهقلخ يتلا لئاسولا ببسب ةريغص ةيرقك ةيضرألا

 نوكي نأ نكمي :ىلوألا ةيلهاجلا رصع ىلإ دعنل «هرخآ ىلإ ..ةفاقثلاو ملعلا رصع

 .ةوعدلا مهغلبت مل نيذلا صاخشألا ءالؤه لثم كانه

 .معن :ةلخادم

 ةرتفلا لهأ نأ نوقفتم نحن له «مالكلا يف يضمن نأ لبقو «بيط :خيشلا

 نوقفتم نحن له «ةوعدلا مهغلبت مل نيذلا مه رثكأ وأ ةرشع وأ ًادرف ناك ءاوس

 .اذه ىلع

 ...اهب دوصقملا ةوعدلا له ماع لاؤسلا لعجأ نأ ديرأ نكل :ةلخادم

 ..نكل ةملك نم انظفحي هللا :خيشلا

 ىتح هلل يبنلا ةوعد نم دب ال مأ هيلع قدصت انلبق يبن ةوعد له :ةلخادم



 .ةرثفلا لهأ نم هربتعن

 .رضاحلا رصعلا ىلإ تعجر تنأ :خيشلا

 ىف انتركذ امل ىبنلا لبق ناك ام انلاؤس ىف لمشن ىتح ًالثم ءال :ةلخادم

 .نآلا ةيلهاجلا

 ؟ةيلهاجلا دعب ءاج يبنلا «يبنلاب ةيلهاجلا ةقالع ام :خيشلا

 .لبق «معن يأ :ةلخادم

 .نآلا باوجلا ام «بيط :خيشلا

 كانه نوكي نأ نكمي مالسلا هيلع لوسرلا ةثعب لبق انعجر اذإ :لاؤسلا ديعأ

 ..كيلاود اذكهو «نكمي ؛ةرتف لهأ

 .مالسلا هيلع مدآ دهع ىلإ .ينعي ءارولل عجرت

 رثكت املو «هدالوأ يف ًايبن ناك مالسلا هيلع مدآ نأ حوضوب روصتن نحن

 ام درف نم رثكأ وأ درف كانه نوكي نأ نكمي هنأ روصت هنأ ثيحب «هدالوآ لسانتتو

 .مالسلا هيلع مدآ ةوعد هتغلب

 لاؤسلا ةقيرطب كلاؤس نع كتبجأ يننأ يلإ ليخي وأ نظأ اميف انآ نآلا :ًاذإ

 .باوجلاو

 .يذاتسأ ..ينهذ يف لاؤس دري سب ؛معن :ةلخادم

 .معن :خيشلا

 نيبت ثيداحألا ضعب تءاج للي يبنلا لبق ام ًالثم هنأ ةيضق :ةلخادم

 م ا



 «رانلا يف كابأو يبآ» :ثيدح لثم ؛؛رانلا يف ..هبصق ري يحل نب ورمع»:لثم

 نب ورمع لثم نآلا مهفي فيك ءالؤه ينعي ؛«يمأ يف يبر تنذأتسا» ثيدح لثم

 هنأ ءينهذ يف درو يذلا لاكشإلا انه «رانلا يف كابأو يبأ نأ وأ ءرانلا هلوخد يحل

 ؟اوبذع ّمِلَف ةرتف لهأ مهانربتعا نإ :ةرتف لهأ مهربتعن له

 .ةوعدلا مهغلبت مل نيذلا مه ةرتفلا لهأ نأ يعم تقفتا تنأ :خيشلا

 .معن :ةلخادم

 ةرتفلا لهأ نم ناك نم لك نأ كتديقع يفو كنهذ يف طبرت تسلأ :خيشلا

 .معن :ةلخادم

 َنيَذَحُم اّن امو :نآرقلا حيرص يف لوقي هللا نأل ؛ةرتفلا لهأ نم اذه نأ كنهذ

 .(١:ءارسإلا)# ال وسر ّثَحْبَن ىح

 ةوعدلا هتغلب يواسي ؛رانلا يف اذه صخش يأ يف © لوسرلا لوق :ًاذإ

 .ًادج ةحضاو ةلأسملا :رانلا ىف وهف اهب رفكو

 الو ةنجلا ىلإ ءالؤه ءةمأ لك وأ ةعامج لك وأ ًالثم نرق لك متخي يذلا لماشلا

 .ميسقتلا اذه اندنع سيل «يلابأ الو رانلا ىلإ ءالؤهو :يلابأ

 .(74١5مقر) ملسمو 00107 مقر) يراخبلا 200

AYY 
 يا



 .ًاريخ هللا كازج :ةلخادم

 ؟حضاو :خيشلا

 .معن :ةلخادم

 نكمي ؛هتيمهأل هيلإ لوصولا ىلإ جردتتس كنأ تننظ ءيش كانه نكل :خيشلا

 مهتخلب ام لوقأ انأف كلذ عمو ءةيمالسإلا ةوعدلا مهتغلب ًاسانأ روصتن نأ نآلا نحن

 درف لك نأ انناهذأ يف رضحتسن نأ يغبني هنأ مالكلا اذه ىنعمو ءةيمالسإلا ةوعدلا

 ةيفاص مهتغلب اذإ الإ ةوعدلا مهتغلب مهنإ لوقن نأ عيطتسن ال ةعامج وأ ةفئاط لك وأ

 كانه نأ مويلا ملعت كنآل ؛ناكمب بعصلا نم اذهو :«تلزنأ امك ةيرط ةضغ

 ةءارب مالسإلا نم نوتيرب امإ مهو ؛مالسإلا ىلإ نوعديو مالسإلا نوعدي فئاوط
 ًالالض اولض مهنأ وأ ميدقلا يبرعلا لثملا يف لاقي امك بوقعي نبا مد نم بتذلا

 .مالسإلا ةرئاد يف نيبوسحم نولازي ال اوناك نإو؛مالسإلا نم ريبك مسق نع ًاديعب

 نوينايداقلا «نوينابداقلا مهدعب نم ينأي مث :نويئاهبلا مه فئاوطلا هذه لضأ

 عمتجملا ديرأ الو ءاملعلا لوقي امك ةوعدلا ةمأ عمتجم «عمتجملا ىلع ًاررض دشأ

 ءالؤه «قحلا ةوعدل ةباجتسالاب مويلا نيفلكملا ةمئاقلا ممألا لب ؛يمالسإلا

 ؛ءيش نم هيلع اوقبأ امو ءافسن مالسإلا اوفسن مهنأل نونوكي ام رضأ نويئاهبلا

 ةنسلا لهآ لثم هولعفي ءيش لك «نولصيو نوجحيو نوموصي ةينايداقلا امنيب
 نع نودترم مهف مالسإلا ةرئاد نع مهتجرخأ دئاقع مهدنع نكلو «ةعامجلاو

 اننيب فالخلا امنيب ءانم نوملسم مهنأب ةيوازلا هذه نم نوريطخ مهنكل «مهنيد

 اميف باوصلا ىرن نحنو ءانيأر يف أطخ هجو ىلع ًاصوصن مهتمهف مكنأ مكنيبو

 .هيلع نحن

 ماا ا



 قرفلا دشأو ؛مويلا ملاعلا يف ًاراشتنا نوكيام عسوأ وه نيينايداقلا طاشنو

 يف ءاسنرف يف ءايناملأ يف نيملسم نيينايداق دجت كلذلو «سانلا ىلع ًاريثأت ةلاضلا

 دج ريبك طخب هيلع بوتكم ايناطيرب يف دجسم كانه تيأر ًايصخش انأو ءايناطيرب

 اولوقت نأ بجي مكنأل ؛مكقافن نم اذه تلقف «هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال

 «مهناذأ يف هللا يلو يلعو ًالثم ةعيشلا لوقي امك «هللا يبن دمحأ مالغ ازريمو

 ةوعد مهتغلب لوقن نأ عيطتسن ام ءالؤه ءريبعتلا حص اذإ اونيدقت نيذلا ءالؤهف

 ىلع مالسإلا ةوعد مهتغلب ام مهنأل «ةرتفلا لهأ نم نولازي ال مه لب «مالسإلا

 املو مكتعماج يف سيردتلل انبدتنا امنيح أديج ركذأ انآ اذهلو «حيحصلا هجولا

 ةذتاسأ نم ةعامج ةرضحب ةرهسلا هذهك هرهس يفانك «سيردتلل اهباوبأ حتفت

 غلب مالسإلا يخأ ايال لاق ءًابجع مهضعب ىعدا ءةطقنلا هذه تريثأف ؛ةعماجلا

 اي هل تلق «ميركلا نآرقلا ةعاذإ يف ءاسمو حابص موي لك هذه «برغملاو قرشملا

 اوعدمو نآلا ةبورعلا لهأ نيبم يبرع ناسلب لزن يذلا ميركلا نآرقلا اذه خيش

 نيذلا مجاعألا نع لوقن اذامف «ميركلا نآرقلا مالك نم ًاريثك نوهقفي ال ةبورعلا

 هاثعم سيل اذه ءائيش هنم نوهقفي نوداكي الو نآرقلا ةوالتل تاعاذإلا هذه نوعمسي

 .ًادج يرورض هنإف ديقلا اذه ةظحالم بجيف كلذلو ؛ةوعدلا مهتغلب هنأ

 .ًاريخ هللا كازج :ةلخادم

 .مكايإو :خيشلا

 ٠١( 7831475 /۹۷۷)و (مالسإلا قيرط ٠١ :5:08/75) "رونلاو ىدهلا"

 ؟ةرتفلا لهأ مكح هل نم نامزلا اذه يف دجوي له باب [75*]

 بطقلاو يلامشلا بطقلا ناكسب عمست ءةرتف لهأ دجوي مويلا :[مامإلا لاق]

 ؟يبونجلا

/ 
 ہا



 .معن :ةلخادم

 ةقيقحلا نإف ةوعدلا مهتغلب ام مهريغو ناكيرمألا نم ريثكو ءالؤه :خيشلا

 دوصقملا سيل «-ةيمالسإلا ةعماجلا يف انأو نينس ذنم تريثأ ةلأسملا هذهو-

 ةوعدلا ام اًموق غلبت نأ دوصقملا امنإو ءاهتقيقح نود اهمسا غولب ةوعدلا غولبب

 دقف لاو يبنلا لبق اوثعب نم وأ لسرلاو ءايبنألا متاخ ءاوس لوسرلا اهب ثعب يتلا
 :لاق هنع ىلاعت هللا يضر ةريره يبأ ثيدح نم "”هحيحص يف ملسم مامإلا ىور

 «يب عمس ينارصن وأ يدوهي نم ةمألا هذه نم لجر نمام» : اپ هللا لوسر لاق

 ىلع :ينعي ؛يب عمسي :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقف «رانلا لخد الإ يب نمؤي مل مث

 اولض نيذلا نيملسملا ضعبل ةبسنلاب ةوعدلا هذه تفرحنا ام ىلع مآ هتوعد ةقيقح

 نيذلا نابهرلاو نيتتشتم رافكلا لالض نع اًلضف اًبيرق وأ اًديعب اًلالض اهمهف يف

 .اهرمأ عقاوو اهتديقع فالخ ىلع مهماوقأ ىلإ ةيمالسإلا ةوعدلا لقن نودمعتي

 هنأ الإ 180 يبنلا نع مهلج نوفرعي ام ىراصنلا نأ نوملعت اًعيمج مكلعل
 مهنابهرو مهوسيسق روصي اذكه «نهنم عستلا قوف جوزت هنأل ؛ءاسنلا بحي ناك

 ال امنيح لوسرلا ةوعد مهتغلب ءالؤه لهف ءرافكلا ماوقألا كئلوأل ويلي انيبن

 ال ءالؤه نأ كش ال ءطقفو ءاسنلا بحي لجر وه مالسإلا يبن نأ الإ اهنع نوفرعي

 ىلع مالسإلا فرع نم نكل ءةعساو ةيضرف هذهو اذه ضرتفأ انأو ءةوعدلا مهغلبت

 هللا لوسر دمحم نأو «حيحصلا اهانعمب هللا الإ هلإ ال :اهنم «ةيفاصلا هتديقع

 وهف :مالسلا هيلع لاق امك رفاك كش الب وهف نمؤي مل نإف ةوعدلا هتغلب اذهف «كلذك

 .راثلا يف

 ملف اهتقيقح امأ :مجاعألا نم نيريثك ناذآ غلب اهمسا ةيمالسإلا ةوعدلا :نآلاف

 4 ؟مقر) 20(



 ىلعو :ةوعدلا مهغلبت مل نيذلا مهنأ ...ةرتفلا لهآ ىمس كلذل «مهيلإ دعب لصت

 يف ينآر نم :مالسلا هيلع هلوقك اذهو «يب نمؤي مل مث" :لاق يبنلا نآل ؛اهتقيقح

 ريغ ىلع اب يبنلا ىأر نمف “يب لشمتي ال ناطيشلا نإفاًقح ينآر دقف مانملا

 الثم هآر نمف «ينآر نم» :لوقي هنأل ؛هآر ام هتايح يف اهيلع ناك يتلا هلئامشو «هفاصوأ

 تيأر حرابلا انآ :لوقي انيلع نوتفتسي امنيح سانلا ضعب عم اًريثك عقو امك اًريبك اًخيش

 هللا ءاش ام هتيآر :لوقي ؟يخأ اي هتيأر فيك «ةليوط ةصق صقيو «مانملا يف لوسرلا

 نآل ؛لوسرلا تيأر ام :لوقن «هرخآ ىلإ ءاضيب هتيحل ءرون حابصم ههجو ريبك خيش

 وه امئيب زاكع ىلع يشمي هآر وأ ؛"”ءاضييب ىلاعتو كرابت هناش ام :نولوقي هباحصأ

 هآر نم :ةدحاو ةقيقح ىلإ نايضفي ناثيدح :اَذإ ”ببص نم بصني هنأكو يشمي ناك

 دق كاذو اذهق هتوعد يف وه ناك امك هب عمس نم ؛هتايح يف وه ناك امك مانملا يف

 اهتقيقح ىلع ةوعدلا هتغلب يذلاو ءاقح هآر دقف هتفصب هآر يذلا ثيدح مهيلع قبطنا

 .ثيدحلا يف ءاج امك رانلا هاوأمو رفك دقف نمؤي مل اذإف «هتغلب دقف

 ؟اذه مهيلع قيطني مهلاهجو مهماوع ةضفارلا :ةلخادم

 برع مهو مهعم مترصق اذإ «كلذك مهف مهعم مترصق متنأ اذإ :خيشلا

 ملاذإف «ةيبرعلا ةغللا نوهقفي ال مجاعألا نييناريإلا لثم نيملسم اوسيل مكلاثمأ

 :مهنع نولوؤسم متنأف مكراد رقع يف مهب متيتبا نيذلا ضفاورلل ةوعدلا اوغلبت

 .نولوؤسملا مه سيل

 ( ٠:۱٤:۳١ 1550" رولا ةلحر"

 )١( "مقر) ملسمو (569””مقر) يراخبلا 2 5١(.

 .(5؟76مقر) ملسم ()

 .(۲۸۷۷مقر) يذمرتلا حيحص (*)

AT“ 
 ہا



 ءنامزلا اذه يف نيدلا هلصي مل نم له باب 1

 ؟ةرتفلا لهأ مكح هل ههجو ريغ ىلع هلصو وأ

 ةئيب يف أشنو ابوروأ لود يف ًالثم نيملسملا ريغ نم نآلا توميب يللا :لاؤسلا

 لصوف هل لصو ناك نإو «يمالسإلا نيدلا هل لصو دحأ امو ءةدساف هللاب ذايعلاو

 ءالؤه له ..ينعي يردأ الف «هيف لخدي هنأ بغري ام هنإ ثيحب ًاشوشم ...هل

 ؟ريبك فالتخا هيف مأ ةرتفلا لهأ مكح يف نولخدي

 يف ةصاخ ةلماعم مهل :ةوعدلا مهغلبت مل نيذلا ةرتفلا لثم اذه ءال :خيشلا

 .ةمايقلا موي تاصرع

 ؟لوذه امأ :ةلخادم

 موي تاصرع يف ةلماعم مهل ةرتفلا لهأ لثم لوذه كل لوقأ مع :خيشلا

 .راتب الو ةنجب انه مهل مكحي الف ؛ةصاخ ةلماعم ةمايقلا

 ؟ينعي قرطلا ىنعمب يتأت تاصرعلا :ةلخادم

 .رشحملا فقوم ةحاس تاصرعلا :خيشلا

 ؟ًالثم ْنَم َىلَع هقح نوكيب «ينعي نآلا مهنم توميب يذلا ...:ةلخادم

 ؟نوكيب ام :خيشلا

 ؟همثإو هتئيطخ لمتحي ...نّم هنع لوئسم :ينعي نم ىلع هقح نوكي :ةلخادم

 ؟نيدلا هوغلبي هل اوبهذي مل يذلا ...ًالثم ينعي نوملسملا له

 .ًالوأ هنع تلأس يللا عونلا نع يكحتب مع تنأ عون يأ نع :خيشلا

 نم اكيرمأ نم اسنرف يف ًالثم تومي يذلا «هيف يللا لاؤسلا سفن وه :ةلخادم

 مالا ا



 نيدلا هلصوي نم ينعي هدنع امو كلذ هباش ام ىلإ ايناملأ نم ايناطيرب

 ؟مثإ مهيلع لوذه هنإ ةعاسلا كيذه تمكح تنأ «كيدهي هللا :خيشلا

 ؟فيك :ةلخادم

 ؟مثإلا مهيلع هنإ ةعاسلا كيذه تمكح :خيشلا

 .يدصق اذه مهوغلب ام ًالثم يللا ينعي مثإ :ةلخادم

 اوتام يللا لوذه هنإ ينم تمهف له «كيدهي هللا كدصقل فراع انآ :خيشلا

 ؟نيمثآ ةوعدلا مهغلبت ملو

 ؟نيمثآ ريغ مهنأ تمهف !بيط :خيشلا

 ؟مهمثإ لمحتي نم هنإ :لوقت فيك ًاذإف :خيشلا

 . حيححص هويأ :ةلخادم

 (مالسإلا قيرط ٠٠:۳١:۲۷ /۳۲۹)"رونلاو ىدهلا"

 ةرخآلا يف ةوعدلا مهغلبت مل نم مكح باب ]۷٤٥[

 عَن ىّنَح َنيَّدَحُم اك امو :لجو زع هللا لوق أرقن نحن :ةلخادم

 رَصُولّا4)الإسراء:١6(.

ATA 
 ہا



 نع لزعم يف نوشيعي رشبلا نم نييالملا مايألا هذه يف نأ ىرنو :ةلخادم

 .نوتأي لسرلا داع امو ءيحولا عطقنا دقو ةقيقحلاف «معن يأ ...ملعلا

 .0 ه:ماعنألا)# علب ْنَمَو هپ ْمكَرِدنأِلم :ةلخادم

 ةلأسملا هذه يف ةرتفلا لهأ مكح فرعن نحن ًاعبطو «معن يأ :ةلخادم

 نوذخاؤي ال يذلا ءيشلا وهامو ؛ةرتفلا لهأ ىلع ءالؤه نوساقي لهف «تاذلاب

 ؟ًاعرش هب

 ةفئاط ىلع مكحلا طانم «فيلكتلا ةلع نأ كافخي ال يداقتعا يف وه :خيشلا

 .ممألا نم ةمأ وأ بوعشلا نم بعش وأ سانلا نم

 نأ ةظحالم عم :لوقأو مكحيمتسأو لاؤسلل ةلمكت ءانخيش ايًاوفع :ةلخادم

 فمأل رافغتسالاب نذؤي ملو ءرانلا يف هابأ نأب ركذ مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا

 .اهحيضوت ديرن ةلأسملا هذهف

 لوصو وه ءاهمدعو ةذخاؤملا يف مكحلا طانم نأ لوقأ نأ تدرأ :خيشلا

 اهغلبت مل اهنأ ضرتفن ةمأ يأ وأ بعش يأ وأ ةعامج يأف ءاهلوصو مدعو ةوعدلا

 كاذ نيح [ءايبنألا] متاخل ...ةبسنلاب انمهي يذلا اذهو مالسلا هيلع لوسرلا ةوعد

 مهنأ انضرتفا اننأ ماد ام «مهلالضبو مهرفكب نوذخاؤي الف ءال وه نع ملقلا عفتري

 :ةيآلا ركذ أريح هللا هازج دمحم خيشلاف مالسلا هيلع لوسرلا ةوعد مهغلبت مل

 سانلا ضعبل رظنلا تفل اهيف ةيآلا هذهو :(19:ماعنألا»4ْعَّلَب ْنَمَو هب ُكَرِذْنأِلط

 ْمُهَك ْمُهْؤاَبآَرِنَأ ام امك ريل :ىلاعت هلوق لثمب ةلأسملا هذهل نودهشتسي نيذلا
 .(5:سي)# َنوُلِفاَغ

 .ةرتفلا لهأ نم مهنأ نهذلا ىلإ ردابتي :ًاذإف ءاورذني مل مهءابآ نأ مادام :ًاذإ

 كم



 اذهو :(15:ماعتألا4ّعّلَب ْنَمَو وب ْمُكَرِذنألإل :لاق «تفطع ةيآلا ًالوأ :لوقأ انآ

 هدسجب ةرشايم موقلاب لصتا نوكي نأ ةجحلا ةماقإ يف طرتشي ال ريذنلا نأ ينعي

 ةوعدلا مهغلبت نأ مهملا امنإ ءاطرش سيل نكلو عقاو ًاعبط اذه «هتوعدو هتوصو

 مهرشبو ًاموق ىتأ ول ءايبنألا متاخ ةصاخبو يبن يأ نأ اذه انل دكؤي يذلاو

 اذه سيل نكل «ةرشابم لوسرلا هءاج اذه :ًاذإف .مصأ لجر مهيف نكل «مهرذنأو

 «قمحأ هرابتعاب وأ مصأ هرابتعاب اذهو «هيلإ ةوعدلا لصت نأ نكل «دوصقملا وه

 هب لصتا لوسرلا صخش هنأ عم «ةوعدلا هغلبت مل هنأل طخاؤم ريغ وهف ءكلذ وحنو

 .ًامامت سكعلاب سكعلاف

 هب ْمُكَرِذنَأل» :ةقباسلا ةيآلاب نوكسمتي نيذلا ءالؤهل ةبسانملا ذهب لوق انأو

 :(15:ماعنألا)# علب ْنَمَو

 اَماَمْوَق َرَِشِل# :ةقباسلا ةيآلل قيضلا مهفلا اذه ىلع نيملسملا نآلا نحن

 انتءاج نحن نکل ؛ريذن نم انءاج ام ًاضيأ نحن «(*:سي)4َنوُلِفاَع مق ْمُهّؤاَبآ َرْذنأ
 .نيروذعم ريغ نوكنف بجتسن مل اذإو ءَنوُفّدكُم نحنف كلذلو ءانتغلب :ةوعدلا

 هنمو «مالسلا هيلع لوسرلا لبق ةرتفلا لهآل ةبسنلاب ًامامت لاقي مالكلا سفن

 نيذلا نأ لوقن نأ عيطتسن ال ءًافنآ امهتركذ نيذلا نيثيدحلا باوج ذخأن نأ عيطتسن

 مهلك لوقن نأ عيطتسن الو :ةرتفلا لهأ نم مهلك مالسلا هيلع لوسرلا لبق اوناك

 اوناك نيذلا برعلا دارفأ نم درف لك نأب عطقن نأ عيطتسن ال ءةرتفلا لهآ نم اوسيل

 دارفأ نم درف لك نأ «هلوقن نأ عيطتسن ال سكعلا نأ امك ؛ةوعدلا هتغلب لوسرلا لبق

 .ةوعدلا مهتغلب ام ءالؤه

 ذئنيح ءنوملعت امك ًانيب اذه ناك اذإ «غالبلا مدعو غالبلاب ةطوبرم ةيضقلا :ًاذإ

 لهآ نم ناك ًانالف نأب حيحص مالسلا هيلع لوسرلا نع ربخ انءاج اذإ :لوقأ

 يا



 َنيبَذَحُم انك امو «ةوعدلا هتغلب اذه نأ ًاروف عطقن نحن ءرانلا يف وهو ةيلهاجلا

 اإ ًالوسر ًاضيأ ينعت ةيآلا هذه نأ مكافخي الو «(16:ءارسإلا)#اّلوْسَر ّتَعْبَن ىَّنَح

 يف كابأو يبأ نإ) :ثيدح لثم ثيداحأ كانه تفلس اذإف «هتوعدب امإو ةرشابم

 كلذف «مالسلا هيلع لوسرلا ةثعب لبق ةيلهاجلا يف اوتام سان ىلع مكحي «رانلا

 :ىلاعت لاق امك ءاهب اودحج كلذلو ديحوتلا ةوعد مهتغلب ءالؤه نأ ًامامت ينعي

 .(1١؟:لمنلا»# ْمُهَسْفْنَأ اهْنَْيَتْساَو اب اوُدَحَجَو#

 لب «يبونجلا بطقلا «يلامشلا بطقلا لامشلا يف ممأ ءمترشأ امك مويلا

 نإ :لاقي امك ةقيقحلاو ئيش مالسإلا نع نوفرعي ال ؛هرخآ ىلإ اكيرمأ لب ءابوروأ
 ةنس لوأل '''ةعماجلا يف ةذتاسألا ضعب نيبو ينيب ناك ءاقل لوأو ءىسنأ نلف ىسنأ

 تريثأ ؛ًاديج هركذت نامأ دمحمو ملعلا لهأ نم ةعامج يف ةعماجلا سفن يف «نظأ

 نم ءيشب متعمس ام بسح راصتخاب يرظن ةهجو تنيب انأو «ةيضقلا هذه

 مويلا ةوعدلا مهغلبت مل هنأ لوقت نأ عيطتسن ام هنأب هيلإ راشملا خيشلا لاق ءليصفتلا

 تاعاذإلا يف ىلتي نآرقلا نآلا هللا ءاش ام هنأل ؛كلذ وحنو نويكيرمألاو نويبروألا

 ىتح اذه مالكلا نومهفي ال برعلا كايإو انيدهي هللا «خيش اي :هلانلق ءًاراهن ًاليل

 هللا حلا رم لق# :لق ءيمجعألل تلق اذإف مجاعألا همهفي

 نأ ملعي له نكل «ةبوعصلا نم ءيشب نكلو اهلوقيس «(1-7:صالخإلا)4ٌدَمَّصلا
 .ءيش يأ هقفيالو يردي ال ءلطابلاب دوبعملاو بيلصلا مدهي اذه

 ةوعدلا يناعم دوصقملا امنإو ءاهظافلأ ةوعدلا غولبب دوصقملا سيل :ًاذإف

 .اهقئاقحو

 .ةيمالسإلا ةعماجلا :يأ )١(



 ىلع هلمحي يذلا هجولا ىلع اهعامس :ةلخادم

 نيكرشملا نم ريثك مويلا لوقأ نأ اذهلو ءاهقئاقح هذه «كلذك وه :خيشلا

 .نوملعي ال مهو ًادادنأ هلل نولعجيو نوكرشيو ءنيبم لالض يف مهارن نيذلا

 ...نوملعي مهو نيلوألا نيكرشملا

 خياشملا مهيلع ةجحلا ميقي يذلا نأل ؛رانب مهل مكحن نأ عيطتسن ال :ًاذإ

 وحنو ءألسوت ملعت امك ةثاغتسالا اومسي «مهغالب ببس مه مهب نوطيحي نيذلا

 .ةوعللا مهتغلب ام ءالؤهف «تافارحنالاو «تاالالضلا نم كلذ

 يذلاو» :مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لوق لمحن انخيش اذه ىلع :ًاذإ :ةلخادم

 الإ يب نمؤي ال مث ةمألا هذه نم ًاينارصناالو ًايدوهي يب عمسي ال !هديب يسفن

 .«رانلا لخد

 ؟هب دوصقملا [ام] عامسلا اذه :ًاذإ

 .قحلا عامسلا :خيشلا

 نكر َنِم ّدَحَأ إو :ىلاعتو كرابت هلوقب ًاضيأ هللا هانع يذلا :ةلخادم

 .(:ةيوتلا) مام ُهْغلْبَأ ب هلا مالک ْعَمْسَي ىَنَح هرجا َكَراَجَتْسا

 .معن يأ :خيشلا

 هلم لوسرلا :وهو «تاذلاب ةلأسملا هذهب لصتم انخيش اي لاؤس انه :ةلخادم

 هناسجمي وأ هنارصني وأ هنادوهي هاوبأف ءةرطفلا ىلع دلوي الإ دولوم نم ام» :لوقي

 .ثيدحلا رخآ ىلإ («...ةيمهب ةميهبلا دلوت امك

 ال اَهْيَلَع سالا َرَطَق يتلا هللا ةَرَطِف# :ىلاعتو كرابت هللا لوق مورلا ةروس يفو

 مغ
 يا



 اذه يفو ةيآلا يف يتلا ةرطفلا هذه «(*0:مورلا>4ُمّيَقْلا ٌنيَّدلا َكِنَد هللا تأ يدب

 ؟ديحوتلا ةرطف ينعت تسيلأ «ثيدحلا

 نم مهنمو ءرهاظلا وه اذهو ءاذه لوقي نم مهنم :هذه فالخ اهيف :خيشلا

 .حجرألا وه لوألا نكل ءقحلا ةوعد لبقتل دادعتسا لوقي

 مسقن نأ نكمي هنأب لوقن نأ انل حصي لهف «كلذك رمألا ناك اذإف :ةلخادم

 نيمسق ىلإ سانلا مسقن «باذعلاو ةاجنلل وأ نيمسق ىلإ ةوعدلل ةبسنلاب رمألا

 ةالصلا هيلع يبنلا دعب نم يتأي نامز يأ يف مههبشي نمو ةرتفلا لهأ :مهو

 هغلبي ملو ؛لدبتت نلو ريغتت نل ةرطفلا هذه هسفن يف ناك نم :لوقنف «مالسلاو

 تريغت دق ناك نمو ؛نيجانلا نم دعي اذهف «ةوعدلا هتغلب دق نكت ملو ؛ةوعدلا

 نأ نكمي لهف «يجان ريغ ربتعي اذهف ديحوتلا هغلبت ملو «ديحوتلا ةرطف هسفن يف
 ؟اذه لاقي

 ةيحانلا نم نكل ءاذه لاقي نأ نكمي كش الب ةيرظنلا ةيحانلا نم :خيشلا

 ىلع لظي له «فرحنم عمتجم يف ناك اذإ ةصاخ ناسنإلا كرت اذإ ىرت اي ةيعقاولا

 «هناسجمي وأ هنارصني وأ هنادوهي هاوبأف «هتركذ يذلا ثيدحلا نأ روصتأ انآ «هترطف

 «ًادحأ هللا عم كرشأ ام لوقت امك وه ؛ةيرظنلا ةيحانلا نمف ؛ريثأت اهل ةيبرتلا نأ يطعي

 دج هدعبتسأ انأ «عقاو رمأك رمألا ُرٌوَصَت نكل «هسفن يف ةليصألا هترطفب يجان وهف

 الو يراربلا هذه يف هدحول شيعي «يرجحلا رصعلا نم ناسنإ انروصتاذإ الإ

 توميو ةميلسلا ةرطفلا ىلع شيعي نأ اذه نكمم «هدسفت وأ هحلصت ةئيب يف شيعي

 .يجان وه لوقن اذه ىلعف «كلذك

 هاوبأف» :ثيدحلا اذه يف ةرقف كردتسن نأ ديرن نآلا نحن سب :ةلخادم
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 ةبيطلا مكتباجإ ءوض يف ردابتملا موهفملا :ًاذإ «هناسجمي وأ هنارصني وأ هنادوهي

 ؟كلذك سيلأ دلولا ةيلوؤسم نالمحتي ناذللا مه نيوبألا نأ «هذه

 .دلولا يجني ال اذه نكل «معن :خيشلا

 غلب اذإ امأ «بذعم هنأ لوقن ال ًاعبط اذهف فيلكتلا نس غولب لبق تام دلولا ناك اذإ

 (هابأ) نأ رابتعاب هل رذع الف ءًايسوجم وأ ًاينارصن وأ ًايدوهي تامو فيلكتلا نس

 ءانبألا ةيلوؤسم ءابآلا لمحتف ءسوجم وأ ىراصن وأ دوهي نيلاضلا نم اوناك همأو

 هنأ ؛هيلإ تحملأ يذلا ليصفتلا نم دب ال انه «رخآ ءيش دلولا ةذخاؤم مدعو «ءيش

 ةوعدلا مهفت يف هلقع لمعتسي مل هنآل ؛ذخاؤم وهف فيلكتلا نس غلب ناك نإ

 ...روصتن امدنع نآلا نحن ينعي «هتغلب اذإ ءقباسلا مالكلل دوعيو

 .ةوعدلا هغلبت مل يذلا يف لوقن نحن :ةلخادم

 .دلاولا نيبو دلولا نيب كيف هللا كراب قرف ال ذئنيح :خيشلا

 ةلسلس تراص هنأ هانعم :ًاذإ ءهيلإ لصأ نأ ديرأ يذلا وهاذهو :ةلخادم

 .””امهلبق ام

 ."«؟لوألا ريعبلا برجأ نم»:مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لاق امك اذه:ًاذإ

 الو ًابلس ال هدرط يغبني ال لسلستلا اذه نأ ظحالن نأ دب ال نكل :خيشلا

 .امهلبق نم امهتيلوؤسم لمحي نيدلاو لكو :دارأ هلعلو ءاذك )١(

 .(٦۸۸مقر) عماجلا حيحص قفز



 تنأف ةوعدلا هغلبت مل ءالؤه نم دحاو لك نأ روصتتن نأ عيطتسن ال ينعي ءًايباجيإ

 ال ءالؤه ًالثم ماشلا دالبك ءةيمالسإلا دالبلا يف نوشيعي نيذلا ىراصنلا فرعت

 ام ةوعدلا مهغلبت مل لوقن امنيح اننأل ؛ةوعدلا مهغلبت مل مهنأ مهنع لوقن نأ روصتأ

 ىراصن امنيب ؛هيف نيعقاو مه يذلا كرشلا ةبراحم ينعن امنإو ءاهليصافت ينعن

 نكل «ةوعدلا مهتغلب ام مهنأ نظلا ىلع بلغي ءالؤه «هرخآ ىلإو ..اكيرمأو ابوروأ

 ةسارد امإ كئلوأ نم دارفأ ضعب نكمم هنأل ؛يفنلا اذه قلطن نأ زوجي ال كلذ عم

 ىلإ نولسري اوناك يذلا ءارفسلا ضعب نع ملعن امك ةيصخش تالاصتا وأ ةيصخش

 «خياشملا ضعبو ءاملعلا ضعب ءاقل يف ةصرف مهل حاتتف ءةييرعلا دالبلا ضعب

 نم مهنأ مغرلاب ءالؤهف ؛لبق نم اهنولهجي اوناك قئاقح مالسإلا نع مهل ىلجتتف
 .ًادبأ كئلوأ قاسم نوقاسني ال ءالؤه نكل ًالثم اكيرمأ

 هغلبت مل نم رذنأ دقف ةوعدلا هتخلب نم ؛طانملا ىلإ رظنن نأ بجيف ...كلذل

 .ةمايقلا موي تاصرع يف باسح هل ملعت امكف ةوعدلا

 اذه ناك اذإ وهو ؛رخآلا لاؤسلا عجرتسي لاؤس انخيش اي انه :ًاذإ :ةلخادم

 ناسنإلا اذهف ؛هترطغب ىتح كرشلا نيد ىلإ لوحتو هيوبأب هترطف تدسف «ناسنإلا

 هذهب عمسي وهو ًالثم رصم وأ ماشلا رايد ةئيبك ةئيب يف ناكو فيلكتلا نس غلب اذإ

 نأ ولو ٌذخاؤم ًاذإف ؛هنع كرشلا يفن ىلع رداق هنأ هل ًامهف اهيف ام لقأ يتلا ةوعدلا

 .هترطف ادسفأ دق هيوبأ

 .كش ال :خيشلا

 مكح اذهو ءرانلا يف هابأ نأب مكح مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا :ةلخادم

 :لاق امنإو «رانلا يف اهنأب حرصي مل همأ نكل «ةرابعلاو ظفللا حيرصب ا هب ىضق



 :«يل نذأي ملف اهل رفغتسأ نأ هتنذأتساو «يل نذأف اهربق روزأ نأ يبر تنذأتسا»

 .رافغتسالا مدع كافخي ال امك هنأل ؛كش الب ًاعبط :خيشلا

 .«ديبأل ميهار راَفْغِتْسا ناك امو :ةلخادم

 هَل یب اف هاي اَمَدَعَو ٍةَدِعْوَم ْنَع الإ هيبأل َميِهاَرَبإ ٌراَمْعِتْسا ناك امو :خيشلا
 م رو 31

 ١١(. ؛:ةيوعلا4ُهّنم هت هل ل ودع هنآ

 زوجي ال هنأب ينعي همأل رافنتسالاب مالسلا هيلع لوسرلل نذإلا مدعف

 .كرشمل رافغتسالا

 يف همأ نأب لَم يبنلا حيرصت مدع حملي دق هنأب لاقي له ًاضيأ نكل :ةلخادم

 ؟رائلا يف هيبأ ةلزنم نود ةلزنم يف اهنأ «رانلا

 نع مالسلا هيلع لوسرلا ثدح امك نكمم «هنع توكسم رمألا ءال :خيشلا

 رومألا نأ ًاضيأ كافخي ال امك نكل ؛نكمم اذه «حاضحض يف هنأ بلاط يبأ همع

 .لجو زع هللا ىلإ رمألا لكن امنإو ءاهيف عسوتلا زوجي ال ةيبيغلا

 .. واو يبنلا يوبأ ثعب هللا نأب«موقلا هيلإ ىهتنا ام ىلإ انيهتنال الإو:ةلخادم

 .هب انمآ ىتح «هل امهايحأ :خيشلا

 .ةوعدلا غلبت مل هنأ انقيأ ولو «هل رَّمْعَتْسُي ال دحوم ريغ ناسنإ :ينعي :ةلخادم

 ريغ وأ روذعم اذه نأ يردت ال تنأ ءرهاظلا كل تنأ كنأل اذه:خيشلا

 .رهاظلا ثيح نم كرشم وهف «روذعم

 ةمألا هذه نم ينارصن وأ يدوهي نم ام» :ثيدحل ةبسنلاب لوقأ نأ تدرأ
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 عمسي ؛ةبسانملا هذهب ثيدحلا اذه ريسفت يف لوقأ انآ «...يب نمؤي ال مث يب عمسي

 هرخآ ىلإ ..يجنوسن لاجد لجر هب اوعمس نكل «مالسلا هيلع لوسرلاب

 نما :ثيدحب مهفلا اذه تمعد «هتقيقح ىلع هب اوعمس ام هانعم مه نکل

 يذلا نوكي نأ دب ال ...«يب لثمتي ال ناطيشلا نإف ؛ًاقح ينآر دقف مانملا يف ينآر

 .لئامشلا يف ةدراولا ةو لوسرلا فاصوأ هفاصوأ قباطت مانملا يف هآر

 يف :هل لاقي ةروص سيل ؛مانملا يف لوسرلا صخش ىري نأ هل دب ال :ًاذإ

 (يب عمس) :هلوق لثم (ينآر) :هلوق انهف مالسلا هيلع دمحم ةيصخش هذه مانملا

 نم كانهو .هصخش ثيح نم انه مالسلا هيلع هتقيقح ىلع امهنم لك :يأ ءًامامت

 .هتوعد ثيح

 (017:59 1:01 /19/9) "رونلاو ىدهلا"

[Yé]هتقيقح ريغ ىلع نيدلا مهلصو نم ريصم باب  

 يف تلأسو «نييفوص ناشيشلا يف ًاعبط ءةيكرشلا رومألل ةبسنلاب :لاؤس

 ؟مهلصو نيذلا نيدلا نع ملعلا لهأ ضعب ناتسغادلا

 ؟نع :خيشلا

 ءديحوتلا ةوعد ..مأ يفوص ءينعي مهلصو فيك يمالسإلا نيدلا نع :ةلخادم

 ًاعبط ؛هوفرعام اذه طقف ةيفوص وه يذلا ةنس ةئامثالث ذنم مهلصو يذلا :اولاق

 اذإ مزاجلا مهداقتعا نكلو ءهللا الإ هلإ ال :نولوقي مه :ينعي ؛نسلا رابك عم ملكتن

 ذاتسألا نولأسي ًاعبط «تيم لجر ًاعبط ذاتسألاو «ةنجلا لخدي ال ذاتسأ هل ىفام

 ءءايلوألا نوداني ىجحقو ايذاتسأ اي :نولوقي :ىنعي «شیرقک هللا ىلإ برقتلا ىنعي
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 هلوقن ام نوضفري مهمظعم نسلا رابك ءاذه ريغ نوفرعي ال مهلصو يذلا اذه

 اي مكحلا ءالؤه ينعي ءهلل دمحلا نولبقتي راغصلا نكلو «هللا الإ هلإ الل ةبسنلاب

 ؟نوكرشم مهنأ نولوقي مهضعب يف ..مه له «خيش

 عديو ءرهاوظلا ىلع هماكحأ ينبي مالسإلا نأ ةرم نم رثكأ انركذ نحن :خيشلا

 نم لكف «ناكرأو طورش هل ًاعيمج نوملعت امك مالسإلاو ءلجو زع هلل نطاوبلا

 فيساحي هللا هبر نيبو هنیب هقافنف ءًاقافن هفارتعا نوكي دقو ءًاملسم بسح اهب فرتعا

 ينكل «مهتيأر امو ديعب نم روصتأ مهتركذ نيذلا ءالؤهف «رهاظلا الإ انل سيل نحنو

 نأو هللا الإ هلإ ال نأ نودهشي مهنأ كش ال ,ىرخألا دالبلا ضعب يف مهلاثمأ تيأر

 مالسإلا ناكرأب اوءاج مه :ًاذإ .نوجحيو نوموصيو نولصيو هللا لوسر ًادمحم

 نكل «ةيناميإلا ةفورعملا ناكرألا هبتكو ..و هتكئالمو هللاب نونمؤي مه مث :ةسمخلا

 .ناكرألا وأ طورشلا هذه نم ريثك مهف نوئيسي كش الب

 الإ هلإ ال ىنعم نإف هلا لوسر ًادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش :كلذ لوأ

 دبعن ال اننأ «هللا لوسر ًادمحم نأو :ىنعمو «هللا الإ دوجولا يف قحب دوبعم ال :هلل

 اذهو «ىلوألا ةداهشلا يف ىنعملا اذه ققح نمف هللا لوسر هب ءاج امب الإ هللا

 اذإف» :مالسلا هيلع هلاق ام هيلع قدصيو ًاملسم نوكي ىرخألا ةداهشلا يف ىنعملا

 .(انيلع ام مهيلعو انل ام مهلف هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال :اولاق

 بساحملا وهف لجو زع هللا امأ «نيملسملا قاسم مهقوسن نحن ءالؤه :ًاذإ

 قحلا ةوعد مهغلبت مل نيذلا نيكاسملا ءالؤه نيب انه قرفن نحن مهب ملعأ وه مهل

 يف نوشيعي نيذلا برعلا ءالؤه نم ريثك نيبو ءةيفلسلا ةوعدلاب نحن اهيمسن يتلا

 يأ امهنأ دقتعأف ءاهوركنأو اهودحج مث قحلا ةوعد اوعمس دقو ةيبرعلا دالبلا

 مهل ًارذع هلج ربتعي لوألا قيرفلا نأل كلذ ؛نيملاعلا بر دنع ءاوس اوسيل نيقيرفلا

AEA 
 يا



 َّثَْبَن ىح َنييَدَعُم اتك اَمَو# :لوقي لجو زع انبرو ؛ةوعدلا مهغلبت مل :يأ

 .(١ه:ءارسإلا) ال وسر

 هصخشب ًالوسر امإ ؛(19:ءارسإلا)اّل و ْسَر ّتَعْبَت ىَّتَح# :لوقأ ةبسانملا هذهبو

 نکل «لوسر انءاج ام نحن ؛مويلا اننأش وه امك هصخش نود هتوعدب وأ هتوعدو

 ملاعلا لك- ملاعلا يف درف لك سيل نكل ءانيلع ةمئاق ةجحلاف :لوسرلا ةوعد انثءاج

 اوفرع ام نيذلا ءالؤه لاثمأك هيلع ةجحلا تماق دق -ىمالسإلا ريغو ىمالسإلا

 لهجلا مهب غلب امهم نظأو مِهِتّمَلِب ولو نآرقلا اومهني نأ مهب ةيانعلا بجي

 «ةنسلا رخآلاو نآرقلا امهدحأ نيئيشب اوعمس مهنأ دبالف فوصتلاب ثبشتلاو

 نآرقلا ..ةنسلاو نآرقلا ..ةنسلاو نآرقلا وه مالسإلا نأ ًامئاد مهلوح ندندي ذئنيحف

 هللا لاق مالسإلا نأ مهناهذأ يف سرغي ىتح نينس مهنيب ةيعادلا يقب ولو ..ةنسلاو

 ضعب مهمهفي ةيعادلا أدبي مهبولق يف ةاونلا هذه تسرغ اماذإف هللا لوسر لاق

 هلإ ال ىنعم ام «ديحوتلا نم ًافنآ هتركذ ام ةصاخبو ةئسلاو باتكلاب ةقلعتملا رومألا

 الإ َهَلإ ال مَ يق اد :ميركلا نآرقلا يف ًادج ةنيب هلل دمحلاو ةديقعلا هذهو هللا الإ

 ثا الإ هلإ ال :اولوقي نأ اوعد اذإ اذكه نوكرشملا :(*5:تافاصلا)#َنوُريْكَتْسَي هللا

 هينعي ام نيب قرفلا مهرظن تفليو «تابآلا هذه ىنعم ام مهل نيبيف ؛نوربكتسي

 مهئابآ نع هوثرو امم هيلع مهام نيبو مالسلا هيلع لوسرلا نع ًاضيأ ةنسلاو نآرقلا

 .مهدادجأو

 «نيوعدملا ءالؤهب قلعتي رخآلاو «ةيعادلاب قلعتي :امهدحأ ءناتثا نائيش مهملا

 مص



 يفو انبسح ؛مالسإلا نع نوجراخ مهنأبو رافك مهنأب مهيلع مكحي ال ءالؤه

 انب قلعتي اميف ؛مهب قلعتي اميف اذه «مالسإلا نع نولاض كش الب دقتعن نأ انسوفن

 نأو مهب قفرتن نأ ضيرملاو بيبطلاب ًافنآ تلثم امك انيلع بجي ةاعدك نحن
 .ليبسلا ءاوس مهيدهن

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 ىدهلا" واللور")۸٠۹/ ٠١:6600:54

 عقاولا فالخ ىلع ا لوسرلا هل فصو نم باب ۷]

 ؟ةرتفلا لهأ مكح يف وه له مالسإلا نع كلذ هدصف

 ناف اقح ينآر دقف ينآر نم :ثيدح ءنيملاعلا بر هلل دمحلا :لئاسلا

 .اًريخ هللا مكازج ثيدحلا اذه هقف نع انتليضف انثدَحت [ول] «يب لثمتي ال ناطيشلا

 ظافلأ هلو امهيحيحص يف ناخيشلا هجرخأ حيحص ثيدح [اذه]:خيشلا

 هللا ىلص هيبن ظفح ىلاعتو كرابت هللا نإ :يأ ىنعملا اذه ىلإ يدؤت ةبراقتم ةريثك

 ةياغ هذهو «مانملا يف ىتح ناسنإلا ينبل ناطيشلا هب هبشتي نأ ملس هلآو هيلع

 هتعيرش ىلع هتظفاحمل الإ كلذ امو إو يبنلا ةمصعل لجو زع هللا ةظفاحم

 مانملا يف ينآر نم» :ناطيشلا نم همون يف ملسملا ىتؤي ال ىتح ىلاعتو كرابت

 يفو يب لثمدي ال ناطيشلا نإف» :هلوقب مالسلا هيلع كلذ للع ؟مل «اًقح ينآر دقف

 وأ ىرحألاب نونظي وأ نوري نمم سانلا ضعب ربحيو «يب ىيزتي ال" رخآ ظفل
 ليخ هنأ درجمل مانملا تن ياي زو يبنلا اوأر مهنأ نونظي :لوقن نأ حصألا

 اوعدا ثيح هلئامشو ب هفاصوأ نع اولثس ام اذإف مانملا يف هوأر مهنأ مهيلإ

 انل عقو دقل «هلئامش نم قلو هنع فورعملا فلاخت تافصب اوباجأ هوأر مهنأ

 ہا الشلل



 ههجوو 9# يبنلا تيأر :لوقي مهضعب مهلأسن انكف نيئارلا ضعب عم اًريثك

 اذه نأ ىرد امو أ: يبنلا ةقيقح فصي هنأ «مهوتيرون اهلك ءاضيب هتيحلو

 عساو ملع ىلع ناك نم هملعيو هيردي لقلب يبنلا هب فصو ام ىلإ لطاب فصولا

 كلام نبا سنأ نع هريغو يراخبلا حيحص يفر قن اننإف لا يبنلا لئامشب
 يف يئرملا فصي فيك نذإف ؛ءءاضيبب هللا هناش ام لاب يبنلا نأ هنع هللا يضر

 هيلع لوسرلاو رون نم اهنأب كلذ ىلإ فيضي ناك نإو ءءاضيب ةيحل هل نأب همانم

 اذه نأ نكميو ل هيلع بذك هنآل اًبئاش ناك هنأب فصوي نأ زوجي ال مالسلا

 ًاوبتيلف ادمعتم يلع بذك نم» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق مومع يف لخدي بذك
 نم هدعقم أوبتيلف لقأ ملام يلع لاق نم» :رخآ ظفل يفو "رانلا نم هدعقم

 هيلع همالك ىلع مالكلاب هيلع لوقتلا هرهاظ ناك نإو ثيدحلا اذهو 9(رانل

 لئامشلا نم قلي يبنلا ىلإ بسن نأ اًضيأ لمشي هنأ كش الف مالسلاو ةالصل

 ضيبأ ابئاش ناك هنأب مالسلا هيلع هفصو كلذ نمف اهيلع نكي ملام فاصوألاو

 يفو «سنأ ثيدح نم اًقنآ هتركذ امل بذك اذهف هتيحل يف بيشلا ةرثكل ةيحلل
 اذهف ...ةرعش نيرشع اهددع زواجتي ال ءاضيبلا تارعشلا نأ هنع ىرخأ ةياور

 يبنلا ري مل هنأ ىلع لدي همالك رخآ ىلإ ءاضيب ةيحل اذ هتيأر :لوقي يذلا يئارل

 «اًمح ينآر دقف مانملا يف ينآر نما :مالسلاو ةالصلا هيلع لوقي هنأل كلذ كي

 يف هيلع تنك ام قباطي ال لايخلاب شم يلئامشبو يفاصوأب ينعي :ينآر نم

 .(٤مقر) ملسمو (١؟7ةمقر) يراخبلا (۱)

 مو 0 لل )01١9. مقر يراخبلا (؟)



 .هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ةياورلا نم رثكملا ةريره يبأ نع يوارلا هللا همحر

 ىأر هنأب ىعداو صخش هءاج اذإ ناك ءىؤرلا ليوأت يف هتباصإب اًروهشم ناك

 اًمصتم مالسلا هيلع نكي مل تافصب هفصيف ؟هتيأر فيك هلأس مانملا يف ءا يبنلا

 لوسرلا هنأ كيلإ ليخ ناطيش كاذ نكل لوسرلا رت مل :لوقيف هتايح يفاهب

 ةقالع هلو رخآ ثيدحب انركذي اذهو «يتقيقح ىلع يأ «ينآر نم» :لوقي لوسرلاو

 دق ملس هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا ةوعد ةوعدلا نوكت له يهو ةماه ىرخأ ةلأسمب

 نوكت له ةيمالسإلا ةوعدلا ةقيقح نع ةفرحم مهتغلب اماذإ اًموق وأ اًسان تغلب

 مهيمسي نمم نونوكي مأ ؟ةجحلا مهيلع تميقأو ةوعدلا هذه ةلاحلاو مهتغلب

 انك امو :نآرقلا يف لجو زعانير لوق مهيلع قبطنيو ةرتفلا لهأب ءاملعلا

 ؟#الوسر ثعبن ىتح نييذعم

 هاورام :وه ثيدحلا كاذ بناج نم ثيدحلا اذه هبشي ثيدحب باوجلا

 : لوا هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع هحيحص يف ملسم مامإلا

 - دهاشلا انه - يب عمسي ينارصن وأ يدوهي نم ةمآلا هذه نم لجر نمام»

 نم- ةوعدلا ةمأ يأ - ةمآلا هذه يف لجر نم ام «ينآر نما :لاق امك - يب عمسي

 ةالصلا هيلع هلوقف «رانلا لخد الإ يب نمؤي ال مث يب عمسي ينارصن وأ يدوهي

 هب ءاجام ةقيقح ىلعو هتقيقح ىلع ينعي «يب عمسي» :ثيدحلا اذه يف مالسلاو

 هب عمسي مل ينارصن وأ يدوهي نم لجرلا كلذ ناك اذإف مالسإلا ىلإ ةوعدلا نم

 هذهب نمآ اذإف ةفرحم هتغلب اهنأل ةوعدلا هغلبت ملف هتقيقح ىلع مالسلا هيلع

 :نيتفسؤم نيتقيقح مهفن كلذ ىلعو مالسلا هيلع هب نمؤي مل ةفرحملا ةوعدلا

 موقي امئيح اكيرمأو برغلا دالب يف ةصاخب ىراصنلا نأ :ىلوألا ةقيقحلا

 ہا



 امنيح «نيبم لالض يف مهو نورشبم مهمسا ريغ ىلع نومسي نيذلا نورشبملا

 مالسلا هيلع لوسرلا هيلع ناك امل ةفلاخم فاصوأب مهماوقأل 8 انيبن نوفصي

 «قالخألا مراكم ممتآل تثعب امنإ» :لاق امك قالخألا يف لامكو رهط نم

 مهنأ ةجيتنلا تناك مث فاصوألا هذهب مهموقل 307 انيبن نورشبملا فصي امنيحف
 ةوهش اذ ناك هنأب مهل هوفصو مهنآل ؛ةوعدلا مهتغلب امف «مالسلا هيلع هب اونمؤي مل

 رثكأ ءاسنلا نم هتمأ ىلع مرح مالسلا هيلع هنأب نولوقي نيملسملا نأ ليلدو ةمراع

 ينعأ - مهف ؛ءاسنلا نم عست نيب دحاو تقو يف عمجو جوزت وه امنيب عبرأ نم

 مرح ام هيلع ةوهشلا ةبلغل هسفنل يبنلا حابأف نولوقي - نيرتفملا نيباذكلا نيرشبمل
 مهنأ ةجيتنلا نوكت ةبذاكلا فاصوألا هذه لثم ىراصنلا عمسي امنيحف ؛هتمأ ىلع

 ةلأسملا هذه هتقيقح ريغ ىلع لوسرلا مهل فصّو دق مهنأل نونمؤيال

 .ةفسؤملا ىلوأل

 نم ةفئاط كانه ؛ةفسؤم اضيأ اهنكلو اذه نم سكعلا ىلع ىرخألا ةلأسملاو

 هللا لوسر ادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ نودهشي مالسإلا ىلإ نومتني نيملسمل

 فلاخت ةلطاب دئاقع نودقتعي مهنكلو نوموصيو نوكزيو نوجحيو نولصيو

 مه كنئلوأ ةرورضلاب نيدلا نم ةمولعملا اهدئاقع نم ريثك يف ةيمالسإلا ةعيرشل

 «نييدمحألاب مهسفنأ نومسي نيذلاو نيينايداقلاب نيملسملا ةماع دنع نوفورعمل

 هيلع هدعب ةوبنلا باب نأب مهداقتعا اهنم مالسإلا نع ةفرحنم ةلاض دئاقع مهل

 يذلا وهو مهنم دحاو ءاج دق هنأو «ةعاسلا مايق ىلإ حوتفم هنأو قلغي مل مالسل

 فورعملا وهو اذج اًديعب اًديعب مالسإلا نع كلذ ببسب اودعتباو هب اورتغاو هوعبتا

 ةيبوروألا دالبلا كلت يف مالسإلا ىلإ نوعدي ءالؤه ينايداقلا دمحأ مالغ ازريمب

 .6/0 /1) ةحيحصلا (1)



 كنلوأ نم ريثك مهمالسإ يف اولخدي نأ اوعاطتساو فسألا عم بيجع طاشنب

 مالسلا هيلع لوسرلا دعب ءايبنأ ءيجم زاوج نم هودقتعا ام اودقتعاف نييبوروألا

 هيلع هب اوعمس اًينايداق اًمالسإ اوملسأ نيذلا ءالؤه لهف دمحأ مالغ ازريم مهنمو

 .؟مهعفني ال مآ مالسإلا اذه مهعفني لهو «هتوعد ةقيقحو هتقيقح ىلع مالسلا

 ينارصن وأ يدوهي نم ةمألا هذه نم لجر نمام» قباسلا ثيدحلا يف باوجلا

 ناك ام ريغ ىلع ل يبنلاب عمس نمف «رانلا لحد الإ يب نمؤي ال مث يب عمسي

 نيبذعملا نم نوكياال كاذنيحو هب عمسي مل وهف ةعيرش نمو قالخأ نم هيلع

 نيذلا كئنوأ كلذ نم سكعلا ىلعو هيلع مقت مل ةجحلا نآل رانلا يف نيرفاكلا

 نم كلذ ريغ ىلإو ةيشام ةغئاس هدعب ةوبنلا نأب لوقي هنأ ىلع مالسلا هيلع هب اونمآ

 ليبس ىلع اذه ثركذ امنإو اهنم ريثك ركذ ددصب نآلا ٌتسلو ءةينايداقلا دئاقع

 ىلع ينآر نم :يأ «مانملا يف ينآر نم» :لوآلا ثيدحلا يف اب هلوقف «ليثمتلا

 كلذبو «يب لثمتي ال ناطيشلا نإف يئآر دقف ةيدمحملا يلئامشو ةيندبلا يتقيقح

 اماذإو لو يبنلا اوأر مهنأ اهيف اهباحصأ يعدي يتلا ىؤرلا نم اًريثك نأ ملعن

 مالسلا هيلع نكي مل ةروص يف هوأر مهنأ مهباوج ناك يئرملا فصو نع اولئس

 ىأر اذكه رون هتيحل يذلاو بياشلا لجرلاب ًالثم افنآ مكل انبرض امك ءاهيلع

 لوسرلا تيأر فيك انلأس انن انل عقو :الثم كلذك «ةيناطيش ايؤر هذهف لوسرلا

 هيلع هلئامش فالخ اذهو فعضب يشمي (ةنيوهلا) يشمي هتيأر ينأب بيجيف

 نم بصني امنأكف ىشم اذإ ناك 4: يبنلا نأ اهيف ءاج ثيح مالسلاو ةالصلا

 فعض ىلع يشمي هنأ ىأر نمف ةوقب يشمي مالسلا هيلع هنأ ىلع ةيانك ببص

 ...ثيدحلا اذه مهفن نأ بجي اذكهو مالسلا هيلع لوسرلا وه سيلف

 015 ار اص "-رتألا- ةدج ىواتف"

Ao 
 ہا



 راذعألا لهأ ىلع مالكلا باب [744]

 نيك رشملا لافطأو ءةوعدلا مهلصت مل نيذلا

 مل نم نكلو ««رانلا لخد ينعبتي ملو يب عمس نمف» :[ثيدحلا] :لئاسلا

 ؟ ولم لوسرلاب عمسي

 قوطنم هل لوصألا ءاملع لوقي امك ثيدحلا «ثيدحلا يف باوجلا :خيشلا

 يف :يأ ءرانلا لخدي ال يب عمسي ملو هموهفم "يب عمسو" :هقوطنم «موهفم هلو

 نييذوب وأ ىراصن وأ ًادوهي اوناك ءاوس «نیملسم ريغ دجوي رصم لك يفو رصع لك

 ال نيتنثا نم دحاو نيب مهرمأ رودي ءالؤه «نيملسم ريغ ؛ءيش يأ وأ نييرهد وأ

 هتغلب اذإف ءهغلبت مل وأ مالسلا هيلع لوسرلا ةوعد هتغلب نوكي نأ امإ :امهل ثلاث

 وهاذه «ءازجلا اذه هل سيلف هغلبت ملاذإو «ثيدحلا سفن نم ءازجلا تفرع

 ؟يشام ؛كلاؤس نع باوجلا

 .يشام :لئاسلا

 ؟ءيش هيف مأ :خيشلا

 اماذإ نيعم نيدل عبتم نوكي نأ بجي له «ريصملا نع لأسن نحن :لئاسلا

 ةفرعم ىلإ لصي له وأ ؛ةيصخشلا هلامعأ ىلع بساحي له «مالسإلا نيد هلصو
 ...قلاخلا ةينادحو وأ قلاخلا

 هجوت امل نظت ًادج ةريثك ةلئسأ كنهذ يف نوكي ةقيقحلا ذاتسأ اي تنأ :خيشلا

 مل اذإو :كلاؤس ناك تنأ ءةلئسألا لكل نمضتم اذه نوكي مزال ًادحاو ًالاؤس

 لك :خلإ ..اذك له اذك له بساحي له :لوقتو يجن نآلا :باوجلا كءاج «عمسي

 ةسلجلا هذه علطم يفو ًالاؤس لأسي ناسنإ يأ عنام يدنع هيف ام «باوج هل لاؤس

Aco ا 



 مزال نكل :لجو زع هللا ىلإ ملعلا انلكو الإو «بواجن هباوج اندنع يذلا :انلق

 ملاذإ باوجلا تذخأف «عمسي ملاذإو :لاق ًالوأ كلاؤس «حضاو لاؤس نوكي

 هيلع بواجأ انأو هايإ يل ددح «يناث لاؤس هيف نكل ءديعولا اذه هل نوكي ال عمسي

 ؟يناثلا كلاؤس ام

 هقطنم يأ يف «وميكسإلا» يف ؛ واب دمحم ةلاسر مهلصت مل سان :لئاسلا

 .ملاعلا قطانم نم

 .نحن انلق وه :خيشلا

 ةينارصنلا ىلع اوناكو ًالثم اوبسوح اذإ ...ءالؤه ةعامجلا له :لئاسلا

 ؟ةينارصنلا نيد ىلع نوبساحي

 ءعمسي مل وأ مالسإلاب عمس امإ «كيف هللا كراب باوجلا قبس !يخأ اي :خيشلا

 ال :يأ ءراتلا يف سيلف عمسي مل اذإ ءرانلا يف وهف نمؤي ملو مالسإلاب عمس اذإ

 .كيف هللا كراب :لئاسلا

 ...ينعي بساحي :رخآ لخادم

 هنأ ماد ام باوجلا ذخأ ام هنأ رعاش انآ ينأل ءليلق سيل حمسا ءال ال :خيشلا

 له :وهام نآلا كلاؤسف ءرانلا يف سيل وهف مالسلا هيلع لوسرلاب عمسي مل

 ؟ةوعدلا هغلبت مل وهو بساحي فيك ؟بساحي

 .بساحي ريغصلا لفطلا نأ ريسافتلا ةءارق لالخ نم ملعن نحن :لئاسلا

 ہا



 :فلكم ريغ تام اذإ :لفط :ناسنإ ءريسافتلاو نآرقلا ريسفت يف :لئاسلا

 ةمايقلا موي نحتمي هنأ فيلكتلا تحت رثكأ وأ لقأ وأ هرمع تاونس سمخ وأ نيتتس

 .ىلاعتو هناحبس هللا نم

 ؟نوكي اذام ناحتمالا دعبو :خيشلا

 .فلاخ وأ عاطأ اذإ ران وأ ةنج امإ ررقي :لئاسلا

 .حيحص وه ام اذه ءال :خيشلا

 .تأرق ام بسح :لئاسلا

 احيحص سيل اذه ال :خيشلا

 .هللا دنع هملع :ةلخادم

 يف لجو زع انبر لوقي اذام ءنآرقلا يف هللا ملع اذه هللا دنع هملع اذه :خيشلا

 .ةيآلاب يتأي نم «مهتايرذ مهب انقحلأ :ميركلا نآرقلا

 اَنْ امو مهيد مم اتقا ناب ْمُهّنيَرد َمُهْنَعَبَتاَو اوُنَمآ َنيِذَّلاَول :ةلخادم

 .(١1:روطلا)# ْمِهِلَمَع ْنم

 ْمُهاَتْتَلأ اَمَو ْمُهَتيَيُذ مي اتفخأ ناب ْمُهّتيَذ مُهْنعبَتاَو اوُنَمآ َنيِذَّلاَو :خيشلا

 لافطألا ءالؤه تنأ لوقت فيك ؛ةيآلا هذه نم تنأ نيأ (71:روطلا»#ْمِهِلَمَع نم

 ؟نوبساحي

 ...ةريثك ريسافت يف انأرق نحن :لئاسلا

 .ةحيرص كدنع ةيآلا هذه «كيف هللا كراب ال :خيشلا

 .اذه عوضوملا اوؤرقو ةلغشلا هذه يف يل نوكراشم ناوخإلا :لئاسلا
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 وهام كل لوقأ انأ ًايناث ًاعوضوم اوؤرق «عوضوملا اوؤرق ام ءال :خيشلا

 مهب انقحلأ» :نيملسملا لافطأ امأ ءهوتأرق يذلا عوضوملا اذه «نيكرشملا لافطأ

 ءايشأ يف ىتح «مهئابآب نوقحلم نينمؤملا لافطأ ءًادبأ لاكشإ هيف ام اذه ««مهتيرذ

 نم اما :مالسلا هيلع لاق ءاهيلع تيرم فيك يردأ امو ءًادج ًادج ةريبك ةليضف اهل

 هسمت مل الإ -فيلكتلا :يأ- ةثتحلا اوغلبي مل دلولا نم ةثالث امهل تومي نيملسم

 نوقحلم مهو رانلا نولخدي ال مهنأ سيل طقف اذه سيلو "“مسقلا ةلحت الإ رانلا

 ريغ نايبصلا لافطألا نأ ملسم حيحص يف ءاج ءمهتابآل ءاعفش نونوكي لب مهئابآب

 مهلس :مالسلا هيلع ليربج مهيلإ هللا لسريف «نوكبي ةنجلا باب دنع نوفقي نيغلابلا

 الإ ةنجلا لخدن ال :اولاق ؟مكلاب ام :مهيتأيف ءلجو زع انبر مهب ام ملعأ وهو مهب ام

 هتأرق يذلا ثحبلا «...«مهعم مهؤابآو مهولخدأ :لجو زع هللا لوقيف ءانعم انؤابآو

 نيكرشملا لافطأ :نيملسملا ءاملعل لاوقأ ةثالث هيف :نيكرشملا لافطأ مه ملعأ هللاو

 تاصرع يف نونحتمي مه يناثلا لوقلا لوق اذه ةنجلا لهأ مدخ مهو ءةنجلا يف

 ىتح «رائلا يف مهؤابآو مه :ثلاثلا لوقلا ءايندلا يف مهؤابآ نحتما امك ةمايقلا موي

 يضر ةجيدخ ةديسلا هنأ ءهنم مكل يريذحتل هركذأ انأو ًاثيدح اووري ةبسانملا هذهب

 ًالجر لبق نم ةجوزتم تناك اهجوزت امل ب يبنلا نأ نوملعت اهاضرأو اهنع هللا

 اهجوز نم اهدالوأ نع مالسلا هيلع لوسرلا ًاموي تلأسف ءادالوأ هنم تفلخو

 نإ :حيحص ريغ ثيدحلا اوهبتناو اهل لاق ءاوتامو ةيلهاجلا يف تام يذلا لوألا

 .حيحص ريغ ثيدح اذه .«رانلا يف مهيغاضت كتعمسأ تئش

 نيكرشملل راغصلا لافطألا نأ ةثالثلا لاوقألل ةبسنلاب حيحصلا لوقلا...

 نيذلا ةرتفلا لهأ مكحو «نينافرخلا خويشلا مكحو نيناجملا مكح مهمكح

 .(6850مقر) ملسمو (197١مقر) يراخبلا )١(

 يا



 يف ءاج ءالؤه ؛مالسلا هيلع لوسرلا ةوعد مهغلبت مل نيذلا مهو مهيلع انيكح

 ًالوسر ةمايقلا موي تاصرع يف مهيلإ لسري لجو زع هللا نأ حيحصلا ثيدحلا

 نمو ةنجلا لخد هعاطأ نمف ءرانلا مهمامأو ءرانلا يف مهسفتأب اوقلي نأب مهرمأيف

 قرافلاو «ريبك قراف عم نكل «ةايحلا هذه يف نأشلا وه امك ًامامت «رانلا لحد هاصع

 يفانه لّسرملا ؛مهيلإ لّسرملاو لسرملاب قلعتي اوهبتنت نأ وجرأ انناوخإ اي انه
 يتلا ةيداملا مهيلإ لسرملا ةايح بسانتت نيهارب هدنعو تازجعم هدنع يف ايندلا

 ًالعف اذه هنأب هيلإ نولسرملا عنتقي ةمالعب ًاضيأ يتأي كانه لسرملا ءاهيف نوشيعي
 نمؤي نم انه ريبك قراف عم انه ءالتبالاك كانه ءالتبالاو ءنيملاعلا بر نم لسرم

 «تاوهشلاب رانلا تفحو ةراكملاب ةنجلا تفح :ثيدحلا يف ءاج امب باصيسف

 نكل ؛ةيدام ةيقيقح رانف كانه امأ «ةيونعم رانب باصيو فحي نمؤي ديري يذلاف
 ةنجلا لخد هعاطأ نمف «هللا نم اذه نأ ًانيقي نوملعي مهيلإ لسري يذلا لوسرلا

 .راثلا لخد هاصع نمو

 «ةوعدلا وأ لوسرلا ءيجم لبق فيلكت ال «ةراذنلا غولب لبق فيلكت ال :ًاذإف

 اذهب قلعتي اميف اهعدوأ يتلا هدابعب هتمحرو لجو زع هللا مكح مامت نم اذهو

 ءالؤهف (٥:ءارسإل)4 الو سَر ٌتَمْبَت ىَّنَح َنيِبَّدَعُم انُك اَمر :هلوق يف عوضوملا

 «فيلكتلا ةرئاد يف اولخد ام دعب مهنأل لوسر مهءاج ام نيكرشملا نم نايبصلا

 ال انبر كلذلو لوسرلا مهءاج ام لوسرلا ةوعد مهغلبت مل نيذلا ماوقألا كعلوأ

 ملع هدنع ناك نم ؟انبر مهب لمعي اذام ىرت ايامأ ءًادحاو ًالوق اذه ءمهبذعي

 .ةمايقلا موي تاصرع يف ًاناحتما مهل نأ باوجلاف ًافنآ هانركذ يذلا ثيدحلاب

 قيرطلا تاينب نع ينعدف ءافخ هبام قحلا وه اذهف

 (0ا ۳۸:۱٤: /؟551) "رونلاو ىدهلا"

 املا | A0۹ مكمل



 ةوعدلا هتلصو نم باب 9]

 ديعولا لهأ نم سيل اهتقيقح ريغ ىلع

 :[ ب هللا لوسر لاق]

 يب نمؤي الف «ينارصن الو «يدوهي الو «ةمألا هذه نم يب عمسي دحأ نم ام

 (راثلا لخد الإ

 :[مامإلا لاق]

 نيبذعم انك اموإ# :ىلاعت هلوقل ًارسفمو ًانيبم هدع نكمي ةمجرتلا ثيدح نإ مث

 :هيف للاب هلوق ةظحالم عم #ًالوسر ثعبن ىتح

 ام ريغ ىلع هب عمس نمف ًايبن الو سر أر شب 97 هتقيقح ىلع :يأ ؛(يب عمسي»

 ةلهج ضعب ببسي ؛قالخألا نساحمو رونلاو ىدهلا نم اب هيلع ناك

 مهبوعشل هنوروصي نيذلا ؛نيدحلملاو نيرصنملا نم ةلالضلا ةاعد وأ ؛نيملسملا

 ملو هب اوعمسي مل بوعشلا ءالؤه لاثمأف ؛هنع ةفورعملا ةا هتقيقح ريغ ىلع
 .ثيدحلا يف روكذملا ديعولا مهلمشي الف ؛ةوعدلا مهغلبت

 ناك يتلا هتافصو هتقيقح ىلع :يأ ؛«..مانملا يف ينآر نم» : ب هلوقك اذهو

 ملف ؛هتيحل تباش دق ًاريبك ًاخيش هآر هنأ ًالعف ىعدا نمف ؛هتايح لاح يف اهيلع

 هللا ىلص هلئامش نم فورعم وه امم هيلع ناك ام فلاخت ةفصلا هذه نأل ؛هري

 .ملسو هلآو هيلع ىلاعت

 .(701 0574/١/8 "ةحبحصلا"



 ةرتفلا لهآ نم سيل ةيلهاجلا يف تام نم باب +1
 ولف ىلع راځتلا یییل طئاح يف هلو يلا امَنْبَب َلاَق ِتباَنُنْب دَر [نع]

 اَذَك لاق - ٌةَعَيْرَأ وأ ٌةَسْمَح > وأ هنس بف ادإو بقل ت اَحْذِإ
 ر ر ر

 ْتَداَكَف هب ْتَداَح ْذِ ُهَعَم ٌنْحَنَو

 هلأ جر لكك قالا وِذَه َباَحْصَأ ف رعي ْنَم١ لاق - يرْبرجلا ا

 دحلا...ِكاَرْشِإلا ىف اوُناَم ّلاَق .«ءالّوَه تام ىَتَمَف» لاق

 :[كارشإلا يف هلوق ىلع اًقلعم مامإلا لاق]

 يفاوت تام نيذلا نأ ىلع ليلد هيفف ؛ةيلهاجلا يف ينعي ؛كارشإلا نمز يأ

 .ةريثك كلذ يف ثيداحألاو ةرتفلا لهأ نم اوسيل ةيهاجلا

 .(188 ص )" ملسم حيحص رصتخم"

 ةرتفلا لهأ نم اوسيل ةيلهاجلا لهأ باب 3

 :[ اپ هللا لوسر لاق]

 ام) ربقلا باذع (نم) مكعمسي نأ لجو زع هللا توعدل اونفادت ال نأ الول»

 .1(ينعمسأ

 :[ خو لاقو]

 ا

 نم هللاب اوذوعت» :لاقف نالا باذاع م لاب ةوعت ا ولاق هرات باذع م لاب

 رهظ ام نتفلا نم هللاب اوذوعت» :لاق ءربقلا باذع نم هللاب اذوعن :اولاق ؛«ربقلا باذع

 هللاب اوذوعتا :لاق «نطب امو اهنم رهظ ام نتفلا نم هللاب ذ وعن :اولاق :««نطب امو اهنم

 ل A ريو



 .«لاجدلا ةئتف نم هللاب ذ وعن :اولاق ««لاجدلا ةنتف نم

 دروأ مث "ةرتفلا لهآ نم اوسيل نويلهاجلا":هلوقب نيثيدحلل مامإلا مجرت]

 :[هنم] ةريثك دئاوف ثيداحألا هذه ىف و

 مهكرشب نوبذعم مالسلاو ةالصلا هيلع هتثعب لبق اوتام نيذلا ةيلهاجلا لهأ نإ

 «يبن ةوعد مهغلبت مل نيذلا ةرتفلا لهآ نم اوسيل مهنأ ىلع لدي كلذو «مهرفكو

 هلوقل باذعلا اوقحتسي مل كلذك اوناك ول ذإ ؛نيرخأتملا ضعب هنظي امل افالخ

 ثيدح حرش يف يوونلا لاق دقو .#الوسر ثعبن ىتح نييذعم انك ام و :یلاعت

 .ثيدحلا " ...رانلا يف :لاق ؟يبأ نيأ هللا لوسر اي لاق الجر نأ " :ملسم

 الو ءرانلا يف وهف رفكلا ىلع تام نم نأ هيف " :(دنهلا عبط ١١5 /1) يوونلا لاق

 ةدابع نم برعلا هيلع تناك ام ىلع ةرتفلا ىلع تام نم نأ هيفو «نييرقملا ةبارق هعفنت

 دق تناك ءالؤه نإف «ةوعدلا غولب لبق ةذخاؤم اذه سيلو ءرانلا لهأ نم وهف ناثوألا

 ." مهيلع همالسو ىلاعت هللا تاولص ءايبنألا نم هريغو ميهاربإ ةوعد مهتغلب

 "الصحبحة")1١/١/ ۲۹۲ ۲۹٤ ۲۹۷(.

 ةرتفلا لهأ نم اوسيل ةيلهاجلا لهأ باب ]1

 فرعي نما :لاقف ةسمخ وأ ةتس ربقأ اذإو هيقلت تداكف هب تداح ذإ هعم نحنو هل

 :لاقف كرشلا ىف اوتام :لاق «؟اوتام ىتمف» :لاق انآ لجر لاقف ربقألا هذه باحصأ

 نم مكعمسي نأ هللا توعدل اونفادت ال نأ الولف ءاهروبق يف ىلتبت ةمآلا هذه نإ»

 باذع نم هللاب اوذوعت» :لاقف ههجوب انيلع لبقأ مث «هنم عمسأ يذلا ربقلا باذع

 ةلغب ىلع راجنلا ىنبل طئاح نع

AY 
 يا



 :اولاق «ربقلا باذع نم هللاب اوذوعت» :لاقف :رانلا باذع نم هللاب ذوعن :اولاق «رانلا

 اولاق «نطب امو اهنم رهظ ام «نتفلا نم هللاب اوذوعت» :لاق ءربقلا باذع نم هللاب ذوعن

 «لاجدلا ةنتف نم هللاب اوذوعت» :لاق .نطبامو اهنم رهظ ام «نتفلا نم هللاب ذوعن

 .ملسم هاور .«لاجدلا ةنتف نم هللاب ذوعن :اولاق

 :[ًالئاق كرشلا يف اوتام:هلوق ىلع مامإلا قلع]

 نم اوسيل ةيلهاجلا لهأ نأ ىلع ليلد هيفف ءو هتثعب لبق ةيلهاجلا يف يأ

 نم](١١١) ثيدحلا رظناف ةريثك كلذ يف ثيداحألاو نوبذعم مهنأو ةرتفلا لهأ

 ثيداحألا» نم )١9( ثيدحلاو ؛هجيرخت يف هانركذ امو [حيباصملا ةاكشم

 .. .(ةحيحصلا

 .(55 ")١/ حيباصملا ةاكشم قيقحت "

 راثلا يف ةيلهاجلا يك رشم نأ نايب باب [۷۳]
 كَم لوسرلا يدلاو مهيف امب ةرتفلا لهآ نم اوسيلو

 :[ وم هللا لوسر لاق]

 (رانلا يف كابأو يبأ نإ)

 :[مامإلا لاق]

 نم (؟78 /1) " ريكانملاو ليطابألا " يف ''"يناقروجلا هجرخأ ثيدحلا و

 - اذهك - اهلك لدت ىرخأ ثيداحأ ةلمج يف دنه يبأ نب دواد نع ىرخأ قيرط

 رظنا .مضلاب مأ ميجلا حتفب وه لهو ؟يازلاب مأ ءارلاب وه له ءاريثك افالتخا هطبض يف اوفلتخا )١(
 .[هنم] .ها .(178/5) " ريسلا " ىلع ةيشاحلا



 نظي امك ةرثفلا لهأ نم سيلو ءرانلا يف وهف اك رشم ةيلهاجلا يف تام نم نأ ىلع

 كلت نمو !ةنسلا نم مهب رثأت نمو «مهنم ةعيشلا ةصاخبو «ساتلا نم ريثك

 هللا لوسر اي :لاق الجر نأ سنأ نع تباث نع ةملس نب دامح هاور ام ؛ثيداحألا

 .فرحب افرح ةمجرتلا ثيدح ركذف :لاقف ؛هاعد ىفق املف ءرانلا يف :لاق ؟يبأ نيأ

 (5171/8) دواد وبأو (99/1) ةناوع وبأو (17- ۱۳۲ /۱) ملسم هجرخأ

 /؟؟9/5) ىلعيوبأو (۲۹۸ /۳) دمحأو «هححصو (؟١/77) يناقروجلاو

 دامح نع قرط نم (۱۹۰ /۷) يقهيبلاو (ناسحإلا- 01/8) نابح نباو 5

 )1١8( مقرب لوألا دلجملا يف مدقتملا صاقو يبأ نب دعس اهنمو .هب ةملس نب

 ثيدح ىنعمب هنإف ؛كانه هببس عجارف .«رانلاب هرشبف رفاك ربقب تررم امثيح» :ظفلب

 .هلمأت نمل ةمجرتلا

 يف يبر تنذأتسا» :همأ ربق راز امل ةا هلوق عوضوملا اذهب لصتي امم نإو

 .ثيدحلا «..يل نذأف ءاهربق روزأ نأ يف هتنذأتساو «يل نذأي ملف اهل رفغتسأ نأ

 نم (188- ۱۸۷ ص) " زئانجلا ماكحأ " يف جرخم وهو ؛هريغو ملسم هاور

 .ءاش نم امهعجاريلف :ةديربو ةريره يبأ ثيدح

 .ةكربو ريبك ريخ انركذ اميفو «ةريثك بابلا اذه يف ثيداحألاو

 مهدنع دادعتسا ال مويلا لبقو مويلا سانلا ضعب نأ ملسملا خألا اهيأ ملعاو

 يدلاو ىلع رفكلاب مكحلا نم اهيف ام ينبتو «ةحيحصلا ثيداحألا هذه لوبقل

 دشأ ركنتسيل مالسإلا ىلإ ةاعدلا نم هنأ نظي نم مهيف نإ لب ا لوسرلا

 اذه نأ يداقتعا يفو !ةحيرصلا اهتلالدو ثيداحألا هذه ركذل ضرعتلا راكنتسالا

 امك - اذهو ءاهب اوقدص نإ اهلاق يذلا لي يبنلا ىلع مهنم بصني امنإ راكنتسالا
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 اذهو ءاهوححصو اهوور نيذلا ةمئألا ىلع :لقألا ىلع وأ «حاوب رفك - رهاظ وه

 ىلإ مهل قيرط ال هنأل «مهنيدب نيملسملا كيكشت هنم مزلي هنأل «حارص رفك وأ قسف

 ريصب ملسم لك ىلع ىفخي ال امك 9 مهيبن قيرط نم الإ هب ناميإلاو هتفرعم
 سانلاو - مهئاوهأو مهقاوذأو مهفطاوعل اهتقفاوم مدعل اهب اوقدصي مل اذإف «هنيدب

 درلادج ميظع باب حتف كلذ يف ناك - فالتخالا دشأ نوفلتخم كلذ يف

 يلتبا نيذلا باتكلا نم ريثك نم مويلا دهاشم رمأ اذهو «ةحيحصلا ثيداحألا

 ال نمم مهلاثمأو نانملا دبع نباو قيلبو يديوهلاو يلازغلاك مهتاباتكب نوملسملا

 !مهؤاوهأ الإ اهفيعضتو ثيداحألا حيحصتل مهدنع نازيم

 هيلإ نيبستنملا ضعب مالقأب مدهي نأ هنيد ىلع قفشملا - ملسملا اهيأ ملعا و
 ره امنإ «مهناميإ وأ صاخشأ رفكب رابخإلا هيف امم اهوحنو ثيداحألا هذه نأ -

 كلذ .ملأ# :ىلاعت هلوقل «لوبقلاب اهيقلتو اهب ناميإلا بجي يتلا ةيبيغلا رومآلا نم

 :هلوقو (* -١:ةرقبلا»# بيغلاب نونمؤي نيذلا.نيقتملل ىده هيف بير ال باتكلا

 نم ةريخلا مف نوكي نأ ارمأ هلوسرو هللا ىضق اذإ ةنمؤم الو نمؤمل ناك امو#

 ال نيرمأ دحأ هنم مزلي اهب ناميإلا مدعو اهنع ضارعإلاف :("5 :بازحألا)# ..مهرمأ

 تاقثلا اهتاور بيذكت امإو ءا: يبنلا بيذكت امإ :- رم امهالحأو - امهل ثلاث

 وأ ثيداحألا هذه نوركني نيذلا ضعب نأ ملعأ اذه بتكأ نيح انأو ؛مدقت امك

 «هلئاسر ضعب يف -هنعو انع هللا افع- يطويسلا لعف امك ًالطاب ًاليوأت اهتولوأتي

 نأ نوركئيف «هايإ مهبحو ءا يبنلا ميظعت يف مهولغ كلذ ىلع مهلمحي امنإ

 !! و هنم امهيلع قفشأ مهنأكف ءامهنع هسفن وه ربخأ امك ب هاوبأ نوكي

 ةنسلأ ىلع روهشملا ثيدحلا ىلإ كلذ يف نكري نأ مهضعب عروتي ال دقو

 Ao ي م م ممم



 ثيدح وهو .هيوبأ :ةياور يفو ءهمأ هل هللا ايحأ ةو يبنلا نأ هيف يذلا سانلا ضعب

 يبهذلاو ركاسع نباو «يناقروجلاو ينطقرادلاك ملعلا لهآ دنع لطاب عوضوم

 " باتك تئش نإ هل عجارو «هعضوم يف نيبم وه امك مهريغو «ينالقسعلاو

 ۲۲۲ )١/ يئاويرفلا نمحرلا دبع روتكدلا قيلعتب ىناقروجلل " ريكانملاو ليطابألا

 ثيدح اذه " )١/ ۲۸٤(: " تاعوضوملا " يف يزوجلا نبا لاقو (۲۲۹ -

 ىفكيو «ةنياعملا دنع نمآ ول لب ال :ةعجرلا دعب نمؤي نأ هعفني ال ًارفاك تام نم نأ

 شوج 477 ب هلوقو 6 رفاك وهو تميف# :ىلاعت هلوق ثيدحلا اذه در يف

 .«يل نذأي ملف يمال رفغتسأ نأ يبر تنذأتسا١ :(حيحصلا)

 نمحرلا دبع خيشلا ةزيجو ةعصان ةرابعب ءالؤه يف لوقلا نسحأ دقلو

 " ةعوضوملا ثيداحألا ىف ةعومجملا دئاوفلا " ىلع هقيلعت ىف هللا همحر ىناميلا

 «سانلا ضعبب ةبحملا حمجت ام ًاريثك" :(۳۲۲ ص) لاقف :يناكوشلا مامإلل

 ؛ةيعرشلا ةبحملل فانم كلذ نأ ملع قفو نمو ءاهبراحيو ةجحلا ىطختيف

 ."ناعتسملا هللاو

 "عيلآللا " هباتك ىف لواحو «مدقت امك ءاملعلا رابك دنع لطابلا ءايحإلا ثيدح

 «خوسنم هنأب «هانعم يفامو ناذئتسالا ثيدح نيبو هنيب قيفوتلا (۲۹۸ - )۱/ ۲٣۰

 كلذو !ماكحألا يف امنإو رابخألا يف عقي ال خسنلا نأ لوصألا ملع نم ملعي وهو

 كلذ خسني مث رانلا يف هنأ صخش نع قودصملا قداصلا ربخي نأ لقعي ال هنأ

 ۸11 یا



 قباطملا سنأ نع ملسم ثيدح ركذ نع ضرعأ هنأ كلذ يف هحومج نمو

 ملقلا هب طتشا دق هنإ لب «ةراشإ ىندأ هيلإ رشي ملو ءأقلطم ًاضارعإ ةمجرتلا ثيدحل
 وهو !ةملس نب دامح ةياور يف مهضعب مالكب اقلعتم فعضلاب هيلع مكحف ءالغو

 نبا لاق لب «ةحيحص تباث نع هتياور نأو «مهتاقثو نيملسملا ةمثأ نم هنأ ملعي

 نب دامح مث «ناميلس مث ؛دامح تباث باحصأ تبثأ :امهريغو دمحأو ينيدملا

 .حاحص يهو ءديز

 ءايحإلا ثيدح يف هل ةلاسر يف ادج ًاميدق هتأرق تنك روكذملا هفيعضتو

 نم اهعجاريلف هراوع عبتتأو .همالك لقنأل نآلا يدي اهلوطت الو - دنهلا عبط -

 يف اضيأ هركذ نع ضرعأ هنأ تظحال يننأ هايإ هفيعضت راثآ نم ناك دقلو

 "هتدايز "و" ريغصلا عماجلا " لثم «بدو بهام لكل ةعماجلا هبتك نم ءيش

 الو لوح الو «ناعتسملا هللاو " لامعلا زنك " هنم الخ كلذلو !" ريبكلا عماجلا"و

 .هللاب الإ ةوق

 ىلع قيدصتلاو ناميإلا مدق يذلا يقهيبلا ظفاحلا نيبو هنيب قرفلا لمأتو

 :هبقع لاق ؛«حافس ريغ حاكن نم تجرخ# :ثيدح ركذ امل هنإف «:ىوهلاو ةفطاعلا

 يبأ ثيدحو اذه سنأ ثيدح قاس مث ؛" ..انربخأ ام ليلدب ءنيكرشم اناك هاوبأو "

 . ةو همأ ربق ةرايز يف مدقتملا ةريره

 .(۹۷۷-۱۸۲ /۱ /5)'' ةحيحصلا'"
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 ؟ةمايقلا تاصرع يف ةيلهاجلا لهأ ضعب نحتمي له باب 1
 :[ ريثك نبا لاق]

 يفاني ال ؛رانلا لهأ نم مهنأب بلطملا دبع هدجو هيوبأ نع قلي هرابخإ
 مصلاو نيناجملاو لافطألاو ةرتفلا لهأ نأ ةددعتم قرط نم دراولا ثيدحلا

 هلوق دنع "انريسفت" يف اًنتمو اًدنس هانطسب امك «ةمايقلا موي تاصرعلا يف نونحتمي

 بيجي نم مهنم نوكيف ١١(. :ءارسإلا»#الوسر ثعبن ىتح نييذعم انك امو :ىلاعت

 :[ًالئاق مامإلا قلعف]

 يف ناك نم ضعب نأ ضارتفا نكمملا نم ناك نإو هنأل ءاَّدج ديج عمج اذهو

 ضرتفن نأ اًضيأ نكمملا نم نإف...ةجحلا هيلع تميقأو ةوعدلا هتغلب دق ةيلهاجلا

 نمف «ةمايقلا تاصرع يف ناحتمالا همامأف ذئئيحو ءةوعدلا هغلبت مل مهضعب نأ

 يتلا ثيداحألا لمحت نيكلاهلا نم عونلا اذه ىلعو «كله دقف الإو ءاجن دقف حجن

 .(۲۸ص)"ةيوبنلا ةريسلا حيحص"

 ةيرق لك يف انثعبل انئش ولوإ :ىلاعت هلوق نيب عمجلا باب []
 #4 ريذن اهيف الخ الإ ةمأ نم نإو# :ىلاعت هلوقو #اريذن

 : واب يبنلا صئاصخ نم "لوسلا ةيادب" يف مالسلا دبع نبا زعلا ركذ]

 ىلإ ل دمحم انيبن لسرأو ؛:ةصاخ هموق ىلإ يبن لك لسرأ ىلاعت هللا نأ"
 باوث ل: انيبنلو ؛هتمأ ىلإ هغيلبت باوث ءايبنألا نم يبن لكلو «سنإلاو نجلا

ATA 
 يا



 يف انثعبل انئش ولو# :ىلاعت هلوقب هيلع نئمت كلذلو ءهيلإ لسرأ نم لك ىلإ غيلبتلا

 هللا لوسرل لصح امل اريذن ةيرق لك يف ثعب ول هنأ :نئمتلا هجوو #اريذن ةيرق لك

 ."هتيرق لهأل هراذنإ رجأ الإ هله

 [:اًقلعم مامإلا لاقف]

 نيبو ةروكذملا ةيآلا نيب ةافانم ال هنأ ىلإ فيطل هيبنت مالكلا اذه يفو :تلق

 علاج هنامز ىلوألاب دارملا نأل ؛#ريذن اهيف الخ الإ ةمأ نم نإو# :ىلاعت هلوقو

 .هلبق ام ىرخألابو

 ٤۷( ص)"لوسلا ةيادب قيقحت"

 هنم باب [7هك]

 [اماهنم ركذف رانلا ءانفب لاق نم ةلدأ «راتسألا عفر» يف يناعنصلا دروأ]

 موي ةعبرأ [يتأي]» ًاعوفرم عيرس نب دوسألا ثيدح نم «هدنسم» يف دمحأ هجرخأ

 يف تام لجرو «مره لجرو «قمحأ لجرو ءأئيش عمسي ال مصأ لجر :ةمايقلا

 :لوقيف قمحألا امأو ءًائيش عمسأ امو مالسإلا ءاج دق بر :لوقيف مصألا امأ «ةرتف

 مالسإلا ءاج بر :لوقيف مرهلا امأو رعبلاب ينوفذحي نايبصلاو مالسإلا ءاج بر

 ذخأيف ءلوسر نم يناتأ ام بر :لوقيف ةرتفلا يف تام يذلا امأو ءائيش لقعأ امو

 اهولخد ول هديب يسفن يذلاوف :لاق راتلا اولخديل مهيلع لسريف ؛هنعيطيل مهقيثاوم

 .ًامالسو ًادرب مهيلع تناكل

 هلثم ةريره ىبأ نع رمتآ دانسإب ةبقع هاورو «ديج هدانسإو (7 5 /4) «دنسملا» يف [دمحأ هجرخأ] )١(

 هلاجرو «اهيلإ بحسي اهلخدي مل نمو امالسو ادرب هيلع تناك اهلخد نمفلا :هرخآ يف لاق هنأ ريغ

 = )۲٤١( (ىواتفلا عومجم) يف ةيميت نبا هركذ دقو «يرصبلا نسحلا ةنعنع هيف نأ الول تاقث

a 



 :[الئاق هيلع بقع مث]

 :ةنجلا اهلهأ لوخدو رانلا ءانف يف وه ذإ عازنلا لحم يف ًاضيأ ثيدحلا سيل

 ملف ؛نيفلكم ريغ ايندلا راد يف اوناك مهنإف «نيك رشمب اوسيل نولوألا ةثالثلا ءالؤهو

 :اهيف مهو تينف مث رانلا لخد نمم اوسيلو «نيك رشم اوناك مهنأ مهنم ققحتي

 نم نإو# :ىلاعت هلوق صنب هلبق نم عرشب بطاخم ةرتفلا يف تام يذلا عبارلاو

 .لكشم ثيدح وهو...(؟4 :رطاف)# ريذن اهيف الخ الإ ةمأ

 :[ًالئاق مامإلا قلعف]

 الإ. ةيآلا نيب ضراعتلا هل ادب نوكي نأ الإ لاكشإلا هجو يل نيبتي مل :تلق

 اذه ناك نإف .«ريذن نم يناتأ ام» :ةرتفلا يف تام يذلا هلوق نيبو #ريذن اهيف الخ

 نم درف لك ةراذنلا غلبت نأ يرورضلا نم سيل هنآل ؛يدنع لاكشإ الف لكشملا وه

 هذه يف ىتح ءةوعدلا مهغلبت مل نم ةمأ لك يف نوكي نأ نكمي لب «ةمأ لك دارفأ

 بطقلاو يلامشلا بطقلا ناكس نأب لوقي نأ عيطتسي يذلا نمف ؛ةيدمحملا ةمآلا

 هيف ترسيت يذلا اذه انرصع لبق اميس ال واب يبنلا ةوعد مهتغلب دق يبونجلا

 ىلع مهلاثمأ ىلإو مهيلإ ةوعدلل نوغلبملا نيأ نكلو «هريغو ويدارلاك غيلبتلا قرط
 بلق ىلع تلزن يتلا قحلا ةوعدلل نوغلبملا نيأ لب ؟مهتاغلبو ضرألا هجو

 ءاهوبراحو لب ءاهنع مهتم نوريثكلا فرحنا نيح مهسفنأ نيملسملل لاو دمحم

 يف يناربطلاو (1871) ًاضيأ نابح نبا هجرخأ لوألاو .«براقم هدانسإ» :لاقو هوحن ًارصتخم

 .فلؤملا هيلإ راشأ يذلا هلعلو متأ اذهو .٠...ةمايقلا موي نوجتحي ةعبرأ» :ظفلب )۸٤١( «ريبكلا»

 «مصاع يبأ نبال ةنسلا» يف ةريره يبأ ثيدح نم ثيدحلا تيأر مث .قبس امك دمحأ ظفل نكل

 ناك ولو )١474( «ةحيحصلا» ىلإ دوسألا ثيدح جيرخت يف ةلاحإلا هيفو (يقيقحتي - ) ٠٠

 .[هنم] .قيلعتلا اذه نم ريثك نع ينانغأل يدي تحت

 ہا



 نم عرشب بطاخم ةرثفلا يف تام يذلا نأ :فلؤملا لوق نإف :ًايناثو ؛ًالوأ اذه

 ممألا نم ةمأ نم ام» :ىنعملا نآل ؛#ةمأ نم نإو# :ىلاعت هلوق هيلع لدي ال ..هلبق

 يف يناكوشلا لاق امك «اهرذني ءايبنألا نم ريذن اهيف ىضماالإ ةيضاملا

 .(ريدقلا حتف»

 ال ءيش اذهف هلبق نم عرشب بطاخم ةرتفلا يف تام نم نأ ىلع لدت اهنأ امأو

 فيكف .صاخ ليلد نم هل دب ال لب ديعب نم الو بيرق نماال ةبآلا هيلع لدت
 ىلإ تثعبو ةصاخ هموق ىلإ ثعبي يبنلا ناكو» :ُهقْلَي هلوق وهو هفالخ تباثلاو

 .(580) «ءاورإلا» يف جرخم وهو ناخيشلا هاور .«ةفاك سانلا

 .(11١-14ص)"راتسألا عفر قيقحت"

 ُهاَعَد یھ امف (راّتلا ىف َلاَق ؟ىبأ يآ هللا َلوُسَر ب َلاَق الجر نأ سنا ْنَع

 :[ مامإلا لاق]

 يبأ نب دعس ثيدح اهنم ءدهاوش هلو «(۱۳۲-۱۳۳ /۱) ملسم [هجرخأ]

 .هدعب ىتألا صاقو

 ءاملعلا يقلتو «هدهاوش ةرثكو «هدانسإ ةحص عم ثيدحلا اذه نأ ملعاو

 لاقف «ةيهاتتم ةلاهجو ةأرجب هدر دق (ةرهز وبأ) خيشلا نإف ؛هل لوبقلاب داقنلا
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 امو] :لوقي ىلاعت هللا نآل «هدنس يف بیرغ وه امك «هانعم يف بيرغ ربخ هنإلا



 ةالصلا هيلع دمحم وبأ ناك دقو ء(١٠:ءارسإلا) [الوسر ثعبن ىتح نيبذعم انك

 !«رانلا الخدي نأ روصتي ةنمآو هللادبع نأ تروصت امدنع يمهفو يعمس يف

 ءاملعلاب مث ءآلوأ هللا لوسرب نمؤي نم فقوم اذه له !هللا ناحبس اي :لوقأف

 ام اوزيمو ءانل اهوظفحو ةو هثيداحأ انل اوور نيذلا ءًايناث نيصلخملا نيقداصلا

 هنع تباثلا حيحصلا نم ثيدحلا اذه نأ ىلع اوقفتاو ءاهنم حصي مل امم حص

 -مهريغو ةلزتعملاك - ءاوهألا لهأ ليبس وه اذه (ةرهز وبأ) فقوم سيلأ !؟ ا

 معزي خيشلاو !؟ةنسلا لهأ مهيلع هدر امم «نييلقعلا حيبقتلاو نيسحتلاب اولاق نيذلا

 مهدرو «لقعلا ميكحت يف ةلزتعملا ليبس كلسو ءمهفلاخ هلاب امف «مهنم هنأ

 هدر اوعيطتسي مل اذإ ًاليوأت امإ «مهئارهآل اهتفلاخم درجمل ةحيحصلا ثيداحألل

 بيرغ ثيدح هنأ هنظل ثيدحلا اذه در هنإف «خيشلا هلعف ام نيع اذهو !؟هلصأ نم

 :هلوقب ةرايزلا ثيداحأ لوأتو - تيأر امك - درف

 ذإ هل عضوم ال رافغتسالا نأل ؛(همأل) رافغتسالا نع ل يبنلا يهن لعلو»

 !«ثوعبم يبن نم فيلكتلاب باطخ نكي مل هنأ

 كاذ دنع (لعل) لعجا :-فلسلا ضعب نم انملعت امك - هل لوقن نحنو

 ةقفش ناك امنإ ةو هءاكب نأ ىلع ةعطاق ةلالد لدت ةرايزلا ثيداحأ نإف !بكوكلا

 يف ينم هركذ قبس امك «ةديرب ثيدح قرط ضعب يف حيرص اذهو «رانلا نم اهيلع

 هلوقب اهنم ةريره يبأ ثيدح ىلع يوونلا مامإلا قلع كلذلو .ًابيرق هيلع قيلعتلا

 :(ملسم حرش) يف

 تزاج اذإ هنأل ءةافولا دعب مهروبقو ءةايحلا يف نيكرشملا ةرايز زاوج هيف»

 مالا ف
 يا



 .(رافكلل رافغتسالا نع ىهنلا هيفو «ىلوأ ةايحلا يفف ةافولا دعب مهترايز

 :اذه سنأ ثيدح حرش يف لاقو

 نأ هيفو «نيبرقملا ةبارق هعفنت الو ءرانلا ىف وهف رفكلا ىلع تام نم نأ هيفا

 ءراثلا لهأ نم وهف ناثوألا ةدابع نم برعلا هيلع تناك ام ىلع ةرتفلا ىلع تام نم

 ميهاربإ ةوعد مهتغلب دق تناك ءالؤه نإف ءةوعدلا غولب لبق ةذخاؤم اذه سيلو

 .«مهيلع همالسو ىلاعت هللا تاولص ءايبنألا نم هربغو

 ةرتفلا لهآ نأ (ةرهز وبأ) معز ىلع حيرص در يوونلا مامإلا مالك يفو :تلق

 هنأل «ىوعد درجم اذه هلوق نأ عمو !نوبذعي ال إو يبنلا ةثعب لبق نم اوناك نيذلا

 نأ - بذعيال ةوعدلا هغلبت مل نم نأ انه يهو - ةدعاقلا ةحص نم مزليال

 امك ليلد نم هل دب ال اذه لب «ةوعدلا مهغلبت مل ةينالفلا ةمآلا وأ ينالفلا صخشلا

 ميركلا ئراقلل نيبتي ذئنيحو ءأقلطم (ةرهز وبأ) هيلع جرعي مل امم اذهو ءرهاظ وه

 دسفي امب ةرايزلا ثيداحأ لوأتو «سنآ ثيدح در نيح ملعلا ىلع ىنجت دق مك

 !؟ةلطابلا ىوعدلا هذه درجمب اهتلالد

 ىلع اهعومجم لدي ًاَّدج ةريثك ثيداحأل اهتفلاخم اهنالطب كل دكؤي امم نإو

 :اهضعب ركذأ نأ نم انه دب ال هنأ ىرأو ءاهفالخ ىلع باوصلا نأ

 لوأ ناك ؛رانلا يف هبصق رجي يعازخلا رماع نب ورمع تيأر»: ا هلوق - ١

 .ناحيشل يس ا هاور .(بئاوسلا بيس نم

 .«ليعامسإ نيد ريغ نم لوأ ناك»:ةياور ىفو

 «قتعيو «فيضلا ىرقي ناك :اولاقف «ناعدج نب هللادبع نع اپ هولأس -

 yy ل



 .ملسم هاور .«نيدلا موي يتئيطخ يل رفغا !بر :ًاموي لقي مل هنإ ءال»

 :اولاق .(؟اذه ام» :لاقف «(ربق نم :ينعي) ًاتوص عمسف لخنب رم ا هنأ -*

 : ولو لاقف ةيلهاجلا يف نفد لجر ربق

 ام ربقلا باذع نم مكعمسي نأ لجو زع هللا توعدل اونفادت ال نأ الول»

 نب ديز ثيدح نم دهاش هلو«رباج نعو ءسنأ نع قرط نم دمحأ هاور ؛(ىنعمسأ

 )194و19۸( «ةحيحصلا١ يف جرخم وهو «دمحأو ملسم دنع تباث

 يف ةبصق رجي نجحملا بحاص فوسكلا ةالص يف لا هتيؤر ثيدح -

 .(695) «ءاورإلا» يف جرخم وهو «هریغو ملسم هاور

 )١١١/١- «دئاوزلا عمجم» يف يمثيهلا اهجرخ ىرخأ ثيداحأ بابلا يفو

 نيكرشملا نأ ىلع ةعطاق ةلالد لدت اهعومجمب ىهو «ءاش نم اهعجاربلف «أ8

 (ةرهز وبأ) لالدتسا طقسف «ةرتفلا لهآ نم اوسيل مهف ؛رانلا لهآ نم ةيلهاجلا يف

 .ًاليصفتو ةلمج ةيآلاب

 :هالعأ مدقتملا سنأ ثيدح ىف هلوق امأو

 !«هدئس ىف بیرغ وهامك ..»

 كبسحو «هيف ةبارغ ال حيحص ثيدحلاف ءاهتقباسك ةلطاب ىوعد هذهو :لوقأف

 :دحاو هب درفت هنأ ىنعمب بیرغ هنأ كلذب دارأ نإو ««حيحصلا» يف جرخأ هنأ ًاليلد

 ىلع ةوق هديزت دهاوش هل نأ ىلع «تابثآ تاقث هتاور لك نأل «هرضی ال امم كلذف

 .ىوهلا هبلغو ًاضيأ طروت يطويسلا نأ ملعأ اذه لوقأ نيح انأو .مدقت امك ةوق

 عماجلا» يف هدروي مل هنأ ةجرد ىلإ - هب ةملس نب دامح درفتب ثيدحلا لعأف

 ا ٤ ۸۷



 دوأ تنكو ؛مهظافحو نيملسملا ةمئأ نم وهو -«هيلع هليذ» يف الو «ريغصلا

 هللاو ؛مدقت هنم انبسحف ؛مالكلا لاط نكلو هيلع درلا يف ًاضيأ سفنلا ليطأ نأ

 .قيفوتلا يلو

 (۲-۲۷ غص) "ةيوبنلا ةريسلا حيحص"

 هنم باب [۷۸]

 يف كوبأو يبأ» :يبارعألل ةو لوسرلا لوق «ثيدحلل ةبسدلاب :ةلخادم

 َرِذنُتل## :ىلاعتو هناحبس هللا لوق فلاخي اذه نأ نولوقي نيرسفملا ضعب ...«رانلا

 مهيف لسري ملو ىلاعتو هناحبس هللا مهبذعي فيكو «(5:سي)# ْمَهّؤاَبآ رنا اَماَمْوَق

 مكازج مكدر امف «(٥٠:ءارسإلا) الو سَر َتَعْبَت ىَّنَح َنيَِذَعُم انك اَمَو# :لوسر

 .ًاريخ هللا

 .سب .ًالوسر انيلإ هللا ثعب ام نحن نإ :لوقي لهاجلا اذه نأ يدر :خيشلا

 .ةيافكلا كمهف ىفو

 .كيف هللا كراب :ةلخادم

 .ال الو حضاو :خيشلا

 .حضاو :ةلخادم

 ...همجرت هدب لكلا :رخآ لخادم

 فلاخي هلاثمأو ثيدحلا اذه نأ نولوقي مهنأ ءةيهانتم ةلفغ هذه :خيشلا

 لوبقلاب ةمآلا اهتقلت ىتلا ةحيحصلا ثيداحألا نأ لوقأ قحلاو قحلاف «نآرقلا



 ثيدحلا اذه نأ اوعديو نيئثا وأ دحاو ىتأي امنيح «ثيدحلا ةمئأ اهسأر ىلعو

 ىلع ةمألا نأ روصتي هنأل ؛سانلا لهجأ نمو سانلا قمحأ نم اذه «نآرقلل فلاخم

 اذه ةفلاخم عم هب هللا نيدتو هححصت يهو ءاهيدبأ نيب ثيدحلا اذه نامزلا رم

 .ميركلا نآرقلل ثيداحألا هذه وأ ثيدحلا

 نآرقلا مهفي وه «ميركلا نآرقلل همهفل ٌفلاخم ءًافلاخم سيل هنأ لوقأ قحلاف

 ةحيحصلا ثيداحألا ديف «ةيلاتتم ءاطخأ أطخلا اذه ىلع ينبي مث ءأطخ ميركلا

 وأ ةراذنلا نأ اهلثامي امو ةيآلا هذه نم نومهفي ءةميركلا تايآلل همهف ءوس ببسب

 كرابت هدابع ىلع هب ةجحلا هب موقت ام لك يف هصخشب نوكي نأ بجي ريذنلا

 نحن انآ مالكلا اذه ىنعم انه لئاسلا تيجأ انآ ءكلذك رمألا سيلو «ىلاعتو

 مالسلا هيلع انيبن ريذنلا ءريذن اندنع ام ءانريذن نيأ ءريذن نم انءاج ام نيملسملا

 .ةرشابم انيلإ لسرأ ام انيبن بيط

 نآلا نحنو ؛ةرشابم ريذن نوكي مزال هنأ ةيآلا كانه مهفن يتأن اذامل :ًاذإ

 لوقن ردقنو ءريذن نم اناتأ ام لوقن ردقن نحن ناك اذإف...:ةرشابم ريذن انيتأي مل

 .ريذن اناتأ

 .ًاعبط :ةلخادم

 ريذن اناتأ ام «ريذن اناتأو ؛ريذن اناتأ ام :نيريبعتلا نيب عمجن فيك :خبشلا

 .انيلإ تلصو هتوعد يأ ريذن انءاج نکل ؛ةرشابم

 هتوعدب ةطوبرم ةلأسملا امنإو ءًايصخش ريذنلاب ةطوبرم تسيل ةلأسملا :ًاذإ

 نم ةطساوب وأ لوسرلا وأ يبنلا نم ؛ريذنلا نم ةرشابم ءاوس ةوعدلا غولبب نوفلكم

 مالك
 يا



 ام انلق نآلا نحن «هتوعد امنإ ءلوعفم هل سيل انه ًاذإ صخشلاف ؛هدعب نم اوؤاج

 .هلل ذمحلاو هتوعد انتتأ نكل «ريذن نم اناتأ

 .كله اهب رفكو اهفلاخ نمو ءاجن ةوعدلا هذه عبتا نم :ًاذإ

 «نينسلا تاثمب كلذ لبق امو هدجو همعو همأو هوبأ مالسلا هيلع لوسرلا ءريذن

 مهءاج مهنأ يفنن عيطتسن 1 زال نکل« صخش د :يأ ريذن نم مهءاج ام لوقت ردقن

 مارحلا دجسملا دوجو كلذ ىلع ليلدلاو ءةوعدلا :ينعي يناثلا ىنعملاب ريذن

 ةيعكلا لوح فاوطلا ىلع مهتظفاحمو ءةكم يهو زاجحلا راد رقع يف هللا ةبعكو

 يف ىلاعت هلوقو «ليعامسإ نعو ميهاربإ نع اهوثراوت يتلا كسانملا ضعب ىلعو

 ؛(1؟:ةرقبلا)اَنِم لَك ابر ليِعاَْسِإَو ِتْبْلا َنِم َدِعاَوَقْلا ميهار مقري ذو :نآرقلا

 .برعلا مه «موق يأل «عفرلا اذه نمل

 لك ديري قمحألا ناك اذإ الإ ءريذن نم مهتأي مل نحن لوقن ال برعلا :ًاذإف

 لقاع ناسنإ هلوقي ال اذهو ءريذن ديري درف لك لوقأ انآ لب «ةرشابم ريذن هيجي بعش

 دحاو «ببس نم رثكأ وأ ببسب ًاقلطم ةوعدلاب اوعمس ام صاخشأ كانه نوكي

 يف روصتن ردقن «هرخآ ىلإ ..وأ ..وأ ؛لقعلا لتخم نوكي وأ :...ًالثم مصأ نوكي

 .صاخشألا ءالؤه دوجو نامز لك

 مهتءاج نكل صخش مهءاج ام نورخآلا امأ ةثالث نينثا ءالؤه «ةوعدلا مهتغلب

 ةيلهاجلا لهأ نأب «ًادج ةريثكو ةريثك ثيداحأ اندنع اذه ىلع ليلدلاو «هتوعد



 رمف ًاموي هتلغب ىلع ًابكار ناك مالسلا هيلع لوسرلا نأ ملسم ثيدح اهنم «نوبذعم
 .ةيلهاجلا يف :الاق ؟ناذه نفد ىتم» :مالسلا هيلع لاقف «ةلغبلا تسمشف نيربقب

 باذع تعمس ةبادلا .«ربقلا باذع مكتعمسأل اوتفادت نأ الول :مالسلا هيلع لاقف

 يف اوتام هل اولاق ؟مهتصق ام ءالؤه :لأسف مالسلا هيلع هب تسمشف نيربقلا

 نم هءاج ام هنأل ءاذه مكبحاص هركني مزال ثيدح اذه ءاوتام ءالؤه ًاذإ «ةيلهاجلا

 لهف «هرخآ ىلإ اذك ناكو ًاميرك ناك هنأ هيبأ نع لأس امل متاح نب يدعو «ریذن

 .نيدلا موي يتئيطخ يل رفغا بر :ًاموي لقي مل هنأل ءال :لاق «كلذ هعفني

 .ةشئاع ةديسلا :ةلخادم

 .ةلئاسلا يه :خيشلا

 .ةيلهاجلا يف اوتام مهلك ءالؤه

 ال ءأدبأ ايندلا يف حصأ هل دجوي ال يذلا يمالسإلا خيراتلا ركنن اندب :اذإ

 نآلاف ؛:ةميركلا تايآلل مهفلا ءوسب ءةجوعملا ةقيرطلا هذهب حصأ ليثم هل دجوي

 مهءاجام ؟ريذن مهءاج ءلأسن ًالوأ ةوعدلا مهتغلب له :نويكيرمألاو نويبروألا

 .يناثلا ىنعملاب ريذن مهءاج ؟ريذن

 .مهءاج :ةلخادم

 .لجعتسا خيشلا «مهءاج لوقأ ام انآ :خيشلا

 ال كلاب يف طح «مهءاج ام لوقب الو ينم ملعت نامكو «مهءاج لوقب ام انآ

 .ءاج ام لوقب الو ءاج لوقب

 يف ًاذاتسأ ةنيدملا ىلإ يباهذ لوأ خياشملا دحأ نيبو ينيب تعقو ةصق هذه

 قعماجلا يف ةذتاسأ خياشملاب رماع سلجملا كانه نينارهسو ليللا يف ءةعماجلا

 مالا
 يا



 تنأو ذاتسأ وه هنإ ؛هنيبو كنيب قرف يف نكل مهدحأ ىعداف ؛عوضوملا اذه ريثأ
 .ذاتسأ تسل

 :كتياكح لثم لجعتسم ناك ام هنأ يناث قرفو

 نآرقلاو ءاهلك ايندلا ىلإ ةلصاو ةيبرعلا تاعاذإلا ءيخأ اي ةوعدلا مهتءاج لاق

 نم كدبام نآرقلا اذه :هل تلق ءًاكحاض ههجو يف تمسبتف راهن ًاليل ىلتي

 فرعي فيك ؛مجاعألا نع ًالضف هومهفي نأ اوعاطتسا ام برعلا اذإ ؟همهفي

 «ةكالك تلا هلا نإ اوُناَف َنيِذَّلا َرَمَك ْذَقَل# :هنأ ؛هرخآ ىلإ ..ناملألاو ناطيربلا
 .عوضوملا لوح ليوط شاقنو شاقن راث ءًائيش نومهفي ال «(۷۳:ةدئاملا)

 :يأ يناثلا ىنعملاب ريذن مهءاج لوقي امو طروتي ام ناسنإلا ىتح دهاشلا

 بر «سانلا ءالؤه بساحن نيذلا نحن شم «مهءاجام هنإ لوقي الو :ةوعدلا

 .نيملاعلا

 :لاق امك اهدحج مث ةيمالسإلا ةوعدلا هتغلب هنأ مهنم هللا ملع نم :لوقنف

 مل نمو هرانلا يف دلخم رفاك اذهف :(14:لمنلا»4 مسمن اهتتقيتساو اب اوُدَحَجَو

 كل لوقأس «مهتغلب ام ال «شقانتن سلجن مهتغلب امأ ءكلذك سيلف كلذك هغلبت

 نإ لوقأ انآ هللاو ؟فرعن فيك :مهتغلب يبونجلاو يلامشلا بطقلا يف نيذلا ءالؤه

 يذلا نم ؟هيل مهنم نيليلق ًادارفأ الإ ةوعدلا مهتغلب ام مهريغل ةبسنلاب ...نابلألا

 يل ومف ِناَسِلِب الإ ٍلوُسَر ْنِم اَْلَسْرَأ امو :لوقي نآرقلا «ةوعدلا مهغلبي

 .هنومهفي ال مهو راهن ًاليل نآرقلا عيذن اننأ ةدئاف امف :(4:ميهاربإ)# مق

 يف دب ال نكل ؛ةوعدلا مهتغلب ءالؤه نأ ةعامج اي لوقن نأ عيطتسن ال :ًاذإف

 ءموقلا ةصاخ نم مهروصتت نأ دب ال دارفألا ءالؤه نكل ءةوعدلا مهتغلب مهنم دارفأ

 كك



 اوفرع ًاسان مهيف نأ كش ال ؛نابهرلا نيسيسقلا ءالؤه ينعي هيفقثم نم ينعي

 نم مهنمو «همالسإ نلعأو نمآ نم مهنمو «هناميإ متكو نمآ نم مهنمف «ةقيقحلا

 .يسلبانلا نزام اذه ناك موي اوتنك متنأ فرعب ام «هسفن ديعي خيراتلاو «رفك

 . بيجف عيش هللاو :ةلخادم

 .دوجوم خألاو دوجوم ذاتسألا ناك :خيشلا

 ةتس ةبتكم كانه يف سدقلا ةبتكمل بهذ هنأ لوقي يسلبان دحاو

 .باتك نييالم

 .سرجنوكلا دعب ملاعلا يف ةبتكم ربكأ :نسح يلع

 تس اهيف لوقي ةبتكم كانه اوؤشنأ هللا مهلتاق دوهيلا ءسدقلا يف :خيشلا

 ةنس ۷۷ وحن هرمعو «يدنال وب قرشتسم ىلع فّرَعَت كانه لصتاو «باتك نييالم

 .ثيدحلاب ةفرعم هدنعو ءًاملسم الإ هنظت الو ءىحصفلا ةيبرعلا ةغللا ملكتيو

 هاروتكد هتاسارد لاق دعب اميف هتلأس «ثیدح صصختم :نسح يلع

 .يوبنلا ثيدحلا ءثيدح روسفربو

 تاروسفورب - ةيبنجألا ةغللاب نولوقي امك - هيلاوح لجرلا نيدعبو :خيشلا

 ال تامولعم ليلق هدنع يسلبانلا اذهو «نسلا ريبك هنأل ؛هنم نوملعتي ةذتاسأ ينعي

 قرشتسملا اذه فرتعي «هعم شقانتيو هعم سلجي ناك «ثيدحلا ملع يف اهب سأب

 هنإ لاقف باش اناوخإ نم يسلبانلاو «يسلباتلا نم ملعتي هنأ تاروسفوربلا مامأ

 .همالسإ ىلع لدت تارابع هنم علطت ًانايحأ

 ىلاعتو هناحبس هللا ركذي املو ةو :لوقي يبنلا ركذي ناك امل لاق :ةلخادم



 .اذه الإ لعفي ال ينعي ؛مهنع هللا يضر ةباحصلا وأ باطخلا نب رمع وأ «لجو زع

 ؟تملسأ له هل لاق نيرضاحلا نم دحاو هنإ ةيضق ركذو :خيشلا

 دحاوف ةعماجلاب ةرضاحم ءانثأ يف ...؟ال شيل :يربعلاب هل لاقف :نسح ىلع

 :هل لاقف .تملسأ لهف ءاذك لوقت ةو ىبنلا ركذت امل كعم ىكحن تنأ :هل لاق

 .ةيربعلا ةغللاب ءال شيل

 .ملسم بولسأ مالكلا يف هيولسأ ينعي :خيشلا

 .كلذ هباش ام

 ...ةيحان نم هنإ ىنعي هنم كفقوم ام :ةلخادم

 .لجرلا اذه لثم هناميإ متكي نمم هلعل :لاق ءةبيط ةملك لاق :ةلخادم

 .ملسأ نوكي نأ نكمي لجرلا اذه لثم نأ نآلا اندهاش نحن :خيشلا

 .معن :ةلخادم

 ..اذك هدنعو عالطا هدنع هنآل :خيشلا

 "ةنسلا زونك حاتفم" همسا «ةبلطلا انناوخإ هفرعي باتك يف ركذأ ةبسانملابو

 ةعبرأ ةنسلا بتك سارد هنوك اذه نأ ءهيف غورفم يللا دهجلا تفرعو هتينتقا امدنع

 تتأو مايأ تحار «ذئموي تلق انآ اذكه ؛ملسأ هبحاص نوكي نأ دب ال ءًاباتک رشع

 ؛...:ةيمشاهلا ةيبرعلا ةيتكملا يف سلاج تنك ماشلا يف اندنع ؛نولوقي امك مايأ



 باتكلا دحأل ةلاقم نيرشان «كنسنف» ةنسلا زونك حاتفم باتك فلؤم يناملآلا

 لجر دمحم نأ اهيف حرصي تاملك هنع لقني كئستف ىلع در نيملسملا نييرصملا

 ململي هنأ هتراطشو هلقعب عاطتساو ةوبنلا ىعداو «هرخآ ىلإ ...و ةيهادو يرقبع

 يذلا بتكلا نم يش دافتسا اماذه :ًاذإ :ةوبنلا ركدي هب اذإو ...هلوح برعلا

 .انيدل مولعم وه امك ديعبلا برقت ةسرهف لعفي نأ عاطتسا ءاهسرد

 وأ ملسأ يناملألا وأ يسنرفلا وأ يناطيربلا بعشلا اذه :ًاذإ لوقن ال دهاشلاف

 هتغلب نم «ةملكلا هذهب ًاضيأ ينركذي اذهو ةوعدلا هتغلب نم ملعأ هللا هغلب ام

 .منهج ىلإ وهف «نمآ امو اهسسأ يفو اهلوصأ يف تلزنأ امك ةوعدلا

 طاشن نآلا فرعت تنأ :ةعماجلا يف هعم شقانتأ تنك يذلا اذهل تلق

 نم ؛ةصاخ ةروصب ايناطيربو ايناملأ يف ةيبنجألا دالبلا نم ريثك يف نيينايداقلا

 نولصي مهنأ حيحص «رافك نيينداياقلا ؛نيينايداقلا مالسإ ىلع نوملسي ءالؤه

 يف لوسرلا نأ كلذ نم ةرورضلاب نيدلا نم مولعم وه ام نوركني نكل «نوجحيو

 ملاع همسا ملاع نوركتيو ءاهرخآ ىلإ ...و اهنوفرحيو تايآلا نولؤيو هدعب ءايبنأ

 نأ نآرقلا يف ةروكذملا نجلا ةروس يف روكذملا نجلا نولوقيو هنوركني ءنجلا

 ىنعم رشبو سنإ لوقن انآ امك ءسنإلل فدارم ظفل ءرشبلل فدارم مسا وه نجلا

 يتلا تايآلا هل ركذت امدنعو :دحاو ىنعم نجو رشبو سنإ مهدنع راص مه :دحاو

 ءزاجم اذه :كل لوقي «(1؟:فارعألا»«ٍنِيِط ْنِم ُهَنَقَلَحَو را ْنِم يِنَتَقَلَخ# :لوقت

 لوقي امك ةقيقحلا رمألا هنأل ؛ليطعت ينعي ليوأت هلك ءران نم هقلخ هنأ ةقيقح سيلو

 اولطع ءالؤهف ءًامنص دبعي لثمملاو ًامدع دبعي لطعملا :هبتك ضعب يف ميقلا نبا

 ؛ءالؤه ةوعدل نوبيجتسي نييبوروألا نم ريثك كلذ عم ؛ةيعرش قئاقح اوركنأو

 ليجنإلاو ةاروتلا يف هنودجي ال ام يفاصلا مالسإلا نم مهتوعد يف نوري مهنأل
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 ةوعد مهتغلب هنال ءةوعدلا مهتغلب ام ؟ةوعدلا مهتغلب ءالؤه لهف ءمهدنع

 كانه سيل «رانلا يف كابأو يبأ نإ) :ثيدح ءاج اذإ كلذل ءاهلوصأ نع ...هفرحنم

 اذإ تارشعلاب ىنعملا سفن ىلإ يدؤت ثيداحأ اندنع ؛ةعامج اي ليوأتلل رربم

 .ةعيرشلا انركنأ اهانعم اهانركنأ

 (دد 117 /۲٥۲)و (۰ ۱:٤۸:٤٥ /۲۰۱) "رونلاو ىدهلا"

 يوبأ نأ نم ثيداحألا هيلع تلد ام وأ «مكحلا اذه نيب قفون فيك :لاؤس

 اَماَمْوَق ٌرِدنَتلإل :لوقت يتلا ةدجسلا ةروس يف ةيآلا نيبو .رانلا يف هب لوسرلا

 انهو ءريذن نم مهانأ ام ًاذإ .(":ةدجسلا)4َنوُدَدهي مُهَّلعَ َكِلْبَق نم ريِذَ نم ْمُهاَنَأ
 ؟مهكرش يف اورذعي مل مهنأ ىلع لدن ثيداحألا

 .ناكملا اذه يفو كنيبو ينيب ىرج ثحبلا اذه نظأ «هيإ :خيشلا

 .ًايعقاو ًامهف ةيآلا مهف لجأ نم وه :يقلملا

 انأف :ةراشإلا هيفكت رحلا نآلاو كلذ انلعف دق ؛كلذ انلعف دق ام :خيشلا

 ؟ريذن نم انءاج له :لوقأف كلأسأ

 .معن :يقلملا

 .حوضوب بجأ :خبشلا

 .لجرلا هب دصقت ريذنلا له ؛ريذنلا باتكلا [انءاج] :يقلملا

 ؟كلاؤسب هدصقت يذلا ام «تنآ هدصقت يذلا ام «تنآ هدصقت يذلا :خيشلا

 .ًالوسر دصقأ :يقلملا
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 ؟لوسر انءاج لهف :خيشلا

 .انءاج ام :ىقلملا

 ؟ةرتفلا لهأ نم نحن ًاذإ :خيشلا

 .هباتك انءاج :ىقلملا

 ؟ةرتفلا لهأ نم نحن ًاذإ :خيشلا

 ...لوقأ ال انآ :يقلملا

 .هههه :خيشلا

 ْنِم ْمُهاَنَأاَم# :لوقت ةيآلا هذه نكل «كلذب انمآ ةرتفلا :يقلملا

 .(۴:ةدجسلا)€ ريل

 هذه ديرت اذام نايب ددص يف نآلا نحن نكل «لوقت ام انفرع نحن :خيشلا

 «ةرشابم (15:ةدئاملا)#ٍريِذَن الَو ِريِشَب ْنِم انَءاَج ام :ىلاعت هلوق يف ديرت له ؟ةيآلا

 مالكلا اذه نم ًادج حضاو :باوجلا ءرشابم ريغ ولو يبن ةوعد انتءاجام مأ

 فاضم ردقت كدب ىقب تنأف ؛ريذن ةوعد نم ريذن نم انءاج ام يأ ءزجوملا

 ىلا علو ايف اّنُك يتلا ةَيََقْلا ٍلَأْساَو :ىلاعت هلوق یف لاقي امك ءانه فوذحم

 م :انهف ءاهناكس امنإ ءلأست ال ةيرقلا .(8١0:فسوي)#َنوُفِداَصَل اَنإَو هيف اَنّلَبْقَأ

 .(۱۹:ةدئاملا) € ريِذَت الو ريِشَي نم اَنَءاَج

 ريغ نوكت دقو «ريذنلا نم ةرشابم نوكت دق ةوعدلا هذه ءريذن ةوعد نم :يأ

 ريذن ةيآلا مهف ىلع اندمج نحن نإف «مويلا نحن اننأش اذه ءريذنلا نم ةرشابم

 مالسلا هيلع دمحم ةمأ نحن اهانعم «هريغ صخشب ولو هتوعدب سيلو هصخشب

۸۸ £ 



 لقاع نم لهو «ةرتفلا لهأ نم انلك ماعلا ىنعملاب ةوعدلا ةمأ وأ ةباجإلا ةمأ ءاوس

 باحصأ نماوسيل نيذلا رشبلا ءالؤه نأ لوقي لقاع نم له «ملسم لوقأ ال

 نم ةرشابم مهنم ةوعدلا اوقلتي ملو ةرشابم مهوبحصي مل مالسلا هيلع لوسرلا

 ناك ولو ًالقاع نظأ ام !؟ريذن نم مهءاج ام ءالؤه ءرضاحلا رصعلا ىلإ نيعباتلا

 .ةديقعلا هذه دقتعي ًارفاك

 اَنَءاَجاَم# :ريذن مهءاج نوكي نأ نوفتي اوناك مه ذاتسأ ةيآلا يف انه :لئاسلا

 اًماََمْوَق َرِذَنَسل:لوقي ىلاعت هللا «ةيآلا انه نكل (14:ةدئاملا)# ٍريِذَن الَو ٍريِشَب ْنِم

 .(45:صصقلا) رين ْنم ْمُهاَنَأ

 .هللا كحماس «كقيرفت تقرف ام «كقيرفت تقرف ام انآ :خيشلا

 لأساو «ىرخآلا ةيآلا ىلع ةيآلا سيقت فذح كانه :لوقت نأ امأ :لئاسلا

 يف لأست ال ةيرقلا هنأ فرعي ةيآلا عمسي نم لك «لسرم زاجم فورعم كانه «ةيرقلا

 ةيآلافانه امأ ءاهنكاس لأسي نكلو «لأست ال تويبلا ةيرقلا لأساو «يلقعلا زاجم

 .فوذحم ةفاضإ ىلإ جاتحت ال ةحيرص

 ؟يف ام الو يعرش زاجم يف :خيشلا

 !معن :لئاسلا

 .يعرش زاجم يف : خيشلا

 .ةنيرق يف نوكت دب ال انه وه ام :لئاسلا

 .بواجت مع ام :خيشلا

 .ةنيرق يف :لئاسلا



 .يعرش زاجم يف :خيشلا

 .زاجم يف :لئاسلا

 يف ماد ام ءيوخل زاجم كاذ :تلق ًاذإ ...اذه باوجلا انأ يدب ياه يإ :خيشلا

 .يوغللا زاجملل تلقتناو ءيعرشلا زاجملا دنع فقت مل اذاملف «يعرش زاجم

 .سانلا لك همهفيب كاذه :تلقو

 .يلقع زاجم هنأ هيلع عمجم كانه :يقلملا

 .كاذلوانل ام :خيشلا

 لايل رطخت ال يبن ةوعد نم يأ ريذن نم ءاج ام ءانه نكل :يقلملا

 ؟ةلهجلا لابل :خيشلا

 .ملاع يأ لابل ال :لئاسلا

 .ءاملعلل :خيشلا

 ....رطخت ال :يقلملا

 .كدنع فق ءال :خيشلا

 .ملاع يآ :يقلملا

 .هللاب الإ ةوق الو لوح ال ...كدنع فق :خيشلا

 .ةنيرق ىلإ جاتحت :يقلملا

 اذهب ةيآلا مهفت مل اذإ ةرتفلا لهأ نم علطتب تنأ كنأ خيش اي ةنيرقلا :خيشلا

 ؟ةرثفلا لهأ نم نوكت نأ ديرت له ةرتفلا لهأ نم تنأ «موهفملا
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 .ةرتفلا لهأ نم تسل :ىقلملا

 .كيدهي هللا :فوذحملا وه اذهف :خيشلا

 ريذقت «ريدقت ههه :ةلخادم

 .ههه هههه :خيشلا

 "رونلاو یدهلا" )٥۳۰/ ۱۳:۳۲:٠١(

 ؟رانلا يف ةا يبنلا ادلاو نوكي فيك باب ]ل1

 دقو «رانلا يف ا: يبنلا ادلاو نوكي فيك :لوقي نم ىلع باوجلا ام :لاؤس

 ؟«يبسن الإ ةمايقلا موي عطقنم وأ عطقني بسن لك» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق

 بسنلا الإو «يئيدلا بسنلا انه دوصقملا له ءهيقف ريغ لاؤس اذه :خيشلا

 رزآ نع لاقي امك زاجيإب باوجلاو «يلسانتلا بسنلا هيف دوصقملا ًاعبط ؛يلسانتلا
 ٌذِخََّتأ# :كرشم وهو ميهاربإ دلاو رزآ ..؟لاقي اذام مالسلا هيلع ميهاربإ دلاو

 باوجلا وه اذهف «(٤۷:مامنألا) نيب لالص يف َكَمْوَقَو َكاَرَأ ّْنِإ َةَآ اًمانْضُأ

 ْمُكَيِناَمَأِب سل :لوقن انکل ءًادج ليوطو ليوط هيف مالكلاف لصفملا امأ ءزجوملا
 :لوقي لجو زع انبرو «(17:ءاسنلا#وب رن اًءوُس لَمْعَي ْنَم بالا لأ َياَمَأ الَو

 مالسلا هيلع لوسرلاو :(1١3:نونمؤملا»4َنوُلَءاَسَكَيالَو ٍلِئَمْوَي ْمُهَتْيَي َباَسَنَأ الَق#

 نيدلا مث «(هبسن هب عرسي مل هلمع هب أطب نم» :لوقي هیبآ نع لأسي لئاسلا ءاج يذلا

 هتتس يف هلوسر ماكحأو هباتك يف هللا ماكحأ عابتاب امنإ «ةفطاعلاب الو لقعلاب سيل



 لهأ ملعأ نم ناك ولو ةيعرشلا ماكحألا جلاعي نأ ناسنإلا دارأ ول «هثيدح يفو

 تناك يتلا نايدألا باصأ ام مالسإلا اذه باصأل لو هللا لوسر دعب ضرألا

 ءاهريغو ...ةيسودنهلاو ةيذوبلاك اهريغ نع ًالضف «ةينارصنلاو ةيدوهيلاك «هلبق
 ًاظوفحم مالسإلا اذه نوكي نأ ردق هتمكح بلاغو هملع قباسب لجو زع هللا نكل

 هجو ىلع ىقبي الف «نمؤم لك حور ةبيطلا حيرلا كلتب لجو زع هللا ضبقي نأ ىلإ
 مالسإلا اذه لظي نأ ردق ءةعاسلا موقت مهيلعف هللا الإ هلإ ال :لوقي نم ضرألا

 ةنايص ناك كاذو اذهف لاو هللا لوسر ةنسو هللا باتك يف «نيلصأ يف ًاظوفحم

 انلبق نم نيذلا باصأ امك مهئاوهأو مهلوقع ىلإ مهنيد يف اوفرحني نأ نيملسملل

 امف كلذلو «تانيبلا مهتءاج ام دعب نم اوفلتخاو مهءاوهأ اوعبتاو مهنيد اولدب نمم

 ًاربخ عمس اماذإ مالسإلا ةفاقثلا نم رفو ينعي هدنع سيل نم ةصاخ ملسملل يغبني

 .لاؤسلا اذهك «تاهبشو تالاكشإ حرطب هجلاعي نأ ًايوبن

 ةقالع هل اذه ؛(يبسن الإ عطقني ببسو بسن لک :هنأ ثيدح يف ءيش يأف

 نم سيلو حاكن نم دلو هنأ هنع ءاج امك ةا يبنلا نأ دقتعن نحنف «دلاوتلاب

 امهنبا نوكي ال يكل انزلا يفو ةشحافلا يف عوقولا نم نيموصعم اناك هاوبأف ءحافس

 هوبأ لقألا ىلع نوكي نأ يفني ال كلذ نكل «بسنلا فيرش الإ ةا دمحم وهو

 ام ناثوألا ةدايعو كرشلا لهآ نم ينعي لالضلا لهآ نم لقألا ىلع لوقأ همأو

 نيذلا نيكرشملا كئلوأ نم نوكي نأ يفاني ام :لوقأ كلذ دعبو ؛كاذ اذه يفاني

 ةيلهاجلا يف رثك مهو اهنع نيفرحنملا عم اهيف اوفرحنا مث ديحوتلا ةوعد مهتغلب

 ةبارغ الف ذئنيحو «نولوقي امك نيرشعلا نرقلا ةيلهاج يف نوريثك مه امك :ىلوألا

 ؟يبأ نيأ ءهللا لوسر اي :لئاقلا لئاسلا كلذ لاؤس ىلع ًاباوج ةا: يبنلا لوقي نأ

 .نآلا هروصتن ءاذه دهشملا روصتت ًاعبط ءلئاسلا لجرلا ىلو مث ««رانلا يف» :لاق
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 سانلا قدأ مالسلا هيلع لوسرلاو «هدلو وه هنأل ءهيبأ ىلع ًانيزح ًافيسأ عجر هنأ

 ال ء(راتلا يف كابأو يبأ نإ» :هل لاقف ء(لجرلا اوتاه» :لاق ةسارف مهدشأو ًارظن

 هيلع هنزح نكلو «رانلا غنج ¥4 ب انيبنادلاو نوكي نأ اننزحي نحن كش

 انم مالستسالا اذه سيلأ نكلو «ريثكب انم دشأ كلذب هرثأتو ربكأ امهيلع مالسلا

 ةبسنلاب ديدشلا مكحلا اذهب نيدلاولا ىلع لداعلا انبر مكحب انيبن مالستسال ًاعبت

 اذه انه اذهلو كلذك وه ؟امهقح يف ابر نم هرودصل ةبسنلاب لداعلاو ءانيلإ

 هب نينمؤملا هعابتألو ةلاصأ لوسرلل ناحتمالا عاونأ دشأ نم ناحتما يهلإلا ريدقتلا

 «؟رانلا يف يمأو يبأ مل :لوقي مأ هردقو هللا ءاضقب لا هللا لوسر ىضري له ءًاعبت

 هللا ءاضق نم هب وه يضر امب ىضرن هل اعبت ًاذإ نحنو ؛كش الب ىضري وهال
 ىلع ديدشلا مكحلا اذه لثمب ناسنإلا ركذتي نأ ةغلابلا ةمكحلا نإ مث «هردقو

 نأو ؛هللا ديب هلك رمآلا نأ ىلإ مهسفنأ يف اوعجري نأ نيملسملا فطاوع «فطاوعلا

 یل َكُبَرَول :ىلاعتو كرابت لاق امكو «هلا ىلع هتلزنمو ههاجب رثؤي كانه دحأ ال

 ًاذإف 58: صصقلا)4 نوک رن اع َلاَعَتَو هللا ناش ةر ا م ناگ ام راتو ءاََي ام

 رانلا يفو ناكرشم مالسلا هيلع لوسرلا اوبأ رمألا اذه لشمل لجو زع هللا ريدقت

 ؛ًاقالطإ ديفت ال سانلا قلاخ نيبو سانلا نيب ةيرشبلا ةطساولا نأ ىلع ليلد ربكأل

 ةيآلا يتأت انهو «ديري امل لاعفلا وهف «ىلاعتو كرابت هللا ديب ةطلسلا لك ةطلسلا نأل

 اهيفف :(1١٠:نوسؤملا)أَنوُلَءاَسََي الَو ٍذَِمْوَي ْمُهَنْبَب باسن الفأل :انركذ يتلا ةقباسلا

 هيلع لوسرلا يوبأ نأ ىريامل ملسملا نآل ؛بسنلا ىلع دامتعالا رباد [عطق]

 فالخ ىلع لوقي نأب دحأ رتغي ال فوس ًاذإف :مهرفك ببسب مهريصم اذه مالسلا

 :فوشنل تاه «لاق شيأ «يبرعلا رعاشلا كلذ لاق ام

 باسحألا ىلع ...باسحألا ىلع ًاموي تمرك انباسحأ نإو انسل

 مك حو



 لكتن باسحألا ىلع ًاموي تمرك انباسحأ نإو انسل :ةلخادم

 اذكه ظفحأ انآ ءلكتن باسحألا ىلع :خيشلا

 انلثوأ تنب امك ينبن

 ... لعفنو ىنبت انلثوأ تناك امك ينبن :ةلخادم

 اولعف امك :خيشلا

 (00 1:01:15 /۳۰) "رونلاو ىدهلا"

 لهآ نم ةلاسرلا مهغلبت مل نم نوك نيب عمجلا فيك باب 73
 ؟«رانلا يف كوبأو يبأ» هاب يبنلا لوق نيبو ةرتفلا

 لافطأ نأو ةلاسرلا مهغلبت مل نيذلا نأ اهيف تلضفت ةيضق لوح :لاؤسلا

 تلضفت يذلا ثيدحلا ءةمايقلا موي تاصرع يف نونحنمي ةرتفلا لهأو نيكرشملا

 هاور يذلا ثيدحلا امهو [عمجلا فيك ] ملعن نأ ديرأ «ناثيدح هضراعي اذهو هب

 يف لاف 0 يبتلا نأ رخآلا ثيدحلا مث «رانلا يف كوبأو يبآ» :هللا همحر ملسم

 نيهاللاو '”«رشبلا ةمأ نم نيهاللا بذعي ال نأ يندعو هللا نإ :حيحصلا ثيدحلا

 .مهريغو نيك رشملا لافطألا مومع اذهو .لافطألا مهنأ مولعم

 سيلأ صيصختلا هلخدي ماعلا نأ فرعت ءلهس هرمأ مومعلا :باوجلا

 ؟كلذك

 .معن :ةلخادم

 )١( مقر) عاجلا حيحص ٥۹۲(.



 ؟حضاو .ليصفتلا نم تعمس ام بسح صيصخت ًاذإ :خيشلا

 .معن :ةلخادم

 ةضراعم هيف سيل لوألا ثيدحلا «لوألا ثيدحلا نع باوجلا ىقبي :خيشلا

 ةركف نم وه ةضراعملا ءاعدا ىتأي امنإ :ةحيحصلا ثيداحألا لك نأش هلل دمحلاو

 لبق اوناك نيذلا نأ يهو :ةئطاخ ةركف يهو مويلا سانلا نم ريثك ناهذأ يف ةمئاق

 يف برعلا ءًادج شحاف أطخ اذهو ءةرتفلا لهأ نم مه مالسلا هيلع لوسرلا

 ميهاريإو فيك .يبن ةوعد مهغلبت مل :يأ «ةرتفلا لهأ نم اونوكي مل ةيلهاجلا

 َدِعاَوَقْلا ُميِهاَرْبإ ْعَقْرَيذِإَو# :ميركلا نآرقلا يف نيملاعلا بر هللا لوقي ليعامسإو

 .ةيآلا رخآ ىلإ ..(177:ةرقبلا»# ٌليِعاْسِإَو ِتْيَبْلا نم

 نم ريثكب نوتأي اوناكو ,نوفوطي اوناكو نورمتعيو نوجحي اوناك مه نيدعبو

 نإ :لاقي نأ شحافلا أطخلا نمف «ليعامسإو ميهاربإ نع اهوثرو يتلا كسانملا

 ميهاريإ ةوعد مهتغلب برعلاف كلذلو ؛ةرتفلا لهآ نم اوناك برعلا لك برعلا

 مارحلا دجسملا يف ةدوجوم لازت ال ةوعدلا هذه راثآ «نآلا ىلإ راثآلاو ليعامسإو

 نم ةريثك ءايشأ مهتنايد يف لخد برعلا نأ اذه ىلإ ةفاضإلاب ًاضيأ مولعم نكل

 ؛مانصألا اهيف تبصن تناك يتلا ةبعكلا ىف ىتح ًارهاظ كلذ ناكو «ةينثولاو كرشلا

 َءاَج لقول :لوقي ًامنص مطح املكو ؛هاصعب اهمطحي ناك اهلخد امل لوسرلاو

 ام مهنأ ينعي ال اذه نكل :(81:ءارسإلا»اًفوُمَر ناك َلِطاَبْلا نإ ُلِطاَبْلا َّقَهَرَو قا

 انه دوصقملاو ةوعدلا مهتءاج نم مهنم :لوقن نأ عيطتسن امنإ ؛ةوعدلا مهتءاج

 مهتءاج ام ةيليصفتلا ةوعدلا مويلا نيملسملا ةقيقحلا نآل ؛ًايليصفت سيل ةوعدلاب

 يه يذلا ديحوتلا ةديقعلا انمهي نكل ءًادج نيليلق دارفأ الإ حيحصلا هجو ىلع

 ؟ال وأ حضاو ةمايقلا موي رانلا يف دولخلا نم ةاجنلا ببس



 نم مهنمف لوسر وأ يبن ةوعد مهتغلب ىرخأ ةمأ يأك برعلا نأ لوقأ انأف

 هتءاج تفرحنا نم مهنمو ءلوسرلا اهغلب امكو لوسرلا ىلإ تءاج امك هتءاج

 فرحنت نأ لبق ةوعدلا هتغلب يذلا وه نم ملعي يذلا وه لجو زع هللاو «ةفرحنم

 برعلا نأ لوقنو مالكلا قلطن ال نأ ضرغلا نكل «سكعلاب سكعلاو ةداجلا نع
 ىلع لدت ًادج ةرثاكتم ثيداحألو ألوأ ببسلا اذهل ةرتف لهأ اوناك ةيلهاجلا يف

 اذهف «رانلا يف كابأو يبأ نإ» :ًالثم ثيدحلا اذهك :نويذعي ةيلهاجلا نم ًادارفأ نأ

 نأ ثيدحكو ؛ةوعدلا هغلبت ملو رانلا يف بذعي فيك الإو ةوعدلا هتغلب هنأ ليلد

 تسمشف نيريقب رم امل هتباد ىلع هباحصأ ضعب عم ناك مالسلا هيلع لوسرلا

 :لاقو هباحصأ لأسف «نيربق كانه ىأرف مالسلا هيلع لوسرلا رظنف «ترفت «ةبادلا

 نأ الول :مالسلا هيلع لاقف .ةيلهاجلا يف اتام :اولاق ؟ناذه وأ ءالؤه تام ىتم»

 لوسرلاو «تسمشف ربقلا باذع تعمس ةبادلاف «ربقلا باذع مكتعمسأل اونفادت

 عامس ةبهر نم ًاضعب مكضعب نفديف اوتومت نأ الول :يأ «اونفادت نأ الول» :لوقي

 .اذه باذعلا مكتعمسأل ربقلا يف باذعلا

 متاح :ةيلهاجلا يف نالف نأ ةلئاسلا وأ لئاسلا لوقي يذلا ثيدحلا كلذك

 تاريخلا ريثك ناكو ًافايضم ناكو ًاميرك ناك هنأ نكمي ناعدج نبا ؛هريغ وأ يئاطلا

 :لاق !؟هللا لوسر اي كلذ نم ءيش هعفني له هرخآ ىلإو ..نيكاسملاو ىماتيلاو

 راصتخابف كلذل ««نيدلا موي يتتيطخ يل رفغا بر :هرهد نم ًاموي لقي مل هنإ ءال»

 ضعب ناكو ليعامسإو ميهاربإ ةوعد مهتغلب ؛ةرتف لهأ اوسيل ةيلهاجلا لهأ

 .معن .ديحوتلا ىلع مهدارفأ

 نوملعي نيذلا مه رفن ةتسلا نوزواجتي ال ...دارفأ ناك هنأب حص له :ةلخادم

 الو ةمهمهلاو ءامسلل رظنلا ريثك ناكو ةحمسلا ةيفينحلا نع ًالثم لفون نب ةقروك

4475 
 يا



 هللا ربخأو «كتدبعل دعبت فيك ملعأ ول :لوقي «ىلاعتو كرابت هللا دبعي فيك ملعي

 ؛ىفلز هللا ىلإ مهبرقتل مانصألل نوبرقتي اوناك مهنأب نيكرشملا نع ىلاعتو كرابت

 ةحيحصلاو ةليسولا نوملعي ال مهف «ىلاعتو كرابت هللا نم اوبرقتيل اهنودبعي

 يكل مانصألا اودبعي اوناك ذإ ءاهب ىلاعتو كرايث هللا ديعي يتلا ةميلسلا ةديقعلاو

 .مهقلاخ ىلإ مهبرقت

 ؟ناعم يأ اهل يقب امو تلازو ترثدنا ةيفينحلا ةنايدلا نوكت الأ اذه نمف

 تلعج ينأل ؛ًاضيأ لاؤسلا اذه لثم نع باوجلا قبس هنأ دقتعأ انأ :خيشلا

 ذخاؤم لوؤسم وهف ةوعدلا هتغلب نم مهنمف ؛مويلا نيملسملاك ةيلهاجلا يف برعلا

 يف متفرع امك باسح هلو ذخاؤم ريغ وهف ةوعدلا هغلبت مل نم مهنمو ءاهب رفك اذإ

 ًالثم تبرضو ةوعدلا هتغلب نم برعلا نم نأب :ًاضيأ تلقو «ةمايقلا موي تاصرع

 دارفأ كانه نكي مل هنأ ينعي ال اذه نكل «ينعي نيفورعم ءالؤه ديحوتلا ةعامجب

 فرعأ ال :لوقي ناك هنأ هريغ وأ ةقرول ةبسنلاب هتركذ امو «نيدحوم اوناك نورخآ

 «كلذك رمألا نأ به نكل ؛هتحص دقتعأ الو ؛هفرعأ ال ءىش انآ اذه .هللا دبعأ فيك

 وأ جورخلا ببس وه ديحوتلاف ءًادحوم ناك .ال ؟ًاكرشم ناك هنأ هانعم له اذه نکل

 .لقألا ىلع رانلا يف دولخلا مدع

 .(١٠:ءارسإلا)€ الو سَر ّتَحْبَت ىتَح َنَّذَُم اتك اَمَوإل:وهو اهومتفرع ةصالخلا

 كلذبو ةوعدلا هتغلب دقف «عوضوملا يف مهملا وه اذه «ةرتفلا لهآ نم هنأ روصتن

 .هلل دمحلاو .هب باذعلا بترت

 /۲۹۲)"روللاو ىدهلا" ۱۸:۳۹:٠ ١(
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 ثيدح ليوأت حصي له باب ]1

 كمعو ىمعب (رانلا ىف كوبأو ىبأ»

 نَا اونم َنيِذَّلاَو يمل ناگ ام :ىلاعتو كرابت هلوقل ةبسنلاب انخيش :لئاسلا

 هنأ ةيوبنلا ةنسلا تلد .(١١:ةبوتلا)4ىَبْرُق يلْوأاوُناَكْوَلَو َنِرْفَمِْل اورِفْفَتْسي
 [لوقي] ...«رانلا يف كوبأو يبأ» :لاق .لجرلا باجأ وأ يبارعألا باجأ وَ

 يمع :يأ .رانلا يف كوبأو يبأ لمتحي هنأ مازتلالاب مهل دهشن يذلا انناوخإ ضعب

 ؟خيش اي مكدر ام .كمعو

 ؟سكعلا لمتحي لهو :خيشلا

 .كيذه لمتحت ةو لوسرلا يدلاو اربي هدو «كلذك نوكي هدب :ةلخادم

 ىنعم نع ملكتن نآلا نحن نكل ءانديب الو هديب يهال ًالوأ ةئربتلا :خيشلا

 .كتمذ ىلع تنأ «ثيدحلا

 .هيلع تيدر ام انأ ...:ةلخادم

 لمثحي ام بيط .لمتحت هنأ لوقيب :هنع لقنت كتمذ ىلع ال ال :خيشلا

 .رهاظلا ىنعملا

 .ديكأ :ةلخادم

 ؟هباوج وش :ًاذإ :خيشلا

 .ةيناثلا هذه نع هلأسن مل :ةلخادم

 .ةلكشملا هذه :خيشلا

 .باوجلاو لاؤسلا ملعتن اندب كلذل

۸4٤ 
 ہا



 .ًالوأ اذه :ةعيرشلا تلطعت ّلّوَأ اذإ ثيدحلا اذه

 نيأ» :هل لاقف اب يبنلا ىلإ ءاج ًالجر نأ يهو «ةبسانم هل ثيدحلا :ًايناث

 ؟همع دصقي لجرلا اذه نأ رسفن له (رانلا ىف :لاق ؟ىبأ

 .حضاو ثيدحلا رهاظ .ال :ةلخادم

 ليوأتلا عنمت ةبسانملا ةبسانم هل هنأل ءانه يشمي ال ليوأتلا اذه :ًاذإ :خيشلا

 .ةلحاو هذه فلطبتو

 «يل نذأف يمأ ربق روزأ نأ يف يبر تنذأتسا» :ثيدحب لعفي اذام :ةدحاو يناث

 رثكأ كبحاص اذه هدنع بألا رطاخ الو «يل نذأي ملف اهل رفغتسأ نأ يف هتنذأتساو

 !!؟مألا رطاخ نم

 (0 "5137/51 "رونلاو ىدهلا"

 A40 | ا ا





 ةرخآلا يف نيك رشم ا لافطأو نينمؤملا لافطأ ريصم
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 ةجحلا مايقو غولبلا لبق فيلكتلا مدع باب [ 87م5 ]

 :[لاق هنأ لِي يبنلا نع يور]

 «نيكرشملا لافطأ :ينعي .رانلا يف مهيغاضت كتعمسأ تعش نإ»

 :[ مامإلا لاق]

 (ةبورعلا راد 11" 79-5 /؟) "ةنسلا جاهنم" يف ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو

 نمو «ثيدحلا لهأ دنع عوضوم بذك ثيدحلا اذهو" :هوحنب ثيدحلا ركذ نأ دعب

 ."دمحأ لثم نع ًالضف اذه فرعي ثيدحلا ةمثأ نم دمحأ نود وه

 ؛- كلذ يضتقي ال دنسلا ناك نإو - هعضوب مالسإلا خيش مزج امنإو :تلق

 الإ فيلكتلا مدعب ةيضاقلا ةريثكلا ةلدألا نم مالسإلا يف هب عوطقملل هنتم ةافانمل

 ثعبن ىتح نييذعم انك امو# :ىلاعت هلوق يف امك ؛ةجحلا مايقو :غولبلا دعب

 ىتح يبصلا نع :ثالث نع ملقلا عفر» : لاب هلوقو ٠١(: :ءارسإلا»#آلوسر

 . ثيدحلا (...غلبي

 .(۳۹۷-۳۹۸ /۸)" ةفيعضلا'"

 ةنحلا ىف نينمؤملا لافطأ باب [۷4]

 :[لاق هنأ اب يبنلا نع يور]

 ميهاربإ مهلفكي ةنجلا يف لبج يف نيتمؤملا - لافطأ ةياور يقو - دالوأ»

 .[هنم] .هريغو ا" ءاورإلا " يف جرخم «حيحص ثيدح وهو )١(

qa 



 («ةمايقلا موي مهئابآ ىلإ مهدري ىتح :ةراسو

 (مامتلا اذهب ركنم)

 :[مامإلا لاق]

 انيبن نإ :ةحيحص ثيداحأ ةدع يف ءاج ام هرهاظب فلاخي ثيدحلا نإ مث

 مهئابآو الإ ةنجلا اولخدي نأ نوبأي ءابآلا دالوأ نأو ؛ةنجلا لخدي نم لوأ وه غ

 ١/ ۵۷-٥۸(. /۱۲)" ةغيعضلا"

 نايبص نم يبص ةزانج او يبنلا كردأ» :اهنع هللا يضر ةشئاع لوقت :لاؤس

 : ةو هللا لوسر لاقف .ةنجلا ريفاصع نم روفصع هل ىبوط :ةشئاع تلاقف ءراصنألا

 رانلا قلخو «مهئانبأ بالصأ يف مهو ًالهأ اهل قلخو ةنجلا قلخ هللا نإ كيردي امو
 ؟ةنجلا ريفاصعب دصقت اذام "”(مهئابآ بالصأ يف مهو ًالهأ اهل قلخو

 لخدي هنأ :ملحلا نس غلبي مل يذلا ريغصلا دلولا اذه نأ مهفت ينعي :باوجلا

 ةلأسم هذهو- «راغصلا دالوألا نأب اهيلع لجو زع هللا درف .فلكم ريغ هنأل ؛ةنجلا

 :نونحتمي «ةمايقلا موي تاصرع يف ةلماعم مهل -ءاملعلا هيف فلتخا امم ًافيأ

 اوناك ول امك «ةمايقلا موي نونحتمي «فيلكتلاو غولبلا نس لبق اوتام نيذلا ينعي

 ىعدي يتلا ةوعدلل بيجتسي نم مهنمف «فيلكتلا نس اوغلبو ءايندلا يف اوشاع

 نم نوكيف بيجتسي ال نم مهنمو «ةنجلا لهأ نم نوكيف «ةمايقلا تاصرع يف اهيلإ
 رانللو ًاقلخ ةنجلل قلخ هللا نإ كيردي امو» :مالسلا هيلع لاق كلذلو «رانلا لهأ

 .(1979مقر) ملسم )١(

 LL ہا



 .تاصرعلا يف كانه لفطلا اذه ريصم نوكيس اذام يردي ام لوسرلاف «ًاقلخ

 ؟اهلوق رقأ ام ىنعي :ةلخادم

 .ًاعبط رقأ ام ال :خيشلا

 (00:314:6+ /5:؟5) "رونلاو ىدهلا"

 ةنحلا ىف رافكلا لافطأ باب (5]

 .«رشبلا يرارذ :لاق ؟نوهاللا امو :تلق.مهيناطعأف ؛نيهاللا يبر تلأسا

 :[مامإلا لاق]

 يناربطلا دنع سابع نبال ثيدح يف امك لافطألا (نيهاللا) ب دارملا و

 امك حجارلا وه اذهو ءةنجلا يف رافكلا لافطأ نأ ىلع ةلدألا نم ثيدحلاف

 .هعجارف (90 )١/ " ةنجلا لالظ " ىف انركذ

 /5)"ةحيحصلا" ٤.٥١۲ ٥١(.

 هنم باب |1۷٩۷

 :[مامإلا لاق]

 .ةمحرو هللا نم ًالضف ؛ةنجلا يف مهنأ نيكرشملا لافطأ يف حجارلا لوقلا

 وهو .«ةنجلا لهأ مدخ نيكرشملا لافطأ» :ثيداحألا ضعب يف ءاج دقو

 ةفيعضلا" ")540/7/1١(.

 اعل



[VA]قحلا مالسإلا هغلبي مل نمو ءنيك رشملا لافطأ له باب  

 ؟ةرتفلا لهأ نم ؛نيملسملا نم

 ؟ةمايقلا موي نونحتمي ةرتفلا له ْنِم مه [نيك رشملا لافطأ]:لئاسلا

 .معن يأ :باوجلا

 ؟ةرتفلا لهأ نم :لاؤسلا

 ةمايقلا موي تاصرع يف ًالوسر مهيلإ هللا ثعبي ينعي ؛ةرتفلا لهأ نم :باوجلا

 مل نيذلا راذعألا باحصأ لكك «رانلا لخد هاصع نمو ةنجلا لخد هعاطأ نمف

 :لاق نيكرشملا لافطأ نع مالسلاو ةالصلا هيلع لئس امل كلذلو ءةوعدلا مهغلبت

 .(نولمعي اوناك امب ملعأ هللا#

 ..ةنجلا لهأ مدخ نم ناك هوعاطأو لوسرلل ةمايقلا موي مهنم باجتسا نمف

 نييفوصلا نم ةالغلا قرطلا باحصأ دي ىلع َنوُمِلْسَي نيذلا ءالؤه :لاؤسلا

 ؟ًاضيأ ةرتفلا لهأ نم نوربتعي ءالؤه له «مالسإلا وه اذه نأ نودقتعيو مهريغو

 «كلذك مهف هغلب ام حيحصلا مالسإلا نأ مادام .معن يأ :باوجلا

 ةالغ اهنم تاوعدلا ضعبب نورتغي نمم «مهريغو ناكيرمألاو نييبوروألاك

 ؟مهرفكن نأ عيطتسن ال اذهلو...مالسإلا وه اذه نأ نودقتعي مهو :لاؤسلا

 لوسو دمحمو هللا الإ هلإ ال نأ اودهشي مهرهاظ نإ انلق نحن .ال :باوجلا

 .هللا دنع مهباسح امو هللا

 م( 5:60 /۲۰۹) "رونلاو ىدهلا"

 0 ا
 ہا 7



 نس غلبي مل نمم نيقفانملاو ىراصنلا دالوأ مكح باب ۲.1
 فرخلا نس يف ةوعدلا هتغلب نمو «ةرخآلا يف فيلكتلا

 .مهلاثمأو ءالصأ هغلبت مل نمو

 ؟فيلكتلا نس نود نوفوتملا ىراصنلا دالوأ مكح :لاؤس

 «رانب وأ ةنجب مهل مكحي ال ءالؤهف فيلكتلا نس لبق اوتام اذإ رافكلا دالوأ
 َتَعْبَن ىَّنَح َنييَّذَعُم انک امو :لوقي لجو زع هللا نآل ؛رانب مهل مكحي ال هنأ امأف

 .(١ه:ءارسإلا) ال وشر
 ر

 ‹ظقيتسي ىتح مئانلا نع :ةثالث نع ملقلا عفر» :مالسلا هيلع هلوق اذه مامتو

 .«قيفي ىتح نونجملا نعو «غلبي ىتح يبصلا نعو

 هنع عوفرم «ملقلا هنع عوفرم اذه همأو هوبأ ينارصنلا يبصلا اذه :ًاذإف

 ؛ةنجب ًاضيأ هل مكحي ال هسفن تقولا يف نكل «رانب هل مكحي الف كلذلو «ةذخاؤملا

 الف كلذل ءرفكلا نم ناميإلا فرعي ال اذهو ءةنمؤم سفن الإ ةنجلا لخدي ال هنأل

 مهل «ةمايقلا موي تاحاسو تاصرع يف مهل نكلو «رائب هل عطقي الو ةنجب هل عطقي

 نس يف ةوعدلا مهتءاج نيذلاو «ىراصنلا لافطأ ..لافطألا ءالؤهل ةصاخ ةلماعم

 ةنجب مهل مكحي ال ًاضيأ ءالؤه ءًاقلطم ةوعدلا مهغلبت مل نيذلاو ءربكلا ..فرخلا

 يف ءاج امك ةمايقلا موي تاصرع يف ةصاخ ةلماعم مهل ًاعيمج ءالؤه «رانب الو

 ىلإ لسرأ امك لجو زع هللا نأ ةلماعملا هذه ةصالخ ثيداحألا نم ةعومجم

 ءراثلا لخد هاصع نمو ءةنجلا لخد لوسرلا عاطأ نمف ءآلوسر ايندلا يف سانلا

 نم الإ ةنجلا لخدي مكلك» :حيحصلا ثيدحلا يف مالسلاو ةالصلا هيلع لاق امك
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 OAY). همقر) عماجلا

 اعل



 .(ىبأ دقف

 ةمايقلا موي مهيلإ لجو زع هللا ثعبي :عاونألا نم مهانركذ نيذلا كلذك

 .رانلا يف مهسفنأب اوقلي نب ًاعيمج مهرمأيف «مهب ًاصاخ ًالوسر

 ؟مه نم :ةلخادم

 ةوعدلا هتغلب يذلا ينافلا خيشلاو ىراصنلا لافطألا مهانركذ يذلا :خيشلا

 .ًاقلطم ةوعدلا هغلبت مل يذلاو ءربك ىلعو فرخ ىلع

 راد كانه سيل «ةمايقلا موي تاصرع يف ًالوسر مهيلإ هللا ثعبي سانجألا هذه

 اذه ًاعبط «رانلا يف مكسفنأ اوقلأ راهن نم ةعاس يه امنإ ءال مص ..ّلص فيلكت

 «ضرألا لهآ ىلإ لسرأ لوسر يأك سانلا ءالؤه ىلإ هللا نم لسرملا لوسرلا

 نم نوثوعبم مهنأ سانلل نوتبثي تازجعمو نيهارب مهعمو اولسرأ لسرلا ءالؤهف
 كرابت هللا هلسري يذلا لوسرلا اذه نأب روصتن نأ بجي كلذك«ىلاعتو كرابت هللا

 ..قيدصتلا هعمو هلسري «ةمايقلا موي تاصرع يف ىلاعتو

 ؟مهيلإ لسري يذلا لوسرلا وه نم :ةلخادم
 هعم ؛«ةيارلا» هعم دهاشلا نكل ءوه نم ثيدحلا يف ىمسم سيل :خيشلا

 يف مهسفنأ اوقلي نأب ًاعيمج مهرمأيف «ىلاعتو كرابت هللا نم لسرم هنأ ىلع ناهربلا

 .هفنأ مغر راتلا لخد هاصع نمو ءةنج هران تناك عاطأ نمف «رانلا

 مهيلإ لجو زع هللا ثعبي امنيح ةثالثلا فانصألا نم مه نيذلا سانلا ءالؤه

 .(5861مقر) يراخبلا )١(

 0 ا
 ہا كل



 هاصع نمو ءةنجلا لخد هعاطأ نمف ءرانلا يف مهسفنأب اوقلي نأب مهرمأي ًالوسر

 .راثلا لخد

 كلذو ءايندلا مايأ نم مايأ رخآ يف هبش هل ةمايقلا تاصرع يف فيلكتلا اذهو

 ةريثك ثيداحأ يف ةو لوسرلا هنع انثدح يذلا ربكألا لاجدلا جرخي امنيح

 حيسملا ةنتف نم لشأ ةنتف ةعاسلاو مدآ قلخ نيب ام» :مالسلا هيلع هلوق اهنم «ةرتاوتم

 هنأ ناميإلا ءافعض نظي تاداعلل قراوخب «قيراخمب ينأي هنأل كلذو .""لاجدلا

 ءامسلل لوقي هنأل ءةدابعلا قحتسي يذلا هلإلا هنأو «بر هنأ «معزي امك وه ًالعف

 حبصتف «كتابن يجرخأ يتبنأ :ةبدجلا ةلحاقلا ضرألل لوقيو ءرطمتف يرطمأ

 «ءارو يشمت زونكلا جرختف كزونك يجرخأ :ةبرخلل لوقيو ءةقروم ءارضخ
 امك لجو زع هللا نكل ءلاجدلاب سانلا اهب نتتفي يتلا ةنتفلا ةلمج نم ءايشأ ينعي

 اذهل رخسي هنأ ىلإ ةفاضإلاب وهف ءرشلاو ريخلاب سانلا يلتبي هدابع يف هتنس يه

 ءنيعلا روعأ نوكي نأب هيلتبي كلذ ىلإ ةفاضإلابف ءقراوخلا نم عاونألا هذه لاجدلا

 «باذك هنوكل ناهرب اذهو «ئراقلاو يمألا هأرقي «رفاك :هنيبج ىلع بوتكمو

 هنأب هفصو امل مالسلا هيلع لاق كلذلو «هلإ هنأ ناميإلا ءافعض مهوت نيهارب كلتو

 ىتح هبر یری نل مكدحأ نإو ءروعأب سيل مكبر نإولا :مالسلا هيلع لاق :روعأ
 .«تومی

 اهنأ سانلا نظي تايآو قراوخو قيراخم بحاص ناك امهم ناسنإ يأ :ًاذإ

 :ًاذإ .تومي ىتح هبر ىري نل مكدحأ نإف ؛ةيهولألا يعدي هنأ ماد امف «تامارك

 .لاجد وه

 .(۷۸۷ همقر) عماجلا حيحص )1(

 .قباسلا ردصملا ()

ا
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 (ةنجلا يف وهو رانلا هلخدأ هب رفك نمف» :مالسلا هيلع لوسرلا لوقيف ءرانلا هيري

 .«رانلا ىف وهو ةنجلا هلخدأ هب نمآ نم» :سكعلاب سكعلاو

 باوج اذه ....سانجألا كئلوأ عم ةمايقلا موي رركتت ةيلمعلا سفن

 .كلاّوس

 [ثيدحو تركذ ام نيب عمجلا فيك ةلأسملا سفنل] ةبسنلاب انخيش :ةلخادم

 ؟«ةنجلا لهأ مدخ نيكرشملا لافطأ»

 نم لافطألا ءالؤه يف نأ كش الف ؛قباسلا ليصفتلا تفرع اذإ ءمعن :خيشلا

 .مدخلا مه كئلوأ اونوكيف ءلوسرلا ةوعدل بيجتسي

 .لاكشإ یف ام

 .نيكرشملا لافطأ لك ىف ثيدحلا فياش انآ ىنعي :ةلخادم

 .صاخو ماع هيف هقفلا نأ فرعت امأ ءاذكه لاق كريغ ول :خيشلا

 .معن :ةلخادم

 .اهدنع كفقوأ يذلا ام هذه ةيلكلا بيط :خيشلا

 يف ريثك نبا مامإلا اهركذ يذلا تاياورلا ضعب يف ءًافنآ كل هتركذ ام :خيشلا

 .(15:ءارسإلا)#اّلوصَر تعبت یت َنييَّدَعُم انک امو :ةيآ ريسفت
 ر

 ؛نيكرشملا لافطأ نع لئس امل أ لوسرلا نأ يناثلا ءيشلاو «ءيش اذه

 0 ا
 ہا 1



 اوغلب اذإ :ينعي «'”نولمعي اوناك امب ملعأ هللا» :لاق ؛ةنجلا يف مأ رانلا يف مه له

 .فيلكتلا نس

 ةبسنلاب اذه :مالكلا انأدتبا امك رانب وأ ةنجب مهل مكحي ال ايندلا يف مهف

 .ةيورخألا ةذخاؤملل

 ؟نفدي نيأ رفاكلا لفطلا تام اذإ كيأر ام نكل

 .نيملسملا رباقم ىف :ةلخادم

 .ينعي ثيدحلا رهاظ ىلع:ةلخادم

 ىلإ جاتحي يفلسلا جهنملا نأ ةربثكلا ةلثمألا نم اذهو ءاهلاق كربغ ول :خيشلا

 ىدا ُهَل نيت ام ِدْعَب نم وسلا ٍقِقاَّشُي نمو :ىلاعت هلوق كلذ نمو «ريثك قيبطت
52 

 ہرا هس ا سجق < 3 ر رە ٥ لل رس
 .(١١ه:ءاسنلا)# ًريِصَم ْتَءاَسَو َمْنَهَج ِهِلْضْنَو لوك ام هلو َنيِنِمْؤملا ليبَس َْيَغ عبتيو

 نينمؤملا ليبس وه ام :لوقتف «قباسلا باوجلا ىلع ءانب روطتي نآلا لاؤسلاف

 ؟ًاراغصو ًارابك ًامومع رافكلل ةبسنلاب

 ةيميت نبا مالسإلا خيش ليصفت اذه نأ فرعأ انأ ...انخيش :ةلخادم

 ؟وهو :خيشلا

 .ثيدحلا اذه ىلع ءانب ءةنجلا ىف نيكرشملا لافطأ نأ :ةلخادم
 .(5979مقر) ملسمو (۱۳۱۷) مقر يراخبلا (1)

 اعل



 .نآلا ٌتْدِح ال :خيشلا

 ...اذه وهال :ةلخادم

 .نفدلا يف ةطقن رخآ ناك ءنآلا ٌتْدِح :خيشلا

 .لوقلا اذه اوراتخاو فلسلا ةمئأ نم ءالؤه ..:ةلخادم

 فلؤت نأ ديرت كنأ رهاظلا :ةديحلا ىلع رصم تنأ لازت ال «تذج :خيشلا

 .ةديحلا :يناث باتك

 هتلقن ام ينعي «كنيع حتف ؛ةرخآلا يف مآ ايندلا يف اذه «ءكلذك رمألا نأ به

 .مالسإلا خيش نع

 مدخ نيكرشملا لافطأ» :لوقي ثيدحلا اذه نأ املاط ؛يورخألا رمألا يف ...

 ؟رانلا يف مهو ةنجلا يف اوسيل مهنأ انلقو مهانجرخأ مي ««ةنجلا لهأ

 نبا اهركذ [يتلا] تاياورلا ضعب يف نوروكذم لافطألا نأ كل انركذ :خيشلا

 .(1ه:ءارسإلا)4اًلوُسَر ّتَعْبَت ىح َنييّذَعُم اتك امو :ةقباسلا ةيآلا يف ريثك

 له نيكرشملا دالوأ نع لئشامل هيلع قفتملا ثيدحلا كلانركذ مث

 ...يف مه

 هجوي نكمم انخيش اي يناثلا ثيدحلا ...:رخآ لخادم

 ؟نم :خيشلا

 .«نيلعاف اوناك امب ملعأ هللا» :يناثلا ثيدحلا :رخآلا

 .نولمعي اوناك امب «معن يأ :خيشلا



 نولوؤيس امب ملعي ىلاعتو هناحبس هللا نأ ىنعمب ؛نولمعي اوناك امب :رخآلا

 ...هيبن ناسل ىلع ةنجلاب مهل مكح يلاتلابو ؛هيلإ

 مهلك نيكرشملا لافطأ نأب انلق اذإ ءًادج ةريثكو ةريثك ءايشأ كانه ال :خيشلا

 نآرقلا لوق رهاظ فلاخي اذهو «نيملسملا لافطأ عم نووتسي كاذ نيح ةنجلا يف

 ْنِمْمِهِلَمَعْنِم مها لآ اَمَو مهيد مم ا تقف :لوقي يذلا ميركلا

 قاحلإب لوقي يذلا امنيب «مهتايرذ مهب قحلت نوملسملا ءال ؤه «(٠۲:روطلا) ِءْنَ

 يف يهلإلا صيصختلا اذه يفاني اذه ءةنجلا مهلاخدإب مهلك نيكرشملا لافطأ

 .ًاعبط ةيآلا ركاذ تنأ * ْمُهَتيرَد م اتقا :ميركلا نآرقلا

 .ًالثم نايوتسي ال«هوبأ رفاكلا لفطلا عم هوبأ ملسملا لفطلا يوتسي ال لئنيحف

 ءاج كلذو «نيملسم نيوبأ نم ءاج كلذ :لئاق لاق ول انخيش اي ..:ةلخادم

 نم دلو يذلا لفطلا بنذ وهام ينعي ءامهنيب قرفلا امف «نيرفاك نيوبأ نم

 .نيرفاك نيوبأ

 ؟انه ةذخاؤملا نيأ «نيترم

 ..لوقأ :ةلخادم

 يف ةذخاؤملا نيأ ؛ذخاؤي اذامب :لوقت تنأ :نآلا كلأسأ انأ لمَ ال :خيشلا

 ؟قباسلا انلوق

 عم ةنجلاب هل مكحلا مدعو ةمايقلا موي يف ناحتمالا ىلع هفطع ينعي :ةلخادم

 اعل



 ؟ةذخاؤم هذه ..ةدحاو ةدحاو :خيشلا

 .فيلكتلا نس غلبي مل هنآل ؛ىل ودبي اذكه :ةلخادم

 ؟مل يردت ءوحملا هقحلي نأ ًاضيأ يغبني كل ودبي [ام]:خيشلا

 .معت :ةلخادم

 ىلع تمكح امب ايندلا يف ًاعيمج سانلا ىلع مكحت ذئنيح كنأل :خيشلا

 ..وأ اذه كيفكي ءرافكلا لافطأ

 ؟ىنمزلي ال هنأ نظأ :ةلخادم

 ؟يلع تمهف ءاذه كيفكي :خيشلا

 نكل «فيلكتلا نس غلبي مل وأ فيلكتلا نس غلب ؛ةذخاؤملا ةملك كل لوقأ انآ

 لهف ءًالوسر مهيلإ لسرأو مهفلكو قلخلا قلخو «ءاشي امب ءاشي نم فلكي انبر
 .ةذخاؤملا نم ءيش اذه يف

 .ءيش كانه سيل اذه يف ال :ةلخادم

 لوسرلا اذه عمو ًالوسر مهيلإ لسرأ اذإ ءرافكلا لافطأ ىلإ يتأن نآلا :خيشلا

 لك همهفي نأ ناهربلا ةعيبط نأ ملعت تنأو هللا نم لسرم هنأ ناهرب ًافلس انلق امك

 لوسرلا اذه نأ مهملا الجر ناك مأ لفط ناكأ انمهي ال كاذنيح «فلكم

 ةذخاؤم يف «هل عضخي ملو ناهربلا هل رهظ ذئئيحف «لجو زع هللا نم هنأ ناهرب هعم

 ؟اذه ىف

 .ةذخاؤم كانه سيل ال :ةلخادم

 ؟لاكشإلا وه ام :ًاذإ :خيشلا

 ا ۰
 ہا كدت



 عوفرمو فيلكتلا نس غلبي مل هنأ ىلع انخيش اي يقيلعت انأ :ةلخادم

 .ملقلا هنع

 نس غلب لفطلا اذه !؟اذام لوح يمالك الو ءاذه نع كبواجأس انأ :خيشلا

 ؟انه ةذخاؤم يف ءرفك وأ نمآ مث ءناهربلا مهف نس ءدشرلا

 ال :ةلخادم

 .لفطلا نع ملكتأ انأ :يل لوقتو كمالك ديعتس ءاذإف :خيشلا

 امك نولظي لافطألا ءالؤه نأ يرورضلا نم له :رخآلا ءيشلا «ءيشاذه

 ؟مهتلوفط ثيح نم اوتام

 دعأ خيش اي شيلعم:ةلخادم

 نس لبق اوتام [نيذلا] لافطألا ءالؤه نوك يرورضلا نم له :لوقأ :خيشلا

 .كلذك نونوكي نوثعبي نيح مهنأ ءايندلا يف فيلكتلا

 ؟يرورضلا نم سيل :ةلخادم

 ...لاكشإ نم تدروأ اميف ًادبأ ةعطاق ةجح كل سيل ًاذإف :خيشلا

 «ةنجلا لهأ مدخ نيكرشملا لافطأ» :ثيدحلا انخيش اي مهملا :ةلخادم

 .ريثك نبا اهاور ىتلا ةياورلاب ءصصخم هنأ قباسلا كمالكب [تنيب]

 .ةمايقلا موي تاصرع يف لوسرلا عاطأ نمب :خيشلا

 نوكت نيكرشملا لافطأ نم ةنجلا لخد نم هنأ :ةصالخلا ىنعي :ةلخادم

 .ًامداخ هتفيظو



 ..نكل ءهيف فلتخن مل اذه :خيشلا

 شم هنا ينعي «مامت حضتي رمألا اذهبو ءعمجلا وه اذه هنأ دصقأ :ةلخادم

 اذكه هنأل مدخ سان يفو ءاذك ميعنلا يفو ةنجلا يفاونوكيب هللاو سان يف

 نوكت لوسرلل ةباجتسا ةنجلا نيكرشملا لافطأ نم لخد نم ينعي «حضوتي هنظأ

 ًامداخ هتفيظو

 .ةلكشم شم ةنجلا اولخدي مهملا يديس اي:رخآ لخادم

 نأ هيف مالسإلا خيش هدروأو كلام هجرخأ ثيدح لاح نع خيشلا لئس مث]

 :[خيشلا باجأف «-ةحضاو ريغ ةلخادم يف بذعي رفاكلا لفطلا

 .هفرعأ ال انأف ءثيدحلا رضحتست ال تنك اذإ :خيشلا

 (21 1:57 :ها/لر/ ۱۷۷) "روللاو ىدهلا"

 ةوعدلا مهلصت مل نيذلا راذعألا لهآ ىلع مالكلا باب [77]

 نيئمؤملا لافطأو نيك رشملا لافطأ ريصمو

 مل نم نكلو ء(رانلا لخد ينعبتي ملو يب عمس نمق)ا :[ثيدحلا] :لئاسلا

 ؟ للم لوسرلاب عمسي

 قوطنم هل لوصألا ءاملع لوقي امك ثيدحلا «ثيدحلا يف باوجلا :خيشلا

 يف :يأ ءرانلا لخدي ال يب عمسي ملو هموهفم ؛"يب عمسو" :هقوطنم «موهفم هلو

 نييذوب وأ ىراصن وأ ًادوهي اوناك ءاوس :نيملسم ريغ دجوي رصم لك يفو رصع لك
 ال نيتنثا نم دحاو نيب مهرمأ رودي ءالؤه «نيملسم ريغ ؛ءيش يأ وأ نييرهد وأ

 هتغلب اذإف «هغلبت مل وأ مالسلا هيلع لوسرلا ةوعد هتغلب نوكي نأ امإ :امهل ثلاث
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 وهاذه ءءازجلا اذه هل سيلف هغلبت ملاذإو «ثيدحلا سفن نم ءازجلا تفرع

 ؟يشام :كلاؤس نع باوجلا

 .يشام :لئاسلا

 ؟ءيش هيف مأ :خيشلا

 اماذإ نيعم نيدل عبتم نوكي نأ بجي له «ريصملا نع لأسن نحن :لئاسلا

 ةفرعم ىلإ لصي له وأ «ةيصخشلا هلامعأ ىلع بساحي له «مالسإلا نيد هلصو
 ...قلاخلا ةينادحو وأ قلاخلا

 هجوت امل نظت ًادج ةريثك ةلئسأ كنهذ يف نوكي ةقيقحلا ذاتسأ اي تنأ :خيشلا

 مل اذإو :كلاؤس ناك تنأ ؛ةلئسألا لكل نمضتم اذه نوكي مزال دحاو لاؤس

 لك :خلإ ..اذك له اذك له بساحي له :لوقتو يجن نآلا :باوجلا كءاج «عمسي

 ةسلجلا هذه علطم يفو ًالاؤس لأسي ناسنإ يأ عنام يدنع هيف ام :باوج هل لاؤس

 مزال نكل «لجو زع هللا يلإ ملعلا انلكو الإو «بواجن هباوج اندنع يذلا :انلق

 مل اذإ باوجلا تذخأف «عمسي ملاذإو :لاق ًالوأ كلاؤس «حضاو لاؤس نوكي

 هيلع بواجأ انأو هايإ يل ددح «يناث لاؤس هيف نكل ؛ديعولا اذه هل نوكي ال عمسي

 ؟يناثلا كلاؤس ام

 هقطنم يأ يف «وميكسإلا» يف ةا دمحم ةلاسر مهلصت مل سان :لئاسلا

 .ملاعلا قطانم نم

 .نحن انلق وه :خبشلا

 ةينارصنلا ىلع اوناكو ًالثم اوبسوح اذإ ...ءالؤه ةعامجلا له :لئاسلا

 ؟ةينارصنلا نيد ىلع نوبساحي

 محم



 ءعمسي مل وأ مالسإلاب عمس امإ «كيف هللا كراب باوجلا قبس !يخأ اي :خيشلا

 ال :يأ ءرانلا يف سيلف عمسي مل اذإ ءرانلا يف وهف نمؤي ملو مالسإلاب عمس اذإ

 .كيف هللا كراب :لئاسلا

 ...ينعي بساحي :رخآ لخادم

 هنأ ماد ام باوجلا ذدخأ ام هنأ رعاش انآ ينأل ءليلق سيل حمسا ءال ال :خيشلا

 له :وهام نآلا كلاؤسف ءرانلا يف سيل وهف مالسلا هيلع لوسرلاب عمسي مل

 ؟ةوعدلا هغلبت مل وهو بساحي فيك ؟بساحي
 .بساحي ريغصلا لفطلا نأ ريسافتلا ةءارق لالخ نم ملعن نحن :لئاسلا

 :فلكم ريغ تام اذإ ءلفط :ناسنإ «ريسافتلاو نآرقلا ريسفت ىف :لئاسلا

 ةمايقلا موي نحتمي هنأ فيلكتلا تحت رثكأ وأ لقأ وأ هرمع تاونس سمخ وأ نيتنس

 .ىلاعتو هناحبس هللا نم

 ؟نوكي اذام ناحتمالا دعبو :خيشلا

 .فلاخ وأ عاطأ اذإ ران وأ ةنج امإ ررقي :لئاسلا

 .حيحص وه اماذه ءال :خيشلا

 .تأرق ام بسح :لئاسلا

 .ًاحيحص سيل اذه ال :خيشلا

 .هللا دنع هملع :ةلخادم

 يف لجو زع ائبر لوقي اذام ءنآرقلا يف هللا ملع اذه ءهللا دنع هملع اذه :خيشلا

 ا ٩۱٤



 .ةيآلاب يتأي نم «مهتايرذ مهب انقحلأ :ميركلا نآرقلا

 مها امو م هير م اتقا نایب مهيد ذ ْمُهْتَعَبتاَو اوُنَمآ َنيِذّلاَول :ةلخادم

 .(١1:روطلا)# ْمِهِلَمَح نم

 ْمُهاَتَتَلآ امو مهيد م اتقا ناياب مهيد ْمُهَْعبَناَو اوُنَمآ يلوا: خيشلا

 لافطألا ءالؤه تنأ لوقت فيك «ةبآلا هذه نم تنأ نيأ (١1:روطلا)# ْمِهِلَمَع ْنِم

 ؟نوبساحي

 ...ةريثك ريسافت يف انأرق نحن :لئاسلا

 .ةحيرص كدنع ةيآلا هذه «كيف هللا كراب ءال :خيشلا

 .اذه عوضوملا اوؤرقو ةلغشلا هذه يف يل نوكراشم ناوخإلا :لئاسلا

 وهام كل لوقأ انأ ًايناث ًاعوضوم اوؤرق «عوضوملا اوؤرق ام ءال :خيشلا

 مهب انقحلأ» :نيملسملا لافطأ امأ هوتآرق يذلا عوضوملا اذه ؛نيكرشملا لافطأ

 ءايشأ يف ىتح «مهئابآب نوقحلم نينمؤملا لافطأ ءًادبأ لاكشإ هيف ام اذه ««مهتيرذ

 نم اما :مالسلا هيلع لاق ءاهيلع تيرم فيك يردأ امو ءأدج ًادج ةريبك ةليضف اهل
 هسمت مل الإ - فيلكتلا :يأ- ةئنحلا اوغلبي مل دلولا نم ةثالث امهل تومي نيمسم

 نوقحلم مهو رانلا نولخدي ال مهنأ سيل طقف اذه سيلو «مسقلا ةلحت الإ رانلا

 ريغ نايبصلا لافطألا نأ ملسم حيحص يف ءاج «مهئابآل ءاعفش نونوكي لب مهئابآب

 مهلس :مالسلا هيلع ليربج مهيلإ هللا لسريف «نوكبي ةنجلا باب دنع نوفقي نيغلابلا

 الإ ةنجلا لخدن ال :اولاق ؟مكلاب ام :مهيتأيف ءلجو زعاتبر مهب ام ملعأ وهو مهب ام

 هتأرق يذلا ثحبلا :....مهعم مهؤابآو مهولخدأ :لجو زع هللا لوقيف ءانعم انؤابآو

 نيكرشملا لافطأ :نيملسملا ءاملعل لاوقأ ةثالث هيف ءنيكرشملا لافطأ مه ملعأ هللاو

 تاصرع يف نونحتمي مه يناثلا لوقلا «لوق اذه ةنجلا لهأ مدخ مهو «ةنجلا يف
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 ىتح «رائلا يف مهؤابآو مه :ثلاثلا لوقلا ءايندلا يف مهؤابآ نحتما امك ةمايقلا موي

 يضر ةجيدخ ةديسلا هنأ ءهنم مكل يريذحتل هركذأ انأو ًاثيدح اووري ةبسانملا هذهب

 الجر لبق نم ةجوزتم تناك اهجوزت امل هل يبنلا نأ نوملعت اهاضرأو اهنع هللا

 اهجوز نم اهدالوأ نع مالسلا هيلع لوسرلا ًاموي تلأسف ءادالوأ هنم تفلخو

 نإ :حيحص ريغ ثيدحلا اوهبتناو اهل لاق ءاوتامو ةيلهاجلا يف تام يذلا لوألا

 .حيحص ريغ ثيدح اذه .«رانلا يف مهيغاضت كتعمسأ تئش

 نيكرشملل راغصلا لافطألا نأ ةثالثلا لاوقألل ةبسنلاب حيحصلا لوقلا...

 نيذلا ةرتفلا لهأ مكحو «نينافرخلا خويشلا مكحو نيناجملا مكح مهمكح

 يف ءاج ءالؤه مالسلا هيلع لوسرلا ةوعد مهغلبت مل نيذلا مهو مهيلع انيكح

 :ًالوسر ةمايقلا موي تاصرع يف مهيلإ لسري لجو زع هللا نأ حيحصلا ثيدحلا

 نمو ةنجلا لخد هعاطأ نمف «رانلا مهمامأو ءرانلا يف مهسفنأب اوقلي نأب مهرمأيف
 قراغلاو ءريبك قراف عم نكل ةايحلا هذه يف نأشلا وه امك ًامامت «رانلا لخد هاصع

 يف انه لّسرملا ؛مهيلإ لّسرملاو لسرملاب قلعتي اوهبتنت نأ وجرأ انناوخإ ايانه
 يتلا ةيداملا مهيلإ لسرملا ةايح بسانتت نيهارب هدنعو تازجعم هدنع يف ايندلا

 ًالعف اذه هنأب هيلإ نولسرملا عنتقي ةمالعب ًاضيأ يتأي كانه لسرملا ءاهيف نوشيعي

 نمؤي نم انه «ریبک قراف عم انه ءالتبالاك كانه ءالتبالاو ؛نيملاعلا بر نم لسرم

 :تاوهشلاب رانلا تفحو ةراكملاب ةنجلا تفح :ثيدحلا يف ءاج امب باصيسف

 نكل :ةيدام ةيقيقح رانف كانه امأ «ةيونعم رانب باصيو هفحي نمؤي ديري يذلاف
 ةنجلا لخد هعاطأ نمف هللا نم اذه نأ ًانيقي نوملعي مهيلإ لسري يذلا لوسرلا

 .راثلا لخد هاصع نمو

 «ةوعدلا وأ لوسرلا ءيجم لبق فيلكت ال «ةراذنلا غولب لبق فيلكت ال :ًاذإف

 و١١41 ب
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 اذهب قلعتي اميف اهعدوأ يتلا هدابعب هتمحرو لجو زع هللا مكح مامت نم اذهو

 ءالؤهف (٥٠:ءارسإل)4 الو سَر ٌتَعْبَت ىَّنَح َنيِبَّدَعُم انُك اَمَو# :هلوق يف عوضوملا

 «فيلكتلا ةرئاد يف اولخد ام دعب مهنأل لوسر مهءاج ام نيكرشملا نم نايبصلا

 ال انبر كلذلو لوسرلا مهءاج ام لوسرلا ةوعد مهغلبت مل نيذلا ماوقألا كئلوأ

 ملع هدنع ناك نم ؟انبر مهب لمعي اذام ىرت ايامأ ءادحاو ًالوق اذه ؛مهبذعي

 .ةمايقلا موي تاصرع يف ًاناحتما مهل نأ باوجلاف ًافنآ هانركذ يذلا ثيدحلاب

 قيرطلا تاينب نع ينعدف ءافخ هبام قحلا وه اذهف

 (01 "8:05 /551) "رونلاو ىدهلا"

 «رانلا يف ةدؤوملاو ةدئاولا»: هيَ يبنلا لوق ىنعم باب 3

 ةدؤوملاو ةدئاولا» : إو هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر دوعسم نبا نع

 .(راثلا يف

 .حيحص:[ مامإلا لاق]

 :[الئاق ثيدحلا ىلع قلع مث]

 ام فالخ اذهو ؛ةغلاب نكت مل ولو رانلا يف ةدؤوملا نأ ثيدحلا رهاظ ..

 ثيدحلا اذه نع بيجأ دقو «غولبلا لبق فيلكت ال هنأ :ةعيرشلا صوصن هيضتقت

 (لا) ف ذئنيحو «ةنيعم ةدوؤمب صاخ ثيدحلا نأ باوصلا ىلإ يدنع اهبرقأ ةبوجأب

 زئاجف هيلعو ءةكيلم ينبا ةصق هديؤيو .دهعلل لب قارغتسالل تسيل (ةدوؤملا) يف

 .ملعأ هللاو .لاكشإ الف ةغلاب تناك ةدوؤملا كلت نأ

 ")١/ f) حيباصملا ةاكشم قيقحت"

Ty 1 



[YY]هلم باب  

 ؟هاتعم ام (راثلا ىف ةدوءوملاو ةدئاولا» ثيدح :لاؤس

 حيطيف «رانلا يف "هل ةدوءوملاو" :يأ ءرانلا يف ةدوءوملاو ةدئاولا :خيشلا

 ًةحارص ًاروكذم سيل ءيش انه ريدقت دجوي :ينعي ؟ال مآ كل حضو ؛لاكشإلا

 رانلا يف ةدوءوملاو ةدئاولا وأ «رانلا يف ةدوءوملاو دئاولا :ًاركف فورعم وه نكل

 ةلفطلا :ةدوءوملا امأ «ةغلاب ةفلكم اهنأل ؛لاكشإ دجوي ال رانلا يف اهنوك :ةدئاولا

 ؟رانلا يف نوكت فيك ةريغصلا

 .ىرخأ رزو ةرزاو رزت ال :ًالوأ

 فيكف اعيش لقعت ال ةدوءوم هذهف «غلبي ىتح يبصلا نع ملقلا عفر :ًايناث
 امنإو اهتاذب ةدوءوملا يه ةدوصقملا تسيل :باوجلا ؟رانلا يفاهب مكحي

 اقفتاو اكرتشا اناك اذإ اعم امهالك امإو مآلا امإو بآلا امإ هل دوءوملا :دوصقملا

 اهل مكح الف تاذلاب يه ةدوءوملا امأ «رانلا يف نانثالا امهف مُهْعَبَت تنبلا دأو ىلع

 .رانلا يف جوزلا :يأ هل ةدوءوملاو ةدئاولاف ءرانلاب الو ةنجلاب ال

 ثيدحلا يف ركذي مل بآلا امأ :ةئنؤملا مألا يه اهنأب هب حرصملا ةدئاولاف

 رهاظ ىلع لمحي نأ نكمي ال "ةدوءوملاو" :هلوق نأل ؛ًانمض ركذ نكل ةحارص

 نس غلبي مل يذلا ريغصلا لفطلا نأ ىلع ةلالدلا ةعطاق ةعيرشلا نآل ؛صنلا

 :ثيدحلا ليوأتف كلذلو ءرانلاب هل مكحي الف ًاذخاؤم الو ًافلكم سيل فيلكتلا

 .ةدئاولا جوز وهو :يأ "هل ةدوءوملاو"

 (۱:٠٠/:٥۰:۲۹)"رونلاو ىدهلا"
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 اهطورشو ةجحلا ةماقإ ىلع

 113 ص





[vvYT1]؟ماكحلا ىلع ةجحلا ميقي نمو ةجحلا فيرعت باب  

 ؟اهميقي نمو ءةجحلا

 هللا لوسر ثيدحو هللا باتكب اهميقي :ًايناثو «ملعلا لهأ ًالوأ اهميقي :خيشلا

 ؟ثلاثلا وه ام ًاثلاث تلق تنأ يردأ امو «حلاصلا فلسلا لمعو ءو

 .ةجحلا فيرعت :لئاسلا

 :هللا همحر ميقلا نبا لاق امك ؛ةجحلا فيرعت :خيشلا

 هيومتلاب سل باحصلا لاق هلوسرلاق هللا لاق ملاعلا

 نع مأ «ةرشابم ريغ مآ ةرشايم ةقيرطب نوكت «ةيفيكلل ةبسنلاب :لئاسلا

 .لئاسرلا قيرط

 كولم اعد امل مالسلا هيلع لوسرلا نآل ةيرورض تسيل ةرشابملا ءال :خيشلا

 مهيلإ لسرأ ًانايحأو ًاباطخ مهيلإ لسرأ «ةرشابم مهاعد ام مالسإلا ىلإ رفكلا

 «ةرشابم ةمئاق ةجحلا نوكت نأ يرورضلا نم سيلف ؛مالسلا هيلع هفرط نم الوسر

 هيلع ةجحلا ميقن نأ ديرن يذلا عم انلصتا ول نحن نآلا نأ ةصاخبو ءةطساوب امنإو

 نيبو ؛هللا لوسر لاقو هللا لاق ام مدقن هيلإ انم ةجحلاف ةرشابم هيلع انلصتا ول ىتح

 طئاسو يف :ًاذإف ءًانرق ةرشع ةعبرأ ذنم هللا ةعيرش انغلب يذلا مالسلا هيلع لوسرلا

 مهملاف «ةجحلا هيلع ميقن نأ ديرن يذلاب ةرشايم انلصتا ول ىتح ةجحلا غيلبتل انه



 :حيحصلا ثيدحلا يف ءاج امك هيلإ بهذي صخش ةطساوب امإ هيلإ ةجحلا غيلبت

 ًاباطخ هيلإ لسرأ ول اذه نكل ؛(رئاج ناطلس مامأ لاقت قح ةملك داهجلا لضفألا

 .ةجحلا هيلع تميقأ دقف ةنسلاو باتكلا نم اهتلدأب ةلأسملا هل تنيبو

 "رونلاو ىدهلا" )٤۹۸/ ۹۳:۲۰:١١(

 ةححلا ةماقإ دعب ةلاضلا قرفلا ريفكت زوجي له باب | 1

 ةجحلا ةماقإ ىنعمل قرطتلاو ؟مهيلع
 ةضفارلاو ةلزتعملاو جراوخلاك ةلاضلا قرفلا ريفكت زوجي له :لاؤس

 ؟مهيلع ةجحلا ةماقإ دعب مهريغو

 ؟مهيلع ةجحلا ةماقإ دعب هرخآ يف ءاج امب ًاديقم لاؤسلا ناك اذإ :خيشلا

 ىلع ةجحلا ماقأ هنأب ىعدا نم لك له :لوقلا نم انه دب ال نكلو «معن :باوجلا

 ؟فلاخملا كلذ ىلع ةجحلا ةماقإل لهأ وه فلاخملا وأ ركنملا

 ضعب ملعت ام اذإ يفلسلا انبابش نم ًاريثك نأ فسألا عم مويلا دهاشن انأل

 هنومسي امب ًالعف ءاملع نونوكي دقو ءاملعلا خياشملا دحأو وه فلتخاو لئاسمل

 لوصأ :لوصألاو «هرخآ ىلإو نايبلاو فرصلاو وحنلا ملعب :ينعي ةلآلا مولعب

 ملعلا يف ئدتبملا انناوخإ دحأ يتآيف «كلذ اوقبطي مل نكل :هقفلا لوصأو ثيدحل

 تمقأ انأ لوقيف ملاعلا كلذ عم فلتخاو ةثالث وأ نيتلأسم وأ ةلأسم ملعت نوكيو

 تميقأ دق ةجحلا نأب لوقن نأ عيطتسن ةلوهسلا هذه لثمب نظأ ام ؛هيلع ةجحل

 :لاؤسلا اذه يف :لوقأ انأف كلذلو ؛هيلع

 يذلا نم نكل ءًامامت اذه يف باوجلا قبس دقف ًالعف هيلع ةجحلا تميقأ اذإ

 ہا و



 فلسلا هيلع ناك امو ةنسلاو باتكلاب ةفرعملا لهآ ..ملعلا لهأ مه ؟ةجحلا ميقي

 فيعاضت يف هباوج مدقت لاؤسلا اذه :ينعي متلق امكف ءميلسلا جهنملا نم حلاصلا

 .لوألا لاؤسلا نع باوجلا

 ةماقإ كلمي يذلا نم :متلق ثيح مكتملك ىلع ًابيقعت انخيش :رخآ لخادم
 ةملك مكل ركذن ًامئاد ؟قحلا ىلإ بوؤيل هيلع ةجحلا ةماقإ بجي نم ىلع ةجحلا
 :دوقع ذنم اهومتقلطأو اهنولوقت متنك ةفيطل

 ثيح كلذ ىلع ًاسايق ىرج دقو ؛ملاع لماعو ؛لماع ملاع :نامسق ءاملعلا

 ةنسلأ ىلع اهركذ ىرجو ىرخأ ةملكب تلدبتسا نآلا ملاعلا ةملك تحبصأ

 .خيش :نولوقي اوراص ثيح نيريثكلا

 نامزلا رخآ يف خويشلا رثكو :خيشلا

 كانه :اهلاونم نم ىلع ًاجسنو «ةملكلا كلت ىلع ًاسايق ًاضيأ :لوقأف :ةلخادم

 .خيش لماعو «لماع خيش :نامسق خويشلا

 هذه اولمعتسي ال نأ انناوخإ ركذأ نأ ديرأ انآ ةبسانملا هذهب ةقيقحلا :خيشلا

 ملع بلاط وه يذلا ًالثم تيبلا بر نوداني ال مهنأ مهيلاهأ اوهبني نأ :ينعي ةملكلا

 وبأ ..دمحم وبأ ..دمحأ وبأ ..نالف وبأ :ةينكلا مسالا لدب امنإو «نالف خيشلا ًالثم

 ةقيقحلا يف نالف خيشلا امأ «هرخآ ىلإ وبأ ديز وبأ ..هللا دبع وبأ ..نمحرلا دبع

 .اهتميق تلزن :ينعي تلدهبت :ةملكلا هذه يروسلا ريبعتلاب

 .ملاعلا ةملكك هللا ناحبس

 بيرقلا سمألاب ينيقل ءةلأسملا هذه انركذ مادام ًاضيأ انخيش انه :ةلخادم
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 هللا كدجنأ اندجنأ :اولاقو يلإ نيعرسم اوؤاجف قوسلا لخاد تنك ةوخإلا ضعب
 ؛نالف ذيمالت نم نحن :لاق ؟مكئارو ام ةدجنلا ىلع اننيعي نأ هللا لأسأ :تلق

 بحنانك نيخيش ىلإ ةذمالتلا مسقني نأ لبقو نالف ذيمالت نم انل ةوحخإ كانهو

 .ربكأ هللا :خيشلا

 .ًاضعب انضعب هركي راص نآلاو :ةلخادم

 .هللاب ذوعأ :خيشلا

 بحي ال راص اتم دحاولا نأ ىتح ةيبلق ةرفانم ينعي تثدحو «معن يأ :ةلخادم

 .ناخيشلا :امه كلذ يف ببسلاو ءهاخأ ىقلي نأ

 .معن :خيشلا

 حلصي هللا لعل امهنيب رمألا كرادتت كنآ كوجرن كلذلو «نالفو نالف :ةلخادم

 .كيدي ىلع امهنيب

 .ناعتسملا هللا :ناعتسملا هللا :خيشلا

 .ةيفاعلا هللا لأسن ىوهلا ببسب ةيفاعلا هللا لأسن دادزي رمألاو :ةلخادم

 ....لاضعلا ءادلا اذه :خيشلا

 .هللاو معن :ةلخادم

 2( :۳۹:۵۸ /۸۲۰) "رونلاو یدهلا"
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 ةححلا ةماقإ طورش نم باب 61

 لماحب نيطرشب نوكي ةجحلا ةماقإ نولوقي ةاعدلا وأ نولوقي ضعبلا :لاؤس

 نا ةجحلا لذبو ءساتلا ىدل ًالوبقم نوكي نأ ةجحلا لماح ةجحلا لذبو ةجحلا
 ؟مالكلا اذه ىنعم امف «ةنيب ةحضاو نوكت

 دنع نيلوبقم اوناك ام لسرلاو ءايبنألا نأل ءلطاب لوألا مالكلا :خيشلا

 .ًاحضاو نوكي نأ بجيف كش الب وهف يناثلا طرشلا امأ ءرافكلا

 (00:18:19/همح) "رونلاو ىدهلا"

 ؟ةجحلا مهف طرتشي له باب 3

 لهآ رئاسو كرشلا لهأ ىلع ةجحلا ةماقإ يفكت له خيشلا ةليضف :لئاسلا

 انْلَعَج انِإ» :لوقي ىلاعت هللاو ؟مهفلا اذه طباض وهامو ؟اهمهف نم دبال مآ عدبلا

 هوه نأ هنأ ْمهبوُلُف ىلع اتع انإ» -رافكلا يف كلذو- نأ مهبوُلُف ىلع
 ؟4ًارفَو ْمِهِناَذآ يف

 نم سانلا ضعبل تمِدُق اذإ ىلاعتو كرابت هللا ةجح نأ كش ال :خيشلا

 لاق كلذ لجأ نمو ؛مهيلع ةجحلا مقت ملف اهنومهفيال يتلا ةيبرعلا ةغللاب مجاعألا

 ملاعلا ماقأ اذإف ل مل هِمْوَق نامل الإ ٍلوُسَر ْنِم اَنْلَمْرَأ اَمَو :لجو زع هللا
 وأ ؛يبرعلا مهناسل ىلع تأرط ةمجع ببسب اهومهفي ملو هدابع ىلع هللا ةجح

 ىلاعتو كرابت هللا ةجح مهل حرشي نأ كاذنيح ملاعلا اذهل دب الف مجاعأ مهنأ ببسب

 نيح مهسفنأ اهتنقيتسا نأ دعب اهودحج مث ةجحلا مهل تنيبت اذإف «مهل نيبتت ىتح
 ةجحلا ةوالت درجم امأ ءرانلا يف نودلخم مهنأبو رافك مهنأب مهيلع مكحي كلذ

 زع هللاو ءملعلا لهأ قافتاب ةححلا هب موقت ال امم كلذف اهنوهقفي ال سان ىلع
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 ناسلب ًالوسر ينعي امنإف «ًالوُسَر َتَعْنَن ىَّنَح َنيبَذَعُم تك اَمَو# :لاق امنيح لجو

 كرابت هبر نم هيلع لزنأ يذلا يحولا نم هب مهبطاخي ام هيلع اومهفيل مهموق
 مامإلا هاور امك مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ءاج ىنعملا اذهل اًديكأت كلذلو «ىلاعتو

 هللا لوسر لاق :لاق هنع ىلاعت هللا يضر ةريره يبأ ثيدح نم هحيحص يف ملسم

 يب نمؤي ال مث يب عمسي ينارصن وأ يدوهي نم ةمآلا هذه نم لجر نم ام : ليَ

 هخلبي ضرألا هجو ىلع رفاك لك يف ةا هلوق ثيدحلا اذه يفف «رانلا لخد الإ

 رهف ؛اهب رفكي مث اهتقيقح ىلع هتوعد يف مالسلا هيلع وه ناك امك ا يبنلا ربخ

 .راثلا يف

 ينعي الو «قحلا هتوعد ينعي امنإ «يب عمسي) :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقف

 يبنلاب مهريغ وأ نييكيرمألا وأ ًالثم نييبوروألا رافكلا دحأ عمس ول لاحلا ةعيبطب

 لو انيبن نع نوثدحتي نيذلا نيقرشتسملاو نابهرلاو ةسواسقلا قيرطب لاب

 قالخألا نم لاب هللا لوسر هيلع ناك ام ةقيقحب مهماوقأ نوثدحي الو «بيذاكألاب

 اهنأو ةو لوسرلا ةوعد ةقيقحب نوثدحتي ال مه مث هصخشب قلعتي اميف لئامشلاو

 مهماوقأ نوثدحي امنإو ةايحلا نيدايم لك يف حالصإلا ةوعد اهنأو ديحوتلا ةوعد
 نوكي الف «هتوعد يفو هصخش فن 82 و يبنلا هيلع ناك ام فالخ ىلع

 الف كلذلو اًقح مالسلاو ةالصلا هيلع هب اوعمس دق سانلا كئلوأ هذه ةلاحلاو

 .ثيدحلا رخآ يف روكذملا ديعولا مهلمشي

 سانلا نماًريثك نإف :عوضوملا اذه يف هتيمهأل ثيدحلا اذه ركذ ديعأ

 كلت ىلإ ةيبرعلا تاعاذإلا ببسي ميركلا نآرقلا غولب درجم نم هنأ نومهوتي
 ىلع سيلف كلذلو مهيلع ىلاعتو كرابت هللا ةجح تماق دق ؛ةرفاكلا بوعشلا

 لزن امنإ نآرقلا نإف ءكلذك رمألا سيل ءةوعدلا غيلبت نم اًئيش اولمعي نأ نيملسملا

 477 ب
 يا



 برعلا نم ريثكو فيك ءاًئيش هنم نوهقفي ال سانلا كئلوأو :نيبم يبرع ناسلب

 نم مهيلع ىلتي امم اًريثك نومهفي ال مجاعألا هابشأ اوداع مه مهتماع نم مهسفتأ

 كئكلوأ ىلع تماق دق ىلاعتو كرابت هللا ةجح نأب لاقي فيكف مهبر باتك

 نأ نيملسملا نم ةفئاط ىلع بجي هنأ مرج الف ءةيبرعلا تاعاذإلا نم نآرقلا ةوالت

 ملعلا لهأ نم اونوكي نأ ءالؤه ىلعو «ماوقآلا كئلوأ ةغلب مالسإلا ةعيرش اوغبي

 باوج وه اذه :ةيظفل ةمجرت سيلو ةيونعم ةمجرت «نآرقلا ةمجرت نونسحي اًقح

 .ماهلا لاؤسلا كاذ

 ٠:۱۰:۳۹ ٠۰( /۲۹) " -رئألا ةدج ىواتف"

 ؟ةححلا ةماقإ نع لزألا ىف قاثيملا ذخأ ىنغي له باب 1
 ْنِم مَدآ يَِب ْنِم كبَر دخ ذإَو ةرطفلا ةيآ فارعألا ةروس يف خيش :لاؤس ها رسب سو رر 5 س 7 هلي ما 6 0500 8

 هللا نأ اهيفف ءةيآلا ..0177:فارعألا»(ْمِهِسْفنَأ ىلع ْمُهَدَهْشَأَو مهتر ْمِهِروُهُظ تار وو کر ن وس جد

 أك رش ىلاعتو كرابت هللاب نوكر شي امدنع ةمايقلا موي مدآ ينب لك لأسي ىلاعتو كرابت

 ةيآلا يف له .مهسفنأ ىلع مهدهشأو ةرطفلا مهيف لعج ىلاعتو كرابت هللا نأ ذإ

 ليلدب لوسر لاسرإ ريغ نم هب كرشي يذلا بساحي ىلاعتو كرابت هللا نأ ىلع ليلد

 ؟هذخاؤيو ةرطفلا ةيآ

 زع هللا ةجح نأ هيف امنإو ءاقالطإ كلذل ليلد ةبآلا يف دجوي ال ةتبلا :خيشلا

 ءانب مهذخا وي هنأ ةيآلا يف سيل نكل ءًالوأ ةرطفلا ةهج نم هدابع ىلع ةمئاق لجو

 ىَّنَح َنييَّذَعُم اتك اَمَو# :ىلاعت هلوق اهنم يتلا ةفورعملا ةلدألل طقف ةجحلا هذه ىلع

 يذلاك :مهسفنأ نع نوعفادي نيذلا ةعبرألا ثيدحو «(٠٠:ءارسإلا) الو سَر تَنَ
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 وحنو نونجملا وأ فرخلا هباصأ يذلاكو «يبن ةوعد هغلبت ملو ةرتفلا يف تام

 ريخف ًاريخ نإ ةمايقلا موي ةبساحملاو ةذخاؤملا بجوت يتلا يه ةلدألا هذهف ..كلذ

 ملاع يف حاورألا قلخ نع ثدحتت يتلاو اهتركذ يتلا ةبآلا هذه امأ رشف ارش نإو

 .ةجحلا مايق لبق ةذخاؤملاو ةبساحملا ديفت ال هذهف رذلا

 اوُلوُقَت وأ ؛َنيِلِفاَغ اَذَه ْنَع اَنُك نإ ةَمايِقْلا َموَياوُلوُقَت ْنَأ# :هلوق ينعي :ةلخادم
9 3 

 .(17-108:فارعألا)# مه عَ نم يَ اکو لبق نم اَنْؤاَبآ كرش ا

 لجو زع هللا نم ةيرطفلا ةجحلا هذه الإ ةيآلا يف سيل هنأل «معن يأ :خيشلا

 نمام» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق وهو حيحصلا ثيدحلا عم مئتلت ةيآلا هذهو

 ةرطفلا هذهف “«هناسجمي وأ هنارصني وأ هنادوهي هاوبأف :ةرطفلا ىلع دلوي الإ دولوم

 .اهساسأ ىلع بذعي هنأ ينعت ال هذه نكل «ملاعلا كاذ نم لجو زع هللا ةجح يه

 هتركذ يذلا مالكلا اذه ىلإ نوفيضيو اضيأ نوركذي ءاملعلا ضعب :ةلخادم

 يمأل يبر تنذأتساو» ..«رانلا يف كوبأو يبأ» :هيبأ طي ري عالم هلوق ثيداحأ

 رمح امش ىلع ْمُتْنُكَو# :ىلاعت هلوق كلذ ىلإ فاضيو ؛«يل نذأي ملف اهل رفختسأ نأ

 اتاك رز لوقي يلاعت هللا نأ عم ٠۰ *:نارمع لآ)اَهْنِم ْمُكَّدَهْنَأَف ِراَنلا نِم

 يف ٠ .(47:صصقلا)4ٍريِذَن ْنِم ْمُهاَنَأ اَم# .":سي)#َنوُلِفاَخ ْمُهَق مهو اَباَرْزَن

1 

 تک

 .ىرخألا
Êê 

 ىلاعتو كرابث هللا نأ تقولا سفن يفو «ريذن مهتأي مل شيرق نأ رهاظ ةيآلا يف

 .(1479مقر) ملسم )١(

 2 ہا



 ًايناث امبر يل مث الو نيرضاحلل لاؤسلا حيضوتل «كيف هللا كراب :خيشلا

 .لاؤسلا صيخلت وجرت

 .معن :ةلخادم

 ؟لاؤسلا وه ام :خيشلا

 ْذِإَو# دهعلا ةبآ يه يتلا فارعألا يف ةرطفلا ةبآ يف سيلأ :لاؤسلا :ةلخادم

 ..(۱۷۲:فارعألا) مآ ينب ْنم كبَر َدَحَأ

 .كلذ دعب هتركذ يذلا دعب اميف نكل «هنم انيهتنا اذه :خيشلا

 ةمايقلا موي بساحي ىلاعتو كرابت هللا نأب نولوقي نيذلا لوقأ :ةلخادم

 يف كوبأو يبأ» : ةا هلوق يف ثيداحألاب اولدتسا ءلوسر مهتأي مل نإو نيكرشملا

 مهاتأ ام ًاشيرق نأ تبثي نآرقلا نأ عم ءيحل نب ورمع كلذكو «همآ ثيدحو ارانلا
 كرشملا بذعي ىلاعتو كرابت هللا نأ لوألا لوقلا ىلع ليلد اذه يف سيلأ ءريذن نم

 َنييَدَعُم اَنُك امو :لوسرلا لاسرإ تايآ نأو لوسرلا لاسرإ مدع عم ةمايقلا موب

 .كرشملا ريغ يف اهصيصختب اولاق «(1:ءارسإلا)#اّلوُسَر َثَعْبَل ىتح

 .مهيأر يف صصخملا وه ام :خبشلا

 كانه اولاق «ءضراعتلا اوتبثآ ذئلعب ءضراعتلا اذه ساسأ ىلع عمجلا :ةلخادم

 .مدقملا وه نيصنلا نيب عمجلا ..ف ءنيليلدلا نيذه نيب ضراعت

 ؟كيدل حضاو ضراعتلا اذه :خيشلا

 .يدنع مئاق اذه ضراعتلا :ةلخادم

 .بيط :خيشلا

 م



 ؟اذامب تلق هورسف «(٥۱:ءارسإلا) الو سَر َتَعْبَت ىح َنبَّذَعُم انگ امو

 ىلاعتو كرابت هللا هنأ وهو ينعي «ىلاعتو كرابت هللاب كارشإلا ريغب :ةلخادم

 ملعتل تءاج يتلا يه ةعيرشلاف ...ديحوتلا ريغ ةريثك ءايشأ سانلا ىلع ضرف

 لعفي مل نمف ؛ةيعرشلا تابجاولا نم هب اورمأ ام سانلل نيبتل «سانلا
 هللاب كرشي ملذإ ةمايقلا موي بساحي الف «هتآب مل لوسرلا نآل ؛تابجاولا كلت

 .ىلاعتو كرابت

 انك امو :ةيآ مومع صيصخت يف اهب كسمت يتلا ةلدألا نأ ىرأ انأ :خيشلا

 موقتو ضهنتل ةلالدلا ةحيرص تسيلف «(16:ءارمإلا»#اًلوُسَر َّثَعْبَ ىَّنَح َنييَذَعُم
 دكؤيو «(16:ءارسإلا)#اّلوسَر ّتَعْبَب یّتَح ندعم اّنُك امو :ةبآلا صيصخت ىلع

 :نانثا نارمأ اذه

 ةنسلا نأ ةعيرشلا دعاوقو لوصأ نم ًامئاد ملعت امك ةيآلا نأ لوألا رمألا

 امب ةيآلا صيصخت نأ ب لوسرلا لوق نم ملعتف ؛نآرقلا نيبتو نآرقلا حضوت
 : لاو لوسرلا لوقل كلذ ؛لطاب هنإ لقن مل نإ لاقي ام لقأ «هب ملسم ريغ رمأ تركذ

 الإ يب نمؤي ال مث يب عمسي ينارصن وأ يدوهي نم ةمألا هذه نم لجر نمام»
 .«رانلا لخد

 ىنعملا دكؤي يذلا ثيدحلا اذه ليلدب اهمومع ىلع لظت نأ بجي ةيآلا :ًاذإف

 اذهف ءاهصصخت وأ اهديقت يتلا يه ةلدألا كلت نأ معزب ةيآلا نم عفر يذلا

 ءاقب دكؤي هريغ نع ًالضف ملسم حيحص يف هنأ تركذ يلعلو حيحصلا ثيدحلا

 :(45:صصقلا)ٌاًمْوَق ٌرِذَنَتَل# :ةبآب لالدتسالا مث ءاهلومش ىلعو اهمومع ىلع ةيآلا
 «رذنأ ام هنأ هيلع وأ هيف قدصي مويلا ملسم لك ناك الإو ءًادج حضاو أطخ لالدتسا

 ءريذن نم انءاج ام نحنف ءًافنآ هتركذ يذلا موهفملا ىلع ريذن نم نحن انءاج ام

 يا ی



 ينعت امك طقف صخشلا ينعت ام ةيآلاف ؛ريذنلا ةوعد انتءاج وأ انءاج نحن نكل

 اذإف :ةوعدلا وه ةياغلاو ةياغلا عم ةليسولاك وه ةوعدلل ةبسنلاب صخشلاف «هتوعد

 اذه ناك ءاوس :ةجحلا تميقأ دقف ام ةمأ وأ ام ًابعش وأ ام ًاصخش ةوعدلا تغلب

 نوتأي نم وأ هباحصأ ةطساوب وأ هموق ىلإ مالسلا هيلع لوسرلا نم ةرشابم غولبلا
 .ةوعدلا غولب مهملا «مهدعب نم

 راذنإلا نآل ؛ةيآلا [عاطقنا انه لصح] ثيداحألا نإ لوقن نحن اذه ىلعو

 «ةراذنلا لوصو ينعي امنإو ءطقف ريذنلا نم رشابملا راذنإلا ينعي ال اهيف روكذملا

 يتلا ةريثكلا ثيداحألا انل ملست ذئنيحو ؛ةطساو نودب وأ ةطساولاب ناك ءاوسف

 نيذلا نأ ىلع عمتجت اهلك اهنأ ثيح ىنعملا ةرتاوتم اهنأب اهنع لوقن نأ نكمي
 دقو نوبذعي مهنأ مالسلا هيلع لوسرلا ربخأو مالسلا هيلع لوسرلا ةثعب لبق اوتام

 ليعامسإو ميهاربإ انيبأ ةوعد يهالإ مهتغلب يتلا ةوعدلا تسيلو «ةوعدلا مهتغلب

 مهيبن نم مارحلا هللا تيب ىلإ جحلا وأ فاوطلا اوثراوتو ةبعكلا ءانبب اوماق نيذلا

 يف كابأو يبأ نإ» :ثيدحك ثيدح ينأي امنيحف :مالسلا امهيلع ليعامسإو ميهاربإ

 املك» :ثلاثلا ثيدحلاو «..يبر تنذأتسا» :هتركذ يذلا يناثلا ثيدحلا وأ «رانلا

 رم ةا يبنلا نأ هيف يذلا عبارلا ثيدحلاو .«رانلاب هرشبف كرشم ربقب تررم

 .ةيلهاجلا يف اتام :اولاق ءامهنع لأسف نيربق ىري هب اذإو «ةبادلا هب تسمشف نيربقب

 ةبادلا نأ ىلإ ثيدحلا اذهب ريشي (ربقلا باذع مكتعمسأل اونفادت نأ الول» :لاقف

 عمو ةيلهاجلا يف اوتام ءالؤه :ًاذإف «ربقلاب نييذعملا باذع تعمس تسمش امنيح

 ىنعم انيطعت ًافنآ تلق امك يهو ثيداحألا هذه رسفت نأ نكمي الف «نوبذعي كلذ

 ملعنو نويذعي مهنأب ةا لوسرلا ربخأ ةيلهاجلا يف اوتام نيذلا نأ يهو ًارتاوتم

 مهءاج مهنأ ملعن نكل «لوألا قيضلا ىنعملاب ريذن نم مهءاج ام مهنأ ةرورضلاب



 هيلع ميهاربإ ةوعد ديحوتلا ةوعد ةوعدلا مهتءاج :يأ ءعساولا ىنعملاب ريذنلا

 .نوبذعي مهف كلذلو مهيلع ةجحلا تميقأف «ليعامسإو مالسلا

 اهمومع ىلع يه «(٠:ءارسإل) ال وسر َتَعْبَن ىَّنَح َنييَّذَعُم اَنُك امو :ًاذإ

 عمسي ينارصن وأ يدوهي نم ةمآلا هذه نم لجر نم اما :حيرصلا صنلاب ةديؤمو

 مثتلت اهلك ءاهانركذ يتلا ىرخألا ثيداحألاو «رانلا لخد الإ يب نمي ال مث يب

 امك دوصقملا سيل هنأو ءاهمومع ىلع ةيآلا نأب لوقن نأ ًايملع ًارارطضا انرطضتو

 :ديحوتلا نود اًلوسَر َّتَمْبَت ىَّنَح َنيَّذَحُم اتك اَمَو# :ةيآلا ظفل نم ردابتملا وه

 ؛ىرخألا ثيداحألاو ةبآلا لومشو مومع ديؤي ثيدحلا كلذ عم ردابتيال اذه

 ملعأ اميف ةيآلا صيصختب لوقي دحأ ال ديحوتلا بتك نم دقتعأ امم انهف كلذلو

 صاخ اذه نأ 4اًلوْسَر َّتَحْبَن ىَّنَح َنيَذَعُم اَنُك اَمر :ةعامجلاو ةنسلا لهأ نم

 .ديحوتلا نود ماكحألاب

 م

 مكح نومدقي مهنأب نوفورعملا مهو ةلزتعملا نأ ميدق نم هفرعأ يذلا انآ

 ىلع مهلوقع نوطلسي مهنأ ىنعمب مهيبن ةنسو مهبر باتك مكح ىلع مهلقع
 دوصقملا نولوقي نيذلا مه ءالؤهف «مهئاوهآب اهنورسفيو «ةنسلاو باتكلا صوصن

 اميف دحأ لوقي نأ امأ :ةرطفلا ىلإ ريسفتلا اذهب نودوعيو «لقعلا وه لوسرلاب

 لثم نوكي نأ دعبتسأ الو «هفرعأ ال اذهف ةصصخم ةيآلا نأ ملعلا لهآ نم تملع

 :يأ (الوسَر َتَعْنَت ىح َنيّذَعُم انك امو :لوقي نمم برقأ هنأل ؛صيصختلا اذه

 .توافتلا دشأ ةتوافتم لوقعلا نأ ملعلا عم ءًالقع

 .هللا ءاش نإ كلاؤس نع ةباجإلاب تيتأ ىننأ نظأ

 ۹۲ ا



o (؟*:صصقلا)#ريِذَت ْنِم ْمُهاَنأ ام اًمَْق رمل :ةيآلا ةلأسم يف «بناوجلا نم بناج» 

 اننأب مئاق ريذنلاف او دمحم ةمأ نحن لوقن نأب ءريذن انتأي مل اننآ ىلع كضارتعاو

 ْنِم ْمُهاَنأ امل :ةيآلا رهاظ نإ كلذكو «نوروذنم نحن يلاتلابف «هتمأ ىلإ نوبوسنم

 ىنعمب سيل ؛ملعأ هللاو اهرهاظ اذه «نيروذنم ريغ مهنأ ىنعمب «(45:صصقلا)4ٍريِذَت

 ءرهاظ لكشب هليلد ىرأ ال «تركذ امم راذنإلل عساولا ىنعملا نيب قيرفتلا دصقأ

 .ملعأ هللاو

 :ةيآلا انلمشي ام ًاضيأ نحن ينعي .ديدج ليصفت يف انلخد نآلا نحن :خيشلا

 ؟كيأر يف ةرتف لهأ دجوي ال مويلا :يأ «(الو سَر تعب ىَتَح َنيَذَعُم انك اول
 ..مهلصي مل نيذلا :ةلخادم

 ال ةوعدلا مهغلبت مل نيذلا مه ةرتفلا لهأ :ريسفتلا ىلإ جاتحي ام :خيشلا

 ؟مويلا دجوي

 ..ايقيرفأ ليهاجم يف نيدوجوم اونوكي نأ نكمم :ةلخادم

 نأل ؛نكمم :ةذخاؤم الو لوقت شالبو ءًارصتخم كباوج نكيل ًاوفع :خيشلا

 ءأباوج سيل اذهو ءاذكه نكميو اذكه نكمي :يأ ءاهسكعب لباقت نكمم ةظفل لك

 ديدجلا كصيصخت ىنعم له «كعم تنك امك ًاحضاو يعم نوكت نأ ديرأ ينكل

 ةمأ اهيف لخدي ال ةيآلا هذه :يأ 4اَلوُسَر َتَقْبَت ىَّنَح َنييَّدَعُم اَنُك اَمَو# :ةيآلل

 مل سان تلق امك ايقيرفأ ليهاجم يف هنأ كلذ ءارو نم جتنيو مالسلا هيلع لوسرلا

 لهأب اوعمس ام امبر وإ دمحم مساب اوعمس ام امبر واو لوسرلا ةوعد مهغلبت

 نحن اننأل ؛ديدجلا صيصختتا اذه ىلع ءانب ةمايقلا موي نوبذعي ءالؤهف مالسإلا

 ؟مالسلا هيلع دمحم عابتأ
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 ...كلذلف «نيروذنم دمحم عابتأ اننأب خيش اي لوقأ :ةلخادم

 .كتلأس امع ًاباوج انأ ديرأ نكل «نيبم

 .كلاؤس مهفأ مل :ةلخادم

 .باوجلا وه اذه :خيشلا

 ؟ال مأ دجوي ؟لوسرلا ةوعد مهغلبت مل ءال مآ ةرتف لهآ دجوي مويلا

 .ال :ةلخادم

 .كيدهي هللا خيش اي ءال فيك :خيشلا

 .ايقيرفأ ليهاجم يف نيذلاب تبهذ نيأ

 .ةوعدلا مهتغلب سانلا رثكأ بلاغلا يف لوقأ «نوكي نأ نكمي :ةلخادم

 انأو ءسانلا رثكأ لوقت «يعم ًاحضاو نك كل تلق كيدهي هللا خيش اي :خيشلا

 باجي لاؤس يأ ةدعاق اهوذخ انئاوخإ اي :انيلع مهب هللا نم يذلا انناوخإل لوقأ

 فسلفتي نأ رطضي ىنعي «ىرخآ ةقيرطب لاؤسلا ديعي نأ لئاسلا رطضي باوجب هيلع

 مل دتولل طئاحلا لاق ةدعاق ىلع «بيجملا ىلع ةيلوؤسملا نكل «بيجملا ىلع

 :نآلا يناثلا ىلاؤس لقألاو بيط «رثكألا لوقت تنأف «ىنقدي نم لس :لاق ؟ینقشت

 ؟مهام لقألاو

 .ريذن نم مهاتأ ام :ةلخادم

 .كيف هللا كراب لبق نم اهلق ًاذإ :خيشلا

 .معن :ةلخادم

 ہا كس



 ةوعدلا مهغلبت مل سان كانه له ؛لقأو رثكأ نآلا انعوضوم سيل هنأل :خيشلا

 ؟ال مآ

 .معن :ةلخادم

 .وه اذه ؛كيف هللا كراب بيط :خيشلا

 ؟ال مآ اوسر َتَعِبَت ىَّنَح َنيَذَعُم انک امو :ةبآلا مهلمشت ءالؤه :بيط

 مث يب عمسي ينارصن وأ يدوهي نم ةمألا هذه نم لجر نم ام» :ثيدحلا مهلمشي

 ؟ «راثلا لخد الإ يب نمؤيال

 .خيش اي ال :ةلخادم

 اذه يف ةيصوصخ مالسلا هيلع دمحم ةمأ رشعم نحن انل قبي مل :ًاذإ :خيشلا

 َنيبَذَعُم اک امو :ىلاعت هلوق مومع تحت ًاعيمج نولخدي انلبق نمو نحن «لاجملا

 ةرئادلاب همهف نم دب ال ةيآلا يف روكذملا راذنإلا كلذل (الوسَر َتَعْبَت ىَنَح

 :ًالثم «ةوعدلا غيلبتب وأ ةرشابم امإ نوكي نأ دب ال :يأ ءًافنآ اهتحرش يتلا ةعساولا

 نم ديحوتلا ةوعد عمس نييراوحلا دحأ اذإ «مالسلا امهيلع ىسيعو ىسوم ىلإ دعنل

 ةجحلا تماق ..هرخآ ىلإ هبيرق ىلإ هقيدص ىلإ هدلو ىلإ اهلقنو مالسلا هيلع ىسيع

 ؟ال مآ هيلع

 .معن يأ :ةلخادم

 .ةرشايم وأ ةطساولاب «بيط :خيشلا

 .ةطساولاب :ةلخادم

 انالض الإو عساولا ىنعملا اذه ظحالن نأ نم كيف هللا كراب دب ال :ًاذإ :خيشلا
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 .هللا ءاش نإ باوجلا متي نظأ كلذبو «ةقيقحلا نع ًاديعب ًالالض

 .. ينعي «(55:صصقلا6 رين ْنِم ْمُهاَنَأ ام اًمْوَق رذنتل# :ةيآلل ةبسنلاب :ةلخادم

 مومع ريذن نم ًاضيأ هنأل ؛ميهاربإ ةوعد مهتغلب ام لوقن نكمم ينعي :ةلخادم

 ..اهسفن ةوعدلا ينعي ريذنلا وأ لوسرلا وه يذلا ريذنلا «ةراذنلا روص

 الإ يبن نم ام» :لاقي دق هنأ ءاذه ىنبتأ ال انآ تنك نإو لاقي دق انه :خيشلا

 .هرخآ ىلإ ..ىسيع مهءاج ىسوم مهءاج دوهيلا مالسلا هيلع ليعامسإ

 اذه لوقأ نكل ءاذهب ديقتأ ال انآ تنك نإو «مهنم ريذن نم باجي نأ لاجم انهف

 .طايتحالا باب نم

 نم نكل «ليعامسإو ميهاربإ وه برعلا لوسر نأ يدصق انآ انخيش :ةلخادم

 ..ةراذنلا ةروص «ريذن

 ..يبن ىنعمب سيل ريذنلا نأ لوقت نأ ديرت كنأك :خيشلا

 ...امك ةوعدلا لمحي نم معن يأ :ةلخادم

 لاقي نأ نكمي اذهو «يبن ىنعمب ريذن رسفي نأ ديري ال وه «ريذن دصقت :خيشلا

 ءاج ام .لاقي نأ نكمي اذه ءاذه

 ةلأسم يف ةعيرشلا يف قرف كانه له :عوضوملاب قلعتي رخآ لاؤس :ةلخادم

 ةجح بابسأ نم ببس نوكت ىتح اهمهفو ةجحلا مايق نيب ةجحلا مايق وأ راذنإلا

 ؟هدابع ىلع ..هللا
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 ؟اهماهفإ مآ اهمهف دصقت له :خيشلا

 .اهمهف :ةلخادم

 له ءال وأ اهنم ًائيش ركذن نأ رطضن امبر «ةريثك تالامتحا ..وأ ..وأ ةيبرعلا ةغللا

 ؟ةمئاق ةجحلا نوكت

 ..ًاعبط ال :ةلخادم

 .ال ًاعبط :خيشلا

 ةرم لوأل سلجم يف ترج ةشقانمب ينركذي اذه كلاؤس ىلع اذه يباوج
 ةساردلا باوبأ حتتفت نأ لبقو :ةيمالسإلا ةعماجلا يف سيردتلل تبدعنا امئيح

 ءعوضوملا اذه ريثأف ءلضفلاو ملعلا لهأ ضعب عم ةرهس يف سلجم يف انعمتجا

 نآرقلا هلوقب همالك عبتأو ايندلا دالب لك تغلب نآلا مالسإلا ةوعد نأب مهضعب لاقف

 امب تيجأ انأف ءايندلا راطقأ لك ىلإ ةيمالسإلا دالبلا لك نم عاذي هلل دمحلاو

 بعشك برعلا نكل .تلق امك كعم لوقأ انأو نآرقلا لوقت تنأ ذاتسأ اي :هتصالخ

 ناطيربلاو نابلألا مجاعآلا نم ديرت فيكف «نآرقلا مهفيال نم نآلا مهيف ةمأك وأ

 «لقألا ىلع مهتغل ىلإ مجرتم ريغ وهو نآرقلا ةغلب نآرقلا اومهفي نأ ناكيرمألاو
 هنأ ينعي ال اذه ءنآرقلا ةغلب ىلتي نآرقلا اوعمسي نأب ءالؤه ىلع ةجحلا موقت فيك

 نأ ةجحلا هتغلب يذلا مهفي نأ نم دب ال لوقأ أنأف كلذلو ءهيلع ةجحلا تميقأ

 نوكي دق ءاهلقن نسحي ةجحلا لقني نم لك سيل :رخآ ًائيش فيضأ انأو ءاهمهفي
 مايقف كلذلو ءاهلقن نسحي مل لقانلا نوكي دق نكل ءاهمهفي ةجحلا هيلإ تلقن يذلا
 .نالف ىلع ةجحلا تميقأ لوقن نأ نحن لهسلا نم سيل ام صخش ىلع ةجحلا
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 ملعلا بلط يف نيئدتبملا انناوخإ ضعب ىلع ضرتعأ ام ريثك انآ كلذلو

 «حلاصلا فلسلا جهنم ىلعو ةنسلاو باتكلا نم بردلا اذه يف انعم نيكلاسلاو

 روتكدلا وأ نالف خيشلا عم تعمتجا سمآلاب انآ :مهدحأ لوقيف نيسمحتمو

 تلقو «كلذ هباش ام وأ لسوتلا وأ هللا ريغب ةثاغتسالا ةلأسم يف هتشقانو ينالفلا

 تمقأ انأف ءًامامإ انب يلصي وهو «هرخآ ىلإ ..كرش اذه «مارح اذه ءزوجي ال اذه

 ؟هفلخ يتالص زوجت لهف «هيلع ةجحلا

 ريبعتلا يف لازت ال تنأو هيلع ةجحلا تمقأ كنأ روصتت فيك تنأ لوقأ انأ

 روصتأ نأ يغبني امف «ملعلا لوأ يف ينعي حاضحضلا يف ينعي قارقرلا يف يروسلا

 رفاكلا نع ًالضف لاضلا ملسملا ىلع ةجحلا ميقي نأ عيطتسي ملع بلاط لك نأ

 مآ هيلع ةجحلا تماق له امأ ؛عيطتسي ام غلبي نأ فلكم ناسنإ لك نكل كرشملا

 ةجحلا مهفأ صخش لك نأ روصتأ ال انآ كلذلو «هبر دنع هملع اذه «مقت مل

 تماق هنأ هنم لجو رع هللا ملع نم لوقأ انآ نكل ؛ةجحلا هيلع تماق يلاتلابو

 كلذلو .ةمايقلا موي رانلاب هيلع مكحي يذلا وهف اهدحجو هل تنيبتو هيلع ةجحلا

 رفاك نالف :لوقن امنيحف «ةيطغتلا ىنعم نم قتشم رفكلا نأ ًاعيمج نوملعت امك
 اهتتقيتشاو اب اوُدَحَجَو# :ىلاعت لاق كلذلو «هنع داح مث قحلا هل نيبت ينعي

 اذه دحج مث ؛ًاديج اهمهفو لجو زع هللا ةجح ُهْنََلَب رفاك يأف :(14:لمنلا>4 مهمل

 هيبن ينعيو هلوقب باتكلا لهأ ضعب فصو لجو زع انبر كلذلو «بذعي يذلا
 لوسرلا نأ نوملعي مهف «(145:ةرقبلا)4ْمُهَءاََْأ َنوُفِرْعَي اك ُهلوُفرْعَيل :مالسلا هيلع

 امك طقف برعلا ىلإ سيلو ءةفاك سانلا ىلإ ثوعبمو قداصو لوسر مالسلا هيلع
 كلذ عم نكل مهئانبأ نوفرعي امك هنوفرعي ال ءدوهيلا نم فئاوطلا ضعب تلاق

 ةبسنلاب هدقتعأ يذلا وه اذه «مهيفو مهنم ثعبي نأ هنورظتني اوناك نمل اوبصعت

۹۳۸ 
 يا



 .ًافنآ روكذملا كلاؤسل

 نيب لعجي ىلاعتو كرابت هللا نأ نيبت نآرقلا نم تايآ كانه خيش اي :ةلخادم

 اًذِإَو# :ىلاعت لاق امك ىلاعتو كرابت هلوقي ام نوهقفي الو ًاباجح نآرقلاو نيرفاكلا

 اًباًجح ةّرخآلاب ٌنوُئمْؤُيال يذلا َنْبَبَو كَئْباَنْلَعَج نارمل َتْأَرَق

 .(4 8 :ءارسإلا) كار وتْسَم

 .معن :خيشلا

 «ةجحلا مهفو همهفو نيدلا عامس نع نوكي امدنع ضارعإلا نأ انهف :ةلخادم

 يف ةمئاق ةجحلا نوكت يلاتلابف :ةجحلل همهف مدع نع ببس نوكي امنإ ضارعإلا
 .ضارعإلا ببسب ةجحلا مايق نكل اهمهفي مل نإو ةلدألا هذه لثم

 بيرقتلا اذه هلعل ءًاينوك سيلو يعرش لعج وه لعجلا اذه :ًالوأ :خيشلا

 .كدنع حضاو

 هبلق حتف مدعو رفكلا ىلإ هيعسو ناسنإلا اذه رفك وه هببس لعجلا اذه :ينعي
 ًافنآ هتركذ يذلا ليصفتلا كلذ دعب ًالثم كل انآ نآلا برضأو «هءاج اذإ اميف قحلل

 اذامل نحن ءاهمهف اذإ اميف هيلع ةجحلا موقت نأ غلبملا وأ رذنملا نأ ضورفملا نأ

 يذلا نمف :ًاذإ «لوسر نم هدعب سيلف لسرلاو ءايبنألا متاخ ةمأ اننآل ؟اذه انلق

 ةبلط مهيف ًافنآ انحرش امك لوسرلا اذه عابتأ ءلوسرلا اذه عابتأ مه ؟ةوعدلا غلبيس

 له :ًادج ةقيض ةروصب هروصأ قباسلا كلاؤس نآلا ؛هرخآ ىلإ ..نيثدتبمو ملع

 لاق امكو «لجو زع هللا ةعيرش هموق غلب ًايبن روصتن نأ لب ًالوسر روصتن نأ نكمي

 كلذ عم ؛(؛:ميهاربإ)4 مك مِل هِمْوَق ناب الإ ٍلوُسَر ْنِم اَنْلَسْرَأ امو :لجو زع

 ؟اذه نكمي له «يبنلا كاذ نم ةجحلا مهفي ملو ًايداع ًاناسنإ روصتن

 م



 .ال :ةلخادم

 انأ ينكل ءناسنإ لك ىلع ةمئاق نوكت نأ اهتعيبطب هللا ةجح :ًاذإ :خيشلا

 ةبوبيغلا وأ نونجلا تافآ نم ةفآب باصم ريغ :ىنعأ «ىعيبط ناسنإل :ًاديق تعضو

 هيلع هللا ةجح تماق لقعلاو مهفلا ميلس درف يأو موق يأف «هرخآ ىلإ ..مهفلا نع

 يبنلا لب لوسرلا ةلزتمب اننإ لوقن نأ عيطتسن ال نآلا نحن اننكل ءاهمهف هنأ كش ال

 ال نحن ًاذإ انه نمف «درف وأ ةعامج وأ ةفئاط يأ ىلع ةجحلا ةماقإ نسحن ائنأ يف

 ةجحلا هيلإ تلقن نم لك ىلع تماق هللا ةجح نأ ًافنآ تلق امك روصتن نأ عيطتسن

 .ًادج ةريثكو ةريثك نآلا ةلثمألاو ءًاصقان ناك ءًاميلس نكي مل لقنلا نأ لامتحال

 نع ةفرحنم تاعامج كانه نأ نوملعي نيرضاحلا انناوخإ لك نظأ نآلا

 دوهيلا لخدي ىتح طاشنب مالسإلا ىلإ نوعدي ءًاءزجوأ ًاضعب وأ ًالك مالسإلا
 مهنوغلبي ءال ؤهف ًالثم ةينايداقلاك «مالسإلا يف لوقأ الو مهمالسإ يف ىراصنلاو

 نأ مهنوغلبي الغم مهف «حيحصلا مالسإلا نع فرحنملا مهموهفمب مالسإلا

 وه امنإو ءةنسلا لهأ دنع موهفملا ىنعملاب ءايبنألا متاخ سيل مالسلا هيلع لوسرلا

 دعب ءايبنأ يف امأ «ءايبنألا ةنيز :ينعي ءايبنألا متاخ ةينايداقلا دنع موهفملا ىنعملاب

 ينايداقلا دمحأ مالغ از ريم وهو اومعز مهدحأ ءاج دقو مالسلا هيلع لوسرلا

 هذه لمحي وهو ملسأ يذلا ينارصنلا اذهف :مهمعز يف ًاضيأ نورخآ ينأيسو

 موهفملاب هيلإ تمدقت ام ةجحلا نأل ؛حيحصلا ىنعملاب ًاملسم سيل اذه «ةديقعلا

 :(١4:بازحألا)# نا ماتو لا َلوُسَر ْنِكلَو# :ىلاعت هلوق لثمب حيحصلا

 .«يدعب يبن ال نکلو» :هانعم ًاضيأ رتاوتملا ثيدحلاو

 نم قلخك نجلا ًالثم لثمك ةيبيغلا رابخألا نم ًاريثك نوركني ًالثم مه كلذك



 نوفلكم هللا قلخ نم قلخ كانه نوكي نأ نوركتي مهف ءةكئالملاك هللا قلخ

 نكل ءاهلك قئاقحلا هذه نوركني «نجلا مه ةيصعملا نع نويهنمو ةعاطلاب سنإلاك

 للا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال نأ ةداهشل نوعدي ؛مالسإلا ىلإ نوعدي ءالؤه

 ًاذإف ًاحيحص سيل مهمالسإ نكل هرخآ ىلإو ةسمخلا مالسإلا ناكرأب نونمؤيو

 «حيحصلا مالسإلاب مهيلع هللا ةجح مقت مل نيينايداقلا لبق نم نوعدي نيذلا كئلوأ

 يدعب ءايبنأ كانه هنأب متلق مل :مهل لاقي ةمايقلا موي ءالؤه روصتأ ال انآ كلذلو

 ىنعمب نآرقلا مهل مجرتو نآرقلا نومهفي ال مجاعأ مهنآل ؟اذك لوقي نآرقلاو

 .اذكهو ءأطخ

 "روتلاو ىدهلا" )51١5/ ٠٠:٠٠:٤١(

 ؟ةجحلا ماقت فيك باب 1

 ؟ةحجحلا نالف ىلع ثمقأ :لوقن ىتم ...ةجحلا ةماقإ :لاؤس

 ماقملاو :ةجحلل ميقملا :ناصخشلا انه ىعاري نأ بجي :ًالوأ :خيشلا

 اذهف «ةنسلاو باتكلاب ملاع لجر ًالعف ةجحلل ميقملا ناك اذإ «ةجحلا هيلع

 .لوألا طرشلا

 ام سانلل مدقي نأ عيطتسي هنأ ثيحب ٍنايبو ةحاصف اذ نوكي نأ :يناثلا طرشلا

 ىدعتي ال رمألاف ءًايمجعأ ناك نإ وأ :ًايبرع ناك نإ نيبم يبرع ناسلب ملع نم هدنع
 يف نآرقلا كلذ ىلإ راشأ امك «تقولا سفن يف نايبلا ةعاطتسا نم هانركذ ام ًاضيأ

 ناك اذإ :يأ .(4:ميهاربإ) مك نبيل ومو ِناَسِلِب الإ ٍلوُسَو نم اتلسو امو :هلوق
 نإ لبق انركذ امكو «..هموق ةغل يف وأ هتغل يف ًانايبو ةحاصف يتوأ ةجحلل ميقملا

 هب قلعتي امل ةبسنلاب ةجحلا تمقأ انأ :لوقي نأ عيطتسي كاذنيح وهف ءملع ىلع ناك



 كاردإلاو مهفلا نم هدنع يناثلا فرطلا له «يناثلا فرطلا ىقبي نكل ءوه

 هدنع له ؛-ةحارص اومهفت ىتح تأطخأ ًاوفع - لب «لبقتل يسفنلا دادعتسالاو

 ضرعملا اهلبقي الو ؛ةئيب ةحضاو ةجحلا نوكت دقف «لبقتل شم مهفتل دادعتسا

 مهفتيل دادعتسا هدنع ناك اذإ :لوقأو «ديرأ ام ديعأو ديرأ نكل «رفاكلا كرشملا

 خّلبملا نأ غّلبملل نيبت مث غّلبملا سفن يف لوألا طرشلا ققحت اذإف «ةجحلا

 ةجحلا تمقأ انآ :لوقي نأ نكمي كاذنيح هنايبو هتجح يف عوضوملا بعوتسا

 .نالف ىلع

 ىلع ةجحلا تمقأ انآ :لوقي صخش يأ نأ روصتأ نأ بعصلا نم ًايصخش انآ

 ال لب دجأ ال ينأل ؛ةقيقحلا هذه روصتأ نأ بعص ءعقاولل ٌقباطم همالك نأ ءنالف

 هيف لتخي نيفرطلا دحأ دقف ؛ْغّلبملا ال غّلبملا يف طورشلا عامتجا روصتأ داكأ

 .ةهج نم اذه نالف ىلع ةجحلا تمقأ :لاقي نأ حصي الف ءرمألا

 ؟نالف ىلع ةجحلا تمقأ انأ هنأ يعدي نم لوقب دوصقملا ام ةيناث ةهج نم

 الإ رفكلا نيبو هنيب لصاف دح لعجيب ام هريفكت ؟هريفكت دوصقملا له
 مويلا شيعن نحنو امأ «كش الب رفاك وهف كرشلا ىلع رفكلا راتخا اذإ وهف ءكرشلا

 .فرصتتي اميفو ءلوقي اميف رح ناسنإلاو ءاهل دودح ال ةيرحلا نم ىضوف يف
 ؟ريفكت كلذ ءارو نم فدهلا امف «ةجحلا انمقأ هنأ :لوقنف

 يف فقي هنأل ؛رفاك وهف هيلع ةجحلا تمقأ انأ ءريفكت لوقت نأ عيطتست ال

 .ًافنآ هانركذ ام قيرطلا

 يذلا وهف «لجو زع هللا ىلإ ناسنإلا اذه رمأ (لكت) نأ الإ كانه تبي مل : اإ

 ؟ل مأ غّلبملا ىلع ةجحلا تميقأ له : يأ« هّلبملا كاذو غّلبملا اذه ةقيقح ملعي

 دهشي ملسم ّيأ رهاظ انلق نحن امأ ؛هبيسح وهف رودصلا يف امب ميلعلا كبرو
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 الجر روصتأ نأ ًادج ًادج ردانلا ىف الإ:هللا لوسر ًادمحم نأو «هللا الإ هلإ ال نأ

 .همهغبو رمألا غلبي غّلبملا رخآلا فرطلا يفو ءةنسلاو باتكلا يف ةقيقح ًاملاع

 ال اذه انعمتجم يف هنأ عم «رفك هنإ :لاقي نأ نكمي يذلا وه اذهف ءرفكو دناع نكل

 .قبطت ال ةيعرشلا ماكحألا نأل ؛رمأ ريبك كلذ ءارو بترتي

 نم ريثك هعم اوملكتو اثم ةثاغتسالا يف [عقيو] ًامامإ نوكي لجرلا :لاؤس

 ناك اذإ لهف ءرينملا ىلع ثياب هللا لوسرب ثيغتسي وهف ,عوضوملا اذه يف سانلا

 ؟هفلخ يلصي ال وأ «ةالصلا ديعي وأ هفلخ يلصي مامإ اذه

 ؟ةجحلا ماقأ هنأ دقتعتو :ةلخادم

 لجر اذه نأ دقتعت له راصتخاب نايحألا نم ريثك يف لوقأ انأ ؛معن :خيشلا

 لوقيو «سانلا نم ًارمع لداج «سانلا نم ديز ةروص روصأ :ينعي ؟هنيد نع دترا

 ىلإ هيلع ةجحلا ماقأ هنأ :يأ اذه هلوقب عنتقم وه له هيلع ةجحلا ماقأ هنأب ديز

 هدقع ديدجت نم دب الو ؛هتجوز تقلطف هئيد نع دترم ؟دترا اذه :لوقي هنأ ةجرد

 انأ معن هيإ :لاق نإف ءًايناث اهيلع هدقع ديدجت مثالوأ هناميإ ديدجت نم دب ال ءاهيلع
 وأ غّلبملا اذه نوكي نأ ًادج بعص هنأ دقتعأ ينكل ؛هفلخ يلصت ال :هل لوقأ

 :ىنعمب ؛هنيد نع دترم هنأ نالف ىلع َمَكَح نأ هتاذ يف ةعانق ىلإ لصو ججاحملا

 تناب يهف «هيلع ةجحلا لياقم هتمصع تحت ؛هتنب هتجوز ةجحلا ماقأ يذلا ًالثم هنأ

 نيب قرفأ نأ ىعسأ انآ مزال :لوقي وه لهف «نانيد عمتجي الو «دترا اهجوز هنأل هنم

 :لوقأ انأف «ةوقلا هذه ىلإ لصو ناك نإ ؟يتجح هيلع تمقأ يذلا اذه نيبو يتخأ

 .(١؟:ةمايقلا)(ٌةَريِصَب هفت َلَع ناَسنإلا لب ..يلاتلابو ؛هفلخ يلصت ال
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 ةجحلا ةماقإ ةرورض نيب عمجلا فيك باب 1

 كم يبنلا لوق نيبو ءيك رش لمعب سبلت نم ىلع
 (ًادبأ حلفت نل كلذ ىلع تم اذإ» :ةرفصلا سبل نمل

 موقي يذلا ناسنإلا رفكي مل اذإ تركذ !انخيش ريخلا كيزجي هللا :لاؤس

 !بيط ءريخ لك هللا مكازج ءةجحلا هيلع تماق اذإ الإ ةيكرشلا لامعألا ضعبب

 هيلع هل لاقف ةرفصلا سبلي يذلا لجرلل مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا لوقو

 ةجحلا ةماقإ نيب ةبراقملا هجو ام (ًادبأ حلفت مل كلذ ىلع تم اذإ» :مالسلاو ةالصلا

 ...«ًادبأ حلفت مل كلذ ىلع تم اذإ» :مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا لوقو

 .ةجحلا هذه :خيشلا

 ..ماق ام ول مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا وه :ةلخادم

 ؟تلق ام تمهف تنأ :خيشلا

 .تمهف انأ :ةلخادم

 .نظأ ال :خيشلا

 !لضقت :ةلخادم

 ؟ةجح همالك سيلأ ةملكلا هذه هل لوقي امنيح لوسرلا :خيشلا

 .كش الب اذه :ةلخادم

 ...ةجحلا ةماقإ دعب نوكيف ؛رمتسا اذإف :خيشلا
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 مالكلا باوبأ عامج

 7 نم تای ا 2 1 نيملسملا نم تايك رش
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 تايكرشلاب ًاسبلتم ىقبو ةداهشلاب قطن نم مكح باب ]1۸°[

 ال :لاق نم» :مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لوقي فيرشلا ثيدحلا يف :لئاسلا

 زع هللا ىلع هباسحو همدو هلام مرح دقف هللا نود نم دبعي امب رفكو هللا الإ هلإ

 وأ ًالهاج هللا نود نم دبعي امب رفكي مل هنكلو هللا الإ هلإ ال :لاق ناسنإ اذإف «لجو

 ؟ال مأ هناميإو همالسإب مكحن ناسنإ اذهف ًادناعم

 ؟ناميإلا ريغ مالسإلا وأ :ناميإلا وه :مالسإلا فرعت :خيشلا

 رفكو هللا الإ هلإ ال :لاق نم» :مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لاق امدنع :ةلخادم

 ال :لاق ناسنإف «لجو زع هللا ىلع هباسحو همدو هلام مرح دقف هللا نود نم دبعي امب

 .هللا لوسر اي ينثغأ :لاق ىنعمب هللا نود نم دبعي امب رفكي مل هنكلو هللا الإ هلإ

 .معن :خيشلا

 ..ىلاعت هللا لوقيو نوكرشملا لاق امك «ةعافش اهنأب هتثاغتسا لوي

 ؟هنقلت تنأ :خيشلا

 ..نيقلت ىف ام ال ءال ..انأ ًاعبط ءال :ةلخادم

 ْمُهْعَفْنَيالَو ْمُهُدْقَيال املا نود ْنِم َنوُدّبْعَيَو# :ىلاعت هللا لوقي :ةلخادم
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 ..(18:سنوي) هللا دنع اَنّؤاَعَفُش ِءالُؤَه َنوُلَوُقَيَو

 ام ..فالخ اندنع سيل هنآل ؛..ليصافت يف لخدن نأ ديرن ال نحن :خيشلا
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 ؟هئقلت نأ ديرت تلز

 ...نقلأ ال انآ ..لجأ نم «تقو ىفام ...:ةلخادم

 00 وأ ناميإلاو مالسإلا نيب قرفلا ام تنأ فرعت ءريخ هللا كازج :خيشلا

 ..فيرعتب درو ًاثيدح كانه نأ فرعأ :ةلخادم

 نيسمخ انل راص سانلل نييرجم نحن ..لاؤسلا نع ديحت ال ءال ءال :خيشلا

 ؟ال وأ ناميإلاو مالسإلا نيب قرف يف فرعت «لدو لق ام مالكلا ريخ «ةدايزو ةنس

 .قرف كانه سيل :ةلخادم

 .[رخآلل لاؤسلا ًاهجوم] ءقرف يفام الو قرف يف فرعت !بيط :خيشلا

 يتأي ًانايحأو ثيداحألا يف مالسإلا ىنعمب ناميإلا يتأي ًانايحأ وه :ةلخادم

 ...ثيدح يف امك رخآ ىنعمب

 بولسأ اهل ةشقانملا !يخأ «ثيدح يف امك :لوقت تنأ ثيدح يف ام :خيشلا

 ىلإ ةجاحب ىوعد يعدت وهو تنأ فلتخت ناسنإ عم يقتلت امدنع «بيلاسآ لب

 ليلدلا نع كحيري هعم شقانت يذلا اذه ناك اذإ امأ «ليلدلاب يتأي اهيلع لالدتسا

 ؟قرف يفام وأ ناميإلاو مالسإلا نيب قرف يف

 ؟قرف ىف ام ًانايحأو قرف ىف ًائايحأ :ةلخادم

 ؟قرف يفام ىتمو قرف يف ىتم :خيشلا

 ىنعمب يتأي ىنعم يف :ناعم ثالث هل ناميإلا ىنعملا نوكي تقو :ةلخادم

 ہا
44 



 ...ثيداحألاب مالسإلا

 ىتم كلأسأ انآ «يناعم ةثالث ءرخآ عوضوم يف تلخد نآلا .ال ال :خيشلا

 ؟قرف يف نوكي ام ةرمو قرف يف نوكي ةرم اذامل «قرف يف نوكي

 «قرف يف نوكي ىنعم ريغ نوكيف بلقلا يف صوصخم ناميإلا ...:ةلخادم

 .(1؟:تارجحلا)اَنَمآ ُباَرْعَألا تلا :ينعي

 سلجي نأ ةرضاحملا نولمعي نيملاعتملا ءالؤه !؟ةيآب ًاضيأ يتأ ءال :خيشلا

 اي :لوقي لاحلا ناسلو «هرخآ ىلإ نيتعاس ةعاس ةعاس فصن ةعاس عبر ملكتي

 ..طعاو ذخ «يخأ اي يطعنو ذخأن نحنو «يدق كيلع دحأ ام يدتشا ضرأ

 .كلذك وه :ةلخادم

 ...كلذك وه سيل ءال :خيشلا

 ...كيطعأ ام انأ !بيط :ةلخادم

 بيجت الأ كبحاصل تللع تنأو «كل تلق يننأ مغرلاب لدتست عجرت :خيشلا
 لق اذامل ليلدب يتأت «هنع تيهن ام ىلإ تعجر كب اذإو «قيض تقولا نآل ؛ليلدب

 ...ناميإلا نوكي ىتم :يل

 ثيدحلا قيرط نعالإ هلوقآ نأ فرعا ال انآ :ءيش كل لوقأ ...:ةلخادم

 .يوبنلا

 !هللاو بيجع :خيشلا

 سيقلا دبع دفو :ةلخادم

 نأ ىلع لدي كبلقب يذلا ثيدحلا نأ :لوقت فرعت ال !هللا ناحبس :خيشلا

 مح



 هجوتي لاؤس «بيطب سيل ؟ثيدحلاب يتأت امدنع الإ ءال وأ ناميولا نيب قرف كانه

 .بيطلا ءىشلل باوج طعأ ؟بيط فيك !بيط :ىل تلق كيلإ

 .مكدنع باوجلا :ةلخادم

 ؟وهام :خيشلا

 .مالسإلاو ناميإلا نيب قرف يف نوكي :ةلخادم

 كانه نوكي ىتم لاؤسلاك ىتم نكل قرف كانه نأ انأ تفرع :خيشلا

 هل ناميإلا :تلق ءلالدتسالاب تلغش كنأل تعض نكل بيجت تأدب ؟قرف

 .بلقلاب ةقالع

 .معن :ةلخادم

 .ىرنل لمكأ !بيط :خيشلا

 ثيداحألا [يف] هسفن مالسإلا ىنعمب ناميإلا نوكي ًانايحأو :ةلخادم

 .ةيوبنلا

 ؟وه ام لوألاو :خيشلا

 ..وه يذلا مالسإلا ريغ ىبلقلا ناميإلا انه :ةلخادم

 ؟مالسإلا وه امو ناميإلا وه ام ءانل نيب ًاذإ مالسإلا اذه وه ام :خيشلا

 ..مالسإلا وه يلمعلا ناميإلا «يلمعلا ناميإلا وه يذلا مالسإلا :ةلخادم

 ؟يلمعلا ناميإلا :خيشلا

 نأ دوصقملا :ىنعي معن :ةلخادم



 ..ًاذإ طلغلا رهظي انه :خيشلا

 ..ظلغ اذامل :ةلخادم

 ؟يلمع ناميإ مهمالسإ ناك نيقفانملا :خبشلا

 ..هنأ دصقأ :ةلخادم

 .مهافتلا ريصي اذكه ..ال ..معن هباوجو لاؤس :خيشلا

 ءيشلا نع ربعأ انآ ديرأ ءًادج قيض ناكم يف ينعضت تنأ :ينعي :ةلخادم

 .هديرأ يللا

 برقأب :كل لوقأ نكل ؛...ربعت كنأ كعنمأ ام انأو !كيدهي هللا :خيشلا

 ..هللا كحماس ..لالدتسا نودب قيرط برقأب ًاباوج ينطعأ ...قيض تقولا «قيرط

 ...هيف يلع تقيض بولسألا اذه ...:ةلخادم

 اذه .لدو لق ام مالكلا ريخ :كل لوقأ :كيلع تقيض اذامب !يخأ اي :خيشلا

 !؟قييضت

 ...مدعب مهفصو نيذلا بارعألا ناك امدنع :ةلخادم

 اوناك ءالؤه نيقفانملا له ءةصالخلا ينطعأ بارعألا ةصق يتأت ال :خيشلا

 ؟ال وأ نيملسم

 .نيملسم :ةلخادم

 ؟مهناميإ مهمالسإ قفاوي نكل !بيط :خبشلا

 .ال :ةلخادم
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 .تلق ام فلاخي اذهف :خيشلا

 ..ًاذإ فيك ؟تلق ام فلاخي فيك :ةلخادم

 ؟ناميإلاو مالسإلا نيب قرفلا وه ام تئيب «لوقت ام ركف :خيشلا

 ..سيقلا دبع دفول لاق امدنع اذامل !بيط :ةلخادم

 :كل لوقأ انآ ءكيدهي هللا يخأ اي ريصي ال ..لاؤس لباقم لاؤس :كل :خيشلا

 كلأسأ ..لوقتسو ؛ءيش كل لوقأس انآ :لأستو عجرت ال ءال :لق ؛معن :لق تنيب

 لمعلا وه مالسإلا ءتنأ يعم نوكت نأ ديرأ انأ اذكه «حص :يل لوقت ؟حص

 ةرهاظ عرشلا ماكحأل مالستسالا وه :مالسإلا ..ًارهاظ ..ًارهاظ مالسإلاب

 ًارفاك نوكي دقو ًانمؤم ملسملا نوكي دقف ءأتطاب مالسإلا اذهب ناميإلا وه :ناميإلا

 ؟حيحص لوقت اذام نآلا تيأر «نيقفانملا ةفص وه اذهو

 .دصقت [ربكأ قافن] :ةلخادم

 ؟ال وأ ليصفتلا اذه حيحص ءرغصأ الو ربكأ قافن انآ كلأسأ ام :خيشلا

 !؟نآلا انآ ءيش تقيض :كنم ديرأ يذلا اذه

 تحمس ام ءاهلوقن يتلا ةركفلاب ملكتأ نأ ديرأ :ينعي انآ نكل ءال :ةلخادم

 ...يل

 وأ ةعاس فصن ةرضاحم لمعت :اهنيح انآ تلق اهلوقت يتلا ةركفلا ءال :خيشلا

 ميج نيس دادعتسا كدنع ميج نيس تنأ «نآلا ًارضاحم تسل تنأ نكل ءةعاس

 ةرضاحم قلأ لضفت :كل لوقنس «ثحباذه دادعتسا كدنع ام ًالهسو ًالهأ

 ...ةلجسم نوكتسو

40۲ 
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 ...ءاج ًاضيأ ناميإلا نكل ؛ةرضاحم دصقأ ال انأ :ةلخادم

 انأ ..وه اهقدص ةرضاحم يقلي نأ ديري ال :لاق ءًاضرف كل لوقأ !يخأ :خيشلا

 لاؤس لكل ًاباوج يطعت دادعتسا كدنع سيل هنأ «كيدهي هللا الاثم كل برضأ

 قلأ نأ ديرأ ال انآ :يل لوقتو عجرتس ءةرضاحم قلأ لضفت كل لوقنس ةرابع زجوأب

 .ةرضاحم

 اهنأ دصقت تنأ «ةرابع زجوأب باوج ديري لاؤس كلأس وه ... :رخآ لخادم

 ىرخألا ةهلآلا وعدي رمتساو هللا الإ هلإ ال :لاق ناسنإ اذإ كلأسن نحن ءةلئسأ

 لازي ام وه مأ هللا دنع ًالوبقم ًادحوم ًاملسم راصو مالسإلا يف لخد نوكي لهف

 ؟رفكلا ىلع

 !؟عوضوملا اذهل عجري لجأ نم لاؤسلا ...تهجو انأو :خيشلا

 ..:ةلخادم

 ؟انأ وأ تنأ اهلوط يذلا نم ءاذامل :خيشلا

 .تنأ هللاو :ةلخادم

 .هللا كحماس :خيشلا

 .[ةريثك] ةلئسأ :ينعي ..ةلئسأ [لأست] :ةلخادم

 .هيلع بجت ملو دحاو ًالاؤس كتلأس «ةلئسأ كتلأس ام انأ :خيشلا

 ...بحسنأ انأ فسآ :ةلخادم
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 ....لوقي لجرلا

 .دعب هذخآ مل يباوج ءًاوفع :لوألا لخادملا

 مهتفصو نيذلا ءالؤه «ناميإلا نيبو مالسإلا نيب قرفت نأ :كباوج :خيشلا

 .نينمؤم اوسيل

 ؟نينمؤمب اوسيل :ةلخادم

 ًادمحم نآو هللا الإ هلإ ال نأ اودهشي ماد ام ءالؤه نکل «نينمؤمب اوسيل :خيشلا

 عوضوم يف لخدن انهف هنيعب رفكلا وه ًالعف اولعف اذإف اوموصيو اولصيو هللا لوسر

 ؟تنأ كيأر ام ؟ال مأ هيلع رفكلا عقو رفكلا يف عقو نم لك له هنأ :وهو يناث

 ...عقو ام لك له :ةلخادم

 كبحاص قيرط ىلع وم ءاهيضترأ انأ هذه ةقيرطلا ىلع شما :خيشلا

 انأ ًالاؤس لأسأ انأ «مكسفنأ اومول ينومولت كلذ دعبو ءاهئاطغ ةملك «ةرضاحم

 ريغ وأ حيحص كيأرام ؛هيلع رفكلا عقو رفكلا يف عقو نم لك سيل :لوقأ

 «موهفم ريغ مالك ىلع ينبن زوجي الو ءاروصقو يلالع اهيلع ينبن (ديرن) هنأل ؛انه

 .ًاضيأ ةموهفم ريغ نوكتس ةجيتنلا نآل

 عقو سيل يذلا ءرفكلا هيلع عقو رفكلا يف عقو يذلا :ًاذإ !بيط :ةلخادم

 ..رفكلا يف

 نأ امإ ؟هيلع رفكلا عقو رفكلا يف عقو نم لك له :ًالاؤس تلأس انأ :خيشلا

 .ال :لوقت وأ ءمعن :لوقت

404 
 ہا



 .معن :لوقأ !بيط :ةلخادم

 .كفيك ىلع لوقت :خيشلا

 .يفيك يلع سيل ءال :ةلخادم

 .ليلدلا ام بيط :خيشلا

 ..رفكلا يف عقو يذلا رابتعاب :ةلخادم

 ليلد بلطأ انه «ليلدب يتأي بلطن ام كانه رظنا نآلا رظنا :خيشلا

 .رابتعاب ينأت

 .ليلدلا كل لوقأ «معن :ةلخادم

 يذلا ليلدلا مث ؟ليلدلا وه ام «رابتعاب :لقت ام نودب ليلدلاب تئا :خيشلا

 ؟اذام ىلع ليلد ..اذام ىلع هب ىتأتس

 ؟هيف عقو يذلا رفكلا وهام ءرفكلا يف عقي يذلا نأ ىلع ليلد :ةلخادم

 ؟كلذك سيلأ

 .كلذك سيل ءال :خيشلا

 ؟اذام :اذإ :ةلخادم

 عقو نم لك سيل :ىنعمب هيلع رفكلا عقو رفكلا يف عقو نم لك سيل :خيشلا

 تناك اذإو ءةرابعلا ىنعم اذكه ءرانلا يف دلخم رفاك هنإ ًاعرش هيف ليق رفكلا يف

 !بيط «ةثالثلاب اهانقلط مكيلع ترم ام هذه ةرابعلا

 ياام 00 م



 ؟نآلا يترابع

 .معن ةموهفم :ةلخادم

 ؟كيأر ام !بيط :خيشلا

 .ال :لقنل !بيط :ةلخادم

 ؟معن :خيشلا

 .رفكلا هيلع عقي مل هنأ ءال :لقنل :ةلخادم

 نأ ديرن ةديقع ةيضق !!ريزحت ةيضق تسيل ةيضقلا !يخأ اي كيدهي هللا :خيشلا
 ىلع تنأ يذلا تنأ كتديقع ...رفك ام :لقنل وأ ءرفك ..عقو اذك :لقنل سيل ءاهينبن

 ...ثيدحلا اذه يف مالكلا تأدب اهساسأ

 ؟رخآ هجوب لاؤسلا يلع يقلت نكمم !بيط :ةلخادم

 انمكح رفكلا يف عقو نم لك سيل ؟اذه نم طسبأ ..اذه نم رثكأ ءال :خيشلا

 .هنيد نع لترا هنأ هيلع

 !بيط :ةلخادم

 ؟ًاعبار ديرت وأ !بيط ءًاضيأ ثلاث هجو اذه :خيشلا

 .انأ كعم :ةلخادم

 ؟ال وأ مالكلا اذه حيحص :كيأر ام !بيط :خيشلا

 .ملعأ ال :ةلخادم

 ...ملعتن نأ يغبني كلذلف :ريخ هللا كازج سيوك :خيشلا

 يا



 ..كلذ نع ينملع ...هللا كراب :ةلخادم

 «تاقوأ هلو فورظ هل ملعتلا ..لاجم يفامو اذك ةعاسلا نآلا «شلعم :خيشلا

 وهو ريفكتلا ةيارو ةضراعملا ةيار عفري ال ملعتي نأ ديري يذلا !ماشه ذاتسأ اي نكل

 هذه يف هللا مكح وهام فرعي ال ؛:ةحضاو ريغ هبر نيبو هنيب اياضق يف لازام

 ةرتفلا لهأ :لوغشم كلاب ىقبي ام ىتح ءايشألا طسبأ نم نآلا :ينعي «ناسنإلا

 ؟ال وأ رافك

 .رافك ًاعبط :ةلخادم

 ؟رافك :خيشلا

 .معن :ةلخادم

 نآ دهشأ كدمحبو مهللا كناحبس الي :فرعت ال ؟رانلا يف نودلخم :خيشلا

 .كيلإ بوتأو كرفغتسأ تنأ الإ هلإ ال

 ٠٠:۳٠:٤١( /941) "رودلاو ىدهلا"

 تايكرشلاب نيسبلتملا نيملسملا عم لماعتي فيك باب [۷۸1]

 ةحرضأ اندنع رئازجلا يف نحن :ًالثم :لاؤس لوأ ,راصتخاي نيلاؤس :لاؤسلا

 تاومألاب نوكربتي سانأ ةحرضألا هذه يفو .ةحرضأ اندنع طبضلاب ةمصاعلا يف

 يف اودهاجي نأ نوديري نيذلا يرئازجلا بابشلل كتحيصن يهام :ًايناثو

 ؟هللا ليبس

Ty | ا اميل qo0¥ | 



 ؟رافكلا لاتق :ينعي هللا ليبس يف داهجلاب دصقت :خيشلا

 .معن رافكلا لاتق :ةلخادم

 .لوألا كلاؤس امأ :هنع باوجلا قبس دقف اذه امأ :خيشلا

 .يرئازجلا بابشلا حصنت امب ةماع ةحيصن :ةلخادم

 نيبي لوآلا كلاؤس ؛عوضوملا اذه ىهتنا ؛ةيبرتلاو ةيفصتلاب مهحصنن :خيشلا

 نآلا انآ «ةيبرتلاو ةيفصتلاب الإ ليبس ال هنأ لقألا ىلع ًايصخش انآ يل دكؤي وأ انل

 ديعيو مانصألا ديعي نم كانه ناك مالسلا هيلع لوسرلا ثعب امل له :لآأسأ

 يقب له يكملا دهعلا ىضقنا امدعب ءادوجوم ناك كش ال ؟ال مأ روبقلاو تاومألا

 نم ىتوملاب نيعتسي نم هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال :اوئاق نيذلا نيملسملا يف

 .ودبي ام ىلع يلاؤس حضاو سيل ؟هللا نود

 .قبي مل ال :ةلخادم

 مل نإ نوريثكلا يقب فيك «ملسم بعش يرئازجلا بعشلا نآلا ءبيط :خيشلا

 .هلثم يروسلا بعشلا نأل ءيرئازجلا بعشلا يف نعطلا ينعأ الو مهرثكأ لقن

 فيك ءال مآ كرش وه له هنع لأست يذلا اذه يقب فيك نكل «خلإ ..هلثم يرصملاو

 ؟يمالسإلا عمتجملا يف اذه يقب

 .ويدارلاو نويزفلتلا لثم مالعإلا :مالعإلل كلذ دوعي امبر :ةلخادم

 دجاسملا تينب امنيح ركذ هل نكي مل مالعإلا ءأطخ اذهاال :خيشلا

 .روبقلا ىلع

 .حضاو كمالك :ةلخادم

14084 
 ہا



 ال دلب يأ يف ملسملا بعشلا :لوقن نحنف «ةريصب ىلع نوكن نأ ةديقع وأ ًاركف

 اذهو ؛حيحصلا ملعلاب الإ هضرأ يف مالسإلا ةلود ميقي نأ عيطتسي الو ًادبأ هضهني

 بعشلاف «هيلع ةيبرتلايو لب ءملعلا اذهب طقف سيلو ءةيفصتلاب هيمسن يذلا

 نيملسم نوشيعي نولازي ال ءىرخألا بوعشلا لثم يروسلا بعشلا لثم يرئازجلا
 .العف نيكرشمو ًامسا

 هيلع لوسرلا لعف ام لثمب وه ؟كرشلا اذه ىلع ءاضقلا نكمي فيك :ًاذإ

 .(ه:رثدملا»ْرجْهاَف ّرْجّرلاَو رّهَطَف َكَباَيَِوأل ةوعدلاب ؟لعف فيك «مالسلا

 تلق ؛لوألا دهعلا يف نكت مل ًادج ةريثك لكاشم مويلا اندنع نأ دكؤأل دوعأو

 ًاضغ ًايفاص ذئموي ملعلا ناك ؛قباسلا يف نكت مل مويلا ةدوجوم ةلكشم ًافنآ مكل

 ؛خلإ ..لطاب هيف فيعض ءيش «حيحص ريغ ءيش حيحص ءيش طيلخ مويلا ءًايرط
 هلك اذه ؟ةيفصتلا ةيلمع يرجي يذلا نم «ةيفصتلا ةيلمع ءارجإ بجيف :ًاذإ

 «ةيبرتلاو ةيفصتلا :نيتملكلا نيتاه تحت اهتيقلأ تنك يتلا ةرضاحملا ليصافتلاب

 نويلم قحلي له مكداقتعا يف «ملعلا لهأ مهنأ كش ال ءةيفصتلاب موقي يذلا نم

 روثنو جرخت نحن فيك ةعامج اي :ًاذإف..؟ةنسلاو باتكلا ىلع دحاو ملاع ملسم

 اذهل دعقن نأ ًالضف مالسإلا وه ام انفرع ام ةاعدك دعب نحنو مالسإلا ةلود ميقن

 ةيفصتلا نم دبالف كلذلو «مالسإلا اذهل نوبيجتسي دارفأب هل سسؤنو مالسإلا

 «عمجتلاو لتكتلا ساسأ ىلع موقي لتكت يأ ًادبأ رقنال نحن كلذلو :ةيبرتلاو

 ًاموي نكمي نيذلا ءالؤه ءةيبرتلا ىلعو ةيفصتلا ىلع امنإو «ليسلا ءاثغك ءاثغ اذكه

 نوشيعي نيذلاو ةريصب ىلع نوشيعي نيذلا نيملسملا لك هدشني ام اوققحي نأ ام

 انأو ؛ةملسملا ةلودلا ةماقإ ةرورض ىلع هلل دمحلاو نوقفتم مهلك «ةريصب ريغ ىلع
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 نم مهسفنأ نيملسملا ءالؤه نم دجول ًاقح ةملسملا ةلودلا تميقأ ول هنأ دقتعأ

 ...اهيراحي

 ديفي امب هللا ءاش نإ كرمع يف هللا لاطأو خيش اي ريخ هللا كازج :ةلخادم

 تدفأ هللا ءاش نإ دق «ةباجإلا هذه ىلع كيف هللا كرابو ءنيملسملاو مالسإلا

 .كيف هللا كرابو «تزجأو

 "روللاو ىدهلا" )٤۹۸/ 1:15:6٠ 21(

[YAY]؟تايكرشلاب سبلتملا جح ئزجي له باب  

 يف هنكلو مالسإلا يعدي :ينعي ...وهو .ةيك رش ةديقع دقتعي ناك نم :لاؤس

 طارص ىلإ يدنهي نأب ىلاعتو هناحبس هيلع هللا نم مث مالسإلا ةجح هتجح تناكو

 هيزجت ىلوألا هنجح لهف «حيحصلا قيرطلا ةعامجلاو ةنسلا لهآ ةنسو ميقتسملا

 ؟هيزجت ام الو

 كرشلاب هيمست ام ىلع رصأو ءاحيحص ًاغالب مالسإلا ةوعد هتغلب نوكي نأ امإ

 هيف سيل وج يف شئاع ناك نإ امأ «یرخآ ةرم جحي نأ هيلع بجي هنأ هانعم اذهف

 رفكلاو ءلجو زع هللاب كارشإلا نم وه هيف وه يذلا اذه نأ هل نيبي نمو ههبني نم
 ليصفتلا اذه :...ًالوبقم هجحو همالسإ نوكيو ءًاروذعم نوكي وهف «هللا الإ هلإ الب

 .هنم دب ال

 (07 1:75 ٥۷: /۱۳۲) "رونلاو یدهلا"

 ا
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 ؟ةرفكملا ةيكرشلا عدبلاب سبلتملا فلخ ىلصي له باب [ 87 ]

 له ةرفكمو ةيكرش ةعدب ىلإ وعدي دجسم مامإ :لوقي لئاس لأسي :لاؤس
 دجوي الو ءلئاسلا اذه لمع رقم نم بيرق دحسملا نأب اًملع هفلخ ةالصلا زوجي

 .بيرق رخآ دجسم

 نم هللا ةجح هيلع تميقأ دق مامإلا اذه ناك نإ :ليصفت اهيف ةلأسملا :خيشلا

 مل مث هلوسرو هللاب رفكو كرش هيف وه ام نأ ىلع هللا لوسر ثيدح نمو هللا باتك

 نوشيعي نيذلا سانلا ءالؤه نم ريثكك ناك نإ امأ «هفلخ ةالصلا حصت الف عدتري

 كاذئيحف لجو زع هللا مكح مهغلبي نم ديدشلا فسألا عم كانه سيلو ةيلهاج يف

 مادام ةلملا نم هجرخن نأو هرفكن نأ عيطتسن ال اننأل ةزئاج ةالصلا نأ ييأر يف

 .ةجحلا هيلع مقن مل اننأ

 (00:01:1/ ؟) "تارامإلا ىواتف"

 لم لوسرلاب ثيغتسي نم فلخ ةالصلا زوجت له باب ]
 ؟ةقيقح ءامسلا ىلإ َعِفر مالسلا هيلع ىسيع نأ ركنيو

 .ةليسوك ةا لوسرلاب ثيغتسي مامإ فلخ ةالصلا زوجت له خيش اي :لاؤس

 .مالسلاو ةالصلا هيلع :خيشلا

 .مالسلاو ةالصلا هيلع :ةلخادم

 لوقي يذلا مكحلا ىلإ ليمي هنأ هسفنل حيبتسي هنأ رمألا كلذك زوجي لهو

 كلذكو ءارادقم عفر لب ءءامسلا ىلإ ًايدسج عفرُي مل مالسلا هيلع ىسيع هنإ :هيف

 زيجت له «ةيؤر مانملا يف ظوفحملا حوللا ىلع أرقي هنأ لوقلاب هسفنل حيبتسي رمألا
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 ؟هفلخ ةالصلا

 نم هاتجرخأ اذإف همالسإب مكحن انمد وأ تمد ام هفلخ ةالصلا زوجت :خيشلا

 .ةالصلا زوجت ال ذئنيحف مالسإلا ةرئاد

 لازيال وه :ًايناث صخشلاب كتفرعمو الو عرشلاب كتفرعم دودح يف تنأف

 ؟مالسإلا نع دترا الإو مالسإلا ةرئاد يف

 ربخت ال :يل لاقو عجرو هسفن ...ىتح مالسإلا ةرئاد يف لاز ال :ةلخادم

 نم دواع لوقلا يف عضخ عبطلاب يكشت املثم :ينعي «كايإ هتلق انآ يذلاب كخويش

 كخويش ربخت ال :يل يكحي عجر نيدعبو مزاح هفقوم لوألا يف ناك ديدج

 ءيش مانملا يف ةيؤر يئارب انآ ءأطخ ينومهفي وأ ينورفكي ال ىتح لصح يذلاب

 .ياعم لصح

 .هللا ريغل دوجس دجسيب تلق انأ «تركذ امم ءزج هذه كيلع ام :خيشلا

 .مانملا يف ةيؤرلا يكحأ انأ :ةلخادم

 عفر لب «ءامسلا ىلإ ًايبن عفري مل مالسلا هيلع ىسيع هنأ ىلإ ليمي وه امأ
 .كعفار ينإ ءآرادقم

 .معن :خيشلا

 .حرتساو ةدعاقلا ذخ يخأ اي مهملا :خيشلا

 .معن :ةلخادم

 ةفلاخملا هذه «ةيعرش ةفلاخم بكترا مث ؛ملسم هلصأ ناسنإ لك :خيشلا

 نأ بجي نكلو .هفلخ ةالصلا حصت الو ؛نيملسملاو مالسإلا ةرئاد نم هجرخت

 و57
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 لك سيل ؟فيك تفرع «هيلع رفكلا عقو رفكلا يف عقو ملسم لك سيل هنأ ملعن
 نم جرخ هنأ ثيحب هب طاحأو رفكلا هسبلتو هيلع رفكلا عقو «رفكلا يف عقو نم

 .مالسإلا ةرئاد

 ىلع اهوقبطي نأ سانلا ةماع عيطتسي ال ةدعاقلا هذه قيبطتو ةدعاقلا يه هذهف

 ءيش هدنع نوكيو ءةنسلاو باتكلاب نيفراع ءاملع ىلإ جاتحي اذه امنإو «ناسنإ يأ

 لك نأ هدنع ام طيرفتلاو طارفإلا هدنع يف ام هنأ ثيحب ينأتلاو ةدؤتلاو ةيورلا نم

 نيدلا نع دتراو رفك دقف اذك لاق نم هنأ الو ءريخ ىلع نولوقي امك نيملسملا

 .هرخآ ىلإ ملاع وه له ؛لهاج وه له روذعم وه له «هلاوحآ فرعي ام نودب

 يف هنع لأست تنأ يذلا اذه هنأ :كلاثمأ نم نيملسملا ةماعل لوقأ انأف كلذلو

 اذه هللاو ال ؛ةزئاج ةالصلا :ًاذإ ملسم هللاو ال ؟رفاك الو ملسم تنأ كتفرعم دودح

 نم اهانعم نكل «هءارو يلصت ال ًاطايتحا تنأ :لئنيح كل لوقأ ؛يدنع ًاملسم سيل

 ؛هريفكت يف ئطخم تنأ نوكيس هريفكت ىلإ ردابت ام طاتحت مزال :ىرخأ ةهج

 ال ءرفك اذه هنأ كنظ ىلع بلغ اذإف ؟فيك تفرع ملعلا لهآ نم تسل كنأل

 .هناميإو همالسإ يف كشت ال مامإ ىلع يلصتو هءارو يلصت

 .ملعلا لهأ نم تسل تمد ام هرفكب عطقت ال نكل

 (00 11810 )۳٤۳/ "رونلاو ىدهلا"

 ةالصلا مكح امو ؟بيغلا إب لوسرلا ملعي له باب 17285]

 ؟كلذ دقتعي نم فلخ

 ةالصلا زوجي لهف بيغلا ملعي هلم هللا لوسر نأب يعدي دجسم مامإ :لاؤس

 ؟هفلخ

qT 1 



 ملعي ال مالسلا هيلع لوسرلا نأب ةحيرص ةدراولا ةينآرقلا صوصنلا :باوجلا

 ينسم امو ريخلا نم ترثكتسال بيغلا ملعأ تنك ولو# :ىلاعت هلوق يف امك بيغلا

 يف يذلا ثيدحلا لثمك ىنعملا اذهل ًةدكؤم اضيأ ةدراولا ثيداحألاو #ءوسلا

 يبن انيفو» :لوقتو ينغت يهو ةريغص ةيراجب رم قلو يبنلا نأ يراخبلا حيحص

 هللا الإ بيغلا ملعي ال ؛اذه يعد» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف «دغ يف ام ملعي

 رصأ مث كلذ َعّنُب اذإف «حابملا مالكلا نم :ينعي ««نيلوقت تنك ام لثم يلوقو

 .معن «هفلخ ةالصلا زوجي ال لئنيحف هلالض ىلع

 00 ا /19) "رونلاو ىدهلا"

 .(۳۷۷۹مقر) يراخبلا (۱)

 ہا كحل



 2 ںی

rS 
 تايوتحملا سرھف سیو د ل
 ثيداحألا در مكحو ةنسلاو نآرقلا نم ءيش دحج مكح لوح مالكلا باوبأ عامج

 نا داحآلا ثيدح درو لقعلاب ةيوبنلا

 OY هيف كشلا وأ نارقلا نم ءيش دحج مكح باب[ 3

 ONY ss ًالماك سيل اتيديآ نيب يذلا نآرقلا نأ يعدي نم رفك نایب باب[

 OVE وكل هيبن ةنسو هللا تايآ يف نعطي نم مكح باب[ ]

 *نوُكِزهَتْسَت مك هِلوُسَرَو ِهِاَبَوهلابَأ لف: ىلاعت هلوق يف رفكلا له باب[ 1
 OY n ؟يلمع مأ يداقتعا

 OYY sens زا هلوسرو هللا مالكب ءازهتسالا مكح باب[ ۰]

 OYY sees ؟ةنسلا يركنم مكح باب[ 1]

 8788 ss ؟رفكي ةنسلا در نم له باب[ 1]

 Os رتاوتملا ثيدحلا ركني نم رفكي له باب[ 1

 ٥۲۷ . ؟ًارفك دعي داحآلا ربخ راكنإ لهو «ةنسلاب ئزهتسملا ريفكت يف طباضلا باب[ 44]

 OPE sess ؟داحآلا ربخ رکنی نم رفكي له بابا ]

 نم فلخو «ةحيحصلا ثيداحألا ضعب ركني نم فلخ ةالصلا مكح باب[ ] ٤
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 OEY esses ؟ةحيحصلا ثيداحألا د ري نم رفكي له باب[ 1

 OE esses ؟هلقعب اًثيدح رکنی نم رفكي له بابا[ ]

 OEE sens ؟يلقع لخدي ال ثيدحلا اذه :لوقي نم رفكي له باب[ 31

 عدبلا ضعب ىلع مالكلاو اهباحصأ رفكي له ةيرفكلا عدبلا ىلع مالكلا باوبأ عامج

 OV sss رفكلا نم اهعقومو ةيدقعلا

 OQ ؟رفاك ةرفكملا ةعدبلا يف عقو نم لك له باب[ ]

 OQ sess ؟مهيلع ةجحلا ةماقإ دعب ةلاضلا قرفلا ريفكت زوجي له باب[ ]1

 687 sss ؟ةيمالسإلا قرفلا عابتأ رفكي ىتم بابا 71

 رفكلا عقو رفكلا يف عقو نم لك سيل نأ ىلع هيبنتلاو لوأتملا رفك طباض باب[ 1

 OOF n هيلع

 OO0V م مم ملل هلم هم هع هم همم م م ممم همم همم مم مم م ممم ؟ةلوؤملا رفكي ىتم باب[ ]٤ ٠١

 مالك نأب لئاقلا رفكي لهو ؟ةمايقلا موي ىلاعت هللا ةيؤر يفني نم رفكُي له باب[ 3]

 6 8/6 ns ؟قولخم هللا

 064 60606 6مم نم هم ممم مم ؟نيترم رفكلا نم ةفينح وبأ بيتتسا له بابا 1

 OT sess دوج ولا ةدح وب نيلئاقلا رفك باب[ ]1

 OTT esses ؟ةلزتعملا رفكي له بابا 1

 VY ؟ةيمهجلا فلسلا رفك اذامل باب[ 1

 OVP ؟مهلهجب اورذعي مآ ةيمهجلا رَّمَكُي له بابا ]

 OV sese ؟ةماعب ةعيشلا رفكي له باب[ 1

 OAT esses هنم باپ[ 171



 ee ؟ رفكي له هنع هللا ىضر ةيواعم َرَّفَك نم باب[ 1

 ا1141

 ا111 °]

 راپ 1 ۷]

 0 ريفكتلا يف عسوتلا ةروطخ لوح ةملكو هنم ب

 een يلصي هنأ عم هلوسرو هللا بس نم مكح ب

 eens ريفكتلا عناوم نايبو «نيدلا بس مكح ب

 باي[ <11

 ايا <14]

 ابا 59]

 ابا ]7١

 باي[ <17]

 باي[ 1

 ريفكتلا لئاسم يف ةقرفتم باوبأ عامج

 ؟ةرورضلاب نيدلا نم اًمولعم اًئيش ركنأ نم رفكي ىتم باب[ ]

 n هللا ضئارفپ فافختسالا مكح باب[ 1۷ ]٩

 ees لامعألا كرت مكح بابا 3

 0 ؟ةلملا نم جرخم ضئارفلا كرب له باب[ "7

 ا ةاكزلا كرات مكح باب[ 1۷۸1

 00 هنم بابا 1

 .a ؟وه رفكلا عاونأ يأ نم ؛هللا ةردق يف كشلا باب[ 1

 eens نجلا ملاع ركنأ نم رفك ب

 نيدلا وأ لوسرلا وأ هللا بس مكح باوبأ عامج

 ةقي همي هي ميم ميمي هيف ممفاو نيدلاو هلوسرو هللا بس مكح ب

 راپ[ 111]

VE ens 



 نإ» :لوقي لجو زع هللاو ...هوقرحي نآب هينب رمأ يذلا لجرلل هللا رفغ فيك باب 1

 VEE sss «هب ك رشي نأ رفغي ال هللا

 O ans («نثو دباعك هللا يقل تام نإ رمخلا نمدم» : #5: هلوق ىنعم باب[ ]1

 0 ؟ةدر نيكرشملاب ةناعتسالا له باب[ ]1

 OTs رفكلاك لمعلا طبحي هللا ىلع يلأتلا باب[ 1

 TOT ؟كرشلاك رفعي ال قلخلا ءوس له باب[ 185]

 ره لهو ؟...ةنجلا نلخديال» :تايراعلا تايساكلا يف اب هلوق ىنعم بابا 3

 TOV وو ل مومو هموم ممم مم ممم ممم ممم هم ممم هم ممم همم مم ممم ممم همم ممم هموم ؟ديبأتلا ىلع

 0 ؟رفك صخشل دوجسلا له باب[ ]1

 يلمعلا رفكلا نيب قيرفتلاو ؟ربكأ رفك ناملربلا يف ةكراشملا له باب[ 1

 OY يداقتعالاو

 WV «رفك دقف ًاملسم رفك نم» : 4 هلوق ىنعم باب[ ]

 يلمعلا رفكلا نيب قرفلا ىلع مالكلاو ؟داهجلا لطع نم رفكي له بابا 1

 TIA لو موو مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم همم مم ممم همم همم ممم مو ممم مل يداقتعالاو

 51/٠١ ....؟هلتق بجي لهو "ةيناطيشلا تايآلا" هباتكب يدشر ناملس َرَفَك له باب 3

 WY esses «لاق امك وهف ينارصن وأ يدوهي انأ لاق نم» : #8 هلوق ىنعم باب[ 31

 VO ع ل هع م طم مل م مم همم هم هم همم همم هم ؟رفاك رحتنملا له بابا ]1

 ل ؟رفك لاب يبنلا ىلع دمعتملا بذكلا له باب[ 1

 WY esses ؟هبحاص رفكي يذلا هللا نيد نع ضارعإلا دح ام باب[ ]

 YA eee ؟رفاک مادص له باب[ 1

 ا TT ع هس م م ع ع ما



 AS esses جراوخلا بانذأ ركذ بابآ 71

 يطق لل لة مم نم ممم مم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مصمم مصمم موقف ةءاربلا ةعدب باب[ 1

 AN esses رئابكلا باحصأ يرفكمل ةهبش دَر باب[ 1

 AY esses قسافلا بيذعت بج وي نمو بونذلاب رفكي نم ىلع درلا يف باب[ ]*٠,

 AY sss ةو دمحم ةمأب صاخ رانلا نم رئابكلا لهأ جارخإ له[ 1

 AE ل ل ل هلم م م لم ممم مم هم تادابعلا يف جراوخلا دئاقع نم باب" 3

 Af sees ؟ةبوت لتاقلل له باب[ ۳]

 AO 6 اة مم نم ممم مم ممم مم ممم ممم ممم ممم تمم ممم ممم ممم ممم موفق هنم باب[, ]

 AT ل ل ممل م همم مم همم ممم مم مم همم همم ممم ؟لتاقلا ةبوت هللا لبقي له باب[, 5]

 ةبوت لوبق نم مولعم وه ام نيبو لتاقلا ةبوت لوبق مدع نيب عمجلا فيك باب[ ١71

 AV ؟رقاكلا

 ٠٨۸ ... يداقتعالاو يلمعلا رفكلا ىلع مالكلاو فحصملا سودي نم مكح باب[

 ATs بضغلا لاح ضرألا ىلع فحصملا يمر مكح باب[ 3

 TAV esses ؟اهجوز اهقلطي له ضرألا ىلع فحصملا تمر ةأرما بابا 3

 نأ رفغي ال هللا نإ :ىلاعت هلوقو «. .ناملسم لتتقا اذإ) :ثيدح نيب عمجلا بابآ/]

 TA esses # ..هب ك رشي

 هللا َلوُسَراَي ْمُه ْنَم يق ٠...راٿلا يف ناعوت ال» : ا يبنلا لوق ىنعم :باب[ 1

 n دس َمُناَرِفاَك لف ٌنمْؤُم» لاک

 Vee مم م اممم رفاك مالسإلا خيش نأب لاق نم ىلع درلا بابا 3

 VY ss ملع نماوتوأ ام عم دوهيلا رفك يف باب[ ]7١

 مسح



 Ve sess ؟رتولا توئق يف رافكلا ىلع ءاعدلا حابي له باب[١۷]

 لق sese ؟يدقع للخ اكيرمأ ءاسؤر رييغتب حرفلا له باب[ ]7١

 نا ؟مهبسو كرشملاو رفاكلا ةباغتسا زوجي له باب[ 737

 VQ sss ؟ىراصنلاو دوهيلا نعل زوجي له باب[

 افق ل ل هم هلع م هم همم مم هم همم مم هم همم ممم ؟نيعملا نعل زوجي له باب[ 71]

 VY sss ديحوتلا يف راذعألا لهأ باتك

 لئاسمب كلذ طبرو عورفو لوصأ ىلإ نيدلا ميسقت ةحص ىدم لوح مالكلا باوبأ عامج

 نك ا ريفكتلا

 لئاسمب كلذ طبرو عورفو لوصأ ىلإ نيدلا ميسقت ةحص ىدم لوح مالكلا 7

 VV ريثكتلا

 VA ل ل م ل هع م همم همم همم هع همم همم همم هم هم م م هم مم مق هنم بابا 1

 ايا ا ل ل ل مم م همم همم همم همم همم همم همم م همم مم همم مم مق هنم بابا 31

 نم مكحو هاركإلاب رذعلا لوح مالكلاو ةديقعلا يف لهجلاب رذعلا ماكحأ باوبأ عامج

 ير ةيدقع ةلأسم ىف ذش

 ف sess لهجلاب رذعلا طباوض بابا 1

 ايلا sss هنم باب[ 7 ]

 اال ss هنم بابا 1

 VEE sess ؟مويلا اندالب يف داقتعالا لئاسم يف لهجلاب رڌعڀ له باب[ /7]

 .VEO wssssssssss ؟تايكرشلاب ءيلم عمتجم يف شاع نم لهجلاب رذعي له باب 1

 VEV esses ؟ةديقعلا يف فلاخملا رذعي له باب 1

 سل av م -



 الف sss ؟تافصلاو ءامسألا يف لهجلاب رذعي له باب 1

 YON esses ؟ملعلا راشتنا نمز يف هلهجب ناسنإلا رذعي له باب1

 قاثيملا ذحنأ لهو كلذ لثم يف لهجلاب رذعي لهو روبقلاب فاوطلا مكح باب[ 1

 VOT sess ةرتفلا لهأ مكحو ؟ةجحك يفكي

 VY ss رذعل ديحوتلا لهجي وهو نيملسملا نم تام نم مكح باب[ ]

 قر ass ؟كلذ لوح شاقنو ديحوتلا ةقيقحب ًالهاج تام نمل ىعدُي له بابا 31

 VY cesses هنم باب[ 771

 امل ًافلاخم هلعف ناك امهم رانلا ىف دلخي ال دخ وملا نأ نايبو «لهجلاب رذعلا باب[ 7 :]

 غ1 لامعألا نم هبج ويو ناميإلا همزتلسي

 رذعلا باوبأ يف «هللا هملعي سانلا متكي امهم :ةشئاع لوق رشحي له باب[/” 5]

 VAN sss ؟لهجلاب

 VAY sss ؟انقبس نم ةعيرش يف ًادوجوم ناك هاركإلاب رذعلا له باب[ ]

 VAV sss «ةبابذ ىف ةنجلا لج ر لخد» :ثيدح فعض نايب باب[۷۳۷]

 هبلقو هركأ نم الإ# :ىلاعت هلوقل هتفلاخمل ةبابذلا ثيدح نتم ةراكن نايب باب[ 1

 VQ assesses #نامیإلاب نئمطم

 VV sss ؟ًادهتجم مأ ًالاض دعي له ةيدقع ةلأسم يف ذش نم باب[]

 AEs ؟ةرورضلاب نيدلا نم اًمولعم اًئيِش ركنأ نم رفكي ىتم بابا 1

 - لب يبنلا يوبأ ريصم ىلع مالكلاو مهمكح يف نمو ةرتفلا لهأ ماكحأ باوبأ عامج

 AO esses -مدقت ام ريغ

 AV esses ةرتفلا لهأ مه نم نايب باب11



 ATE sss ؟ةرتفلا لهأ مكح هل نم نامزلا اذه يف دج وي له باب[ / 1

 مكح هل ههجو ريغ ىلع هلصو وآ «نامزلا اذه يف نيدلا هلصي مل نم له باب[ 1

 ATV sss ؟ةرتفلا لهأ

 ATA ع ل هع ع همم م ممل ةرخآلا يف ةرعدلا مهغلبت مل نم مكح بابا /45]

 مقالا sss هتقيقح ريغ ىلع نيدلا مهلصو نم ريصم باب[ /47]

 له مالسإلا نع كلذ هدصف عقاولا فالخ ىلع ل لوسرلا هل فص نم باب[ 1

 AOS sss ؟ةرتفلا لهأ مكح يف وه

 ۸٠١ .. نيك رشملا لافطأو ءةوعدلا مهلصت مل نيذلا راذعألا لهأ ىلع مالكلا باب[ 7

 .AT sss ديعولا لهأ نم سيل اهتقيقح ريغ ىلع ةوعدلا هتلصو نم باب[ 1

 AV sss ةرثفلا لهآ نم سيل ةيلهاجلا يف تام نم باب[ ]٠

 ATV ةرتفلا لهأ نماوسيل ةيلهاجلا لهأ بابا 3

 AY ل ل ع ل همم هم همم همم همم همم مم ممم ةرتفلا لهأ نماوسيل ةيلهاجلا لهأ بابا 1

 يدلاو مهيف امب ةرتفلا لهأ نم اوسيلو رانلا يف ةيلهاجلا يك رشم نأ نايب باب /6]

 00 لع لوسرلا

 AA sss ؟ةمايقلا تاص رع يف ةيلهاجلا لهآ ضعب نحتمي له باب[ 1

 :ىلاعت هلوقو #اريذن ةيرق لك يفانثعبل انتش ولو# :ىلاعت هلوق نيب عمجلا باب]۷ ]

 AA #4 ريذن اهيف الخ الإ ةمأ نم نإو#

 ATA sess هنم باب[ ۵ ]

 AVY ess ةرتفلا لهأ نم اب لوسرلا ادلاو ناك له باب[ 1

 س av م -



AYO assesses [۷9۸]هنم باپ 

 0 هنم بابا ]1

 AAY Ss ؟رانلا يف اب يبنلا ادلاو نوكي فيك بابا 31

 يبنلا لوق نيبو ةرثفلا لهأ نم ةلاسرلا مهغلبت مل نم نوك نيب عمجلا فيك بابا 3]

 AA ل ل ل لم همم مم مم همم همم مم هم ممم هم هم همم ممل ؟«رانلا يف كوبأو يبأ» هاب

 AE sss كمعو يمعب «رانلا يف كوبأو يبأ» ثيدح ليوأت حصي له بابا 3

 AAV sss ةرخآلا يف نيكرشملا لافطأو نينمؤملا لافطأ ريصم ةلأسم باوبأ عامج

 AA ss ةجحلا مايقو غولبلا لبق فيلكتلا مدع باب[ 7

 AA sass ةنجلا يف نينمؤملا لافطأ بابا 1

 قف ا م م ممم ممم مم هم همم ممم ممم ممم همم مم همم همم همم مم همم همم هم ممم هنم باي[7/0]

 Vs ةنجلا يف رافكلا لافطأ بابا 73

 ns هنم باب1۷1

 لهآ نم ؛نيملسملا نم قحلا مالسإلا هغلبي مل نمو ءنيكرشملا لافطأ له باب 3

 oY ا ل م م لمة مر مة مم ممم ممم ممم ممم ممن ممم مم ممم ممم منة م ممم مم ممم هموم ؟ةرتفلا

 نمو «ةرخآلا يف فيلكتلا نس غلبي مل نمم نيقفانملاو ىراصنلا دالوأ مكح باب /]

 Qes مهلاثمأو ءالصأ هغلبت مل نمو «فرخلا نس يف ةوعدلا هتغلب

 لافطأ ريصمو «ةوعدلا مهلصت مل نيذلا راذعألا لهآ ىلع مالكلا باب []

 QV es نينمؤملا لافطأو نيك رشملا

 QV «رانلا يف ةدؤوملاو ةدئارلا»: ب يبنلا لوق ىنعم بابا 3

 كن هنم بابا 1



 نا اهطورشو ةجحلا ةماقإ ىلع مالكلا باوبأ عامج

 THs ؟ماكحلا ىلع ةجحلا ميقي نمو ةجحلا فيرعت باب[ /7]

 ىنعمل قرطتلاو ؟مهيلع ةجحلا ةماقإ دعب ةلاضلا قرفلا ريفكت زوجي له بابا 1

 YY sss ةجحلا ةماقإ

 8158 n ةجحلا ةماقإ طو رش نم باب[ الاله ]

 Yo sss ؟ةجحلا مهف طرتشي له باب 3

 QV sss ؟ةجحلا ةماقإ نع لزألا يف قاثيملا ذخأ ينغي له بابا 731

 EV essere ؟ةجحلا ماقت فيك باب[ ا//]

 نيبو «يكرش لمعب سبلت نم ىلع ةجحلا ةماقإ ةرورض نيب عمجلا فيك باب[ ]

 EE ss (ًادبأ حلفت نل كلذ ىلع تماذإ» :ةرفصلا سبل نمل الإ يبنلا لوق

 ٩٤١ ...(مدقت ام ريغ) نيملسملا نم تايكرشلاب سبلتملا ماكحأ لوح مالكلا باوبأ عامج

 EV ل م لم تايكرشلاب ًاسبلتم ىقبو ةداهشلاب قطن نم مكح باب! 1

 4817 sss تايكرشلاب نيسبلتملا نيملسملا عم لماعتي فيك بابا 31

 Te sss ؟تايكرشلاب سبلتملا جح ئزجي له باہ[۷۸1۲]

 نا ؟ةرفكملا ةيكرشلا عدبلاب سبلتملا فلخ ىلصي له باب1

 هيلع ىسيع نأ ركنيو ب لوسرلاب ثيغتسي نم فلخ ةالصلا زوجت له باب! ]1

 نك ؟ةقيقح ءامسلا ىلإ عفر مالسلا

 457 ؟كلذ دقتعي نم فلخ ةالصلا مكح امو ؟بيغلا اب لوسرلا ملعي له بابا 1

 نيا تايوتحملا سرهف



 ةمالعلا ةعوسوم

 ينابلالا نيدلا رصان دمحم
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 ةمجرثلاو ثارتلا قيقحتو ةيمالسإلا

 نابلألا نيدلا رصان دمحم
 نم رثكأ ىلع يوتحت ةعوسوم»

 «دلاخلا هثارنو ىنابلألا ةمالعلا لوح ةساردو ًالمع (5:)

 لوألا لمعلا

 ةديقعلا يف ينابلألا ةمالعلا ثارت عماج ةلسلس

 ةلأسم يفلأ براقي ام ىلع يونحت»

 «ةيانعب ىنابلألا ةمالعلا ثارت نم ةجرختسم ةيدقع ةدئافو

 عل

 لوألا ءزجلا

 نامعن لآ ملاس نب دمحم نب يداش





 بتاتك
5 

 تافصلاو ءامسألا





 عامج تامدقم

 ددقع ب : اه ىف ةم يح وت ألا لح ءامسأ او افصل ت

 ب 5 وإ ۷





 امب عدبلا نم اهباش امم ةديقعلا ةيفصت بوجو يف باب [المكز]

 تافصلاو ءامسألا باوبأ اهيف

 يتلا تايآلا ضعب ىلع نورمي نيدحوملا ءالؤه نم سانلا نم ريثك:خيشلا
 هذه نمضتت امل نيهبتنم ريغ مهو ىرخألا ثيداحألا ضعبو ةديقع نمضتت اهيف

 ًالثم اوذخن ءلجو زع هللاب ناميإلا مامت نم يهو !ةحيحص ةديقع نم صوصنلا

 نم ًاريثك نأ ةبرجتلاب فرعأ انأ هقلخ ىلع لجو زع هللا ولعب ناميإلا وأ ةديقع

 ىوتسا شرعلا ىلع لجو زع هللا نأب انعم نودقتعي نييفلسلا نيدّحوملا انناوخإ
 «يرصع يمهج وأ يرصع يلزتعم مهيتأي امنيح مهنكلو فييكت نودو ليوأت نود

 اهانعم مهفي مل ةيآ رهاظ ىلع ةمئاق ةهبش هيلإ يقليف يرصع يرعشأ وأ يديرتام وأ
 ؟اذامل :ًاديعب اهنع لضيو هتديقع يف راحيف «هيلإ سّوْسّوملا الو سوشوملا ال

 انير ٌباتك اهنايبل ضّرعت يتلا بناوجلا لك نم ةحيحصلا ةديقعلا نقلتي مل هنأل
 .انيبن ثيدحو

 يف ْنَم منم :لوقي لجو زع هللا :رصاعملا يلزتعملا لوقي امنيح

 متلعج مكتأ هانعم اذهو «ءامسلا يف هللا نإ نولوقت متنأو «(15:كلملا»#ءاَءَّملا

 هذه يف ًاليوط ضوخأ نأ ديرأ ام «ةقولخملا ءامسلا وه فرظ يف مكدوبعم

 ىلإ جاتحي ةيئزجلا هذه يف ثحبلاف الإو ءطقف ريكذتلا وه دوصقملا نآل ؛ةيضقلا

 اهتابلطتمو اهمزاول لكب ديحوتلا ةديقع نأ لاثملا اذه نم ديرأ «ةصاخ ةسلج

 نيذلا نيرخآلا ينعأ ال ءةيفاسلا ةديقعلاب اونمآ نيذلا ناهذأ يف ةحضاو تسيل

 انأف «ةلأسملا هذه لثم يف ةرعاشألا وأ ةيديرتاملا وأ ةلزتعملا وأ ةيمهجلا اوعبتا

 انناوخإ ضعب مويلا هروصي يذلا رسيلاب تسيل ةلأسملا نأ ىلإ لاثملا اذهب يمرأ

q1 



 فلسلا جهنم ىلعو ةئسلاو باتكلا ىلإ ةوعدلا يف انعم نوقتلي نيذلا ةاعدلا

 قبس ام اذه يف ببسلاو :مهضعب اهيعدي يتلا ةلوهسلا هذهب سيل رمألا نأ «حلاصلا

 هلإ ال :اولوقي نأ نوعدي امنيح نيلوألا نيكرشملا ةيلهاج نيب قرفلا نم ينم هنايب
 نيرصاعملا نيملسملا نيبو :ةبيطلا ةملكلا هذه ىنعم نومهفي مهنأل ؛نوبأيف هللا الإ

 يرهوجلا قرفلا اذه «حيحصلا اهانعم نوبأي مهنكل ةملكلا هذه لوقي امنيح مويلا

 ءاهلك هتاقولخم ىلع لجو زع هللا ولع ةديقع ءةديقعلا هذه لثم يف ققحتم نآلا وه

 ٍشْرَعْلا ىلع ُنَمْحَّرلا# ىنعم طقف ملسملا دقتعي نأ يفكي الو نايب ىلإ جاتحي اذهف
 نود ءاءامسلا يف نم مكمحري ضرألا يف نم اومحرا» :ىنعمو :(ه:هط)# ىَوَتْسا

 هذه يف «ءامسلا يف نم مكمحري ضرألا يف نم اومحرا» انه يف نأ فرعي نأ

 يف ْنَم ْمُدِنِوْأأ# :ىلاعت هلوق يف "يف" ك يه ثيدحلا اذه يف ةيفرظلا

 يرعشألا وأ يلزتعملا كلذ ءاج اذإ ىتح ءامسلا ىلع نم :يأ (١١:كلملا)#ءاََّسلا

 باوجلا نوكيف «ءامسلا يف فرظ يف مكبر نولعجت متنأ :هل لاقو هيلإ سوسوو

 نيبو «(ه:هط)# ىَوَتْسا ٍشْرَعْلا ىلع ُنَمْحَّرلا# :ىلاعت هلوق نيب ةافانم ال ال :هدنع

 كانه «ىلع» ىنعمب انه «يف» نآل ؛(17:كلملا4 ِءاَيَّسلا يف ْنَم منم :هلوق

 وهو «سانلا ةئسلأ ىلع لوادتملا ثيدحلا اذه نم ءًادج ريثكو ريثك ليلدلاو

 ينعي ال «ضرألا يف نماومحرا) :حيحص ثيدح هلل دمحلاو هقرط عومجمب

 ناسنإلا نم ضرألا ىلع نم امنإو ءضرألا يف يه يتلا ناديدلاو تارشحلا

 دب ال ليصفتلا اذه لثمف «ءامسلا ىلع نم يأ «ءامسلا يف نم مكمحري» «ناويحلاو

 .رمألا نم ةنيب ىلع قحلا ةوعدل نوبيجتسملا نوكي نأ

 ؛نوملعت امك منغ ةيعار يهو ةيراجلا ثيدح اوركذتت نأ اذه مكل ٍبّرقُّيو

 ركذأ امنإو .ثيدحلا نوركاذ هللا ءاش نإ متنأو «مالسلا هيلع لوسرلا اهلأس امئيح

gaye ا 
 مقا



 خويش رابك مويلا تلأس ول.ءامسلا يف :تلاق ؛؟هللا نيأ» :اهل لاق هنم دهاشلاب

 ةيعار ةيراج يهو «باوجلا نسحت ةيراجلا امنيب :ناكم لك يف :كل اولاقل رهزألا

 وج يأ ءيفلس وج يرصعلا انريبعتب وج يف شيعت تناك اهنأل ؟ببسلا وه ام «منغ
 لوسرلا ةسردم نم مويلا ًاضيأ نولوقي امك تجرخت اهنأل ؛ماعلا ريبعتلاب ينس

 امنإو ؛ءاسنلا ضعب يف الو لاجرلا ضعب يف ةصاخ نكت مل ةسردملا هذه « ةا

 كلذلو ؛ءاسنو لاجر نم مهعيمج ناكسلا معتف سان ىلإ سان نم لقتنت تناك

 يف زالو هللا لوسر اهب ءاج يتلا ةحيحصلا ةديقعلا منغ ةيعار يهو ةيراجلا تفرع
 .ةنسلا يفو باتكلا

 ول هنأ ثيحب ءحوضولا اذهو نايبلا اذه نم اذه نم ءيش دجوي مل مويلا

 يف راحي دق ةعامجو ةمأ يعار تلأس ول لب - منغ ةيعار لوقأ ام - تلأس

 .مويلا نوريثكلا راحي امك «باوجلا

 رّرمن نأ يفكي ام «سانلا بولق يف اهتيبثتو ديحوتلا ىلإ ةوعدلا ةيضق ًاذإف
 ةيبرعلا تارابعلا نومهفي اوناك ًالوأ مهنأل ؛لوألا دهعلا يف رمألا ناك امك تايآ

 ملع نمو ةفسلفلا نم عبن ةديقعلا يف فارحناو غيز كانه نكي مل ًايناثو ءرسيب
 الف امامت فلتخت مويلا انعاضوأ نحنف «ةميلسلا ةديقعلا ضراعي ماقف ؛مالكل

 ناك امك ءرسيلا نم مويلا يه ةحيحصلا ةديقعلا ىلإ ةوعدلا نأب مهوتن نأ زوجي

 الو نانثا هيف فلتخي ال لثمب اذه مكل برقأو ءرسيلا نم مويلا كلذ يف رمأل

 عمسي يباحصلا نأ ٍذئموي فورعملا رسيلا نم «هللا ءاش نإ نازنع هيف حطتني

 ةرشابم يباحصلا نم ثيدحلا عمسي يعباتلا مث ةرشابم هللا لوسر نم ثيدحل

 :همسا ءيش كانه ناك له ةيريخلاب اهل دوهشملا ةثالثلا نورقلا دنع فقن اذكهو

 مل ليدعتلاو حرجلا ملع ؛ثيدحلا ملع همسا ءيش كانه نكي مل «ثيدحلا ملع



 :ةيافكلا ضورف نم ضرف وهو ؛هنم دب ال رمأ اذهف نآلا امأ ؛كانه هنم ءيش نكي

 ًارسيم اذه سيل «فيعض وأ حيحص ثيدح اذه ةفرعم نم نكمتي يكل مويلا ملاعلا

 ًاضغ ل يبنلا مف نم ثيدحلا ىقلتي هنأل ؛يباحصلل ةبسنلاب رمألا ناك امك هل

 «هرخآ ىلإ مهل لجو زع هللا ةداهشب اوكز نيذلا ةباحصلا نم هاقلتي يعباتلا مث ءًايرط
 ءرمألا اذه ةظحالم يغبتي اذهل «مويلا ًاروسيم سيل ٍفئموي ًاروسيم ناك امف

 ؛نيملسم انتفصب مويلا انب ةطيحملا لكاشملا عم بسانتي امم يغبني امك مامتهالاو

 تالاكشإلا نمانب طاحأ امم مهب طاحأ دق نولوألا نوملسملا نكي ملام

 يف كلذ لجأ نم ركذن نأ انب نسحي وأ «كلذ لجأ نم «مالكلا ملعو تاهبشلاو

 دحاولل» :لاق ءاهضعب يف ءابرغلا ركذ امل ا يبنلا نأ ةحيحصلا ثيداحألا ضعب

 ّللع مث ؛(مهنما :لاق ؛مهنم مآ هللا لوسر ايانم :اولاق ءارجألا نم نوسمخ مهنم

 قحلا ىلع نودجي الو ءاراصنأ قحلا ىلع نودجت مكنإ» :مالسلا هيلع هلوقب كلذ

 نمزلا يف نكت مل يتلا «مويلا ةمئاقلا ةديدشلا ةبرغلا ىضتقم نم اذه «آراصنأ

 امأ «ناميإو رفك نيب ءديحوتو كرش نيب تناك ةبرغلا لوألا نمزلا هنأ كش ال ؛لوألا

 ال :ًايناث ءآلوأ اهل هابتنالا يغبني ةيضق هذهف «مهسفنأ نيملسملا نيب ةلكشملا نآلا

 يف نيروصحملا نييفلسلا رشعم ًالثم نحن لقنلو سانلا نم سان لوقي نأ يغبني

 ىلإ ةوعدلا ةلحرم ريغ ىرخأ ةلحرم ىلإ لقتنن نأ يغبني نآلا نحن ءامدلب

 ؛اذه لوقن نأ يغبتي ال «يسايسلا لمعلا وه ىرخألا ةلحرملا هذهب ينعأو «ديحوتلا

 غبنتس نيأ نم يردن ام نحن ءًايناث ةماعو ألو قح ةوعد هتوعد مالسإلا نآل

 كلذلو ؛ةعساولا هللا ضرأ يف مالسإلاب مكحلا قيقحت اهنم أدبي يتلا ةكرحلا

 اذه اندلب لثمك يبرع دلب يف انتوعد ًالثم تناك نإ :ةماع انتوعد نوكت نأ بجيف

 نأب ركذن اننأ عم «برعلا انتغلب لزن نآرقلاو برع نحن :لوقن نأ يغبني امف «ًالثم

 ببسي ؛اومجعتسا مويلا برعلاف ءاوبرعتسا نيذلا مجاعألا ضعبك مويلا برعلا

 ہا اسس



 اننأ بهف «مهيبن ةنسو مهبر باتك مهف نع مهدعبأ امم اذهو «مهتغل نع مهدعب

 لمعن نأ نحن يفكن اننأب عئقن الف ءًاحيحص ًامهف مالسإلا انمهف انه برعلا نحن
 لاغتشالا نم مهيلع بجي امع ةسايسلاب مهلغشنو سانلا كرحنو ءايسايس ًالمع
 تالماعملا يفو «ةدابعلاب لب ةديقعلاب ًاروصحم سيل ءافنآ انلق امك مالسإلا مهفب

 نييالملا دعي ابعش ةماعلا ةيمالسإلا ضرألا يف كانه نأ دقتعأ ال انآ :كولسلا يقو

 :اهركذ قبس يتلا ةثالثلا رومآلا هذهب مالسإلا اومهف مهنأب مهيلع دمتعي نأ نكمي

 كلذلو ؛دوجوم اذه دقتعأ ال ,ةيبرتلا هذه ىلع اوبو ءًاكولسو ةدابعو «ٌةديقع

 انناوخإ نم ريثكو «نيتيساسأ نيتطقن لوح زكرتو لوح ًادبأو ًامئاد ندندن نحن

 ةيبرتلا ةيبرتلا هذه نم ينعن امنإف ءةيبرتلا :لوقن امنيح كلذ نوملعي نيرضاحلا
 عون كانه ناك نإف «ةيبرتلاو ةيفصتلا ءًاعم نيرمألا نم دب الف «ةيفصتلا ىلع ةمئاقلا

 «نييالملا دعي دق بعش يفو «ةماع ةروصب سيلو ءةديقعلا يف وهف ةيفصتلا نم

 سيلو ةملك مهل سيلو «عساولا عمتجملا اذه يف اوعاض مهنم دارفأ يف كلذ امنإو

 كلذ يفاورثؤي نأ مهنكمي ثيحب «ةدحاو ةلتك اونوكي ىتح مهعمجي ام مهل

 «بوعشلا نم ًابعش ينعأ ءريبكلا يمالسإلا عمتجملا نم ءزج وه يذلا عمتجملا

 اذه ضرتفن بناوجلا لك نم ًاحيحص ًامهف مالسإلا اومهف دارفأ كانه نوكي دقف

 نيرشعالو ةرشعالو ةسمخ الو لب ًادرف نأ دقتعأ ينأل ؛ًادج ديعب اذهو

 بناوج لك يف هيف لخد امم مالسإلا ةيفصت «ةيفصتلا بجاوب اوموقي نأ نوعيطتسي
 نأ عيطتسي ال ؛كلذ هباش ام ةلماعم نم كولس نم ةدابع نم ةديقع نم مالسإلا

 دب ال نييالملا دعي يذلا عمتجملا اذه يف ةصاخ نوليلق دارفأ بجاولا اذهب ضهني

 اوماق مث ءًاحيحص ًامهف مالسإلا اومهف نيذلا ةاعدلا نم تائملا كانه نوكيام

 كرحتلل نوكيس كلذلو ةدوقفم نآلا هذه ةيبرتلا :مهلوح نم ةيبرت بجاوب

 له «ةيبرتلاو ةيفصتلا نيتماهلا نيتيضقلا نيتاه قيقحت لبق ةئيس راثآ نآلا يسايسلا
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 ال امم اذه هلك يمالسإلا عمتجملا يف كلذ قيقحت قيقحتلا ةملكب قيقحتب ينعن

 نآرقلا يف لوقي لجو زع هللا نأل ؛ليحتسم رمأ اذه نأل ؛ًامانم الو هيف ركفن

 َمِحَر ْنَماَلإ نيف َنوُلاَرَيالَو ةَدِحاَ هم سالا لع كبَر ءا ولو :ميركلا
 نم ًالعف نوموحرم مهنأ مهيف ققحتي ال نوموحرملا ءالؤه «(114118:دوه)# كبَر

 ىلع ًاضيأ مهسفنأ اوبرو ًاحيحص ًامهف مالسإلا اومهف اذإ الإ ىلاعتو كرابت انبر
 ركنن ال نحنو «يسايسلا لمعلاب ىمسي امي نآلا لاغتشالاف :حيحصلا مالسإلا اذه

 ًادبن نأ دحاو نآ يف يعرشلا يقطنملا لسلستلاب دقتعن اننكل «يسايسلا لمعلا

 موي يتأي نأ دب ال مث ءرومألا هذه لكل ًاحيحصت كولسلابو ةدابعلاب ينثنو ةديقعلاب

 نيذلا نم «ةمألا نوؤش ةرادإ :اهانعم ةسايسلا نآل ؛هيف يسايسلا لمعلا نم دب ال

 هجوي وأ ةعامج ىلع سيرتي وه يذلا رمعو ركبو ديز سيل «ةمألا نوؤش ريدي

 وه اذهف نيملسملا لبق نم عيابي يذلا ينعي ؛لوآلا مامإلا ريمألا رمأ اذه ةعامج

 ول نحن رومأب انسفنأ لغشن نأ امأ ؛عقاولا ةسايسب ةفرعم ىلع نوكي نأ بجي يذلا

 عم مويلا أدج أحضاو ًالثم برضنل ؛اهترادإ نم نكمتن ال ةفرعملا قح اهائفرع

 دالب نم ريثك يف مويلا نيملسملا دض ةمئاقلا بورحلا هذه ءديدشلا فسألا

 ال نحنو ايندلا دالب لك يف نيملسملا سامح ةراثإو كيرحت ديفي له ؛مالسإلا

 :لوقن ال ؛لمعلا اذه نم ةدئاف ال ءلوؤسم مامإ نم اهترادإ بجاولا داهجلا كلمن

 لغشن نأ انيلعف كلذلو «هناوأل قياس رمأ هنكلو «بجاو وه «بجاوب سيلاذه

 «حيحصلا مالسإلا مهمهفن نأ انتوعد ىلإ مهوعدن نمم انريغ لغشن نأو انسفنأ

 نع مهفرصيس امم كلذف ةيسامح رومأب مهلاغشإو ؛ةحيحص ةيبرت مهيبرن نأو
 نم فلكم لك نهذ يف موقت نأ وأ اهب موقي نأ بجت يه يتلا ةوعدلا يف نكمتلا

 نم هذه :كولسلا حيحصتو ةدابعلا حيحصتو ةديقعلا حيحصتك نيملسملا

 نم نوكي اهضعب يهف ىرخألا رومألا امأ ءاهيف رّضَقُم رذعي ال يتلا ةينيعلا ضورفلا
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 لمعلاب لاغتشالا وأ «عقاولا هقف ةفرعم نم مويلا لاقي امك ةيئافكلا ضورفلا

 اوديفتسي نأ مهناكمإب ناك اذ دارفآلا ضعب هفرع اذإ اذه «كلذ هباش امو يسايسلا

 نع مهملاب مهلغشي امم كلذف ؛هب سانلا روهمج اولغشي نأ امأ ءًايلمع كلذ نم

 وأ ةيمالسإلا تاعامجلا نم ريثك يف ديلا سمل ًاسوملم هارن يذلا وه اذهو ءمهألا

 ملسملا بابشلا ةيبرتب متهي ناك مهضعب نأ فرعن ثيح :ةيمالسإلا بازحألا

 ةدابعلاو ةحيحصلا ةديقعلا اومهفيل ةاعدلا ءالؤه لوح فتلملاو لتكتملا

 ةلواحمو يسايسلا لاغشنالا ببسب مهب اذإو «حيحصلا كولسلاو ةحيحصلا

 بناجلا نع مهفرص دقف «هللا لزنأ ام ريغب مكحت يتلا تاناملربلا يف لوخدلا

 فورظلا نم فرظ يف امهم نوكيال دقو «مهم وه امب اولغتشاو ؛مهألا

 .نآلا ةمئاقلا

 (00 1290:2009 /١٥۷)"رونلاو ىدهلا"

 امسألا ديحوت كلذ يف امب ةديقعلا لعج ةيمهأ يف باب 0 (017]

 مهف ةيمهأ نايب عم ءةوعدلا يف تايولوألا ىلوأ تافصلاو

 هنع بكنتلا ةروطخو فلسلا

 كناوخإ هيبنت لوح ندندت نأ يغبنيف :[ةاعدلا ضعبل اًكصان مامإلا لاق]

 «ىلاعتو كرابت هللاب مهتديقع اوححصي نأ ثلق امك ةنس نيرشع مهعم ثشع نيذلا

 هريخ ردقلابو هرخآ ىلإو هتكئالمو هللاب تنمآ ناميإلا لوصأ ملعي ملسم لك

 رذعي ال يذلا لصألا وهاذهو لمجم ناميإ لوصألا هذهب ناميإ كانه نكل «هرشو

 لمجملا ناميإلا اذه نكل «هرخآ ىلإ هتكئالمو هللاب ًالمجم ناميإلا..هب هلهجب دحأ

 يفو هللا باتك يف هنايب ءاج يذلا لصفملا ناميإلا هب نرتقي نأ نم دب ال «يفكي ال

 10٥ ي م م ممم



 نأ دب ال مث ملسم لكل هنم دب ال يذلا لصألا وه يذلا لمجملا ناميإلا نيب قرفلل

 نوكرتشي نايدألا لهأ لك :.. تاناميإلا لصأ..هللاب ناميإلا «ليصفتلا هعم نرتقي

 ةعيبطلاب الإ نوئمؤي ال نيذلا ةدحالملا نع نوفلتخيو ءلمجملا ناميإلا اذه يف

 نويذوبلاو هللاب نونمؤي ةئباصلاو هللاب نونمؤي ىراصنلاو هللاب نوئمؤي دوهيلاف

 ال :يفكي ال لمجملا ناميإلا اذه ًاذإف ةدحالملا الإ ؛..هرخآ ىلإ كرشلاو رفكلاو

 «ةنسلاو باتكلا يف ءاج ام ىلع ًافنآ تلق امكو «ًالصفم ًانيبم ًاناميإ نوكي نأ نم دب

 ريغ ىلع لتكتملا بزحتملا انبابش لهج نمو انتايح عقاو نم ًالثم برضنل نآلاو
 مالكلا اذه ًاضيأ بجي لجو زع هللا نأ نوملعي ال ًاعيمج مهنإ هللا نم ىده

 باتكلا يف هسفن فصو امك هللاب ناميإلا نم دب ال..ليصفتلا نم دب ال لمجم

 هسفن فصوو هيزنتلاب هسفن فصو «ةنسلاو باتكلا يف هسفن فصو امك.. ةنسلاو

 َوُهَو ٌءْيَش هِلْثِمُك سيَ ةفورعملا ةيآلا لجو زع هللاب قيلت يتلا ةلماكلا تافصلاب

 قدصي ًافنآ مهيلإ انرشأ نم مهيفو نوملسملا نآلا (١1:ىروشلا)#ُدِيِصَبلا ُعيِمَّسلا

 ال نيذلا خئاشملا ضعب عمس امنيح ءايكذألا ىمادقلا ءارمألا دحأل ةملك مهيف

 امب مهبراوفصو نيح ةئسلاو باتكلاب كسمتلا يف فلسلا جهنم ىحنم نوحني

 مامأ الو راسي الو نیمی الو تحت الو قوف هنأب فصويال لجو رع هللا :اولاق يتأي

 كلذ لاق اذامف ؛ملاعلا جراخ اضيأ وه لاقي الو ملاعلا لخاد وه لاقي الو فلخ الو

 ةقيقح هذه :مهبر اوعاضأ موق ءالؤه :لاق ؟يكذلا نطفلا سيكلا ريمآلا

 يه اهنكل ارش اهنود نوكت دق ىرخأ ةديقع كانهو مهتديقع هذه مويلا نوملسملا
 ركذي نأ مهدحأ ديري امئيح سلاجملا لك يف ًامئاد ةعومسم يهو ءايحت رشلا يف

 «ناكم لك يف دوجوم هللا مهركذ اذه دوجولا لك يف دوجوم هللا ؟لوقي اذام هبر

 نعو «ةنسلاو باتكلا نع نيملسملا فارصنا ؟ببسلا وه ام «هنيعب رفكلا وه اذهو

 فلسلا جهنم نعو دج ةيرورض اهنآل ةفاضإلا هذه ركذتت نأ وجرأ جهنم



 كلذ مهفصو نيذلا نيلاضلا ةفسالفلا وأ نيملكتملا كئلوأ نأل ؟اذامل «حلاصلا

 اورشح نيذلا نولاضلا نورخأتملا ءالؤه وأ «مهبر اوعاضأ مهنأب سيكلا ريمألا

 فنكلا ىتح يراجملا ىتح :ةهاركلا ىتح تاروذاقلا ىتح ناكم لك يف مهبر

 دق لب إو هللا لوسر ةنس نوركتني الو هللا مالك نوركتي ال ءالؤه..هرخآ ىلإ

 اعيمج ملعن اننأل ءةنسلاو باتكلا ىلع نحن نولوقي مهنأب مهل نيفلاخملا نودحتي

 ةيردقلاو ةيربجلاو ةلزتعملاك ىلوألا نورقلا يف تناك يتلا ةلاضلا قرفلا

 ىلع انسل نحن نولوقي ال مهلك ءالؤه ءمويلا نيدوجوملا ةيضايإلاو جراوخلاو

 مهنم عمست نأ نكمي ال نامزلا اذه يف نيفلتخملا ءالؤه ًاضيأو ءةنسلاو باتكلا

 اوفلاخ مهنأ وه فالخلا أشنم ؟فالخلا أشنم وه ام ًاذإ ؛ةنس وأ باتك نم اور

 ْنَمّول :ىلاعت هلوق يف نينمؤملا ليبس ركذ امنيح لجو زع انبر «نينمؤملا ليبس

 هِلْضْنَو لو ام هلو نيمو ليبص َرْيَغ ْعتيَو ىدا هَل ی ام عَ نم َلوُسّرلا قا
 نم لوسرلا ققاشي نمو :لاقي نأ نكمي ناک (0١1:ءاسننا)#َريِصَم ْتَءاَسَو َمّتَهَج

 لوسرلا ةققاشم ىلع فطع ةغلاب ةمكحل هنكل ؛ىلوت ام هلون ىدهلا هل نيبت ام دعب

 نأ ًادج ةحضاو ةمكحلاو (١١ه:ءاسنلا4َنيمْؤا ليبس َرَْغ ْعتَيَول :لجو زع هلوق

 يف ب هللا لوسر لاق كلذلو «ةنسلاو نآرقلا انل اونيب نيذلا مه نينمؤملا ءالؤه

 ةقرفلا نأ مالسلا هيلع ركذ امنيح لئاسلا لاؤس نع ًاباوجو :ةيآلا هذه لثمل هنايب

 لاق ؟ةيجانلا ةقرفلا يه ام لئُس امل ءةقرف نيعبسو ثالث نيب نم ةدحاو يه ةيجانلا

 ىلإ فاضأ امنإو «طقف هيلع انأ ام لاق ام ««يباحصأو هيلع انأ ام» :مالسلا هيلع

 ؟كل لاقي تنأ شيإ وبأ كيف هللا كراب مويلا «يباحصأو كلذ

T1 



 ةقباسلا ةيآلا يف هللا اهركذ يتلا ةميمضلا هذهل ًاقالطإ الاب نوقلي ال نيلتكتملا

 عم لوسرلا اهنرق يتلا ىرخألا ةميمضلا هذهلو نينمؤملا ليبس ةفلاخم نم ًارذحم

 كسمتي نأ ةيجانلا ةقرفلا نم ناسنإلا نوكو ةاجنلا مامت نأ ًانيبم مالسلا هيلع هتنس

 ريهامج ناهذأ نم تعفر نآلا ةميمضلا هذه ؛هباحصأو لوسرلا هيلع ناك امب

 ال مويلا ةعامجلاو ةنسلا لهآ لوقأ «ةثيدحلاو ةميدقلا ةلزتعملا لوقأ ال ءنيملسملا

 فصو امك نوكي نأ بجي هللاب ناميإلا كلذل «ةلمجلا هذهل ًاقالطإ الاب نوقلي

 حلاصلا فلسلا ةديقع يه ام نآلاف «حلاصلا فلسلا جهنم ىلعو ةنسو ًاباتك هسفن

 ؟مهبر اوعاضأ مهنأب ريمألا كلذ اهفصو يتلا ىربكلاو ىلوألا ةلالضلل ةبسنلاب

 همحر كرابملا نب هللا دبع لوقي ءناكم لك يف هللا نولوقي نيذلا اهتخأ ةلالضلاو

 زع هللا ليبس يف ًاداهجو ًالمعو ًاملع نيدهاجملا نيملسملا ةمئأ نم وهو هللا

 قوف ىلاعتو كرابت انبر) :لاق ةنسلا مامإ دمحأ مامإلا خويش رابك نم نمو ءلجو

 «حلاصلا فلسلا ةديقع هذه «(هملعب مهعم وهو «هقلخ نم نئاب وهو ءهتاذب هشرع

 مهنم ينثتسأ ال نيملسملا ةماع لوق ىلإ رظناو ةديقعلا هذه ىلإ رظنا مويلا

 ةلالضلا كلت امأ !..دوجو لك يف دوجوم هللا ..ناكم لك يف دوجوم هللا :مهتصاخ

 لوقأ انآ «هجراخ الو ملاعلا لخادال ؛..هرخآ ىلإ راسي ال نيمي ال تحت ال قوف ال

 فصي نأ عاطتسا امل «مودعملا انل فصي نأ داضلاب قطن نم حصفأ نم بِلَّط ول

 قوف ال «مهدوبعمو مهبر ليباهملا نوملسملا ءالؤه فصي امم رثكأب مودعملا اذه

 َنوُفاَكَت# رايخألا نيفطصملا هدابع يف لوقي انبر ,ربكأ هللا..نيمي الو تحت الو
 كرابت هنوبقاري ءهللا نوشخي نيذلا نينمؤملا ةفص هذه (00:لحنلا)# ْمِهِقْوَق نم مهي

 هللا دبع مامإلا كلذ لاق امك ىوتسا شرعلا ىلع لجو زع هللا نأ نيدقتعم ىلاعتو

 لوقب نولوقي نيذلا ةيفوصلا ىلع در.. (هقلخ نم نئاب ؛هتاذب هشرع قوف انبر)
 هللا فصو «ءاملا اهب ةجلثك الإ لاثمتلا يف هللا امو :يبرع نبا ريبكلا لاضلا مهمامإ

۹۸ 
 ہا



 ؟ضعبلا مهضعب نع اوصخنيب ؛جلثلا يف ءاملاك هتاقولخمل هتطلاخم ثيح نم

 تاحوتفلا هباتك ةمدقم يف دوجوملا رعشلا كاذه امأ «ريبك اذه ىلإ رعش ءادبأ

 :لاق ؛همعزي ةيكملا تاحوتفلاب ةامسملا

 فلكملا نم يرعش تيلف دبع برلاو برديعلا

 ؟فلكيانأبرتلقوأ يفتن كاذف دبع تلق ذإ

 (وه الإ وه ال) هنآأل ؛هل دوجو ال دبعلا ءبرلا نيبو دبعلا نيب نيكسم ناريح

 هيبن هللا بطاخ يذلا هللا الإ هلإ ال .نوحرصي هللا الإ هلإ ال ..وهوه مهّرْكِذ كلذلو

 ال ةماعلا يف صاخلا ديحوت اذه (١٠:دمحم) هللا الإ هَل ال هنأ ْمَلْعاَقم نآرقلا يف

 مهيف ءاملعلا مهيف «نيعياضلا شيواردلا نيكاسملا ءةماعلا ديحوت هللا الإ هلإ

 ةصاخ ديحوتو (وه الإ وه ال) ةصاخلا ديحوت «ةماع ءالؤه مهلك ةباحصلا

 سانلا ةنسلأ ىلع يشمت هريغ يف ام ةملك نآلا اورظنا «هريغ يفام (وه) ةصاخلا

 ال هتديقع يذلا ملسملا لجرلا يماعلا ؛ىربكلا ةلالضلا هذهل هابتنا نودب مويلا

 لوقي ءاهازغمو اهامرمل هبتني ال تارابعلا ضعب ثراوت نكل ءةرطفلا ىلع لازت
 ام لاب ذوعأ ؟دوجوم ريغ وأ مدع تنأ ؟نم تنأ هل لوقأ انآ بيط «هريغ يفام :كل

 ثحبلا اذه ةصالخ ؛ناكم لك يف هللا امامت يواست هذهو «كل لوقي هريغ يف

 ثحب كلذ نيب امو ريخألاب ينآ يلعلو لوألا لاثملا اذهب تيتأ كلذلو ًادج لوطي

 هللا لوسر ةنس يفو هللا باتك يف ءاج ام ىلع نوكي نأ بجي هللاب ناميإلاف «ليوط

 هنكل ؛ةنسلاو باتكلا نم ًاربتي.. دحأ ال هنأل ؛حلاصلا انفاس هيلع ناك ام ىلعو

 انه ينءاج انأ..وو هلالضو هلهج بسح امهلوأتي هنأل ةنسلاو باتكلا نم ءيرب

 لوقي نأب هلالض ةيار عفريو نلعي وهو هئاقلب متيلتبا مكلعل وأ هب متعمس امبر لجر

 أدبو ؛لقعلا نأش نم عفري أدبف انه ءاج اذه ؟ناسنإلا اذهب متعمس «يلزتعم انآ



 تلق نيدعب ًاليلق هيلع تربص انأف «لقعلل عجرن نأ دب ال انفلتخا اذإ هنأك هنأ حرطي

 منك نإ ٍلوُسَّرلاَو هللا ىلإ هوُذَرَف ءىس يف ْمَتْعَراَتَت نِإَفأل :لوقي لجو زع هللا نکل :هل

 نأ نوقدصت ام مكل انلق اذإ ينعي «هرخآ ىلإ (ه۹:ءاسلا)4 رخآلا مْوَيْلاَو للاب َنوُنِمْؤُت

 .دوهش انه نكل ؛مالكلا اذه لوقي ًاملسم

 .هسفن طيرشلاو :ةلخادم

 ؟معن :خيشلا

 .طيرشلاو :ةلخادم

 لمحتي هللا مالك..يناعملا نم ًاهوجو لمحتتي هللا مالك :لاق :طيرشلاو :خيشلا

 يف مالكلا اذه خيش اي :تلق «لقعلا ميكحت نم دب ال كلذلو «يناعملا نم ًاهوجو

 هللا يفأ# :ىلاعت هلوقل يناثلا ىنعملا فوشن تاه «لالضلا ىهتنم

 ام ينعي نولوقي اذكهو «هلالض ىلع رصأو ؛داحو باجأ امف (١٠:ميهاربإ)4 كش
 هيلع لوسرلا هنيب يذلا هليوأت ريغب نآرقلا اولوأت مهنأل الإ اهلك قرفلا تلض

 هللاب ناميإلا يفكي الف ؛هللاب ناميإلا لوألا لاثملا اذه دهاشلا ؛مالسلاو ةالصلا

 ناميإلا ىلإ يتأن ؛ةنسلاو باتكلا دودح يف لصفملا ناميإلا نم دب ال لمجملا

 لهف ءربجلا يواسي مهدنع ردقلا نكل ردقلاب نونمؤي مويلا ىلإ سان هيف ءردقلاب
 نود ةنسلاو باتكلا ظافلأب ناميإلاب رتغن الأ بجي ًاذإ ءردقلاب نمآ ام ؟ردقلاب نمآ

 لك نأل ؛عوج نم ينغيالو نمسي ال ظافلألاب ناميإلا «قحلا اهيناعمب ناميإلا
 مهنكل ءةنسلاو نآرقلا ظافلأب ناميإلا يف كلت عم هذه كرتشت ةلاضلا قرفلا

 نأ نآلا ًاذإ انبسح دج ليوطو ليوط تلق امك ثحب اذهو :ليوأتلا يف نوفلتخي
 فلسلا جهنم ىلع ةنسلاو باتكلاب ناميإلا ىلإ نيملسملا انتوعد يف ًامئاد ندندن

 اونوكي دق اوفرحنا دق مهارن ام «مهآلاف مهألا دودح يف مهيف جلاعن مث حلاصلا
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 يف اوفرحنا ءريثك اذهو ةدابعلا يف اوفرحنا «ريثك ءيش اذهو كولسلا يف اوفرحنا

 نع رمعلاو «ريثك هتبلط نإ ملعلا ليق امك رمألا كلذلو .كلذك ًاضيأ اذهو ةديقعلا

 م( اس 871 /۰٦٦)'"رونلاو ىدهلا"

 مالكلا اوبنجتي نأ ةاعدلا ىلع يغبني له باب [3784]

 ؟ةماعلا مامأ تافصلاو ءامسألا ىلع

 :سانلا ضعب لوقي تافصلاو ءامسألا ركذ ةبسانمب.ًاريخ هللا مكازج :لاؤسلا

 سانلا ةماع مامأ بابلا اذه يف اوثدحتي الآ هللا ىلإ ةاعدلا ىلع بجي هنآب

 ىدم وه امف «مهسوفن يف كشلا عوقو ىلإ يدؤي اذه يف ضوخلا نآل ؛مهئاغوغو

 ؟مالكلا اذه ةحص

 اذه نم ريخب ةماعلا مامأ متنأ اوثدحت :ءالؤهل لوقن :ًالوأ .معن :خيشلا

 مالكلا اذه مكبجعي ال ناك اذإف مالكلا اذه نم ريخب متنأ اوثدحت «مالكلا

 اولعفت نلو اولعفت مل نإو «مالكلا اذه ريغ نم مكبجعي امب اوثدحتت نأ مكبجاوف

 اذهو «مكبر يضرب هنأ مهملا مكيضري ال يذلا اذهو ءمكيضري ال ام نوعمستسف

 مه -أفنا مكل انلق امك - ةماعلاو ءهب هللا نيدنو فلسلا ملع نم انلصو يذلا وه

 :مهل ليق اذإ نكل «مهبولق هتركنتسا تحت ال ءقوف ال :مهل ليق اذإ :ةرطفلا ىلع

 رطفلا عم يقتلي يذلا وه اذهف قولخم يأ هقوف سيلو اهلك تاقولخملا قوف هللا

 ْنيّدلا َكِيَذهْللا قلم َليِدْبَتال هيلع سالا َرَّطَق يلا هلا ةَرطِفل ةيملسلا

 .معن (٠٠:مورلا) 4َ

 .(۰۸/۳۱۶:٤0۰:۱٠)"روتلاو ىدهلا"



 تافصلا تايآ له باب (]

 ؟ثامكحملا نم م تاهباشتملا نم اهثيداحأو

 نم مأ تاهباشتملا نم ثيداحألاو تافصلا تايآ له :لئاس لأسي انه :لاؤس

 ...ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق امك تامكحملا

 تسيلو «تايفيكلاب قلعتي اميف كلذو «تاهباشتملا نم ةهج نم يه :خيشلا

 اهوُرِيأ :فلسلا لوق يف اًقنآ انلق امك اًرهاظ ىّنعم اهل نأ ثيح نم تاهباشتملا نم

 اذهب يهف ءاَضيأ هانركذ اًقباس كلام نع لاثملاو يبرعلا موهفملاب ينعي تءاج امك

 ريغ يهف ةيبرعلا ةغللا يف ةفورعم يناعم اهل تايآلا هذه نأ ىنعمب :يأ رابتعالا

 هللا تاذ ةيفيك فرعن نأ نكمي ال هنأل ؛ةهباشتم ىهف ةيفيكلا رابتعاب امأ

 ةمئأ ضعب لاق كلذلو «لجو زع هللا تافص ةيفيك فرعن نأ نكمي ال يلاتلابف

 يف لاقي :دادغب خيراتب فورعملا خيراتلا بحاص بيطخلا ركب وبأ وهو ثيدحلا

 «تاذلا ىف لاقي ام تافصلا ىف لاقي ءاّباجيإو اًيلس تاذلا ىف لاقيام تافصلا

 ىف لوقن كلذك «قلطملا دحجلا وه ىفنلا اذه نإف اهيفنن الو تاذلا تبثن انثأ امكف

 اذه «تافصلا فيكن ال تاذلا فيكن ال امك اننكلو اهيفنن الو اهتبثن :تافصلا

 .لاؤسلا اذه باوج

 (۰۰:۱۱:۳۸/۳) "تارامإلا ىواتف" ( ٠١:88:١5 / ”) "تارامإلا ىواتف"

 هنم باب 14۰[

 اهيف تصاغ ىنلا ةقيقدلا باوبألا نم تافصلاو ءامسألا ديحوت باب :لاؤسلا

 ريغب هيف ملكتي سانلا نم أريثك ىرتف ءاثيدحو اميدق سانلا نم ريثك لوقع ماهفأ

 ہا



 نم ملع ريغب هيف نوملكتي نيذلا ءالؤه نمو «ملعي هيف ملكتي نم مهنم اليلقو ءملع
 هناحبس هللا الإ هملعي ال يذلا هباشتملا نم تافصلاو ءامسألا تايآ نأب نولوقي

 .ًاريخ هللا مكازج حيضوتلا وجرن ؟اذه يف مكلوق وه امف «یلاعتو

 ةنسلا لهأ نحن انم ةريثك ٌتافنصم اهيف تفتص دق ةلأسملا هذه... :خيشلا

 نع ةباجإلا نكمملا نم سيلف ؛ةعامجلاو ةنسلا لهأل نيفلاخملا نمو ةعامجلاو

 نآرقلا صنب ىفنملا ليوأتلا نإ :لوقأ ىنكلو «تادودعم قتاقد ىف لاؤسلا اذه لثم

 ال :ةتبلاو ًاقلطم هب دوصقملا سيل (۷:نارمع لالا الإ َُليِوأَت مَلْعَي امو :ميركلا

 تافصلا تايآ يف ضيوفتلا ةيحان نوحتني نيذلا أطخ رهظي انهو .هللا الإ هانعم ملعي

 سيل ءاهيف ضوخن الو لجو زع هللا ىلإ اهيناعم لكن :نولوقيف «تافصلا ثيداحأو

 هذه يه مهتجح تناك اذإو ءاهاوس مهل ةجح الو ةيآلا هذه لثم يف ةجح مهل

 .هرمأ ةقيقحو هرمأ ةبقاع ةفرعم وه ءيشلا

 يف ىلاعتو كرابت هلوق لثمك ءاهيناعم مهفن بير الو كش ال تافصلا ثيداحأ وأ

 مهفن امك (ه:هط)# ىَوَتْسا شْرَعْلا لع ُنَمْحّرلا# :ةديدع نكامأ يف ةروكذملا ةيآلا

 ىنعم مهفنف (ايندلا ءامس ىلإ ةليل لك هللا لزني» :هنع رتاوتملا مالسلا هيلع هثيدح

 ال اننأ ضيوفتلا لهأ معزي ام دوصقملا سيلو «ةيآلا هذهب دوصقملا وه اذه «هللا

 ؟ًاعورشم نوكي نأ نع ًالضف ًالوقعم كلذ نوكي فيك.تايآلا هذه ىناعم فرعن

 مدل



 ُةوُعْذاَق ىش ا ٌءَيسألا هلو :ميركلا نآرقلا يف لاق امك لجو زع انبرف

 ؛ميركلا نآرقلا يف روكذم ًادج ريبك مسق ىنسحلا هؤامسأف (١18:فارعألا)# ام

 الب ءامسألا هذهو مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ثيداحأ يف روكذم رخآ مسقو

 .هل تافص يه هلل ءامسأ يه يذلا تقولا يف كش

 هللا نأل ًائيش اهنم مهفن نأ نكمي ال تافصلاك ءامسألا هذه نأ :انلق اذإف

 انلطعو هللا ءامسأ انلطع :اهانعم (۷:نارمع لا هلا الإ ُهَليِوأَت ُمَلْعَياَمَول :لوقي

 فرعن ال ءايشأب هوعدن ىنسحلا هئامسأب هوعدن امنيحو «ىلاعتو كرابت هتافص

 .اهيناعم

 ام ؟مويقلا يردن ام ؟يحلا ىنعم ام (؟هه:ةرقبلا»4ّيَحلا َوُه الإ هَِإ ال هللا»

 مهنأ لاؤسك هحرط قبس ام ىنعمف «ةدايزو نيعستلاو ةعستلا ءامسألا ددع «يردن

 لجو زع هللا نأب ملسم لوقي لهف ؛ةميركلا ءامسألا هذه يناعم نم ًائيش نوهقفي ال

 كرابت هلل اشاح ؟اندنع ةموهفم اهل يناعم ال تافصو ءامسأب هدابع ىلإ فرعت

 همحر ةيزوجلا ميقلا نبا قحب مامإلا هنع حرص يذلا هنيعب ليطعتلا وه اذه ءىلاعتو

 ًامدع دبعي لطعملا ؛"ًامدع دبعي لّطعملاو ًامنص دبعي مّسجملا" :لاق امنيح هلل

 ؟اهيناعم ءامسألا هذه شيأ (؟00:ةرقبلا4موُيَعْلا ّيَحْلا َوُه الإ هَل ال لال ؛ًالعف

 :يأ ؟هليوأت ملعي ال :ىنعم امف يردن انك نإ «يردن الأ امإو يردن نأ امإ «يردن ام

 ًايفنو ًاتابثإ هللا تافص يف هدقتعن ام هللا تاذ يف دقتعن اننأل ءاهقئاقح ملعيال

 ءاملع لوقي امك دوجولا بجاو ًايقيقح ًادوجو هل تبثن هللا دوجو تيبثن امنيحف

 نيب ىنعملا يف قرفن نحنو هل اهتبثن ًاضيأ تافصلا كلت هل تبثن امنيحو مالكلا
 .ىرخأو ةفص
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 ريغ عيمسلا نأ مهفنف (١٠:ىروشلا)4يصَبلا ٌعيِمَّسلا َّوُهَو ءيت هلثمك سيل



 .تافص نم كلانه ام رخآ ىلإ وو ريدقلا ريغ ريصبلاو ريصبلا

 ءانيدل ةلوهجم اهقئاقح نكلو هلل دمحلاو ةموهفم اهلك تافصلا هذه ًاذإ

 يه هللا تاذ نأ ًانيقي ملعن اننكل هلل اشاح ؟اهتقيقح :هللا تاذ فرعن له.تاذلاك

 لك نع ةهزنمو لامكلا تافص لكب ةفصتم يهو تانئاكلا هذه تدجوأ يتلا

 امنيح هنع هللا يضر سنأ نب كلام ةرجهلا راد مامإ نع حص كلذ لجأ نم

 شيأ ؟ىوتسا ام ءىوتسا شرعلا ىلع نمحرلا !كلام اي :هل لاقف لئاسلا كاذ هءاج

 .عدتبم هنإف لجرلا اوجرخأ «ةعدب

 نكل «فلسلا نع كلذ تبث امك ءالعتسالا وه :يأ «مولعم ءاوتسالا ًاذإف

 ءانركذ امك اهلك تافصلاو تاذلا قئاقح لهجن امك لوهجم ؟ءاوتسالا فيك

 وه اذه ًاقالطإ ءامسألا هذهل ًائيش مهفن ام ؛"لواط" :بلح يف انناوخإ ةلوق ىلعو

 هلثمك سْيل# :انل لوقي امنيح لجو زع هللا نآل «ةرباكملاو هنيعب لهجلا

 كش ال ؟هسفن هب فصي ام دقتعن نأ ينعي الأ ؟ينعي اذام (١1:ىروشلا) يش

 .كلذ ىف

 نأ كش ال ؟ملعلاب مآ لهجلاب هسفن هب فصو ام هللا يف دقتعن نأ نكمي لهو

 .لهجلاب سيلو ملعلاب باوجلا

 عيمس هنأب هسفن فصو انبرف (١١:ىروشلا>#ٌريِصَبلا عيِوَسلا ٌوْهَو## :ةيآلا مامت

 ىنعمامو عيمس ىنعم ام يردن ال :لوقن نأب هللا مهفن نأ عيطتسن له.ريصبو

 ۲o ي م م ممم



 :ميقلا نبا نم ًافثآ هومتعمس يذلا ليطعتلا وه كلذ ءلهجلا وه كلذ ؟ريصب

 .ًامدع دبعي لّطعملاو ًامنص دبعي مّسجملا

 هللا اذه ؛هلل دوجو ال :ًالعف اولوقي نأ ىلإ ةلطعملا ءالؤهب رمألا لصو دقل

 ملاعلا لخاد نوكي نأ امإ دب ال دوجوم لك نآل ؟اذامل «هل دوجو ال هل نودبعت يذلا

 ؛ةيتآلا ةيبلسلا تافصلا هذهب مهبراوفصو دق مهو ؛ملاعلا جراخ نوكي نأ وأ

 درلاب سانلا لَّلَصُي ةعمجلا موي ربنملا ىلع مهخئاشم دحأ نم اهتعمس انأو.اولاق

 امك ىلعتسا (ه:هط)#ىَوتْسا شْرَعلا ىلع ْنَمْحَّرلا# :نولوقي نيذلا نييفلسلا ىلع
 .فلسلا لك لاق امكو كلام مامإلا لاق

 الو تحت الو قوفال هللا .نولوقي ام سئبو نولوقي اذكه «هللا :نولوقي مهف

 ضعي داز.هجراخ الو ملاعلا لخاد ال ءفلخ الو مامأ الو ءراسي الو نيمي

 ريخآلا فصولا اذه تعمس ام «هلوق نم ءيرب انأ ءيخيش نم هتعمس ام ةفسالفلا

 برعلا حصفأل ليق ول :مهضعبل ةرم تلق انأ...هنع ًالصفتم الو هب ًالصتم ال :اولاق

 رثكأب مودعملا اذه فصي نأ عاطتسا امل هل دوجو ال يذلا مودعملا انل فص :ًاثايب

 راسي الو نيمي ال «تحت الو قوفال هللا :اولاق نيح «مهدوبعم كئلوأ فصو امم

 .هجراخ الو ملاعلا لخاد ال «فلخ الو مامأ ال

 اويرغتست ال ًاذإ مدعلا وه اذه.هنع ًالوصفم الو هب ًالصتم ال :ةفسالفلا تلاق

 نبا فقومب ينرّكذُي اذهو ؛مهلوق اذه هنأل مدع دبعي لطعملا :ميقلا نبا لوق

 ذم وي قشمد ريمأ مامأ هيلع ىوعدلا اوماقأ امل مالكلا ءاملع خياشمل ةبسنلاب ةيميت

 ناك هنكل ًاملاع نكي مل ًالقاع كلملا ناك «مهنيب اوشقانتو ةيميت نبا عم مهعمجف

 اوثرو فلخلا نأل ءاهنيع يه نوكت دق تارابعلا هذه لثم عمسف ءًايكذ ناك ًالقاع

 كانه حرش هللا همحر ةيميت نبا مهملا .اهيناعم نوكي دقو تاملكلا هذه مهفلخ نع



 ةديقع كئلوأ حرشو «ًافنآ مكل انركذ امم نسحأب لاحلا ةعيبطب فلسلا ةديقع

 يكذلا سّيَكلا ريمألا لاقف.معن يأ ءافنآ انركذ امم أوسأب ًاضيأ لوقأ ًاعبطو فلخلا

 سيل هنأ عم ًامامت مالكلا اذهب تبجعأ انآ ةقيقحلا .مهبر اوعاضأ موق ءالؤه :نطفلا

 «نيميال ؛تحت ال وهال هللا :ةميلس هترطف يذلا يماعلا عمسي امل نكل «ملاعب

 موق ءالؤه هللاو هجراخالو ملاعلا لخاد ال هفلخ ال ءمامأ ال هراسي ال

 نم تسيل تافصلا تايآ نأ انخيش نم مهفن ينعي :لوقي انوخأ :ةلخادم

 ..؟هباشتملا

 .هباشتملا نم تسيل :خيشلا

 .معن :ةلخادم

 .معن :خيشلا

 02:02:58 78140" روتلاو ىدهلا"

 نييفلسلا ةديقع له باب [41]

 ؟ةباحصلا ةديقع ىه تافصلا ىف

 نإف ءةباحصلا ةديقع ىه نويفلسلا اهلمحي ىتلا ةديقعلا له انخيش :لاؤس

 ولو انونأف ةباحصلا ةديقع يه تناك نإ :لوقي وأ معزي نم سانلا نم كانه

 ؟مكلوق وه امف .فيكلا ضوفنو ىنعملاب نمؤن تافصب لوقي دحاو يبحاصب
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 يباحص كانه له «باوجلا اذه نع بيجن مث لاؤسلا سكعن نحن :خبشلا

 . نيلاثم وأ الاثم ديرن ؟فلخلا ليوأت لوأت

 ةيآ لوأت هنأ «معن يأ «هنع هللا يضر سابع نبا نع ًانايحأ نوركذي :ةلخادم

 . ىلاعتو كرابت هللا باتك نم

 وه كلذ ناك لهو ؟ليوأتلا ىلع هلمح يذلا وه ام لوأت اذإ ءبيط :خيشلا

 حلاصلا فلسلا نإ :لوقن لوألا لاؤسلا نع ًاباوج نحن ؟نيلوألا ةباحصلا جهنم

 يف سمشلا حوضو مهيدل حضاو وه ام اوحرشي نأ ىلإ ةجاحب اونوكي مل
 .راهنلا ةعبار

 دحأ نأ ًادحاو الاثم انوطعأ :لئاق لاق ول ام ًامامت هبشي قباسلا لاثملا

 رخآ ىلإ لاحلل اذهو زييمتلل لوعفم اذهو هب لوعفماذهو لعاف اذه لاق ةباحصلا

 مهف طبضل فلسلا دعبو ةباحصلا دعب تعضو تاحلطصم نم كلانهام

 .ليصألا يبرعلاو ينآرقلا بولسألا ىلع صوصنلا

 ءاملعلا اهيلع حلطصا يتلا صوصنلا هذه لثم نم صنب مهيتأن نأ عيطتسن ال

 يتلا مولعلا رئاس كلذكو «فرصلا دعاوق اوعضوو وحنلا دعاوق اوعضو نيذلا

 .هرخآ ىلإ ثيدحلا لوصأ اهنمو هقفلا لوصأ اهنم

 ام اورّسَقُي نأ ةجاحب اونوكي ملف ًاحاحقأ ًابرع اوناك نيلوألا ةباحصلا نأل كلذ

 نومهفي مهنأل كلذ «حلاصلا فلسلا ىلإ نومتتي نيذلا نويفلسلا مويلا هرّسفُي

 مهملاف .فلسلا اهمهف امك «تافصلا ثيداحأو تافصلا تايآب ةقلعتملا صوصنلا

 هيلع قفتم رمأ لصألا اذهو ليوأتلا مدع وه لصألا ليوأتلا وه سيل لصألا نأ

 تايآب ًاقلعتم ناك ءاوس يبرع مالك يأ نولوؤي نيذلا ىتح ءاملعلا عيمج دنع
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 مقا



 ًالثم نولوقيف نوقفتي مهلك «يبرع ربخ يأب ًاقلعتم وأ تافصلا ثيداحأ وأ تافصلا

 اذإف ؛زاجملا ىلع سيلو ةقيقحلا ىلع لمحت نأ ةيبرع ةلمج لك يف لصألا

 اهيلع قفتملا ةدعاقلا هذه نآلاف ءزاجملا ىلإ ريصن نول وقي ٍبئنيح ةقيقحلا ترذعت

 ةباحصلا نولوألا برعلا :مهل لوقنف ةدعاقلا هذه يف نحن فلخلاو فلسلا نيب

 اهيلع يتلا ةدعاقلا هذه ىلع نوشام مه صوصنلا كلتل مهمهف لئاسلا دصق نيذلا

 امص ُكَلُئاَو كبَر َءاَجَو :لجو زع هللا لاق امئيح ًاذإف :فلسلا نع ًالضف فلخلا

 .(۲۲:رجفلا) اص

 له ةكئالملا ءاج ةملك نم ًالثم ةكئالملاب قلعتي اميف يبرعلا همهفي يذلا ام

 نوكيس بوجلا نأ كش ال ؟يقيقحلا ىنعملا مهفي مآ لوّؤملا ىنعملا ليوأتلا مهفي

 ةكئالملا ءيجم اورسف ةباحصلا نأ صن انطعأ هل لوقنس «يقيقحلا ىنعملا مهفي

 حضاو رمألا نأل ؟اذامل ًادبأ كلذ ىلإ لصي نأ عيطتسي نل «يقيقحلا ىنعملاب

 فلخلاو لب فلسلا نيب طقف سيل- اهيلع عمجم ةيملع ةدعاق ىلع نوشمي مهيدل

 لاؤسلا ىلع انباوج سفن وه طيسبلا لهسلا لاثملا اذه نع مهلوق ناك امف «-ًاضيأ

 .ًافنآ هتهجو وأ هتحضوأ يذلا

 يذلا قطنملا ملعب نورثأتم ينعي مه ةلطعملا ءالؤه نأ لوقن قحلاو ةقيقحلا

 اذه نودروي امنيحف «عادتبالا ةرئاد ىلإ عابتالا ةرئاد نم هّياحصأ ًاًريثك جرخي

 ال هنأل ًاقالطإ ةعيرشلا صوصن مهفل طباض كانه سيل هنأ كلذ ىنعم لاؤسلا

 هل دب ال ًايفلخ ناك وأ ًايفلس ناك ءاوس ملعلا يعدي نم لك نأ الإ روصتن نأ اننكمي

 لصألا يهو ًافنآ ةروكذملا ةدعاقلا ىلع ةنسلا يف وأ نآرقلا يف اضن رسفي نأ

 صنل ام ًاريسفت انل رسفيو ءالؤه نم يفلخ يأ انيتأي امدنعف ءزاجملا سيلو ةقيقحلا

 نع ةباحصلا نع صن كدنع له ؟ريسفتلا اذه ىف كدنتسم وهام هل لوقن ام



 انتجح هذه لوقن ٍلئنيحو ةغللا لصأ ىلإ دوعي نأ رطضيس نيعباتلا عبات نع نيعباتلا

 ءاج امنإ اهيف لاكشإ الو اهرهاظ مكبجعت ال يتلا صوصنلا نولوأتت اذامل «مكيلع

 .هيبشتلا نم فييكتلا نم لصألا وه امك لاكشإلا

 يفاوعقو مهنأ ةلطعملا لصأ :هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيش لوقي اذهل

 لثمب اوذخأ مهنأ ولف «ليوأتلا ىلإ اوأجل هيبشتلا نم صالخلا اودارأ املف هيبشتلا

 ةروس كلذكو (١1:يروشلا>ُريِصَبلا ٌعيِمَّسلا َّوْهَو ءيت هلْثِوُك َسْيَل# :ىلاعت هلوق

 اًوُمُك ُهَّلْنُكَي1ََو ذوي او دليا ُدَمَّصلا هلا حالا ره لق :دمصلا

 نأل ليوأتلا ىلإ اوجاتحا ام صنلا اذه دنع اوفقو مهنأ ول (٠-٠:صالحإلا) حا

 ءاج انلق اذإف :هيبشتلا ىضتقم ىلع تايآلا هذه اومهف مهنأ وه ليوأتلل مهريصم
 ال نكل قلخلا نم قلخ ًاضيأ ةكئالملا ةكئالملا كلذك ؛هلالجب قيلي امك يأ كبر

 ران نماوقلخ نيذلا نجلا لب رشبلا ءيجم هبشي ال مهئيجم نأ بيرالو كش

 .رشبلا ءيجم هوجولا نم هجو يأب هبشُي ال مهبايإو مهباهذو مهئيجم

 نأ لوقن نأ ةكئالملاب قلعتملا ءيجملا وأ نجلاب قلعتملا ءيجملا لوؤن لهف

 باتكلا صوصن مهفت نأ يغبني اذكه.تاذلا كلت عم بسانتت تاذ لك ءيجم

 اذإف (زاجملا سيلو ةقيقحلا ةلمج لك يف لصألا) :ةيبرعلا ةدعاقلا ىلع يأ ةنسلاو

 .لاؤسلا كلذ باوج اذه «زاجملا ىلإ ريص ةقيقحلا ترذعت

 مهفب دادتعالا مدع ينعي لاؤسلا اذه نأ وهو رخآ ءيش يلاب يف رطخي مث

 مهمهفل نوميقي ال انه امنيب «مهمهفبو مهملعب كسمتلاب نورهاظتي نيذلا ةمئآلا
 تايآلا ريسفت يف مهبولسأبو :مهجهنمب انيدتقا نيذلا مه ةمئألا نأ عم ءًاقالطإ ًانزو

 نأ سانلا ةماع نورذحي فلسلا ءاملع نم ريثك ناك كلذل ؛ثيداحألا ريسفتو

 مقا



 ال فسألا عمو تالاكشإ حرطو تاهبش لهآ مهنأل ؛ءاوهآلا لهآ اوسلاجي

 «ةهج نم ةنسلاو باتكلل ًاقفاوم ًاعنقم ًاباوج اوبيجي نأ ملعلا لهآ نم ريثك عيطتسي

 اومّدقُي نأ نوعيطتسي ال سانلا نم ريثك «ىرخآ ةهج نم حيحصلا لقعلل ًاعباتمو
 لهآ اهحرطي يتلا تالاكشإلاو تاهبشلاب اورثأت نيذلا كئلوآل نايبلاو ةجحلا

 .ءاوهألاو عدبلا لهأ ةطلاخم نع اوُهنو بابلا اومسح كلذل عدبلاو ءاوهألا

 ۰۰١( :۱۱:0۸/۷۳۸)" روللاو ىدهلا"





 لوصأ باوبأ عامج

 تافصلاو ءامسألا ديحوت باب يف ةنسلا لهآ





 تافصلاو ءامسألا يف فلسلا ةديقع لوصأ باب 1

 :["ولعلا رصتخم"" هباتك ةمدقم يف مامإلا لاق]

 نم ًاعئار الصف تاطوطخملا ضعب نم لقنأ نأ ةبسانملا هذهب يل بيطي انهو

 بيطخلل وهو تملع اميف نآلا ىتح عيطُي مل امم فلسلا ءاملع ضعب مالك

 امك هتمجرت يف هنم ًافرط فنصملا ركذ دقو ءروهشملا خرؤملا ظفاحلا يدادغبلا

 مهنم ريثكلا مهوتي نيذلا فّلَخلا ىلع ةجحلل ًامامتإ هصنب انه هركذأ نأ تيأرف يتأي

 وه ىلاعت هللاب قيلي امك اهيناعمو تافصلا قئاقحب ناميإلا بوجوب لوقلا نأ
 يف مهل عبات هللا همحر هنأ اوملعي ملو ءاهيف هب اودتقا نمو ةيميت نبا هب درفت بهذم

 «لوقعملاو لوقنملاب هيلع ةلدألا ةماقإو «هل هحرشو هنايب يف هلضف امنإو كلذ

 ملسم لك ىلع بجاولا وهو .دقتعملا يفلس وهف الإو ءهنع تاهيشلا عفدو
 نوكي دق ام هب ملعتل كيدي نيب يذلا اذه يبهذلا باتك رشن ىلإ انرداب كلذلو

 نع داعتبالا بابسأ نم ًايوق اببس كلذ ناكف ؛كريغ ىلع يفخ امك كيلع ًايفاخ
 .ةيدمحملا ةقيرطلاو ةيفلسلا ةديقعلا

 :ىلاعت هللا همحر بيطخلا ظفاحلا لاق

 فلسلا بهذم حاحصلا نئسلا يف اهنم يور ام نإف تافصلا يف مالكلا امأ "

 ءاهنع هيبشتلاو ةيفيكلا يفنو اهرهاوظ ىلع اهؤارجإو اهتابثإ مهيلع هللا ناوضر

 يفاوجرخف موق نيتبثملا نم اهققحو ءهناحبس هللا هتبثآ ام اولطبأف موق اهافن دقو

 ةطسوتملا ةقيرطلا كولس وه امنإ دصقلاو «فييكتلاو هيبشتلا نم برض ىلإ كلذ

 .هنع رّصقملاو هيف يلاغلا نيب هللا نيدو نيرمألا نيب

 يذتحيو «تاذلا يف مالكلا نع عرف تافصلا يف مالكلا نأ اذه يف لصألاو

 o | ا ا



 وه امنإ لجو زع نيملاعلا بر تابثإ نأ امولعم ناك اذإف ءهلاثمو هوذح كلذ يف

 تابثإ ال دوجو تابثإ وه امنإ هتافص تابثإ كلذكف ءةيفيك تابثإ ال دوجو تابثإ

 .فييكتو ديدحت

 هسفنل ىلاعت هللا اهتبثأ تافص يه امنإف رصبو عمسو دي ىلاعت هلل :انلق اذإف

 :لوقن الو «ملعلا :رصبلاو عمسلا ىنعم نإ الو «ةردقلا :ديلا ىنعم نإ :لوقنالو

 تاودأو حراوج يه يتلا راصبألاو عامسألاو يديألاب اههبشن الو «حراوج اهنإ

 ؛اهنع هيبشتلا يفن بجوو اهب درو فيقوتلا نآل اهتابثإ بجو امنإ :لوقنو «لعفلل

 :لجو زع هلوقو «ريصبلا عيمسلا وهو ءيش هلثمك سيل# ىلاعتو كرابت هلوقل

 .«دحأ اوفك هل نكي ملو#

 اوسّبلو .ثيداحألا هذه مهتاياورب لقتلا لهأ بيع ىلع عدبلا لهأ قلعت املو

 ءنيدلا يف حصي الو ديحوتلاب قيلي ال ام نووري مهنأب هملع فعض نم ىلع

 تايآ ىلاعت هللا باتك يف نأب اوبيجأ ليطعتلا لهآ ةلفغو هيبشتلا لهآ رفكب مهومرو

 الإ اهانعم ىلع فقوي ال تاهباشتم تایآو ءاهرهاظب دارملا اهنم مهفي تامكحم

 رابخأ كلذكق ؛عيمجلاب ناميإلاو لكلا قيدصت بجيو «مكحملا ىلإ اهدرب

 ىلإ اهنم هباشتملا دري «ليزنتلا اذه ىلع ةلزنمو «ىرجملا اذه ةيراج ِةنكللَم لوسرلا

 .عيمجلا لبقيو مكحملا

 :ماسقأ ةثالث تافصلا يف ةيورملا ثيداحألا مسقنتو

 ةلادعو اهتضافتسال اهتحص ىلع لقنلا ةمئأ عمجأ ةتباث رابخأ اهنم -أ

 ام داقتعا هيلإ تبسي نأ بلقلا ظفح عم ءاهب ناميإلاو اهلوبق بجيف ءاهيلقان

 ريغتلاو تاودألاو حراوجلا نم هب قيلي ال امب هفصوو «هقلخب هلل اهيبشت يضتقي

 .تاكرحلاو

 ہا



 لهأ عمجأ ةعينش ظافلأو ةيهاو ديناسأب ةطقاس رابخأ :يناثلا مسقلا - ب

 .اهيلع جيرعتلا الو اهب لاغتشالا زوجي ال هذهف ءاهنالطب ىلع لقنلاب ملعلا

 مهلبقف اهتلقن لاوحأ يف ملعلا لهأ فلتخا رابخأ :ثلاثلا مسقلاو - ج

 لعجت وأ لوبقلا لهأب قحلتل اهيف رظنلاو داهتجالا بجي هذهف ءلكلا نود ضعبلا

 0, لوطبلاو داسفلا زيح يف

 حاتفم هنإف ؛ًاديج همهفاو تافصلا يف مالكلا نم لصآلا اذه ظفحاف :تلق

 ىلاعت هللا هاذه نيح ىنيوجلا مامإلا دمتعا هيلعو ءاهيلع ةماقتسالاو ةيادهلا

 مهلك نيققحملا ةدمع وهو «هنع هركذ مدقت امك هريغو ءاوتسالا يف فلسلا بهذمل

 " يف ةيميت نبا لاق امهريغو ميقلا نباو ةيميت نباك ةلأسملا هذهل مهتاقيقحت يف

 :يمالسإلا بتكملا عبط :(۲۹ ص) " ةيرمدتلا

 «هتاذ يف ال ءيش هلثمك سيل هللا نإف ؛تاذلا يف لوقلاك تافصلا يف لوقلا "

 تاذلافءتاوذلا لثامت ال ةقيقح تاذ هل ناك اذإف ءهلاعفأ يف الو «هتافص يفالو

 .تافصلا رئاس لثامت ال ةيقيقح تافصب ةفصتم

 كلامو ةعيبر لاق امك هل ليق ؟شرعلا ىلع ىوتسا فيك لئاسلا لاق اذإف

 هب ناميإلاو «لوهجم فيكلاو مولعم ءاوتسالا" :مهنع هللا يضر امهريغو

 مهنكمي الو رشبلا هملعي ال امع لاؤس هنآل ؛" ةعدب ةيفيكلا نع لاؤسلاو «بجاو

 ؟وه فيك :هل ليق ؟ايندلا ءامسلا ىلإ انبر لزني فيك :لاق اذإ كلذكو ؛هنع ةباجإلا

 ةفصلا ةيفيكب ملعلا ذإ ؛هلوزن ةيفيك ملعن ال نحنو :هل ليق. هتيفيك ملعأ ال :لاق اذإف

 ةيفيكب ملعلاب ينبلاطت فيكف هل عباتو هل عرف وهو فوصوملا ةيفيكب ملعلا مزلتسي

 رقث تنك اذإو ؟هتاذ ةيفيك ملعت ال تنأو هلوزنو هئاوتساو هميلكتو هرصبو هعمس



 ءيش اهلثامي ال لامكلا تافصل ةبجوتسم رمألا سفن يف ةتباث ةقيقح هل نأب

 تافصب فصتم وهو ءرمألا سفن يف تباث هؤاوتساو هلوزنو همالكو هرصبو هعمسف

 هلوزنو مهمالكو مهرصبو نيقولخملا عمس اهيف ههباشي ال يتلا لامكلا

 ."... مهؤاوتساو

 :مدقت ام رصتخم ركذ نأ دعب (49 ص) " ةيومحلا " يف لاقو

 تافصب هللا تافص نوّلثمُي الف «ليثمتلا نيبو ليطعتلا نيب فلسلا بهذمو "

 هعضاوم نع ملكلا اوفّرحيو ءايلعلا هتافصو ىنسحلا هءامسأ اولطعيف «هلوسر

 .هتايآو هللا ءامسأ ىف اودحليو

 امأ ؛ليثمتلاو ليطعتلا نيب عماج وهف ليثمتلاو ليطعتلا يقيرف نم دحاو لكو
 مث قولخملاب قئاللا وه ام الإ هتافصو هللا ءامسأ نم اومهفي مل مهنإف َنوُلطعملا
 ًالوأ اوّلثم ليثمتلاو ليطعتلا نيب اوعمج دقف تاموهفملا كلت يفن يف اوعرش

 نم موهفملاب هتافصو هئامسأ نم موهفملل مهنم ليثمتو هيبشت اذهو ارخآ اولطعو

 تافصلاو ءامسألا نم هناحبس وه هقحتسي امل ليطعتو«مهتافصو هقلخ ءامسأ

 نأ امإ مزلل شرعلا قوف هللا ناك ول :لئاقلا لاق اذإ هنإف ؛ىلاعتو هناحبس هب ةقئاللا

 نم كلذ وحنو - لاحملا نم كلذ لكو ءًايواسم وأ رغصأ وأ شرعلا نم ربكأ نوكي

 يأ ىلع ناك مسج يأل تبي ام الإ شرعلا ىلع هللا نوك نم مهي مل هنإف - مالكلا

 هب صتخيو هللا لالجب قيلي ءاوتسا امأ «موهفملا اذهل عبات مزاللا اذهو «ناک مسج

 راصو ءماسجألا رئاس مزلي امك اهيفن بجي يتلا ةلطابلا مزاوللا نم ءيش همزلي الف

 ال اذإ ًاضرع وأ ًارهوج نوكي نأ امإف عناص ملاعلل ناك اذإ :لشمملا لوق لثم اذه

 ءاوتسال لثامم وهف شرعلا ىلع ًايوتسم ناك اذإ :هلوقو «ناذه الإ دوجوم لقعي

0 
 ہا



 ّلّثَم امهيلك نإف ءاذكه الإ ءاوتسالا ملعي ال ذإ ؛كلفلاو ريرسلا ىلع ناسنإلا

 ءاوتسالل مسا لك ليطعتب لوألا زاتماو هب هلا فصو ام ةقيقح َلّْطَع امهيلكو

 .نيقولخملا صئاصخ نم وه ءاوتسا تابثإب يناثلا زاتماو «يقيقحلا

 ءاوتسا هشرع ىلع وتسم هللا نأ نم طسولا ةمآلا هيلع ام وه لصفلا لوقلاو

 ىلعو ؛ميلع ءيش لكب هنأب فوصوم هناحبس هنأ امكف «هب صتخيو هلالجب قيلي

 ةردقلاو ملعلل تبثي نأ زوجي الو كلذ وحنو ءريصب عيمس هنأو ءريدق ءيش لك

 قوف هناحبس وه كلذكف ؛مهتردقو نيقولخملا ملعل يتلا ضارغألا صئاصخ

 .اهتاموزلمو قولخملا ىلع قولخملا ةيقوف صئاصخ هتيقوفل تبثي الو شرعلا

 ."ًالصأ ةيفلسلا ةقيرطلا ةفلاخم

.(o ١-4"رصتخم" العلو")ص 

 تافصلاو ءامسألا ىف فلسلا بهذم لوصأ نم باب 1

 :[ مامإلا لاق]

 هيبشت وأ ليطعت نود ء(اهرهاظ) ىلع (اهرارمإ) بجي تافصلا ثيداحأ -

 فلسلا بهذم وه امك

 .(۳۸۵ /؟)"' ةحيحصلا"

 :[هللا همحر لاقو]

 ليوأت نود اهرهاظ ىلع صوصنلا ريسفت [وه]...فلسلا هيلع ناك [يذلا] -

 .(١١:ىروشلا)# ريصبلا عيمسلا وهو ءيش هلثمك سيل# :ىلاعت لاق امك هيبشت وأ

 "الصحيحة")1١87/1/5(.



 .هيزنتلا عم تابثإلا :.. فلسلا ةقيرط -

 .(۷۳۲ /۲ /[5)" ةحيحصلا"

 تافصلا قئاقحب ناميإلا يف فلسلا عابتا ىلع نوعمجم...ثيدحلا ةمئأ -

 هلثمك سيل#:ليطعت الب هيزنتو «ليثمت الب تايثإ :ىلاعتو كرابت هب ةقئاللا ةيهلإلا

 86 :ىروشلا) «ريصبلا عيمسلا وهو َءيش

 .(۸۰۸ /۲ /۷)"ةحبحصلا"

 :[ هللا همحر لاقو]

 هجولا ىلع اهرهاظ ىلع [تافصلا صوصن يأ] اهرارمإ لصألاو
 عيمسلا وهو ءيش هلثمك سيل#:هناحبس هلوق يف امك ؛هلالجو هللا ةمظعب قئاللا

 .#ريصبلا

 .(۱۹۳۸ /۳/۷) "ةحيحصلا"

 :[هللا همحر لاقو]

 حلاصلا فلسلا بهذم وه ليطعت وأ ليوأت نود صوصنلا رهاظب كسمتلاف

 .كلاه لك الإ هنع بغري ال «مهريغو ةعبرألا ةمئألاو

 .(۱۸۹ /۲)" ةفيعضلا"

 ىلع ءاهريغو تافصلا يف ةو هللا لوسر نع حص امب نمآ اًءرما هللا محرف

 . ةو هنع حصي ملام كلذ يف لبقي ملو «ىلاعت هللاب ةقئاللا ةقيقحلا

 ۲١۹(. /۲)" ةفيعضلا"



 هنم باب ]1۷4 £1

 :[مامإلا لاق]

 نم مزلي :لاقي نأك ءالثم موزللا قيرطب ةفص هل تبثت الف ةيفيقوت ىلاعت هتافص

 .لمأتف ءيش هلثمك سيل

 ٤۹(. /۱)" ليكدتلا ىلع قيلعتلا"

 تءاج امك اهرارمإ بجي تافصلا تايآو ثيداحأ باب [795]

 :[ مامإلا لاق]

 انفلس لاق امكو تءاج امك اهرارمإ بجي تافصلا تايآو تافصلا ثيداحأ

 كلذ ىلإ مضني نأ يغبني لب ؛اذه يفكي الو ليوأت نودب «مهنع هللا يضر حلاصلا

 .ليطعت نودبو :لاقي نأ

 نع يناعملا اذه فرصتو اهيناعم لوري ال نأ وه ليطعت نودب دوصقملاو

 ًاضيأ كلذ ىلإ مضني نأ بجي امنإو «ليوأتلا مدع طقف يفكي الف ةرهاظلا اهتلالد

 ٍشْرَعْلا َلَع ُنَمْحَّرلا# رسفن نأ زوجي ال :ًالثم ينعي «هيزنتلا عم حيحصلا ريسفتلا

 مهف نود اهرارمإ زوجي ال هنأ امك «ليوأت اذه نآل ؛یلوتسا :ینعمب (ه:هط)# ی وتا

 :يأ شرعلا ىلع ىوتسا ىنعم :ذئيح لوقنف.ىلعتسا :وه ىوتسا ىنعمو ءاهانعمل

 وأ نوكت نأ بجي اذكه ءًاضيأ ليطعت نودو هيبشت نودو فيك نود هيلع ىلعتسا

 ناميإلا وه «تافصلا ثيداحأو تافصلا تايآ هاجت ملسم لك فقوم نوكي نأ

 ..يتحيصن هذه..ميسجت نودو ليوأت نود ةيقيقحلا اهيناعمب

 ثيداحأ كانه نآل ءملعلا ةبلطل لوقلا امف «ينابلألا خيشلا لوق اذه :ةلخادم



 .مهنم داهتجاب اهيف نولوؤي مهف «تافصلل

 وه ليوأتلا «ميسجت نودبو ليوأت نودب :نحن لوقن «ليوأتلا زوجي ال :خيشلا

 ٌعيِحَّسلا وهو ٌءْيَت وشک سْيَل# :ىلاعت لاق هيبشتلا وه ميسجتلاو ليطعتلا

 .ءيش هلثمك سيل نكلو ريصبو عيمس انبرف (١١:ىروشلا)#ُرِيِصَبلا

 اهيناعمب ميلستلا عم «تايآلا عم ًامئاد اونوكي نأ اذكه ةبلطلا حصنن نحئف

 :هللا همحر ميقلا نبا لوقي امك ليطعتلا وه يذلا ليوأت نودو هيبشت نود ةرهاظلا

 نوكي نأ هزنم هللاو ءًامنص دبعي مسجملا ؛ًامدع دبعي لطعملاو ءًامنص دبعي مسجملا

 .اذكهو..ميلستلا يغبنيف كلذلو ءًامدع دبعي لطعملاو ءًامسجم

 لك طخو ةاورلا ىور ام لك نوعبتي ال ةوخإلا نأ ءوضلا ءاقلإ ًاضيأ :ةلخادم

 ...نع ةاقتنملا ثيداحألا اوقتنيو نائب

 نأ الإ زوجي ال قالخألا يفو ماكحألا يف ناك ول ثيدحلا ًاعبط :خيشلا

 ذخؤي نأ الإ يغبني الف ةديقعلاب ةقالع هل ناك اذإ هب فيكف ًاحيحص نوكي

 وأ ةدابع ناك وأ ةديقع ناك ءاوس ةعيرشلاب قلعتي ام لك يف ةحيحصلا ثيداحألاب

 .ًاكولس ناك

 (۰۰:۳۹:۵۸ /۱۹۹)"رونلاو ىدهلا"

 يف مهلوق نم فلسلا نم ةعامج نع ءاج ام حرش باب 1۷4[

 "ريسفت الب تءاج امك اهوّرمأ '' :تافصلا صوصن

 :يل اولاق مهلكف ؟تافصلا اهيف يتلا ثيداحألا نع دعس نب ثيللاو

 ."ريسفت الب تءاج امك اهوّرمأ"

3 
 ہا



 :[مامإلا لاق]

 ١-۲( ك18) "نيعبرألا" يف [يبهذلا يأ] فلؤملا لاق :..فييكت الب يأ

 :رثألا اذه بقع

 يعازوألا و.ةفوكلا مامإ يروثلاو ءةنيدملا لهأ مامإ هتقو يف كلام :تلق"

 ىكحو ءنيعباتلا عابتأ رابك نم مهو ءرصم لهآ مامإ ثيللاو ءقشمد لهآ مامإ
 . " قارعلا هيقف نسحلا نب دمحم مهّدعب كلذ ىلع عامجإلا

 (47١ص)"ولعلا رصتخم"

 يور ام ىنعم باب ]144۷1

 تافصلا صوصن نو رسفي ال مهنأ نم فلسلا نع

 «نايفس ابأ اي :لاقف ًاعيكو لأس يدع نب ايركز تدهش :نيعم نب ىيحي لاق
 ؟... اذه وحنو «نيمدقلا عضوم يسركلا ثيدح لثم ثيداحألا هذه

 «ثيداحألا هذه نووري رعسمو «يروثلاو «دلاخ يبأ نب ليعامسإ ناك :لاقف

 .ًائيش اهنم نورسفي ال

 .(حيحص)

 :[مامإلا لاق]

 اهانعم نوجرخي الو ءاهنولوأتي ال "ًائيش اهنم رسفي ال" :هلوقب دارملا
 .اهرهاظ نع

 . ١5١( ص)”ولعلا رصتخم"

| 



 نمل مهلوق نم فلسلا نم ةعامج نع ءاج ام حرش باب 1۷4۸1

 "" فيك الب اهضما"" :ةيؤرلا ثيداحأ نع لأس

 :[مامإلا لاق]

 :مهلوقب فلسلا دارمو" :(۷۷ص) (ةيمالسإلا شويجلا) يف ميقلا نبا لاق

 يذلا وه مهنإف «ليوأتلا لهأ همعزت يذلا فييكتلا هنإف «ليوأتلل يفن وه فيك الب

 تابثإو ةقيقحلا ىفن :ريذاحم ةثالث ىف نوعقيف ةقيقحلا فلاخت ةيفيك نوتشي

 تابثإلا لهأ امأو «هسفنل اهتبثأ يتلا هتفص نع برلا ليطعتو ليوأتلاب فييكتلا

 .همالك خلإ 4... هسفنل ىلاعت هللا هتبثأ ام فيكي مهنم دحأ سيلف

 .(147”ص)"ولعلا رصتخم"

 0” مم 4

 مهلا



 نالطب ىلع مالكلا با وبأ عامج

 ةضوفملا ىلع درلاو هنم ةنسلا لهأ ةءاربو ضيوفتلا بهذم
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 تافصلاو ءامسألا ىف ضيوفتلا ىنعم باب 1

 :[مامإلا لاق]

 .اهظافلأب ناميإلا عم «مهف نودب صوصنلا رارمإ مهمعزب ضيوفتلاو

 )۳۸۵ ")7١/ ةحيحصلا"

 فلسلا بهذم سيل هنأو ضيوفتلا رطخ نايب باب ٠
 ةلوقم ءاهو نيب نأ دعب "ولعلا رصتخم " ةمدقم يف مامإلا لاق]

 :["مكحأو ملعأ فلخلا بهذمو «ملسآ فلسلا بهذم'"' :نيفلاخملا

 بهذمل نيديؤملا ضعب هّركذ رّركُي امم وه نوفلاخملا هنم ينأ يذلا نظلاو

 ال نيذلا نييمالسإلا باتكلا ضعب هتحص مهوتيو فلسلا بهذم ىلع فلخلا

 هوزع يرثوكلا رثكي امم وهو "٠ ضيوفتلا " ب هنومسيو فلسلا لاوقأب مهدنع ملع
 هيلع ناك يذلا " ١1(: ص) " ليقصلا فيسلا " ىلع هقيلعت يف لوقيف ًاروز مهيلإ

 ىلع هناحبس هللا تافص يف (!) ةروهشملا ةنسلاو باتكلا يف درو ام ءارجإ فلسلا

 ." دارملا نييعت ريغ نمو ىنعملا يف ضوخ نودب هيزنتلا عم ناسللا

 ىلع ىرجو (135١و ١7١ ص) هنم ىرخأ عضاوم يف ىنعملا اذه داعأو

 " تافصلاو ءامسألا " باتك صوصن فيرحت ىلع هعم نواعتملا هّنيرق هلاوئم

 ناقرف " هامس يذلا هباتك يف هل ميدقتلا يفاذهو هيلع قيلعتلا يف كاذ يقهيبلل

 يعاضقلا ةمالس خيشلا ينعأ " ناوكآلا تافصو قلاخلا تافص نيب نآرقلا

 نع فكلا ىلع فلسلا رثكأ " :لاق هنأ ريغ هنم نطاوم يف هوحن ركذ دقف يمازعلا

 (0و 2١ ص) هوحنو. (45 ص) لاق اذك " ىلاعت قحلاب قئاللا دارملا ىنعملا نايب
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 ناك لهف. ىلاعت قحلاب قئاللا ىنعملا نايب نع مههزنت فلسلا رثكأ ىلإ بسن دقف

 .رم امهالحأ :ليق امك وهف باجأ امهيأبف ؟ملعلل امتك مآ هللاب مهنم الهج كلذ

 .(ملعلا نم مهغلبم كلذإ# :ميظعلا هللا قدصو

 همحر ميقلا نبا لاق امك هنأ فلخلا هب كسمت يذلا ليوأتلا يف لوقلا ةلمجو

 ةيجانلا ةقرفلل راصتتالا يف ةيفاشلا ةيفاكلا " ةعئارلا هتديصق فصتنم يف ىلاعت هللا

 :ةينونلاب ةفورعملا"

 نالطبلاو فيرحتلا يذ ليوأت نم مالسإلا ةيلب ا[ صأو اذه

 ماه هنإف هعجارف ارش هريغ دنع هدجت ال امب ًامظن هرارضأ درس يف ضافأ مث

 دصاقملا حيضوت " ب ىمسملا ىسيع نب دمحأ خيشلل اهحرش عم اهرظناو .ًادج

 نم يهتني داكي ال يبجع نإ مث "" ميقلا نبا ةديصق حرشب دعاوقلا حيحصتو

 ضيوفتلا ىلإ تافصلا تايآ يف حلاصلا فلسلا نوبسني نيذلا هلاثمأو يرثوكلا

 دجي مل نإ هنإف ؛هنع كلذب حيرصلا لقنلا قبس امك اهنم دارملا نع ثحبلا مدعو

 يف مهماقم سمي امب اهب ظفلتلا نع هعزي ام مهملعو فلسلل ميظعتلا نم هبلق يف

 تارابعلا نم مهنع ءاملعلا هلقن ام ىلع فقي ملفأ ؛هتافصو ىلاعت هللاب ةفرعملا

 «تافصلا تابثإ وهو دحاو ءيش لوح يقتلت اهلكو ىنعم ةدحتملاو ًاظفل ةفلتخملا

 كيلإو !؟قلخلا تافصب اهل نيهبشملا ةلثمملاو اهل نيفانلا ةلطعملا ىلع درلا عم

 مهمجارت يف[ولعلا رصتخم :يأ] باتكلا يف هارتس امم كلذ يف صوصنلا ضعب

 .ىلاعت هللا ءاش نإ

 يروثلا نايفسو سنأ نب كلامو يعازوألا تلأس :ملسم نب ديلولا لاق - ١

 .[هنم]. (يمالسإلا بتكملا) تاعوبطم نم يهو نيريبك نيدلجم يف )١(



 :يل اولاق مهلكف ؟تافصلا يف يتلا ثيداحألا نع :دعس نب ثيللاو

 ."فيك الب" :ةياور يفو. "ريسفت الب تءاج امك اهوّرمأ"

 ريغ فيكلاو ءلوهجم ريغ ءاوتسالا " :امهريغو كلامو يأرلا ةعيبر لاق - ۲

 " بجاو هب ناميإلاو ءلوقعم

 ةنسلا ةعبطم ٠١9 ص) " ةيومحلا ىوتفلا " يف ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 :(ةيدمحملا

 اهورمأ "نيقابلا لوقل قفاوم"... لوهجم ريغ ءاوتسالا :كلامو ةعيبر لوقف

 موقلا ناك ولو «ةفصلا ةقيقح اوفني ملو ةيفيكلا ملع اوفن امنإف " فيك الب تءاج امك

 ريغ ءاوتسالا" :اولاق امل هللاب قيليام ىلع هانعمل مهف ربغ نم درجملا ظفللاب اوئمآ

 نإف ؛!"فيك الب تءاج امك اهورمأ" :اولاقاملو "لوقعم ريغ فيكلاو «لوهجم

 ."مجعملا فورح ةلزنمب الو هجم لب ًامولعم نوكيال ذئنيح ءاوتسالا

 امنإو ؛ىنعم ظفللا نع مهفي مل اذإ ةيفيكلا ملع يفن ىلإ جاتحي ال هنإف اضيأو

 .تافصلا تبثأ اذإ ةيفيكلا ملع يفن ىلإ جاتحي

 نأ ىلإ جاتحي ال - ًاقلطم تافصلا وأ - ةيئزجلا تافصلا يفني نم نإف اضيأو

 :لوقي نأ جاتحي ال "شرعلا ىلع سيل هللا نإ" :لاق نمف "فيك الب" لوقي

 :اولاق املف رمألا سفن يف تافصلا يفن فلسلا بهذم ناك ولف "فيك الب"

 ."فيك البو"

 هيلع يه ام ىلع اهتلالد ءاقبإ يضتقي " تءاج امك اهورمأ " مهلوقف اضيأو
 نأ بجاولا ناكل ةيفتتم اهتلالد تناك ولف :ىناعم ىلع ةلاد اًظافلأ تءاج اهنإف

 داقتعا عم اهظفل اورمأ وأ ارم ريغ اهنم موهفملا نأ داقتعا عم اهظفل اورمأ " :لاقي



 ترمأ دق نوكت ذكيحو " ةقيقح هيلع تلد امب فصويال هللا ''"(نم) نأ

 وغل تباثي سيل امع فيكلا ىفن ذإ " فيك الب " ذثتيح لاقي الو «تءاج امك
 ."لوقلا نم

 :يباطخلا مامولا لاق - ۳

 ةيفيكلا يفنو اهرهاظ ىلع اهؤارجإو اهتابثإ تافصلا يف فلسلا بهذم "

 ."اهنع هيبشتلاو

 :ربلا دبع نبا ظفاحلا لاق - ٤

 ةنسلاو باتكلا ىف ةدراولا تافصلاب رارقإلا ىلع نوعمجم ةنسلا لهأ "

 امأو كلذ نم ائيش اوهّيَكُي مل مهنأ الإ زاجملا ىلع ال ةقيقحلا ىلع اهلمحو

 «ةقيقحلا ىلع ًائيش اهنم لمحي الو اهركني مهلكف جراوخلاو ةلزتعملاو ةيمهجلا
 ." دوبعملل نوفان اهب رقأ نم دنع مهو «هبشم اهب رقأ نم نأ نومعزيو

 ةقفتم اهلك يهو باتكلا يف اهارنس يتلا صوصنلا لُج نم لق اذهف :تلق

 دارملا ىنعملا نونيعيو اهنورسفيو تافصلا تايآ نومهفي اوئاك فلسلا نأ ىلع

 . ىلاعتو كرابت هب قيليام ىلع اهنم

 ۳١۹-۴۸(. ص)" ولعلا رصتخم "

 ؟فلسلا بهذم وه ضيوفتلا له باب ]۸٠1[

 :[مامإلا لاق]

 ةلطعملا نم هلاثمأو يرثوكلا معزي امك ضيوفتلا [فلسلا يآ] مهبهذم سيل

 ."ةيومحلا" لصألا يف امك اهنودب باوصلاو ءاذك )١(

Fy ٠ 
 ہا



 .اهريغو " ةيرمدتلا " هتلاسر ىف ةيميت نبا هح رش امك

 .(88 /۲)" ةحيحصلا"

 هنم باب ]۸۰|

 حلاصلا فلسلا جهنم نم ناك ضيوفتلا وأ ليوأتلا نأ معزي نم كانه :لاؤس

 وأ ليوأتلا فلسلا نم دحأ نع تبث لهو حيحص رمألا اذه له ةديقعلا يف

 ؟ضوفب وأ لوؤي نم مكح امو .ضيوفنتلا

 فاقسلا اذه بتكب رثأتم ًالعف بابشلا نم ًاريثك انه نأ يل ودبي :ًالوأ :خيشلا

 وه نامزلا اذه يف راثت يتلا تاهبشلا هذه نأل ؛فاخسلاب قحب مهضعب هامس يذلا

 .دلبلا اذه يف شيعي يذلا فاقسلا اذه اهلصأ

 امنإو ضيوفتلا مدعو ليوأتلا مدع وه مهدنع ةدعاقلا فلسلا ءاملع :ًالوأ

 مهف ءاهبادآو ةيبرعلا ةغللاب مهملع هيلع لدي ًاريسفت ثيداحألاو تايآلا ريسفت

 ءاوتسالاب ءاوتسالا نورسفيو ؛هنولوؤي الو لوزنلاب لوزنلا ًالثم نورسفي

 ًاعبط اذهو «فلسلا اوفلاخ نيذلا فلخلا لوؤي امنإو هنولوؤيالو ءالعتسالاو

 ريبك دح ىلإ اهيف انضخ لاجملا اذه يف ةريثك ةطرشأ يلو ليصفتو نايب ىلإ جاتحي

 .ةلثمألا برض يف

 نآرقلا نم صوصنلا ضعبل ريسفت فلسلا ضعبل دجوي دق :نآلا لوقأ ينكل

 نم سيل وهو ؛ليوأت هنأب فلسلا اوفلاخ نيذلا ةلوؤملا ءالؤه مهوتي ةنسلا وأ

 :ناينعم هل ليوأتلا :ليوأتلا ةملك لوح انه ًائيش ركذأ نأ ديرأف «ليبسب ليوأتلا
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 ُمَلْعَياَمَو# «نايبلاو ًامامت ريسفتلا ىنعمب وهف يوغللا ىنعملاب ليوأتلا امأ

 اذه ؛هيلإ دوعيامو هيلإ لُوَؤيام ملعي ام :يأ ««:نارمع لا هللا الإ ٌةَليِوأَ

 .يوغل ىنعم

 جارخإ ىنعمب وهف يحالطصا :يأ :يفرع وه يذلا رخآلا ليوأتلا امأ

 مالك يف دصقي وه ليوأتلا اذه ءردابتم ريغ ىنعم ىلإ رهاظلا نع صنلا ةلالد

 .مالكلا ءاملع

 همهفي ام فالخب ميركلا نآرقلا يف ةيآ فلسلا ضعب رسف اذإ :لوقن اذه ىلع

 هنومسي يذلا اذه نأ :ةقيقحلاو ءلوأ فلس هذه !هه :نولوقي ءةلوأتملا ضعب

 :ينعي «ريسفت وه امنإ ًاليوأت سيل وه رهاظلا هانعم نع صنلل جارخإ :يأ ًاليوأت

 ْمُكَعَم ٌوُهَو# :ةيآ ليوأت يف سابع نبا نع هريغو ريثك نبا ريسفت يف ركذام ًالثم

 اذه !ًاليوأت سيل اذه «هملعب مكعم وهو :سابع نبا لاق (؛:ديدحلا»4 منك اَم نُ

 لجو زع هللا نأ ىلإ هبتناف اهرخآ ىلإ اهلوأ نم ةبآلا قايس ىلإ رظن هنأل ريسفت
 نأ ةلمجلا هذه نم رهظي يتلا ةيتاذلا ةيعملا نع سيلو ةيملعلا ةيعملا نع ثدحتي

 ىلإ اهلوأ نم ةبآلا ةسارد نم ردابتي يذلا اذه سيل «هتاذب :يأ ءوهو دوصقملا

 نبا نع درو اذهف «ةيملعلا ةيعملا ينع لجو زع انبر هنأ ردابتملا امنإو اهرخآ

 .ءيش يف ليوأتلا نم سيل وهو ًاليوأت هنومسيو اذهب نوثبشتي مهف «سايع

 (؛:هط)# ىَرَأَو ْعَمْسأ َكَعَم يي :ًالثم ًادج ةريثكو ةريثك صوصن هلثمو

 ٌعَمْضُأ عم يَِّنإ» . .ةيتفص ةيعم يه امنإو ةيتاذ ةيعم تسيل هذه :ًاضيأ
 ىنعمب ًاليوأت سيل اذه !ىرأو عمسأ :اهدعب امب ترسف امكعم (؛5:هط)# ىَرَأَو

 .ًادج ةريثكو ةريثك ةلثمألا اذكهو ؛هرهاظ نع ظفللا جارخإ

 مك



 اولعج مهن نونعي اوناك نإ :اولوأ فلسلا نأب نومعزي يذلا ءالؤه :ةصالخلا

 فلخلا نأل ؛مهيفنأب مهسفنأ نوبّذَكُي مهف فلخلا بهذم وه امك ليوأتلا مهبهذم

 بهذمو «نولوؤي ال مهنأ وه ؟فلسلا بهذم وه ام ,ملسأ فلسلا بهذم :نولوقي

 فلخلا ءاملع سفنف «نولوؤي مهنأل ؟اذامل .مكحأو ملعأ هنأ اومعز فلخلا

 مهجارخإو مويلا سانلا ليلضتل ءالؤه نكل «نولوؤي اوناك ام فلسلا نأب نوفرتعي
 اولوأ ام مهنأ :ةقيقحلا ءاولوأ فلسلا نأب نومعزي نيلوألا نيتمؤملا ليبس نع

 ظفاحلا باتك يف ةعومجم ملسملا اهدجب ًادج ةريثكلاو ةريشكلا صوصنلاو

 .رافغلا يلعلل ولعلاب فورعملا يبهذلا

 ةفيعضلا ةيهاولا راثآلاو تاياورلا ضعب هنم تفذحو هترصتخا انآ تنكو

 ال مهلك ةمئآلا نم ظافحلاو مهعابتأو نيعباتلاو ةباحصلا تارشع كانه دجتف

 ليبسل فاخسلا اذه نم ليلضت اذهف كلذل ؛ةلوؤملا ىلع نودريو نولوؤي

 اذه هب لجدي امب مهل ملعال نيذلا سانلا ءالؤه اولضي نأ لجأ نم «نينمؤملا

 ةريثكلا هليلاضأب مهيلإ هلئاسر تلصو نمو مويلا هلوح نم يلتبا يذلا ناسنإلا

 .هلئاسر يف ةثوثبملا

 (00 145 111 /٥۷۹)"رونلاو ىدهلا"

 هنم باب [80*]

 نودنتسيو .تافصلا يف ضيوفتلا وه فلسلا بهذم نأ ُمَعْرُي ام ًاريثك :لاؤس

 .ملعلا لهأل لاوقألا ضعبب كلذ ىلع

 ؟نم لهألا :خيشلا

 معن «ريسفت الب تءاج امك اهوُرمُأ :هلوقك دمحأ مامإلا لثم ةمئألل :ةلخادم
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 وجرن هريغو دمحأ مامإلا نع ةتباث اهنأ ةصاخ لاوقألا هذه اوهجوت مل ينعي انخيش

 ؟ًاريخ هللا مكازجو ةلأسملا هذه نايب مكنم

 امك فلسلا نإ :لوقت اهنع ًاباوجو ةلأسملا هذه نع انملكت نأ قبس :خيشلا

 رجح نبا ظفاحلاك ةرعاشألا بتك ضعب يف ءاج امكو ثيدحلا ةمئأ بتك يف ءاج

 دق وهو هلضفو هملع ىلع يرعشأ وه ةديقعلاو لوصألا ثيح نم وه «ينالقسعلا

 ةديقع نأ يرابلا حتفب ىمسملا ميظعلا باتكلا يف دحاو عضوم نم رثكأ يف ركذ

 دمحأ مامألا لوقف «هيبشت نودو ليوأت نود اهرهاظ ىلع تايآلا مهف فلسلا

 ةفرعم ةلواحم يفاوقمعتت نأ نود تءاج امك اهومهفا يأ تءاج امك اهورمأ

 نانثا نارمأ مهمزلي ًالوأ ضيوفتلا وه فلسلا بهذم نإ نولوقي نيذلاو ءةيفيكلا

 ًالضف اهب هسفن لجو زع هللا فصو يتلا تايآلا نأ مهمزلي رم امهالحأ لاقي امكو

 اهانعم صوصنلا هذه لك اهيف هبر ةا يبنلا قصو يتلا ةريثكلا ثيداحألا نع

 لجو زع انبر اذامل يردن الو لب صوصنلا هذه مهفن ال اننأ ضيوفتلا بهذم ىلع

 ال نأ انيلع بجاولاو «تافصلا هذهب هبر فصو هيبن اذامل يردن الو هباتك يف اهلزنأ

 موق ىلع ىعن لجو زع هللا نأ ًاملع ةنسلاو نآرقلا يف ةروكذملا تافصلا هذه مهفن

 َنآرَقلا نوبي الَقَألل :نيملاعلا بر لاق امنيح ميركلا نآرقلا مهفب نومتهي ال مهنأ

 .(۲«:دمحم )ااا بوق لع م

 اذه عرش يذلا برلا ةفرعم وه مالسإلا اذهب قلعتي ءيش مظعأ نأ كش الب

 يفو تافصلا تايآ يف لاقي امنيحف مالسلاو ةالصلا هيلع هيبن ناسل ىلعو نيدلا

 ةقباسلا ةيآلا يف هلوق لثمب اوربتعي مل مه أذإ ًائيش اهنم مهفن ال تافصلا ثيداحأ

 مَ :ًاضيأ مهلمشيو 0 ؛:دمحم»(اًهاَنْقَأ بوف لع مآ نارمل وردي الم

 ۰ .(؛”:جحلا)# ا َنوُلِقْعَي بوَ
 س
 مقا



 .(47:توبكتعلا)َنوُياَحلا اإ اَّلِقْعَي امو

 ةقلعتم تناك نإف لجو زع هللا نع مهفّتو لقعتل تلزنأ امنإ اهلك تايآلاو
 .اهب لمعو اهانبت ماكحألاب ةقلعتم تناك نأو ةديقع اهانبت ةديقعلاب

 يردنال نحن ًاذإف مهفت ال لجو زع هللا ةفصب ةقلعتملا تايآلا تناك اذإ ًاذإ

 ءاملعلا نيب اهيلع عمجم تافص كانه اذه ىلعو ءًادوجو هل نأ الإ ًائيش انبر نع

 .(١1:ىروشلا)ُريِصَبلا ٌعيِحّسلا وُو ءس ِهِلْثِمَك سيل :ًالثم فلخلا ءاملع ىتح

 ريصبلا عمسلا ةفص يه ام يردن ال :لوقنف ضف نأ عيمسلا نم مهفن له

 كلذ ىنعم هرخآ ىلإ ميلعلاو ميكحلاو ريدقلاو رصبلا ةفص يهام يردنال

 ال نكل دوجوم برب انمآ ًاذإ «تافصلا هذه نم ًائيش مهفن ال اننأ موعزملا ضيوفتلا

 معزي تافصلا انركنأ امنيح دابعلا برب اترفك ٍلئتيحو تافصلا نم ةفص هل فرعن

 . اومعز ةضوفملا كئلوأ ىلع ًالوأ دري يذلا وه اذه ءضيوفتلا

 مامإلا لبق ىرُت تءاج امك اهورمأ هريغ وأ دمحأ مامإلا لاق اذإ :يناثلا ءيشلا

 اذه ىلع ناك له ىلاعت هللا همحر كلام مامإلا وهو ةرجهلا راد مامإ دمحأ

 شرعلا ىلع نمحرلا# كلام اي كلام اي :هل لاقف لئاسلا كاذ هءاج امنيح بهذملا

 ءاوتسالا ينعي ال مولعم ءاوتسالاف مولعم ءاوتسالا :لاق ؟ىوتسا فيك € ىوتسا

 وه اذهو .لوهجم فيكلا نكلو ءولعلا وهو «مولعم ءاوتسالا لاق ال هانعم ضوفم
 لجرلا اوجرخأ :لاق نآ هللا همحر كلام مامإلا مالك مامت كلذلو «فلسلا بهذم

 نم هيلع يفخ ىنعم نع لأس هنأل ًاعدتبم لئاسلا لجرلا اذه نكي مل عدتبم هنإف
 .(ه:هط)# ىَوتْسا شْرَْلا ىلع ُنَمْحّرلا# :ىلاعت هلوق

 اذه كلام مامإلا لوق ناكف ءاوتسالا ةيفيك نع لأس هنأل ؛عّدُبو جرخأ امنإو



 اهتايفيك نكل ةغل ةموهفم تافصلا ثيداحأو تافصلا تايآ ىناعم نأ وهو

 .ًامامت ةلوهجم

 تاذلا الإ تافصلا ةيفيك فرعي الو تاذلا بحاص الإ تاذلا ةيفيك فرعي الف

 هرخآ ىلإ وو مولعم ملعلاو مولعم رصيلاو مولعم عمسلاو ءاوتسالا نكل ءاهسفن

 ينعت اهنأب وه تءاج امك اهوُرِمأ دمحأ مامإلا ةملك ريسفت نأ دقتعأ انأف كلذلو

 ليطعتلا لصأ وه اذه فلخلا معزي امك هدارمب ملعأ هللا لوقن نأو تايآلا مهف مدع

 خيش مامإلا ةملك ينبجعي انأف كلذلو «ىلاعتو هناحبس قلاخلا دحج ىلإ يدؤن نأ

 عامج اهيف نآل اهوظفحتل مكعماسم ىلع اهرركأو هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا

 لطعملاو ًامنص دبعي هبشملا :هللا همحر لوقي نيتتثا نيتملك يف ةلأسملا هذه

 .امدع دبعي

 سيلو راسي سيلو نيمي سيلو تحت سيلو قوف سيل ناسنإ لاق اذإ لاف

 دلبلا اذه يف نيلاضلا ةعدتبملا ضعي لوقي امك هجراخ الو ملاعلا لخاد

 يذلا مودعملل فصو اذه هجراخالو ملاعلا لخاد ال هللا نأب نومعزي ةصاخ

 .هلدوجو ال

 حصي له هجراخ وأ ملاعلا لخاد وه له ءيش ال مدعلا اذه ليق اذإ «ءيش ال مدعلا

 ؟فصولا اذه

 هدوجو هل ءيش كانه ناك اذإف «بيط حصي ال. فصولا اذه حصي ال :خيشلا



 نم ًاذإ لاقي ال كلذك ؟ملاعلا جراخ سيلو ملاعلا لخاد سيل هنأ لاقي لهف هنايك هلو

 يف انلق دقو ؛هل دوجو ال ءيش يأ امدع دبعي لطعملاو :هللا همحر ةيميت نيا لاق انه

 يف يورملا هنع هللا يضر نيصح نب نارمع ثيدح نأ ةريثك تابسانم ضعب

 شرعلا دعب هللا قلخ امعو شرعلا نع ةا: يبنلا لأس ًالجر نأ :يراخبلا حيحص

 .(هعم ءيش الو هللا ناك» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف شرعلا لبق ناك امعو

 تاومسلا قلخ مث شرعلا قلخ مث قولخم الو ناك وه ًاذإف «قولخم ال يأ

 كش ال ءءايإ هللا داجيإب دوجوملا ناك ضرألاو تاومسلا قلخ امنيح ًاذإف ضرألاو

 .تاقولخملا يف سيل هذه ةلاحلاو هللا نأ بيرالو

 هنأل ؛لجو زع هللا دوجول دحج اذهف تاقولخملا جراخ سيل هنأ لاقي نأ امأ

 .هرخآ ىلإ..الو ضرأ الو ءامس الو يسرك الو شرع يأ الو تاقولخم الو ناك

 :ةيميت نبا لوقي اذهل ءليطعتلا وه ليوأتلا ةبقاع لوقن نحن كلذل

 هلثمگ سیل :لوقي هللا نأل كش الب مارح اذهو ءًامنص دبعي مسجملا

 .(١1:ىروشلا) یش

 نم ساسأ ىلع هلوسرو هللاب اونمآف هل دوجو ال ًائيش يأ ًامدع دبعي لطعملاو

 عم ًالوأ حلاصلا انفلس هيلع ناك يذلا يبرعلا بولسألا ىلع تايآلل مهفلا

 .ىلاعتو كرابت هللا الإ اهفرعي ال ءامسألا هذهو تافصلا هذه قئاقح نأب ظافتحالا

 دمحأ مامإلا هنأ ىلع تابثإلا امك كيف هللا كراب تحمس اذإ انخيش :ةلخادم

 شرعلا ىلع نمحرلا# ىنعم مهفيو فرعي ىلاعت هللا همحرو هنع هللا يضر

 اذام :مامإ اپ هل ليقو لس هتاذب ءامسلا قوف لجو زع هللا نأ تبثأ امدنع * ىوتسا

 .(۷:ةلداجملا) ْمُهْحِباَر َوُه الإ ةت ىَوْجَت نم ُنوُكَي امل :ىلاعت هللا لوق يف لوقت



 هللا لوق مهفي دمحأ مامإلا نأ ىلع ًاضيأ لدي اذهف تايآلا رخآ ىلإ هملعب لاق

 .(ه:هط)# ىَرَتْسا ٍشْرَعْلا َلَع ْنَمْحّرلاا :ىلاعتو كرابت

 ةقيقحل دحج اذه اورّسف ام فلسلا نأ لاقي نأ ةقيقحلا هذه يديس اي :خيشلا

 . رومألا نم تايهيدبلا دحج هبشت

 .خيش اي ةديدج ةعدب مث :ةلخادم

 .معن ناعتسملا هللا :خيشلا

 دحأ عم تملكت ةلأسملا هذهل ةبسنلاب مايآلا هذه يف فاقسلا اهعدتبا :ةلخادم

 نأ هل اولاق امدنع انل لوقي انخيش لاق ةلأسملا هذه تشقان امدنعف هداور وأ هتذمالت

 ىلع نمحرلا نأ اولاق ةباحصلا :لاق ةيراجلا ثيدحلا اذه ملسم حيحص يف يه

 يتأي املك لجرلا اذه تشقان امدنعف ءليوأتلا نوديري مهنكلو ىوتسا شرعلا

 ٌتتبثأ امك ءامسلا قوف لجو زع هللا نأ تبثآ انآ :ةياهنلا يف لاق ءيشب هل ينآ ءيشب

 .ليوأتلا ديرت نكلو هتتبثأ ةيراجلا نأ هخيش مالك ىلع رصم يقب ينعي ةيراجلا يف

 ؟هيردي امو :خيشلا

 ناهرب نم هل دب ال اذه ناهربلا وه ام ةجحلا يهام هل تلق انآ :ةلخادم

 .. لاق ليلدو

 مهتنسلأب اهنولوقي ةملك اهنأ انأ دقتعأ ةملكلا هذه لاح لك ىلع :خيشلا

 نأب لوقلا نأب حرصي هبتك يف لجرلا نأل مهيلع ماقت يتلا ةجحلا نم ًابره اهنولوقي

 .(15:كلملا)# ِءاّمَّسلا يف ْنَم مَنَ :اذكه رفك ءامسلا يف هللا

 9 :فسألا عم نيلوؤملا نيرسفملا ضعب نع ًالقنو هبتك ضعب يف لاق
۴éىو  
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 .(15١:كلملا)# ءاََّسلا يف ْنَم

 نأ ىلإ كعم لصو اذإ كلذلو ؛عوبطم باتكلا اذكه كرشلا لهآ لوقي امك

 ىتح نيئيش دحأ دقتعأ :ًالوأ اذه ليوأتلا عم نكل ةيراجلا تلاق امك لوقأ انأ لوقي

 خيشلا مالك لوأت وأ هخيشب رفك هنأ امإ هيلإ ريشت يذلا باشلا وأ اذه لجرلا فصنن

 .خيشلا هاضري ال ليوأتب

 فلاخي اذه مهلوق نكل اذك اولوقف اذك مكل ليق اذإ مهملع خيشلا نأ وأ

 يف هللا لوقي نأ ملسملل زوجي ال هنأب حرصي لجرلا نآل مهبتك يف روطسملا

 خيشلا نع هاقلت وهو «يلهاجلا دهعلا يف نيكرشملاف رافك لوق هذه نآل ؛ءامسلا

 باتك ىلع هتاقيلعت ضعب يف ًاضيأ حرصي وهف «يبرغملا يرامغلا هللا دبع
 لهأو ءاوهألا لهأ نم نيقلعملا ضعبب يلتبا يذلا ميظعلا باتكلا اذه "ديهمتلا"

 ىلإ ةوطخ هذهف ةقيقح لاق اذإ لوقلا اذهف كلذلو «ليوأتلا لوقأ الو ليطعتلا

 هنأل رفك اذه ءامسلا يف هللا ةملك نأ الإ نمؤي ال فاقسلا نأ ةقيقحلا نكل ؛مامألا

 هللا نأب لوقن نحن اننأب لوقي اذهل رفك اذهو ؛ءامسلا فوج يف يأ ءامسلا يف رسفي

 مهتيل نولوأتي كلذل ءرفك دقف ناكم يف هللا نإ لاق نمو ناكم يف سيل لجو زع

 .ىرخألا تايآلا حيرص وه امك ىلع ىنعمب يف نولوأتي

 لخاد ال هللا :ناكملا جراخ سيلو ناكم يف سيل لجو زع هللا نأ لوقي مث

 نورُمَكُب مهنأ مهلاوقأ بئاجع نمو ؛ةلطعملا ةنشنش وه كلذو ؛هجراخ الو ملاعلا

 الو هللا لوسر ال اهلاق ام ةلؤّقب لوقي نمب نونمؤيو هلوسرو هللا لوقب لوقي نم

 .نيملسملا ةمئآ نم مامإ الو يعبات الو يباحص

 :مهحالصو مهملعب نونمؤي مه نيذلا ءاملعلا نم لاق نم لئاسلا كلذل لوقن
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 ال هللا ؟ةديقعلا هذهب اوؤاج نيأ نم مهتديقع هذه هجراخ الو ملاعلا لخاد سيل هللا

 لبقيال هنإف مالكلا اذه لثم اولوأتي نأ اولواح امهم هجراخالو ملاعلا لخاد

 نأ دقتعن نحنو «ىلاعتو كرابت هللا دوجو راكنإ الإ ًادبأ يناثلا هرطش يف ليوأتلا

 ةقدانزلا ةَلْوَق نولوقي مهنأ ةقيقحلا يف نكل ةقدانز اوسيل ةلوؤملا نم ًاريثك

 ملاعلا لخاد ال نومعزت امم ءيش ال لوقيس يذلا وه هللا دوجول ركنملا قيدنزلاف

 يه ةملك اولوقي نأ ىلإ اولصو مالكلا ملعب مهرثأت بيسب مه نكل هجراخ الو

 ُلَق# :نيملاعلا بر لوق مهيف قدصيو نوملعي ال مهف كلذ عم نكل اهنيعب ةقدنز

 ملأ وبس محو اينذلا ايا يف ميم لص يذلا ءاَلاخأ نير َسخألاب مكنت لَ
 1١6(. 304 :فهکلا) اً نون

 ٠٠١:۱۹:٤٥( /۷۳۸) "رونلاو ىدهلا"

 ضيوفتلا له باب ]۸٠٤[

 ؟(تءاج امك اهُّروُن» :مهلوقل فلسلا بهذم

 اهثيداحأو تافصلا تايآ يف ؛تافصلا يف فلسلا (نع) يتأب :لئاسلا

 رسفنو اهنم ًائيش رسفن ال .رسفت ال اهنأ ىتأي دق :ىنعي وأ تءاج امك اهرمن :نولوقي

 اهانعم مهفي ينعي اهثيداحأ تافصلا تايآ له حيضوت :ينعي ديرنف .... اهنم ًائيش

 ؟اهانعم ضوفي وأ

 يأ «تءاج امك اهرمن مهلوق يهو ةملكلا هذه نم همهفن يذلا :خيشلا

 ليوأتلا لوعم اهيلع طّلَسُت نأ نود يبرعلا بولسألاب اهتلالد رهاظ ىلع اهمهفن
 نم ةهادب دوصقملا سيلو «ليطعتلاو فيرحتلاب نوكيام هبشأ وه يذلاو
 يبرع ناسلب تافصلا هذه تءاج دقو ءاهانعم مهفن الأو اهأرقن نأ ةملكلا هذه

 اهل ليوأت نود اهرهاظ ىلع رورملا مث ءاهمهف نم دب الف ةنسلاو باتكلا يف نيبم



 ملو تافصلا تايآ لك ريسفت يف فلسلا ءاملع ىرج اذه ىلعو ءاهانعمب ليطعت وأ

 وه اذه نأو «مهفت ال تافصلا ثيداحأو تافصلا تايآ نأ مهنم دحأ نع دجن

 دارملا امنإو دارملا وه اذه سيل «تءاج امك اهرمأ فلسلا ضعب لوق نم ىنعملا

 ..مهفب اهرارمإ

 مدع سيلو ناهذآلا ىلإ ردابتملا يبرعلا ىنعملاب تافصلا تابثإ كلذ يفف

 اذهو هسفن هب فصو امم ءيشب ىلاعتو كرابث هللا فص الأ كلذ ىَدَّوُم نآل ؛اهمهف

 وأ ىلاعتو كرابت هللا همحر ميقلا نبا انتمئأ ضعب نم ءاج ام مُعِيَلو ليطعتلا نيع وه

 .ًاملع دبعي لطعملاو ًامنص دبعي مسجملا :لاق امثيح ةيميت نبا هحيش

 كرابت هللا دوجو راكنإ ىلإ يدؤي وهاهمهف مدعو تافصلا ليطعتف

 دبعي مسجملا ةريخألا هتملك يف - هللا همحر - ميقلا نبا راشأ اذه ىلإو «ىلاعتو

 يذلا باوصلا وهو ةملكلا هذه نم همهفي يذلا اذه ءًامدع دبعي لطعملاو ًامنص

 .هيف بیر ال

 ٠١( ۲۵:۳۸ /۳۹۳) "رونلاو ىدهلا"

 ضيوفتلاب لوقلا مزال باب (]
 :[مامإلا لاق]

 ."ضيوفتلاب لوقلا يأ" كلذ مزال و

 ءامسأ وهو مهدنع هسدقأو مهيدل ءيش زعأب فلسلا ىلإ لهجلا ةبسن

 .هتافصو هللا

 اذهل عجارو .ناعتسملا هللاو .مهيلإ هنوبسنيام ةروطخ ملع اذه فرع نم و
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 .. " يبهذلل ولعلا رصتخم " يباتكل يتمدقم

 .(۳۸۵ /۲)"ةحيحصلا"

 يعدي نمل خيشلا ةشقانم باب ]1۸۰ل[

 ضيوفتلا وه تافصلا يف ةباحصلا بهذم نأ

 .تافصلا تايآ مهفل ةبسنلاب :لاؤس

 .هللا ءاش ام :خيشلا

 نوضوفي هنأ دجي لوسرلا باحصأ بهذم ىلع علطيو أرقي يذلا :ةلخادم

 .لجو زع هللا تافص مهف يف

 .ًاحوتف هللا كداز هللا ءاش ام :خيشلا

 اذه ينعي ءاهتوالت اهريسفت :لوقي اذه نع لأسي ناك امل مهمظعم :ةلخادم

 .هريغو هريغو ةنييع نبا نع تباث

 ؟تيسن مآ تيهس ةباحصلا نع يكحت تنك تنأ نكل :خيشلا

 ...نيعباتلا لثم ءةباحصلا نع :ةلخادم

 ؟يباحص ةنييع نبا نأ كنم مهفأ ينعي :خيشلا

 .ال :ةلخادم

 !؟ًاذإف :خيشلا

 نايب نودب ضيوفتلا الإ مهبهذم شيأ فورعم شم ةباحصلا :ةلخادم

 .لاؤس نودي



 .ةنييع نبا ىلإ تبهذ نالزغ ةزفق تزفق نكل :كنم هانمهف اذه :خيشلا

 .فلسلا ينعي :ةلخادم

 ؟اذكه :«(نوضوفم) فلسلا «ةباحصلا صصخت ال :ًاذإ :خيشلا

 ...(توضوفم) :ةلخادم

 كنأل .نوضوفم مهنأ فلسلا ىلع لجست ال نيمأ حصان كل انآ سب :خيشلا

 .لجس لضفت لجست ديرت «مدنم نيح تالو «مدنتس نيدعب

 .نآلا ىلإ هانمهف يذلا اذه نأل لجسأ معن :ةلخادم

 .مكنع ىضري هللا ءريخ :خيشلا

 :لاق كلام مامإلا ًالثم مهنع تارابعلا نم ةعومجم دراو :ينعي :ةلخادم

 اهنوّرُمي اوناك ءرومألا هذه نع نولأسي ةباحصلا ناك ام هنأ (ةعدب هنع لاؤسلا)

 .اهرهاظ ىلع

 .هسأر تيتأ ام «هبنذ نم يكلاملا رثألا تذخأ فياش سب :خيشلا

 .لوألا فورعم :ةلخادم

 ؟هسأرب يتأت امو هبنذ نم ذخأت تنأ زوجي نكل :خبشلا

 انمهف بسح ينعي -هل لقي مل مولعم ءاوتسالا :لاق امل وه ينعي :ةلخادم

 .ءالعتسالا ينعي ءاوتسالا نأ - لقألا ىلع نحن

 .نحن نآلا ؛:نحن راص هللا ءاش ام :خيشلا

 لاؤسلاو «لوهجم فيكلاو «مولعم ءاوتسالا :هل لاق «قرف هيف ام :ةلخادم

 .ةعدي هنع

 الل



 ؟ضيوفت مولعم ءاوتسالا :هلوق لاؤس :خيشلا

 ءاوتسالا نأ هل لاق ام ءًاعبط ضيوفت ةنسلاو باتكلاب ينعي مولعم ءال :ةلخادم

 .اهمهفن نحن املثم ءالعتسالا ينعي

 ؟لوهجم مولعمب دصقي اذام :خيشلا

 ءامسآلا تءاج امك ةنسلاو نآرقلاب ًاظفل مولعم ءلوهجم سيل مولعم :ةلخادم

 .اهظفل ىلع ةنسلاو باتكلا يف تافصلاو

 ؟لوهجم هانعم مولعم :خيشلا

 .لوهجم يواسي مولعم فيك ءال :ةلخادم

 ؟ملعلا هانعم ضيوفتلا «هديرأ يذلا اذه :خيشلا

 .معن :ةلخادم

 .ملعلا مدع هانعم ضيوفتلا ءال :رخآ لخادم

 مآ «ملعو مهف هانعم ضيوفتلا ؛هناونع نم بوتكملا نيبي انه نم :خيشلا

 ؟ملع مدع

 لهجلا بهذملا اذه بسنتأ ردقأ ام :لهج هنع لوقأ شردقم انأ :ةلخادم

 .ةباحصلل

 .لهج تلق ام انأ :خيشلا

 .لهج يواسي ملع مدع هنأل ًاعبط :ةلخادم

 ؟ملع يواسي ًاذإ :خيشلا



 .ملع شيواسيم ال :ةلخادم

 .لهج الو ملع ال ًاذإ :خيشلا

 . ليصفت ءال :ةلخادم

 .لهج الو ملع ال ًاذإ :خيشلا

 .لهج الو ملع ال هآ :ةلخادم

 تافصلاب ةقلعتملا صوصنلا ةءارق هانعم ضيوفتلا ...هللا ءاش ام :خيشلا

 ُدَمَّصلا هللا دخ هللا وه لق أرق يمجعألا نأ ول امك ًاقالطإ اهل مهف نودب ةيهلإلا

 هذه ىنعم نم ًائيش مهفي ال (4-١:صالخإلا)4ٌّدَحَأ اًوُهُك هَل نكي 1و هَدَلوُيَلَو دل

 نأب ملسي وهف :ضيوفتلا ىنعم اذه «ىلاعتو كرابت هللا ىلإ اهانعم رمأ ٌلِكَيو ءةيآلا

 «ىلاعتو كرابت هللا ىلإ اهرمأ «يردأ ال اهانعم ام نكل «نآرقلا نم ةروس وأ ةيآ هذه

 .ضيوفتلا اذه

 :ةثالث بهاذملاف

 تافصلا ثيداحأو تافصلا تايآ تايآلا مهف :وهو «فلسلا بهذم

 مولعم وه امك تاقولخملل هتهباشم نع لجو رع هللا هيزنت عم «يبرعلا بولسألاب

 ُعيِحَسلا وهو :هيزنت (٠٠:ىروشلا) ءىش هلئِوُك سیل :ىلاعت هلوق نم
 ريغ ريصبلاو ءريصبلا ريغ وه عيمسلا نأ ىئعمب تابثإ «تابثإ (١١:ىروشلا)# صل

 نورسفي مهنأل ؛ًاضيأ فلخلاو -لاثملا اذه يفو- «فلسلا بهذم اذه ؛عيمسلا

 ناميإلا وهو لوألا بهذملا اذه «ءنوضوفي الو فلسلا ريسفت ىلع ريصبلا عيمسل

 .هيزنتلا عم يوغللا مهفل



 لب :نولوؤي ًةرات ءنوهرنيو نومهفي فلسلا عم ًةرات فلخلا بهذم -

 عم تافصلا ثيداحأو تافصلا تايآل مهفلا بهذم نابهذم امهف :نولطعي

 ةنورقم تناك ولو «ةرهاظلا اهيناعمب ميلستلا مدعو اهليوأت يناثلا مهفلا ءهيزنتلا

 .ةضوفملا بهذم ءالؤه نم الو ءالؤه نم ال بهذم «هيزنتلاب

 مهف هدارمب ملعأ هللا :نولوقيو ءًائيش تافصلا تايآ نم نومهفي ال ةضوفملا

 ناسلب انملع انبر نولوقي مهنأل فلسلا اوفلاخ «فلخلا اوفلاخو فلسلا اوفلاخ

 نأو ءريصبلا ريغ وه عيمسلا نأ #ريصبلا عيمسلا وهو# مهفن نحنف «نيبم يبرع

 وه اذه «تادوجوملا ةيؤرب ةقالع هل رصبلاو ؛تاوصألا عمسب ةقالع هل عمسلا

 .انرصبك سيل هرصبو ءانعمسك سيل هعمس نكل «يبرعلا ىنعملا

 ءًافئآ ةروكذملا ةيآلاك تايآلا هذه ضعب يف فلسلا عم اوقتلا فلخلا :انلق

 وأ نيعلا تابثإو ءلجو زع هلل نيديلا تابثإك ءىرخأ تايآ يف مهعم اوفلتخا نكل
 ىلع يناعملا هذه اوتبثأ فلسلاف ءشرعلا ىلع ءاوتسالاو ولعلا تابثإو نينيعلا

 هانعم ءاوتسالا اولاقف ءاهولوأف فلخلا امأ (١1:ىروشنا)#ٌءْيَن ِهِلْثِوَك َسْيَلل ءوض

 هادي لب اولا ا اوُنِعْنَو ميدي ْتلُع ٌةكوُلْعَم هللا دي ديلا تابثإ يف اولاق ؛ءاليتسالا

 عم نابسانتت نيتللا نيديلا لجو زع هلل اوتبثأ ام اهولوأف (٤٠:ةدئاملا)4 نات وسْبَم

 مهناميإ يف فلسلا اوفلاخ انه فلخلا «رشبلا يديأ ناهبشت الو «هلالجو هتمظع

 نيذلا مهف ةضوفملا امأ اولو انه ءهيزنتلا عم يبرعلا ىنعملاب رصبلاو عمسلا ةفصب

 .يردن ال يردن ال يردن ال :نولوقي

 ةصاخ نيرصاعملا باّتُكلا نم سان مويلا دجوي اذهو :اولاق اذإ ءالؤه كلذلو

 بذك اذهو «فلسلا بهذم وه ضيوفتلا نأ نوعدي ةيمالسإلا بازحألا ضعب نم

 شْرَعْلا ىلع ُنَمْحَّرلا# :نوفرعي «ريصبلا عيمسلا ىنعم ام نوفرعي فاسلا «مهيلع



 نونمؤي ال «ًاليصفتو ةلمج نآرقلا نوذخأي مهنأل :نوهزتي مهنكل (ه:هط)ىَوَتْسا

 اذه «فلسلا ىلإ هتبسن زوجي ال اذإ ضيوفتلاف «ضعبب نورفكيو باتكلا ضعبب
 :كلام نع روكذملا رثألاب لدتست فيك :كل تلق كلذلو ؛مهيلع ءارتفاو بذك

 نآرقلا نورسفي اوناك ءنوضوفي ال اوناك مهنأ ىلع ليلد اذه..مولعم ءاوتسالا

 ءاوتسالا هل لاق ام :هل لاق كلذلو ءحضاو رظنلا نآأل نورسفي ال لب ءةيبرعلا ةغللاب

 ءاوتسالا نع لأست تنأ «مولعم ءاوتسالا :لاق هنكل «تنآ تلق امك ءالعتسالا وه

 ضعب نع يراخبلا مامإلا هب حرص ام اذهو «ولعلا وهو «مولعم ءاوتسالا ؟وهام

 كلام بهذم نكل «ىلعتسا :يأ (ه4:فارعألا) 4 رَعْلا لع ىَّوتْسا 5ر نأ فلسلا

 :يأ ءضيوفتلا انهف ضيوفت كانه ناك اذإ «لوهجم فيكلاو :لوقيف همالك عباتي

 هسفن ءاوتسالا امأ «لوهجم ءاوتسالا ةيفيكف «ةقيقحلا يف ال ةيفيكلا يف ضيوفت

 «لوزنلا وه سيل ءاوتسالا ءةيبرعاذه ءلوزنلا وه سيل ًالثم ءاوتسالاف «مولعم رهف

 (؟ة:ةرقبلا4ٍِءاَمَّسلا لإ ىَوَمْسا مَن دوعصلا ىنعمب يتأي هنأل ءلوزنلا دض وه لب
 هانعم (04:فارعألا)#ِشْرَعْلا َلَع ىَوَتْا مَن :ةيآ يف انه ءاوتسالا ءاهيلإ دعص :يأ

 .لوهجم فيكلا :لاق ؟ىوتسا فيك نکل ؛ةغل فورعم

 ملسمو حيحص اذه ةيهلإلا تافصلا قئاقح ضيوفت ضيوفتلاب ديرأ اذإف
 امامت هيف

 ؟فيك نع لاؤسلا نأ عقاولا :ةلخادم

 نع انه لاؤسلاو ءًادبأ فيكلا نع فلسلا نم ملكتي دحأ ام فيك :خيشلا

 نوتبثي فلسلا أذإ ءلوهجم فيكلاو مولعم ءاوتسالا نأ :باجأ كلذلو «فيكلا

 اذهو :تافصلا هذه ةيفيك نوضوفي نكل «تافصلا ثيداحأو تافصلا تايآ يناعم

 .لالضلا نم ًادبأ ملسم ناسنإ اهلمحتي ال رومأ هنم مزل الإو ءقحلا بهذملا وه
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 :تايآلا هذه نومهني اوناك مهنأ ةباحصلا نع راثآ وأ رابخأ دراو له :لاؤسلا

 ؛تاقولخملا ديك تسيل اهنكلو دي هلل ينعي دي (1:كلملا»(ّكْلُلا هديب يذلا َكَراَبتا

 ةحراجلا ىنعي ديلا لمتحتو ءةردقلا ىنعي... ديلا ةملك «لمتحت ةيبرعلا ةغللا :ىنعي

 دي ينعي دي «تاقولخملا ديك تسيل اهنكل دي هلل :لوقن نحن دي هلل ءرشبك انل ةبسنلاب

 يف انركذ امك ًاضيأ ةيبرعلا ةغللا يناعم نم «تاقولخملا ديك تسيل اهنكلو «ةقيقح

 اذه نأ لوقن ال نحن اذاملف.ةبلغلاو ةردقلا ىنعمب ذخؤت دي ةملك نأ ةيبرعلا ةغللا

 وه ناك نإو «تافصلاو ءامسألا عوضوم يف هب ذخؤي لوق وه ًاضيأ يناثلا لوقلا

 ؟رهقلاو ةبلغلا انه دوصقملا نكلو دي هلل سيل هنأ «ليطعتلا هنم مزلي

 ًاناج اهانكرت «عيمجلا ىدل هب ٌمّلَسُم اذه ةردقلا هلل «ةبلغلا هلل ٌَّلَسُم .:خيشلا

 ؟دي هلل له

 . دي هل سيل ال نولوقي مه :ةلخادم

 .ةبقعلا دنع خيشلا رامح فقو :خيشلا

 ملعأ هللا هدي هلل :لوقت ام هنأ هيلع انذخأ يذلا جهنملا موهفملا انآ :ةلخادم

 نوضوفملا مهنأ ليلق لبق مهنع انلق نحن نيذلا فلخلا بهذم وه اذه «هدارمب

 ةيآلا هذه مهف ةباحصلا نم نَم هذه ديلا عوضوم..انلق اذإ امأ ءفلخلا مه نيذلا

 .دي هلل ناك..:ىنعمب ديلا نأ ىلع

 .تافص عوضوم عوضوملا «لاثم ديلا ديلا عوضوم سيل عوضوملا :خيشلا

 [مهنآ] ةباحصلا نع دراو لجو زع هللا تافص نم ديرن «ماع :ةلخادم

 ؟ليصفتلا اذهب اهئومهفي

 .هللا كحماس :خيشلا

A را 



 اذهب تافصلا تايآ يف همهف يذلا هذيملت ميقلا نبا كايإو :ةلخادم

 .ليصفتلا

 اذه كلوقب وه ام لوقلا اذه نأ ءيش ىلإ كرظن تفلأ نأ يل حمسا :خيشلا

 .اذه كمامإ لوق اذه

 .لوقي اذكه ًالعف وه :ةلخادم

 ةنيعم تاقاط ديري ملعلا ءًاعيمج مكايإو انيدهي هللا يلع خيش اي رظنا :خيشلا
 هذه «هيلع دمتعي ثبع اذه ًادغ هاسنيو ثحب مويلا أرقي ناسنإ اذإف ءتاردقو

 رظن ىتهجو برقت ىتلا ةيملعلا بيلاسألا نمو ءىهانتت ال ةلئسألا هذهو تاهبش

 ءيت ِهِلْثِمَك َسْيَل# :ةيآل ًافنآ تيتأ انأ ءاهيلع نيقفتم نحن طاقن ذخأن نأ نيتفلتخم

 :ىلاعت هلوق ؛ءاقتلا ةطقن لخأن دب ال نحن «...(١1:ىروشلا»(ُريِصَبلا ٌعيِمَّسلا ّوُهَو

 زع هلل ناتفص ريصبلا عيمسلا (١1:ىروشلا)# ُريِصَبلا ٌعيِمَّسلا َوُهَو يس هِلثِمَك سيل

 نيتاه يف نولوقياذام «خلإ ... ءاوتسالاو ديلا نولوؤي نيذلا لوقياذام «لجو

 مهنأ ةباحصلا نع راثآ يف :مكلاؤس مكيلع ديعن :هذه ةرابعلا ريغ وأ ؟نيتفصلا

 ؟هب امهريسفت يلع نوقفتم فلخلاو فلسلا امب رصبلاو عمسلا اورسف

 .راثآ ىفام :باوجلا

 .ةيآلا هذه ريسفت ىف نيعباتلاو ةباحصلا نع نايب ىفام هنأ دقتعأ انأ :ةلخادم

 ؟ليوأتلا مدع ىلع فلخلاو فلسلا قفتا فيكف ءًادج ليمج :خيشلا

 .اذكه اوقفتا :ةلخادم

 ؟ملع نودب :ينعي ؛ةفدص :خيشلا
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 لجو زع هللا ءروصتت امم حضوأ ةقيقحلا ةلأسملا ؟ملع نودب :خيشلا

 .دوجو هل

 .ىهدب :ةلخادم

 .فلسلا نع صن هيف :خيشلا

 .ضرألاو تاوامسلا بر نم لزنملا نآرقلا :ةلخادم

 ٌعيِمَّسلا وُو ءَ اوك َسْيَل## نآرقلا يفو «كتقيرط تفلاخ :خيشلا

 ؟امهانعم موهفم ريصب عيمس (١1:ىروشلا)#ُرِيِصَبلا

 ؟اذكهاولاق ةباحصلا :خيشلا

 .ريصبلا عيمسلا :كل لوقن ردقن نكل ءاذكه اولاق ام ال :ةلخادم

 نيملسملا لك :ينعي فلخلاو فلسلا :لوقن نحن ةلغشلا لوطت ال :خيشلا

 نيأ فلسلا نع نآلا متلأس ام اذامل ءاهرهاظ ىلع ةيآلا ريسفت ىلع نوقفتم

 ةلدألا ىلإو نآرقلا ىلإ تعجر نكل ؟دوجوم هللا :كتلأس انآ اذاملو ؟مهراثآ

 سان دنعو ةعطاق ةلدأ سان دنع ةعطاقلا ةلدآلا هذه نكل «عوضوملا يف ةعطاقلا

 يَ هلثمَك سيل :ةيآلا هذهف ؛ليوأتلا لوعم اهيلع طلسي هنأل ؛ةعطاق يه ام ةلدأ

 وأ فلسلا نيملسملا نيب فالخ هيف ام :انلق (١١:ىروشلا)# ُريِصَبلا ٌعيِوَّسلا وهو

 ؟ضوفي مل اذاملو ؟لوؤي مل اذامل انه «ريصب عيمس هللا نأب نونمؤم مهلك «فلخلا

 ؟ضيوفتلا مساب وأ ليوأتلا مساب مدهلا لوعم طلسن ال انه اذامل

gaye ا 
 مقا



 ...(١1:ىروشلا)4ءْيَش ِهلْثِوُك َسْيَلإ# سمشلا حوضو ةحضاو ةيآلا..:ةلخادم

 ندندأ انأ (١١:ىروشلا)#ُريِصَبْلا ٌعيِمَّسلا رهو .كيدهي هللا ينبجت مل :خيشلا

 هلثمك سيل انه ناتفص هيف ءاهلوأ ىلع ندندت تنأ ةيآلا مامت ىلع

 نكل «نوهزتي مهلك ءاهفلخو ةمآلا فلس نيب عازن كانه سيل (٠١:ىروشلا يس

 مأ ىلوتسا ىنعمب (ه:هط)4ىَوتْسا ٍشْرَحْلا َلَع ُنَمْحَّرلا# له :تابثإلا يف عازنلا
 ال كلذك «فالخ هيف ام نآرقلا يف... نآرقلا يف ةبآ هنأ امأ «عازن اذه «ىلعأ ىنعمب

 عييَسلا ٌوَهَو# ةيآلا مامت يف فالخ كانه له نكل «هيزنتلا يف فالخ

 ؟(1١:ىروشلا»# ديِصَبلا

 نع نولوقت اذام نآلا ؛ةيضقلا هذه ىلإ عجرت اذامل «فالخ ال ءال :باوجلا

 ؟ضيوفتلاب اهانعم متركنأ الو ءليوأتلاب اهومتلطع ام اهب متنمآ امنيح ةيآلا هذه

 مهف عم مهمهف قفتاو ةيآلا هذه اومهف فيك ةلطعملا ىلع در اذه :ةلخادم

 .نولطعم مهو فلسلا

 يدب انأ شم :عافدلا بهذم ىئبتت تنأ «ضيوفتلا نع عفادت ديرت :خيشلا

 هللا :ًافنآ كتلأس امل انأ ءةنسلا دضو باتكلا دض هنأل ؛همدهأ نأ يدب انأ عفادأ

 ؟دوقفم مأ دوجوم تنأ «دوجوم معن :تلق ؟دوجوم

 ... دوجوم ولو :ةلخادم

 ؟دوجولا يف هللا عم كيرش كسفن تلعج فيك ؛دوجوم... :خيشلا

 . دوجو يلو دوجو هل :ةلخادم

 هلوق يف تلق اذإ ةلكشملا ام ءاذكه تايآلا لك «حيرتساو اهْكَّلَس :خيشلا



 وش ؛عوضوملا ىهتناو انيديأك تسيل هادي (٤٠:ةدئاملا)4 ناص وسْبَم ُاَدَي بم :ىلاعت

 ؟قيرطلا يف فقاولا

 .مهفلا اذه اومهفي مل فلسلا :ةلخادم

 .ريصبلا عيمسلا مهفلا اذه اومهفي مل فلسلاو :خيشلا

 .ةباحصلا مه يللا فلسلا لعف ينعي فلسلاب دصقأ انأو :ةلخادم

 .قرفلا ام «تنآ دصقت يذلا دصقأ انأو :خيشلا

 ةرخأتملا روصعلا نم اذه ضيوفتلا ينعي :ةلخادم

 اذامل ءريصبلا عيمسلا يفاوملكت ام ةباحصلا ءراه فرج امش ىلع...:خيشلا

 ؟ىنعملا نيبن :لوقتو ملكتت تنأ

 . :ةلخادم

 ةنيبم انه لوقت اذامل مكلأسأ انآ نكل ءتافصلا لك يف هديرن اذه :خيشلا

 ؟لوؤن ال اذامل :لوقت كانهو (١1:ىروشلا)#ٌّةْيَش ِهلِْوَك سِي

 ةغللا ميهافم ىلع ءانب تافصلاو ءامسألا هذه مهفن كلوق نم... :ةلخادم

 .. دي ىنعمب ديو «ةردقلا ىنعمب دي نيينعملا لمتحت ةيبرعلا ةغللا «ةيبرعلا

 :لوقت عيطتست ام هادي رسفن امل هنأل .كايإو انيدهي هللا ًامئاد وه ام اذه :خيشلا

 يبر يدياتلك» :ثيدحو 04 ِناَتَطوْسْبَم هادي لب «هادي ىنعم ام :ًاذإ «هاتردق

 :ةمعنب الو ةردقب لوأتت ال انه لوأتت ال اذه «ةحيرصو ةحيحص ثيداحأ "نيمي

 ال :ةلطعملا وأ ةلوؤملا وأ نورخأتملا اهيلإ عجر يتلا ليوآتلا نم ليوأت يأ نم

 )١( "عماجلا حيحص" )6509(.

 ہا



 «ةفصلا لطعي ال كانه ليوأتلا نكل ءةنكمألا ضعب ىف لوؤت نأ نكمي «هذه لوأتت

 نأ عم ءًاباوج كنم تعمس ام ؟نيدي هلل نأ دقتعت له :كتلأس ينأ ركذأ انأ كلذلو

 هيلع لوسرلا ثيداحأ بئاجع نمو «ِناَتَطوُسَْم هادي لب لوأتت ال ةبآلا هذه

 ؟فيك «نيمي يبر يدي اتلک» :لوقلا اذه نع تلئش اماريثكو لاق امنيح مالسلا

 لأستب تنأ ؟فيك «كلام مامإلا هركنأ يذلا وه لاؤسلا اذه :باوجلا ناك

 هلثمك سيل) :ينآرقلا صنلا مومع دكؤي ثيدحلا اذه ًايناثو «ًآلوأ اذه فيكلا نع

 .تاقولخملا يديأ ناهبشت ال نادي هلل :ًاذإف «هيزنتلل ديكأت اذه «نيمي

 نبا لبق فورعم ريسفتلا اذه له :ىرخأ ةغيصب لاؤسلا غيصن :ةلخادم

 ؟ةىمىئ

 .كيدهي هللا يخأ اي ال فيك :خيشلا

 ؟تافصلاو ءامسألا ىف نولوقي اذام ةعبرألا ةمئآلا :ةلخادم

 ةيقيقحلا اهيناعمب تافصلاب ناميإلا :فلسلا لوقي امك نولوقي اذكه :خيشلا

 .فييكت نودب

 امك اهورمأ :لاق هظفل حيرصب ملعأ اميف اذه نع لكس يعفاشلا هللاو :ةلخادم

 .ضوني هنأ ةرابعلا هذه نم انمهف «تءاج

 امك اهورمأ :انه نيينعم هيف ؛لوؤي ام هنأ ةرابعلا هذه نم مهفأ انأ :خيشلا

 ىقتلي اذهو «ىبرعلا ىنعملا وه اذه ؟اهنم اومهفت اذام ءاهرهاظ ىلع اهوشم :ىنعي
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 .فلسلا لوق امو :ةلخادم

 .فلسلا ةمئأ نم هنأل «فلس وه :خيشلا

 رارمإلا وه يذلا يناثلا لوقلا وه يبلق حاترا يذلا... ةقيقح... انآ :ةلخادم

 .ليوأت وأ ليطعت الب

 .ليطعتلا وخأ ليوأتلا :خيشلا

 هدي هلل نأ أدبأ لوقأ ام ىنلأسي دحاو امل انآ ءلطع «ليطعت الب رارمإلا :ةلخادم

 .لوقأ ام

 كل تلق ام لثم فلخلا ءالؤه يخأ اي...كيلع لجسي مالكلا اذه :خيشلا

 بضغلاو ىضرلاف «نويفلخ (مه) نولوؤي (نيذلا) ءنولوؤي ال نييفلسلا نأ فرعت

 نولوؤت اذامل «مهيلع انتجح نحن ءاهنولوؤي هذه لك ءاوتسالاو لوزنلاو بجعلاو

 اوقتا ةعامج اي «جادوآلا خافتناو مدلا ناروث وه اندنع بضغلا ...ءال ؟ءايشآلا هذه

 ... لاكشإ نودي :ةلخادم

 مهل ًابوسنم نوكي دق هضعبو مهنم نوكي دق هضعب ًامالك دجت... :ةلخادم

 ىلع فقو هنأ هتذمالت نم دحاو وأ ةيميت نبا نأ ءايشألا نم الثم ىنعي ةحص نودب

 بيج تنأ ال ...مهئادعآ مالك ذخأت تنأ للا كحماس هللا كحماس :خيشلا

 .هب يتأت لاثم لوأ مهئادعأ نم مالكب يتأت نأ الإ تيقل امو «مهمالك نم يل

e | 

 ہک تا



 دقو مهمالك نم نوكي دق :كل تلق «لاح لك ىلع ترواحت انآ :ةلخادم

 .. نوكي

 نآلا تنأ «هذه ءيشب انل يتأت نل هذه :هذه ةدقدقلا نم تومأ داكأ انأ :خبشلا

 يف فلسلا بهذم اونبت نيذلا ءالؤه نأ تبثت نأ ديرت ًافقوم ذختم كيف هللا كراب

 تيتأ الهف ؛ةيميت نبال ةبسنلاب لطاب وه لاثم لوأ :لاثمب تئجو «ددشتلا مهدنع

 .ًاتباث نوكي رخآ لاثمب

 .[ينابلألا خيشلل ًامالك بسن رواحملا نأ ودبي ةحضاو ريغ ةلخادم]

 نيقباسلا ركف نع ملكتت تنأ...ةطخلا ترّيغ كنأ كهبنأ نأ ديرأ انآ :خيشلا

 تأديب كلذلو «نيقباسلا ركف نع يكحت تنأ ؛كيدهي هللا .نآلا...دحاو ركف سيل

 نع وأ هنع لاثمب انل تئا ؛هؤادعأ هركذي اذه :كل انلق «ةيميت نبا ىلإ هتبسن لاثمب

 ول انآ ينآل ءلوألا كطخ ىلع يشام كيلخ كرظن تفلأ ان... ءانآ ينع سيل «هريغ

 ؟ددشتم فلسلا نأ كلذ ىنعم له ًاددشتم تنك

 مهنأ نييفلسلا دٌّدشت نم نأ ىري رواحملا نأ اهتصالخ ةحضاو ريغ ةلخادم]

 .[ةيقوفلاب فصولا نم كلذ مزلي ال هنأ عم ءيش ىلع ءيش ةيقوفك ةيقوف هلل نوئشي

 دحأ هيف ام :ًالوأ :كيدهي هللا كيدهي هللا هللا كحماس هللا كحماس :خيشلا

 ترّيغ تنأ نكل ءاذه لوقي دحأ ال ءاذك مزال شم ءاذك مزال شم ءاذهب لوقي

 :لوقت تنأ ءددشتلا اذه وه امف «هتآرق امم هتظحال ددشت كانه هيف :تلق «كطخ

 نإ ًامامت طخلا تريغ ءاذهب لوقي نم ءاذه ىلع اذه ةيقوفك ةيقوف نوكي مزال شم
 فارتعالاو ؛يخأ اي فرتعا أطخ ناك كمالك نأ كل نيبت ىنعمب تريغ تنك

 ؛ةلثمألا انل بيجو أطخلا عبات ًائطخم تسل تنك نإو «باوصلا نيع وه أطخلاب

 Yo ي م م ممم



 .فلسلا طخ اوئبت نيذلا ءالؤهل هتبسن تنأ يذلا ددشتلا فوشن انمهي

 نم يناث لاثمب تيتأ «حيحص وه ام لاثملا اذه كل انّيب لاثملا تيتأ :ًالوأف

 ًاريخأ تعجرو :نيرضاحلا نع سيل نيضاملا نع ىكحت تنأ كل انلق نآلا انعقاو

 ًارارم رركتس مادام ءاذكه اهانعم لاق نم ءاذكه اهانعم وم ةيقوفلا نإ :لوقت

 سيل انؤاوتسا :(١1:ىروشلا#ٌُريِصَبلا ٌعيِمَّسلا َوُهَو ءيت ِهِلْئِمَك سيل ًاراركتو

 .ندندت اذام لوح تنأف «ةديقعلا هذه نودقتعي نييفلسلا لك اذهو... ؛هئاوتساك

 مزال وه همهف يذلا مهفلا نأ اهيف ركذ رواحملا نأ رهظي ةحضاو ريغ ةلخادم]

 [؟«نيأ»ب هللا نع نييفلسلا لاوس

 ءال ؟هللا نيأ نحن لأسن امل ؛ناندع ذاتسأ اي كيدهي هللا كيدهي هللا :خبشلا

 اذكو اذك متنأ :لوقي بازحألا نم بزح نم لجر انيتأي هنأل ...ءًامامت ناطاغ تنأ

 ملكتت تنأ ام ىلع طقف ةمئاقلا انتوعد سيل نحن يخأ اي :هل لوقأ «خلإ ...اذكو

 يف ةقاقدلا ةعاسلا قيلعت زوجي ام ةروصلا قيلعت ءةالصلا يف عبصإلا كيرحت ءهنع

 «فالخ اهيف ةديقعلا :كل لوقي «ةديقعلا يف ثحبن نحن «خلإ... دجسملا

 :ةبرجت يف لخدن انيلخ [:لوقأ] :عوضوملا لسلستيو ؛ريبك فالح اهيف

 ؟هللا نيأ..لضفت

 لاؤسلا كلوقيب يف ناولأو لاكشأ سانو ؛لاؤسلا اذه ام :لوقيو يف قلحبيب

 كل يكحأس انأ ءكلاب لوط...هرخآ ىلإ ملعت امك '''ثيدحلاب ينآ وهوءزوجي ام

 ًامئاد نحن يه هذه ةينيآلا ةملك نع نآلا اهيفنت يتلا يناعملا تنأ هنأ فوشت ةصق

 يتلا قئاقحلا يسنيب عامتجالاو سلاجتلاو ةلصلا ةلق ةذخاؤم ال نكل ءاهرركن

 .ةيراجلا ثيدح يأ )١(

 را ٦¥



 نم تنأ نظأ خياشملا دحأ نيبو ينيب ترج ؛يكحأس نآلا :سوفتلا يف ترقتسا

 كريغ اًهَعِمَس اهب تعمس ام تنك نإو «ةرم نم رثكأ وأ ةرم ينم اهوعمس نيذلا

 وه له هللا نيأ لأسيو ررقي يذلا ناسنإلا اذه يف كيأر ام تاهو «لاحلا ةعيبطب

 ؟يرشبلا دودحملا ىنعملاب ةيهلإلا ةفصلا هذه مهفي

 مالسلا مكيلعو مكيلع مالسلا :يرهزأ خيش انيلع لخد «ثدحتنو يماش يف

 ةعامج متنأ :يل لاق ءةيفلسلا ةحئار ثيدحلا نم مش يثيدحل ىغصأ «سلج

 هللا نأ اولوقتب متنأ :لاق ؟فيك :انلق.تاقولخملاب نيملاعلا بر نوهبشت ةيباهولا

 ؟نيملاعلا بر مالك اذه مأ لوقن نحن :هل تلق.تاوامسلا قوف

 ٍشْرَعْلا لع ُنَمْحَّرلا# :(1:كلملا»ِءاَمَّسلا يف ْنَم منيا ةبآ انركذو

 انمالك سيل اذهف «خلإ...(٠:جراعملا)4 لإ ٌحوُرلاَو ةگناللا ٌحُرْعَتام .(ه:هط) ىوش

 .هب ناميإلا بجيو «نيملاعلا بر مالك

 ءالؤه نأ ىرن لاعت :هل تلق ءقباسلا مالكلا نم كنم حشرتيب تنأ كنأل «قطنملا

 ناكم يف هولعج ءالؤه ءةمسجم ءال وه ىوتسا شرعلا ىلع هللا نأب نونمؤي نيذلا

 ؟مهيلع ءارتفا اذه مآ ناكم يف مهورصح

 نحن اذه هال :لاق ؟دودحم ىلاعتو كرايت هللا :هلانلق ءدودحم :لاق ؟دودحم

 .ايندلا ءامسلا نآلا انقوف :ىناث لاؤس
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 ؟ةيركف وأ ةيعرش ةلالد دودحم قولخملا نوكلا نأ ىلع ةلالدلا :ةلخادم

 نآلا باوجلا كيفكي ال ناك اذإ لاؤسلا اذهو «ةيعرشو ةيركف ءال :خيشلا

 .دعب ام ىلإ هلّجأف زاجيإب

 خلإ..ةئلاثلاو ةيناثلا ءامسلا :لاق ؟اهقوف اذام ايندلا ءامسلا هذه :هل تلق

 :انلق «شرعلا :لاق ؟هيف اذام ةعباسلا ءامسلا قوفو ءةعباسلا ءامسلا راصتخاب

 ؟نويبوركلا ةكئالملا ام :هل تلق «نويبوركلا ةكئالملا :لاق ؟هقوف اذام شرعلاو

 ثيدح كدنع هيف ءال :لاق ؟اذه اهيف ةيآ كدنع :هل تلق «شرعلا ىلع ةكئالم :لاق

 شرعلا ىلع مهتعضوو ءاله ةكئالملاب تيتأ نبأ نم :هل تلق ءال :لاق ؟اهيلع

 .فيرشلا رهزآلا يف خياشملا انوئقل اذكه هللاو :لاق ؟كانه

 تبنت ال دئاقعلا نأ ةبلطلا ىلع نوررقي ؛رهزألا خياشم نم ًابجع :هل تلق

 الب ةديقع تبثت نآلا تنأو «ةرتاوتم ريغ داحآ تناك اذإ ةحيحصلا ثيداحألاب

 قوف نويبوركلا ةكئالملا «نآلا كعم يشمن ءانفده اذه سيل نكل ءًاقالطإ ثيدح

 ؟ىهتنا مأ ءيش هيف «نويبوركلا ةكئالملا قوف امو ءشرعلا

 «نوكي ناك نم قتشم نوكلا :هل انلق «ينعي دودحم قلخلا اذكه «ىهتتا :لاق

 ىلع نآلا نوكلا اذهف (؟:سيا4ُنوُكَيَف ْنُك هَل لوفي نأ ايش دارا اإ هرم تإ

 ةكئالملا تنأ كداقتعا ىلع «نمحرلا شرع تاقولخملا ىلعأ نحن انداقتعا

 كانه له «قولخم كانه له ؛ءيش كانه له «هيف اذام كلذ دعبو «نويبوركلا

 قطنملاب نآلا تنأو ناكم يف انبر انلعج اننأ انومهتت متنأ اذامل :ًاذإ ءال :لاق ؟ناكم

 يفلسلا ملسملا لوقي امنيح هللا ءناكم هيف ام شرعلا دعب نأ تلق ميلسلا يملعلا

 هتيقوف نأ ينعي الو «ناكم يف ناسنإ لثم ناكم يف هنأ ينعي ال ىوتسا شرعلا قوف

 ا ۷۸
 ہا



 َوُهَو ءىس وله سيل هعبت شرعلا وأ يسركلا ىلع كلملا ةيقوفك شرعلا ىلع
 .(١1:ىروشلا»ٌُريِصَبلا عيمسلا

 نم اذه تنأ هيفنت مع يذلا ؛-يفن عمج- تايفنملا حص اذإ ريبعتلا :ًاذإف

 َوُهَو ءيت ِهِلْثِمَك َسْيَلا انه يلع انيخأ عم رركن تارم هنأل ؛ةيفلسلا ةوعدلا مزاول
 ال يهف ءهتمظعو هتلالج عم بسانتت هتافص لكف (١١:ىروشلاٌريِصَبلا ْعيِمَّسلا

 .هتاقولخم تافص نم ءيش هبشت

 ْنَمحَّرلا##ف «تاذ ةفصو لعف ةفص :نيمسق ىلإ مسقنت ءاملعلا دنع هتافصو

 ايندلا ءامسلا ىلإ ةليل لك هللا لزني هلوزن «لعف ةفص (ه:هط)# ىَوَئْسا شرحا ىلع

 ىلإو ءانئاوتساك سيل هؤاوتساو «سانلا لوزنك سيل هلوزن نكل ءأضيأ لعف ةفص

 ةرعدلا هذهب لصتت ةرم لوأل كنأك تنأ هلوح ندندت يذلا تنأف «كلانه ام رخآ

 ءانتايفتم نم نولوقي امك اذهو ءاذكه سيلو اذكه سيل اذه نأ :لوقت لواحتف

 :لاق امنيح ميقلا نبا هللا محرو ؛ًاهبشم ناك الإو تابثإلا مزاول نم اذه هيزنتلا

 .ًامدع دبعي لطعملاو ءًامنص دبعي مسجملا

 ال ًامنص دبع اهانعم مسجي ديري تافصلل هتابثإ ببسي ديري ناك اذإ يفاسلاف

 الف :تافصلا لك يف حلاصلا فلسلا بهذم امه تابثإلا عم هيزنتلاف هللا حمس

 «قولخملاب قلاخلا هيبشت كانه نأ هللا نيأ وأ ىوتسا :انلق اذإ هنأ كلاب يف رطخي

 .(١١:ىروشلا) ٌريِصَبلا ٌعيِمَّسلا َوْهَو يئ هلثمَك سيل...

 نم -هرظن يف- تافصلل نييفلسلا تابثإ مزاول ضرعل رواحملا عجر مث]

 :[ خيشلا لاقف ءةحضاو ريغ تالخادم يف ميسجتلاو هيبشتلا



 رطضم انأو «تاذلاب ةطقتنلا هذه يف مهافتلا يف ءاقتلا هيف ام نأ ىرأ انأ :خيشلا

 نأ دعتسم انأ الو «باوجلا لاني ىتح ةهبش هنم تعمس ام انآ ةحارصي «متخأ نأ

 .ًاباتك عوضوملا اذه يف فلؤأ

 (07 170 21 /158) هتمتتو )۱٤۷/ 59:894: 0١( "رونلاو ىدهلا"

 فلسلل ضيوفتلا بسن نم ىلع درلا باب ]1

 :[ولعلا يف يبهذلا لاق]

 ىلع هشرع ناكو# :لجو زع هلوق باب هحيحص رخاوأ يف يراخبلا لاق

 [الع] ىوتسا :دهاجم لاقو :لاق مث «#ميظعلا شرعلا بر وهوإ# (ءالا

 .شرعلا ىلع

 [ًالئاق ينابلألا قلعف]

 باتكلا ضعب ىلع در هيفو :تلق. دهاجم نع حيحص دنسب يبايرفلا هلصو

 ملو تافصلا تايآ يفاوملكتي مل فلسلا نأ سانلا نومهوي نيذلا نيرصاعملا

 خيش هلطبأ امم اذهو ءاهمهفتو اهربدت نود اهتءارقب اوفتكا مهنأو ءًاقالطإ اهو رسفي

 هيبشدلاب ًانورقم ًاريسفت اهورسفي مل معن هبتك يف هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا

 :هريغو كلام نع باتكلا يف هارتس امك «يهنلا دشأ كلذ نع اوهن لب «فييكتلاو

 يفوتملا ةقثلا رمع نب رشب نع (؟ )١/ 94١/ "ةنسلا " يف يئاكلاللا ىور دقو

 شرعلا ىلع نمحرلا# :نولوقي نيرسفملا نم دحاو ريغ تعمس :لاق )۲٠۷(

 .عفترا شرعلا ىلع :لاق (یوتسا

 1١١-1١5(. ص)"ولعلا رصتخم"



 ةلطعملاو ةضوفملا ىلع درلا باب ]۸٠۸[

 :لوقت نأ تافصلا ىف فلسلا بهذم نأ لوقي ءاملعلا ضعب :لئاسلا

 .هتاذب ىوتسا :لقت الو ««ه:هط)# ىَوَمْسا ٍشْرَعْلا ىلع ُنَمْحّرلا#

 .ةويأ :خيشلا

 .معن :ةلخادم

 ؟مكباوج امف ؛ةرملاب ريسفت نودب

 «مولعم ءاوتسالا :كلام مامإلا ةرجهلا راد مامإ لاق امك ىباوج :خبشلا

 .لجرلا اوجرخأ ؛ةعدب هنع لاؤسلاو ؛ةلوهجم فيكلاو

 .ديعب وأ بيرق نم فلسلا نماوسيل ءالؤهف

 امنإو ؛هتاذب ىوتسا شرعلا ىلع نمحرلا :لقت ال :نولوقت نيح :ءالؤهل لوقن

 .نولوقي اذكه.ىوتسا شرعلا ىلع نمحرلا :لوقن

 ىلع نمحرلا :لوقن ءايثدبم مكعم قفاون :مهل لوقن ؟مهف ريغب مآ مهفب مهلأسن

 شرعلا ىلع نمحرلا :متنأو نحن لوقن نيح نكل «هتاذب ديق نودب ىوتسا شرعلا
 لطعم هنأ هنم انفرعو فشكناو ءطقس مهف ريغب :لاق نإف ؛مهف ريغب مآ مهفب.ىوتسا

 .هيزتتلا نودصقي مهنأدعب نمو لبق نم نوريثك هيعدي ناک ام ءارو رتستي

 شرعلا ىلع نمحرلا :ىنعم امف «مهفلا عم نكلو .هيزنتلا دصقن ًاضيأ نحن

 ؟ىوتسا



 ؟انه ىلإ تمهف كلعل
 .معت :ةلخادم

 .بيط :خيشلا

 امكو .ىلعألا يبر ناحبس :لوقت امك #ىوتسا شرعلا ىلع نمحرلا#

 هشرع قوف لجو زع هللاف «ةيآلا رخآ ىلإ ..(17:كلملا>#ِءاَمَّسلا يف ْنَم ْمُثِمَأأأل :لوقت

 نم نئاب] «هتاذب هشرع قوف ىلاعتو كرابت هللا :كرابملا نب هللا دبع مامإلا لاق امك

 نم نئاب «هتاذب هشرع قوف ىلاعتو كرابت هللا :ءايشأ ةثالث .هملعب مكعم وهو [هقلخ

 .هملعب مهعم وهو ءهقلخ

 نمحرلا نآل ؛هنم ًاهقفت اهلوقي امنإ «كرابملا نب هللا دبع مامإلا لوقي امنيحف
 ولف «تاذلا ءامسأ نم وهف «هلإلا مساك لجو زع انير اهب ىمسي يتلا ءامسألا نم

 ههتاذب :ةملكف «تاذلا مسا نمحرلاو هللا نكل «ةفص مسا اذهف ؛ريصب..ميلع :لاق

 .ناسنإ لك همهفي ام وه امنإو ءاندنع نم ةفاضإ تسيل

 .ضرألاو تاومسلا قلخ هللا :ًالثم ينعي

 انفضأ اننأ كلذ ىنعم سيل اذه «ضرألاو تاومسلا قلخ هتاذب هللا :انلق اذإ

 مل «هتاذب هللا قلخ :يأ ءضرأآلاو تاومسلا هللا قلخ «هللا ةملك نم ذخؤي ال ًانعم

 .هاوس دحأ كلذ يف هكراشي

 كلذ لوقي نأ ديري امك انلّوأ نحن اننأ ينعي ال ريسفتلا :يأ «ليوأتلا اذه

 .هتاذب :اولوقت الو ءىوتسا شرعلا ىلع نمحرلا :اولوق ءًاطخ حصانلا

 انلق اذإو «هتاذب :هانعمف ؛مهفب.ىوتسا شرعلا ىلع نمحرلا :انلق اذإ نحن

 يا



 «حلاصلا فلسلا انفلاخ دقف «هانعم ام يردن ال مالك.ىوتسا شرعلا ىلع نمحرلا

 :هلوقل ليطعت نود «(۱۱:یروشلا) یش هلثمک َسْيَلا# :ىلاعت هلوقل هيبشت نود

 اوناك ةلزتعملا نم ةميدقلا قرفلا ضعبف :(١١:ىروشلا)#ُريِصَبلا ٌعيِمَّسلا رهو

 .ميلع وه ينعي :نولوقيف ءرصبلاو عمسلا ةفص :نيتفصلا نيتاه نع هللا نولطعُي

 ٌَوُهَو# :لوقي انه نكل ؛(14:ةرقبلا)4ٌميِلَع ِءْيَش لكي َوُهَو# ؛تباث ميلع هلل

 يف ءاج امب انمآ اذإ اننآ نومهوتي مهنأل ؛امهوركنأو «(١1:ىروشلا)# ُديِصَبلا ٌعيِمَّسلا

 .ههيشن اننآ مهنظب كلذ عم ءهيبشت نودب انبر باتك

 كرايت هللا دوجو راكنإ ىلإ ةلطعملا ءالؤهب يدؤي نأ هتياهنو لوطي ثحب اذهف

 نيح «هللا همحر ةيزوجلا ميقلا نبا مامإلا كلذ ىلإ راشأ دقو «لصآلا نم ىلاعتو

 .ًامدع دبعي امنإ لطعملاو ءًامنص دبعي امنإ مّسجملا :لاق

 مهنأل ؛ًاقلطم ًايفن ىفن يذلا ؟الالض دشأ امهيأ نكل ءلاض امهالك

 زع هللا نع نوثدحتي امنيح :- ةميدقلا انسلاجم ضعب يف هانركذ اذهو -...نولوقي

 لجو زع هيف لاقي ال ءانبر فصوي ال ءال :نولوقي ءىوتسا شرعلا ىلع هنأو لجو

 وهال ءنيمي وهال «تحت وهال «قوفوهاال.قوف :لاقيال «قوف هللا :-مهدنع-

 .هجراخ الو «ملاعلا لخاد وهال ؛راسپ

 .ًاضحم ًامدع دبعي لطعملا :قحب ميقلا نبا لاق كلذل ؛مدعلا ىلإ اوعجر :ًاذإ

 انل فص :ًانايب سانلا حصفأل ليق ول ءهجراخ الو ملاعلا لخاد ال نكي مل اذإف

 .هجراخ الو ملاعلا لخاد ال .فلخ

| 



 هولطع امل مودعم هنأب مهبر اوفصو دقف مودعملا وه اذه تقدص :هل لوقت

 الو عرشلا دودح دنع فقن نأ بجي نحن ءًامدع دبعي :ًاذإ لطعملاف :تافصلا نم

 ءانعمسك سيل هعمسف «ًاريصب ًاعيمس ناك اذإ لجو زع هللا نأل ؛ةسيقألا لمعتسن

 ءدوجوم هللا :لوقن نآلا نحنف ءاندوجوك سيل هدوجو نأ امك ءانرصبك سيل هرصبو

 -هيبشتلا نم هيف نومعزي اميف عقن ال ىتح- لوقن نأ كلذ ىنعم لهف «دوجوم انأو
 تاقولخملا هذهو تنأو انأو ءدوجوم هللا :نيتقيقح نم ةقيقح ركن. .نيئيش دحأ

 .تطمرق دقف «تركنأ امهيأو نيتقيقحلا نم ةقيقح راكنإ نم دب الف :ةدوجوم

 .دوجوم هللا :دوجوم انأ :تلق اذإ

 ؟دوجوم ريغ فيك «قولخملاب قلاخلا هيبشت هيف هنآل ؛ًادوجوم سيل هللا :ًاذإ

 .دوجوم

 .رم امهالحأو

 :دجوم نودب دوجو :نولوقي امك هدوجو نکل «دوجوم انأو ؛دوجوم هللا :ًاذإ

 نإو :يندجوأ يذلا وه لجو زع هللا نآل ؛دوجولا نكمم انآ امأ ؛دوجولا بجاو

 ىَقْبَيَو هِناَقاَْيَلَع ْنَم لكل :ةميظعلا ةقرافلا ذهل ًاقيقحت لاق كلذلو ؛ينمدعأ ءاش

 .(75-70:نمحرلا)# ماَرْكإلاَو لالخ ا ود كبَر هجو

 4ي هلْثوُك سی :ىفن «یفنام يفتنو ءتبثأ ام تبث نحن :ًاذإف
 .تبثأ ءريصبلا عيمسلا وهو «(١١:ىروشلا)



 كلذ ىلعو «ءيش هلثمك سيل :نكلو «ناتتباث ناتفص ناتقيقح هرصبو هعمسف

 .ليطعتلا يف الو هيبشتلا يف عقت الو حيرتستف ؛تافصلا لك دّرَط

 .لاؤسلا نم تلأس ام باوج اذه

 اذه ؛ىلع ىوتسا «ىوتسا شرعلا ىلع نمحرلا :لئاقلا اذه يل لاق :ةلخادم

 ؟هل لوقأ اذامف ءاهانعم لوقت اذام «هللا ديل كمهفل لوقت امف ءىوتسال كمهف

 ةلكشملا هذه ام ءةيلايخ تسيل يهو لوقأ ءاهب يطعي يتلا ديلا :خبشلا

 ؟وه لوقي اذامو :ةريبكلا

 ..ءاهرسفت نأ عيطتست ال ديلا نأ ماد ام :لوقي وه :ةلخادم

 ؟هدنع ديلاب دوصقملا ام ؟لوقي اذام وه ءال :خيشلا

 .ضوفم وه :ةلخادم

 .ًاذإ لطعم ؛وه اذه :خيشلا

 ؟دوقفم وأ دوجوم ؟هللا وه ام :عوضوملا سفنل عجرن :ًاذإ

 .دوجوم :ةلخادم

 مكحن ذقيحو نيتقيقحلا ىدحإ ركنأ :ًاذإ .دوجوم انأو ؛دوجوم :خيشلا
 .كنع فيلكتلا طقس هنأب كيلع

 اوفن ةرعاشألا ورخأتم ةقيقحلا يف مه يذاتسأ «ةلأسملا سفن يف انخيش :ةلخادم

 يضنتقي دوجوم ظفل نآل :اولاقف ءانذاتسأ كمالك رخآ يف ترشأ امك «دوجوم :ظفل

 «دوجوم ظفل نم اوبره ءاذكو يروجيبلا حرش يفاوبرهف ؛دوجولا بجاو وهف ءًادجوم
 .دوجولا بجاو هللاو :ًادجوم تبثي دوجوملا نأل ؛دوجوم :لوقن ال :اولاق

 Ao ي م م ممم



 .ةيظفل ةشقانم هذه :خيشلا

 .معن يآ :ةلخادم

 .درلاو ذخألا يف دري ال اذه نكل :خيشلا

 له دوجوم ظفل ؛ةيئرجلا هذه انخيش اي اتل حضوت نأ بحأ انآ نكل :ةلخادم

 ؟ًادجوم يضنقي نومعزي امك ةقيقحلا يف وه

 نوشقاني مه مهنأل ؛ًالعف نولوقي امك ةيطنزيب ةشقانم هذه نكل ءال :خبشلا

 .ةيظفل ةشقانم نآلا

 نأ يرشبلا فرعلل ةبسنلاب ةداع مزلتسي «لوعفم مسا ؛دوجوم مسا :ًالعف

 يذلا هدجوأ «دوجوم هرخآ ىلإ..قيربإلا اذهو سأكلا اذهف ًادجوم هل نوكي

 ءدوجولا بجاو وه :مالكلا ءانثأ يف انلق امك لجو زع هللا نكل «هرخآ ىلإ ..هعنص

 .دوجوم ةملك كرتنف «هدوجو ًامئاق نوكي نأ ىفني ام دوجولا بجاو هنوك نكل

 مدقي ال ظفلب ًاكسمت ةشقانملا نم نورفي مه ذئنيحف «هدوجو ًاققحتم هدوجو ًامئاق

 .رخؤيالو

 اذه يف ةغللا سوماق نم هانيغلأ دوجوم مسا ؛مسالا اذه انيحم :خيشلا

 .دوقفم ءال :اولوقي نأ نوعيطتسي ال «هدوجو ققحتم نكل «ثحبلا

 .ًائيش مهديفي ال ظفللا اذهب كسمتلا :ًاذإف :خيشلا

 نم ةطوطخم لازت ال ةلاسر ىف اهتأرق تنك ةملك اوظفحي نأ انناوخإ وجرأو



 لاقي تافصلا يف لاقي ام :بتكلا ضعب يف تلقن امبرو «يدادغبلا بيطخلا مالك

 .ًاتابثإو ًابلس تاذلا ىف

 نم مزلي له ؛دوجوملا ةظفل نم دوصقملا انحضوأ دقو ؛دوجوم هنإ تلق اذإ

 ؟قولخملاب قلاخلا ةهباشم كلذ

 شال :باوجلا

 ؛تاشقانملا هذه لك نم حيرتست «تاذلا يف لوقت ام تافصلا يف لق كلذك

 نم ريثك نآل ؛ةلضم اهيف شقانتلاو لئاسملا هذه ليصافت يف لوخدلا ةقيقحلا هنأل

 ًالدج اوطعُي ملو ًاملع اوطعُي مل نورخآ سانو الدج اوتوأو ًاقطنم اوتوأ دق سانلا

 ؛هلدجب هيلع بلغتي دق لداجملا كلذ نكل ؛:ةحيحص ةديقعو ةمالس مهدنعو

 .هبلقو ناسنإلا اذه ملع ةمالس ببسب

 :ةقباسلا ةيآلا ىلع ةمئاق يهو ةدعاقلا هذه ظفحي نأ ملسم لك ىلعف كلذلو

 .(١1:ىروشلا)ُريِصَبلا عيسا َوْهَو ءىس هلْثوُك سیل

 يأ نم حيرتست كاذنيح ءأتابثإو ًاباس تاذلا يف لاقي ام تافصلا يف لاقي

 .اهل دعتسم ريغ تنأو اهيف لوخدلل رطضت دق ةشقانم

 ٠٠:٠٠( #1 /۲۸۱) "رونلاو ىدهلا "

 ليوأتلاو ضيوفتلا رطخ نایب باب 1

 1:" ةنسلا"" يف مصاع يبأ نبا لاق]

 نع هيبأ نع سوواط نبا نع رمعم نع روث نبا انث ىلعألا دبع نب دمحم انث

 عدل



 لاب ام سابع نبا لاق ضفتناف «'''ةريره يبأ ثيدحب لجر ثدح :لاق سابع نبا

 .ههباشتم دنع نوكلهيو همكحم دنع نوّذجي ءالؤه

 :[مامإلا لاق]

 .(حيحص هدانسإ)

 [ :هلوقب "نوذدجي '' ةملك ىلع قلعو]

 مهفل نومتهي ال مهنأل (ههباشتم دنع نوكلهيو) ؛ةمكحم دنع نآرقلا نم دارملا

 نع مهفرصي ُريِصَبلا ٌعيِمَّسلا وهو يَ ِهِلْئِوَك ٌسْيَل# هيزنتلا عم يقيقحلا هانعم
 .ضيوفتلا وأ ليوأتلا كلذ

 .(۱۹۷ ص)"ةنسلا جيرخت يف ةنجلا لالظ"

 مويلا ةاعدلا فقومو تافصلا يف فلسلا بهذم باب ]8٠١[

 ةلطعملاو ةضوفملا لالض نايبو «هيف

 :[مامإلا لاق]

 :هيف مويلا ةاعدلا فقومو تافصلا يف فلسلا بهذم

 وام هيبن هب ربخأ وأ هباتك ىف هسفن هب فصو امب ىلاعت هللا نوفصي فلسلا

 «ثيدحلا اذهب دارملا ىلع هبن نم ىلع فقأ ملو «ةريره يبأ ثيدح نم عمس امل ًاراكدتسا ينعي )١(

 يف جرخم حيحص ثيدح وهو هتروص ىلع مدآ قلخ هللا نإ" :ثيدح هنأ نظلا ىلع بلغيو

 .[هنم]. (850) "ةحيحصلا ثيداحألا ةلسلس"

A۸ 
 ہا



 ىلع ءالؤه ناف ؛نييفلخلا نم هريغ ىلع يفلسلل ةزيمملا ةفصلا "هذه

 ناميإلا نود تافصلا ثيداحأو تابآلا ظافلأب نونمؤي ةضوفم مسق :نيمسق

 نييفلخلا نم ريثك نآلا هيلع يذلا وهاذهو. ىلاعت هللاب ةقئاللا اهيناعم قئاقحب

 اهومضهي ملو اهومهف وأ اهومهفي ملو اهوسرد وأ فلسلا ةديقع اوسردي مل نيذلا

 .اهب ًاونمؤي ملو

 دقافو) مالسإلا ىلإ ةاعدلا نم مهنأب نورهاظتي نيذلا ىلع اذه بلغيو

 مهنمو الهاجت وأ الهج فلسلا بهذم وه اذه نأ معزي مهضعبو (هيطعي ال ءيشلا

 (ظفللا يف فالتخالا» ىلع هقيلعت يف كلذب حرص امك ةدغ وبأ خيش يرثوكلا

 .(7" ١ ص) ةبيتق نبال

 ليوأتلا مساب ىلاعت هللا تافص ضعب اًمتح نوركتي ةلطعم ةلوؤم مسقو

 فارحنالا اذه ةيار لماح وه لب «يرثوكلا مهنمو «هعضاوم نع ملكلا فيرحتو

 .رضاحلا رصعلا ىف

 8١-81١( ص)"تاءارتفالاو ليطابألا نم ةدغ ىبأ ثاملك ىف امع باقنلا فشك"

 باتك نأ ىعدا نم ىلع درلا باب 1

 ضيوفتلا ةقيرط ىلع وه يرعشألل "'ةنابإلا"
 :["'ولعلا" يف يبهذلا لاق]

 باب يف «هل "ةنايدلا لوصأ يف ةنابإلا" باتك يف يرعشألا لاق

 :ءاوتسالا

 ...ةقصلا هذهف :اهباوص نأ رهاظلاو ءاذك )١(



 ىلع وتسم هللا نإ :لوقت '''6هل) ليق ؟ءاوتسالا يف نولوقت ام :لئاق لاق نإف

 اينو عرف لاقو# :نوعرف نع ةياكح لاقو #هيلإ هللا هعفر لب# :لاق امك هشرع

 ىسوم هلإ ىلإ علطأف تاومسلا بابسأ «بابسألا غلبأ يلعل احرص يل نبا ناماه

 :لجو زع لاقو تاومسلا قوف هللا نإ :هلوق يف ىسوم بذكف #ًابذاك هنضأل ينإو

 ارون نهيف رمقلا لعجو# :لاقف تاومسلا عيمج ينعي «ءامسلا يف نم متنمأ أ

 ًاعيمج نيملسملا انيأرو :لاق "اعيمج نهيف هنأو" ءًاعيمج نهؤلمي نأ دري ملو
 قوف وه يذلا شرعلا ىلع وتسم هللا نأل ءامسلا وحن - اوعد اذإ - مهيديأ نوعفري

 .شرعلا وحن مهيديأ اوعفري مل شرعلا ىلع هللا نأ الولف «تاوامسلا

 ىلوتسا :ىوتسا ىنعم نإ :ةيرورحلاو ةيمهجلاو ةلزتعملا نم نولئاق لاق دقو

 لاق امك «هشرع ىلع نوكي نأ اودحجو :ناكم لك يف ىلاعت هنأو ءرهقو كلمو

 نيب قرف ال ناك اولاق امك ناك ولف «ةردقلا ىلإ ءاوتسالا يف اويهذو «قحلا لهأ

 رداق هللاف .ءيش ضرأآلاو ءيش لك ىلع رداق هنأل ةعباسلا ضرألا نيبو شرعلا

 زاجل ؛ءاليتسالا ىنعمب شرعلا ىلع ًايوتسم ناك ول اذكو «شوشحلا ىلعو اهيلع
 ىلع# ءاوتسالا نوكي نأ لطبف :شوشحلاو ةيلخألا ىلع وتسم وه :لاقي نأ

 .ءاليتسالا :#شرعلا

 . ”كلذ ىوس لقعلاو ةنسلاو باتكلا نم ةلدأ ركذو

 ركاسع نبا ظفاحلا هرهش «نسحلا يبأ فيناصت رهشأ نم "ةنابإلا" باتكو

 . يوونلا نيدلا ييحم مامإلا هطخسب هخسنو «هيلع دمتعاو

 ىلإ برقألا هلعلو "ليق" دعب " ةنابإلا " يف ةدايزلا هذه تعقو دقو ,ةطوطخملا نم ةدايز ()

 .[هنم].باوصلا

 .[هنم].(٤۳۷.۳ ص) "ةنابإلا" (؟)



 :[مامإلا لاق]

 هقيلعت يف يرثوكلا لوق نالطب ىلع حضاو ليلد يرعشألا لوق يفو :تلق
 ةقيرط ىلع وه اذه "ةنابإلا" باتك نأ (۲۸ ص) "يرتفملا بذك نييبت"

 !فلسلا بهذم وهو ءدارملا نييعت نع كاسمإلا يف ةضوفملا

 ىلإ انرشأو "ةنابإلا" نع هللا همحر فنصملا هلقن يذلا يرعشألا مالك نإف

 ضيوفتلا نيأف ءولعلا ىنعمب ءاوتسالا نأ وهو «دارملا نييعت يف حيرص هنم هلحم

 بهذم وهو " هلوق نأ كش الو «يرثوكلا همعز يذلا دارملا نييعت نع كاسمإلاو

 يتلا ةنسلا لوصأ بتك يف مهلاوقأ سرد نم هملعي امك ًاضيأ بذك «" فلسلا

 يف كيلإ اهتبّرَق مث «ىعوأف "ولعلا " باتك يف ىلاعت هللا همحر فنصملا اهعمج

 .ىرت امك اهنم هدانسإ حص ام ىلع ًاهبتم ءاذه "هرصتخم"
 (۲۳۸-۲۳۹ ص ) "ولعلا رصتخم"





 نيدلا ىلع مهوصأ ةيانجو «ةلطعملاو ةلوؤملا لالض ىلع





 فلسلا بهذم'' :ةلوقم دقنو ليوأتلا رطخ نايب باب [3]

 "مكحأو ملعأ فلخلا بهذمو ملسأ

 :[مامإلا لاق]

 امم عرشلا نع فارحنالا ىلع مهايإ هلمحو هلهأ ىلع ليوأتلا ررض نإف دعبو

 الو دوجو مويلا دوجولا ةدحوب نيلئاقلل نكي مل هالولف ءيرظن يف هل دودح ال

 قئاقح نم اهيف ام لكو ةعيرشلا اوركنأ نيذلا لبق نم ةينطابلا ةطمارقلا مهناوخإل
 لاق ءةفورعم ليوآتب اهنولوأتيو جحلاو مايصلاو ةاكزلاو ةالصلاو رانلاو ةنجلاك

 حبق نايب ددص يف "قلخلا ىلع قحلا راشيإ " يف يئاميلا ىضترملا ةمالعلا

 ٠١١(: ص)ليوأتلا

 ةنجلاو ىنسحلا ءامسألا راكنإب ينطابلا اورق اذإ ةيرعشألاو ةلزتعملا نإف "

 اودحجت مل مكنأ املثم زاجم يه :تلق امنإ اهدحجأ مل :ينطابلا مهل لوقي رانلاو

 ناميإلا يف زاجملا مكافك فيكو :زاجم اهنإ :متلق امنإو ميكحلا ميحرلا نمحرلا

 يفو اهرئاس يف ينفكي ملو اهرهشأ نم وأ ءامسألا رهشأ امهو ميحرلا نمحرلاب
 هئامسأبو هللاب ناميإلا نيب مكو ؟ريثكب هللا ءامسأ نود امهنأ عم رانلاو ةنجلا

 فيكف ىنسحلا ءامسألا رهشأب يزاجملا ناميإلا مكافك اذإف ؟هتاقولخمب ناميإلاو

 ." ؟داعملاو راتلاو ةنجلاب ناميإلا يف هلثم ينفكي مل

 نم ًاريثك ليوأتلا قيرطب اوركنأ نيذلا مويلا ةينايداقلا ةفئاط مهوحنو :تلق

 اا يبنلا دعب ةوبنلا ءاقبب مهلوقك ةمألا نيب اهيلع عمجملا ةيعرشلا قئاقحلا

 ةنيز ىنعملا نأب «نييبنلا متاخو هللا لوسر نكلو# :ىلاعت هلوق اولوأتو " ةيكملا

 4 | ا ا



 اوركنأو «يعم يأ :مهلوقب «يدعب يبنال» : ب هلوقو مهرخآ سيلو نييبنلا

 مهتافص عونتو ةئسلا نع ًالضف ميركلا نآرقلا يف مهركذ ددرت عم نجلا دوجو

 نم اهلكو «مهتالالض نم كلذ ريغ ىلإ رشبلا نم ةفئاط مهنأ اومعزو ءامهيف
 . تافصلا تايآ نم اهريغو ءاوتسالا ةيآ يف فلخلا هب ذخأ يذلا ليوأتلا تاكرب

 عاش يذلا لوقلا نم هب نيمرغملا هباحصأ ىلع ليوأتلا ررض ىلع لدأ سيلو

 وأ اهقئاقح ىلع اهب ناميإلاو تافصلا ثحب ريثأ املك مهتتسلأ هب تجهلو مهنيب

 :مهلوق وهو الآ اهليوأت ىلع

 .امكحأو ملعأ فلخلا بهذمو ملسأ فلسلا بهذم»

 مالكلا ملع نم ءيشب ةيعرشلا هتفاقث ثولتت مل يذلا مويلا فقثملا باشلاو

 هتروطخل كلذ هل قحو لوقلا اذه لثم لوقي فلخلا نم ًادحأ نأ قدصي ال امبر

 كيلإو ءةعيرشلا ةبلط ىدل فورعملا عقاولا وه - فسألا عم - هنكلو هتعاظفو

 هتيشاح يف يروجابلا لاق مهخياشم ىلع هنوؤرقي امم كلذ ىلع ًادحاو الاثم

 :" ةرهوجلا " بحاص لوق تحت (05ص)

 اهيزنت مرو ضّرف وأ ِهلَّوأ اهيبشتلا مهوأ صن لكو

 موصخلا ىلع درلاو حاضيإلا ديزم نم هيف امل مكحأو ملعأ فلخلا ةقيرطو"

 ةمالسلا نم اهيف امل ملسأ فلسلا ةقيرطو «فنصملا اهمدق كلذلو ؛حجرألا يهو

 . "ىلاعت هل دارم ريغ نوكي دق ىنعم نييعت نم

 هتاقيلعت يف ثيدحلاو ةنسلا لهآل ديدشلا هئادعب روهشملا يرثوكلا مالكو

 فيسلا " ىلع هقيلعت يفو موعزملا ليصفتلا نم ىنعملا اذه ىلع رودي اهلك

 (17 ص) كلذب حيرصتلا " ليقصلا



 لاق ةلالضلا ةياغ يف لب ةلاهجلا ةياغ يف هدجو ناسنإلا هربدت اذإ لوقلا اذهو

 اميس ال نورخأتملا ءالؤه نوكي فيك " :" ةيومحلا ةديقعلا " يف ةيميت نبا

 مهبارطضا نيدلا باب يف رْثَك نيذلا نيملكتملا نم برض ىلإ فلخلاب ةراشإلاو
 نم هيلإ ىهتنا امب مهمادقإ ةياهن ىلع فقاولا ربخأو «مهباجح هللا ةفرعم نع ظلغو

 :لوقي ثيح مهمارم

 ملاعملا كلت نيب يفرط تريسو اهلك دهاعملا تفط دق يرمعل

 مدان نس ًاعراق وأ نقذ ىلع رئاح فك ًاعضاو الإ رأ ملف

 مهبتك نم هوفنص اميف هل نيئشنم وأ هب نيلثمتم اولاق امب مهسفنأ ىلع اورقأو
 :مهئاسؤر ضعب لوق لثم

 لالض نيملاعلا يعس رثكأو لاقع لوقعلا مادقإ ةبياهن

 لابوو ىذأ انايند لصاحو انموسج نم ةشحو يفانحاورأو

 اولاقو ليق هيف انعمج نأ ىوس انرمع لوط انثحب نم دفتسن ملو

 :مهنم رخآلا لوقيو

 " مالكلا باحصأ توملا دنع اك سانلا رثكأ "

 صلاخو هللاب ملعلا ةقيقح نم مهدنع دجوي مل رمألا مهيلع ٌّقُخاذإ مث

 .رثأ ىلعو نيع ىلع كلذ نم اوعقو الو «ربخ هب ةفرعملا

 لاب ملعأ نوكوهتملا ىرايحلا نوبوجحملا نوصقتملا ءالؤه نوكي فيك

 نم ناسحإب مهوعبتا نيذلاو راصنآلاو نيرجاهملا نم نيلوألا نيقباسلا نم هتايآو

 ماق مهب يذلا ءىجدلا حيباصمو ىدهلا مالعأو لسرلا ءافلخو ءايبنألا ةثرو

 عابتأ رئاس ىلع هب اوزرب ام ةمكحلاو ملعلا نم هللا مهبهو نيذلا ءاوماق هبو باتكلا

 مك يصل



 ةمكح تعمج ول امي قئاقحلا نطاوبو فراعملا قئاقح نم اوطاحأو «ءايبنآلا

 .ةلباقملا بلطي نم ايحتسال اهيلإ مهريغ

 هللاب ملعلا اميس ال ةمكحلاو ملعلا يف صقنأ ةمألا نورق ريخ نوكي فيك مث

 خارفأ نوكي فيك مأ ؟مهيلإ ةبسنلاب رغاصألا ءالؤه نم هتايآو هئامسأ ماكحأو

 ؟ناميإلاو نآرقلا لهأو ءايبنألا ةثرو نم هللاب ملعأ نانويلاو دنهلا عابتأو ةفسلفتملا

 :(هرصتخم - 7١ /۱) " ةديقعلا حرش " يف ينيرافسلا ةمالعلا لاقو

 ال نم ضعب هلوقي امك نيفلاسلا نم ملعأ نوفلاخملا نوكي نأ لاحملا نمف"

 هب نينمؤملا الو هلوسر الو ىلاعت هللا فرع الو فلسلا ردق ردقي ال نمم هب هل قيقحت

 .مكحأو ملعأ ''فلخلا ةقيرطو ملسأ فلسلا ةقيرط نأ:اهب رومأملا ةفرعملا قح

 ظافلأب ناميإلا درجم ىه فلسلا قيرط نأ اونظ ثيح نماوتأ امنإ ءالؤهو
 يه فلخلا ةقيرط نأ وأ نييمألا ةلزنمب كلذ هقف ريغ نم ثيدحلاو نآرقلا

 بئارغو تازاجملا عاونأب اهقئاقح نع ةفورصملا صوصنلا يناعم جارختسا

 ءارو مالسإلا ذبن اهنومضم يتلا ةلاقملا كلت بجوأ دسافلا نظلا اذهف «تاغللا

 فلخلا ةقيرط بيوصت يف اولضو فلسلا ةقيرط ىلع اوكفأو اوبذك دقو. رهظلا

 لالضلاو لهجلاو :مهيلع بذكلا يف فلسلا ةقيرطب لهجلا :نيلطاب نيب اوعمجف

 ."مهريغ ةقيرط بيوصتب

 فلسلا ملع لضف " هباتك يف بجر نبا ظفاحلل مالكب كلذ ىلع دهشتسا مث

 .ءاش نم هعجاريلف " فلخلا ملع ىلع

 .(#" 1-0 ص)" ولعلا رصتخم"

 )١( نم.( / "عماوللا" نم اهتكردتساو "رصتخملا" نم تطقس [.



 ضيوفتلاو ليوأتلا رطخ نايب باب 1

 :["ةنسلا"" يف مصاع يبأ نبا لاق]

 نع هيبأ نع سوواط نبا نع رمعم نع روث نبا انث ىلعألا دبع نب دمحم انث
 لاب ام سابع نبا لاق ضفتناف «'''ةريره يبأ ثيدحب لجر ثدح :لاق سابع نبا

 :[مامإلا لاق]

 .(حيحص هدانسإ)

 مهفل نومتهي ال مهنأل (ههباشتم دنع نوكلهيو) ؛:ةمكحم دنع نآرقلا نم دارملا

 نع مهفرصي ه(ُريِصَبلا ُعيِمَّسلا َّوُهَو ءَ ِهِلْثوُك َسْيَّلا# هيزنتلا عم يقيقحلا هانعم
 .ضيوفتلا وأ ليوأتلا كلذ

 .(۱۹۷ ص) "ةنسلا جيرخت يف ةنجلا لالظ"

 ةديقعلا ىلع هتيانجو ليوأتلا رطخ نايب باب ]1

 :[مامإلا لاق]

 «ثيدحلا اذهب دارملا ىلع هبن نم ىلع فقأ ملو «ةريره يبأ ثيدح نم عمس امن ًاراكنتسا ينعي )١(

 يف جرخم حيحص ثيدح وهو هتروص ىلع مدآ قلخ هللا نإ" :ثيدح هنأ نظلا ىلع بلغيو

 .[هنم]. (850) "ةحيحصلا ثيداحأللا ةلسلس"



 ةليل لك ايندلا ءامسلا ىلإ هلوزنو «هشرع ىلع هٌوِلُعو ؛ةمايقلا موي مهبرل نينمؤملا

 . اهثيداحأو تافصلا تايآ نم كلذ ريغ و. ةمايقلا موي ىلاعت هئيجمو

 .(631/14)"ةحبحصلا"

 ةنيرقل الإ صوصنلا رهاظ نع لودعلا زوجي ال باب ]۸٠٠[
 :[مامإلا لاق]

 مدع لصألاف همدعو ريدقتلا نيب رمآلا راد اذإ :اًدج ةمهم ةيوغل ةدعاقب .. رگذآ

 وأ هللا مالك نم ةيبرعلا ةلمجلا وأ ةرايعلا رسفن نأ اننكمأ اذإ :ىرخأ ةرابعب ءريدقتلا

 ةقيقحلا ىلع اهرسفن نأ اننكمأ اذإ ةيبرع ةلمج يأ وأ ةو هللا لوسر ثيدح نم

 كاذنيحف ةيلقعلا وأ ةيعرشلا ةنيرقلا تماق اذإ الإ زاجملا ىلع اهريسفت زوجي الف

 ةيبرعلا ةلمجلا وأ ثيدحلا وأ ةيآلا ريسفت ىلإ انرطضت يتلا ةنيرقلا ثدجو :لاقي

 ريسفت نيب ةنيرق دوجو نودب رمألا راد اذإ نكل ةقيقحلا ىلع سيلو زاجملا ىلع

 تدسف الإو ءزاجملا سيلو ةقيقحلا لصألاف زاجملا ىلع وأ ةقيقحلا ىلع ةلمجلا

 عماسلل زوجي لهف «ريمآلا ءاج :لئاق لاق اذإ ءسانلا نيب اهلامعتسا تدسفو ةغللا

 ال ءفوذحم فاضم ريدقتب فورعم يبرع ريبعت اذهو ؟ريمآلا مداخ ءاج مهفي نأ

 ال :ينعي ريمألا ءاج :لئاقلا لوق لوأتي نأ عماسلا رطضي ام كانه سيل هنأل ؛زوجي

 دسفل بابلا اذه حتف ول :هرخآ ىلإ وأ وأ هبئان ءاج وأ «همداخ ءاج امنإو ريمألا سيل

 .ةيبرعلا ةغللاب سانلا نيب مهافتلا

 نم نولوقي نيذلا ةيفوصلا ةالغ ىلع ءاهقفلاو ءاملعلا در نم ناك انه نمو

 يف ةحيرص تارابعب نوملكتي نيذلاو .دوجولا ةدحوب ءاملعلا دنع فرعي امب ةهج

 نولوأتيف لطابلاب ةيفوصلا كئلوأ نع نوعفادملا ينآيف دوجولا ةدحو يفو رفكلا

 هذهب ءالؤهل لوقن نحنف «ةعيرشلا عم فاطملا ةياهن يف قفتي اًليوأت مهمالك

 ا
 ہا



 يأب ينتئا :مهضعبل ةرم تلق ىتح ءرفك مالكلا اذه نأ لوقن نأ نكمي ال :ةقيرطلا

 هتقيرط ؟اًصلاخ اًديحوت اهلعجأ كتقيرط ىلع انأو ةرابعلا رهاظ ىف رفك ىه ةلمج

 :لالضلا يف قرغملا مهلئاق لاق امم اثم ءصوصنلا ليوأت ؟يه ام

 ةسينك يف بهار الإ هللاامو 2 انهلإ الإ ريزتخلاو بلكلا امو

 ىلإ ..انه ىلإ الإ :يأ ءانهلإ الإ ريزنخلاو بلكلا امو :ليوأت يف نوفلكتي
 هؤارجإ نكمي ليوأتلا اذه لثم كلذلو !؟ليوأتلا اذه ام ءرج فرح :ىلإ ..انه

 ام «ضرأآلاو تاومسلا قلخ [نوعرف] :لئاق لاق ول :لوقأ انآ الثم ءةرابع يأ ىلع

 هلعجأ انأ نكل ءزوجي ال عامجإلاب اًعبط ؟زوجي ال وأ زوجي مالكلا اذه يف مكيأر

 فاضم ريدقت ةغللا يف فورعم اذه ء[نوعرف] بر وهو ؛ةيفوصلا ةقيرطب اًديحوت
 اًهيف ابا يلا َريِعْلاَو هيف انك يتلا ةَْرَقْلا ٍلأْساَول :ىلاعت هلوق دح ىلع «فوذحم

 ءاهلهأ امنإ ءال ؟اهرجش ..اهناطيح ؟اذام ةيرقلا لأسا (١5:فسوي)4َنوُقِداَصَل انو

 ىلإ هب يحوي هسفن يبرعلا بولسألا «فوذحملا فاضملا اذه نكل «ريعلا كلذك

 اذه ةيمست كلذلو ءال ؟ةيرقلا ... انه دوصقملا !ىرت اي لءاستي ال اًدحأ نإف عماسل

 هتلاسر يف هللا همحر ةيميت نبا هعفدي امم زاجم اذه نأ ةيبرعلا ةغللا يف ريبعتل

 باب نم زاجم اهنأب ةصاخ ةرابعلا هذه ةيمست :لوقي ءزاجملاو ةقيقحلاب ةصاخل

 هذه نم نومهفي اوناكام برعلاف الإو ؛ئراط حالطصا اذه فاضملا فذح

 .فاضملا فذحب زاجملاب هنومسي يذلا وه اًدحاو ىّنعم الإ ةرابعل

 يف نيرخأتملا ةقيرط ىلع «بازيملا لاس :يبرعلا بولسألا يف اثم كلذك

 :ينعي «بازيملا لاس :ةرابعلا هذه ةقيقح ءزاجمو ةقيقح ىلإ مالكلا ميسقت

 اذإ برعلا نم نَم نكل «بازيملا لاس الئاس راصو باذ ةرارحلا ةدش نم بازيملا

 انه ءال :نولوقيف «ةقيقح هنومسي يذلا ىنعملا هنهذ ىلإ ردابتي ةرابعلا هذه عمس



 ىنعملا وه لاثملا اذه يف اًراجم هنومسي يذلا ىنعملا اذه ءزاجملا دوصقمل

 ٍلَأْساَّو# لثم «بازيملا ءام لاس :ينعي «بازيملا لاس ؛هنم دارملا ةقيقحلا

 .ةيميت نبا اهركذي ةريثك ةلثمأ اذكهو ءاّمامت (۸۲:فسوي)4 هير

 لوقي امنيحف ءاملا هيف يرجي يذلا دودخألا وه رهنلا ءرهنلا ىرج :اّلثم اهنم

 مهنم عماسلا الو ءام نودب هسفن دودخألا ىرج ينعي وه ال ءرهنلا ىرج :يبرعل

 اهنأب ريباعتلا هذه ةيمست :اَذِإ ءرهنلا ءام ىرج :يأ «هدارآ يذلا الإ مهفي برعلا نم

 ةرابعلا نم رهاظلا ىنعملا جرخي يذلا وه زاجملا ءأطخ اذه :ةيميت نبا لوقي زاجم
 لأسا وه ددحم دحاو ىنعم الإ رخآ ىنعم ال انه نكل ءةنيرق دوجول رخآ ىنعم ىلإ

 انه نم ؛هؤام :يأ «رهنلا ىرج ..هؤام :يأ ؛بازيملا لاس ..اهلهأ :ينعي ؛ةيرقلا

 ثيداحأو تافصلا تايآ نولوأتي نيذلا نيرخأتملا ىلع درلا ىلإ ةيميت نبا لصي

 ام نكل زاجملا قيرط كولس وهو ليوأتلا قيرط باكترا ىلإ ءوجللاب تافصلا
 ةقاعتملا ثيداحألا كلتو تايآلا هذه نم يناعملا مهف كرت ىلإ مهرطضي يذلا

 نومدقتملا اًعيمج نولوقي مهو اميس ال ؟اهقئاقح ىلع رسفت نأ تافصلاب اهلك
 .اهتقيقح ىلع رسفت نأ ةرابع لك يف لصألا :نورخأتملاو مهنم

 ءاج ءال (۲۲:رجفلا) اص امص ُكَّلْئاَو كبَر ءاَجّو# :ىلاعتو كرابت هلوق اًلثمف
 فوذحم فاضم يأ ءاج «كبر ةمحر تءاج :اَذِإ مهفلا اذه زوجي ال كبر

 ًَءاَجو# :هباتك يف قحلا قطن امك قحلا :لوقن نحن «سقف كلذ ىلعو «هنومدقي

 .يردن ام ؟ءيجي فيك نکل (1؟:رجفلا)# كبَر

 هلثمل انضرعت ةبيرق ةبسانم يف نحنف هاًنيدحو اًميدق ءاملعلا هقرط ثحبلا اذهو

 .ةقيقحلا ىلع وه هب رسفي نأ يغبني ام لوأ يبرعلا مالكلا نأ :ةصالخلا ءاَضيأ

 ,( 00:08 :؟ا/ /۲) "تارامإلا ىواتفو ةلئسأ"
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 ہک تا



 ؟فلسلا بهذم نم ليوأتلا له باب 1

 حلاصلا فلسلا جهنم نم ناك ضيوفتلا وأ ليوأتلا نأ معزي نم كانه :لاؤس

 وأ ليوأتلا فلسلا نم دحأ نع تبث لهو حيحص رمألا اذه له ةدبقعلا يف

 ؟ضوفي وأ لوؤي نم مكح امو .ضيوفتلا

 فاقسلا اذه بتكب رثأتم ًالعف بابشلا نم ًاريثك انه نأ يل ودبي :ًالوأ :خيشلا

 وه نامزلا اذه يف راثت يتلا تاهبشلا هذه نأل ؛فاخسلاب قحب مهضعب هامس يذلا

 .دلبلا اذه يف شيعي يذلا فاقسلا اذه اهلصأ

 امنإو ضيوفتلا مدعو ليوأتلا مدع وه مهدنع ةدعاقلا فلسلا ءاملع :ًالوأ

 مهف ءاهبادآو ةيبرعلا ةغللاب مهملع هيلع لدي ًاريسفت ثيداحألاو تايآلا ريسفت

 ءاوتسالاب ءاوتسالا نورسفيو ؛هنولوؤيالو لوزنلاب لوزنلا ًالثم نورّسفُي

 ًاعبط اذهو «فلسلا اوفلاخ نيذلا فلخلا لوؤي امنإو هنولوؤيالو ءالعتسالاو

 ريبك دح ىلإ اهيف انضخ لاجملا اذه يف ةريثك ةطرشأ يلو ليصفتو نايب ىلإ جاتحي

 .ةلثمألا برض يف

 نآرقلا نم صوصنلا ضعبل ريسفت فلسلا ضعبل دجوي دق :نآلا لوقأ ينكل

 نم سيل وهو «ليوأت هنأب فلسلا اوفلاخ نيذلا ةلوؤملا ءالؤه مهوتي ةنسلا وأ

 :ناينعم هل ليوأتلا :ليوأتلا ةملك لوح انه ًائيش ركذأ نأ ديرأف «ليبسب ليوأتلا

 .يفرع :رخآلاو «يوغل امهدحأ

 ْملْعَياَمَّو# «نايبلاو امامت ريسفتلا ىنعمب وهف يوغللا ىنعملاب ليوأتلا امأ

 اذه «هيلإ دوعيامو هيلإ لٌوَويام ملعيام :يأ (/:نارمعلا) هلل الإ هَلبوُأت

 .يوغل ىنعم

ل
ا
 



 ةلالد جارخإ ىنعمب وهف يحالطصا :يأ :يفرع وه يذلا رخآلا ليوأتلا امأ

 مالك يف دصقي وه ليوأتلا اذه «ردابتم ريغ ىنعم ىلإ رهاظلا نع صنلا
 .مالكلا ءاملعلا

 همهفي ام فالخب ميركلا نآرقلا يف ةبآ فلسلا ضعب رسف اذإ :لوقن اذه ىلع

 :يأ ًاليوأت هنومسي يذلا اذه نأ :ةقيقحلاو ءلّوَأ !هه :نولوقي :ةلوأتملا ضعب

 ركذ ام ًالثم :ينعي ؛ريسفت وه امنإ ًاليوأت سيل وه رهاظلا هانعم نع صنلل جارخإ
 اَمَّنْيَأ ْمُكَعَم رهو :ةيآ ليوأت يف سابع نبا نع هريغو ريثك نبا ريسفت يف
 ريسفت اذه !ًاليوأت سيل اذه «هملعب مكعم وهو :سابع نبا لاق (4:ديدحلا»# مسك

 نع ثدحتي لجو زع هللا نأ ىلإ هبتناف اهرخآ ىلإ اهلوأ نم ةيآلا قايس ىلإ رظن هنآل
 دوصقملا نأ ةلمجلا هذه نم رهظي يتلا ةيتاذلا ةيعملا نع سيلو ةيملعلا ةيعملا

 امنإو اهرخآ ىلإ اهلوأ نم ةيآلا ةسارد نم ردابتي يذلا اذه سيل «هتاذب :يأ ءوهو

 مهف «سايع نبا نع درو اذهف «ةيملعلا ةيعملا ينع لجو زعانبر هنأ ردابتملا

 .ءيش يف ليوأتلا نم سيل وهو ًاليوأت هنومسيو اذهب نوثبشتي

 (؛:هط)# ىَرَأَو ٌعَمْسُأ اعم يِنَّنِإ :ًالثم ًادج ةريثكو ةريثك صوصن هلثمو

 مما كَم يِبَّنإ# . .ةيتفص ةيعم يه امنإو ةيتاذ ةيعم تسيل هذه :ًاضيأ
 ىنعمب ًاليوأت سيل اذه !ىرأو عمسأ :اهدعب امب ترسف امكعم (؛*:هط)# ىَرَأَو

 .ادج ةريثكو ةريثك ةلثمألا اذكهو «هرهاظ نع ظفللا جارخإ

 اولعج مهنأ نونعي اوناك نإ :اوُنّوُأ فلسلا نأب نومعزي يذلا ءالؤه :ةصالخلا

 فلخلا نأل ؛مهيفنأب مهَسفنأ نوبّذكُي مهف فلخلا بهذم وه امك ليوأتلا مهبهذم

 :نولوؤيال مهنأ وه ؟فلسلا بهذم وهام ءملسأ فلسلا بهذم :نولوقي

 ءاملع سفتف ؛نولوؤي مهنأل ؟اذامل ؛.مكحأو ملعأ هنأ اومعز فلخلا بهذمو

FE 



 مويلا سانلا ليلضتل ءالؤه نكل :نولوؤي اوناك ام فلسلا نآب نوفرتعي فلخلا

 ام مهنأ :ةقيقحلا ءاولوأ فلسلا نأب نومعزي نيلوألا نينمؤملا ليبس نع مهجارخإو
 ظفاحلا باتك يف ةعومجم ملسملا اهدجي ًأدج ةريثكلاو ةريثكلا صوصنلاو ءاولوأ

 .رافغلا يلعلل ولعلاب فورعملا يبهذلا

 ةفيعضلا ةيهاولا راثآلاو تاياورلا ضعب هئم تفذحو هترصتخا انأ تنكو

 ال مهلك ةمئثألا نم ظافحلاو مهعابتأو نيعباتلاو ةباحصلا تارشع كانه دجتف

 ليبسل فاخسلا اذه نم ليلضت اذهف كلذل ؛ةلوؤملا ىلع نودريو نولوؤي

 اذه هب لجدي امب مهل ملعال نيذلا سانلا ءالؤه اولضي نأ لجأ نم «نينمؤملا

 ةريثكلا هليلاضأب مهيلإ هلئاسر تلصو نمو مويلا هلوح نم يلتبا يذلا ناسنإلا

 .هلئاسر يف ةثوثبملا

 0١( :5 5:10 //484)'" رونلاو یدهلا"

 تافصلا باوبأ ىف زاحملاب لوقلا رثآ باب 1

 ؟زاجملاب [دقتعت] له :ةلخادم

 يتأن نأ عيطتسنو هدّدحملا :قيضلا ىنعملا الإ زاجم يف دقتعن ام :خيشلا

 ةيمست نكل ءزاجم اهنأب نيرخأتملا ضعب اهيمسي نآرقلا يف ريباعت انه :هنم بناجب

 ىلع رَّسَفُت نأ ةقيقحلا ةرابع لك يف لصألا :مهلوق عم ىفانتي زاجملا نم عونلا اذه
 اذه :ةنيرقل الإ اهليوأتب اهنع جورخلا زوجي ال هنأو ءاهتقيقح ىلعو اهرهاظ

 تارابع ضعب ىلإ نوتأي مهدجن كلذ عم نكل ءزاجملاو ةقيقحلل مهفيرعت

 :ىلاعت هلوق :اًلثم حالطصا ضحم اذه زاجم مهتيمستف ءزاجم اهنأب اهنع نولوقيف
 زاجم اذه :نولوقي (۸:فسوي)( ايف ابف يلا َرِعْلاَو ايف انك يبا َهَيرَقْلا ٍأْساَوط
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 ال يبرعلا بولسألا ثيح نم مالكلا اذه !بيط «فذحلا زاجم هنومسي مهلعل

 وحنو اهناطيحو اهرجش :ينعي ءةيرقلا لأسا يهو ةرابعلا رهاظ هنم مهفي دحأ

 وه ردابتملا امنإو اقالطإ يبرع نهذ ىلإ ردابتيال ىنعملا اذه ءكلذ
 هنأل ؛زاجم مالكلا اذه ىمسي ال ردابتملا وه ىنعملا اذه نألو ءاهلهأ..اهناكس

 .زاجملا مسا يف هنورشحي مه كلذ عم «ردابتملا

 ةميدقلا ةيبرعلا ةرابعلا هذه ذخأت نأ اندرأ ول «بازيملا لاس :يبرعلا لوقي الثم

 باذ ةرارحلا ةدش نم بازيملا نأ ةرايعلا هذه ةقيقح ؛زاجملاو ةقيقحلا ةقيرط ىلع
 «بازيملا لاس ؟موهفملا وهام ءاًقالطإ همهفي دحأ ال ىنعملا اذه نكل «لاس ىتح

 لقتتي امنيح ءزاجم اهنومسي مه نكل ءاّراجم تسيلو ةقيقحلا هذه «بازيملا ءام :يأ

 مهنأب دجن تافصلا تايآو تافصلا ثيداحأب قلعتي ام ىلإ ةلأسملا هذه يف ثحبلا

 راصيالو ءةقيقحلا ةيبرع ةلمج لكب لصألا نأ :اهيلإ اوراشأ يتلا ةدعاقلا نع اوداح

 اًنَض ُكَنَلاَو كبَر ءاَجَو# :ةفورعملا ةيآلا اًلثمف :ةرورضلل الإ زاجملا ىلإ اهنع
 ءاملع يمسي كلذلو «كبر ءاج ام :ىنعمب اهنورسفي :كبر ءاج (؟؟:رجفلا)4اًمَص
 يتأيام انبر ال :نولوقي مث ؛كبر ءاج :لوقي انبرف ءةلطعملاب ةلوؤملا ءالؤه فلسلا

 اذه :لاق ؟اذامل «لزنيامال .. ةليل لك يفانبر لزني» «هرخآ ىلإ الو الو ئجيالو

 مهف نع مهفارحنا الإ ءيش كانه سيل ؟زاجملاب لوقلا ىلإ مهرطضا يذلا ام ءزاجم

 هيلع مهيبن نم ةٌّرشابم ةباحصلا همهف يذلا يبرعلا بولسألا ىلع ةنسلاو باتكلا
 .ليوأتلا اوفلكتي مل كلذلو ؛مالسلاو ةالصلا

 تافصلا تايآ ليوأت يف ةرورضلا نيأو «ةرورضلل الإ زاجم كانه سيل :اًدإف

 عيطتسي دحأ ال ثيح ةيميت نبا مالسإلا خيش هاَفَو ثحب اذهو ؟تافصلا ثيداحأو

 ...هب وه ىتأ ام لثمب يتأي نأ
 6200:47:09 /1) ”"ةنيدملا تاءاقل"
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 لهآ ضعب ركذ باب [4814]

 مهيلع درلاو تافصلا يف ةلطعملا نم لالضلا

 :[مامإلا لاق]

 ركني ؛ةعزنلا يلزتعم :ةديقعلا يفلخ كلذ ىلإ (فاقسلا نسح يأ) وهو

 هلل دمحلاو مهنم انأو - مهعابتأو ةمئآلا نم اهب نينمؤملا يمريو «ةيهلإلا تافصلا

 بذكيو :"هيبشتلا هبش عفد" يزوجلا نبا باتك ىلع اهدّوس يتلا هتاقيلعت يف-
 لوقي وهف ؛دلجم يف باتك كلذ نم ناكل تيصقتسا ول بيذاكألا نم ًاعاونأ مهيلع

 :هتاقيلعت نم ١١( 5 ص) - لاثملا ليبس ىلع -

 كلذ ىور امك ؛ًاريخأ "ديحوتلا" هباتك هفيلأت ىلع ةميزخ نبا ظفاحلا مدن"

 ."(۷٦۲ص) " تافصلاو ءامسألا" يف يقهيبلا ظفاحلا

 بسني مل يقهيبلا نآلو ءةتبلا مدني مل ةميرخ نبا نآل ؛جودزم بذك اذهو

 ناميإلا وهو "هديحوت" ىلع ةميزخ نبا ظفاحلا مدني نأ لقعُي فيكو «هيلإ كلذ
 ناتهب اذه كناحبس !؟يهقيبلا ظفاحلا كلذ لقني نأ لقعي فيك لب !؟ضحملا

 . ميثأ كافأ نم ميظع

 ءامسآلا"نم ةروكذملا ةحفصلا ىلإ تعجر نإ !ميركلا ئراقلا اهيأ تنأو

 ال هنأب ةميزخ نبا فارتعا اهيف امنإو :ىرتفملا مدنلا اهيف دجت مل ؛" تافصلاو

 مل ينيياطبلا لضفلا ابأ نإف ؛تحص نإ يهقيبلا اهاور ةصق يف مالكلا ملع نسحي

 :لوقأ ينإف كلذ عمو «هب ملعأ هللاف ؛ةبسنلا هذه يف يناعمسلا هركذ الو :هفرعأ

 كلذ نظي امك هبيعي ال - هنع حص نإ - ةميزخ نبا نم روكذملا فارتعالا نإ

 ةوسألا كلذ يف هل نإف ؛هلضف نم ديزيو «هنأش عفري امم وه لب ءضرغملا لهاجلا



 ًانيقي مهنم سيلو «ناسحإب مهعبت نمو ةعبرألا ةمئآلاو حلاصلا فلسلاب ةنسحلا

 ملعأ فلخلا ملعو «ملسأ فلسلا ملع" :نولئاقلا مهو فيك «(مالكلا ءاملع)

 ْنِم حُر َةَمِلَك ْتَرْبَكل «نوملعي اوناك ول هنيعب رفكلا وه اذهو !؟"" مكحأو

 نيذلا فلسلا سأر ىلع هني هللا لوسرو ال فيك" '4ابِذَك لإ نولو نإ ْمهِهاَوْفَأ

 ءةمألا فلس اهيف اوفلاخ يتلا ةلثمألا برض لاجم نآلا سيلو ! مهملع نم اوزمغ

 نم ريثك يف جراوخلاو ةلزتعملا اوقفاو مهنأ ملعي نأ قفوملا ملسملا يفكي نكلو

 نوحرصيال مهنكلو «قولخم هللا مالك نآرقلا نأب مهلوق كلذ نم «مهتالالض

 هنولوأتي مث ! " قولخم ريغ هللا مالك :-ةيقت - نولوقي لب «ةلزتعملا حيرصت
 ىلاعت هلوق حيرص كلذب اولطعف !مهفي هنكلو ! عمسي ال يذلا يسفنلا مالكلاب

 وه يهلإلا مالكلا اولعجف .."'4ىَحوُي اي ْعِوَتْساَقا :مالسلا هيلع ىسوم هميلكل
 لعف امك ًامامت ! نارودلاو فللاب نكلو مالكلا ةفص اولطعف «' ”يهلإلا ملعلا

 اولطعف !'”ملعلا :دارملا نإ :اولاقف ءرصبلاو عمسلا ةفصب - مهضعب وأ - ةلزتعملا

 ؛ليطعتلا وه اذه نكي مل نإف «مالكلا ةفص اولطع امك رصبلاو عمسلا يتفص كلذب

 .ليطعت ايندلا يف سيلف

 "ولعلا رصتخم" يباتكل يتمدقم يف ةفارخلا هذه لاطبإ رظنا.(020ص) "يروجابلا ةيشاح" رظنا(١)
 .[هنم]. 60-9 ٤ص )

 .[هنم]. ١ :فهكلا (؟)

 .[هنم]. ۱۳ :هط (۳)

 يغابلا لهاجلا كاذ خيش «(۲۷ص) "هتالاقم" يف حرص امك «يمهجلا يرثوكلا بهذم وهو(

 .(هنمإ. فاقسلا

 .[هنم].(75ص) ”ولعلا رصتخم" يباتكل يتمدقم رظنا (0)

 ہا



 لثم ؛''مهئاملع لضافأ نم عمج هنم بات مالكلا ملع نالطب حوضولو

 مهمحر نيمرحلا مامإ دلاو (ينيوجلا فسوي نب هللا دبع دمحم يبأ ةمالعلا)خيشلا

 ؛(ديجملا نآرقلا يف توصلاو فرحلاو ةيقوفلاو ءاوتسالا تابثا يف هتلاسرو) «هللا

 ببس اهيف مهل نيب هللا يف هناوخإل ةحيصن اهبتك دقف ؛كلذ ىلع ةلدآلا ىوقأ نم

 مويلاو هللا وجري ناك نمل ًاّدج ةديفم يهو «ةيفلسلا ىلإ ةيرعشألا نع هعجارت

 .(081/ /ه١1 /1) "ةيرينملا لئاسرلا ةعومجم " يف عجارتلف ؛رخآلا

 بهذم ىلإ عوجرلاو ةبوتلا يف ؛«نيمرحلا مامإ هنبا) هنتس ىلع ىرج دقلو

 رجح نبا ظفاحلا مهنم ؛ءاملعلا نم دحاو ريغ هنع كلذ ىكح امك ؛فلسلا

 الإ مالكلا ملع نم دفتسي مل هنأ هنع ۰ /1) "حتفلا" يف لقن دقف ؛ينالقسعلا

 . "فلسلا بهذم تدقتعاو تعجر دقف ؛نآلاو" :لاق كلذلو «ةريحلا

 ال ! انباحصأ اي" :لبق نم هوبأ لعف امك هباحصأل ًاحصان هتوم دنع لاقو

 اهيأ تدرأ اذإو." هب تلغاشت ام ؛تغلب ام يب غلبي هنأ تفرع ولف ؛مالكلاب اولغتشت

 حيحصلا لقنلل ةيفانملاو ؛ةريطخلا مالكلا ملع راثآ نم ًارثأ ىرت نأ ميركلا ئراقلا

 «فاقسلا ذيملتلا كاذك ؛هارجم ىرج نمو يرثوكلا بتك أرقاف ؛حيرصلا لقعلاو

 ام َنوُمْلَعَتَي امنإ مهنم هنوملعتي يذلا نأب ةعانقو ةريصب كديزي ام ىرت فوسف

 نم كلذ ىلع لدأ الو ؛هومزتلا اذإ هنيعب رفكلا وه لب "4 ةُهْعَفْنَياَلَو ْمْهَّدُهَي
 اهرتاوتل ؛ةلالدلا ةعيطقلا توبثلا ةيعطقلا يلعلا هلل ولعلا ةفص راكنإ ىلع مهقافتا

 مث نمو «ةنفعلا مهلوقع اهيف نيمكحم «ةمئألاو فلسلا لاوقأو ةنسلاو باتكلا يف

 .[هثمب.(۲۷ص) قباسلا ردصملا رظنا )١(

 الل



 ! ناكم لك يف هنإ :لاق نم - '''ةلزتعملاو ةيضايإلاك - مهنمف :اوفلتخا دقف

 نم مهنمو!ةيفوصلا ةالغ ةديقع وه امك دوجولا ةدحو وأ لولحلاب لوقلا همزالو

 لخاد الو .فلخ الو م امأ الو راسي الو نيمي الو «تحت الو قوف ال هنإ :لوقي

 ةبطخ يف قشمد يف خباشملا ضعب نم اذه تعمس دقلو ! هجراخ الو ملاعلا

 اذهو !!هنع ًالصفنم الو «هب ًالصتم ال لاقف «ليطعتلا يف مهضعب قرعأو !! ةعمجلا

 فص :ًانايب برعلا حصفأل ليق ول هنإف ؛يهلإلا دوجولل دحجلاو رفكلا وه هللا رمعل

 فصو يذلا اذه نم رثكأب هفصي نأ عاطتسا امل ؛هل دوجو ال يذلا مودعملا ائل

 يف نعاطلا ملاعتملا لهاجلا اذه هيف عقو يذلا وه دحجلا اذهو !!مهبر هب ءالؤه

 هتلاسر يف لاقف «تاءارتفالا ىتش ةنسلا لهأ ىلع يرتفملاو ءفلسلا ةمئأ

 ١ ١(: ص) "ديحوتلا ددع نمل ديدنتلا" ةموعزملا

 الو ملاعلا جراخ هنأب فصوي ال هناحبس هللا نأب ةعامجلاو ةنسلا لهآ حرص"

 لهأ ةديقع" :ًاروزو ًابذك اهامسأ امل ىرخأ ةلاسر يفاذه رركو ."هلخاد

 .(55ص)"ةنسلا

 !؟مودعمل مأ دوجومل فصو وه له :فصولا اذه يف ملسملا رظنيلف :تلق

 5 ." ربك الع نولو نع لَو ةئاَحْبُسل

 ر

 عماجلا" ب هايإ مهتيمست ىلع مهقفاويو "٠ عيبرلا دنسم" مهباتكو ةيضابإلا ىلع فاقسلا ينثي )١(
 هيف ةعوضوملا ثيداحألا ةرثكل ؛روز يهو ؛"يراخبلا حيحص" ل مهنم ةضراعم "حيحصلا

 )۳۳١( "ةفيعضلا" رظنا ! (مامإلا) ب عيبرلا فصيو :(550١١ص) فاقسلا اهضعب ىضترا

 يبأ ىلع دريو ! ءاليتسالاب (ءاوتسالا) مهريسفت يف ةلزتعملا قفاوي هنأب /١1١7( ص) حرصيو

 .[هنم].!! مهيلع كلذ در هنأل يرعشألا نسحلا

 .[هتم]. ٤۳ :ءارسإلا ()

 ہا اسس



 فصو نيح ةقيقحلا ديك باصأ هنإف ؛ةيميت نبا مالسإلا خيش هللا محرو

 :هلوقب ةهبشملا نم مهيضراعمو ةلطعملا ةافنلا ءالؤه

 لطعملاو ؛ىشعأ هبشملاو ءًاماع دبعي لطعملاو ءًامنص دبعي هبشملا"

 هيزنتو «هيبشت نودب تافصلا تابثإ :ةمئآلاو فلسلا هيلع يذلا قحلاو !"ىمعأ

 عمس امل هنأ ءالقعلا ءارمألا ضعيل تعقو يتلا فئاطللا نمو .ليطعت نودب

 ٌموق ءالؤه" :لاق ؛لطابلاب نيلداجملا خياشملا ضعب نم لّطعملا فصولا كلذ

 !" هیر اوعاضأ

 فصولا ةروطخب رعش فلسلا يف نعاطلا لهاجلا كلذ نأ يل ودبيو

 ىرخأ ةرابعب ءارقلا ىلع سيلدتلا ىلإ أجل اذل ؛ألقعو ًالقن ضوفرم هنآو ءروكذملا

 ىلع هل هقيلعت يف لاقف «هئارق ةماع هل هبتني نأ نود هسفن يف نيمكلا ضرغلا يدؤت

 :(۷١١ص) مدقتملا يزوجلا نبا باتك

 لب ءةتبلآ ناكم لك يف دوجوم هللا نأب لوقن ال اننأ وهو ذج مهم رمأ انهو"

 !"ناكملا قلاخ هنأل ؛ناكم الب دوج وم هناحبس هللا نأ دقتعنو «كلذ لوقي نم رك
 جراخب سيل ىلاعت هللا نأ :قباسلا كحيرصت ضقاني كنم حيرصت اذه :لوقأف

 دقف ؛اذه كلوق يف اقداص تنك نإف «ملاعلا جراخ ناكم ال هنأ كلذو ؛ملاعلا

 ناد نم مهتت -ملعن اميف - لازت الو تنك يتلا فلسلا ةديقع ىلإ تعجرو تيدتها

 قحلا لوق كيلع انأرق الإو «يلثمك هريغو ةيميت نبا لثم ؛ميسجتلاو رفكلاب اهب

 نم هتيب ناك نم) :يماعلا لشملاب نيرّكذم ؛'74ِاَنلا َّسِم اوُرَمَك َنيِذَّنِل ٌلْيَوَمل
 مالكلا ءاملعل ةئيسلا راثآلا كلت نم نإو (!ةراجحلاب سانلا مري الف ؛جاجز

 .[هنم]. (۲۷:ص) -(1)



 ةمئأ دوهجل ًانزو نوميقي ال مهنأ :مهب رورغملا فاقسلا كاذك مهتفسلفب نيرثأتملاو

 نماوححص ام ىلع مهءاوهأ نوطلسي مهنإف ؛مهداقنو مهئاملعو ثيدحلا

 الإو :ًاقيعض ناك ولو «هباوجتحاو هولبق اهنم مهل قار امف ءاوفعض وأ ثيداحألا

 نيرخأتملاو مهنم نيمدقتملا يف ًاًدج رهاظ اذهو !! ًاحيحص ناك ولو هوضفر

 ثيدح اوفعض دقف ؛يرامغلا هللا دبعو «يرثوكلا خيشلا كلذ ىلع لاثم حضوأو

 اهقتعأ" :ةئلِي لاق :ءامسلا يف :تلاق."؟هللا نيأ" ولو هلاؤس هيف يذلا ةيراجلا

 داز هنإ لب ! فاقسلا ؛مهديلقت يف كلاهلا كاذ كلذ ىلع مهعبتو :"ةنمؤم اهنإف

 :(8١٠١ص) "هيبشتلا هبش عفد ىلع هقيلعت" يف لاقف ءًارورغو ًانايغط مهيلع

 !" هللا نيأ :لقي مل ةا يبنلا نأب عطقن نحنو"

 !"عنشتسملا ظفللا كاذ"

 ءاملع دنع هتحص ىلع قفتم ثيدحلا نأ ملعي وهو اذه رتهتسملا لوقي

 كلامك ؛ةمئألا رابك هب جتحاو «فلس نع ًافلخ لوبقلاب يقلتم ؛نيملسملا

 ةميزخ نباو دوراجلا نباو ةناوع وبأو ملسم هححصو «مهريغو دمحأو يعفاشلاو

 - ةلوأتملا نم مهضعبو - ظافحلا نم ةعامج كلذ ىلع مهعبت مث «نابح نباو

 .مهريغو ينالقسعلاو يبهذلاو يزوجلا نباو يوغبلاو يقهيبلاك

 ةمئألا ءالؤه فلاخي رباكم دحاج لهاج يف لقاعلا ملسملا لوقياذامف

 نودّدري نيذلا فصيو لب !! هوححص يذلا او يبنلا ظفل عنشتسيو !؟ظافحلاو

 هنأل زاب نبا خيشلا ةليضف فصيو لب «(ةمسجملا) ب (187ص) يوبنلا ظفللا اذه

 هنأو «هشرع ىلع هللا ءاوتسا ةديقعل (188/1) "حتفلا" ىلع هقيلعت يف رصتتا

۱۱۲ 



 :هللا هظفح خيشلل ًاريشم لوقيف ء(؟هللا نيأ) ب لاؤسلا زوجي

 ديحوتلا فرعي ال هنأل ؛ةئبلا - "حفلا" - هيلع قلعملا مالكب هربع الو"

 !!"بتيلو "ءامسلا يف هللا" ةديقع ىلإ سانلا وعدي نم اذه دعب لجخيلف

 ليوأتلا قيرطب تافصلا تايآ يناعم ركنيو ءدلج يمهج وهف ؛ةلمجلابو

 ءاعداب ةحيحصلا تافصلا ثيداحأ ركنيو «ءءاوتسالا تايآب لعف امك «ليطعتلاو

 ؛ريثك هوحنو ثيدحلا اذهك ءليدعتلاو حرجلاو ثيدحلا ءاملع ةفلاخمو مهفعض

 ىلع هجيرخت يف يرتفيو «" ةروص نسحأ يف يبر تيأر" :#800 هلوق فعضي وهف

 كحضلاو «عباصألاو ؛ةضبقلاو «نيديلا ثيداحأ فعضي امك ءةمئآلا ضعب

 هراوعو هلالضو هلهج سانلل نوفشكيو «هل نوغرفتي انناوخإ ضعب لعلف ءاهريغو

 . هرورش نينمؤملا هللا ىفك

 ُلُكوهو - ناسنإلا اذه لاحل نايبلا نم قبس ام ميركلا ئراقلا اهيأ تفرع اذإ

 اهيلإ نيعادلاو اهتمئأو ةنسلا عابتأ ىلع هنعطو هلمح ببس كل فشكني - لج نم
 دقو «هزملو هزمغ نم هوس ام فئاحص نم ةحفص ولخي داكي الف ءاهنع نيباذلاو

 (مسجملا) ب يئفصي وهو الإ ينركذي داكي الف «هنم رفاو طسقب ينّصخ

 لمحي هنأ ةعطاق ةلالد لدي يذلا رمألاو «بذكلاو روزلاب ًانورقم !!(ضقانتملا)و

 دسحلاو ءاضغبلا :انلبق نم ممألا ءاد هيلإ بد هنأو ! كاوُتَمأَنيِذَّنِل اغ هبلق يف

 ثيداحألا دقن قرطب غلاب لهج ىلإ «هللاب ذايعلاو نيدلا ةقلاح :ةقلاحلا يهو

 .اهحيحصتو

 .(1؟-ه ص /1/١)'"ةحيحصلا ةلسلسلا"

 سمي



 تافصلا يف فلسلا بهذم باب 53

 ةلطعملا لالض نايبو «هيف مويلا ةاعدلا فقومو

 :[مامإلا لاق]

 :هيف مويلا ةاعدلا فقومو تافصلا يف فلسلا بهذم

 قلب هيبن هب ربخأ وأ هباتك ىف هسفن هب فصو امب ىلاعت هللا نوفصي فلسلا
 ص

 "هذه يف ؛خلا.... ليوأت ريغ نم ًةقيقح هسفن هب فصو امك هنأ كلذب نونمؤيو

 مسق :نيمسق ىلع ءالؤه ناف ؛نييفلخلا نم هريغ ىلع يفلسلل ةزيمملا ةغصلا

 اهيناعم قئاقحب ناميإلا نود تافصلا ثيداحأو تايآلا ظافلأب نونمؤي ةضّوَفُم

 اوسردي مل نيذلا نييفلخلا نم ريثك نآلا هيلع يذلا وه اذهو. ىلاعت هللاب ةقئاللا

 اهب ًاونمؤي ملو اهومضهي ملو اهومهف وأ اهومهفي ملو اهوسرد وأ فلسلا ةديقع

 دقافو) مالسإلا ىلإ ةاعدلا نم مهنأب نورهاظتي نيذلا ىلع اذه بلغيو

 مهنمو الهاجت وأ الهج فلسلا بهذم وه اذه نأ معزي مهضعبو (هيطعي ال ءيشلا

 (ظفللا يف فالتخالا» ىلع هقيلعت يف كلذب حرص امك ةدغ وبأ خيش يرثوكلا

 .( ١ ص) ةبيتق نبال

 ليوأتلا مساب ىلاعت هللا تافص ضعب اًمتح نوركني ةلطعم ةلوؤم مسقو

 فارحنالا اذه ةيار لماح وه لب «يرثوكلا مهنمو ؛هعضاوم نع ملكلا فيرحتو

 .رضاحلا رصعلا يف

 8١-81( ص)" تاءارتفالاو ليطابألا نم ةدغ يبأ تاملك يف امع باقنلا فشك

 ...ةفصلا هذهف :اهباوص نأ رهاظلاو ءاذك )١(

16٤ 
 ہا



 ةضوفملاو ةلطعملا ىلع درلا باب ]۸۲١[

 :لوقت نأ تافصلا ىف فلسلا بهذم نأ لوقي ءاملعلا ضعب :لئاسلا

 .هتاذب ىوتسا :لقت الو ««ه:هط)4ىَوَتْسا شْرَعْلا َىلَع ُنَمْحَّرلال

 .ةويأ :خيشلا

 .معن :ةلخادم

 ءطقف ىوتسا طقف :هتاذب لقت ال ءايندلا ءامسلا ىلإ انبر لزني [كلذك] :ةلخادم

 ؟مكباوج امف ؛ةرملاب ريسفت نودب

 ؛مولعم ءاوتسالا :كلام مامإلا ةرجهلا راد مامإ لاق امك يباوج :خيشلا

 .لجرلا اوجرخأ «ةعدب هنع لاؤسلاو ؛ةلوهجم فيكلاو

 «ضيوفتلا ةعامجب َنوَّمسُي مهو ؛تركذ ام مهنع تيكح نيذلا لوقن نحن

 .ديعب وأ بيرق نم فلسلا نماوسيل ءالؤهف

 .هتاذب ىوتسا شرعلا ىلع نمحرلا :لقت ال :نولوقت نيح :ءالؤهل لوقن

 .نولوقي اذكه.ىوتسا شرعلا ىلع نمحرلا :لوقن امنإو

 ىلع نمحرلا :لوقن هايئدبم مكعم قفاون :مهل لوقت ؟مهف ريغب مآ مهفب مهلأسن

 شرعلا ىلع نمحرلا :متنأو نحن لوقن نيح نكل «هتاذب ديق نودب ىوتسا شرعلا
 لطعم هنأ هنم انفرعو فشكناو طقس مهف ريغب :لاق نإف ؛مهف ريغب مآ مهفب.ىوتسا

 .هيزنتلا نودصقي مهنأ دعب نمو لبق نم نوريثك هيِعّذَي ناك ام ءارو رتستي

 شرعلا ىلع نمحرلا :ىنعم امف ؛مهفلا عم نكلو «هيزنتلا دصقن ًاضيأ نحن

 ؟ىوتسا



 ؟انه ىلإ تمهف كلعل
 .معت :ةلخادم

 :لوقت امكو.ىلعألا يبر ناحبس :لوقت امك #ىوتسا شرعلا ىلع نمحر لا#

 امك هشرع قوف لجو زع هللاف «ةيآلا رخآ ىلإ..(15:كلملا»#ِءاََّسلا يف ْنَم ْمشِمْأأ

 [هقلخ نم نئاب] «هتاذب هشرع قوف ىلاعتو كرابت هللا :كرابملا نب هللا دبع مامإلا لاق

 «هقلخ نم نئاب ؛هتاذب هشرع قوف ىلاعتو كرابت هللا :ءايشأ ةثالث ؛هملعب مكعم وهو

 نمحرلا نأل ؛هنم ًاهقفت اهلوقي امنإ ءكرابملا نب هللا دبع مامإلا لوقي امنيحف

 ولف «تاذلا ءامسأ نم وهف «هلإلا مساك لجو زع انبر اهب ىمسي يتلا ءامسألا نم

 .ناسنإ لك همهفي ام وه امنإو ءاندنع نم ةفاضإ تسيل

 .ضرألاو تاومسلا قلخ هللا :ًالثم ىنعي

 انفضأ اننأ كلذ ىنعم سيل اذه ءضرألاو تاومسلا قلخ هتاذب هللا :انلق اذإ

 مل «هتاذب هللا قلخ :يأ ءضرألاو تاومسلا هللا قلخ «هللا ةملك نم ذخؤي ال ًانعم

 .هاوس دحأ كلذ ىف هک راشی

 كلذ لوقي نأ ديري امك انلوأ نحن اننأ ينعي ال ريسفتلا :يأ «ليوأتلا اذه

 .هتاذب :اولوقت الو «ىوتسا شرعلا ىلع نمحرلا :اولوق ءًاطخ حصانلا

 انلق اذإو «هتاذب :هانعمف مهفب.ىوتسا شرعلا ىلع نمحرلا :انلق اذإ نحن

 ہا
7 11 



 «حلاصلا فلسلا انفلاخ دقف «هانعم ام يردن ال مالك.ىوتسا شرعلا ىلع نمحرلا

 .ليطعت نودو هيبشت نود مهعم اهب نمؤن يتلا تافصلا لك يف نأشلا وه امك

 :هلوقل ليطعت نود .(١١:ىروشلا»#ٌءْيَت ِهِلْثمَك َسْيَلل :ىلاعت هلوقل هيبشت نود

 اوناك ةلزتعملا نم ةميدقلا قرفلا ضعبف :(١١:ىروشلا)#ُريِصَبلا ٌعيِمَّسلا رهو

 .ميلع وه ينعي :نولوقيف ءرصبلاو عمسلا ةفص :نيتفصلا نيتاه نع هللا نولطعي

 ٌَوُهَو# :لوقي انه نكل ؛(14:ةرقبلا)4ٌميِلَع ِءْيَش لكي َوُهَو# ؛تباث ميلع هلل

 يف ءاج امب انمآ اذإ اننآ نومهوتي مهنأل ؛امهوركنأو «(١1:ىروشلا)# ُديِصَبلا ٌعيِمَّسلا

 .ههيشن اننآ مهنظب كلذ عم ءهيبشت نودب انبر باتك

 كرايت هللا دوجو راكنإ ىلإ ةلطعملا ءالؤهب يدؤي نأ هتياهنو لوطي ثحب اذهف

 نيح «هللا همحر ةيزوجلا ميقلا نبا مامإلا كلذ ىلإ راشأ دقو «لصآلا نم ىلاعتو

 .ًامدع دبعي امنإ لطعملاو ءًامنص دبعي امنإ مسجملا :لاق

 مهنأل ؛ًاقلطم ًايفن ىفن يذلا ؟ًالالض دشأ امهيأ نكل ءلاض امهالك

 زع هللا نع نوثدحتي امنيح «- ةميدقلا انسلاجم ضعب ىف هانركذ اذهو -...نولوقي

 لجو زع هيف لاقي ال ءانبر فصوي ال ءال :نولوقي ءىوتسا شرعلا ىلع هنأو لجو

 وهال ءنيمي وهال «تحت وهال «قوفوهاال.قوف :لاقيال «قوف هللا :-مهدنع-

 .هجراخ الو :ملاعلا لخاد وه ال «راسپ

 ًامدع دبعي لطعملا :قحب ميقلا نبا لاق كلذل ؛مدعلا ىلإ اوعجر :ًاذإ

 انل فص :ًانايب سانلا حصقأل ليق ول ءهجراخ الو ملاعلا لخاد ال نكي مل اذإف



 ال مامأ ال ءراسي ال نيمي ال «تحت وه الو قوف وه ال :كل لاقف ؟وه ام مودعملا

 .هجراخ الو ملاعلا لخاد ال .فلخ

 هولطع امل مودعم هنأب مُهَّبر اوفصو دقف «مودعملا وه اذه تقدص :هل لوقن

 الو عرشلا دودح دنع فقن نأ بجي نحن ءامدع دبعي :ًاذإ لطعملاف ,تافصلا نم

 ءانعمسك سيل هعمسف «اريصب ًاعيمس ناك اذإ لجو زع هللا نأل ؛ةسيقألا لمعتسن

 .دوجوم هللا :لوقن نآلا نحنف ءاندوجوك سيل هدوجو نأ امك ءانرصبك سيل هرصبو
 -هيبشتلا نم هيف نومعزي اميف عقن ال ىتح- لوقن نأ كلذ ىنعم لهف ءدوجوم انأو

 تاقولخملا هذهو تنأو انأو «دوجوم هللا :نيتقيقح نم ةقيقح ركن. .نيئيش دحأ

 .تطمرق دقف «تركنأ امهيأو نيتقيقحلا نم ةقيقح راكنإ نم دب الف «ةدوجوم

 .دوجوم هللا :دوجوم انآ :تلق اذإ

 ؟دوجوم ريغ فيك «قولخملاب قلاخلا هيبشت هيف هنأل ؛ًادوجوم سيل هللا :ًاذإ

 .دوجوم

 .ًادوجوم تسل يذلا انأ :ًاذإ

 .رم امهالحأو

 :دجوم نودب دوجو :نولوقي امك هدوجو نکل ؛دوجوم انأو ؛دوجوم هللا :ًاذإ

 نإو ءيندجوأ يذلا وه لجو زع هللا نأل ؛دوجولا نكمم انآ امأ .دوجولا بجاو

 ىَقْبَيَو هِناَقاَهْيَلَع ْنَم لَك :ةميظعلا ةقرافلا هذهل ًاقيقحت لاق كلذلو ؛ينمدعأ ءاش

 .(15-70:نمحرلا)# ماَرْكإلاَو لالخ ا وذ كبَر هجو

3۸ 
 ہا



 هے لثوگ سی :ىفن «یفنام يفتنو .تبثأ ام تبثن نحن :ًاذإف
 .تبثأ ءريصبلا عيمسلا وهو «(١١:ىروشلا) يس

 كلذ ىلعو «ءيش هلثمك سيل :نكلو «ناتتباث ناتفص ناتقيقح هرصبو هعمسف

 .ليطعتلا يف الو هيبشتلا يف عقت الو حيرتستف «تافصلا لك دّرَط

 .لاؤسلا نم تلأس ام باوج اذه

 اذه ءىلع ىوتسا ءىوتسا شرعلا ىلع نمحرلا :لئاقلا اذه يل لاق :ةلخادم

 ؟هل لوقأ اذامف ءاهانعم لوقت اذام «هللا ديل كمهفل لوقت امف ءىوتسال كمهف

 ةلكشملا هذه ام ءةيلايخ تسيل يهو لوقأ ءاهب يطعي يتلا ديلا :خبشلا

 ؟وه لوقي اذامو «ةريبكلا

 ..ءاهرسفت نأ عيطتست ال ديلا نأ ماد ام :لوقي وه :ةلخادم

 ؟هدنع ديلاب دوصقملا ام ؟لوقي اذام وه ءال :خيشلا

 .ضوفم وه :ةلخادم

 .ًاذإ لطعم ءوه اذه :خيشلا

 ؟دوقفم وأ دوجوم ؟هللا وه ام :عوضوملا سفنل عجرن :ًاذإ

 .دوجوم :ةلخادم

 مكحن ذئنيحو نيتقيقحلا ىدحإ ركنأ :ًاذإ دوجوم انأو «دوجوم :خيشلا

 .كنع فيلكتلا طقس هنأب كيلع

 ةرعاشألا ورخأتم ةقيقحلا يف مه يذاتسأ ءةلأسملا سفن يفانخيش :ةلخادم



 دوجوم ظفل نآل :اولاقف ءانذاتسأ كمالك رخآ ىف ترشأ امك «دوجوم :ظفل اوفن

 نم اوبره ءاذكو يروجيبلا حرش يفاوبرهف «دوجولا بجاو وهف ءأدجوم يضتقي

 هللاو ًادجوم تبثي دوجوملا نآل ؛دوجوم :لوقنال :اولاق «دوجوم ظفل

 .دوجولا بجاو

 .ةيظفل ةشقانم هذه :خيشلا

 .معن يأ :ةلخادم

 .درلاو ذخألا يف دري ال اذه نكل :خيشلا

 له دوجوم ظفل ؛ةيئرجلا هذه انخيش ايانل حضوت نأ بحأ انآ نكل :ةلخادم

 ؟ًادجوم يضتقي نومعزي امك ةقيقحلا يف وه

 نوشقاني مه مهنأل ؛ًالعف نولوقي امك ةيطنزيب ةشقانم هذه نكل ءال :خيشلا

 .ةيظفل ةشقانم نآلا

 نأ يرشبلا فرعلل ةبسنلاب ةداع مزلتسي «لوعفم مسا «دوجوم مسا :ًالعف

 يذلا هدجوأ «دوجوم ءرخآ ىلإ..قيربإلا اذهو سأكلا اذهف ءًادجوم هل نوكي

 ىدوجولا بجاو وه :مالكلا ءانثأ يف انلق امك لجو زع هللا نكل ءهرخآ ىلإ..هعنص

 .دوجوم ةملك كرتنف «هدوجو ًامئاق نوكي نأ ىفني ام دوجولا بجاو هنوك نکل

 مدقي ال ظفلب ًاكسمت ةشقانملا نم نورفي مه ذئنيحف «هدوجو ًاققحتم هدوجو ًامئاق

 .رخؤيالو

 اذه يف ةغللا سوماق نم هانيغلأ دوجوم مسا ؛مسالا اذه انيحم :خيشلا

 .دوقفم ءال :اولوقي نأ نوعيطتسي ال «هدوجو ققحتم نكل .ثحبلا

 ا
 يا



 .ًائيش مهديفي ال ظفللا اذهب كسمتلا :ًاذإف :خيشلا

 نم ةطوطخم لازت ال ةلاسر يف اهتأرق تنك ةملك اوظفحي نأ انناوخإ وجرأو

 لاقي تافصلا يف لاقي ام :بتكلا ضعب يف تلقن امبرو «يدادغبلا بيطخلا مالك

 .ًاتابثإو ًاباس تاذلا ىف

 نم مزلي له «دوجوملا ةظفل نم دوصقملا انحضوأ دقو .دوجوم هنإ تلق اذإ

 ؟قولخملاب قلاخلا ةهباشم كلذ

 ال :باوحلا

 ؛تاشقانملا هذه لك نم حيرتست «تاذلا يف لوقت ام تافصلا يف لق كلذك

 نم ريثك نأل ؛ةلضم اهيف شقانتلاو لئاسملا هذه ليصافت ىف لوخدلا ةقيقحلا هنأل

 ًالدج اوطعُي ملو ًاملع اوطعي مل نورخآ سانو «ًالدج اوتوأو ًاقطنم اوتوأ دق سانلا

 ؛هلدجب هيلع بلغتي دق لداجملا كلذ نكل ءةحيحص ةديقعو ةمالس مهدنعو

 .هبلقو ناسنإلا اذه ملع ةمالس ببسب

 :ةقباسلا ةيآلا ىلع ةمئاق يهو ةدعاقلا هذه ظفحي نأ ملسم لك ىلعف كلذلو

 .(١1:ىروشلا)#ُريِصَبلا عيسا َوْهَو ءيت هلْثِمُك سيلا

 يأ نم حيرتست كاذنيح ءاتابثإو ًاباس تاذلا يف لاقي ام تافصلا يف لاقي

 "روللاو ىدهلا" )۲۸۱١/ ۳٣۳ ٠٠١:٠١(



 عابّتاو تافصلاو ءامسألا يف ةلزتعملا فارحنا نايب باب +37

 مهل ةيديرتاملاو ةرعاشألا

 قرفلا... انينثتسا اذإ :[لاق نأ ىلإ ةيمالسإلا قرفلا ىلع خيشلا ملكت]

 انرصحو «جراوخلاو ةيديزلاو ًالثم ةعيشلاك ةعيرشلا نع فارحنالاب ةفورعملا

 بهاذم ةثالث مه مويلا ةعامجلاو ةنسلا لهأب نومستي وأ نوُّمسُي نم ىلع انمالك

 .هقفلاب قلعتي اميف بهاذم ةعبرأو دئاقعلاب قلعتي اميف

 ؛ثيدحلا لهأو ةرعاشألاو «ةيديرتاملا يهف :ىلوألا ةثالثلا بهاذملا امأ

 .ةعامجلاو ةنسلا لهأ يف طقف ةديقعلا يف قلعتت ثالث قرف هذهف

 يكلاملاو يفنحلا تايهقفلا يف عيمجلا ىدل ةفورعمف ةعبرألا بهاذملا امأ

 ةرعاشألاو ةيديرتاملا ىلوألا ةثالثلا بهاذملا ىلإ انعجر اذإ :يلبنحلاو يعفاشلاو

 «ةلزتعملا راكفأو ءارآو بهاذم نم وه امم ريثكلا ءيشلا نيبهذملا نيذه يف دجن

 مهأ :يديرتاملا بهذملاو ءيرعشألا بهذملا يف ةثوثبمو ةدوجوم يهف كلذ عمو

 :نيروكذملا نيبهذملا يف ءيش لازتعالا نم دوجوم هنأ هلوقأ يذلا اذهب قلعتي ام

 نم ةدعاقو لوصألا نم لصأ نآلا هركذ نكميام مهأ يرعشألاو يديرتاملا

 نكل «ةلزتعملا يأر اذه «ةديقع هب تبلت ال حيحصلا ثيدحلا نأ :يه دعاوقلا

 .لصأو ةدعاقك اذه «يآرلا اذه نونبتي ةيديرتاملاو ةرعاشألا

 تايآ نولوأتي مهنأب ًاقح ةنسلا لهأ دنع اوُفِرُع ةلزتعملا نأ :يناثلا ءيشلاو

 راكنإ :ليطعتلاب دوصقملاو «ليطعتلا وخأ ليوأتلاو «تافصلا ثيداحأو «تافصلا

 يوبن ثيدح كانه نوكي وأ ؛ةيآ كانه نوكت امنيحف ءةقيقحلا راكنإ ءيشلا

 ہا
 ۲ مهد



 ريغ ىنعمب نوتأيو ةلالدلا هذه َنوُلطعُيف :ةحيرص ةحضاو ةلالد هلو «حيحص

 اوعبتا ام هنأ :هانعم اذهف ءيوبنلا ثيدحلا وأ ينآرقلا صنلا كاذل نهذلل ردابتم

 ًاراكنإ ةنسلاو باتكلا اوعبتا ام :لوقن نأ عيطتسن ال مهنكل «ةنسلا الو باتكلا

 كلذلو ليوأتلا مساب ةحيرصلا امهتلالد نع ًاجورخو ءامهيلع ًانارود امنإو ءامهل
 .ليطعتلا وخأ ليوأتلا تلق

 ىلإ ردابتي امف كلملا ءاج :يبرعلا لجرلا لاق اذإ :ًايداع ًالثم برضن نحن

 «كلملا ءاج لاق وه كلملا مداخ ءاج ينعي هنآ همالكب نيبطاخملا نهذ ىلإ هنهذ

 هنم نومهفي الو لب «كلملا مداخ ءاج :ينعي هنأ همالك نم نومهفي ال نوعماسلاف

 ةلمجلا هذهب ءةيبرعلا ةظفللا هذهب ملكت ًايبرع ًالجر نأ ولف ؛كلملا ريزو ءاج هنأ
 اذه مالك لطع اذه ؛كلملا مداخ :ينعي :لاق نيعماسلا دحأف كلملا ءاج ةيبرعلا

 ينأيف !؟ىلاعتو كرابت برلا مالك وه لّطعملا مالكلا ناك اذإ مكلاب امف...ملكتملا

 ةينآرقلا تايآلا ضعب نولوأتيف ؛ةرعاشألاو ةيديرتاملا كلذ يف مهعبتيو ةلزتعملا

 .ليطعتلا وخأ هنإ :قحب هنع انلق يذلا ليوأتلا اذه لثمب ةيوبنلا ثيداحألاو

 الو كبر ءاج (؟؟:رجفلا»#اًمَص امص كَل كبَر َءاَجَو :ةميركلا ةيآلا يف

 ريزو ؛كلملا مداخ ؟ىتأ نم ءكلملا ءاج ام ءال ءكلملا ءاج ًافنآ انلق املثم هيبشت

 كلملا ريزوب رّسُف اذإف كلذ عم عبط هريزوو كلملا مداخ نيب قرف يف كلملا
 .معن ؛لطعأ وهف كلملا مداخب رِّسُف اذإو «لطاب لطاع نوكي

 اًنَص ككاو كبَر َءاَجّو :لجو زع انبر لوق ريسفت يف مهلوقف
 .(۲۲:رجفلا) اص

 ل



 الو فب ال امأ ءنكمي اذك وأ كبر قلخ نم قلخ وأ «كير رْمَأ :يأ كبر ءاج

 سايق نم !؟ليطعتلا اذه ءاج نيأ نم وأ ؟ةلكشملا هذه مهتءاج نيأ نمو «هحورب

 .دهاشلا ىلع بئاغلا سايق نم «قولخملا ىلع قلاخلا

 ام هنأل ؛ةكرحلاب هللا فصن ام نحن «ةكرحلاب هللا فصو زوجي ال :نولوقي

 هسفن فصو نكل ؛هيبن كلذب هفصو الو ؛هسفن كلذب قصو وه ال كلذب فصو

 مه كرحت :ينعي ءاج هنإ لوقن امو ؛ءءاج لوقن نحنف «ةمايقلا موي :يأ ءاج هنأب

 ثيدحلا :ىنعملا اذهب قلعتي اميف ًالثم كلذك «نآرقلا حيرصب اونمؤي نأ نوبأي
 لزني» :ةحيحصلا هقرط ةرثكل ؛رتاوتم ثيدح اندنع وه لب روهشملاو فورعملا

 ةيآلاب نونمؤي :ثيدحلا لهآ مهو ًاقح ةنسلا لهأ «ايندلا ءامسلا ىلإ ةليل لك ائبر

 امأ ءانير لزني :انبر لزنيو ءءاج كبر :كبر ءاج ءاهرهاظ ىلع ركذلا ةقياسلا

 ال :اولاق امك لزني ال انبر ءال :هيلع مهوعبات ام ةلمج يف ةرعاشألا مهعبتو ةلزتعمل

 اذه «ليوأت اذه هتمحر :يأ انبر لزني ىنعم ام :ًاذإ ءلزني ال ًاضيأ اولاق ؛ءيجي

 تافصلاب ةقلعتم ةيعرش قئاقح راكنإ ليطعتلا اذه نم مزلي «ليطعت وه ليوأتل

 امئإف ولا هيبن ناسل ىلع وأ «هباتک يف هسفن فصي امنيح لجو زع انبر «ةيهلإل
 موي الإ هارن نأ اننكمي الو ءانع بئاغ هنأل ؛يلاعتو كرابت هب هدابع فّرَعَيل كلذ

 اهل يتأئف «تافصلا ثيداحأو تافصلا تايآ ىلإ يتأن امنيحف هلا ءاش نإ ةمايقل

 كلذ ىنعمف «ةيثيدحلا وأ ةينآرقلا صوصنلا نم ةيلجلا ةرهاظلا يناعملا ريغ يناعمب

 انبر لزني ال انبر لزني «كبر ءاج ام كبر ءاج «ةيهلإلا تافصلا هذه انركنأ اننأ
 صوصنلا نكل ء(نمؤنس) انك «لزني الو ءيجي ال هنأ صن كانه ناك ول «هللا ناحبس

 فصو امع ههزئنو «هب هسفن فصي مل امب انبر قصن فيكف «كلذ فالخ ىلع

 ةيمالسإلا بهاذملا ضعب انلق امك هيف تعقو امم اذهو «ليطعتلا وه اذه «هب هسفن

 ا ١74



 ةئسلاو باتكلا عابتا ىلإ وعدن اننإ :انلق اذهل ةيرعشألاو ؛ةيديرتاملاك ءةينسل

 اهأدتبا يتلا تافارحنالا هذه لثم يف عقن ام ىتح حلاصلا فلسلا جهنم ىلعو

 ةنسلا لهأ «ةعامجلاو ةنسلا لهأ ىلإ نومتني نمم ريثك اهيلع مهعبت مث «ةلزتعمل
 تاعماجلاو ءفيرشلا رهزألا يفو ءرضاحلا رصعلا فرع يف مويلا ةعامجلاو

 .ةيرعشألاو ةيديرتاملاو «ثيدحلا لهأ يه هرخآ ىلإو ةيمالسإل

 )۰١۱:۱۸:1۳/۹۹۱( "رونلاو ىدهلا"

 ليطعتلاو ىفنلا نيب قرفلا باب [۸۲۲]

 نيب ... قرفلا وش «يفنلاو ليطعتلا ةملك ىلع قيلعتلا [وجرن] :لاؤس

 ؟ىفنلاو ليطعتلا

 اذه نع هللا لطعيف ءاهلوأتيو ةبآلا لوح بعلي ليطعتلا «حيرص نوكيب يفنلا

 .اهركثي ليوأتلا ةقيرطب نكل ءةفصلا

 يف لخديب امهريغو نيحيحصلا يف ثيدح كانه :ًالثم ءًاسأر ركني نأ يفتلا

 ةقيضلا ةريغصلا انلوقعب فييكت نود ءاج امك هب ناميإلا بجي يذلا عوضوملا اذه

 لك يف هللا لزني» :هعمس مكلك دب ال ثيدحلا «يئعي راكنإ ءليطعت نودبو هذه

 لئاس نم له الآ :لوقيف ءايندلا ءامسلا ىلإ ليللا نم ريخألا ثلثلا يف ةليل

 الأ !؟هل رفغأف رفغتسم نم لهالأ !؟هل بيجتساف عاد نم له الآ !؟هيطعأف

 .(رجفلا علطي ىتح..اذك الآ ..اذك

 ال باتكلاو «باتكلا ىف اهيلع صوصنملا ةيهلإلا تافصلا نولطعي نيذلا

 فشكني ذثنيحو ءاوركني نأ نوردقي ال «ًالالض قرفلا دشأ نم هراكنإ نكمي
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 .«لزني ال انبر» :نولوقي مهف ءاهنوفنيف

 .ثيدحلا اوفن :ًاذإ

 ًانايحأ سب «ليطعتلا عم يقتلي يفنلا نأ :هلوأ يف تلق امك باوجلا ةصالخف

 ؛مالسلا هيلع لوسرلا نع هتحص نوتبثي ال ؛هلصأ نم صنلا راكنإ ليطعتلا عم مزلي
 هشرع نم كلملا لوزن هبشي ةقيضلا مهلوقع يف وه ًافرصت هلل اوتبثأ هوتبثأ ول مهنأل

 هجو ىلع سايق لطبأ كش الب اذهو ؛قولخملا ىلع قلاخلا سايق ًامئاد مهتلكشم
 ُعيِمَّسلا َوُهَو ءيت هِلْثِوَك َسْيَلإ :ةقباسلا ةيآلا يف ىلاعت لاق دقو اميس ال :ضرألا

 هزنف ءطقف ۶ٰی ِهِلْثمَك سیل :لاق ام هنأ نآرقلا ةغالب نمو :(١1:ىروشلا)#ُريِصَبلا

 سيل نكل عيمس وهف 4ُريِصَبلا ٌعيِمَّسلا ٌوُهَو ءىش ِهِلْئُك َسْيَل# :لاق «تبثآ مث
 سيل هلوزن «يهلإلا لوزنلا اهنم:تافصلا لك ءانرصبك سيل هرصبو ءانعمسك

 .هللا ءاش نإ باوجلا اذكه ءانلوزنك

 :201/1١ /59) "رونلاو ىدهلا"

 ةيمهجلا نم عدبلا سوؤر ضعب ركذ باب [87]
 :[مامإلا لاق]

 :هريغو يبهذلا لاق ءلاضلا يمهجلا عدتبملا وه :يسيّرملا رشبو

 " ةمارك الو «هنع ىوري نأ يغبني ال"

 ! ةلالضلا هذه يف هعم ةيضابإلاو «نآرقلا قلخب لئاقلا وهو

 .(111 1١/ /۱۳)" ةفيعضلا"
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[AY £1]؟مهرد نب دعجلل يرسقلا دلاخ لتق تبث له باب  

 يرسقلا هللا دبع نب دلاخ لدق ةصق توبث ىدم ام :لئاسلا لوقي :ةلخادم

 ؟مهرد نب دعجلل

 هركذيو دانسإ نود ىوري :دمحأ مامإلا نع انآ ركذ امل تلق امك اذه :خيشلا

 الو «حصي مل وأ حص نإ ملعأ هللا :لوقأ اًيصخش انأف «ةملَسُم ةيضقك ةنسلا لهأ

 حصي دقف ءاّقلطم يعرش مكح دعجلا لتقل ريمألا كلذ فرصت ءارو نم بترثي

 ٠:۱٠:۰( ۰/۳۱ ب )"رولا ةلحر"

 ةديقعلا ىف ةلوؤم ةيفنحلا روهمج باب ]۸۲٠[

 :[ مامإلا لاق]

 مهروهمجو «ةديقعلا يف ةيفنحلا رثكأ هيلإ يمتني يذلا يديرتاملا روصنم وبأ

 . ةلوؤملا نم اهيف
 (175ص) "ولعلا 50

[1A1]تافصلا يف مزح نبا بهذم باب  

 :[مامإلا لاق]

 .دلج يمهج تافصلا يف "مزح نبا"
 .(١4ص)"تاومألا عامس مدع يف تانيبلا تايآلا قيقحت"



 خيشلا ةديقع لوح هيبنت باب [851/]

 تافصلاو ءامسألا ىف - هللا همحر - ىوارعشلا

 هبولسأبو همالكب بجعم ريثكلا «يوارعشلا يلوتم خبشلل ةبسنلاب :لاؤسلا

 بابش ضعب وأ ءاملعلا ضعبف...هيلإ عامسلاب عتمتسأ ًاضيأ ان 000 نأ عيطتسأو

 يناعملا حرش روسمأ يف وأ ةديقعلا رومأ يف ةحداف ءاطخأ هل :نولوقي ملعلا

 ا نأ أ نبط نأ ر لا لاخلا

 انيطعتو هسورد وأ هبطخ ضعب [يف] ملعت تنك ولف ؛ةديقع يف رثؤي وأ ريطخ هللاب

 نم هفرعت ام ضعب كيدل ناك نإ رثكأ هبتنن وأ هيلع سيقن لبقتسملا يف ىح... ًالثم

 .هسوردو هبطخ

 نم هنإ لاقي نم ءاطخأ زيمت نأ عيطتست نلف ًاملاع تسل ... تنأ :خيشلا

 ام نيبو هب كمالك تأدتبا يذلا كروعش نيب عمجت كنأ باوصلا كلذل ؛ءاملعلا

 «كلذك وهو «باذج هبولسأ نأ كروعش :ملعلا بالط وأ ءاملعلا ضعب نع هتلقن

 بولسأ ًاضيأ كشك خيشلا بولسأ نأ كل تلق اذإ اميف ًاضيأ ينكراشت نكميو

 ؟اذه يف يعم تسل الو «باذج

 هنع تلأس يذلا اذه ناك نإو :يفلخ امهملع كاذو اذه نكل : خبشلا

 ءابطخل ةودق حبصأ نكل ءًاصاصق هيمسأ انآ كاذ كلذلو .كاذ نم ملعأ يوارعشلا

 اذه يوارعشلاف ؛هباطخ بولسأ يف هنودلقي نولواحي ةيمالسإلا دالبلا نم ريثكل

 نونقتيو ةيبرعلا ةغللا نونقتي :ينعي ءاملع رهزألا ءاملعو رهزألا ءاملع نم وه

 .دعبلا لك ةنسلا نع نيديعب مهنكل هرخآ ىلإ يديلقتلا هقفلاو ريسفتلا

 ا ١14



 ودبي يوارعشلا ءاوهبتني مههبني نم مهل حيتأ اذإ نيصلخم ًاسان مهيف نأ الإ

 نم ريثك بابلأب ذخأو ةعاذإلا يف مالكلل هوردص نينس ذنمو ءالؤه نم سيل

 ةدش نم ىكحي وهو «نييفلسلا انناوخإ دحأ ءالؤه نم ناكو ؛هيلإ نيعمتسملا

 ناكو ناكم ىلإ هلصوي يوارعشلا خيشلا بكرأ ؛ةرايس هل بحاص هل هب هباجعإ

 هئاقلإب رسن نحن يذلا خيشلا اذه نأ ةديج ةرطاخ هلاب يف رطخ «هعم ائبحاص

 هاري هلأسي نأ هلابب رطخ..ثيدحلا ملعل ةبسنلاب نآرقلا زاجعإو تايآلا ىلع همالكو

 ؟ال مأ ةديقعلا يفلس

 ٍشْرَعْلا َلَع ُنَمْحَّرلا# :ىلاعت هلوق يف خيشلا ةليضف يأرام :هل لاق

 هل سيل هللا نأ ةروث هيلع راثف ءولع ةفص هل نأب ائبر فصوي له (ه:هط)# ى رتا

 ةماع يف تسيل اهفرعت يتلا ةلالضلا «ناكم لك يف هللاو نامز هل سیلو ناكم

 [ام] ًاريثكو «ةديقعلا نع فرحنم وهف «مهتصاخ نم ريثك يفو لب طقف نيملسملا

 هبولسأ امأ ءرضاحلا رصعلا ميهافم بسانت لجأ نم ليوآتي تايآلا ًالعف لوأتي

 نسحبو ناسللا ةقالطب ةيمالسإلا بوعشلا ىلع يل رهظ اميف نوزاتمي نييرصملاف

 اذه نم يوارعشلاو «سانلا ىلع اورطيسي نأ ةعاطتسالا مهدنع ءمالكلا بولسأ

 ...ءيش بولسألاو ءيش ملعلا نآل ؛ملعلا هنم ذخؤي ال نكل ليبقلا

 سكعلاب اذهو «حيحصلا بولسألا مهدنعامو حيحص ملعلا مهدنع سانأف

 نأ ديري يذلاف كلذلو «حيحص ملع هدنع سيل نكل باذج ديج بولسأ هدنع

 سيل ام هنم نقلتي نأ نم هرذح ذخأي نأ بجي هبولسأ ةعورب ذوخأم هيلإ عمتسي

 000 :551:58/95) "رونلاو ىدهلا"

 مد



 ؟تافصلا لّوأ نم رْفكُي له باب [614]

 ؟هرفكب مأ هلالضب لوقن له تافصلا لّوأ نم :لئاسلا

 لالضلا ًادصاقو ًاتتعتم ناك هنأ رهظي نأ الإ «هلالضب لوقن :خيشلا

 ٠٠١:۳٦:٥۲/۳۱۷( /رونلاو یدهلا)

 ا سپ
Nہا  



 ةمسجملا ركذ باوبأ عاج

 تافصلاو ءامسألا باوبأ يف مهالض نايبو ةهبشملاو

 مقا ١ 5





 تافصلا يف مهبهذمو ةيماّركلاب فيرعتلا باب [(]

 :[مامإلا لاق]

 نب دمحم ىلإ نوبستني «هريغو ميسجتلاب لوقت ةعدتبملا نم ةفئاط..:ةيماركلا

 ىلع ثيدحلا طقاس ةيماركلا خيش " :يبهذلا لاق ملكتملا دباعلا يناتسجسلا مارك

 .(" ؟00) ةنس تام هتعدب

 .(١١٠ص)" تاومألا عامس مدع يق ثانيبلا ثايآلا قيقحت"

 (ميسجتلاو هيبشتلا)تافصلا تابثإ يف ولغلا ةعدب باب 1

 :[لاق هنأ ياپ يبنلا نع يور]

 لهآ ىلإ علطيف ايندلا ءامسلا ىلإ لجو زع هللا طبه ةفرع ةيشع ناك اذإ»

 يواسألو مكيلإ نلزنأل يتزعو «يتيب ىلإ نيدفاولاو يراوزب ًابحرم :فقوملا
 الإ نولأسي ام مهيطعيو هترفغمب مهمعيف ةفرع ىلإ لزنيف «يسفنب مكسلجم

 نأ ىلإ كلذك لازي الو «مهل ترفغ دق ينأ مكدهشأ يتكئالم اي :لوقيو «ملاظملا

 ىلإ عجري مث «ملاظملا ىتح مهل رفغ مارحلا رعشملا دنعاوفقو حبصلا رعشأ

 :[مامإلا لاق]

 نب نسحلا نع هدنسب يزاوهألا يلع يبأ نع 715٠ ١( /5) ركاسع نبا هاور

 «ليلد نب دامح ديز وبأ انربخأ :ىقيقدلا قاحسإ نب نيسحلا ىلع وبأ انريخأ :ديعس

 1 ا



 ةمامأ يبأ نع طباس نب نمحرلا دبع نع ملسم نب سيق نع يروثلا نايفس نع
 نمدحاو ريغ هداتسإ ىفو ءركنم ثيدح اذه" :لاقو. اعوفرم ىلهابلا

 . "نيلوهجملا

 ". بيطخلا لاق دقف «مهضعب هقثو نإ وهو «يلع نب نسحلا همساو ؛يزاوهألا

 . " ًاعيمج ثآارقلا ىفو ثيدحلا ىف باذك

 يف هعمج باتك يف هلاثمأ يزاوهأللو " :قباسلا همالك بقع ركاسع نبا لاقو

 ثيداحأ هعدوأ ؛" ناميإلا لهأ دوقع حرش يف نايبلا باتك " هامس " تافصلا "

 ىتح اهارجأف «ليخلا قلخ هسفن قلخي نأ دارأ امل ىلاعت هللا نإ " ثيدحك ةركنم

 ةفيعضلا ثيداحألاب كسمتيو «رهاظلاب لوقي ةيملاسلا بهذم هبهذم ناكو «دقتعي

 ."'هيأر هل يوقت يتلا

 .(۱۸۹ /۲)" ةفيعضلا"

 هوحنو ثيدحلا اذه هيلع لدي امك تافصلا تابثإ يف هولغ (هيأر) ب ينعي ركاسع نبا لعل :تلق )١(

 حلاصلا فلسلا بهذم وه ليطعت وأ ليوأت تود صوصنلا رهاظب كسمتلاف الإ و. هعضوب مهتا امم

 دمحم نب دمحأ ىلإ ةبسن (ةيملاسلا) نإ مث. كلاه لك الإ هنع بغري ال مهريغو ةعبرألا ةمئألاو

 لاوحأ هل ناك " :(5/70 " تارذشلا " يف لاق «ةيملاسلا خيش يرصبلا دهازلا ملاس نب

 يف ةنسلا لوصأ فلام دقو ' توقلا " بحاص بلاط وبأ ذاتسألا ذمخأ هنعو «تادهاجمو

 نيسمخو عضب هتتس ىلإ يقبو ارهد رّمَعو .عضاوم يف تابثإلا يف غلابو .عضاوم
 .[هنم]." ةثامثالثو

 انجل



 ةمسجملا لالض باب 1

 .لاض مسجم:..يطلملا ميهاربإ نب مساقلا [ةمجرت يف مامإلا لاق]

 .(585/1)'' ةفيعضلا"

 تابئإلا ىف ولغلا دسافم نم باب ]1

 :[لاق هنأ وا يبنلا نع يور]

 .«شرعلا ىلع ينسلجبلا

 .(لطاب)

 :[مامإلا لاق]

 سنوي نب دمحأ نع نيقيرط نم (راصنألا عبط )٠١ "ولعلا " يف يبهذلا هركذ

 انأ انيب :لاق دوعسم نب هللا دبع نع قيلط نب ثعشأ نع رمحألا ةملس نع

 ادومحم اماقم كبر كثعبي نأ ىسع تغلب ىتح هيلع أر قأ ۴# هللا لوسر دنع

 هركذف :لاق

 وه دومحملا ماقملا نأ " حاحصلا " يف تبث هنأ [..هنالطب] ىلع لدياممو

 . ة۴ انيبنب ةصاخلا ةماعلا ةعافشلا

 نم ءاملعلا ضعب ىتفي نأ ارئاح اههاجت لقعلا فقي ىتلا بئاجعلا نمو

 نع(۱۸١- ۷١١و ۱۰۱ - ۱۰۰ ص) ىيبهذلا هركذ امك اذه دهاجم رثأب نيمدقتملا

 هللا نأ اثالث قالطلاب فلح ًافلاح نأ ول :لاقف نيثدحملا ضعب الغ لب «مهنم دحاو ريغ

 !ترربو تقدص :هل تلقل ؛يناتفتساو شرعلا ىلع لإ ادمحم عقب

 ولغلا لآ فيك - ىوهلا نم هللا كظفح - رصبأف " :هللا همحر يبهذلا لاق

 o ي م م ممم



 ةحيرصلا ثيداحألا ندريف مويلاو ءركنم رثأب ذخألا بوجو ىلإ ثدحملا اذهب

 شرعلا ىلع نمحرلا# :ىلاعت هلوق دري نأ ماغطلا ضعب لواحي لب ءولعلا يف

 .* ىوتسا

 رارمتسالاب ثبشتلا ىلع تافصلا ةافن لمحي اممل ولغلا اذه لثم نإو :تلق

 هللا نيدو «ميسجتلاو هيبشتلاب مهيمرو ءاهل نيتبثملا ةنسلا لهأب نعطلاو ءاهيفن يف

 و هللا لوسر نع حص امب نمآ اًءرما هللا محرف «هنع يفاجلاو هيف يلاغلا نيب قحلا

 ملام كلذ يف لبقي ملو ءىلاعت هللاب ةقئاللا ةقيقحلا ىلع ءاهريغو تافصلا يف

 ! رثألا اذه لثم نع ًالضف «ثيدحلا اذهك كج هنع حصي

 ,(1ه7-5 هه /؟)"ةفيعضلا"

 اهفيعض نم تافصلا ثيداحأ حيحص ةيفصت ةيمهأ باب 1

 باب يف ولغلا ىلإ يدؤي ثيح كلذب لالخإلا ةروطخ نايبو
 كلذ ىلع ةلثمأ برضو .تابثإلا

 ...يراهبربلل "ةنسلا" بانك يف َرَكَذ :لاؤس

 ؟نمل ةنسلا باتك :خيشلا

 .باتكلا وه طوطخم اذه «يراهبربلا :ةلخادم

 !بيط «باتكلا اذه تفرع ام !يلع مجعأ كلذل :خيشلا

 الإ ضوح يبن لكل نأب لاق ءو يبنلا ضوح نع ثدحتي ناك :ةلخادم

 .هتقان عضب وه هضوح نإف حلاص

 نرخ
 ہا



 .عبطي فوس هباتك :ةلخادم

 ؟عبطي فوس :خيشلا

 .معن عبطي فوس :ةلخادم

 ؟طوطخم اذه !بيط :خيشلا

 .باتكلا وه اذه نآلا ققُح :ةلخادم

 ؟دنسلاب هركاذ !بيط :خيشلا

 ؟هؤرقن :ةلخادم

 ..وه يلبتح تافصلا ثيح نم هيف ملكتم اذه... اذه يراهبربلا :خيشلا

 .نسحلا دمحم يبأ :ةلخادم

 .وه يلبنح :خيشلا

 ؟وه عبارلا نرقلا يف :ةلخادم

 ..نكمي عبارلا :ةلخادم

 وه له «تافصلا يف هولغ ثيح نم هيف ملكتم اذه نأ ينهذ يفانأ :خيشلا

 .اذه يراهبربلا ؟كلذك

 مامإ وه ربتعي ناكو...ةمثألا لاوقأب يتآ ققحملا هنع ثدحت امدنع :ةلخادم

 .هرصع يف ةنسلا لهأ

 كسمتي ناكو «ةعدتبملا براحي ناك هنأ ثيح نم هيلع ينثي وه :خيشلا

 «فرطتو ولغ ءالؤه لاثمأ نم ريثك يف نكل «حيحص ةيفلسلا ةديقعلابو ةنسلاب



 يف يوري وه نكل «طمنلا اذه ىلع وهف "ةنايإلا" بحاص يلبنحلا ةطب نباكألثم
 ةطقن هذهف «تافصلاب ًاقلعتم اهنم ناك ام ىتح ثيداحأ نم بدو به ام هسفن هتنابإ

 .تاياورلا نم ركذي اميف ًاققحتم نوكي تافصلا يف بتكي نم لك سيل ًادج ةمهم

 هب تعمس ةرم لوألف ةرقفلا هذه يف روكذملا ءانثتسالا اذه !لاح لك ىلعو

 مصاع يبأ نبال "ةنسلا" باتك يفو «ةرثاوتملا ضوحلا ثيداحأ يف حصي هنظأ امو

 وهف «ءانثتسالا اذه لثم اهيف سيلو ءضوحلا يف ةدراولا ثيداحألا نم ةريبك ةفئاط

 نم ينأي ىتح هب مزجلا وأ تبلا نع فقوتلا يغبنيو «بيرغ هنأ :هيف لاقي ام لقأ

 .هب ةجحلا موقت قيرط

 ءامسآلا يف هنع ذخؤي له "ىرغصلا ةنابإلا" هباتك ةطب نبا.. !بيط :ةلخادم

 ؟ىربكلا مأ ىرغصلا يه له نكل "ةنابإلا" تلق تنأ ءالثم تافصلاو

 ةيطخ ةخسن ةيرهاظلا ةبتكملا يف اندنع ءنآلا باوجلا رضحتسأ ام :خيشلا

 ءاهتباتك نم ًاريثك احمف ءاملا اهباصأ دق ةخسنلا تناكو «بيترتلا ةشوشم ةنابإلا نم

 مهدنع نيذلا ةلبانحلا نم ةطب نبا نأ يل ىلجتف ةريثك ءايشأ اهنم تدفتسا تنكو

 ءاهديناسأ حصت ال تاياورب ٌةفص نوتبثي دقو «تاغصلا تابثإ يف ولغلا نم ءيش

 امإو ةفوقوم امإ نوكت اهنآل ؛مالسلا هيلع لوسرلا ىلإ اهتبسن حصت الف تحص نإو

 .معن ؛ةعوطقم

 .اذه لثم ًاضيأ هيف..يسيّرملا ىلع هدر يف يمرادلا اذه وحن ىلعو

 ةفيعضلا تاياورلا ةيفصت يغبنيو ًادج ماه عوضوملا اذه نأ ةقيقحلاو

 ولعلا" ترصتخا امئيح هب مايقلا تلواح ام اذهو ؛ةحيحصلا ةديقعلا نع اهداعبإو

 امك يبعذلا مامإلا نوك عمف «يبهذلا مامإلل ميظعلا يلعلل وأ "رافغلا يلعلل

 ۱۳۸ ا



 ًالثم اهنمو «تاياورلا ضعب ركذ يف لهاست كلذ عمو ددصلا اذه يف ًامامإ نوملعت

 اهاقلت ةياورلا هذهو ؛هشرع ىلع ا يبنلا هعم عقب لجو زع هللا نأ دهاجم ةياور

 ؛مالسلا هيلع لوسرلا ىلإ عوفرم ثيدح هنآك مهتديقعب قثن نمم ءاملعلا نم ريثك
 ثيدحلا اذه ناكل يهقف ثيدح يف لي هللا لوسر لاق :دهاجم لاق ول هنأ عم

 هيلع لوسرلا ىلإ هعفري مل ًالوأ وهو فيكف «يهقف مكح تبثيالو ءآلسرم
 ةقيرط ىلع هوقلت كلذ عمو هقفلا يف سيلو ةديقعلا يف وه :ًايناثو !؟مالسلا

 .تامّلَسملا

 .اياضقلا هذه لثم يف طايتحالا يغبني ةقيقحلاف

 :٠۰٠:۱٤:۳۹( /۸۷)" ر ونلاو ىدهلا"

 ةنسلا يف هتمامإ عم تابثإلا يف لاغم يمرادلا باب 1

 :[مامإلا لاق]

 ىلع درلا" هباتك نم ودبي نكلو ءةنسلا يف هتمامإو يمرادلا ظفح يف كش ال

 ىلإ:يأ] هيلإ يرثوكلا هازع ام هيف ركذ دقف تابثإلا يف لاغم هنأ "يسيرملا

 «حيحص ثيدح هب دري مل امم كلذو «هوحنو لقثلاو ةكرحلاو دوعقلا نم [يمارادلا

 نم مزلي :لاقي نأك اثم موزللا قيرطب ةفص هل تبثت الف ةيفيقوت ىلاعت هتافصو

 هللاف ءقولخملل ةبسنلاب حص نإ اذه نإف ءةكرحلا توبث هلوزنو ىلاعت هئيجم توبث

 .لمأتف ءىش هلثمك سيل

 .(2749/1)' ليكدتلا ىلع قيلعتلا"

 م





 هبش ىلع درلا باوبأ عامج

 تافصلاو ءامسألا يف ةنسلا لهأ ىفلاخم نم لالضلا لهأ

 مهريغو ةهبشملاو ةمسجملاو ةلوؤملاو ةلطعملاو ةضوفملا نم
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 ةضوفملا تاهبش ضعب در باب [5*8]

 ىنعملا ديدحت ينعي يه تافصلا يف ةنسلا لهأ ةديقع نأ ملعن نحن :لئاسلا

 لوقيو ءاهانعم مهفن ال ةعطقملا فورحلا تءاج نآرقلا يفف .فيكلا ضفرو

 يف نوضوفتو تافصلا يف نوضوفت هذه يفو ىنعملا نوضوفت ال... متنأ :ضعبلا

 ةيقب يف ىلاعتو هناحبس هللا ىلإ ىنعملا ضوفن :لوقن ءفورحلا هذه

 ؟ًاحيضوت...ديرتف.تافصلا

 وهو «تومن نأو كلذ ىلع ايحن نأ وجرنو لازن الو تلق امك لوقن نحن :خيشلا

 هسفن فصي نأب هدابعل فّرعَت هنأو ؛نيبم يبرع ناسلب نآرقلا لزنأ لجو زع هللا نأ

 ىنعم اهل نإ كش ال ةئسلاو نآرقلا يف ةلمج لكو ةرابع لكف «نيبم يبرع ناسلب هوفرعيل
 نيملاعلا بر نم دوصقم ىنعم ةلمجلا هذهلو «يبرع نآرقلا نأ ساسأ ىلع يبرع

 .رصع لك يف مهلاثمأو ةضوفملا لعفي امك دوصقم ريغ نوكي نأ ليحتسي

 فورحلا هذه نآل ًافثآ هتحرط يذلا لاكشإلا اذه ىلع دريال نكل

 ًاظافلأ تسيلو «ةيبرع المج ًالوأ تسيل ةينآرقلا روسلا ضعب اهب تحتتفا يتلا

 لصأ نع جرخت فرحألا هذهف ءاهومهفي نأ فلكي ىتح برعلا ةغل يف ةفورعم

 .ةيلكلاب عوضوملا

 يبرع لك 4 قسعإ# «محإ 4ملا# :لوقي امنيح لجو زع انبرف :رخآ ءيش
 ال انآ :لاق اذإف «مهدنع فورعم ىنعم اهل ةلالد اهل ةيبرع ةظفل تسيل هذه نأ مهفي

 اذإ سكع :حيحصلا فقوملا وه اذه نوكي اهانعم ةظفللا هذهل ءاهانعم اذهل مهفأ

 ... مويلا سانلا ضعب يعدي امك مهفي هنأ ىعُذا

 اًَفَص ككاو َكْبَر َءاَجّول :نيملاعلا بر لوقي امنيح سكعلاب سكعلاو
 عمم



 ضوفأ امك هللا ىلإ اهرمأ ضوفأ :ةلمجلا هذه مهفأ ال انأ :لوقي (1؟:رجفلا»؛اَّغَص

 ضعب حاتتفا يف ينآرقلا لامعتسالا اذه نم ةيفخ ينعي ريغ ةمكحلا نأ ىلع «ةغل

 .(١:ميرم)# صعيهك# :لثمبو متعمس ام لثمب روسلا

 يفو «مهناسلب نآرقلا اذه نأب نوعطقي كش ال نيذلا برعلا راظنأ تفل اهيف

 اهوفرع نأ مهل قبس ام يتلا تالامعتسالا ضعبب مهءاج هنأب نوعطقي هسفن تقولا

 .(١:نارمع لآ)#ملاؤ# :ةعطقملا فورحلا هذه اهنم ؛مهتغل يف

 ديدجلا بيكرتلا اذه عمسي امنيح ميمصلا اذه يبرعلا نأ اهنم ةمكحلاف

 لثم يف نولوقي نيرخأتملا ضعب كلذلو ؟مالكلا اذه ءارو ام ؛ةيغاص ًانذأ يطعي

 .ةيبرعلا ةغللا يف حاتفتسالا ةادأك اهنإ :فورحلا هذه

 ميلعتلا اذ ناك كسفنل اله هريغ مّلعملا لجرلا اهيأ الآ

 .اهلثم # ملاإ# .هبتنا ينعي ؟اهيف ام الآ

 هابتنالا يعدتسي كش الب اذه # صعيهك# :اهنم غلبأو 4قسع# «مح#
 ؟حضاو ءاهتياكح قحتست ال ينعي ةهبشلاف كلذلو هآ...«هابتنالا مامت

 ٠١:۳۹:۹۹( /۳۰۸) "رونلاو ىدهلا"

 ةلطعملا تاهبش ىلع درلا باب /"5]

 هيبشتلا نع هيزنتلا:ةهبش تافصلا ةلوؤملاو

 :[مامإلا لاق]

 ىلاعت هلل اهيزنت اهنوفني امنإ مهريغو ةلزتعملا نم ةيؤرلاو تافصلا ةافن

 را ٠٤٤



 يفتي وهو ًاهيزنت كلذ نوكي فيك ذإ لالضو غيزو للز اذهو هيبشتلا نع مهمعزب

 يف لامكلاف ؛ىري ال يذلا وه مودعملا ذإ ؛ةيؤرلا اهنمو لامكلا تافص هللا نع

 .ةنسلاو باتكلا ىف ةتباثلا ةيؤرلا تابثإ

 قولخملاب قلاخلا هيبشتو تافصلا تابثإ يف مهولغل اوز امنإ ةهبشملاو

 .ليطعت نودب هيزنتو هيبشت نودب تابثإ :ءالؤهو ءالؤه نيب قحلاو. ىلاعتو هناحبس

 ."ًامنص دبعي مسجملاو امدع دبعي لطعملا" :ليق ام نسحأ امو

 .(۳۲-۳۳ ص)"" ةيواحطلا نتم ىلع قيلعتلا"

 هنم باب 0 [8190/]

 :[ مامإلا لاق]

 امك الص هيبشتلا نم ءيش تافصلا نم هسفنل هللا هتبثأ ام تابثإ نم مزلي ال

 قح يهو تاوذلا هبشت ال ىلاعت هتاذ نأ امكف «هيبشتلا ىلاعت هتاذ تابثإ نم مزلي ال

 عم بسانتت ءةتباث قئاقح اضيأ يهو تافصلا هبشت ال ىلاعت هتافص كلذكف «تباث

 .(۱۲۸ /۲)" ةحيحصلا"

 ثداوحلا لولح ىفن ةهبش | 6" 4]

 ينابلألا مامإلا دارأف «ةمامإلاب زعلا يبأ نبا ةيواحطلا راش ةدغوبأ فصو]

 ملعي يتلاو هتديقع يف حراشلا اهرّرق ينلا ةيدقعلا لئاسملا مهأ ضعبب همازلإ

 :[مامإلا لاقف اهل يرثوكلا هخيش وأ ةدغ يبأ راكنإ ينابلألا خيشلا

 انأف ةروهشملا ةسوململا ةمامإلا هذهب ًاقح ًانمؤم ةدغ وبأ ناك اذإف :تلق

 ١ 0 | ا ا اا



 هيلإ بهذ ام قفاوي امب اهنع باجأ نإف «لئاسم عبس مامإلا اذه مالك نم هل راتخأ

 نظلا ةءاسإ نم هيلإ رذتعأو هوجرن ام كلذف صلخم بلق نم روهشملا مامإلا اذه

 . ةارادملا نم هب هتيمر ام -فسآلا عم - ديؤي امم كلذف ىرخألا تناك نإو «هب

 :(١؟5 ص) [زعلا يبأ نبا يأ] مامإلا لاق :ىلوألا ةلئاسملا

 ." ثداوحلا ثودح يفن نوقلطي مومذملا مالكلا لهأو"

 .هتاقيلعت يف يرثوكلا هخيش هب ندنديامم وهو قالطإلا اذهو :تلق

 "ةيواحطلا حرش" هل عجارو. عومسملا يهلإلا مالكلا ةقيقح يفن ىلإ ءلصوتيل

 50-55 /۲) "ليكستلا"و (۱۸۸- ۱۹۸ ص)

 .(65 صر" ةيواحطلا ةديقعلا حرش قيقحت "افي

 مهنأل ةيوشح مهنأب ةنسلا لهأ مهتا نم ىلع درلا باب 3

 هتاذب هشرع قوف هللا :نولوقي

 :[" ولعلا" يف يبهذلا لاق]

 هتلاسر لوأ يف ةيكلاملا خيش يبرغملا ديز يبأ نب دمحم وبأ مامإلا لاق

 يف هنأو ءهتاذب ديجملا هشرع قوف ىلاعت هنأو" :مامإلا كلام بهذم يف ةروهشملا

 نب نامثعو «ةبيش يبأ نب رفعج يبأ نع ةرابعلا هذه لثم مدقت دقو «هملعب ناكم لك

 هتلاسر يف ناتسجس ظعاو رامع نب ىيحي اهقلطآ كلذكو «يمرادلا ديعس

 «يروثلاك انتمثأو لاق هنإف ؛هل ةنابإلا باتك يف يزجسلا يلئاولا رصن وبأ ظفاحلاو

 «قاحسإو دمحأو «ليضفلاو ؛كرابملا نباو ءةنييع نباو نيدامحلاو كلامو

 ناكم لكب هملع نأو ءهتاذب شرعلا قوف هللا نأ ىلع نوقفتم

 ہا
FT ١5 



 .يتايس امك ربلا دبع نبا اهقلطأ كلذكو

 ىتش رابخأ يفو :لاق هنإف يراصنألا ليعامسإ يبأ مالسإلا خيش ةرابع اذكو

 ىجركلا نسحلا وبأ لاق اذكو ء«هسفنب شرعلا ىلع ةعباسلا ءامسلا ىف هللا نأ

 ةديصقلا كلت ىف ىعفاشلا

 بئاوغلاب هملع عم هشرع ىلع ... هتاذب هلإلا نأ مهدئاقع

 ةديقع هذه حالصلا نب نيدلا يقت ةمالعلا طخب بوتكم ةديصقلا هذه ىلعو

 .ثيدحلا باحصأو ةنسلا لهأ

 رداقلا دبع خيشلاو ؛ظفاحلا يقرطلا تباث نب دمحأ ةظفللا هذه قلطأ اذكو

 نيب ةقرفتلا هريغو ديز ىبأ نبا دارأ امنإو رزاّؤم الو نيعم الب «هثاذب قئالخلا ربدمو

 هنأو ؛ملعلاب انعمو :لاق امك وهف ءشرعلا قوف ىلاعت هنوك نيبو انعم ىلاعت هنوك

 ظفلت دقو #ىوتسا شرعلا ىلع نمحر لا# لوقي ثيح انملعأ امك شرعلا ىلع

 هكرت مالكلا لوضف نأ بير البو «هانمدق امك ءاملعلا نم ةعامج ةروكذملا ةملكلاب

 بقلي ناكو «برغملاب نيلماعلا ءاملعلا نم ديز يبأ نبا ناكو ؛مالسإلا نسح نم

 يف ركاسع نبا ظفاحلا هركذ دقو ؛لوصألا ملع يف ةياغ ناكو ؛ريغصلا كلامب

 .ةافو هل ركذي ملو يرعشألا ىلإ بُت اميف "يرتفملا بذك نييبت" باتك

 دقو «ةئامثالثو نينامثو عست ةنس ليقو «ةئامثالثو نينامثو تس ةنس يفوت

 .اهكرت هتيلف "هتاذب" هلوق يف هيلع اومقن

 :[مامإلا لاق]

TY 1 



 هذه لقن ىلإ نوعراستي مهنأل ! ةيوشحلا خويش مهنأب - قحتسي امب هللا ةلماع

 ليبق نم وأ ؛:ةسوسدم امإ اهنإ اهنع لوقيو ءاذه ديز يبأ نبا نع "هتاذب" ةظفللا

 ملعلا لهآ لاوقأ يف كيكشتلا نكيلف اذكهو ! هتاذب ديجملا :يآ عفرلاب سارتحالا

 :["'اهكرت هتيلف" :يبهذلا لوق ىلع اًقلعم لاقو]

 قبس نم هلاق دقو فيك ءهسفن يف أطخ هنأل ال هيلع سانلا مقني ال يكل ينعي

 لوق نيبو هنيب ةقيقحلا يف قرف ال هنأ ةظحالم عم «فلؤملا دنع ءاملعلا نم مهركذ

 نبا مالكلا اذهل عجارو ! "هتاذب يش لك قلاخ ىلاعت هللاو" :ًافنآ مدقتملا فلؤملا

 .(0 5 ص) " لوزنلا ثيدح " يف ةيميت
 .(؟865ص)" ولعلا رصتخم"

 ىلع درلاو 4ءيش هلثمك سیل :ىلاعت هلوق ىنعم باب ]84٠[
 تافصلا ليوأت ىلع هب لدتسا نم

 :[هلوقب (هلثم ءيشالو»:ةيواحطلا بحاص لوق ىلع مامإلا َقّلَع]

 هتاذ یف ال ءیش هلثمك سيل ىلاعت هللا نأ وهو ديحوتلا لوصأ نم لصأ اذه

 راكنإل ًالصأ هوذختا دق ةلوأتملاو ةعدتبملا نكلو ؛هلاعفأ يف الو هتافص يفالو

 نم ةفصب ناميإلا نع مهبولق تقاض املكف ىلاعتو كرابت هللا تافص نم ريثك
 ىلع اولدتساو ءاهوركنأف مدهلاو ليوأتلا لواعم اهيلع اوطَّلَس لجو زع هتافص

 عيمسلا وهو# :ةيآلا مامت نيلهاجتم #ءيش هلثمك سيل# :ىلاعت هلوقب كلذ

 ىف ةمالسلا دارأ نمف تابثإلاو هيزنتلا نيب تعمج دق ىهف ١١( :ىروشلا)#ريصبلا

 نأو ليطعت وأ ليوأت نود ثداوحلل هتهباشم نع ىلاعت هللا هزني نأ هيلعف هتديقع

 را ۱٤۸



 ثمت نود هيبن ثيدح وأ هباتك ىف هسفنل هتبثأ ام لك تافصلا نم لجو زع هل تيثي

 ةمئألا رئاسو ةفيئح ىبأل اعبت هللا همحر فئصملا هيلعو فلسلا بهذم وه اذهو

 .(9 :ماعنألا) #هدتقا مهادهبفإ# حرشلا يف الصفم هارت امك

 .(1١-١١ص)" ةيواحطلا نتم ىلع قيلعتلا"

 ؟ثيدحلا رصعلا ىف ةيمهج كانه له باب [1۸41]

 «ةلطعملا هبش ىلع درلاو ةيمهجلا لالض ىلع مالكلاو

 ةيراجلا ثيدح ىلع مالكلاو

 ةيمهجلا راكفأ ضعب ىنبتت ًاعطق "”ثيدحلا يف (فئاوط كانه):خيشلا

 تناك ام ضعب يف يقتلت امنإو ءًابهذم الو ًامسا اهيلإ يمتنت ال اهنكل ةميدقلا

 ةدحوب نيلئاقلا عم نوقتلي ةقيقحلا ةيمهجلا ةالغ ٌةديقعو ًاركف هيلإ بهذت ةيمهجلا

 نآرقلا يف اهركذ ءاج يتلا تافصلاب لجو رع هللا نوفصي ال مهنأل ؛دوجولا

 هيلع اومكح ينعي هوُلّطَع تافصلا هنعاوفن اذإو «تافصلا هنع نوفني «ميركلا

 .ةيمهجلا ةالغ ءالؤه ءأمامت نويرهدلا لوقي امك ؛دوجولا مدعب

 قوف لجو زع هللا نأ نم ًافنآ هركذ قبس ام نوركني ةيمهجلا نم ةقبط مهنود

 كلذ نودصقي ال مهنأ عم نيملسملا ةماع هب حرصي امب نوح ٌرصْيو ءاهلك هتاقولخم

 ءناكم لك يف لجو زع هللا نأب نوحرصي ءةيمهجلا كئلوأ هدصقي يذلا ىنعملا

 ةيمالسإلا ةديقعلا اوسردي مل نمم كلذ وحنو ٍباَّنُكلا ىتح مويلا سانلا نم ريثكف

 ىرخأ ًاتافص لجو زع هللا نع ًاضيأ نوفئيو «ةملكلا هذهب نولوقي ؛ةحيحصلا

 .ثيدحلا رصعلا يف يأ )١(

 ا ا



 هلل ملو :لجو زع هلوقب نآرقلا حيرصت نم مغرلا ىلع نولوقي ًالثم اهنم «ةريثك
 ةيمهجلا ةديقع نم اذه «ملكتي ال هللا نأب نولوقي :(154:ءاسنلا>#(ًيِلْكَت ىَسوُم

 هللا تافص نم سيل هنأب نوح صب ةلزتعملاف مهلك ةلزتعملا كلذ ىلع مهقفاوو

 ًافنآ ترشأ امك لوقعلا طيلست وهو ءًاميدقو ًاثيدح راكنإلا اذه ببس اذهو «مالكلا

 فيكن نأ نحن زوجي الف «ىلاعتو كرابت هللا وه بويغلا ملاعو ٍةيبيغ ٍرومأ ىلع

 نحن «مالكلا :ًالثم ءضعب نم انضعب اهفرعي يتلا ةيفيكلاب لجو زع هللا تافص
 وه «قلحلا وه ءناسللا وه «مفلا وه فورعم زاهج نم دب ال ؛هفرعن مالكلا
 راص ناسنإلا يف هللا اهقلخ يتلا تالآلا هذه نم ءيش صقن اذإ «سارضآ «نانسآلا

 مهروصت لقتني ؛ًاميلكت ىسوم ملك هللا نأ اوروصتيب مه املف «يعيبط ريغ مالكلا

 ..ناسلب ..ةاهلب ملكتي هللا نأ كلذ نم اوجتنتسيو «قلاخلا ىلإ قولخملا نم

 «لطاب وهف لطابلا هنم مزل امف «لطاب هيبشتلاو «هيبشت ًاعبط اذهو ..سارضأب

 نونبي مث «لايخ :راه فرج فرش ىلع لصألا يف يه اهنوميقي تامدقم

 ةينآر قلا صوصنلا ليطعت هيلع نونبي يذلا اذهو ءًاروصقو يلالع اهيلع

 .ةيوبنلا ثيداحألاو

 ءامكب ءامص ةلآ رصعلا اذه يف رشبلا اذهل قلخخ ةغلابلا هتمكحب لجو زع انبر

 سيلو «نيبم يبرع مالكب ملكتي هنوفرعتب عمسلا قودنص لبق نم ءةلجسملا وهو
 اذه قلخ يذلا لجو رع هللاف :ناسنإلا اهب ملكتي يتلا تالآلا هذه نم ءيش كانه

 تاقولخملا ىلع لضفم ًاعيمج ملعن امك ناسنإلاو ؛ناسنإب سيل دماج زاهجلا
 تالا َنِم ْمُهاَنَْرَرَوِرْهَبلَورَمْلا يف مهالو َمدآ يِيَّب انْمَرَك ذو ءاهلك

 ر رس

 مكبألا مصألا زاهجلا اذه «(٠۷:ءارسإل)(اًايضفت اَنَقَلَح ن ربك َلَع ْمُهاَنْلَّضَفَو

 ال ءيش لك ىلع رداقلا لجو زعانبر !ىَرُت «تالآلا كلت هل نوكي ام نودب ملكتي

Fo 
LL ہا 



 نأ ةلزتعملا روصت نحن روصتت نأ نودب هلسرو هئايبنأ عم ملكتي نأ عيطتسي

 لوقي كلذلو ؛هاشاح..اذكو اذك هل نوكي نأ دب ال انبر ًاذإف ؛لئاسوب ملكتي ناسنإلا

 «هللا تافصل تابثإلا- ءاملعلا لوقي امك- نيب ًاعمج ميركلا نآرقلا يف لجو زع

 :ىلاعتو هناحبس لوقيف «تاقولخملا تافص هباشُت نأ تافصلا هذهل اهيزنتو

 .(١١:ىروشلا)#ُريِصَبلا ٌعيِمَسلا ٌوُهَو ٌءْيَش ِهلئِمَك سيل

 ًاثيدحو ًاميدق مهب نيهبشتملا ضعبو ةلزتعملا ءالؤه ىرت كنأ بيجعلا نم

 .ريصبو عيمس هللا :نولوقي

 مزالو ؛ةقدح هل نوكي مزال :متلق امو رصبلاو عمسلا ةفص متبثأ امك «بيط

 لاق «متقلطآ كلذ نم ءيش متلق ام ءناسنإلا نيع هل نوكي مزالو «نافجأ هل نوكي

 :لجو زع هللا مالك نع اولوق كلذك :(١1:ىروشلا)#ُريِصَبلا ٌعيِمَّسلا رهو :ىلاعت

 نم رارفلا َدَّرَط نم ضعب كلذ عم ؛ةيضقلا يهتنتو (١1:ىروشلا) يَ ِهلِْمَك سيل

 :((١1:ىروشلا)4ُريِصَبلا ٌعيِمَّسلا رُو :اهسفن ةيآلا هذه ىلإ ءاج «ليطعتلاب هيبشتلا

 ءرصب هل ناسنإلا نأ ةجحب ءرصب هل نوكي نأ ىفنو «عمس هل نوكي نأ ىفنف

 !هللا ناحبس.هيبشت اذهو «عمس هل ناسنإلاو

 هللا نع اوفنت نأ مَتْدَّرَط متنأ اذإ :ةعامجلاو ةنسلا لهأ نم تابثإلا لهأ مهباجأ

 «ةقيقحلا يف سيلو ؛مسالا يف كارتشالا درجمل ؛هسفنل اهتبثأ يتلا تافصلا لك

 لأسي نآلا نآأل ؛دحاو دوجو وه امنإ .نادوجو ال :ةيفوصلا ةالغ لاق امك اولوق :ًاذإ

 .نيدوجوم ًاعبط ؟نيمودعم ألو نيدوجوم نحن :ضعبلا انضعب

 انلق امك قحلا هدوجوو دوجوم وه دوجوم هللا؟مودعم وأ دوجوم هللا

 .لبق نم



 للا دوجوو ًاذإ اوركتت ءناسنإلا دوجوو هللا دوجوب كارتشا انه راص :ًاذإف

 هدوجو ءاهيلع اوتبثا قح ةملك ءاندوجو ريغ دوجو ال ءاهلك لكاشملا نم اوجرختو

 .ةلكشملا تهتناو ءانتافص ريغ هتافص ءاندوجو ريغ

 زع هللا تيثأ ام لك ؛هعمس ءانرصيك هسيل هرصب ءانمالكك سيل همالك :لوقنف

 سيل :ةقباسلا ةيآلا يفامك «تاقولخملا تافص هبشت ال يه تافص نم هل لجو

 .(١1:ىروشلا)#ٌريِصَبلا ٌعيِمّسلا ٌوْهَو ءى هلْثِمَك

 راكنإ يف نيلوألا ةيمهجلا عم نوقتلي نيذلا مه رضاحلا رصعلا ةيمهج :ًاذإ

 ةيمهجلا عم نوكرتشي ءالؤه ءاهلك هللا تافص اوفن كئلوأ «هللا تافص ضعب

 زع هلل تبثن نأ هيزنتلا ةقيقح نكل «هيزنتلا مساب تافصلا ضعب راكنإ يف «ةميدقلا

 ميقلا نبا لوقي ةبسانملا هذهبو «هيبشت نودو فييكت نود هسفنل هنبثأ ام لجو

 :يهو قح ةملك هللا همحر ةيزوجلا

 هيومتلب سيل باحصلا لاق 2 هلوسرلاق هلا لاق ملعلا

 هيقف يأر نيبو لوسرلا نيب ةهافس فالخلل كبصن ملعلا ام

 عرف مه نيذلا ةلزتعملا بهذم اذه «ليطعتلاو هيبشتلا نم ًافوخ تافصلا يفنف

 ام ضعب يف كئلوأ عم نوقتلي نمم مويلا نيرصاعملا ضعب بهذمو «ةيمهجلا نم

 .ثافصلا نم اوركنأ

 همحر ةيميت نبا مالسإلا خيشل تعقو ةصق ةبسانملا هذه يف ًاضيأ ينرضحبو

 دئاز :ةئسلاو باتكلا ملعب ةتطاحإ يفًاذف ًاملاع ناك هنأ ةقيقحلاو «هنامز يف هلل

 نم ناكف «عئارشلا نوركني نيذلا ةفسالفلا مهيف امب ةفلاخملا قرفلا دئاقعب هتفرعم

 يف يلاولا ىلإ هوكشف «ملعلا لهأ يف فسألا عم دجوت املق يتلا ةعاجشلا هايازم

 8 هلا وو ا
 يا



 خويشلا عم هل دقعف «هيبشتلاب هنومري ؛اذكو..اذك دقتعي هذه نأب ؛لئموي قشمد

 ضعب نوركني ةعامجلا ؛ةعامجلاو خيشلا نم ّلك نم ريمألا عمسف ةرظانم سلجم

 ةريثك تابآ خيشلا نم عمسو.هتاقولخم قرف لجو زع هللا نوكي نأ :اهنم تافصلا

 ثيدحب ثيدحلا ءاملع دنع فرعي ثيدح َرَكَذ اممو ءاهضعب ًافنآ نحن انركذ

 يف نوملعت امك ةعبرألا ةمئألا نم كلام مامإلا هاور ثيدحلا اذهو ؛ةيراجلا

 دنسلاب «هحيحص) يف ملسم مامإلاو «(هدنسم)» يف دمحأ مامإلاو «"هتطوم"

 امع ُثَّدَحْي اذه ةيواعم لوقيف [يتوص عاطقنا انه لصح]...لجر نع حيحصلا

 «يبناجب لجر سطعف اموی 8 يبنلا ءارو تيّصا :لاق ؛همالسإ لوأ يف هل عقو

 !هايمأ لكثاو :تلقف..اذكه يلإ اورظنف :لاق «يلصي وهو هللا كمحري :هل تلقف

 مالسإلاب دهع ثيدح وه.؟(«يلإ نورظنت مكلام هايمأ لكث او ءنولصي لاجرلاو

 ةالصلا يف مالكلا نأ وه (يردي الف) ءيغبني امك ةالصلا ماكحأ ملعتم سيل

 مكلام ءهايمأ لكث او» هتريقع عفرو ؛بارعألا ةداعب حاص كلذلو ءاهلطبيو اهدسفي

 هل ًاتيكست مهذاخفأ ىلع نوبرضي ةعامجلا «مكعم انأ تلمع اذام:(َّيلإ نورظنت

 الب نکل «هبنذ وه ام فرعي نأ ديري ءىلص فيك ىرد امو یلص لجرلا كش الب

 كلذلو «ىطخم هنأ الإ ةلماعملا هذه هولماع ام ةعامجلا نأ مهف هنأ ةماع ٍةفصب كش

 هباذإو «هب لعفيس اذام ىَرَت «هفلخ ىلصي يذلا يبنلا اذه نأ نآلا روصتي وه

 او هللا لوسر ىضق املف» «مالسلا هيلع لوسرلا نم يعيبطلا رمألا وه امك ئجافي

 لاق امنإو ءينمتش الو «ينبرض الو :ينرهك الو «ينرهق ام هللا وف ءيلإ لبقأ ةالصلا

 ركذو ريبكتو حيبست يه امنإ ؛سانلا مالك نم اهيف حلصي ال ةالص هذه امنإ :يل

 هنأ ودبي امدنع انم دحاولا نأ كش الو «هعم هلعف ءيش لك اذه «نآرقلل ةوالتو

 مو



 امہ أجافُي هب اذإو ؛هرهقيسو هرهنيس ريبكلا اذه نأ روصتي ءںیہک لجر عم ًأطخ أطخأ

 ِبْلَقْلا َظِيِلَع اظَق َتْنُك ولو :ىلاعت لاق امك «لوسرلاب قئاللاو ضورفملا وه
 عنصي مل هنأكو «ميلعتلا الإ هنم ري مل هب اذإو :(158:نارمع لآ) 4 كِلْوَح نم اَوضَقْنال

 .هرخآ ىلإ (..سانلا مالك نم ءيش اهيف حلصي ال» :ًاعيش

 يقلي ذخأف «ملعتي نأ ىلإ ةجاحب هنأي نآلا رعشي وهو «فطللا اذه ىآر املف

 الفا :لاق :ةراصبلا نومسملا نيفارعلا نيمجنملا «ناهكلا نوتأي ًاماوقأ انم نإ !هللا

 .ءاملعلا دنع ٌفورعم ُهَُحْرَد زجوم مالكلا .«مهوتأت

 .لمرلا برض :ىنعي طخلا «نوطخي ًاماوقأ انم نإ !هللا لوسر ايلا :لاق

 مهطخ هطخ قفاو نمف طخي ءايبنألا نم يبن ناك دق» :مالسلا هيلع لاقف

 .طخ ةملك..؟موهفم شم طخلاب دوصقملا :ةلخادم

 نولمعتسي نيمجنملا ضعب «لمرلا ىلع اوبتكي «يذاتسأ اي لمرلا :خيشلا

 ؟ءيشلا اذه مكدنع دجوي الأ «تابيغملا فاشتكال مهمعزب ةليسوك لمرلا

 ...ةراصيلا .. فورعم :ةلخادم

 ؟ةقيرطلا هذه لمعتسي ءايبنألا دحأ ناك :ةلخادم

 .مالكلاب كيتآس :خيشلا

 نمف «طخي ءايبنألا نم يبن ناك دق» :لئاسلا اذهل مالسلا هيلع لوسرلا لوقي

 «لاحملاب قيلعتلاب ءاملعلا هيمسي اذه نإ :تلق ام رخآ تلق «كاذف هطخ هطخ قفاو

 ۵ اا ا
 ٤ ہا



 لمرلا ىلع برضلا نيقباسلا ءايبنألا نم يبنل لعج دق ناك لجو زع هللا نإ :يأ

 مالسلا هيلع لاق كلذل ؛تابيغملا ضعب فاشتكال هب ةصاخلا لئاسولا نم ةليسو

 ءايبنألا نم يبن ناك دق» :هباوج ناك «نوطخب ًاماوقأ انيف نإ هل لاق امل ءلئاسلا اذهل

 قيلعت اذه نكل «بيصم :يأ (كاذف كاذ طخ مكنم هح قفاو نمف ؛طخي

 .يبنلا كلذل ةزجعم تناك كلت نأل ؛ليحتسم اذه «لاحملاب

 ريطتلا «مكندصي الف :لاق ؛نوريطتي اماوقأ انم نإ !هللا لوسر ايا :لاق : :دصي الف :لاق :نوريطتي ًاماوقأ انم نإ ! يلا :

 ال) :لاقو هلطبأ مالسإلا نأ نم مغرلاب مويلا مؤاشتلاو ءاذه فورعم «مؤاشتلا

 ءاسنلا ةصاخ ءاوريطتي مهلهج يف مهقارغإ ببسب نيملسملا نم ريثك دجتف (ةريط

 هذه ءاذك موي زوجيب ام نوباصلا لاخدإ ءزوجيب ام اذك موي ليسغلا هنإ ينعي «نهنم

 يف ةريط ال ؛مالسإلا يف زوجي ال ريطت هلك اذه «ًادج ةريثكو ةريثك تافارخ

 .مالسإلا

 :لاق ىوريطتي ًاماوقأ انم نإ :لاق

 قييضتلاو ريذحتلا مدعو فطللاو ةمكحلا ىهتنم يف باوج «مكندصي الف»

 :مالسلا هيلع هلاق ام نيب ًادج ريبك قرف يف ءاوريطتت ال :لوقي ال هنأل ؛سانلا ىلع

 ال امب فيلكت اوريطنت ال لاق ول ءاوريطتت ال :لوقلا ناك ول ام نيبو «مكندصي ال»

 مِهْفَلُك نکل «(285:ةرقبل»(اَهَعمُواَلِإ اسف فا ف لگی الا :لوقي هللاو قاطی

 .نوقيطي امب

 مهتافارخ نم ةيلهاجلا يفاوناكو ءريطلا نم ةقتشم ريطتلا ةملك لصأ

 ءريط هفداصي ام دب ال هراد نم جرخو ءرفس ىلع مزع اذإ مهدحأ ناك «مهتافاخسو

 ...ناسنإلا اذه معز يف نوميم رفسلاف ءًانيمي راط اذإ ناويحلا ريطلا اذه

 00 ا



 اذإ يردي ام «ًائيمي ترط اذامل» :لئُس ول هسفن ريطلا وهو ريطلا اذه راط اذإ

 .ةيلهاجلا ةداع هذه «موؤشم هرفسف ًالامش راط اذإو «نوميم هرفسف ًانيمي راط

 لطبي رفسلا اذه يف هعضو يذلا طيطختلا لك هتيب ىلإ دوعي ًالامش راط

 ام نكل «ةرَّّطلا هذه لطبأ مالسلا هيلع لوسرلاف ءًاراسيو ًالامش ريطلا ناريط درجمب

 لطبأ نكل ءطيطخت نود «ريكفت نود ةأجف ناسنإلا نم ردصي ءيشك اهلطبأ

 .مكندصي ال :لاقف «ةريطلا عم بواجتلا

 هرخآ ىلإ..هعم ةطنشلا ذخآ هتيب نم جرخ ءرفس ىلع مزع ًاضيأ ناسنإ ًالثم

 :هنذأ يف قط يجن .كقفوي ال هللا :هل لوقيف ءرخآ صخش عم رجاشتي دحاوب اذإو

 ةملك «عجري ال لوسرلا بادآب بدأتم ملسم ناك ول نكل «عجريو ءاهنم مءاشتي

 هيلع لاق كلذل .ريثأت اهل سيل ؟اهريثأت وه ام ريطلا كاذ لثم رياطلا ىلع تءاج

 كنوك ءاهعم بواجتت ال مؤاشت اهيف ةملك تعمس تنأف ؛(مكندصي ال :مالسلا

 .ةذخاؤملا يتأت انهف اهعم تبواجت اذإ نكل «ةذخاؤم كيلع ام ةلهو لوأل تمءاشت

 ءدحأ يف يل ًامنغ ىعرت ةيراج يدنع !هللا لوسر اي» :لاق :دهاشلا ينأي نآلاو

 .لجرلا اذه منغ نم هللا ءاش ام بئذلا سرتفا «يمنغ ىلع ًاموي بئذلا اطسف

 !؟يتنك نيأ (ًةكص اهتككصف «رشبلا بضغي امك بضغأ رشب انأو» :لاق

 هذه اهكص وه ًاعبط ءيمنغ ىلع بئذلا اطس ىتح «هرخآ ىلإ..ةمئان..ةلفاغ

 اًهَقْنِعَأ :لوقي هنأك «ةبقر قتع ّيلعو) :هلاؤس مامت يف لوقي كلذل «مدن مث ةكصلا

 نيأ» :مالسلاو ةالصلا هيلع اهل لاق تءاج املف «اهب تئا» :لاق ؟ةرافك يل زوجي

 اهقتعا :اهديسل لاق.هللا لوسر تنأ :تلاق ؟انأ نم :اهل لاق ءامسلا يف :تلاق ؟هللا

 .«ةنمؤم اهنإف

0 
 ہا



 يف ْنَم متنا :لاق امك ءامسلا يف اهبر تفرع :ملعلا لهأ لوقي

 هدبع ًادمحم نأ تفرعو أفنآ اهانركذ يتلا ةيآلا رخآ ىلإ (15:كلملا>4ِءاَمَّسلا

 ءافو اهايإ كقتعف «اهقتعا» :اهديسل لاقو ؛ناميإلاب اهل دهشف ءضرأآلا يف هلوسرو

 .ةبقر قتعت نأ كرذنل

 «ةرظانملاو ةشقانملاو رابتخالا سلجم عم ةيميث نبا ةصق يف نأ :دهاشلا

 هللا دمحلاو وه يذلا ثيدحلا اهنم هللا ءاش ام ثيداحألا هذه نم ةيميت نبا ركذف

 يف نم اومحرا «نمحرلا مهمحري نومحارلا» :سانلا ةنسلأ ىلع ًاعئاش لازي ال

 .(ءامسلا يف نم مكمحري ضرألا

 يف ميقلا نبا لاق املثم «هلوسر لاق «هللا لاق ةيميت نبا مالك عمس

 :قباسلا رعشلا

 هيومتلاب سيل باحصلا لاق 2 هلوسرلاق هلا لاق معلا

 هيقف يأر نيبو لوسرلا نيب ةهافس فالخلل كبصن ملعلاام

 هيبشتلاو ليطعتلا :مًارذح ١ اهيفنو تافصلا دحج الوالك

 اذإف «خئاشملا امأ ءاهلك تاقولخملا قوف هنأو «هللا دوجو تبثي هيميت نبا عمس

 ءالؤه :لاق ؛لقاعلا ريمألا باوج ناك اذامف.يردن ال :اولاق !؟هللا نبأ :مهل لبق

 .مهبر اوعاضأ موق

 نب نارمع ثيدح يف ءاج امك - هللا ناكو نوكلا قلخ يذلا انبر :ًالعف

 امب «نوکلا اذه قلخ مث «هعم ءيشالو هللا ناک» :-"يراخبلا حيحص" يف نيصح

 «سنإ نم «نج نم ؛ةكئالم نم ؛نايدو نم لابج نم نيضرأ نم تاوامس نم هيف
 هللا نأ ىلع اهلك ؛ةرتاوتم ثيداحألاو تايآلاو هللا نيأ نوردي ال فيك «باود نم
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 هتهبج عضو اذإ ملسملا داروأ نم ناك كلذلو ءاهلك تاقولخملا قوف لجو زع

 ةيآلا هذه عمس ناسنإلا اذإ ةنسلا نم :(1:ىلعألا»#َلْعَألا َكِّبَر ما حّبَس#

 ناحبس :اندحأ لوقي نأ ةيآلا يف رمأ هللا نأل ؛ىلعألا يبر ناحبس :لوقي نأ ىلتت
 نم خيشلا نيب ساق يذلا «لقاعلا ٌريمألا كلذ ةرظانملا عمس املف :ىلعألا يبر

 .مهبر اوعاضأ موق ءالؤه :لاق ؛ىرخأ ةهج نم خياشملاو ةهج

 يردن ال :لوقي نأ امإ ءديلا سمل اهسملنو ؛مويلا اهعمسن ةقيقح هذه .ًالعف

 (هللا نيأ» :ةيراجلل لاق لوسرلا ءلوسرلا نم رداصلا لاؤسلا راكنإ يفنلا اذه عبتيو

 نم رداصلا باوجلا اورق نأ اضف «لوسرلا نم رداصلا لاؤسلا راكنإ عمسن نآلاف

 رمأ كلذ ىلع ءانبو «ناميإلاب اهل مالسلا هيلع لوسرلا دهش هيلع يذلاو «ةيراجلا

 .اهقتعي ناب اهديس

 ةيمهجلا مه ءالؤهو «ناكم لك يف هللا نإ:ًةقيقح اولوقي نأ امإ مويلا سانلا

 ال: ؟هللا نيأ :ةيراجلل لوسرلا لاؤس نع ًاباوج اولوقي نأ امإو «ةلزتعملا ضعبو

 :ريثملا ىلع وحنلا ملعو هقفلا هيلع تسرد نمم ءابطخلا دحأ تعمس انأو «يردن

 :ةبيقعلا يف ةبرتلا عماج همسا ءأديج قشمد فرعي دحأ مكيف ناك اذإ دجسم يفو

 ال فلخالو مامأ الو راسي الو نیمی الو تحت الو قوفال هللا :لوقي هتعمس

 .هجراخ الو ملاعلا لخاد

 ًاناسل برعلا حصفأل ليق ول :ًاعيمج يننوديؤتس نظأو ةعامج اي لوقأ انأو

 نأ اهلك ةحيصفلا ةيبرعلا ةغللا هتعسو امل «هل دوجو ال يذلا مودعملا انل فص

 ام لثمب «-بتك نم هيقلتم... اذهو- خيشلا اذه فصو ام لثمب مودعملا فصي

 ال ءراسي الو ءنيميالو «تحت الو ءقوف ال :لاق ثيح ءهبر خيشلا اذه فصو

 د ا ا ا
 يا



 .ةعامج اي مدعلا وه اذه ءهجراخ الو ملاعلا لخاد ال «فلخ الو «مامآ

 الو هب لصتمال :نولوقي ؛لاقي امك هلاّبإ ىلع ًاثغض ةغسالفلا ضعب

 اهونلعي ةيفوصلا ةالغ نكل ًالعف دوجولا ةدحو هذه «مودعملا وهاذه :ًاذإ

 .وُهالإ ْوُهال ةحيرص

 «نارودلاو فللا ةقيرط ىلع نورخآ سان نكل :هللا وهف كنيعب هارت ام لك

 ببسي اوعاطتسا امو «ةفسالفلا قطنم نم هب رثأت امم اذه نكل :نوموصيو َنولَصُيو

 مالك نم متعمس ام لثمل كلذ اودري نأ هللا لوسر ثيدحبو ءهللا باتكب مهلهج

 وهو «هقلخ نم نئاب «هتاذب هشرع قوف ىلاعتو كرابت هللا» :كرابملا نب هللا دبع

 .(هملعب مهعم

 نوملعت امك مكاحلاو «خياشملا عم هللا همحر ةيميت نبال تعقو ةصق هذهف

 لقع مهدنع نوكي نأ مهيف ضورفملا نكل «ملع مهدنع سيل ماكحلا بلغأ

 نع لاق ةميلسلا هترطفو هلقعب وهف ؛أطخلا نم باوصلا اوزيمي «ىسايقلا ىثعملاب

 .حيحص مالك العف.مهبر اوعاضا موق ءالؤه :ملعلا لهأ خياشملا

 (01 35:1 /59) "رونلاو ىدهلا"

[Af]ةلطعملاو ةهبشملاو ةمسحملا ىلع درلا باب  

 نع [انبر يأ] ىلاعتو" :ةيواحطلا بحاص لوق ىلع ًاقلعم مامإلا لاق]-

 رئاسك تسلا تاهحلا هيوحت ال تاودألاو ءاضعألاو ناك رألاو تاياغلاو دودحلا

 .[ ''تاعدتيملا

 :نيتفئاط ىلع درلا ةرقفلا هذهب هللا همحر فلؤملا دارم :تلق
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 ءاضعأو ةثجو ًامسج هل نأب هللا نوفصي نيذلا ةهبشملاو ةمسجملا :ىلوألا

 .ًاريبك ًاولع نولوقي امع هللا ىلاعت كلذ ريغو

 هقلخ نم نئاب هنأو هقلخ ىلع ىلاعت هولع نوفني نيذلا ةلطعملا :ىرخألاو

 يف هللا لولح هانعم اذهو دوجولا لك يف هتاذب دوجوم هنأب مهضعب حرصي لب.

 كلذ فلؤملا ىفتف اهقوف سيلو ةقولخملا تسلا تاهجلاب طاحم هنأو. هتاقولخم

 ىلإ يدؤي دق امب هنولوأتيو ةعدتبملا ضعب كلذ لغتي دق نكلو. مالكلا اذهب
 عنام نب دمحم خيشلا همالك صخل دقو ىلاعت هللا همحر حراشلا هنيب امك ليطعتلا

 ٠١(: ص) لاقف ةمحرلا هيلع

 تسيلو ةمهبم ةلمجم تاملكلا هذه نكلو ءةهبشملا ىلع درلا كلذب هدارمو

 باتكلا صوصنب مهيلع درلاو «ةعامجلاو ةئسلا لهأ دنع ةفراعتملا ظافلألا نم

 سيلإ# :ىلاعت هلوق يفف. باوصلا فالخ مهوت ظافلأ ركذ نم ىلوأ قحأ ةنسلاو

 بلاطل يغبني الف ؛ةلطعملاو ةهبشملا ىلع در ريصبلا عيمسلا وهو ءيش هلثمك

 فوصوم هناحبس هللا نإف ءاهيلع ليوعتلا الو ظافلألا هذه لثم ىلإ تافتلالا قحلا

 هتاقولخم قوف هناحبس وهف «لالجلاو ةمظعلا توعنب توعنم لامكلا تافصب

 ءايندلا ءامسلا ىلإ ةليل لك لزني ؛هقلخ نم نئاب ؛هتاذب ديجملا هشرع ىلع وتسم
 :ةردقلاب ديلا لوؤنال امك ؛هلوؤن الو ؛هتقيقح ىلع كلذ لكو ةمايقلا موي ينأيو

 تابثإ ال دوجو تابثإ كلذ تبثن لب «تافصلا نم كلذ ريغو «هرمآ لوزنب لوزنلاو

 ةمهوملا ةلمجملا تاملكلا هذه لثم نع فنصملا مامإلا ىنغأ ناك امو. فييكت

 ديعبب ېدنع كلذ نكي مل همالك نم تسيلو هيلع ةسوسدم اهنإ ليق ولو ؛ةعرتخملا

 ؛ناك نم ًانئاك هلئاق ىلع دودرم لطابلاف لاح لك ىلعو «مامإلا اذهب نظلل ًاناسحإ

 رباكأ نم هنأ فرع نازيملا ناسل يف اميس ال يواحطلا فنصملا ةمجرت أرق نمو



 نم ريثك يف هيف نظلا ناسحإ ىلع انلمح يذلا وه اذهو لاجرلا مظاعأو ءاملعلا

 . هللا همحر عنام نبا مالك ىهتنا.دقانل لاجم اهيف يتلا عضاوملا

 .(8 8-5 ص )" ةيواحطلا نتم ىلع قيلعتلا

 ةهبشملا ىلع درلا باب 1

 :["مانألا هبشي الو" :ةيواحطلا بحاص لوق ىبع ًاقلعم مامإلا لاق]

 زع لاق ىلاعتو هناحبس قولخملاب قلاخلا نوهبشي نيذلا ةهبشملا لوقل در هيف

 ١١(. :ىروشلا) #ريصبلا عيمسلا وهو ءيش هلثمك سيلإ# :لجو

 همحر ةفينح يبأ مالك نمف عدبلا لهآ لوقي امك تافصلا يفن دارملا سيلو

 لاق مث. هقلخ نم ٌءيش ۀهبشُي الو هقلخ نم ًائيش هبشُي ال :" ربكألا هقفلا " يف هللا

 ال ردقيو ءانملعك ال ملعي :نيقولخملا تافص فالخ اهلك هتافصو :كلذ دعب

 (١"ص)" ةيواحطلا نتم ىلع قيلعتلا"

[Af ¢]ةيميت نبا مالسإلا خيش نع ميسجتلا ةمهت در باب  

 نع ةريثك اًصوصن قاس نأ دعب "ولعلا رصتخم'' ةمدقم يف مامإلا لاق]

 :[ءاوهألا ُلهأ يعدي امك مهبهذم نكي مل ضيوفتلا نأ تبلت فلسلا

 ةقفتم اهلك يهو باتكلا يف اهارنس يتلا صوصنلا ُلج نم لق اذهف :تلق

 دارملا ىنعملا نوئيعيو اهنورسفيو تافصلا تايآ نومهفي اوناك فلسلا نأ ىلع

 .ىلاعتو كرابت هب قيلي ام ىلع اهنم

 1 ما



 «صوصنلا هذه ىلإ مهسوؤر فلخلا نم هلاثمأو يرثوكلا عفري ال اذاملف

 ىلع اهنورجي اوناك امنإو اهنومهفي ال اوناك فلسلا نأ ىلع نورصي نولظيو

 ؟اهانعمل نايبو اهل ربدت نود طقف مهتتسلأ

 ًارثأتم ناك يذلا ينيوجلا لاحك هلاح نوكي نأ هلاوحأ نسحأ :باوجلاو

 هللا هاذه ىلاعت هلل هملع يف اصلخم ناك امل هنكلو :مالكلا ءاملع نم هخويشب

 نيذلاو# :ىلاعت هلوقل ًاقادصم هريغو ءاوتسالا يف فلسلا ةديقع ىلإ ىلاعتو كرابت

 ةمئأ يف نينعاطلا نم هّلاثمأو يرثوكلا ناك لهف انلبس مهنيدهنل انيف اودهاج

 ؟اضيأ نيصلخم فلسلاو ثيدحلا

 هئادع نم ىرن ام ةرثكل ؛باجيإلاب اذه نع بيجن نأ ادج بعصلا نم

 مهماهتا ىلع هرارمتساو ديحوتلاو فلسلا ةمئأل - هتاقيلعت لك يف - ديدشلا

 ةمسجملا ىلع اذه در عم «مهنم ةيميت نبال ةصاخ ةروصبو هيبشتلاو ميسجتلاب

 الإ ةلطعملا ىلع درلا ددص يف هارن داكن الف ؛هبتك رئاس يف كلذ يف هتغلابمو

 هللا همحر هبتكل ةسارد هل نم لك كلذ فرعي امك ةمسجملا درلا يف مهعم كرشيو

 15١(: ص) " ةيومحلا " يف هلوق ددصلا اذه يف همالك نمو «ىلاعت

 :هل ليق ؛نيدوهعملا ديلاو ملعلا سنج نم الإ ًاديو ًاملع لقعأ ال :لاق نمف"

 لك تافص نأ مولعملا نمو ؟نيقولخملا تاوذ سنج ريغ نم ًاتاذ لقعت فيكف

 سيل يذلا برلا تافص نم مهفي مل نمف هتقيقح مئالتو هتاذ بسانت فوصوم

 ." هنيدو هلقع يف لض دقف قولخملا بساني ام الإ ءيش هلثمك

 خيش نأ ىلع ةعطاق ةلالد لدي يذلا همالك نم ريثك نم ليلق اذهو :تلق

 لقن دقو «يرثوكلا يرتفي امك مسجم وأ هبشمب سيلو هزنم وه ةيميت نبا مالسإلا

 ہا
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 ةيميت نبا مالك نم ةريثك ًاصوصن " ةيميت نبا " هباتك يف ةرهز وبأ ةمالعلا '''هقيدص

 هنإ لب هيف لماحت ال ًاديج اصيخلت اهيف هتديقع صخلو ةيهلإلا تافصلا عضوم يف
 :(75515 ص) لاقف يرثوكلا همهتا امم هأر ب دق

 هنيب ةهباشم تبثي وأ ديحوتلا فلاخي وأ هيزنتلا عم ىفانتي ام كلذ يف سيلو"

 :(" 555 ص) لاق مث. " ثداوحلا نيبو هناحبس

 ريغو ديلاو ءاوتسالا ىلاعتو هناحبس هلل تبثي نأ ىلإ بيبر الب يهتنيو"

 انيلعو هتقيقح فرعن ال «ىلاعت هتاذب قيلي امب هلك اذه نإ :لوقي نكلو كلذ

 ."هب ناميإلا

 رصتتي هل امالك يزوجلا نبال " هيبشتلا هبش در " باتك نع لقنف داع هنكلو

 " :هبقع (۲۷۲ ص) ةرهز وبأ لاقف هيبشتلاب مهيمري نم ىلع هب دریو ليوأتلل هيف

 ةيميت نبا ءاج اذإو «مهب قصال هنإف هيبشتلا يفن اولواح امهمو ؛مهمالك ىدؤم وهو

 اورسف نإ مهنإف ةقيقحلا يف ال مسالا يف كارتشا هنإ :لاقو نرق نم رثكأب هدعب نم

 نإو ؛ةلاحم ال ةمزال ةيمسجلاو ءسولجلاو داعتقالا هنإف ظفللا رهاظب ءاوتسالا

 " هنع اوهن اميف اوعقو دقو ليوأت وهف سوسحملا ريغب هورسف

 ءاوتسالا رسفي ال ةيميت نبا نأ ملعت تنأف خيشلا ةليضف اي كديور " :لوقأف

 فالخ ءارقلا تمهوأ اذاملف كلذب ةحفاط هبتكو «ولعلاب امنإو تركذامم ءيشب

 «هيآرو هتديقع حرشت تنأو ةيميت نبا لاوقأ لقن يف كننس ىلع تيرج الهف «عقاولا

 ةرات حيحصب سيل ام هيلإ بسنت تذخأف حيحصلا لقنلا مازتلاب ًاعرذ تقض مأ

 بهاذملا " رخآلا كباتك يف تلعف امك حيرصتلاب ةراتو انه تلعف امك حيولتلاب

 )١( ص) " ةيمالسإلا بهاذملا " يف هب حرص امك 79١(.]منه[.
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 077١: ص) ةيميث نبا مامإلاو " ةيفلسلا " ثحب يف تلق ذإ " ةيمالسإلا

 نوتيثيو... هناحبس هفاصوأ نع ةنسلاو نآرقلا يف ءاج ام لك نوتبثي اذكهو "

 " شرعلا ىلع رارقتسالا

 ىلع دئاز رمأ هنأب ًاملع شرعلا ىلع رارقتسالاب لوقي ةيميت نبا تيأر نيأف

 ىلع ركنأ دق يبهذلا ظفاحلا انفلؤم انيأر كلذلو «عرشلا هب دري مل امم وهو ولعلا

 2198) ةمجرتلا يف هارن امك رارقتسالاب اهنع ريبعتلا ولعلا ةفصب نيلئاقلا ضعب

 :روكذملا هباتك نم (" 77 ص) ًاضيأ ةرهز وبأ لوقيو ء(۲۲ ةرقفلا

 ةيقوف نم نآرقلا يف ءاج ام لك تابثإ وه :فلسلا بهذم نأ ةيميت نبا ررقي "
 ىنعملا اذه رركيف " :اهلبق يتلا فحصلا يف لاقو " شرعلا ىلع ءاوتساو ةيتحتو

 ." فيك ريغ نم تحتو قوف يف نوكيو لزني هللا نأ ًادكؤم لوقيف

 ابأ خيشلا نأ نظلا بلاغ ؟ةيتحتلا ةفص ىلاعت هلل تبثأو ةيميت نبا ررق نيأف

 مهف امك«ةيميت نبال كلذ ازع مث ءةموعزملا ةيتحتلا لوزنلا ثيداحأ نم مهف ةرهز

 نم كلذ ملعي امك هيلع أطخ كلذ لكو «هيلإ هازع مث رارقتسالا :ءاوتسالا تايآ نم

 هتمجرت يف هنع لقنلا لجأ نم ةعيرس ةسارد ال يعوو مفت ةسارد هبتك سرد

 .اهتاحفص ديوستو

 هتديقعو ةيميت نبا مهفي مل هنأ ىلع ينلد ةيميت نبال هنم وزعلا اذه لثمو

 يف قيقحتلاو ثحبلا نم ةيميت نبال ام لك أرقي مل هلعل لب ًاديج ًامهف هراكفأو
 نع ًالضف ةيميت نبا بتك نم عبط ام يف ةرهز وبأ خيشلا اهراثأ يتلا لئاسملا

 " لوزنلا ثيدح حرش " :يمالسإلا بتكملا يف عوبطملا هباتكك اهنم ةطوطخملا

 هقوف شرعلا ريصي نأ ىلاعت هلوزن نم مزلي ال هنأ هيف رق دق هللا همحر ةيميت نبا نإف
 0 عا |
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 امك ءيش هلثمك سيل هللاو قولخملا ةعيبط نم اذه نإف ؛شرعلا تحت وهو ىلاعت

 ًاقيلعت باتكلا نم هيوهار نب قاحسإ مامإلا ةمجرت يف كلذ ىلإ ةراشإلا يتأيس
weع م م 0(  MN am(۲ ٤۸ /۲) " ةنسلا جاهنم " يف ةيميت نبا لاق دق لب )۲١١(  ةرقفلا ىلع . ل : 

 نوكيس ثيدحلا ءاج امك ايئدلا ءامس ىلإ لزن اذإ هنأ لاهجلا نم نظ نمو)

 عامجإل فلاخم هلوقف ؛ملاعلا نم نيتقبط نيب ًاروصحم نوكيو هقوف شرعلا

 " هعضوم ىف طسب دق امك ةئسلاو باتكلل فلاخم فلسلا

 وه هصخل امل عنتقي مل هنأ ةيميت نبال همهف مدع نم هتركذ ام دكؤي امم نإو

 :لاقف " ةيميت نبا " هباتك نم (77/5 ص) ةيميت نبا نع هسفن

 ءاوتسالاو هجولاو مدقلاو لوزنلاو ديلا يف ظافلألا نأ ىري ةيميت نبا نإ "

 ." لبق نم انلقن امك ةميركلا هتاذب قيلت ناعمب نكلو اهرهاظ ىلع

 هيلع دري ذخأ لب حارصلا قحلا هنأ عم اذه ةيميت نبا يأر باوصب عنتقي مل

 :هيقع لاقف هيف لاقي ام نسحأ اذهو هتحت لئاط ال برطضم ليزه مالكب

 يناعملا هذهل اهانعم لصأ يف تعضو ظافلألا هذه نإ :ةفقو فقن انه نمو "

 ءاوس اهريغ ىلع تقلطأ اذإو ءاهاوس ىلع ةقيقحلا هجو ىلع قلطت الو ةيسحلا

 لاحب نوكت الو ءاهانعم ريغ يف تلمعتسا دق اهنإف ًالوهجم مأ ًامولعم ناكأ

 ةيميت نبا نوكي كلذ ىلعو «ةلوؤم نوكت لب اهرهاوظ يف ةلمعتسم لاوحألا نم

 ريسفت يف عقيل يزاجملا ريسفتلا نم رفو ءرخآ ليوأت يف عقيل ليوأتلا نم رف دق

 ." رخآ يزاجم

.]منه[.
)١141( 
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 يبأك ملاع ةيميت نبا يف اذه لوقي له - بيبللا ئراقلا اهيأ - كبرب يل لقف

 نم مزلي ال هنأ هلوقك ةرم نم رثكأ هسفن وه هلقن يذلا ةيميت نبا مالك مهف ةرهز

 " نع ١15( ص) هلقن ام كلذ نيبيو. ةقيقحلا يف كارتشالا مسالا يف كارتشالا

 :لاق هنأ (١١؟١ ص) ةيميت نبال " ةيرمدتلا

 امو هسفنب بجاو ميدق وه ام دوجولا يف نأ ةرورضلاب مولعملا نم ناك اذإ "

 الو ؛دوجوم اذهو دوجوم اذه نأ مولعمف ؛مدعلاو دوجولا لبقي نكمم ثدحم وه

 دوجو لب ءاذه دوجو لثم اذه دوجو نوكي نأ دوجولا ىمسم يف امهقافتا نم مزلي

 يف امهلثامت يضتقي ال ماع مسا يف امهقافتاو :هصخي اذه دوجوو هصخي اذه

 نإ :هل ليق اذإ لقاع لوقي الف «ديقتلاو صصختلاو ةفاضإلا دنع مسالا كلذ ىمسم

 يف امهقافتال ؛اذه لثم اذه نإ " :دوجوم ءيش ضوعبلا نإو «دوجوم ءيش شرعلا

 امهنم لك دوجوف دوجوم اذهو دوجوم اذه ليق اذإو] دوجولاو ءيشلا ىمسم

 ."' '[امهنم لك يف ةقيقح مسالا نأ عم هريغ هك رشي ال هصخي

 :لاق هحضوي امب مالكلا اذه ىلع ةرهز وبأ قلع مث

 :ماقملا اذه يف ةيميت نبا لوقي اذلو "

 #مويقلا يحلا وه الإ هلإ ال هللا# :هناحبس لاقف ًايح هسفن هللا يمس دق"

 * يحلا نم تيملا جرخيو تيملا نم يحلا جرخي# :لاقف ًايح هقلخ ضعب ىمسو

 هلوقو هب صتخم هلل مسا " يحلا " هلوق نآل ؛يحلا اذه لثم يحلا اذه سيلو

 اقلطأ اذإ ناقفتي امنإو هب صتخم قولخملا يحلل مسا #تيملا نم يحلا جرخي#

 "... صيصختلا نعادّرُجو

 .[هنم].يمالسإلا بتكملا عبط ١5( - 17) ص (ةيرمدتلا) نم ةدايز )١(
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 هذهل هريسفت يف ةرهز وبأ همعز يذلا ليوأتلل ارثأ ئراقلا اهيأ دجت لهف
 فلتختو اهتاوذ عم بسانتت قئاقح اهلك اهنأب حرصي وه مآ «تايآلاو ءامسألا

 نمف ًاسوسحم اهنم ناك ام نأ رمآلا يف ام نأ ريغ ءاهتاوذ فالتخاب اهقئاقح

 ةنجلاو لب ىلاعت هللا تافصك انع ًابئاغ ناك ام فالخب هتقيقح فرعن نأ نكمملا

 ريطخلا عوضوملا اذه سائلل حضوت ةلثمأ كل برض دقف «هتقيقح فرعن الف رانلاو

 فلسلا قيرط نع تافصلا يف سانلا فارحنال ًاريبك ًاببس هب لهجلا ناك يذلا

 لك دوجوو «" دوجوم قلخلا " :لوقن امك " دوجوم هللا " :لوقن ًاعيمج نحف

 امهنم لك ةايح " يح انأو "و " يح هللا " :لوقتو امهتاوذ عم بسانتت ةقيقح امهنم

 دجت تافصلاو ءامسألا عيمج يف كلذ درط اذكهو ءامهتاوذ عم بسانتت ةقيقح

 مل ةرهز وبأ خيشلا ناك اذإو «بل يذ لكل ًاعنقم ًانيب ًاحضاو مالسإلا خيش مالك

 ًادج لهس هيف بطخلا اذهف ءًأطخ ليوأتلا هيلإ بسن هيلع ًءانبو ةيميت نبا مالك مهني
 تعضو ظافلألا هذه نأ " دقتعي ناك اذإ هنإف قباسلا همالك يف رخآ أطخل ةبسنلاب

 ءاهاوس ىلع ةقيقحلا هجو ىلع قلطت الو «ةيسحلا يناعملا هذهل اهانعم لصأ يف

 ريغ يف تلمعتسا دق اهنإف ًال هجم مأ ًامولعم ناكأ ءاوس اهريغ ىلع قلطأ اذإو

 . قباسلا همالك خلإ "... اهانعم

 - لوقيام يردي ناك ول - همالك ىنعم نإف اذه دقتعي خيشلا ناك اذإ :لوقأ

 هملعو هتايحو قولخملا دوجو نأ:مالكلا ملعب ًارثأتم مالسإلا خيش لداجي وهو

 هملعو هتايحو هناحبس قلاخلا دوجو امأو ءةقيقح هلك كلذ ريغو هؤاوتساو

 ريغ هللا نأ همزالو ءةقيقحب تسيلو زاجم يهف هتافص نم كلذ ريغو هءاوتساو

 ام خلإ... الو الو ءشرعلا ىلع وتسم وه الو ؛ملعي وه الو «يحب سيلو ؛دوجوم

 ةلزتعملا نم مهب رثأت نم ضعبو ةفسالفلا اهب لوقي ةفورعم بيلاسأ نم كلانه
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 ظافلألا هذه نإ " :لاق هايإو هللا اناده - خيشلا نآل اذه لوقن :مالكلا ءاملعو

 رئاسو هتايحو هملعو هللا هدوجوو " ةيسحلا يناعملا هذهل اهانعم لصأ يف تعضو

 خيشلا سحأ لهف ًازاجم الإ لاق امك اهيلع قلطت الف هيلعو «ةيسح تسيل هتافص

 دوجولا ىنعم انفرع دق :لوقأف... يردت ال تنك نإف ؟هذه هتملك هب تحّوَط نيأ

 وه امف ءسوسحملا ءاوتسالاو سوسحملا ملعلاو ةسوسحملا ةايحلاو سوسحملا
 ال هنإ :باوجلاف ؟سوسحم ريغ وهو ىلاعت هللا ىلإ تفيضأ اذإ ءامسألا هذه ىنعم

 هسفن خيشلا هاكح امك ًامامت ةلزتعملا هلوقت امك طقف هل ءامسأ يه امنإو اهل يناعم

 :(۳۰۳ ص) " بهاذملا " يف لاق هنإف مهنع

 ريغ ءيش اهنإ اولاقو ءيرعشألا اهتبثأو انررق امك تافصلا ةلزتعملا ىفن "

 :اولاقو مالكلاو رصبلاو عمسلاو ةايحلاو ملعلاو ةدارإلاو ةردقلا اوتبثأ دقف تاذلا

 لثم نم نآرقلا يف روكذملا نإو تاذلا ريغ ءيشال ةلزتعملا لاقو :تاذلا ريغ اهنإ

 ." ىلاعت هل ءامسأ وه ءريصبو «عيمسو :ميكحو ؛ريبخو ؛ميلع " :ىلاعت هلوق

 كلذ ىعن كلذلو ءةفدارتملا ةضحملا مالعألاك يه امنإو اهل يناعم ال يأ

 . هريغو مالسإلا خيش بتك يف نيبم وه امك ليطعتلا ىلإ مهوبسنو ءاملعلا مهيلع

 يذلا ليطعتلا نم قباسلا همالك نم همزل ام ةرهز وبأ خيشلا ةليضف مزتلي لهف
 ةتباثلا ىلاعت هللا تافصل ًاركنم مهلثم كلذ ىلع نوكيف ةلزتعملا نع هلثم ىكح

 يذلا بهذملا مزتليو ناسل ةلز اهنآل ةملكلا كلت نع عجارتي مآ ءةنسلاو نآرقلاب

 نمؤيف ؛ءاوتسالا هنمو «هيف هيلع كاردتسالا لهسلا نم سيل ًاحرش ةيميت نبا هحرش
 هتافص عيمجب كلذك نمؤي نأ يغبني امك «هب قيلت ىلاعت هلل ةيقيقح ةفص هنأ ىلع هب

 نأ وجرأ تنك ؟ليطعتلا يف عقيف زاجملا ىلإ اهفرصيالو مالكلاو ملعلاك لجو زع

 هسفن وه كلذ نع يندص نكلو «هنم تردص ناسل ةلز هنم ةملكلا كلت ربتعأ

 ۱۸ ا



 وهو يزاجملا ىنعملاب " ءاوتسالا " ريسفت ىلإ يتأيس امك لام دق هتيأر ثيح
 خيشلا هبنتي نأ نود ةيهلإلا معنلا ضويفب " لوزنلا" ريسفتو «لماكلا ناطلسلا

 - ملعي امك - لوزنلا ثيدح مامت نآل رفكلا همزال ريسفتلا اذه لثم نأ نيكسملا

 بيجتست يتلا يه ضويفلا لهف... الأ... الأ هل بيجتساف عاد نم له الآ :لوقيف

 .هل كيرش ال لجو زع هللا مأ يطعتو رفغتو

 ًاهيزن هعم نوكي نأ دارأ هنأ ةيميت نبا نع يرثوكلا هلقن اميف لوقلا ةلمجو

 رثأ هيلع بلغت - فسألا عم - هنكلو «هنم يرثوكلا هبحاص فقومب رثأتم ريغ ًابيدأ

 لعفي امك ًاحيرصتال ًاحيولت نكلو ةيميت نبا ةديقع يف نعطي ذخأف ةبحصلا
 ًادمع كلذ لعف هنإ لوقأ الو «هنايب مدقت امك هلقي مل ام ًةحارص هيلإ بسنيو «هبحاص

 دكؤي اممو «یلاعت هللا همحر ةيميت نبا مالكل همهف ءوس نم ينا امنإو ؛ال هبحاصك
 دق ةيميت نبا نوكي كلذ ىلعو " هيف يذلا همالك نم هلقن قبس ام بقع هلوق كلذ

 :(۲۷۷ ص) لاقف. "... رخآ ليوأت يف عقيل ليوأتلا نم رف

 ال مأ ةقيقح ةفرعم ىلإ يدؤيأ يرهاظلا ريسفتلا نم ةياغلا امو لآملا ام مث"

 ةفورعم ريغ ةقيقحلا نإ :" ةيميت نبا ينعي " لوقي هنإ ىرخأ تاهاتم ىلإ الإ يدؤي
 ةيهاملا فورعم ريغ ءاوتسا هلو... ةيهاملا فورعم ريغ هجو هل هللا نإ :لوقيف

 ...و...دیو

 دارأ امنإو ملق قبس هلعلو لاق اذك) يناعملا كلت انرسف اذإ كش الب اننإ

 ىرحأ ريسفتلا كلذ نوكي تالوهجم ىلع هلمحن انلعجت ال تاريسفتب (ظافلألا

 ةوقلا :ىنعمب ديلا ريسفتك؛اهيف انيب زاجملا ماد امو هل عستت ةغللا تماد ام لوبقلاب

 معنلا ضويفب :لوزنلا ريسفتو «لماكلا ناطلسلا ىنعمب :ءاوتسالاو «ةمقنلا وأ

 مد



 سيل هراتخا يذلا نأل ؛رهاظلاب ذخأ هيف سيل كلذ "نب ضرتعي الو «خلإ ةيهلإلا

 ." رهاظلاب لخأ هيف

 يذلا باوصلا ةداج نع دعبلاو أطخلا نم هتحت ام نيبن نأ اندرأ ولو لاق اذك

 ينكلو «ةمدقملا هذه هلمحتت امم رثكأ ماقملا انب لاطل هلثم ملاع هيف عقب نأ زوجي ال

 :ةرجوم ةملك خيشلل لوقأ

 ريغ هلل ةفص وه ءاوتسالا نأ مهفت نأ ةياغو الآم خيشلا ةليضف اي كيفكي الأ

 - كيفكي امكءاذكهو ماعنإلاو ةرطيسلا ةفص ريغ ةفصلا هذه نأو ءلوزنلا ةفص

 نأو ؛ملعلا ةفص ريغ امهنأو رصبلا ةفص ريغ عمسلا ةفص نأ دقتعت نأ - وجرأ اميف

 ةفص امهب دارملا نأ ىلإ دوعي امب امهايإ كليوأتب امهدوجو ركنتو امهلطعت ال

 تافص عيمج نوركني مهنم نوريثك ناك نإو ءةلزتعملا ضعب هلوقي امك ملعلا

 ؟قبس اميف مهنع هانلقن امك ىلاعتو كرابت هلل تاذلا

 تافصلا هذهل فلسلل اعبت انريسفت نيب قرفلا امف الإو ءاذه كيفكي هنإ ىلب

 ؛ىلاعتو هناحبس اهب فصتملا الإ اهملعي ال اهتقيقح نأ داقتعا عم اهرهاظ ىلع

 هنوكك تافصلا رئاسل انريسفتب - نظأ اميف - كناميإو ًالثم ءاوتسالا كراكنإ نيبو

 ليوأت نود اهرهاظ ىلع اهل ًاريسفت ىلاعت هتافص خلإ... ًاميكح ًاديرم ًاريدق ًايح
 ؟هللا الإ اهملعي ال اهتقيقح نأ داقتعا عم ًاضيأ

 ال هنأب ملسي نأ نم دب ال ملعلا لهأ نم لقاع لك نأ :هب عطقأو هدقتعأ يذلا

 نمؤن اننأ امكف «ىلاعت هللا ثاذ تافص ىلإ دوعي لكلا ذإ ؛ًادبأ اذهو اذه نیب قرف

 .رهاظ طخ وهو "نمأب" :"ولعلا رصتخم " :لصألا يف )١(

 يا



 الو هناحبس هتافص يف لوقلا كلذكف ءاهتقيقحو اههنك ملعن نأ نود ىلاعت هتاذب

 اهنمو تافصلا قئاقحب انعم خيشلا نمؤي نأ امإف كلذك رمألا ناك اذإو «قرف

 ؛ىلاعت هللا دوجو راكنإب مّرْلُي كلذبو اهلك اهلوأتي نأ امإو ءانحرش ام ىلع ءاوتسالا
 عقو ام اذهو «هلوأتي وهف ءاوتسالاك هتقيقح فرعي ال ام لکو ؛هتقيقح فرعي ال هنأل

 ءاملع نم مهب رثأت نمو ةلزتعملا كلذ براقو ةفسالفلا نم ريثكو ةينطابلا هيف

 نع هللا هازج ةريثكلا هبتك يف ىلاعت هللا همحر مالسإلا خيش كلذ لصف امك مالكلا

 .اريخ مالسإلا

 0 78-4 ص) "ولعلا رصتخم"





 عجر نم ضعب ركذ باوبأ عامج
 تافصلاو ءامسألا يف فلسلا ةديقع ىلإ

 هر
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 هيبأو نيمرحلا مامإ ينيوجلا ةديقع هيلإ تلآ ام ركذ باب 1 ]

 :["'ولعلا" يف يبهذلا لاق]

 رداقلا دبع انأبنأ :يناجنزلا ىلإ هل ةلاسر يف ظفاحلا ديلولا نب روصنم وبأ لاق

 :لاق «ظفاحلا يلع يبأ نب رفعج وبأ انأبنأ ءالعلا وبأ ظفاحلا انأبنأ ءَناّرحب ظفاحلا

 # ىوتسا شرعلا ىلع نمحرلا# :هلوق نع لئس دقو ينيوجلا يلاعملا ابآ تعمس

 هيلإ ترشأ ام انملع دق :تلقف «مالكلا يف طبختي لعجو «شرع ال و هللا ناك لاقف

 هذهب ينعتامو «لوقلا اذهب ديرت ام :لاقف ؟..هليح نم تارورضلل كدنع لهف

 هنطاب نم ماق هناسل كرحتي نأ لبق الإ هابر اي طق فراع لاق ام :تلقف ؟ةراشإلا

 نم كدنع يرورضلا دصقلا اذهل لهف «قوفلا دصقي ةرسي الو ةنمي تفتلي ال دصق

 ذاتسألا برضف ؛قلخلا ىكبو تيكبو «تحتلاو قوفلا نم صلختن انعبنف ؟ةليح
 يف ةمايق تراصو علخناو هيلع ناك ام قرخو ؛ةريحللاي حاصو ريرسلا ىلع همكب

 تعمسف.ةشهدلا ةشهدلاو ءةريحلا ةريحلا يبيبح اي :الإ ينبجي ملو لزنو ءدجسملا

 يف نيمرحلا مامإ يفوت «ينادمهلا ينريح لوقي هانعمس نولوقي هباحصأ كلذ دعب

 لوصألا يف ملعلا روحب نم ناكو ءةنس نوتس هلو «ةئامعبرأو نيعبسو نامث ةنس

 .ءاكذ دقوتي عورفلاو

 :[" ولعلا رصتخم " يف مامإلا لاق]

 دمحم همسا رفعج وبأو ظاَّفْحلاِب لسلسم حيحص ةصقلا هذه دانسإو :تلق

 ةيميث نبا هفصو دقو )2017١(( ةنس تام ينادمهلا دمحم نب نسحلا يلع يبأ نب

 ." فراعلا خيشلا "ب (4 5 /5) "ىواتفلا ةعومجم " يف

 ىلع ينيوجلا يلاعملا يبأ ةديقع رارقتسا لبق تناك ةريحلا هذه نأ يل ودبيو



 اميف هنع نابأ يذلا رارقتسالا اذه ىلإ قلطنملا تناك اهلعل لب «يفلسلا بهذملا

 يبأ ةمالعلا هيبأ لاحب هلاح هبشأ امو "" ةيماظنلا ةلاسرلا " يف همالك نم قبس

 " ةلأسملا هذه يف ًاريحتم رهدلا نم ةهرب ناك دقف «ينيوجلا فسوي نب هللا دبع

 نع هاقلت يذلا مالكلا ملعب هرثأت ببسب «تافصلا لئاسم نم اهاوسو " ءاوتسالا

 كلذ حرش امك ءاهيف ةيفلسلا ةديقعلا ىلع - هلل دمحلاو - هرمأ رقتسا مث «هخويش

 يهو " ةيقوفلاو ءاوتسالا تابثإ " يف ةميقلا هتلاسر يف حرشلا نسحأ هسفن وه

 ١1٠١-/181( ص) " ةيرينملا لئاسرلا ةعومجم " نم لوألا دلجملا يف ةعوبطم

 ةلمج يف يبهذلا ظفاحلا ىلع مامإلا اذه ركذ تاف فيك برغتسأل ينإو

 لج نكلو «ةماهلا ةلأسملا هذه يف فلسلا لوقب اولاق نيذلا مالعإلا ةمئألا ءالؤه

 . یسنپ ال نم

 .(۲۷۷ص)" ولعلا رصتخم "

 نبال «ةيبشتلا ةبش عفد» باتك ةبسن حصت له باب ]

 فلسلا بهذمل يزوجلا نبا عوجر نايبو ؟يزوجلا
 وعدملا باتك يف انآ تأرق ينأل راسفتسا كانه «خيشلا ةليضف :لاؤس

 هباتك فلأ دق هللا همحر يبهذلا مامإلا نأ :لوقي هنأ ةمدقملا يف تأرق .فاقسلا

 ... حيحص لهف «هرمع نم تانيرشعلا يف وهو ولعلا

 اذهل ًانزو مِقُث ال ةرايسلا يف كل تلق انأ «كيف هللا كراب !يخأ اي :خيشلا

 ركنأ نم ىلع درلاو ىلاعت هلل ءاوتسالا ةفص تابثإ "باب تحت هذه انتعوسوم یف همالك انتبثأ دقو )١(

 مامإلا نع مهم لقن عم «هيبشتلا مزلتسي هلل تافصلا تابثإ نأ :ةلطعملا ةهبش ىلع درلاو كلذ

 .."هلك كلذ لوح ىنيوجلا

 نحل
 ہا



 هنع تام لهو هرمأ لوأ يف باتكلا اذه فلآ ناك اذإ «لاجد لجر اذه..لجرلا

 ال ماوعلا ىلع ميهوت لجأ نم مالك بيكرت هلك اذه ؟هل رکنم مآ هنع ضار وهو

 ..باذك لجر اذه !يخأ اي ًانزو اذهل مّ

 ىلإ هتبسن حصي له ؛(هيبشتلا هبش عفدلا :ًاثيدح عبط باتك كانه :ةلخادم

 ؟يزوجلا نبا

 نيب نم يزوجلا نباو ؛ةحيحص يزوجلا نبا ىلإ ةبسنلا فسألا عم :خيشلا
 عبطف اذه فاخسلا اذه ءاج مث ءيرعشأ تافصلا يف ةلبانحلا ريهامج..ةلبانحلا

 يف داز تاقيلعت هيلع قلعو «ماشلا يف اندنع نولوقي امك !هفيك ىلع باتكلا اذه

 ةلبانحلا ضعب نع لقنب يزوجلا نبا ءاج املكو ءةمغن روبنطلا يفو ةلب نيطلا
 يبأ نبا ًالثم نالف :نيلاله نيب ةديدجلا هتعبط يف فاخسلا وه عضو نيرخأتملا

 نم ةفصلا هذه نأ مهوتي ةقيقحلا فرعي ال يذلاف «مسجملا..مسجملا ىلعي

 وه..اذه فاقسلا وهو «باتكلا اذه عبط يذلا وه امنيب يزوجلا نبا وهو «فلؤملا

 .ماوعلل ًاضيأ ًاليلضت ةلبانحلا نم ريثك ةمجرت يف تاملكلا هذه نم ًاديدع رشح

 يف تاملك هل يزوجلا نبا نكل «يزوجلا نبا ىلإ ةبسنلا حيحص باتكلا

 .باتكلا اذه يف هركذ امم ًاريثك فلاخي "ريسملا داز "ب ىمسملا هريسفت

 مالسإلا خيش ؛يذاتسأ مكيف كرابي هللا ءاذه لوح خيشلا ةليضف :نسح يلع

 يف فلسلا ةديقع ىلإ عجر هنأ يزوجلا نبا نع «ضراعتلا ءرد يف» لقني ةيميت نبا

 باتك كانهو ««ثيدحلا باحصأل راصتتالا» هامس هل باتك يف كلذو هرمع رخآ

 سلاجم :همسا ةخسن هنم يدنع ءرصم يف تاونس رشع وحن ذنم ًابيرق عبط انخيش

 .. ةهباشتملا تايآلا يف

 ؟هل :خيشلا



 دعب انخيش اذه لعلو امامت فلسلا ةديقع هيف درسي :يزوجلا نبال :ةلخادم

 ليذ يف بجر نبا لقني امك هيرصاعم دحأ وهو يفلعلا قاحسإ وبأ هل بتكام

 هيلع دتشيو ةقيقحلا يف ًادج ةيوق ةلاسر يهو ءاهيف هبتاعي ةلاسر هل بتك تاقبطلا

 ءاذه لعلف..اذك فيك..قحلا جهنملا فلاخت فيك..كمامإ فلاخت فيك :لوقيف

 .هرصع يف لصح يذلا راكنإلا كلذ نع رثأ هعوجر لعلف :ينعي

 مث هملع ةثادح يف يزوجلا نبا هفلأ هنأب لاقي نأ ىلوأ باتكلا اذه :خيشلا

 يف تاملكلا ضعب هل تيأر انآ نكل ؛هلل دمحلاو تلجس ةدئاف هذهو «هنع عجر

 .. هركذ ام اهيف فلاخي هريسفت

 نم ىلع اهيف دري 4# ىوتسا ضرعلا ىلع نمحرلا# ءاوتسالا ةلأسم :ةلخادم

 نإ... جرختس يتلا يتاقيلعت ضعب يف هتركذ انأ اذهو !اذه وه :خيشلا

 .هللا ءاش

 ربخ در نم باتكلا اذه ةمدقم يف فاقسلا هررق ام خيشلا ةليضف :ةلخادم

 ؟رمألا اذه ىلع مكقيلعت ام ءةديقعلا لاجم يف داحآلا

 .. اذه ًاضيأ :خيشلا

 .هلك مالكلا اذه بقعتي نآلا انخيش روهشم انوخأ :نسح يلع

 هب تبثت داحآلا ثيدح نأ يف ميدق نم ناتعوبطم ناتلاسر انل نحن :خيشلا

 ءاضقلا نوكيف هيلع عالطالا مكل رسيت اذإف «كلذل نيركنملا ىلع درلاو «ةديقعلا

 .معن ءةلطابلا ىوعدلا هذه يلع مربملا

 01:27:15 9/440" رونلاو ىدهلا"

3۸ 
 ہا



 ىلاعت هللا ءامسأ

 (ىلاعت هللا ءامسأ يف دعاوق باوبأ عامج)

 م





 ءامسأ ميسقت باب [841]

 اهمدع نم اهب سائلا ةفرعم ثيح نم ىنسحلا هللا

 ةياهن ىلإ “كل وه مسا لكب كلأسأ مهللا» : ةا لوسرلا ثيدح :لئاسلا

 حيضوت ديرن ينعي اذه لهف «كقلخ نم دحأ هتملع وأ» :هيف لاق نأ ىلإ «ثيدحلا

 زع هللا صتخي ءامسأب ملعي نم قلخلا نم كانه نأ ينعي اذه لهو ؛ةملكلا هذهل

 ؟سانلا نم دحأ اهب لجو

 هب ترثأتسا وأ :دعب اميف يف ءاج هنأل ؛ثيدحلا ىنعم اذه سيل ال :خيشلا

 يف ءاج يذلا ثيدحلا كانه نكل ؛دحأ هملعي هب رثأتسا ام :ىنعم سيلف «كملعب

 حصي ال ليصفتلا ؛هريغو يذمرتلا ننس يف اًلصفم ءاج مث ءاًرصتخم نيحيحصلا

 نيعستو ةعست هلل نإ :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق وهو «حيحصلا وهف رصتخملا امأ

 ىلع بترتي يتلا لجو زع هللا ءامسأف «ةنجلا لخد اهاصحأ نم اًدحاو الإ ةثام اًمسا

 يهف اهاصحأ نم ةنجلا لخدي نأ وهو «قداصلا دعولا اذه اهءاصحإ

 ةعست يف ةروصحم لجو زع هللا ءامسأ نأ ينعي ال اذه نكل «نوعستو ةعست

 .امسا نيعستو

 :نيمسق ىلإ مسقنت لجو زع هللا ءامسأ نأب :لوقن نأ عيطتسن

 امم مسقو ءدحأ هيف هكراشي ال يذلا صاخلا هملعب لجو زع هب رثأتسا مسق

 لجو زع هللاف (؟0ه:ةرقبلا)4ءاّش عب الإ هِمَلِع نم ءى نوط لَو :سانلل هملع

 :نيمسق ىلإ مسقني دابعلا ملعبو دابعلاب قلعتي يذلا مسقلا اذه

 ۳۳۷ /۱) "ةحيحصلا" ()



 يف ةرهاظلا يهف «مهئاملع نم مهصاوخ نم نيملسملا ةماع هيف كرثشي مسق

 ءامسأ كانه نكل «ميركلا نآرقلا نع الضف ةحيحصلا ثيداحألا صوصن ضعب

 «ملعلا نم ةطسبو ةعس ىلع ناك نم الإ اهتفرعم يف سائلا لك كرتشي ال ىرخأ

 كرابث وه هب رثأتسا امم سيلو "كقلخ نم اًدحأ هتمّلع وأ" :دوصقملا وه اذهف

 ؟اًمامت دارملا نآلا نظأ حضو «ىلاعتو

 يغبني هتابثإل مسالا اذهف «ناّتم اي نانح اي» :لوقي ثيدح كانه :اًلِثم ينعي

 اذه له :فرعن نأ يغبني مث ءالوأ مسالا اذه هيف ءاج يذلا ثيدحلا فرعن نأ

 ؟اذه ةفرعم يف نوكرتشي سانلا لك له ؟ال مآ اًيناث حيحصو تباث ثيدحلا

 فرع ثيدحلا اذه ةحص نيبت مث ثيدحلا اذه ىلع فقو نم :اًذإف ال :باوجلا

 هنإ :نولوقيف مهدنع ملع ال نيذلا امأ نانملا ناتحلا «ىلاعتو كرابت هئامسأ نم نأ

 لك اهتفرعم يف كرتشيف ةريثك تابآ يف ةثوثبم ءامسألا هذه نأل ؛ريصبو عيمس

 نوكي دقو ةنسلا نم صوصنلا ضعب يف تدرو يتلا ءامسألا ضعب امأ «سانلا

 .ملعلا لهآ نم ةصاخلا ضعب كلذ ةفرعمب صتخيف نآرقلا يف اًّضيأ كلذ نم ءيش

 .اًمنآ هتركذ يذلا ثيدحلا هب ينعي يذلا اذه

 ةريغص تافلؤم عبرأ ىلع تفقو هللا ءامسأل ةيسنلاب..ةطقن كانه :ةلخادم

 مهتدجو ةدوجوملا ءامسألا ترصحف :ةهج نم نيرصاعملا ءاملعلا ضعبل

 ضعبب يتأي ال اذهو ءامسأ ةدايز هدنع دحاو لك اذه نم اذه نم : ينعي نيفلتخم

 اهتحص ىلع اوفقو مهلك :رشع ةعبسو ةئام تدجو ءامسألا تعمج املف :ءامسألا

 .. مهضعبو ملع مهضعب نأ ىلع ليلد اًضيأ اذه...

 )١( ؛مقر) " عماجلا فيعض" ٤۸١(.

۸۲ 
 ہا



 نيذلا نأ ظحالن نأ يغبني اذه :لاح لك ىلع نكل «حيحص اذه :خيشلا

 ؟اهتلدأ اوركذ له ءامسألا ضعب اوركذ

 .معن :ةلخادم

 .ثيداحألا هذه حصت ال دقو «ثيداحألا ضعب نوركذي

 (۰۱:۰۸:۱ 4/71 "- رثألا- ةدج ىواتف"

 ؟تافصلا نم ءامسألا قتشت لهو باب 1

 يضر ةريره يبأ نع هللا همحر ملسم مامإلا ىور :لاق «لئاسلا مالك :لاؤس

 زوجي له :لاؤسلا لاق (اًبيط الإ لبقي ال بيط هللا نأ» : ب هللا لوسر نع هنع هللا

 ؟ىلاعت هئامسأ نم هرابتعاو بيطلاب ىلاعن هللا ةيمست

 فصوي اًملع اًمسا تسيلو ةفص هذه نأ رهظي «اًبيط الإ لبقي الو بيط هللا نإ»

 «لاؤسلا نع باوجلا وه اذه ءامسا هيلع قلطي الو ةفصلا هذهب لجو زعانبر

 ؟لئاسلا تنأ

 .معن :ةلخادم

 ؟رخآ اًنيش ديرت :خيشلا

 ؟لجو زع هلل ءامسأ تافصلا نم قتشي له :اّضيأ خيش ايديرأ :ةلخادم

 .ال :خيشلا

AY 2 



 .مسا اهنم قتشم ةفص هذه !بيط :ةلخادم

 ؟يه امو :خيشلا

 . لجو زع هلل ةفص «بيط هللا نإ :ةلخادم

 .هيمسن ال نكل هفصن... :خيشلا

 دحأل اًسلجم ترضح ينأل ؛ءامسأ نم نإ :لوقن ال :يأ ؛هيمسن ال :ةلخادم

 اذهب ةبلطلا نم نيسلاجلا دحأ ركذف «ثيدحلا اذه نم دئاوف بلطي ناكف خياشملا

 اذه تلأسف «بيطلاب ىمسي لجو زع هللا نأ ثيدحلا اذه نم ديفتسن :لاق ظفللا

 ىمسي «معن :لاق ؟مسا ةفصلا نم قتشي «حيحص اذه له «خيش اي :هل تلق خيشلا

 .... «بيطلاب لجو زع هللا

 وه نكل «هيمسن انك ءامسألا ضعب يف ءاج امك «بيطلا :لاق ول... :خيشلا

 .ةفص وهف «لجو زع هلل ةفص كانه ءاج

 .اًمسا قلطي نأ أطخلا نم :ةلخادم

 .ال اًدرفم اذكه اًمسا ؛معن :خيشلا

 )٠٠:٠٤:۲۸/٤١( "رولا ةلحر"

 اهدعن لهف لعافلا مسا نزو ىلع هلل ةفص تءاج اذإ باب ] 

 ؟هللا ءامسأ نم "'ليلدلا'" لهو «یلاعت هلل امسا

 ُةوُعْداَف ىتسخلا ءلالا :ىلاعت هلوق يف :لئاسلا لوقي انه :ةلخادم

 هدنم نباك فلسلا ضعب دجن نكل ةيفيقوت هللا ءامسأ نأ مولعمو (٠18:فارعألا) اي

 :ىلاعت لاق... نزو ىلع تءاج هلل تافص هللا ءامسأ نم لعجي ديحوتلا هباتك يف

 ا ۱۸٤



 ايدمحأ مامإلا نع ءاج امك ''ليلدلا"و (*1:ناقرفلا)#اريِصَنَو اًيِداَه َكِّيَرِب یگ ول

 ؟مكيدل كلذ يف طباضلا امف «مالسإلا خيش هركذو «نيرئاحلا يلد

 مسا لجو زع هلل قتشي الف «ةيفيقوت هللا ءامسأ لاؤسلا يف ءاج ام وه :خيشلا

 هنأ اميف ءيش مهأ فقوملا اذه يف فقوتلاف «ىلاعتو كرابت هل ةتباث نوكت ةفص نم

 ؛كلذ ءارو نم سأب الف همرتلي ملو ظفل دحأ ناسل ىلع ىرج اذإ الإ مهللا ءةنسلا

 ىلاعتو كرابت هللاف «حيحص وهف ةلدألا نم تامومعلا ةلالد ثيح نم ىنعملا نأل

 يف الو باتكلا يف ال ىلاعتو كرابت هئامسأ يف اذه تأي مل نكلو «نيرئاحلا ليلد

 ةمئاق ةقيقح نع ريبعت اذهو «دوجوم هللا :اًلثم لوقن نحن «همايق مدع ىلوألاف ةنسلا

 اننأ امك ؛دوجوم هنأ ىلاعت هئامسأ نم سيل نکل تاقولخملا دوج وک سيل هدوجوو

 هئامسأ نم سيل هنأل ؛هيمسن ال نکل يخس هنأ نيملاعلا برل ةبسنلاب لوقن دق

 .معن «ىلاعتو كرابت هئامسأ يف فقولا مزتلن اذه ىلعو ميركلا وه امنإو يخسلا

 مسا هجو ىلع لاؤسلا يف درو ام ةيحان نم طباضلا ام لاؤسلا :ةلخادم

 ؟يداهلا يداه ىلاعت هللا ءامسأ نم مسأ اهلعجن له يداه لثم لعافلا

 ...كلذ يف اًعنام ىرأ الف كلذ يفني ام تأي مل اذإ :خيشلا

 /ب۳۱)"رونلا ةلحر" ۲۹:٤ ٠:١ ٠(

 دحاو ىمسملاو مسالا نأ ىلع هب لدتسي دق ام باب []

 :[ قي هللا لوسر لاق]

 هتكلهأو هتنتف الإ ًاحلاص ًادبع ضرألا يف هلل عدت ال ءرضم نم يحلا اذه نإ "

 . " ةعلت بنذ عنمت ال ىتح اهلذيف «هدابع نم دونجب هللا اهكردي ىتح



 :[ مامإلا لاق]

 هلل دبعي ال ىتح هللا دابع رضم نيرضتل " :هظفلو «هوحنب دهاش ثيدحلل و
 - ۸٦ /9) دمحأ هجرخأ. " ةعلت بنذ اوعنمي ال ىتح نونمؤملا مهنبرضيلو «مسا

 يبأ نع ديعس نبا دلاجم نع دابع نب دابع انثدح ديلولا نب فلخ انثدح :(417

 تاقث هلاجر «فيعض دانسإ اذهو :تلق. اعوفرم يردخلا ديعس يبأ نع كادولا

 " يف يمئيهلا لاقو. " بيرقتلا " يف امك يوقلاب سيلو «ديعس نب دلاجم ريغ
 «ءيئاسنلا هقثو «ديعس نب دلاجم هيفو ءدمحأ هاور " :(717 /۷) " دئاوزلا عمجم

 ةرم لاقو ءةرم يئاسنلا هقثو امنإ :تلق. " تاقث هلاجر ةيقبو :ةعامج هفعضو

 ءافعضلا " هباتك يف هدروأ دقو "٠ بيذهتلا " يف امك «يوقلاب سيل :ىرخأ

 . " فيعض يفوك " ٥٥۲(: مقر) لاقو "نوکورتملاو

 دايز نب ميهاربإ هعبات دقو ." ليجعتلا " لاجر نم ةقث ديلولا نب فلخ و

 هجرخأ. ".. نونمؤملا مهنبرضيلو " :هلوق نود هب دابع نب دابع انثدح :لاق نالبس

 عماجلا " يف يطويسلا هازعو. (9 )١/ 57/5٠١ " ةنسلا لوصأ " يف يئاكلاللا

 ىلع فرحت هنأكف "٠ هللا دَّبعُيال ىتح.. " :هيف عقوو هدحو دمحأل " ريبكلا

 مسالا نأ ىلع يئاكلاللا هب لدتساو. " مسا هلل ديعي ال ىتح " :هلوق خسانلا

 . ملعأ هللاو. ظفللا اذهب حص ول ليلدلا َمْعِنَو ءدحاو ىمسملاو

 ,(هرْم١ - هالك فالك ١/ /5)" ةحيحصلا "

۸1 
 ہا



 تركذ لهو «ىنسحلا ءامسألا ددع ىلع مالكلا باوبأ عامج

 ةنجلا لخد اهاصحأ نم ثيدح ىنعمو «ثیدح يف

 ۱۸۷ ا





 ؟ثيدح يف ىنسحلا ءامسألا ثدرو له باب 3

 :[لاق هنأ اپ يبنلا نع يور]

 الإ ءامسألا هذهب وعدي دبع نمام «دحاو ريغ ةئام ءامسا نيعستو ةعسن هلل نإ)'

 ءميحرلا نمحرلا وه الإ هلإ ال يذلا هللا وه :رتولا بحي رتو هنإ «ةنجلا هل بجو
 . «روبصلا ديشرلا :هلوق ىلإ... مالسلا ءسودقلا «كلملا

 .(فيعض)

 :[مامإلا لاق]

 نب مساقلا سابعلا يبأ قيرط نم )٠١/ ۳۸١( " ةيلحلا " يف ميعن وبأ هجرخأ

 انثدح :- داهزلا نم ناكو - ملس نب دابع نب دمحأ انثدح :يرايسلا مساقلا

 دادش نب ةروس انثدح :يرماعلا ةديبع نب هللا دبع انثدح :يناقفانلا ةديبع نب دمحم

 سيوأ نع ديزي نب ىسوم نع مهدأ نب ميهاربإ نع يروثلا نايفس نع دهازلا
 نع جرعألا ثيدح لثم " :هرخآ يف لاقو ءاعوفرم بلاط يبأ نب يلع نع ينرقلا

 . ةريره يبأ

 نع يروثلا ثيدحو. هيلع قفتم حيحص ةريره يبأ نع جرعألا ثيدح

 ميعن وبأ هيلإ راشأ يذلا جرعألا ثيدحو :تلق. " هل ةحص ال «رظن هيف ميهاربإ

 تءاج امنإو ؛ءامسألا درس هيف الو «خلإ "... دبع نم ام " هيف سيل ؛هيلع قفتملاو

 . (5؟8/) " ةاكشملا جيرخت " يف هتنيب امك ةيهاولا قرطلا ضعب يف ءامسألا

 ةفيعضلا" ")5/ ۷۷-۷٦(.

 مك و



 ؟ىنسحلا هللا ءامسأ ديدحت يف ٌتيدح حص له باب [867]
 «؟ةنجلا لخد اهاصحأ نم» : 8 هلوق ىنعم امو

 ؟هللا ءامسأ ديدحت ثيدح ةحص ىدم ام !خيشلا ةليضف :لاؤس

 :ناتياور كانه ءهللا ءامسأ رصح دوصقملا !ديدحت :خيشلا

 امف :ةحيحصلا ةياورلا امأ «ةفيعض :ىرخألاو :ةحيحص ةياور :امهادحإ

 :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح نم امهيحيحص يف ملسمو يراخبلا هجرخأ

 لخد اهاصحأ نم ًادحاو الإ ةئام ًامسا نيعستو ةعست هلل نإ» : هللا لوسر لاق

 نم هريغو يذمرتلا ننس يف روكذملا [ثيدحلا امأ].. حيحصلا وه اذه «ةنجلا

 :ناتلع هل ةنسلا بتك

 عمو ءحصي ال ءامسألا ددع اهيف يتلا ةدايزلا هذه يف دنسلا نأ :ىلوألا ةلعلا

 الإ ةئام» :هلوق ىلع رصتقا ثيح حيحصلا ثيدحلل فلاخم وهف ةحصلا مدع

 ةدايزلا هذه رابتعا نكميف «ةدايزلا كلت ركذي مل مث «ةنجلا لخد اهاصحأ نم ًادحاو

 .ةذاش ةدايز

 مسا ركذي نم مهنمف اهَّدَع يف تاياورلا فلتخت ءامسألا هذه نأ :رخآ ءيشو

 اهاصحأ نم» :وهو ثيدحلا اذه يف روكذملا لضفلا اذه كلذلو «رخآ مسا لدب

 ءامسألا هذه ناسنإلا ظفحي نأ هب دوصقملا سيل ةقيقحلا ىف «(ةنجلا لخد

 امنيب ًارسيم ةنجلا لوخد ناكل الإو «يذمرتلاك تافنصملا ضعب يف ةدورسملا

 تفح» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق وهو الآ «حيحصلا ثيدحلا فالخ ىلع كلذ

 ةعست ناسنإلا ظفحي نأ يف هوركم يأف '”«تاوهشلاب رانلا تفحو ةراكملاب ةنجلا

 )١( 8مقر) "ملسم" ١ 08(.
_ 

 ا ۱۹١



 !؟ام باتك ىف ًامسا نيعستو

 ىلإ هلوأ نم نآرقلا أرق اذإ ملسملا نأ ىلع ةنسلا نم ليلد اندنع سيل نحن

 نوكيو ريسيلا فيلكتلا اذه لثم ةنسلا يف نوكي نأ لقعي فيكف «ةنجلا لخد هرخآ

 لخد باتك يف ةروطسم ًامسا نيعستو ةعست ىصحأ نم ؛ميظعلا رجألا كلذ هل

 قرط عبتتبو ثيدحلاب ملعلا لهآ رابك نأ دقتعأ انأ .هوصقملا وه اذه سيل «ةنجل

 دوصقملا نأل ؛ةنجلا لوخد هب طبر يذلا ءاصحإلا اذهل قفو نم ًادج ردان ثيدحل

 لوسر ثيداحأ يفو هللا باتك يف ىلاعتو كرابت هللا ءامسأ عبتت وه ءاصحإلا اذهب

 يتلا ةبوعصلاو عوضوملا يف ةقدلا انهو .ددعلا اذه دنع فوقولا مث ءالوأ هلل

 .ةنجلا لوخدب يزوج نأ ناك ام ملسم رمآلا اذه قيقحتب ماق اذإ

 سيل ًامسا نيعستو ةعست الإ ءامسألا نم هلل سيل هنأ ينعي ال ثيدحلا اذه نإ

 وه مسا لكب كلأسأ» :ةحيحصلا ثيداحألا ضعب يف ءاج دق هنأل دوصقملا وه

 زع هللا نم راثتتسا كانهف «كدنع بيغلا ملع يف هب ترثأتسا وأ كسفن هب تيمس كل

 ًامسا نيعستو ةعست نم رثكأ هللا ءامسأف «سانلا اهفرعي ال ءامسألا ضعبل لجو

 نوعستو ةعست يه «ةنجلا لخد اهاصحأ نم» :ةليضفلا هذه اهل يتلا ءامسألا نكل

 ءامسألا هذه جرختسا نم نأ دوصقملاف «ًادحاو الإ ةئام» :هلوقب كلذ دكأو ًامسا

 دقف كلذ ىلإ فو مث تابثو ربصو بلطب هللا لوسر ثيدح نمو هللا باتك نم

 ضحلا هيف امنإو كلذ ىلإ ليبس ال ؟كلذ فرعن نأ انل نيأ نمو ءًانيقي ةنجلا لخد

 .ميظعلا لمعلا اذه ىلع

 ءاصحإو عبتتب ماق دق نيملسملا ءاملع نم ًادحأ دجأ مل متملع اميفانآو

 رجح نبا ظفاحلا لعف امك ىنسحلا ءامسألا ءاصحإو ثيداحألا عبتتب. .ثيداحألا



 مسالا اذه نوكي نأ نيب ددرتي هاندجو كلذ عمو «يرابلا حتف هباتك يف ينالقسعلا

 نكلو ةئام نم رثكأ ىلاعتو كرابت هللا ءامسأ نأ مهملا «سكعلا وأ مسالا اذه ناكم

 لوسر ثيدح ىلعو هللا باتك ىلع ًاينبم ًءاصحإ اهنم نيعستو ةعست ىصحأ نم

 .هريغ ةنجلا لوخدل هل ًاريشب كلذ ناكف لمعلا كلذل قفٌوو هلل

 اهيناعم ةقيقح ةفرعمو اهب لمعلا :ينعي ؛ءاصحإلا لوقي وه خيش :ةلخادم

 .اهب لمعلاو

 م( ماو(: 57:07 1070" رولا ةلحر"

 ؟نيعستو ةعستلا يف ةروصحم ىلاعت هللا ءامسأ له باب "1

 ؟كلذ ىلع لدت فكلا نطاب طوطخ لهو

 عمج :ينعي «نرعستو ةعست مقرلا نيفكلا يف نوكني :لوقي [ مهضعب] :لئاسلا

 «نينامثو دحاوب رسيألا يفو «رشع ةينامث ددعب نميألا فكلا يف نيطخ يف مقرلا

 سانلا ضعبو ءىنسحلا هللا ءامسأ هذه :لوقي يهو «نيعستو ةعست :امهعومجم

 ؟كلذ مكح امف .فكلا نوؤرقي

 نيعستو ةعست نم رثكأ ىنسحلا هللا ءامسأ نآل ؛هيلإ تفتلي ال امم اذه :خيشلا

 ةالصلا هيلع هلوق نم ملسمو يراخبلا حيحص يف ءاج يذلا ثيدحلاو ءامسا

 اذهف «ةنجلا لخد اهاصحأ نم اًدحاو الإ ةئام امسا نيعستو ةعست هلل نإ) :مالسلاو

 هذه نأ :ينعي امنإو ءىرخأ ءامسأ ىلاعتو كرابت هلل سيل هنأ :ينعي ال ثيدحلا

 لمعو ةنسلاو باتكلا نم اهجرختسا نم :يأ ءاهاصحأ نم امسا نيعستو ةعستلا

 ثيداحألا ضعب يف ءاج دقف الإو ءةنجلا لوخدب هل ةراشب كلذ ناكف اهيناعمب

١475 
 يا



 وأ ءهقلخ ضعب هملع وأ هسفن هب ىمس مسا لكب هبر لأس ا: يبنلا نأ ةحيحصلا

 ددعلا اذهب ةروصحم تسيل لجو زع هللا ءامسأف ء«هملعب ىلاعتو كرابت وه رثأتسا

 ..معز يذلا

 20 ۱:۲۸:٥۷ / ب )۲٦ "- رثألا- ةدج یواتف"

 ««اًمسا نيعستو ةعست هلل نإ) ثيدح لاح باي [ 1

 ىنسحلا ءامسإلا باب يف عسوتلا لوح مالكلاو
 ؟..ًامسأ نيعستو ةعستلا ثيدح [لاح] :لاؤس

 [فيعض].ءامسألا ليصفت هيف يذلا ثيدحلا وه :خيشلا

 .معن :ةلخادم

 .يراخبلا حيحص يفف ليصفتلا نودب امأ «معن يأ :خيشلا

 يف تاياورلا يف ًادج ريثك فالتخا يف هدنس يف فعضلا ىلإ ةفاضإلاب مث

 ءامسألا ضعب ركذي تاياورلا ضعبف «نيعستلاو ةعستلا ءامسألا هذه ديدحت

 .ىرخأ ءامسأ ثيدحلا سفن يف ىرخأ تاياورو

 .بارطضا :ةلخادم

 .معن :خيشلا

 (00 2:25:05 7520" روتلاو ىدهلا'"

Ta 1 



 اهاصحأ نم» :ىنسحلا ءامسألا ىف و ىبنلا لوق ىنعم باب 1

 ؟نيعستلاو ةعستلا ىف ةروصحم ءامسألا لهو (ةنجلا لخد

 اًدِحاَو لِ الام امس َنيِهْسَتَو ةع هل َنإ) لاق 37 یبا نع َةَرْيَرُه ىبأ ْنَع
 .(َرثوْلا بِي رنو هللاو هَنَجلا لد اًهاَضْخَأ نم

 :[مامإلا لاق]

 اهئاصحإب دارملاو.«... اهاصحأ نم ءادحاو الإ ةئام» :ملسمل ةياور يفو

 .نيققحملا دنع حجارلا وه ام ىلع ىلوألا ةياورلا يف امك اهظفح

 هذه نأ دصقلا امنإو ءاهب هللا ءامسأ رصحل نيعستلاو ةعستلا ددع سيلو

 :حيحصلا ثيدحلا يف ءاج اذهلو ءةنجلا لخد اهاصحأ نم نيعستلاو ةعستلا

 نم ًادحأ هتملع وأ «كباتك يف هتلزنأ وأ ءكسفن هب تيمس كل مسا لكب كلأسأ»

 ثيداحألا " يف جرخم وهو «(كدنع بيغلا ملع يف هب ترثأتسا وأ «كقلخ

 . (191) مقر "ةحيحصلا

 .(588 ص)"' ملسم حيحص رصتخم"

 نكمملا نم له باب [مه5]

 ؟نيعستلاو ةعستلا ءامسألا ديدحت ىلإ ملاع لصوتي نأ

 تافصلا ليلحت ىلإ لصوتي نأ ققحم ملاعل نكمملا نأ نظن له :لاؤس

 يهو «ىنسحلا ءامسألا يصحي نأ عيطتسي نكل «نكمي ال ديدحتلاب :خيشلا

 لخد اهاصحأ نم ةليضفلا اهيف ءاج ىتلا امأ ءًادحاو الإ ةئام نم رثكأ كش الب

 را ١345



 .ناكمب ةبوعصلا نم هذهف ءةنجلا

 ؟نيعستو ةعست نم رثكأ ىنسحلا ءامسألا نأ نورت متنأ ينعي :ةلخادم

 ءامسألا رصح ديفي ال مكافخي ال نظأ امك ثيدحلا نآل ؛معن يأ :خيشلا

 قرفلا نظأ ءةنجلا لخد اهاصحأ نم يتلا ةيهلإلا ءامسألا رصح ديفي امنإو :ةيهلإلا

 ؟حضاو يريبعت يف
 .صنلا اذه..اذامل...لوقن اذاملو .حضاو.معن :ةلخادم

 كانه ًايناثو لوأ نيعستو ةعست نم رثكأ ءامسأ عبتتلاب ًالوأ كانه نأل :خيشلا

 .ثيدحلا رخآ ىلإ..كسفن هب تيمس مسا لكب كلأسأ :ءاعدلا

 .كقلخ نم ًادحأ هتملع وأ «كدنع بيغلا ملع يف هب ترثأتسا وأ :ةلخادم

 .وه اذه :خيشلا

 يذلا لوألا مسقلا ماسقأ ةثالث ىلإ ءامسآلا مسق ثيدحلا اذه سب :ةلخادم

 رثأتسا يذلا وه يناثلا مسقلاو .هيلع انعلطا دقو هدنع بيغلا ملع يف هب هللا رثأتسا

 .هقاخ ضعب هب

 .معن يأ :خيشلا

 ضعب وأ ةكئالملا وأ ةكئالملا ضعب ًاعبط «هب صاخ ًاضيأ اذهو :ةلخادم

 .هباتك يف هلزنأ ام ىقبيف ؛نيلسرملا

 .هنع باوجلا قبس اذهو :خيشلا

 .معن :ةلخادم

 ۱۹ 0 | ا ا اا



 .ًاضيأ رشبلل ًالماش ؛كقلخ نم ًادحأ هتمّلَع وأ ىقبي كلذلو :خيشلا

 نبا اهيف عسوت نم رثكأ نأ تدجو «ألوأ ءامسألا يف ليق ام لك :ةلخادم

 ىلإ اهب اولصو يتلا ءامسألا هذه ىلع تارابتخا ءارجإب نكلو هريزولا نباو يبرعلا

 نم اودع ًالثم ينعي ءاهب ملسي ال نيعستو هعستلا ىلع تادايزلا رثكأ 175 يلاوح

 .ركاملا هئامسأ

 .ًامسا سيل اذه قاقتشا اذه هال :خيشلا

 كلذلو نكمملاو ءيشلاو يلابلاو يلبملاو ىزهتسملاو عداخملا :ةلخادم

 .ءامسألا هذه هداريإ يف يبرعلا نبا ىلع هقيلعت يف ميقلا نبا دتشا

 .قاقتشا اندنع نم مسا اذه ءامسا سيل اذه كش اال :خيشلا

 ءامسأ ةعضب نيعستو ةعست ىلع ديزي ةنسلاو باتكلا يف دراو يذلا :ةلخادم

 .طقف ءامسأ عبس ءامسأ تس يلاوح 2« سب

 .معن يأ :خيشلا

 نم ةصلختسملا دعاوقلاو طباوضلا هيلع قبطت نأ نكمي ىتلا :ةلخادم

 .ةنسلاو باتكلا

 .ليمج ءيش :خيشلا

 .قاقتشالا اوزاجأ يبرعلا نباو ريزولا نبا فيك يردأ ام

 .هزاوج ىلع :ةحارص اذه ىلع ىبرعلا نبا صني :ةلخادم

 .مسا هنم قتشيس هسفن ىلإ هبسن لجو زع انبر لعف لك انه :خيشلا

 يا



 .اذه نم رثكأ...لوقي وه كلذلو ؛معن :ةلخادم

 .كحضملاو يكبملاب هبر يمسي ًالثم ينعي :خيشلا

 0 نكل ءاذه دروي مل :ةلخادم

 .اذه يلع دري :خيشلا

 .كبر ءاجو «مسا هلعج يئاجلا ًالثمو :ةلخادم

 .يوتسملا ًاضيأ :ًاذإ :خيشلا

 .هدنع مسا معن يوتسملا :ةلخادم

 ...اهركذ نآرقلا ماكحأ يف

 .دومحم ريغ عسوت كش الب اذه ال :خيشلا

 .فلأ غلبت هنأ لوقي كلذلو :ةلخادم

 .نامك ديزتس هذه ةقيرطلا ىلع :خيشلا

 "رونلاو ىدهلا" )٦٥۳/ ۰۹:۳۳:٠٠(

 «ةنجلا لخد اهاصحأ نم» :ب هلوق ىنعم باب ۷1

 اوُرَدَو اهب هوُعْداَف ىَتْسُحلا ٌءاَمْسَلا لو :ىلاعتو كرابت هللا لوقي :لاؤس

 هيلع لاقو 1١[ :فارعألا]4َنوُنَمَْياوُناَك ام َنْوَرْجُيَس هاما يف نودي يذلا

 .«ةنجلا لخد اهاصحأ نم امسا نيعستو اًعسن هلل نإ) :مالسلاو ةالصلا

 هللا ءامسأ ءاصحإ نوكي فيك انل اوحضوت نأ ديرن مكتليضف :لاؤسلا

 .ريخ هللا مكازجو «ميظعلا رجألا اذهب زوفن ىتح ىنسحلا
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 اًعست» :سيلو «ًامسا نيعستو ةعست هلل نإ) :ثيدحلا ظفل :اًلوأ :خيشلا

 .(اًمسا نيعستو

 يف تدرس يتلا ءامسألا ظفح نع ةرابع وه سيل انه ءاصحإلاف :اًيناث امأ

 هذه ةيوارلا نآل ؛اًمسا نيعستو ًةعست :تغلب ىتح يذمرتلا ننسك ةنسلا بتك ضعب

 درسو نايب نود اًقلطم ثيدحلا حص امنإو حصت مل ىنسحلا ءامسألا دع اهيف يتلا

 نماًّمسا نيعستو ةّعست هلل نإ) :اًقَنآ متعمس امك ثيدحلا ؛ىنسحلا ءامسألا

 وهو سانلا ضعب مهوتي امك لهسلا رمألاب سيل ءاصحإلاو «ةنجلا لخد اهاصحأ

 غارفإ وه ءاصحإلا امنإو ؛ءامسألا هذه اهيف تعمج ةياور نم وأ ةلاسر نم اهظفح

 دق ةيلمع هذهو ءةحيحصلا ةنسلاو باتكلا يف لجو زع هللا ءامسأ عبتتل دهجلا

 ةقدب ترصح اهنأل ءامسألا هذهل قّفوُب دق مث ؛ةهج نم رخآ ىلإ ناسنإ نم فلتخت
 ااًدحاو الإ ةئام امسا نيعستو ةعست هلل نإ» :ثيدحلا اذهل ظافلألا يف ءاج ثيح

 نمو نآرقلا نم اًعمج ءامسألا هذه ىلإ ناسنإلا قفوي دق ةقدلا هذهب ءاصحإلا اذهف

 ناك َنّفوُي مل نمو ءةنجلا لخد اهاصحأف َقَّهُو نمف قوي ال دقو «حيحصلا ثيدحلا

 ضعب يف اًمامت رمآلاك انهاه رمألاف «ءامسألا هذه ليصحت ليبس يف يعسلا رجأ هل

 نإو :نارجأ هلف باصأ نإف اهيف باوصلا ةفرعم هيقفلا يغتبي يتلا ةيعرشلا ماكحألا

 .دحاو رجأ هلف أطخأ

 ةعستلا ءامسألا كلت ىصحأ نم نأ ثيدحلا كاذ حرش نم يل ادب اميف كلذك

 ثيحب يداملا رمألاب كلذ سيلو «ةئجلا لوخدب هل ةراشب كلذ ناكف اًمسا نيعستو

 نكمي ال امم اذه ؛ةنجلا لهأ نم وهف ءامسألا ىصحأ نالف :لاقي نأ نكمي

 هذه طاقتلاب ىعسي نأ ملسملا ىلع امنإو ؛نايبلا اذهو حوضولا اذهب هيلإ لوصولا

 ہا
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 ةنسلا نم مث ظوفحم ميركلا نآرقلا نأل ؛لهس اذهو ميركلا نآرقلا نم ءامسألا

 ام اهيف مث ءةهج نم نوملعت امك فارطألا ةعساو ةنسلا نأل ؛نوكي ام بعصأ اذهو

 .ىرخأ ةهج نم حصي ال امو حصي

 ةطاحإ ىلع اّلوأ نوكي نأ هيلع ىنسحلا ءامسآلا ءاصحإب موقي نأ ديري يذلاف

 نم حيحصلا زييمتب ملع ىلع نوكي نأ مث ءالوأ ةنسلا بتكب ٌةلماك نوكت نأ داكت

 .اًيناث فيعضلا

 نأ هفرعأ يذلاو «هتبوعص نم هيلإ ترشأ امل كلذو رمألا اذهب ماق نم ّلقَو
 اهاصحأ دق ناك اذإ يردأ ال نكلو ىنسحلا ءامسآلا حرش دق يباطخلا مامإلا

 دق نكل «يذمرتلا ةياور نم ةروهشملا ةياورلا ىلع دمتعا هنأ وأ انركذ امك اًعمج

 رجح نبا ظفاحلا اّقنآ اهيلإ ترشأ يتلا ةقيرطلا ىلع ءامسألا هذه ءاصحإب ماق

 راصنألا ةلجم يف هللا ةمحر ىلإ يفوت دقو نيرصاعملا ضعب ماق مث «ينالقسعلا

 «شيورد دمحم ءافولا وبأ معن..كلذ وحن وأ شيورد ةرهاقلا يف ةيدمحملا ةنسلا

 ةعباتتم تالاقمو اًنوحب رشن دق ناكو ةرهاقلا يف ةنسلا راصنأ لضافأ نم ناك اذه

 .ىنسحلا هذه ءامسألا اهيف يصحي راصنآلا ةلجم يف

 .لاؤسلا كاذ نع باوجلا نم ينرضحي ام اذه

 ٠۰۱:۱۱:٥٤( /۳) "ةدج ىواتف"



 نم امسا نيعستو ةعست هلل نإ» : او لوسرلا ثيدح ىنعم ام خيش اي :لاؤس

 اذه نومضم امو ثيدحلا اذه نم :ينعي دوصقملا ام «ةنجلا لخد اهاصحأ

 ؟ًاريخ هللا مكازج ثيدحلا

 امسا نيعستو ةعست اهددع غلابلا ءامسألا هذه هنأ :وه دوصقملا :خيشلا

 :يأ «اهاصحأ نم» «نيعستلاو عستلل ًاديكأت «ادحاو الإ ةئام» :حيحصلا يفامكو

 مالسلا هيلع لوسرلا ثيدحو نآرقلا نم اهيلع روثعلاو اهجارختسا نم نكمت نم

 .اهاصحأ نمي دوصقملا وه اذه ءةنجلا لخدي نأ هؤازج اذه ناك

 .ىنعملا وه اذه ءءازجلا اذه هلف اهل قفوو ءةنسلاو باتكلا نم اهبلطت نم :يأ

 م( 1:69:7٠ /۷۰۸) "رونلاو ىدهلا"

 ہا اسس



 مالكلا با وبأ عامج

 تبثي ال ام ضعبو ءامسأ نم ىلاعت هلل تبث ام ضعب ىلع
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 مظعألا هللا مسا باب [۹]

 يبأ نع ربخي نمحرلا دبع ابأ مساقلا تعمس :لاق ءالعلا نب هللا دبع [نع]

 نارمع لآو ةرقبلا يف :ثالث نآرقلا نم روس يف مظعألا هللا مسا»:ًاعوفرم ةمامأ

 . (هطو

 يسركلا ةيآ يف وه اذإف «ةرقبلا يف تسمتلاف " :نمحرلا دبع وبأ مساقلا لاق

 يحلا وه الإ هلإ ال هللا# اهتحتاف نارمع لآ يفو #مويقلا يحلا وه الإ هلإ ال هللا#

 . " «مويقلا يحلل هوجولا تنع وإ# :هط يفو #مويقلا

 :[مامإلا لاق]

 #مويقلا يحلل هوجولا تنعوإ# ةيآ يف مظعألا مسالا نآ:مساقلا لوق ةدئاف

 وأ يف هلوق يف هنأ يدنع برقألاف «هديؤي ام عوفرملا يف دجأ مل "هط" ةروس نم

 رظناف ؛ةحيحصلا ثيداحألا ضعبل قفاوم هنإف (..انأ الإ هلإ ال هللا انا ىنإ) ةروسلا

 )۱۳٤۱(. دواد يبأ حيحصو «(۲۲۵ /11)"حتفلا"

 ,(ابال ماب ١ /۲) "ةحيحصلا ةلسلسلا"

 ؟ٌبر ٌبر:وه لهو مظعألا هللا مسا ركذ باب 1

 . (ٌبر بر :ٌربكألا هللا مسا)

 . (فرقوم)

 ديعوبأ انثدح :(4414 /۲۷۴ )٠١/ ءفنصملا" يف ةبيش يبأ نبا هجرخأ

 نب ماشه نع نابوث نب نسحلا ينثدح :لاق بويأ يبأ نب ديعس نع ئرقملا نمحرلا
 . امهيلع ًافوقوم هركذف... :نال وقي اناك امهنأ :سابع نباو ءادردلا يبأ نع ةيقر يبأ

ل
ا
 



 هركذف :ةيقر يبأ نب ماشه ريغ ؛نوفورعم تاقث هلاجر دانسإ اذهو :تلق

 ىور نكل ؛ًاليدعت الو ًاحرج هيف اركذي ملو ءامهيباتك يف متاح يبأ نياو يراخبلا

 امك - نيقودصلا ةبترم يف وهف ؛نابح نباو يوسقلا هقثوو «تاقثلا نم عمج هنع

 . ىلاعت هللا ءاش نإ هثيدح نسحي هلثمف ؛- " نالخلا عافتنا ريسيت" يف هتققح

 يف هركذ هللا همحر رجح نبا ظفاحلا نأل ؛انه رثآلا اذه هل تركذ امنإو

 نإ :لاق نم لوقل سابع نباو ءادردلا يبأ ثيدح نم ًاليلد )١١/ ۲٠١( " حتفلا"

 فوقوم امنإو ءو هل هلوق نم عوفرم هنأ مهوأف... بر بر :مظعألا مسالا

 الإ عوفرملا الإ هنم داري الف ؛قلطأ اذإ (ثيدح) :ظفل نإف ؛- ىرت امك - امهيلع

 دقف ؛ًامامت سكعلا ىلع هيف رمألا لب. ىلاعت هللا همحر همالك يف ةنيرق الو «ةئيرقل

 حرصي مل كلذ عمو «ةعوفرم يه ثيداحأ لوقلا اذهل ةفلاخملا لاوقألا ضعبل ركذ

 يحلا" ؛سماخلا" :(575 ص) - لاقف ءاذه يف لاق امك - هيف لاق لب ؛اهعفرب

 روس ثالث يف مظعألا مسالا" ؛ةمامأ يبأ ثيدح نم هجام نبا جرخأ ؛"مويقلا

 . 07/450 " ةحيحصلا" يف جرخمو دانسإلا نسح وهو «" ثيدحلا "...

 يف هجرخأ دقو ءطقف مكاحلل ظفاحلا هازع دق فوقوملا رثألا اذه نإ مث

 :يوسفلا نايفس نب بوقعي قيرط نم (505 ")١/ كردتسملا" نم (ءاعدلا) باتك

 . ىبهذلاو وه هنع تكسو. هب... ئرقملا ديزي نب هللا دبع انث

 ًالوق رشع ةعبرأ ىلع مظعألا هللا مسا نييعت يفاوفلتخا ءاملعلا نأ ملعاو

 ؛ثيداحألا نم اهتلدأ اهرثكأو ءهليلد لوق لكل ركذو «"حتفلا" يف ظفاحلا اهقاس

 وه الإ هلإ ال يذلا ءهللا ءهللا هللا وه ؛مونلا يف ىأرف :مظعألا مسالا هملعي نأ هللا

e | 

 ہک تا



 خلإ "... دلي مل يذلا دمصلا دحألا يه الإ هلإ ال هللا" :ةديرب ثيدح وهو «حيرص

 . " كلذ يف درو ام عيمج نم دنسلا ثيح نم حجرأ وهو"

 oY)» ص) " نيركاذلا ةفحت" يف يناكوشلا هرقأو «هللا همحر لاق امك وهو

 «حيحص ريغ حيرص :رخآلا مسقلاو. (151) "دواد يبأ حيحص" يف جرم وهو

 هجام نبا يف ةشئاع نع ثلاثلا لوقلا ثيدحك ؛هفعضب ظفاحلا حرص امم هضعب

 ملف ؛هنع تكس امم هضعبو ((841) مقر " هجام نبا فيعض" يف وهو 20

 جرخم وهو «يذمرتلا يف لبج نبا داعم ثيدح نم نماثلا لوقلا ثيدحك !نشحي

 ظفاحلا ضرعتي مل ةحيرص ىرخأ ثيداحأ كانهو. )507١( مقرب "ةفيعضلا" يف

 /۱۳)"ةغيعضلا" ۲۷۸/۱-۲۸٠(.

 نكمم له «ثيداحأ ةدع كانه لجو زع هلل مظعألا مسالل ةبسنلاب :لاؤس

 ؟سلحملا اذه ىف ةحبحصلا ثيداحألاب ركذت

 دق هنأل ؛تاذلا مسا هللا وه مظعألا هللا مسا ًانيقي نكل نآلا نكمي ال :خيشلا

 ملو دلوي ملو دلي مل يذلا ؛دمصلا دحآلا هللا تنأ كنأب كلأسأ ينإ مهللا :لوقي

 يف ىنعملا اذهب ناثيدح كانه مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف ءدحأ ًاوفك هل نكي

 اذإ يذلا «مظعألا همساب هللا تلأس دقف عدا..كل بيجتسا دقف عدا» :لوقي امهدحأ

 الل
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 هللا اذه اعد دقلا :لوقي رخآ ثيدح ىفو «باجتسا هب ىعُد اذإو ىطعأ هب لثس

 ةظفل عم يقتلت صوصخلا اذهب تءاج يتلا اهلك ثيداحألاف ««مظعلا همساب

 .هريغ ةلالجلا

 ٠۰( 16 8*1 /515) "رونلاو ىدهلا"

[AY]ثيدح حص له باب  

 ؟مظعألا مسالا ةشئاع ملعب نأ درُي مل ةا يبنلا نأ

 امك ديجب سيل :ينعي هلوادتت سانلا وه يذلا فورعم ًاعبط باتك يف :لئاسلا

 كانه :يل لوقي [مهدحأ] ينلأسيف.. باجتسملا ءاعدلا بانك وه يذلا نولوقي

 ةشئاع ملعي نأ دارأ ام مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا نإ :لاق مهدحأ يل هأرق ثيدح

 هدانسإ :لوقيوهو ««يرابلا حتف» يف ثيدحلا اذه يقالتبو «حصي مل :خيشلا

 يف هأرقو ثيدحلا نع كل لاق يذلا لجرلا اذه حصنت مل تنأ نكل «فيعض

 ..بيطلا ملكلا باتك هلدب لدبتسا ول :ينعي «هنع دعتبي نأ هتحصن انآ :ةلخادم

 !؟هتحصن :خيشلا

 .معن :ةلخادم

 .ًاريخ هللا كازج !بيط :خيشلا

 .مكايإو ًاعيمج :ةلخادم

 (0ا 11:1 /۳۳۹) "رونلاو ىدهلا"

0 
 ہا



 ؟بيطلا مسا هلل تبثن له باب 1

 يضر ةريره يبأ نع هللا همحر ملسم مامإلا ىور :لاق «لئاسلا مالك :لاؤس

 زوجي له :لئاسلا لاق ؛اًبيط الإ لبقي ال بيط هللا نأ» : او هللا لوسر نع هنع هللا

 ؟ىلاعت هئامسأ نم هرابتعاو بيطلاب ىلاعن هللا ةيمست

 انئير فصوي اًمَّلَع اًمسا تسيلو ةغص هذه نأ رهظي «اًبيط الإ لبقي الو بيط هللا نإ»

 «لاؤسلا نع باوجلا وه اذه ءامسا هيلع قلطي الو ةفصلا هذهب لجو زع

 ؟لئاسلا تنأ

 .معن :ةلخادم

 ؟رخآ اًنيش ديرت :خيشلا

 ؟لجو زع هلل ءامسأ تافصلا نم قتشي له :اًضيأ خيش ايديرأ :ةلخادم

 .ال :خيشلا

 .مسا اهنم قتشم ةفص هذه !بيط :ةلخادم

 ؟يه امو :خيشلا

 .هيمسن ال نکل هفصن... :خيشلا

 دحأل اًسلجم ترضح ينأل ؛ءامسأ نم نإ :لوقن ال :يأ «هيمسن ال :ةلخادم

 اذهب ةبلطلا نم نيسلاجلا دحأ ركذف «ثيدحلا اذه نم دئاوف بلطي ناكف خياشملا

 اذه تلأسف «بيطلاب ىمسي لجو زع هللا نأ ثيدحلا اذه نم ديفتسن :لاق ظفللا

 ىمسي ؛معن :لاق ؟مسا ةفصلا نم قتشي «حيحص اذه له «خيش اي :هل تلق خيشلا

ل
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 وه نكل ؛هيمسن انك ءامسألا ضعب يف ءاج امك «بيطلا :لاق ول... :خيشلا

 .ةفص وهف «لجو زع هلل ةفص كانه ءاج

 .اًمسا قلطي نأ أطخلا نم :ةلخادم

 .ال اًدرفم اذكه اًمسا ؛معن :خيشلا

 ")٠٠:٠4:۲۸/٤١( رولا ةلحر"

 ؟هللا ءامسأ نم رونلا له باب 1

 هعمس م ملعلا ةباط ضعب برغتسا عوضوملا اذه لثم يف انخيش :لاؤس
 هنوكل (ه:رودلا)4ِضْرَألاَو ِتاَوَمّسْلا رولا :ىلاعت هلوق ريسفت يف مكنم
 .ًاريخ هللا مكازج اذه يف ليصفت ديرئف «رونلا مسا هل سیلو امهروني

 لجو زع هللا ءامسأ نم مسا رونلا نأ ملعأ ال يننأ الإ ليصفت يدنع ام :خيشلا

 كبر تيأر له :لتس امل رونلا هباجح :مالسلا هيلع هلوق لب «حیحص ثيدح يف

 :لوقي ملسم حيحص يف يرعشألا ىسوم يبأ ثيدح يفو ؛(هارأ ىنأ رون» :لاق

 هيلع لاق امك وأ... (ءىش لك هرون قرحأل باجحلا اذه فشك ول رونلا هباجحا

 .لجو زع هللا ءامسأ نم مسا رونلا نأ ملعأ ال :باوجلاف مالسلاو ةالصلا

 ٠٠:٠١:۲۲( /ه15) "رونلاو ىدهلا"

 ؟هللا ءامسأ نم رتاسلا له باب "1

 ؟هّللا ءامسأ نم رتاسلا له :لئاسلا

 ىنعم ام «ةيفيقوت هللا ءامسأ :ملعلا لهأ لوقي !كيف هللا كراب رظنا :خيشلا

 اذه موهفم اهيلعانل يبنلا فاقيإب الإ هللا ءامسأ فرعن ال نحن :ينعي ؟ةيفيقوت

 ہا
TA 



 وأ هسفن هب وه مسُي مل امب لجو زع هللا يمسن نأ اتل زوجي ال نحن !بيط ؟مالكلا

 هيبث هامس وأ هسفن هب وه ىمس امب الإ انير ىمسن نأ انل زوجي ال نحن «هیبن هب همسي

 دري ملف راتسلا امأ ءرتاسلا امأ «ريتسلا الإ لجو زع هللا ءامسأ يف دجوي ال :نآلاف «هب

 زع هللا نإ :لئاق كل لاق ول :نآلا ينعي «حيحص ىنعملا ناك نإو «ىلاعت هئامسأ يف

 ؟ال وأ حيحص ىنعملا اذه ليخب ريغ يخس لجو

 .حيحص «معن :ةلخادم

 ؛ميرك اي :لوقن نكل ءيلع لضفت. .ينمركأ يخس اي :لوقن نأ انل غوسي ال ميركلا

 .بيط ؟مالكلا اذه حضاو «ةيفيقوت هللا ءامسأ نآل

 ًاناسنإ تيأر انأ..هللا دابعب قلعتي امع سيل هللاب قلعتي امع ملكتن نحن :خيشلا

 رتس ام «عنام يف ام ًاضيأ هيلع رتسي هللا نأ :لوقأو «عنام يف ام هيلع رتسأف أطخ ىلع

 ًامسا مسالا اذه نم قتشن له نكل «لجو زع هللا هرتس الإ ملسملا هاخأ ًاملسم دبع

 وهو ثيدحلا ىف ءاج ام امنإو ءال ؟راتس وأ رتاس هنأ :لوقنف هللا ىلع هقلطن

 نم بحي ريتس ييح هللا نإف رتتسيلف ءالخلا مكدحأ ىتأ اذإ) :مالسلا هيلع هلوق

 رتاسو راثس ةملك [تناك نإو] ؛ءءاج يذلا اذهف ءريتس يبيح ارتسلاو ءايحلا هديع

 .ًادج ةروهشم

 هللا َرَكَمَو اوُرَكَمَو# :ميركلا نآرقلا يف لاق انبرو «ةيفيقوت هللا ءامسأ :دهاشلاف

 نأ زوجي الو «ركاملاب هللا يمسن نأ انل زوجي الف (04:نارمع لآ( نیر کالا رح هللا

 الل



 لاو :بكرملا مسالا اذه نم قتشن ال «هسفن كلذب ىمس ام هنآل ؛راكملاب هيمسن

 ؛ال راكم ةغلابم لعاف وأ ركام لعاف مسا هنم قتشن ام (04:نارمع لآ)#َنيِرِكالا ديت

 .ةيفيقوت هللا ءامسأ نأل

 :21/أ۳) "رونلا ةلحر" ٤ ٠: ٠١(

 ؟اهحتفب وأ نيسلا رسكب ءاريتَسا وأ «رتس» ثيدحلا ىف لئاسلا

 هسل ينهذ نع باغو ؛...هعجارأ مزال ينإ كعم تثدحتا... انآ هللاو :خيشلا

 «عجارن نأ ىسعف هانعجار ام

 ًاييح ناك مالسلا هيلع ىسوم نع يراخبلا يف ةطوبضم هذه :رخآ لخادم

 ىلع ليعف ةغيصك ةغللا يف حصألا ةغيصلا هذهو :رجح نبالاق

 .ميحر نزو

 .معن :خيشلا

 .هويأ :خيشلا

 .حيحصلا يف هدئس يف اذه :ةلخادم

 يف ةعجارم يدنع ام انأ .ناهجو وأ نالوق ةلأسملا يف اهانعم اذه :خيشلا

 انه خألا لقن نمف «ريتس يظفل يفو ينهذ يف مئاق انآ :ينعي يذلا نكل ءةقيقحلا

 .هجو اذهل هنأ لدي ةزمح وبأ

 ہا



 .كلذك وه :ةلخادم

 .معن يأ :خيشلا

 ٠٠١:6۹:1۷( /۱۹۷) "رونلاو ىدهلا"

 ؟هللا ءامسأ نم مقتنملا له باب ۷1

 هللا ءامسأ نم درو له ؟انل مقتنا مهللا :لوقي مامإلا عمسن ًانايحأ :لاؤس

 ؟اذك نم انل مقننا :لوقي ىتح مقتنملا هنأ هتافصو

 انل زوجي ىتح (مقتنملا) هئامسأ نم نوكي نأ يرورضلا نم سيل وه :خيشلا

 :لوقن نأ ىلإ جاتحي ام اذه ءانءادعأ لتقا بر اب انلق ول ينعي ءمقتنا :لوقن نأ

 مسا ًامسا سيل ءًافصو سيل اذه هنأل ءال ؛(لاتقلا) - لجو زع- هللا ءامسأ نم له

 ؟حضاو «ملع

 ؟ينعي ذخأي وأ مقتني هللا له ينعي :ةلخادم

 .نيرفاكلا نمو نيملاظلا نم ؟نمم مقتني عنام يف ام :خيشلا

 .(4:نارمعلآ)# مالا وذ ٌريِزَع هاو ىلاعت هلوقو بيط :ةلخادم

 .ةفص ءهاه :خيشلا

 .ةفص :ةلخادم

 .(مقتنملا) هئامسأ نم سيل نكل :خيشلا

 .هئامسأ نم سيل :ةلخادم

 .كتمقن فيس ب ءاعدلا يف نوديزي يخيش



 .فيك :خيشلا

 .كتمقن فيس بانل مقتنا مهللا :ةلخادم

 .تعمس ام :خيشلا

 .كتمقن فيسب :ةلخادم

 ؟تيب :خيشلا

 .فيسب :ةلخادم

 .كتمقن فيسب :خيشلا

 .معن يآ :ةلخادم

 يف امف ًاعرش فلاخب ملام «عساو ةيبرعلا ةغللا يف مالكلا يخأ اي :خيشلا

 .عنام هنم

 .معن :يقلملا

 كلذلو «فيس هدنع ام هللا ‹يقيقح شم يزاجم هومسيب مالك اذه :خيشلا

 .ةيبرع غاستسم ريبعت وهف ءةمقنلل فيسلا فاضأ

 (00 117:47 /۲۳٥)و (دا 11:51 )٥۲۳/ "رونلاو ىدهلا"

 ؟ىلاعت هلل "بهاولا" مسا تبثن له باب [84]

 :[مامإلا لاق]

 .ًاقاقتشا الإ بهاولا هللا ءامسأ نم نأ ملعأ ال

 .(85 /۱ /7 "ةحبحصلا"

 517 رتا



 نائحلا مسا باب [1875]

 :كلام نب سنأ نع

 كدحو ؛تنأ الإ هلإ ال دمحلا كل !مهللا :لوقي الجر عمس لج يبنلا نأ

 لاقف !ماركإلاو لالجلا اذ ءضرألاو تاوامسلا عيدب ءناثملا ءكل كيرشال

 لئش اذإو «باجأ هب يعد اذإ يذلا :مّظعألا هللا مساب هللا تلأس دقل»: 99 يبنلا

 .«ىطعأ هب

 :[مامإلا لاق]

 دمحأو 457١(. /؟١1/57/97) " فنصملا" ىف ةبيش ىبأ نبا هجرخأ

 سنأ نع نيريس نب سنأ نع ةميزخ وبأ ينثدح :عيكوانث :الاق )۳/ ٠

 :كلام نب

 ال كدحو ؛تنأ الإ هلإ ال دمحلا كل !مهللا :لوقي الجر عمس ةا يبنلا نأ

 لاقف !ماركإلاو لالجلا اذ :ضرألاو تاوامسلا عيدب «ناثملا كل كيرش

 .(80*7/) هجام نبا هجرخأ :عيكو قيرط نمو .هركذف...: ةو يبنلا

 وبأ لاق :ةميزخ يبأ ريغ ؛نيخيشلا لاجر تاقث هلاجر «ديج دانسإ اذهو :تلق

 ." هب سأبال" :متاح

 (سادرم نب حلاص) :هامسو E19» /5)" تاقثلا" يف نابح نبا هركذو

 0", قودص" : ظفاحلاو «ىبهذلا لاقو ؛ظافحلا تاقثلا نم عمج هنع یورو

 :نارخآ ناقيرط هلو

 ميهاربإ نع ملسم نب زيزعلادبع يتثدح :قاحسإ نب دمحم هيوري :امه دحأ

ل
ا
 



 ." كل كيرش ال كدحو'":هلوق نود هب سنأ نع ةعافر نب ديبع نب

 لكلاب ا عج" خيراتلا " يف يراخبلاو ء(١٠۲ /8) دمحأ هجرخأ

 .(57/1) "راثآلا لكشم" يف يواحطلاو

 ريغ ؛نوفورعم تاقث هلاجر «نسحلا نم بيرق وأ نسح دائسإ اذهو :تلق

 نابح نبا هقثو «-ةعافر لآ ىلوم يراصنألا وهو -ملسم نب زيزعلادبع

 :ظفاحلا لاقو.حلاص نب ةيواعم ًاضيأ هنع ىورو )5/ 2١7

 ." لوبقم"

 نود «هوحن هب سنأ نع رمع نب صفح انث :ةفيلخ نب فلخ هيوري :رخآلاو

 :(لالجلا) ةلمج دعب دازو ءروكذملا هلوق

 ."! مويق اي يح اي"

 ىف اذه هثيدح تجّرخ دقو ؛طلتخا ناك اذه ًافلخ نكل ؛تاقث هلاجرو

 .يبهذلا هقفاوو مكاحلاو نابح نبا هححصو «هقرطل )١1745( "دواد يبأ حيحص"

 -ديبع نب ميهاربإو ملسم نب زيزعلادبع نيب - ىلوألا قيرطلا يف عقو :(هيبنت)
 ريثك نبال "ديئاسملا عماج" يف ةتباث يهو ءطقف "دنسملا" يف (مصاع نع) :ةدايز

 )71/١/1(( ىنالقسعلا رجح نبال "دنسملا فارطأ" ىفاذكو )4/757/5١(.:

 يراخبلا دنع اهدورو مدعل ؛خاسنلا ضعب نم محقم ميدق أطخ هنأ رهاظلاو

 -ملسم نب زيزعلادبع خويش يف اذه (ًامصاع) اوركذي مل مهنآلو ءًالوأ يواحطلاو

 .ملعأ هللاو ءًايناث ديبع نب ميهاربإ نع ةاورلا يف الو «-مدقت امك

 ' بيغرتلا" يف يرذنملا دنع ةمجرتلا ثيدح قايس يف عقو دقل :رخآ هيبنت
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 :لاقف ءصقنو ةدايز -دمحأ ظفلب هقاس دقو ٤(- /5 5 /؟)

 لمجلا يف ءادنلا "اي" :دازف "...عيدب اي !نانم اي نانح اي .تنأ الإ هلإ ال"

 الو." كل كيرش ال كدحو" :ةلمج طقسأو !"نانح" :مسا دازو :ةثالثلا

 اهنظأو ٠١۸(« /۳) (فلخ) قيرط يف دمحأل ةياور يف الإ روكذملا مسالل لصأ

 :(5 18 /۳) هدنع ىرخألا ةياورلا يفف ؛ةاورلا وأ خاسنلا ضعب نم ًاضيأ أطخ

 نابح نباو يواحطلاو يئاسنلاو دواد يبأ ةياور يف تباثلا وهو ؛"نانملا"

 .ةمجرتلا ثيدح هل دهشيو «مكاحلاو

 -تاياورلا نيب هيفن فلؤملا قيفلت نم هضعب " بيغرتلا" يف ام نأ نظأو
 ةثالثلا نوقلعملا طلخلا اذهل هبنتي ملو.خاسنلا نم هضعبو -!هيف هتداع نم وهو

 مهتعبط يف هوعدا يذلا قيقحتلا بجاو وه امك هيلع اوهبني ملف ٤۸١(« /۲) هيلع

 :هلوق ناكم اولعجف !مهدنع نم ًاطلخ هيلع اوداز لب !" بيغرتلا" ل ةديدجلا

 نيب اذكه ء[هللا اعد] :مهلوق :-هريغو "دمحأ دنسم" يف تباثلا - "هللا تلأس"

 !" (ب) يف تسيل" :اولاقف هيلع اوقلعو «نيتفوكعم

 اهنإف " "دنسملا" ةياورل ةفلاخم ةدايزلا نأ عمف «ليزه قيلعت اذهو :تلق

 :ظفلب هنأو طقس هيف هيلع اوعبط يذلا لصألا نأ ينعت

 ."...مظعألا همساب..دقل"

 «(ب) ةخسن يف اذام اونيبي نأ مهيلع ناكف !موهفم الو لوقعم ريغ اذهو

 اوزع مهنأ -ةلاّبِإ ىلع ًاغض -اودازو! موعزملا قيقحتلاو (ملعلا نم مهغلبم كلذ)

 .مدقت امك هنم ثلاثلا دلجملا يف وه امنإو !(2 وال 4 /ة)دمحأل ثيدحلا

 يف " نابح نبا حيحص بيرقت يف ناسحإلا" ىلإ تعجر مدقت ام ةباتك دعبو
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 نكل «نيمسالا نيب عمج ؛" نانملا نانحلا تنأ":فلخ ثيدح يف تيأرف ءهيتعبط

 ظوفحملا وهو." نانملا تنأ":الإ يمثيهلل (۲۳۸۲) " نابح نبا دئاوز" يف سيل

 :نيرابتعاب ةذاش " نانحلا " :ةدايزو

 .قبس امك «هريغو ةمجرتلا ثيدح يف ًاقلطم اهدورو مدع :امهدحأ

 عمجلا اهيف سيلف ««فلخ) ىلع ةرئادلا قرطلا لكل اهتفلاخم :رخآلاو

 نب ةبيتق وه (فلخ) نع "نابح نبا حيحص" يف هيوار نأ هدكؤي اممو.روكذملا

 نبا دئاوز" يفام حجري امم اذه ناكف «ةدايزلا نود يئاسنلا هاور هنعو «ديعس

 ." ناسحإلا" يفام ىلع " نابح

 ىلع مهقيلعت يف اوتكس يذلا ةثالثلا نيقلعملا أطخ ًايلج ودبي ؛كلذ لجأ نم

 هريغ نونسحبي ال مهنإف ؛مهنع ًابيرغ كلذ سيلو «ةدايزلا هذه نع "بيغرتلا"
 عبط ۱٠۷١- /۲) "نابح نبا دئاوز" ب اهقحلي نأ بيرغلا نكلو «مهلهجل
 حصت ال يهوء[نانحلا] :نيتفوكعم نيب اهالعجيو هيلع ناقلعملا (ةسسؤملا

 رئاسل اهتنيابملو ءةبيتق قيرط اهنمو ء(فلخ) نع قرطلل اهتفلاخمو اهذوذشل

 .ةمجرتلا ثيدح قيرط ةصاخبو «سنآ ىلع قرطلا

 .(۹۲۰۹-۱۲۱۲ /۲ /7 "ةحبحصلا"

15 
 ہا



[AY *]؟ هللا ءامسإ نم (دوجوم» له باب  

 لهف دوجوم هللا :دوحج الو راكنإ الو ةطاسب لكب ًالثم لوقن نحن .. :خيشلا

 زوجي ال هنأ ءاملعلا هركني يذلا ءال ًاعبط ؟لجو رع هللا ءامسأ نم دوجوم مسا

 ةيرخلا ةلمجلا نونعي ال .هسفن هب فصوو ىمس امب الإ هفصوو لجو زع هللا ةيمست

 هئامسأ نم هنأي لجو زع هللا فصيف اهدنع فقي ال مث ناسنإلا اهقلطي يتلا

 لوقي يذلا ةيميت نبا هنيبي ام اذهو ءًاضحم ًارخ ربخي وه امنإو.. .دوجوم هنأ

 ربعي نهذلا يف مئاق ىنعم نع رابخإ اذه نأل عراشلا ةملك لمعتسي هنأب لئاسلا

 .ناسنإلا هتع

 قلطأ دق نوكي ال «مودعمب سيل ..دوقفمب سيل :لئاق لاق اذإ لجو زع هللاف

 نع ربعي مودعمب سيل :ةملكلا هذهب هنكل هللا تافص نم ةفص وأ هللا ىلع ًامسا

 اذه لثم ركتي ال اذهل ؛كلذ وحنو مويقلاو يحلاو «يقاب مسا وأ يقابلا ةملك

 عرشلا يف ءاج ةفص هنأ وأ ءفلسلا نع ءاج مسا هنأ ىلع لمعتسي مل اذإ لامعتسالا

 ٠۰( :۲۷:۲۰ /۷۹۳)"رونلاو ىدهلا"

 ؟ىلاعت هئامسأ نم عداخلاو ركاملا له باب 3

 يف ًالثم لوقي تافصلا باب يف نولأسي ةوخإلا ضعب ًانايحأ ةديقعلا يف :لاؤس

 «تافصلا نم اهلثمو «(٠٠:ءاسلا) (ْمُهَعواخ َوُهَو هللا َنوُعِداَعُتيل :عادخلاو ركملا

 يف ميقلا نبا لوقي امك ةلباقملا باب نم وه له ءاذه لثمب مكيأر ام «ينعي شيأف

 ؟مكيأر ام مآ قعاوصلا



 رابتعاب ةلباقملا باب نم لوقن نأ رطضن ال دق نكل «كلذك وه :معن :خيشلا
 لك فلتخت - لجو زع- هللا تافص نم ةفص لك وأ -لجو زع- هللا نم ةفص نأ

 اوٌرَكَم ف مانألا بر ركم ريغ ناسنإلا ركمف «نيقولخملا تافص نع فالتخالا

 ريخ هنأب هسفن فصو هنأ درجم (04:نارمعلآ)4َنيِرِكاملا ی لاو لا َرَكَمَو

 نود هلالجو هتمظعب قيلت يتلا ةفصلا - لجو زع- هللا ذخأ صالخ نيركاملا

 ٍلئنيحف «حدم فصو سيلو مهل مذ قصو نوكت رشبلا ىلع تقلطأ اذإ يتلا ةفصلا

 يهف ةفص يأ نأ مهملا ءةملكلا هذهب لقي مل وأ ةلباقملاو ةسناجملا باب نم ليق اذإ

 «لعاف مسا اهنم قتشي ال ءاهنم قتشي ال مث ءًامامت نيقولخملا تافص نع فلتخت

 قطني امنإو «كلذ هباش ام وأ عداخم وأ عداخ وأ ءركام انبر :ًالثم لاقي الف

 هلل دمحلاو ءةيافك ردقلا اذه يف لعلو ؛ةنسلا يف وأ باتكلا يف تءاج امك ةفصلاب

 .نيملاعلا بر

 601184 #1 از" رونلاو ىدهلا"

 مسا ريسقت وه ام ىلاعتو هناحبس ىنسحلا هللا ءامسأ ريسفتل ةبسنلاب :لاؤس

 ىلع ىتسحلا ءامسألا حرشي باتك مسا انل ركذاو ءامهنيب قرفلاو .ئرابلاو قلاخلا

 ؟ةنسلاو باتكلا تاك هيف عبتي حلاصلا فلسلا جهنم

 هل يباطخلا مامإلا نكل«ئرابلاو قلاخلا نيب قرف نآلا ينْدّصحي ال :باوجلا

 عجر ءاش نمف هاوس تاعوبطملا يف فرعأ الو «ىنسحلا ءامسألا ريسفت يف باتك

 .هللا ءاش نإ هيلإ

 (۹/۲٠١۳:٠٠)"رونلاو ىدهلا "

1۸ 
 ہا



 ؟بيبطلاب ناسنإ ىمستي نأ زوجي له باب 1
 ؟نالف بيبطلاب ناسنإلا ىمستي نأ زوجي له «بيبطلا هللا ءامسأ ْنِم :لاؤس

 «ٌبيبط دمحم :لوقت : ينعي ءهزوجي فصولا نكل زوجي ام ةيمستلا :خيشلا

 موم «ٌميلع يز :لوقت امك ءزوجي ال «بيبطلا» هيمست كنبا نكل ؛ٌبيبط ڈیز

 .بيبطلا كلذك زوجي ال «مّلع مسا عيمس ميحر :لوقت ام نكل :خلإ... ٌميحر

 ؟* لع :ةلخادم

 .معن يأ :خيشلا

 عجرت.نمؤملا هسفن ىمس هللا نأل نمؤملا «سايقلا اذه ىلع زوجي :خيشلا

 ؟بيبطلا دبع :ةلخادم

 .هيلإ ةيسنلا تزاج«هب هتصصخ.؛ لجو زع هللا :بيبلعلا تيمس اذإ :خيشلا

 26٠١ 55 :ههر/ه5) "رونلاو ىدهلا"

 !؟ىلاعت هئامسأ نم '""هآ'" له باب ]۸۷٤[

 :[لاق هنأ لِي يبنلا نع يور]

 . ليلعلا هيلإ حيرتسي ىلاعت هللا ءامسأ نم مسا نينألا نإف نكي هوعد

 .(فيعض)



 :[ مامإلا لاق]

 حيحص ثيلح يف دري مل اذه نكل فئامسأ نم "<" طظفل يأ" يوانملا لاق

 ."ةيفيقوت ىلاعت هؤامسأو «نسح الو

 مل هنأل !"...هآ مآ" ظفلب هللا نوركذي نيذلا ةيفوصلا ىلع در هيفف :تلق

 !الصأ وري

 ")٤۳۷(. عماجلا فيعض"

 ؟هللا ءامسأ نم ميدقلا له باب 1416]

 :[مامإلا لاق]

 ؛نيملكتملا لامعتسا نم وه امنإو (ميدقلا) :ىلاعت هللا ءامسأ نم سيل هنأ ملعا

 ميدق اذه :لاقيف هريغ ىلع مدقتملا وه نآرقلا اهب لزن يتلا برعلا ةغل يف ميدقلا نإف

 ال هريغ ىلع مدقتملا يف الإ مسالا اذه اولمعتسي ملو «ثيدحلل ديدج اذهو «قيتعلل

 (*8:سي)#ميدقلا نوجرعلاك داع ىتح# :ىلاعت لاق امك مدع هقبسي ملاميف

 ليق ديدجلا دجو اذإف يناثلا نوجرعلا دوجو نيح ىلإ ىقبي يذلا :ميدقلا نوجرعلاو

 عومجم" يف ةيميت نبا مالسإلا خيش هققح امك هريغب ًاقوبسم ناك نإو ميدق لوألل

 نع هلقن اميف انه عنام نبا خيشلا دافآ نکل "هحرش" يف حراشلاو (؟ 55 /۱) "ىواتنلا

 كلذب هنع ربخي هنأ ىنعمب مدقلاب هناحبس هفصو زوجي هنأ " عئادبلا " يف ميقلا نبا

 .ةيفيقوتلا تافصلا باب نم عسوأ رابخإلا بابو

 يف فصولا اذه ةيميت نبا مالسإلا خيش لامعتسا هجو وه اذه لعلو :تلق

 .نايحألا ضعب

 .(1؟-١١ص)"ةيواحطلا نتم ىلع قيلعتلا"



 هللا ءامسأ نم دجاملا له باب [ما/ك]

 :[لاق هنأ لِي يبنلا نع يور]

 ينورفغتساف ؛تيفاع نم الإ بنذم مكلك ! يدابع اي :لوقي ىلاعت هللا نإ)

 ىاشأ ام لعفأ ؛دجاو دجام داوج ينإ .تينغأ نم الإ ريقف مكلكو .مكل رفغأ

 .(نوكيف نك :هل لوقأ امنإف ًائيش تدرأ اذإ ؛مالك يباذعو .مالك يئاطع

 .(فيعض)

 :[لاق مث هفعض مامإلا نيب مث]

 تارامإلا ىلإ ةيرارطضا ةرقس ترفاس يننأ :هجيرخت ىلإ يعادلا ناك دقو

 ةعمجلا موي (يبظ وبأ) يف هللا يف نيبحملا ضعب دنع ءادغ ةوعد يف تنكف ءةيبرعلا

 «(دجاملادبع) ب ىعدُي يفلس ينامي باش سلجملا يفو ه ١507 ةنس مرحم 4

 يف الإ هملعأ ال :تلقف ؟ىلاعت هللا ءامسأ نم (دجاملا) له :نيرضاحلا دحأ لأسف

 :ةريره يبأ نع هيلع قفتملا حيحصلا ثيدحلل يذمرتلا ةياور

 دازف «"ةنجلا لخد اهاصحأ نم أدحاو الإ ةئم ءًامسا نيعستو ةعست هلل نإ"

 هذه اوفعض ءاملعلا نكل ! (دجاملا) مسالا اذه اهيفو ؛ءامسألا درس هيف يذمرتلا

 .اهفعض نايب عم ء(۲۲۸۸) "ةاكشملا" يف يهو «ةدايزلا

 ريسفت رصتخم" يف رخآ ثيدح يف مسالا اذه ىأر هنأ نيرضاحلا دحأ ركذف

 ريغ «هتداعك دنسلا فوذحم هقاس دق هتيأرف «هتباطف «ينوباصلا خيشلل "ريثك نبا

 وه لب ؛هذه ةعانصلاب هدنع ملعال يذلا روهمجلا نم هنآل ؛هفعض ىلإ ريشم

 ًاجرخم "ريثك نبا ريسفت" لصألا يف نوكي ثيدحلا نإف ؛هدنع سيل امب رثكتسي



 ."هرصتخم" نم جيرختلا رصتخيف «نيفلؤملا ثيدحلا باحصأ ضعبل ًا وزعم

 : لو هلوق كلذ ىلإ ريشي امك

 .(روز يبوث سبالك وهف ؛طعي مل امب عبشت نمل

 ةنديد كلذ لعج هنكلو ءركذب هل انضرعت امل نيترم وأ ةرم كلذ لعف هنأ ولو

 هللاو ! "هرصتخم" ةيشاح ىف لصألا ىف ىتلا تاجيرختلا لك لعج هنإف ؛ًاجاهنمو

 . ناعتسملا وه ىلاعت

 .(5//5171-579؟/١١١1)" ةفيعضلا"

 «رهدلا انا ينإ» ةو هيبن ناسل ىلع

 :[ ا هللا لوسر لاق]

 بسي :ةياور يفو) رهدلا ةبيخ اي :لوقي مدآ نبا ينيذؤي :لجو زع هللا لاق»

 اذإف هراهنو هليل بلآ :رهدلا انأ ينإف ءرهدلا ةبيخ اي :مكدحأ نلوقي الف (رهدلا
 . (امهتضبق تئش

 :[مامإلا لاق]

 ةلزان مهدحأب تلزن اذإ تناك برعلا نأ ثيدحلا ىنعمو " :يرذنملا لاق

 امك رهدلا لعف هباصأ يذلا نأ مهنم ًاداقتعا رهدلا بسي هوركم وأ ةبيصم هتباصأو

 ءاونألا لعف كلذ نأ اداقتعا اذك ءونب انرطم :لوقتو ءاونآلاب رطمتست برعلا تناك

۲ 
 ہا



 ءيش لك قلاخ ىلاعت هللا الإ ءيش لكل لعاف الو لعافلل نعاللاك اذه ناكف

 . كلذ نع او يبنلا مهاهنف .هلعافو

 ءارلا مضب " رهدلا انأو " ثيدحلا لهأ ةياور ركني دواد نبا (دمحم) ناك و

 انأو " هيوري ناكو ءلجو زع هللا ءامسأ نم ًامسا رهدلا ناك كلذك ناك ول :لوقيو

 رهدلا لوط انآ :هانعم يف رظنلا ىلع رهدلا ءار حتفب «" راهنلاو ليللا بلقأ رهدلا

 وه هللا نإف " :لاق نم ةياورو مهضعب اذه حجر و. راهنلاو ليللا ٌبِلِقُأ نامزلاو

 . " ملعأ هللاو. ءارلا مض ىلع روهمجلاو. اذه دري " رهدلا

 لجو زع هللا نإف :رهدلا اوبست ال " :وهو رخآ ظفلب ىرخأ قيرط ثيدحلل و

 . " كولم دعب كولمب يتآو اهيلبأو اهددجأ يل يلايللاو مايألا رهدلا انآ :لاق

 .( 539-59 /5؟)"ةحبحصلا"

 ؟تاذلا ظفل ىلاعت هللا ىلع قلطُي له باب 1

 ؟تاذلا ظفل هللا ىلع قلطي له :لاؤس

 .هللا تاذ ظفل ةباحصلا ضعب نم َقِلْطَأ دق :خيشلا

 يفاوركفت الو هللا ءالآ يفاوركفت) :ثيدح هيف دري ملأ :ةلخادم

 ؟..(هللا تاذ

 .ةباحصلا ضعب نع اذه ءاج هل لوقأ انآ «ثيدحلا نآلا ركذأ ام انآ :خيشلا

 .(هللا تاذ يف اوركفت الو هللا ءالآ يف اوركفت)... :ةلخادم

 .هللا تاذ يف نآلا هللاو ظفحأ ام انآ :خيشلا

 ؟رئاج[ اذه ينعي] :ةلخادم

 نإ ا



 خيشلا لواحي] «فلسلا نع كلذ دورو ثيدحلا ةحص دعب ًاعبط زئاج :خيشلا

 . هللا تاذ ىف)..[تيبلا ركذت

 ...نكي نإو هلإلا تاذ ىف كلذو :ةلخادم

 ءاذه هويأ :خيشلا

 :كرابملا نب هللا دبع مالك[ و]::ةلخادم

 .... هقلخ نم نئاب هتاذب هشرع قوف هللا

 . معن هيإ :خيشلا

 20:51:59 /؟8) "رونلاو ىدهلا"

 ؟لجو زع هللا ىلع ءيش ظفل قالطإ زوجي له :لاؤسلا
 .(؟ه:روطلا»4َنوَقِلاَحلا مه ْمَأ ءىس ِرْيَغ نم اوَقِلَخ مآ :خيشلا

 .(15:ماعنألا) هللا لق دا کا ٍءْيَش يأ لق الم وأ :ةلخادم

 .ًاريخ هللا كازج :ةلخادم

 .كايإو :خيشلا

 (09 119:5 /"55) "رونلاو یدهلا "

 ميهاربإ تابذك ثيدح يف كلذو «ص يبنلا مالك نم «هللا تاذ» :ظفللا اذه قالطإ ءاج دقو :لوقأ ()

 نهنم نيتنث تابذك ثالث الإ ميهاربإ بذكي مل» :هلوأ يف ص يبتلا لاق ثيح ثالثلا مالسلا هيلع

 .(5794) (ملسمولا (۳۱۷۹)(يراڅبلا»هجرخآ ثيدحلا (..لجو زع هللا تاذ يف
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 ) افص يف ةماع دعاوق باوبأ عامج





 ىلاعت هتاذب ةيرايتخالا لاعفألا مايق تابثإ باب 1

 دنع انآ لجو زع هللا لاق» :لاق يؤلم هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 دجي مكدحأ نم هدبع ةبوتب حرفأ هلل هللاو ,ينركذي ثيح هعم انأو ېب يدبع نظ

 تبرقت ًاعارذ يلإ برقت نمو ءًاعارذ هيلإ تبرقت ًاربش يلإ برقت نمو ةالفلاب هتلاض
 «.لوّرهأ هيلإ تلبقأ يشمي ىلإ لبقأ اذإو ءآعاب هيلإ

 .(هريغل حيحص)

 :[مامإلا لاق]

 اذهو.هسفنب مئاقلا هلعفب «هب موقي أبرق هلل نأ ىلع ةرهاظ ةلالد هيف :تلق

 مايق عنمي نمم مهريغو ةيبالكلل ًافالخ ءةنسلاو ثيدحلا ةمئأو فلسلا بهذم

 " رظنا. ايندلا ءامسلا ىلإ ىلاعت هلوزن كلذ نمو «ىلاعت هتاذب ةيرايتخالا لاعفألا

 كلذ لكو ءةفرع ةيشع هوند هنمو ۲٤١-٠٠١٠( /0) "ةيميت نبال ىواتفلا عومجم

 . ًادج ماه هنإف همالك عجارف «نینمؤملاب صاخ
 ١١(. 4 /7) "بيهرتلاو بيغرتلا ىلع قيلعتلا"

 ؟ةدودحم ىلاعت هتافص له باب [۸۸1]

 يذلا ثيدحلا يف هلي هللا لوسر لاق هللا كظفح دلاولا ةليضف :لاؤس

 هرصب هيلإ ىهتنا ام ههجو تاحبس تقرحأل هفشك ول رونلا هباجح» :ملسم هيوري

 ؟ةياهن هل ىلاعتو هناحبس هرصب نأ ينعي اذه له :لاؤسلاف «هقلخ نم

 هرصب امأ «ةياهن هل يذلا وه قلخلا «ينعي قلخلا نم هيلإ ىهتنا ام :خيشلا

 وه اذه «ةدودحم يهف تاقولخملا نكل «دودحم دح اهل سيل هتافص لكو ىلاعت

 .طقف قولخملاب امنإو ةفصلاب ةقالع هل سيل ديدحتلا ؛ثيدحلا نم دوصقملا
 ٠٠:۳١:۳۷( /159) "رولا ةلحر"



[AAT]ىلاعت هللا تافصب فلحلا زاوج باب  

 :[ اپ هللا لوسر لاق]

 ةغبص هوغبصأ لوقيف ؛ةنجلا لهأ نم ايندلا يف ءالب ناك سانلا دشأب ىتؤي» -

 طق ًاسؤب تيأر له مدآ نبا اي :لجو زع هللا لوقيف «ةغبص اهيف هنوغبصيف ؛ةنجلا يف
 سانلا معنأب ىتؤُي مث ءطق ههركأ ًائيش تيأر ام كتزعو ال :لوقيف ؟ههركت ائيش وأ
 تيأر له مدآ نبا اي :لوقيف ؛ةغبص اهيف هوغبصأ :لوقيف رانلا لهأ نم ايندلا يف ناك
 .(طق نيع ةرق الو طق اريخ تيأر ام كتزعو ال :لوقيف ؟طق نيع ةرق طق اريخ

 :[مامإلا لاق]

 باوبأ نمو ىلاعت هللا تافص نم ةفصب فلحلا زاوج ثيدحلا ىف :(ةدئاف)

 هللا تافصب فلحلا ىف ءاج ام باب " )5١/97١( " ىربكلا نئسلا " ىف ىقهيبلا

 ."كلذ و حنو عمسلاو مالكلاو ةمظعلاو ءايربكلاو لالجلاو ةردقلاو ةزعلاك ىلاعت

 نبا نع راثآلا ضعبب دهشتساو ثيدحلا اذه ىلإ راشأو ثيداحأ هتحت قاس مث

 يور مث. "... ًائيمي ناك نآرقلاب فلحلا نأ ىلع ليلد هيف " :لاقو هريغو دوعسم

 نيعبس ذنم سانلا تكردأ " :لاق رائيد نب ورمع ةقثلا يعباتلا نع حيحصلا دائسإب

 . " لجو زع هللا مالك نآرقلاو قولخم هاوس امو قلاخلا هللا :نولوقي ةنس

 ,( 1١ هكدا هم /")"ةحيحصلا'

[AAT]؟هللا مدقو هللا ديب فلحلا زوجي له باب  

 عيمج ىلع ًاسايق زوجي له هللا مدقو هللا ديب فلحلا ةلأسم انخيش :لاؤس

 ؟تافصلا

 ؟لاؤسلا اذه ينلأست ملأ :خيشلا

۸ 
 ہا



 اذه نوفلحي اوناك ام فلسلا نأ :اولاق ملعلا لهأ ضعب .معن مكتلأس :لئاسلا

 .فلحلا نم عونلا

 ؟ال مآ اهلامعتسا زئاج ءايشأ هذه كلوح يتلا ءايشألا هذه ىرت له «لبق

 اوركذ ءاملعلا نآل ءاهقف مالك سيل مالك اذه .فلسلا هدهع يف نكت مل اهنكل

 رضحتسأ ال ؛ةنجلا ىلإ رانلا نم هلضفب لجو زع هللا مهجرخي نيذلا دحأ ثيدح

 لجر رخآ فرعأل ينإ :لوسرلا هنع لاق يذلا وه يردأ ال ءثيدحلا مامت نآلا

 وه وأ ءًاوبح وبحب رانلا نم جرخي لجر ةنجلا لخدي لجر رخآو «رانلا نم جرخي
 ال :لوقيف ًالاؤس دبعلا لأسي ائبر ةحيحص ىهو ةصقلا هذه ىف دهاشلا ءرخآ لجر

 ىتم اذه :ىلاعت هللا تافص نم ةفصب فلحلا زاوج انه نم ءاملعلا ذخأف ؛كتزعو

 نم ةفصب فلحلا زوجي هنأ وهو يعرش مكح هنم ذخأ نكل :ةمايقلا موي عقي ؟عقي

 .هللا تافص

 (نيعمجأ مهنيوغأل كتزعبفإل :ةلخادم

 .معن سكعلا ىلع هذه ءزوجي ام هذه ءال ال :خيشلا

 رمآلا اذه نوكي نأ مزلتسي ال هزاوج ىلع يعرشلا ليلدلا لد رمأ نوك :ًاذإف

 .تايدبعتلا يف دري مازلتسالا اذه «فلسلا دهع يف ًاعقاو زئاجلا

 (57 2:0١:57 /ه5١) "رونلاو ىدهلا"

 م



LAA]؟...اضرلا دبعو ةمحرلا دبعب ىمستلا زوجي له باب  

 ؟.. اضرلا دبعو ةمحرلا دبعب يمستلا زوجي له :لاؤس

 .كلذ تملعام :خيشلا

 (020:14:71 /۸) "ةنيدملا تاءاقل"

 ؟ةيونعملا ةفصلاو ىنعملا ةفص نيب قرفلا باب [4]

 .ماسقأ ةتس ىلإ تافصلا نوملكتملا مشق :هللا همحر يطيقنشلا لاق :لاؤس

 قرفلا ام ,ةيونعم ةفص :لاق :ةثلاثلاو ءىنعم ةفص :ةيناثلاو .ةيسفن ةفص ىلوألا :لاق

 ؟ةيونعملا ةفصلاو ىنعملا ةفص نيب

 .ةيارد يدنع ام :خيشلا

 )"رولا ةلحر" ۰ ۳/ ۳۹:۳۷:٠ ١(

 ةيبلس تافص هلل له باب [1]

 لوقي امك ةيبلسلا تافصلا كلذ ىلع لاثم تافصلا يف ميسقتلا :لاؤس

 باتكلا يف ريبعتلا اذه درو له ةيبلسلا تافصلا ؛لاؤس يخأ ايأوفع :خيشلا

 ؟ملعت اميف ةنسلاو

 .دري مل :ةلخادم

 ؟اهنع لأست اذامل بيط:خيشلا

 .هنالطب وأ لوقلا

 .ةيبلس تافص اندنع ام نحن ؛هلأسإ :خيشلا

 6( 1 )٦۹۳/ "روللاو ىدهلا"

 ا پس
N:ہا  



 ةيلعفلا تافصلا نم ىلاعت هلل تبث امن





 (كحضلا ةفص)

 كحضلا ةفص تابثإ باب 13

 :[ م هللا لوسر لاق]

 :نيزروبأ لاقف «هريغ برقو «هدابع طونق نم لجو زع انبر كحض

 .(ًاريخ كحضي بر نم مدعن نل :لاقف. معن :لاق ؟لجو زع برلا كحضيوأ

 :[مامإلا لاق]

 .هليوأت نكمي ال ثيحب ىلاعت هلل كحضلا ةفص تابثإ يف حيرص ثيدحلا
 VTT-VTY). /۲ /5) " ةحبحصلا"

 كحضلا ةفص تابثإ باب [84]
 اهتلدأ ضعب فًّعض نم ىلع درلاو

 اذإف رم ٌرانلا ةعفستو هرم وبكيو ةرم يشمي وهف ؛لجر ًةنجلا لخدي نم ٌرخآ»

 هاطعأ ام ًاكيش هللا يناطعأ ٌدقل كنم يناجن يذلا كرابت :لاقف اهيلإ ّتفتلا اهّرواج ام

 «ةرجشلا هذه نم ينندأ !ٌّبر ْيأ :لوقيف «ٌةرجش هل عرف .نيرخآلاو نيلوألا نم ًادحأ

 اهكتيطعأ نإ اعل !مدأ نبا اي :لجو رع هللا ٌلوقيف ءاهئام نم برشأو ءاهّلظب لظتسألف

 یری ِهّنأل ؛هٌرِذعي هيرو ءاهريغ هّلأسي ال نأ هدهاعيو ! تر ای ال :ٌلوقيف ؟اهريغ ىنتلأس

 .اهئام نم ُبرشيو ءاهّلظب لظتسیف ءاهنم هينديف ءهيلع ُهَلربص ال ام

ET 
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 هذه نم ينندأ ! بر ْيأ :لوقيف «ىلوألا نم نسحأ يه ةرجش هل ٌعفرت مث

 ملأ ! مدآ نبا اي :ٌلوقيف ءاهريغ كلاس ال ءاهّلظب ٌلظتسأو ءاهئام نم َبرشأل

 ؟اهريغ ىنلأست اهنم كّتيندأ نإ ٌّياعل :لوقيف ؟اهريغ ىنلأست ال نأ ىنذ هاعت

 ءاهنم هيئديف هيلع هل رص ال ام یری هلال ؛هرذعي هبرو ءاهريغ هّلأسي ال نأ ٌةدهاعيف

 .اهئام نم ٌبرشيو ءاهلظب لظتسيف

 !ٌّبر ْيأ :لوقيف ءِنْييَلوألا نم نسحأ يه ةنجلا باب دنع ٌةرجش هل ٌعفرت مث

 نبا اي :ٌلوقيف !اهريغ َكّلأسأ ال ءاهئام نم برشأو ءاهّلظب ٌلظتسأل هذه نم ينندأ
 ءاهريغ كلأسأ ال هذه !ٌّبر اي ىلب :لاق ؟اهريغ ينّلأست ال نأ يندهاعت ملأ !مدآ

 . اهنم هينديف ؛اهيلع هل َرْبَص ال ام ىري هنأل ؛هٌرذعي هبرو

 1 Ê i ٤ ك ع 6 35 f 1 ص 2 | 2 ٤ ا
 ؟نيملاعلا بر تنأو ينم

 ؟ُكحضت مم :اولاقف ؟ٌكحضأ مم ينولأست الأ :لاقف ءدوعسم نبا ٌكحضف 3

 ؟نيملاعلا بر ٌتنأو ينم ئزهتستأ :لاق نيح نيملاعلا بر ِكِحَم نم :لاق

 .«- ريدق :ةياور ىفو - .رداق ءاشأ ام ىلع ىّنكلو «ٌكننم ئزهتسأ ال ىنإ :لوقيف

 :[مامإلا لاق]

 نم ثيدحلا ةحص ركتي نم ىلع جيرختلا اذه ريرحت نم نمز دعب تفقو مث

 : ةو هلوقب نيملاعلا برل كحضلا ةفص تابثإ نم هيف ام ةهج
 .«نيملاعلا بر ِكَحَض نم ..»

 ىلع هقيلعت يف -هوف صف -لاق دقف ءلطعملا دحاجلا يمهجلا كاذ هب ينعأو

 ننال



 :ةفصلا هذه هراكنإ ىلإ ًاريشم (178 ص) " هبشلا عفد"

 ناك نإو ؛روهشم هفعض ةملس نب دامح اهيوار نأل ؛تبثت ال (!) اندنع يهو"

 ."..ملسم لاجر نم

 هنم يبسحف «نآلا هيلإ ليبس ال ًادج عساو هيلع درلا يف مالكلا لاجم :لوقأف

 !مهيلع هبذكو ةنسلا ةمئأل هءادعو همهجت دكؤي امم ؛يتأي ام

 هقبسي مل ءروزو بذك ؛"روهشم هفعض" !- هللا همحر -دامح ىف هلوق :ًالوأ

 اذه اهيف دجت نلف «لاجرلا بتك نم تئش ام ذخف !نيملسملا نم دحأ هيلإ

 هنإ :هيف ليق ام ةياغ !! روهشم هنأب ًانورقم نوكي نأ نع ًالضف قلطملا فيعضتلا

 !؟ ب هللا لوسر ريغ ئطخي ال نم كانه لهو !ىطخي

 لاق دقو «تيأر امك هريغو ملسم دنع ثيدحلا اذه يوار ينانبلا تباث مهنمو

 را" للعلا" يف دمحأ مامإلا

 ." ينانبلا تباث يف سانلا تبثأ ةملس نب دامح"

 .هريغو ينيدملا نبا لاق اذكو

 لاجرلا بتك نم تالّوطملا يف هتمجرت عجار ميركلا ئراقلا نأ ولو
 كلذ يف كبسحو «هنأش نم عفرلاو هيلع ءانثلا نم باجعلا بجعلا ىأرل ؛خيراتلاو

 يف هدروأ دقف ؛يبهذلا ظفاحلا -يرادي الو يباحي ال يذلا -نيخرؤملا مامإ لوق

 خيش ةودقلا مامإلا ظفاحلاب هفصوو «"ءالبنلا مالعأ" يفو «" ظافحلا ةركذت"

 :لاق مث .مالسإلا

 o | ا ا



 قودص وهو ؛ىور ام ةعس يف ماهوأ هلو «ملعلا روحب نم ًارحب ناك :تلق"

 يف ًاسأر ءًاحيصف ًاهيقف ؛ةيبرعلا يف ًاريبك ًامامإ ثيدحلا يف هتمامإ عم ناكو..ةجح

 ."..ةنسلا

 )51١5/50(: " تاقثلا " یف نابح نبا لاقو

 «كسنلاو «ملعلاو نيدلاو لضفلا يف ةرصبلا يف هلثم هنارقأ نم نكي مل"

 وأ يردق الإ همايأ يف هلي نكي ملو ءةعدبلا لهأل عمقلاو ءةنسلا يف ةبالصلاو

 ."ةلزتعملا اهركني يتلا ةحيحصلا نئسلا نم رهظي ناك امل «يمهج عدتبم

 لب -عدتبملا يمهجلا وه اهف «ةحرايلاب مويلا هبشأ اما هللا ناحبس :تلق

 نم امهلاثمأو يرامغلاو يرثوكلل هنم ًاديلقت هيف نعطيو ديدج نم هبلثي -دحاجلا
 بصن دق هدجت ؛كلذل .- هللا همحر -نابح نبا هركذ يذلا هسفن ببسلل ةمهجتملا

 ىقلتملا حيحصلا ثيدحلا اذه هب فعض ىتح «حصي ال امب هيمرل -امهلثم -هسفن

 ؛مهجتلا باب هل حتف يذلا " عفدلا" يف يزوجلا نبا نم ىتح «لوبقلاب ةمآلا نم

 مهب يدؤي يذلا زاجملاب هرسف هنكلو ءهب ميلستلا الإ ُهْعَسي مل دامح ةقثب هملعل هنإف
 اذإف ءًاضيأ ًادوجو تاقولخملل نأل ؛ًاضيأ زاجملاب ىلاعت هتاذ دوجو اورسفي نأ ىلإ

 نذإ اوفنيلف ؛ناسنإلا ةفص نم كحضلا نأل هللا ىلإ كحضلا بسنيال :اولاق

 سيل ىلاعت هدوجو :نولوقيسف !ًاضيأ دوجوم ناسنإلا نأل ؛ىلاعت هدوجو

 تسيل اهنإ :ةنسلا وأ باتكلا يف تتبث هلل ةفص لك يف نذإ اولوق :لوقتف. .اندوجوك

 عمس هلف ؛# ريصبلا عيمسلا وهو ءيش هلثمك سيل# اودتهتو اوحيرتست ؛انتفصك

 هنإف ؛انكحضك سيل نكلو كحضيو..انرصبك سيل رصبو ءانعمسك سيل نكلو
 .ًاهيزئتو ًاتابثإ تاذلا يف لاقي ام اهلك تافصلا يف لاقي

 .قيرطلا تايب نع ينعدف... ٍءافخ نم هب ام قحلا اذهق

9T 
 يا



 :مهيف هللا لاق نيذلا نم وه امنإ دحاج يمهج لك نأ دهشي عقاولا نإ مث

 ىلع لعجو هبلقو هعمس ىلع متخو ملع ىلع هللا هلضأو هاوه ههلإ ذختا نم تيأرفأ#

 ريغ ةليسو لكب تافصلا ثيداحأ فيعضت نولواحي مهنأل ؛كلذ «ةواشغ هرصب

 نيملسملا ةمئأ نم ًامامإ فعضف «ثيدحلا اذهب دحاجلا اذه لعف امك «ةعورشم

 ةفصلا هذه دوروب الو «مدقت امك تاقثلا نم هعبات نمب أبعي مل مث «هيلع هاعدا روزب

 توبثب اهيلع فقاولا عطقي ثيحب ءامهريغو " نيحيحصلا" يف ىرخأ ثيداحأ يف

 -اهل ادحج ىرخألا تافصلا ثيداحأ لكب لعفي كلذكو.ىلاعت هللا ىلإ اهتبسن

 ةيقوفلاو ءيجملاك تافصلا تايآب لعف امك -اهليوأتب -اهل ًاليطعت وأ «-اهفيعضتب
 !نوقحتسي امب هللا مهلماع ؛ةيمهجلا نم هلاثمأو يرثوكلل هنم ًاديلقت ؛ءاوتسالاو

 Yoo) سوس عم /1 //)" ةحيحصلا"

 هنم باب []

 :[ 32ج هللا لوسر لاق]

 ىلإ ىلاعتو كرابت برلا ءاج «ةمايقلا موي ىرخألاو ىلوألا هللا عمج اذإ»

 ناكم :لاق ؟موكلا ام :ةبقعل اولاقف) موك ىلع نونمؤملاو «مهيلع فقوف «نينمؤملا

 مهل لوقي مث «هاتفرع هسفن انفرع نإ :نولوقيف ؟مكبر نوفرعت له :لوقيف (عفترم

 .«ادجس هل نورخيف «مههوجو يف كحضيف ءةيناثلا

 :[مامإلا لاق]

 ىلع هرارمإ بجي تافصلا ثيداحأ نم هريغك ثيدحلا اذه نأ ملعا

 ..فلسلا بهذم وه امك هيبشت وأ ليطعت نود «هرهاظ

 .(18.4-866 /۲)" ةحيحصلا"
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 هنم باب [690]

 :[ أع هللا لوسر لاق]

 :نيزر وبأ لاقف ؛هريغ ٍبرقو هدابع طونق نم لجو زع انبر كحض»
 .«ًاريخ كحضي بر نم مدعن نل :لاقف. معن :لاق ؟لجو زع برلا كحضيوأ

 :[مامإلا لاق]

 :ثيدحلا بيرغ

 ىنعمب مسا وهو «لاحلا ريغت نم ريغلا " :" سوماقلا حرش " يف «(هريغ) - ١

 يف يدنسلا نسحلا وبأ لاق. " ةريغ هتدحاو اعمج نوكي نأ زوجيو «بتعلاو عطقلا

 ريصي دبعلا نأ نم كحضي ىلاعت هنأ ىنعملاو «هلل ريمضلاو " :" هجام نبا ةيشاح "

 ريخ ىلإ رش نم لاحلا ىلاعت هرييغت برق عم هيلع عقو رش ىندأب ريخلا نم اسويأم

 اذه ىلع كحضلا نكل. ةحرفو رورس ىلإ ةئحمو ءالب نمو ةيفاع ىلإ ضرم نمو

 . " اضرلاب هريسفت نکمی ال

 برلا نأ ديري " :يدنسلا لاق. هدقف اذإ ملعك مدع نم (مدعن نل :تلق) - ۲

 اذإ انإف هاندجو ريخ ىلإ انجتحا املك لب هريخ دقفن ال كحضلا هتافص نم يذلا

 . " يطعيف كحضي هيدل ةقافلا انرهظأ

 وه (فتك) نزو ىلع (لزألا)و ءةدشلا :يازلا نوكسب لزألا " :(نيلزأ) - ٣

 . " داعملا داز ". " طنقي داك ىتح هب دتشاو لزآلا هباصأ دق يذلا

 ب ابا ىلا /۲ / 10 "ةحيحصلا"

۸ 
 ہا



 كحضلا ةفص هليوأت يف نابح نبا ىلع درلا باب [641]

 :[ 29ج هللا لوسر لاق]

 :نيزر وبأ لاقف ؛هريغ برقو «هدابع طونق نم لجو زع انبر كحض»
 .«ًاريخ كحضي بر نم مدعن نل :لاقف. معن :لاق ؟لجو زع برلا كحضيوأ

 :[مامإلا لاق]

 نع ةملس نب دامح انثدح )٠۰۹۲(: " هدنسم " يف يسلايطلا هجرخأ

 نمو. هركذف : و يبنلا لاق :لاق نيزر يبأ نع سدع نب عيكو نع ءاطع نب ىلعي

 نبا راد - 505) " ةنسلا " يفو ١١( /5) " دنسملا " يف دمحأ هجرخأ هجولا اذه

 يف هجام نباو (يقيقحتب - 504 مقر) " ةنسلا " يف مصاع يبأ نباو (ميقلا

 يف ينطقرادلاو (4070) " ةنسلا دئاوز " يف دمحأ نب هللا دبعو ۲۸١( مقر) "هننس"

 ص) " ةعيرشلا" يف يرجآلاو (يهيقفلا روتكدلا قيقحت - ٠١ /57) " تافصلا "

 قيرط نم(477 ص) " تافصلاو ءامسألا " يف يقهيبلاو ۲۸١( - ۲۷۹و 8

 تاقثهلاجر ءفيعض دانسإ اذهو :تلق. هب ةملس نب دامح نع مهلك - يسلايطلا

 يبهذلا لاق ءنيعلا لدب ءاحلاب " سدح " :لاقيو ءسدع نب عيكو ريغ ملسم لاجر

 يف ظفاحلا لاقو. " ءاطع نب ىلعي هنع درفت «فرعي ال " :" نازيملا " يف

 دقو «ةمدقملا يف هيلع صن امك ةعباتملا دنع ينعي :تلق. " لوبقم " :"بيرقتلا"

 نأ ىلإ ريشي :تلق ! " قثو " :" فشاكلا " يف هنع يبهذلا لاقو. يتأي امك عبوت

 حالطصا اذهو ؛فرعي ال نم قثوي هنأل دمتعم ريغ انه هقيثوت نأو «هقثو نابح نبا

 امك هدنع ةقث هنأ ىلع مهفي نأ يغبني الف «باتكلا اذه يف هنم هتفرع فيلل هنم

 "هتاقث" نم نيعباتلا يف هدروأ نابح نباو .ملعلا اذه يف نيئشانلا ضعب مهوتي

Sr 



 2" سدع " يف مدقتملا فالخلا ىكحو ءطقف هنع ىلعي ةياور نم (595/5)

 نيزر يبأ نع رخآ اثيدح هل جرخأ دقو. " ءاحلاب باوصلا نوكي نأ وجرأ " :لاقو
 وهو «ثيدحلا اذه هل جرخي ملو ء(0۹٤) " لالظلا " يف جرخم وهو :ةيؤرلا يف

 نوكي نأ هاشخأ ام ىشخأو ؛هطرش ىلع هنأ عم ةعامجلا هيف فلاخ هنم بيجع

 نكمي ال ثيحب ىلاعت هلل كحضلا ةفص تابثإ يف حيرص هنأ وه هنع هل فراصلا

 يف امهالكو هبحاص امهدحأ لتق نيلجر نم هللا كحض " ثيدحب لعف امك هليوأت

 يف فلسلا ةقيرط هيف فلاخ «''احيبق ًافلكتم ًاليوأت هلوأت هتيأر دقف :" ةنجلا

 . (ناسحإلا - )21٤۷ " هحيحص " يف تعش نإ همالك رظناف ءهيزنتلا عم تابثإلا

 ذل /؟ /؟)"ةحبحصلا"

 اضرلاب كحضلا ةفص لوأت نم أطخ باب [4647]

 :[ مامإلا لاق]

 ةنسلا لهأ دنع لجو زع هلل ناتفص امهف ؛" كحضلا " ريغ " بجعلا "

 .اضرلا ىنعمب امهنولوأتي لب ءامهنودقتعي ال مهنإف ةرعاشألل افالخ...

 .(۷۳۸ /۲ /5)'" ةحيحصلا"

 ؟اضرلاب كحضلا ةفص لووت له [89*]

 ىلاعتو هناحبس برلا كحض لوأت هيلع هللا ةمحر يقهيبلا «خيش اب :لاؤس

 .«ننسلا ملاعم» بحاص يباطخلا اذكو اضرلاب

 )١( ص) مهم هنإف هعجارف «هلطبأ مث يسيرملا ىلع هدر يف هوحن يمرادلا مامإلا ىكح دقو ۱۷۷ -

  ) 4.[هتم]. ھا.



 .نولعفي كلذك ةرعاشألا لك :خيشلا

 يف يقهيبلا باتك يف اذه ىلع مهرقأ ينيوحلا قاحسإ وبأ خيشلاو :ةلخادم

 ... نيعبرألا... هباتك

 ؟مب :خيشلا

 يباطخلا لوق لقن ةيشاحلا يف اذه ىلع مهرقأ قاحسإ وبأ ينيوحلا :ةلخادم

 ..وأ رربملا ام ءاذه لوقي ينعي ؛هيلع مهرقأو اضرلا ىنعمب كحضلا نأ

 .هب رسفي ال نكل «كلذ كحضلا نم مزال وه :خيشلا

 ..اضرلا ىلإ هولوأ مه :ةلخادم

 .هب رسفي ال :خيشلا

 .كيف هللا كراب :ةلخادم

 .كراب كيفو :خيشلا
 (00:15 1:5 )٤۰۹/ "روتلاو ىدهلا"



 بحعلا ةفص)

 (كحضلا نيبو اهنيب ةرياغملاو

 ىلاعت هلل بحعلا ةفص تابثإ باب ]۸۹٤[

 :[مامإلا لاق]

 هلوق كلذ نم ءدحاو ثيدح ام ريغ ىف ةئباث ىلاعت هللا ىلإ بجعلا ةفاضإ

 ام ىلع يح َتَبَت اذإف ؛«لسالسلا يف ةنجلا نولخدي موق نم هللا بجعوا : لت

 .هيبشت وأ ليوأت نود ىلاعت هب قيلي

 .(198 /۳" يراخبلا حيحص رصتخم"

 اهنيب ةرياغملاو بجعلا ةفص تابثإ باب [846]
 امهلوأت نم ىلع درلاو كحضلا ةفص نيبو

 :[مامإلا لاق]

 ةنسلا لهأ دنع لجو زع هلل ناتفص امهف ؛" كحضلا " ريغ " بجعلا "

 .اضرلا ىنعمب امهنولوأتي لب ءامهنودقتعي ال مهنإف ؛ةرعاشألل افالخ...

 .(۷۳۸ /۲ /5)"ةحبحصلا"

E 
 ہا



 هنم باب [1۸4٦]

 :[ 29ج هللا لوسر لاق]

 :هللا لزنأو ء[ةليللا امكفيضب] امگلاعف نم - بجع وأ -هللا ٌكِحض دقل)»

 مه كئلوأف هيفن حش قوي نمو ةّصاصخ مه ناك ولو مهسفنأ ىلع نورثؤُيو#

 .«هتآرماو يراصنألا ةحلط ابأ :ينعي.*نوحلفملا

 :[مامإلا لاق]

 يف رضي ال -بجعلاو كحضلا نيب - ثيدحلا يف روكذملا كشلا نأ ملعا

 بتك ىف ةددعتم تاقايس ىف ةريثك ثيداحأ اهيف ءاج دق امهنم ًالك نأل ءامھٹ وبث

 "و مصاع يبأ نبال "ةنسلا" لثم ةديقعلاو ديحوتلا بتك اهنم ةصاخبو ؛ةنسلا

 لالظ" يف اهضعب تجرخ دقو «يرجآلل " ةعيرشلا"و ؛ةميزخ نبال "ديحوتلا

 يبأ حيحص"و ء(۲۹٠۳و ٤۱۰۷و 1/00) "ةحيحصلا"و :(279-21/8) "ةنجلا

 .اهريغو )۲٤۰۱( " دواد

 )۸۱۸ 415/7 //)" ةحيحصلا"
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 (برقلا ةفص)

 لجوزع هلل برقلا ةفص تابثإ باب [۷]

 ىلاعت هتاذب ةيرايتخالا لاعفألا مايق تابثإو

 دنع انأ لجو زع هللا لاق» :لاق إب هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 دجي مكدحأ نم هدبع ةبوتب حرفأ هلل هللاو ءينركذي ثيح هعماانأو يب يدبع نظ

 ًاعارذ يلإ برقت نمو «ًاعارذ هيلإ تبرقت ًاربش يلإ برقت نمو «ةالفلاب هتلاض
 .«لورهأ هيلإ تلبقأ يشمي يلإ لبقأ اذإو ءأعاب هيلإ تبرقت

 .(هريغل حيحص)

 :[مامإلا لاق]

 اذهو.هسفنب مئاقلا هلعفب ؛هب موقي ًابرُق هلل نأ ىلع ةرهاظ ةلالد هيف :تلق

 مايق عنمي نمم مهريغو ةيبالكلل ًافالخ ؛ةنسلاو ثيدحلا ةمئأو فلسلا بهذم

 " رظنا. ايندلا ءامسلا ىلإ ىلاعت هلوزن كلذ نمو «ىلاعت هتاذب ةيرايتخالا لاعفألا

 "ةيميت نبال ىواتفلا عومجم

 . ًادج ماه هنإف همالك عجارف «نينمؤملاب صاخ

 .(11 44 /*) "بيهرتلاو بيغرتلا ىلع قيلعتلا"

 كلذ لكو «ةفرع ةيشع هوند هنمو (/ ٠١ -۲١۰(

é٤ 
 ہا



 هنم باب [844]

 له :(185:ةرقبلا»«ٌببرَق ينا يَّنَع يِداّبِع كلاس ادو :ىلاعت هلوق :لاؤس

 ؟ىلاعتو هئاحبس هلل برقلا ةفص اهنم تبثن

 .تباث اذه ءاعبط :خيشلا

 وهادجاس وهو هبر ىلإ دبعلا نوكي ام برقأ» :ثيدحلا ىنعم له :ةلخادم

 ؟ ىنعملا سفن

 .برلا ىلإ دبعلا نم برق اذه ءال :خيشلا

 ؟انخيش برقلا اذه ىنعم وه امف ءديعلا نم هللا برق كاذو :ةلخادم

 ..هفبيكت نكل «حضاو ىنعملا نأ عم فيكلا عوضومل انعجر :خيشلا

 ثيدحلا نع فلتخت ةيآلا :ثيدحلا اذهو ةيآلا هذهل لئاق لاق ول :ةلخادم

 ديعلا نأ ثيدحلاو ؛دبعلا نم برقتي يذلا وه يلاعتو هناحبس هللا نأ «يتعمب

 ىلاعتو هناحبس هللا نأ ةيآلا هذهو ثيدحلا اذه ىف ىنعملا نكل «هللا نم برقتي

 ؟ثيدحلاو ةيآلا يف حصي اذه له :هنم بيرق كلذب وهف «هاعد اذإ هدبعل بيجتسي

 انأف ؛ةباجتسالاب برقلا ريسفت ةيآلل ريسفتلا اذهب دوصقملا ناك اذإ :خيشلا

 «ةباجتسالا مزلتسي يهلإلا برقلا كاذو «ريسفتلا نم ءزج اذه ءاذه يفكي ال :لوقأ

 .ءيش لك وه سيل نكل

 .هب قيلي يذلا برقلا تبثن تافصلا يقابك :ًاذإ :ةلخادم

 .معن.اذه وه :خيشلا

 660 1۷:٥۰: /كا/) "رونلاو ىدهلا"



 هلم باب 1۸44[

 مكدحأ ىلإ برقأ هنوعدت يذلا نإ» : ةو هلوق يف دراولا برقلا... انخيش اي

 .(... هتلحار قنع نم

 ..هلامكو هلالجب قيلي هتاذب هتاذب :خيشلا

 01١( :ه4ه "4 /ه55) "رونلاو ىدهلا"

 ىلاعت هلل اهريغو برقتلا ةفص تابثإ باب [40]

 اهلوأت نم أطخ نايبو

 نظ دنع انأ هللا لوقي» :ةلكل# هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 ينركذ ناو ءيسفن يف هتركذ هسفن يف ينركذ ناف «ينركذ اذإ هعم انأو «يب يدبع

 برقت نإو ًاعارذ هيلإ تبّرقت ًاربش يلإ بّرقت نإو «مهنم ريخ الم يف هتركذ الم يف
 .«ةلوره هتيتأ يشمي يناتأ نإو ءًاعاب هيلإ تبرقت ًاعارذ يلإ

 .(حيحص)

 :[مامإلا لاق]

 هذه ليوأت - فلسلل ًافالخ - مالكلا ءاملع نم نيرخأتملا دنع رهتشا :تلق

 الإ كلذ امو...و (برقتلا)و (سفنلا) نم ثيدحلا اذه يف ةروكذملا تافصلا

 عدبلاو ءاوهألا لهأ نم مهلاثمأو ةلزتعملا تاهبشب مهرثأت ةرثكو «مهنطع قيضل

 اهنأ مهبولق ىلإ قباسلا ناك الإ تافصلا هذه هعمس قرطي مهدحأ داكي الف

 هيزنتلا ءاغتبا ليوأتلا ىلإ هنم نورفي مث «هيبشتلا يف نوعقيف ,تاقولخملا تافصك

 هِلْثِوَك سیل :ىلاعت هلوق نيرضحتسم اهعامس نيح اهوقلت مهنأ ولو «مهمعزب

2 
 يا



 قيلي ام ىلع اهقئاقحب اونمآلو «لبوأتلا ىلإ اونكر امل «ُرِيِصَبلا ٌعيِمّسلا وهو يش

 نم امهريغو رصبلاو عمسلا يتفصب مهناميإ يف مهنأش كلذ يف مهنأش «ىلاعت هب
 اوحارتسال انه كلذ اولعف ول «ثداوحلل هتهباشم نع ههيزنت عم ءلجو زع هتافص

 نإ عجارو.كاده مهللاف هتافصو مهبرب مهتاميإ يف مهضقانت نم اوجنلو ءاوحارأو

 . ىلاعت هللا همحر «ةيميت نبا مالسإلا خيش بتك اذه يف عسوتلا تئش

 51١(. /۲) "بيهرتلاو بيغرتلا ىلع قيلعتلا"
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 (وندلا ةفص)

 ىلاعت هلل وندلا ةفص ثابثإ باب 14۰1|

 1 هللا لوسر لاق ]

 مث ءونديل هنإو ةفرع موي نم رانلا نم اديع هيف هللا قتعي نأ نم رثكأ موي نم ام »

 .«؟ءالؤه دارأ ام :لوقيف «ةكئالملا مهب يهابي

 :[مامإلا لاق]

 :ظفلب... " بيغرتلا " يف "ثيدحلا" عقو

 اهل لصأ ال ةركتم ةدايز يهو... " ىلجتي " :ةدايزلا هذهب " ىلجتي ونديل "

 يذلا نم أوسأ يدنع أطخلا اذه و... هتاياورو ثيدحلا قرط نم ءىش يف اضيأ

 ىلع يرجي امنإ اذهو ؛يلجتلاب وندلل ريسفت هنأل ءثيدحلا ىنعمل رّيَعُم هنأل هلبق

 فلسلا ةقيرطل افالخ «تافصلا ثيداحأ ليوأت ىف مالكلا ءاملعو فلخلا ةدعاق

 ءامسلا ىلإ ىلاعت هللا لوزن ثيداحأ ليوأت يف مهوفلاخ امك «مهنع هللا يضر

 . هتمحر لوزن ىنعملا نأب '''ايندلا

 اهرهاظ ىلع صوصنلا ريسفت نم فلسلا هيلع ناك امل فلاخم هلك اذهو

 عيمسلا وهو ءيش هلثمك سيل# :ىلاعت لاق امك هيبشت وأ ليوأت نود

 ةنسلا جيرخت " يقو ((459) " ءاورإلا " يف اهنم ةريبك ةفئاط تجرح «ةرتاوتم ةريثك ثيداحأ يهو )١(

 .[هنم]. ها .(6 17 - )٤٩۹۲ مصاع يبأ نبال "

 ہا
YEA 



 «نيقولخملا لوزن هبشي ال هلالجب قيلي يقيقح لوزن هلوزنف ١1١(« :ىروشلا)#ريصبلا

 نيبرقتملا هدابعي صاخو «هتمظعب قيلي يقيقح وند لجو زع هوند كلذكو

 يف فلسلا بهذم وه اذهف. لجو زع هتوعدل ًةيبلت ةفرعب مهفوقوو «هتعاطب هيلإ
 ؛مهبهذم نع نيفرحنملا عم فرحنت ال ىتح كلذب ملع ىلع نكف ءوندلاو لوزنلا

 ةيميت نبا مالسإلا خيش بتك يف هيف لوقلا قيقحتو لامجإلا اذه ليصفت دجتو

 دروأ دقو. ١/ ٤٦٤ -٤۷۸( ج) ًالثم عجارف "٠ ىواتفلا ةعومجم ." اهنم ةصاخبو

 ةيشع هتاذب ىلاعت هلوزن ىلع هب لدتساو (۳۷۳ ص) اهيف باوصلا ىلع ثيدحلا

 . ًافنآ هيلإ راشملا رباج ثيدحبو «ةفرع
.)44-1 AM 1/۱ /الصحيحة")٦" 

 اَدْبَع هيف هللا َقَتْغُي نأ نم َرَثْكأ مْوَي ْنِم اَملا : لاق ةو هللا لور نة ٌةَكِئاَع نع

 (ِءالؤَم َداَرَأ ام ُلوَقَيَف ةككالمل 0 | مهب یھ ىه وذيل هو ةقَرَع مَ نم الا نم

 :[مامإلا لاق]

 ناميإلا بجي :هتافص رئاسو هلوزن يف لوقلاك ىلاعت هوند يف لوقلا

 يضر فلسلا هيلع ىرج امك «ليوأت وأ ليطعت الو «هيبشت نودب اهقيدصتو اهب

 .(۱۷۲ص)" ملسم حيحص رصتخم"

 ل
 كشكش



 ؟يلجتلاب وندلا ةفص رّسَفَت له باب ٠3
 نأ نم رثكأ موي نم ام» :لاق و هللا لوسر نأ اهنع هللا يضر ةشئاع نع

 لوقيف ةكئالملا مهب يهابي مث ونديل هنإو ءةفرع موي نم رانلا نم ًاديبع هيف هللا قتعي
 .(؟ءالؤه دارأ ام

 (حيحص)

 :[مامإلا لاق]

 ةدايزو ؛هانتبثأ ام باوصلاو ؛«(ىلجتي ونديل) :ةطوطخملاو لصألا [يف]

 يف هتققح امك ثيدحلا تاياور نم ءيش يفاهل لصأ ال ةركنم ةدايز (ىلجتي)

 هريسفت ثيدحلا يف اهجردأ نم دوصقم نأ رهاظلا نمو ((5551)"ةحيحصلا"

 لزني وهف «لوزتلاك ىلاعت هلل ةقيقح ةفص وندلا نأ فلسلا هيلعام فالخ اذهو ءاهب

 تاقولخملا لوزن هوندو هلوزن هبشي ال ءءاشي امك هقلخ نم وندیو «ءاشي امك

 .هريغو «لوزنلا ثيدح حرش هباتك يف ةيميت نبا مالسإلا خيش هققح امك ءمهوندو

 .(1//491) "بيهرتلاو بيغرتلا ىلع قيلعتلا"

 ہا اسس



 (نايتإلاو ءىحملا ىتفص)

 ىلاعت هلل نايتإلاو ءيجملا يتفص تابثإ باب [405]

 عدبلا لهأ لوصأ ضعب ىلع درلاو امهلوأت نم ىلع درلاو
 تافصلاو ءامسألا يف

 :[" ولعلا رصتخم '' ةمدقم يف مامإلا لاق]

 :هتروطخو باتكلا عوضوم

 رطخأ نم يه ةلأسم جلاع دق باتكلا اذه نأ ميركلا ئراقلا اهيأ ملعا

 ىتح ةلزتعملا تَّدِجَُو نأ ذنم اهلوح نوملسملا قّوَمَت يتلا ةيداقتعالا لئاسملا

 ةنسلاو باتكلاب ةتباثلا هقلخ ىلع لجو رع هللا ولع ةلأسم يهو الأ اذه انموي

 توبثلا يف اهلثم ركني نأ ملسمل ناك امو ؛ةميلسلا ةرطفلا دهاشب معدملا ةرتاوتملا

 نم سانلا ىلعو مهسفنأ ىلع اوحتف ةنسلا نع ةفرحنملا قرفلا ضعب نأ الول

 نأ هب مهعنمو ًاميظع ًاديك ناسنإلا هودعل هب ناطيشلا داك دقلف ليوأتلا باب مهدعب

 نأ مالكلا يف لصألا نأ ىلع اوقفتا دق مهو ؟ال فيك ًاميقتسم ًاطارص اوكلسي

 «ةقيقحلا رذعت دنع الإ زاجملا ىلإ اهنع جورخلا زوجي ال هنأو ةقيقحلا ىلع لمي

 كنإف كلذ عمو «هلحم يف لّصفَم وه امك «ةيظفل وأ ؛ةيفرع وأ «ةيلقع ةنيرقل وأ

 قطنم نع رومألا دعبأو بابسألا هفتأل هولَّصأ يذلا لصألا اذه نوفلاخي مهارت

 مهافت وأ مهف ايندلا يف ميقتسي لهف ءاّقح هيبن ثيدحو هللا مالكب نمؤملا ناسنإلا

 كل



 يف لوقيف نيلوأتملا كئلوأ لاثمأ نم لوأتم يتأيف " ريمألا ءاج" :ًالثم لئاق لاق اذإ

 اذإف .ريدقتلا نم كلذ وحن وأ ريمألا دبع ءاج ينعي :ةريصقلا ةلمجلا هذه ريسفت

 دنع الإ هيلإ راصي ال زاجملا :هل ليق اذإف زاجم اذه نأب كباجأ كلذ هيلع تركنأ

 . لطابلاب كلداج وأ تكس انه ةنيرق ال ؛ةنيرقل وأ انه ةنكمم يهو ةقيقحلا رذعت

 قرفلا لك هعنص ام كلذ :تلق ؟لقاع كلذ لعفي لهو :لئاق لوقي دقو

 مهريغو ةلزتعملا نم ةيهلإلا تافصلاو ءامسألا قئاقح نوركتي نيذلا ةلوأتملا

 نم نيلثم دصتقن امنإو لاثمألا برضب اريثك كب دعبن الو فلخلا نم مهب رثأت نمم

 عوضوم بلصب ةلص هل رخآلاو امامت قباسلا لاثملا هبشي امهدحأ ميركلا نآرقلا

 :باتكلا

 ءاجو :اهليوأت يف ليقف «افص افص كلملاو كبر ءاجو# :ىلاعت هلوق :لوألا

 نورظني له# :ىلاعت هلوق اولوأ كلذك وحنو. ليوأتلا نم كلذ ريغ ليقو “كبر

 :مهضعب لاقف .رمآلا يضقو ةكئالملاو مامغلا نم للظ يف هللا مهيتأي نأ الإ

 يوذ ضعب الغ لب ىلاعت هللاب قئاللا نايتإلا ةقيقح كلذب ىفنف .للظب هللا مهيتأي

 ال مهنأ ىنعملاو دوهيلا نع ةياكح «نورظني له» :ىلاعت هلوق " :لاقف ءاوهألا

 :ثالث ةقيقحلا نع هيلإ لودعلل ةيجوملا زاجملا نئارق )١(

 :هنمو. امهلهأ يأ [اهيف انلبقأ يتلا ريعلاو اهيف انك يتلا ةيرقلا لأساو] :ىلاعت هلوقك ةيلقعلا

 .[لذلا حانج امهل ضفخاو]

 .ينبي ال هنأ فرعي امم هلثم نأل ؛ينبي نم رم يآ [احرص يل نبا ناماه اي] لثم ةيقوفلا :ةيناثلا

 .رونلا ريغ هللا نأ ىلع ليلد اهنإف [هرون لثم] وحن :ةثلاثلا

 ىلع قحلا راثيإ" :رظنا نئارقلا هذه دحأ نع اهدرجت ةلطابلا ةوعدلا ةرامأو :ملعلا لهآ لاق

 .[هنم]يناميلا ىضترملا ةمالعلل ١575 -/١17( ص) "قلخلا

 . كبر [رمأ] ءاج :اهباوص لعلو ادك ()

 ہا



 اوناك دوهيلا نأل ةرهج هوريل مامغلا نم للظ يف هللا مهيتأي نأ الإ كنيد نولبقي

 .هرقأو يزارلا رخفلا نع (5 58- ٤٤۷ ص) " تافصلاو ءامسألا"

 نيتيآلا يف حيرصلا هللا ءيجم ركنأ فيك - كايإو هللا يتاده - لمأتف

 :ىلاعت هلوقل ريرج نبا ريسفت يف ءاج امك ةمايقلا موي نوكي امنإ وهو. نيتروكذملا

 ركذف(كبر تايآ ضعب يتأي وأ كبر يتأي وأ ةكئالملا مهيتأت نأ الإ نورظني له»

 ةمايقلا موي :جيرج نباو ةداتق نع# كبر يتأي وأ# :هلوق يف (515-45/1)

 مامإلا ةملك رظناو )١/ ۲١١( "روثنملا ردلا " يف. هريغو دوعسم نبا نع هوحنو

 .(517) باتكلا نم ةينآلا ةرقفلا يف ءيجملا تابثإ يف هيوهار نبا

 هذه يف تباثلا ةمايقلا موي هئيجمو هللا نايتإ ليوأتلا ةكربب لوأتملا اذه ىفنف

 لوقلا بسن لب اذهب فتكي ملو ءبيطأو رثكأ كلذ يف ثيداحألاو ةميركلا تايآلا

 امأ ؛بذكو لالض مهقح يف تلزن ةيآلا نأو دوهيلا ىلإ هللا ىلع ءيجملا زيوجتب

 نونمؤي نيذلا ةمئألا يف نعطلا مزلتسملا تايآلا فيرحت نم حضاوف لالضلا

 ةيآلا نأ ركذي مل ءاملعلا نم ًادحأ نإف بذكلا امأو. مايقلا موي ىلاعت هللا ءيجمب

 يف أولا أوُنَمآ َنيِذّلا اَهيأاَي # :ىلاعت هللا لاق كلذ عفدي قايسلا لب دوهيلا يف تلزن

 اَمِدْعَب نم ْمُتْلَلَر نِإَف نيم ٌوُدَع ْمُكَلُهَّنِإ ِناَطْيّشلا ٍتاَوْط اوعي الو اک مْلَسلا
 لكظ ينا ُمُهَيِتْأَي نأ الإ َنوُرُظنَي لَه میک ٌريِزَع هل نأ أوُمَلْعاَف تالا مُكْنءاَج 3 تا او او

 -11١(. ۲۰۸ :ةرقبلا ةروس) ماعلا َّنّم

 ىف ريرج نبا لاق كلذلو نينمؤملل هجوم باطخلا نأ ىرت تنأف :تلق

 :©.. متللز نإف# :ىلاعت هلوقل (509/5) "هريسفت"

 مالسإلا متفلاخو هنع متالضف قحلا متأطخأ نإف هؤانث لج كلذب ينعي "



 رمأ ةحص مكل تحضتاو «ياده تانيبو يججح مكتءاج ام دعب نم هعئارشو

 "... ةزع وذ هللا نأ اوملعاف - نونمؤملا اهيأ مكرذع تعطق يتلا ةلدآلاب مالسإلا

 ملسلا يف اولخدا# ":هلوق ةمركع نع (؟05 )٤/ ريرج نبا ىور دق معن

 لوسر اپ :اولاق دوهي نم مهلك... وو مالس نب هللا دبعو ةبلعث يف تلزن :لاق ةفاك

 ."تلزنف... هيف تبسنلف انعلف همظعن انك تبسلا موي هللا

 مل حص ولو «هلاسرإل هدانسإ حصي ال دوهيلا ينمؤم يف هنأ عماذهو :تلق

 عقاولاو مهرافك قالطإلا دنع ينعت اهنأل " دوهيلا قح يف تلزن " اهنأب لوقلا زجب

 هللا نايتإب ةحرصملا تايآلا هذه يف دجت له «كايإو هللا انمحر اذه لمأتف هفالخ

 وحن ىلع كلذ مهف ىلإ عماسلا رطضت ثالثلا نئارقلا كلت نم ةئيرق هئيجمو

 هتبسنو هراكنإ ىلإ ئطاخلا مهفلا اذه مهرطضا أّقح هيبشت اذهو قولخسملا ءيجم

 امك ةفصلا هذه ىلاعت هلل اوتبثي نأ مهعسوب ناكو. ليوأتلا ىلإ اوراصو دوهيلا ىلإ

 #ريصبلا عيمسلا وهو ءيش هلثمك سيل :ىلاعت لاق امك هيبشت نود فلسلا اهتبثأ

 تبثأ دق ىلاعت هللا نأل اضيأ رصبلاو عمسلا نولوأتيس كلذ ىلع مهفالإو

 رصبلاو عمسلا انتبثأ اذإ اننإ نولوقي دقف «ةنسلاو نآرقلا يف ًارصبو ًاعمس قولخملل

 هل اهيزنت ملعلاب امهولوأت مهنإف امامت ةلزتعملا هتلعف ام اذهو «هتاقولخمب هانهبش هلل

 هلثمك سيل] ةيآلا نم لوألا فرطلاب اونمآ كلذبو اومعز ةهباشملا نع ىلاعت

 ةرعاشألا امأو #ميلعلا عيمسلا وهو# اهنم رخآلا فرطلاب اونمؤي ملو [ءيش

 :نيلئاق تايثإلاو هيزنتلا نيب اوعمجف انه كلذ لكب اونمآ دقف فلخلا نم مهريغو

 يف كلذ درط مهيلع ناكو قحلا وه اذهف. انرصبك سيئ هرصبو انعمسك سيل هعمس

 ىلإ هلوزنو ءانئيجمك سيل هنكلو قح ىلاعت هئيجم :لاقيف هسفن هب هللا فصو ام لك

 ءانلوزنك سيل نكلو باتكلا يف يتأي امك كلذب ثيداحألا رتاوتل قح ايندلا ءامسلا

 ہا



 تافصلا نم ريثك يف فسألا عم كلذ اولعفي مل مهنكلو تافصلا لك يف اذكهو

 ءاوتسالا اهنمو هريغي وأ قبس امب هولوأتف هيف نحن ام اهنم

 .(١۲-۲۲ص)" ولعلا رصتخم "

 اهلوأت نم ىلع درلاو ئجملا ةفص تابثإ باب [405]
 :[لاق هنأ قلو يبنلا نع يور]

 «لاثمألا هلل اوبرضت الو هريظن الو هيس الو «هل لم ال هنإف هللا ىف اور کم ال»

 .«ناكم لكب هنإف «ٍلاوّرلاب هوفِصت الو

 :[ مامإلا لاق]

 نب سنأ نع شايع [يبأ] نب نابأ نع انغلبو :(۲۱۷ /7) هدنسم يف عيبرلا لاق

 يف ركفتن :اولاقف ؟مكسلجأ ام لاقف ءسولج موق ىلع كَم يبنلا جرخ :لاق كلام

 وهو «شايع [يبأ] نب نابأ هتفآ «عوضوماذهو تلق.هركذف... : وللاب لاقف هللا

 قرط نم تيور دق ركفتلا ةلمجو. - ينالقسعلاو يبهذلا لاق امك - كورتم

 يف هتجرخ كلذلو «نسحلا ةبترم ىلإ يقترت اهنأ اهعومجم نم يلادب ؛ىرخأ

 . (۱۷۸۸) "ةحيحصلا"

 نم ىهو «ةلطاب اهنإف هنم ةريخألا ةلمجلا ةصاخبو ثيدحلا اذه رئاس امأو

 اهليوأت ريغ اهنولوأتي نيذلا لجو َّرَع هللا تافصل ةلطعملاو ةيمهجلا عضو

 لعفي امك -لاقتنالا وأ .-ثيدحلا اذه يف امك -لاوزلاب ةا: يبنلا نع رتاوتملا

 00 ا



 فصو زوجي الف «تاقولخملا تافص نم اذه :نولوقي مث «- هريغو يزوجلا نبا
 كلل ةفص وهو ءاوركذ امب هليوأت زوجي ال لوزنلاو ءيجملا نأ ةقيقحلاو !كلذب هللا

 عيمسلا وهو ءيش هلثمك سيل «ليطعت الو هيبشت نود اهب هفصن «هسفن اهب فصو

 . ليطعتلا ىلإ هنم اورفف «هيبشتلا يف مدقت امب اورّبع نيح اوعقو مهف «ريصبلا

 هب ٤ /۲ /1)" ةفيعضلا"



 (ةلورهلا ةفص)

 ؟ىلاعت هلل ةلورهلا ةفص تبثت له باب [3]

 نأ ةديقعلا يف مهضعب اهلطبأ ةدعاق وأ ةيدقع ةلأسم ًاضيأ كانه :لاؤس

 نكيف ةنيرق ةفص تابثإ هيف يذلا ثيدحلا يف وأ ةفصلا يف نكي مل اذإ تافصلا

 يف .«ةلوره هنئج يشمي ينءاج نمو :ةلورهلا ثيدح لثم اهتقيقح ىلع رمألا

 ةلورهلا نأ نيبت ينعي ةنيرقلا هذه :لوقيف .«يلإ برقن نم» :ةنيرق ثيدحلا لوأ
 نوقفاوت له «لورهي هللا نإ لوقن ال .لورهي هللا نأ لوقن اننأ :ىنعمب ةقيقح تسيل

 هناحبس هلل ةلورهلا نوتبثت له وأ ةلورهلا ىنعم ام :ًايناث مث ؟ًالوأ ةدعاقلا هذه ىلع

 ؟ىلاعتو

 لوسرلا هتيثأ ام تيثأو هلقنت يذلا ليصفتلا اذه فرعأ ال انأ :باوجلا

 ال ؛ثيدحلا اذه يف ءاج امم رثكأ ًامسا وأ ًالعف ًائيش هنم قتشأ الو ثيدحلا يف

 .هيلع دير

 وأ «ينمعطت ملف تعج يدبع» :رخآلا ثيدحلا ءوض ىلع همهفن :ةلخادم

 .(ينْذَعَت ملف تضرم

 .معن :خيشلا

 .«نيملاعلا بر تنأو كدوعأ فيك :لاقف» :ةلخادم

 .معن :خيشلا

Yo ۷ eeeeessessesetetes seretan teter ا tettt seette 



 وأ ضرملا ةفص تابثإ هيف اذه سيل ىنعي هنأ نيبي ثيدحلا ةمتت ىف :ةلخادم

 .لجو زع هلل عوجلا

 ... ةلورهلا نكل ءًاصقن نوكي نأ الإ نكمي ال اذه هنأل ؛ًاعبط :خيشلا

 .ةلورهلا كلذك :ةلخادم

 ىلإ ًاسأر ردابن ىتح صقن ةفص تسيل تافصلا هذه نأل ؛لجو زع هللاب اهاتصصخ

 -ةيميت نبا مالسإلا خيش وهو الأ ةلأسملا هذه يف نييفلسلا خيش ركذ اذام ركذأ ال

 لوح ةيميت نبا مالك «كلذ نم ًائيش نوركذي نيرضاحلا اًناوخإ لعلف - هللا همحر
 .. ثيدحلا اذه

 .ميقلا نبا :ةلخادم

 .سأب ال ميقلا نبا :خيشلا

 قيلي هجو ىلع ةفصلا هذه ىنعم نونئيبي نكل ةفصلا هذه نوتبثي مه :ةلخادم

 .«ىلاعت هللاب» قيلي هجو ىلعو قولخملاب

 .اذكه اهنأش تافصلا لك :خيشلا

 نوكي انهاه برقتلا ؛«ًاعارذ هيلإ تبرقت ًاربش يلإ برقت نم» :سيوك :ةلخادم
 ؟اذامب نوكي الإو تاذلاب

 ہا



 .ةعاطلاو ةدابعلاب نوكي دبعلا برقت :خيشلا

 ؟لالجلاو ةزعلا بر برقتو «مكيف هللا كراب :ةلخادم

 ؟نوكي اذامب :خيشلا

 .باوثلاب :ةلخادم

 ؟كلذك سيلأ :ةلخادم

 .رخآلا يفني ال اذه نكل :خبشلا

 ؟هللا ىلإ يشمن نحن له يشمي انءاج نمو :ةلخادم

 .لسلستلل ةجاح يف ام قباسلا ىنعملل راركت اذه نإل ةجاح يف ام :خيشلا

 ؟هلل ةلورهلا نوتبثت مكنأ ةصالخلا :ينعي :ةلخادم

 .كلذ ىلع ديزن الو سب :خيشلا

 .هب قيلي هجو ىلع :ةلخادم

 .معن عسوتن الو قتشن ال «معن يأ :خيشلا

 ال دبعلا ليوأت يف نوكي ليوأت ثيدحلا صن يف ناك اذإ :ةلخادم

 .برلا ةفصل

 .سب اذه وه :خيشلا

 .ًاريخ هللا مكازج :ةلخادم

 .معن :خيشلا

 (مالسإلا قيرط ٠١:56:17 /0/55) "رونلاو ىدهلا "

 ا اميل . | Yo مو



 هنم باب 14۰4¥[

 (ةلوره هتيتأ يشمي يناتأ نم» :ىلاعتو هناحبس هبر نع لاو يبنلا لوق :لاؤس

 ؟خيش اي هسفن لاؤسلا

 .اهيف ثحبن ام ةفص :خيشلا

 .(ًاعارذ هيلإ تبرقت ًاربش ىلإ برقت نم» :كلذكو :ةلخادم

 .كلذك «معن :خيشلا

 ةرفغملاب هل هللا برقتف تاعاطلاب برقت :لوقي نأ عنام دجوي له :ةلخادم

 ؟اذكو «تاجردلا عفرو ةمحرلاو

 .كيذه لثم هذه :خيشلا

 .ماتلا ىنعملا وه سيل نكلو «ىنعملا نم ءزج اذه :ةلخادم

 رخآلا ءيشلا نم ءيشلا برق :لوقي اذه يف ةملك هل اذه يف مالسإلا خيش

 .هنم رخآلا برق ىضتقي هل لباقملا

 .معن يأ :خيشلا

 ةنجلا ِهّلَيْدُي امع لأس يذلا لجرلا كاذل ا يبنلا ثيدح له :ةلخادم

 برقلا ةلأسم ىف ةقالع هل (دوجسلا ةرثكب كسفن ىلع ىّنِعَأ» :رانلا نع ُهُدِعْبُيو

 ؟طبارت وأ

 هير نمدبعلا نوكيام برقأ) :ثيدح يف يذلا برقلا :ةلخادم

 .«دجاس وهو

00 
 ہا



 .هويأ :خيشلا

 يلاتلابو «ىلاعتو هناحبس هللا نم بيرق نوكي دجس اذإ ىنعملا ينعي :ةلخادم

 .هل هللا بيجتسي

 ؟دوصقملا وه نكل «ىنعملا اذه دوجوم ينمض ًاعبط اذه :خيشلا

 .دارملا وه سيل :ةلخادم

 ًارارم تلق امك دوصقملاو «ضعبلا هضعب هبشي هلك اذه ؛معن يأ :خيشلا

 هنم بلطي امنيح ناسنإلا نأ هتمكح نم © لوسرلا نأ لسوتلا ثحب يف ًاراركتو

 كل :هل لوقيف ؛ةعاطلاب هلغشي امنإو ؛هيلع لكاوتي هلعجي ال «ًالثم ءاعدلاك ًائيش

 هب كل دهعتأ ام ىلع لكاوتت ال ينعي «دوجسلا ةرثكب كلذ ىلع ينعأ نكلو «كلذ

 هنوكف «لجو زع هلل دوجسلاو ةدابعلا ةرثكب ديرت ام ىلع لصحت نأ ىلع يّتعأ نكل

 ىلع لكاوتيال نأ وه دوصقملا ؛دوصقملا اذه شم ءًانمض ءاج اذه هللا نم بيرق

 هبرل هتعاط نم راثكإلاب هِيَبْلَط قيقحت ىلع هل ًانيعم نوكي امنإو «هايإ لوسرلا دعو
 .هل دوجسلا ةصاخبو

 "رونلاو ىدهلا" )٦۷/ ٤۳:۲۱:٠٠(

 هنم باب [504]

 تابثإ ثيدحلا نم ذخوي له «ةلوره هتيتأ يشمي ينانأ نم» :ثيدح :لاؤس

 ؟هلل ةلورهلا ةفص

 ملعلا فصنو «باوج يدنع دجوي ال هنأب :تبجأف اًرارم اذه تلئس :خبشلا

 .معن «باوجلا اذه ءيردأ ال

 ب) ر ر ١:۹٥:0۷/٤( ٤ت )"ر تلا ةلحر'"



 (بضغلاو اضرلا يتفص)

 بضغلاو اضرلا يتفص لوأت نم ىلع درلا باب ] 

 ال ىضريو بضغي هللاو" :ةيواحطلا بحاص لوق ىلع اقلعم مامإلا لاق]

 :["ىرولا نم دحأك

 دارملا نأب اولاق نيذلا مهريغو ةرعاشألا نم ةلطعملا ةلوأتملا ىلع در هيف

 ةفصب مهميلست نيب قرفلا ام يرعش تيلو «ناسحإلا ةدارإ ىضرلاو ضغبلاب

 اهب دبعلا فاصتا يف امهلثم يهو امهليوأتب نيتروكذملا نيتفصلل مهراكنإو ةدارإلا

 يتلا ةدارإلل ةفلاخم اهنإ :ةيهلإلا ةدارإلا يف اولاق امك امهيف اولاق الهف ؟ًاضيأ

 طسب دقو. اهب فوصوملا بسانت ةقيقح امهنم "لك ناك نإو دبعلا اهب فصوي

 .هعجارف هللا همحر حراشلا كلذ يف لوقلا

 .(1١1-١١١1صض)"ةيواحطلا نتم ىلع قيلعتلا"

 .لكل :اهباوص لعلو ءاذك )١(

1۲ 
 ہا



 (ةدارإلا ةفص)

 اهدر نم ىلع درلاو ةدارإلا ةفص ثابثإ باب 141۰1

 :[ م هللا لوسر لاق]

 ءمهيلتبي نأ هللا دارأف :ىمعأو ءعرقأو «صربأ :ليئارسإ ىنب یف ًةثالث نإ

 «رسح نول :لاق ؟كيلإ ٌبحأ ءيش يأ :لاقف «صربألا ىتأف اكلم مهيلإ ثعبف

 هرذق هنع بهذف «هحسمف :لاق.سانلا ينرذق دق يذلا ينع بهذيو «ٌنسح ٌدلجو

 :لاق وأ -لبإلا :لاق «كيلإ بحأ لاملا ياف :لاق ًائسح ًادلجو افسح ًانول ىطعأو

 :ٌرخآلا لاقو ؛لبإلا :امهدحأ لاق عرقألا وأ صربألا نأ الإ ؛قاحسإ كش ؛رقبلا

 :لاقف عرقألا ىتأف:لاق !اهيف كل هللا كراب :لاقف «ًءارشُع ةقان يطعأف :لاق ؛-ٌرقبلا

 سانلا ينرذق يذلا اذه ينع ٌبهذيو ؛ٌرسح ٌرعش :لاق ؟كيلإ ٌبحأ ءيش يأ 2

 :لاق ؟كيلإ ٌبحأ لاملا يأف :لاق ءأنسح ًارعش يطعأو «هنع بهذف «هحسمف :لاق

 يأ :لاقف ءىمعألا ىتأف:لاق !اهيف كل هللا كراب :لاقف ءًالماح ًةرقب يطعأف ءٌرقبل

 درف «هحسمف :لاق «سانلا هب رصبأف «يرصب ىلإ هللا دري نأ :لاق ؟كيلإ ٌبحأ ءيش

 جتنأف ءأدلاو ًةاش يطعأف «منغلا :لاق ؟كيلإ بح لاملا يأف :لاق «هرصب هيلإ هلل

 نم داو اذهلو ءرقبلا نم داو اذهلو ؛لبإلا نم داو اذهل ناكف :لاق ءاذه دّنوو ؛ناذه

 تعطقنا دق «نيكسم ٌلجر :لاقف «هتئيهو هتروص يف صربألا ىتأ ِهّنإ مث:لاق .منغل

 كاطعأ يذلاب -كلأسأ «كب مث هللاب الإ مويلا يل غالب الف ءيرفس يف ٌلابحلا يب

 :لاقف ءيرفس يف هيلع ْعّلَبتأ ًاريعب -لاملاو «نسحلا دلجلاو ءنسحلا نولل
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 ًاريقف !؟سانلا كرذقي «صربأ نكت ملأ :كفرعأ ينأك :هل لاقف ةريثك ٌقوقحلا

 ؛ابذاك تنك نإ :لاقف !رباك نع ارباك لاملا اذه تثرو امْنإ :لاقف !؟هللا كاطعأف

 ءاذهل لاق ام لثم هل لاقف «هتروص يف عرقألا ىتأو :لاق !تنك ام ىلإ هللا كريصف

 :لاق !تنك ام ىلإ هللا كريصف ؛ًابذاك تنك نإ :لاقف ءاذه ىلع در ام لثم هيلع درو

 يب تعطقنا ؛ليبس نباو ؛نيكسم ٌلجر :لاقف «هتئیهو هتروص يف ىمعألا ىتأو

 كيلع ٌدر يذلاب -كلأسأ ؛كب مث هللاب الإ مويلا يل غالب الف ؛يرفس يف لابحلا

 ام ذخف ؛يرصب يل هللا درف «یمعآ تنك دق :لاقف.يرفس يف اهب ْمَلبتأ اش -كرصب

 ؛كلام كسمأ :لاقف !هلل هتذخأ اعيش مويلا كدهجأ ال !هللاوف «تئش ام عدو «تئش

 .«كيبحاص ىلع طخسو «كنع [هلا] يضر دقف «متيلتبا امنإف

 :[مامإلا لاق]

 (۲۱۹ /۷) يقهیبلاو 01 5) نابح نباو 75١-5 75١(: /۸) ملسم هجرخأ

 يبأ نب هللادبع نب قاحسإ انثدح :مامه انثدح :خوّرَف نب نابيش قيرط نم مهلك

 قلو يبنلا عمس هنأ هثدح ةريره ابأ نأ ةرمع يبأ نب نمحرلادبع ينثدح :ةحلط

 .هرك ذف... :لوقي

 .هب مامه نع مصاع نب ورمع هعباتو
 .لوألا هفرط الإ هنم قسي مل هنأ الإ ؛هيلع ًاقّلعم يراخبلا هجرخأ

 نب ورمع انثدح :قاحسإ نب دمحم انثدح :لاقف ("5754) مقرب هلصوو

 :دمحم ينثدحو :ُهَبِقَع لاقف ءاليوحت هقاس امنإو .هظفل قسي مل هنأ الإ ؛هب مصاع

 هلل ادب" :هنتم يف عقو هنأ الإ ؛همامتب هقاسف...مامه انريخأ :ءاجر نب هللادبع انثدح

 ." مهيلتبي نأ هللا دارأف" :ىلوألا ةياورلا يف هلوق ناكم " مهيلتبي نأ لجو زع

 :نيببسل ىرخألا نم ىلوأ هذه نأ يدنع كشالو

 ا ٤ 55



 .- مصاع نب ورمعو ؛نابيش امهو -اهيلع نيتقث قافتا :لوألا

 ةاروتلا فيرحت ىلع لدي اممو «لاحم لجو زع هلل "ءادبلا" :ةبسن نأ :رخآلاو

 نبا ظفاحلا فّلكت ؛كلذلو !ضرألاو تاوامسلا قلخ هلل ادب هنأ :اهيف ءاج هنأ

 :هلوقب ةركنتسملا ةلمجلا هذه ليوأتب رجح

 ناك نأ دعب هل رهظ هنأ دارملا سيلو «هراهظإ دارأف ءهللا ماع يف قبس :يأ"

 خورف نب نابيش نع ملسم هجرخأ دقو «یلاعت هللا تح يف لاحم كلذ نآل ؛ًايفاخ

 ."ةاورلا نم هيف رييغتلا لعلف "٠ مهيلتبي نأ هللا دارأ" :ظفلب دانسإلا اذهب مامه نع

 قافتا تفرع دقو !بكوكلا كاذ دنع (لعل) لعجا :ظفاحلل لوقن :تلق

 :اهيف لاقي ام لقأ ءاجر نب هللا دبع ةفلاخمف ؛" هللا دارأ" :لوألا ظفللا ىلع نيتقثلا

 قودص":" بيرقتلا" نم هتمجرت يف لاق دق هسفن ظفاحلاو اميس ال :ةحوجرم اهنإ
5 

 بقع ىلوألا ةياورلا لوأت هنأ :-هتيرعشأ نم ةعبانلا - ظفاحلا بئاجع نم نإو

 !!"ًاديرم لزب مل هنأل ؛ًارظن ًاضيأ ةياورلا يف نأ عم"

 ىلإ ةدارإلا ةبسن اهيف يتلا ثايآلا يف ظفاحلا لوقي اذام يرعش تيلف :تلق

 :هلوقو :#هل درم الف ًاءوس موقب هللا دارأ اذإو# :هلوق لثمك ميركلا نآرقلا يف هللا

 !؟ةريثكلا تايآلا نم كلذ وحنو #امهزنك اجرختسيو امهدشأ اغلبي نأ كبر دارأف#

 !؟"رظن اهيف" :ثيدحلا يف لاق امك اهيف لوقي له

 .!مالكلا اذه لثم ىلإ ءاملعلا رابكب ىدوأ يذلا مالكلا مَّلِع هللا حبقف

 ١(. ؟!م- ١ 4/8/9 ال)" ةحبحصلا"
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 (ددرتلا ةفص)

 ددرتلا ةفص تابثإ باب [1]

 يدبع يلإ برقت امو «برحلاب هتنذآ دقف ايلو يل ىداع نم :لاق ىلاعت هللا نإ)

 «هبحآ ىتح لفاونلاب يلإ برقتي يدبع لاز امو «هيلع هتضرتفا امم يلا بحأ ءيشب
 اهب شطبي يتلا هديو هب رصبي يذلا هرصبو هب عمسي يذلا هعمس تنك هتببحأ اذإف

 تددرت امو «هنذيعأل ينذاعتسا نئلو هنيطعأل ينلأس نإو ؛اهيلع يشمي يتلا هلجرو
 .(هتءاسم هركأ انأو توملا هركي :نمؤملا سفن ضبق نع يددرت هلعاف انآ ءيش نع

 :[ مامإلا لاق]

 «ثيدحلا اذه يف روكذملا ددرتلا لوح لاؤس ىلع اميق اباوج مالسإلا خيشل

 " عومجملا " يف ىلاعت هللا همحر لاق «هتيمهأو هتزعل راصتخالا نم ءيشب انه هلقنأ

 ةفص يف يور ثيدح فرشأ وهو «فيرش ثيدح اذه " :(151-159/18)

 نم ددرتي امنإف ؛ددرتلاب فصويال هللا نإ :اولاقو ةفئاط مالكلا اذه در دقو ءءايلوآلا

 لماعي هللا نإ :مهضعب لاق امبرو بقاوعلاب ملعأ هللاو ءرومألا بقاوع ملعيال

 .هلوسر نم هللاب ملعأ دحأ سیلو قح هلوسر مالك نآ :قيقحتلاو ! ددرتلا ةلماعم

 قلذحتملا ناك كلذك ناك اذإف .هنم ًانايب نسحأ الو حصفأ الو «ةمألل حصنأ الو

 هريزعتو هبيدأت بجي لب ؛ًابدأ مهئوسأو مهلهجأو «سانلا لضأ نم هيلع ركنملاو
 ةدسافلا تاداقتعالاو ةلطابلا نونظلا نع و هللا لوسر مالك ناصي نأ بجيو

 رومألا ةبقاع ملعي ام هنوك لجأل رمألا يف هددرت ناك نإو ءانم ددرتملا نكلو.



 سيل هللا نإف ءانم دحاولا هب فصوُي ام ةلزنمب هسفن هب هللا فصو ام نوكي ال (هنإف)

 ملعلا مدعل ةرات ددرتي دحاولا نإف (هقالطإ ىلع) لطاب اذه مث «ءيش هلثمك

 نم هيف امل لعفلا ديريف ءدسافملاو حلاصملا نم نيلعفلا يفامل ةراتو «بقاوعلاب

 بحي يذلا دحاولا ءيشلاب هنم هلهجل ال :ةدسفملا نم هيف امل ههركيو ؛ةحلصملا

 :ليق امك ءهجو نم هركيو هجو نم

 . بوبحم ءاضغبلا ىلع ءيشل بجعاف... هقرافأ نأ هركو هرك بيشلا

 لامعألا نم دبعلا هديري ام عيمج لب «هيركلا هئاودل ضيرملا ةدارإ لثم اذهو

 رانلا تفح " :" حيحصلا " يقو «بابلا اذه نم وه سفنلا اههركت يتلا ةحلاصلا

 هرك وهو لاتقلا مكيلع بتك# :ىلاعت لاقو " هراكملاب ةنجلا تفحو «تاوهشلاب
 . ةيآلا #مكل

 لازي ال" :لاق هنإف .ثيدحلا يف روكذملا ددرتلا ىنعم رهظي بابلا اذه نمو

 ًابوبحم راص هلاح اذه يذلا دبعلا نإف " هبحأ ىتح لفاونلاب يلإ برقتي يدبع

 يتلا «لفاونلا يف دهتجا مث ءاهبحي وهو ضئارفلاب الوأ هيلإ برقتي هل ًابحم قحلل
 . قحلا بوبحم نم هيلع ردقي ام لكب ىتأف ءاهلعاف بحيو اهبحي

 بحي ثيحب ءةدارإلا قافتا دصقب نيبناجلا نم هبوبحم لعفل قحلا هبحأف

 «هيوبحمو هدبع ءوسي نأ هركي برلاو «هبوبحم هرکی ام هركيو «هبوبحم هبحي ام
 دق هناحبس هللاو. هبويحم باحم نم دادزيل توملا هركي نأ اذه نم مزلف

 . توملاب ىضق

 هؤاضق هب قبس امل هتومل ديرم برلاف «هنم دبالو هديري وهف هب ىضق ام لكف
 راصف «توملاب هل لصحت يتلا ةءاسملا يهو :هدبع ةءاسمل هراك كلذ عم وهو
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 نأ وهو ءددرتلا ةقيقح اذهو «هجو نم هل ًاهوركم هجو نم قحلل ًادارم توملا

 دحأ حجرت نم دبال ناك نإو هجو نم ًاهوركم هجو نم ًادارم دحاولا ءيشلا نوكي

 هتدارإ سيلو «هدبع ةءاسم ةهارك دوجو عم نكل «توملا ةدارإ حجزت امك «نيبناجلا

 ديريو هضغبي يذلا رفاكلا تومل هتدارإك هتءاسم هركيو هبحي يذلا نمؤملا تومل

 ." هتءاسم

 ددرتلا نآل ددرتي هنأ هناحبس نيبف " :(24- )08/١١ رخآ ناكم يف لاقو

 هرکی وهو «ههرکیام هركيو «هدبع بحي ام بحي هناحبس وهف «نيثدارإ ضراعت
 توملاب ىضق دق هناحبس وهو " هتءاسم هركأ انأو " :لاق امك ههركي وهف «توملا

 . " كلذ عوقو نم دبال هنأ نيب مث. ًاددرت كلذ ىمسف «تومي نأ ديري وهف

 ,(1 1141-5 18/40 "ةحبحصلا"
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 (رظنلا ةفص)

 اهلوأت نم ىلع درلاو رظنلا ةفص تابثإ باب [73
 :[ م هللا لوسر لاق]

 باذع مهلو ؛مهيّكزي الو ؛مهيلإ ٌرظني الو ؛ةمايقلا موي هللا مهملكي ال ةثالث»

 ةعلسب ًالجر عياب لجرو ؛ليبسلا نبا نم هعنمي ؛ةالفلاب ءام لضف ىلع لجر :ميلأ

 «كلذ ريغ ىلع وهو .هقّدصف ءاذكو اذكب اهَّدَحَأل :هللاب هل فلحف ءرصعلا دعب

 اهنم هطعي مل نإو «ّىفو اهنم هاطعأ نإف ؛ايندل الإ ُهُعياُيال ؛ًامامإ عياب ٌلجرو
 .(ني

 :[مامإلا لاق]

 مالكلا يتفص ليوأت -ًارقم -(!) " ناسحإلا" ىلع قلعملا لقن :(هيينت)

 !! كلذ وحنو «ضارعإلاو اضرلاب ىلاعت هللا تافص نم رظنلاو

 لصألاو «حلاصلا فلسلا ةديقعل فلاخملا ؛مومذملا ليوأتلا نم اذهو

 :هئاحبس هلوق ىف امك ؛هلالجو هللا ةمظعب قئاللا هجولا ىلع اهرهاظ ىلع اها رمإ

 !! هللا وه قفوملاو.#ريصبلا عيمسلا وهو ءيش هلثمك سيل#

 .( 1 ل الز" ةحبحصلا"
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 ةلزتعملا أطخ نايب باب 1

 رصبلاو عمسلا يتفص مهراكنإ يف

 :[لاق مث ردقلا بوبأ ىلع ليوأتلا لوعم ةلزتعملا طيلست لوح خيشلا ملكن]

 نوركتي ًالثم مهف ؛ةيهلإلا تافصلاب ةقلعتملا تايآلا نم ريثك يف اولعف امك

 بر لوق لثم نوملعي مهو ءرصيلاو عمسلا ةفص هل ىلاعتو كرابت هللا نوكي نأ

 هيزنتلا ةيآ ءنيملاعلا

 .0/0:ححلا)# بصب يوس هلل 3 :ةلخادم

 غلبأ هذه سب معن :خيشلا

 0 ١:ىروشلا)# يش هلثرگ سیل :ةلخادم

 ال مهف (١١:ىروشلا)ُريِصَبلا ْعيِمَّسلا رهو ءيت ِهلْثِمَك سيل# :خيشلا

 يتلا اهتاذ ةقيرطلاب الإ ريصبو عيمس هنأ نيتفصلا نيتاه اوركني نأ نوعيطتسي
 ينعي ريصبلا عيمسلا اولاقو «ليطعتلا وه لب ليوأتلا وهو الأ ردقلا اهيفاوركنأ

 هةيتاذ ةفص ملعلا مكافخي ال امك هنأ عم ملعلا ىنعمي ردقلا اولّوأ كلذكو «ميلعلا

 ةفصلا هذه نيب اوطاخ مهف :لاعفألا تافص نم «لعف ةفصف يهلإلا ريدقتلا امأ

 امك مهباصأ نكلو ءريجلا اوبرضيل ءطلخلا اذه اذامل «ةيملعلا ةفصلا نيبو ةيتاذلا

 فورعم «بارزملا تحت اوراص رطملا تحت اوناك :دالبلا ضعب يف لثملا لوقي



 ؟مكدنع اذه

 :نوملعت امك لوقي ميدقلا يبرعلا رعاشلاو ءوه اذه

 ليإلادروتدعساياذكهام لمتك م دعسو دعس اهدروأ

 ثيداحأو هللا باتك نم ةقتشملاو اهلك ةيهلإلا تافصلا نيب عمجلا بجيف

 «ضعبلا باسح ىلع اهضعب راكنإ وأ ضعبب اهضعب برض زوجي الو هللا لوسر

 :ةبسانملا هذه يف هللا همحر ميقلا نبا لاق ام نسحأ امو

 هيون لاب سيل ةباحصلا لاق هلوسرلاق هللا لاق معلا

 هيقف يآر نيبو لوسرلا نيب ةهافس فالخلل َكَبْصَت ملعلاام

 هيبشتلاو ليثمتلا نم ًارذح اهيفنو تافصلا دج الو الك

 ام ىلع ناميإلا وه امنإو ؛هيبشت الو ليطعت ال ءلدعلا فقوملا وه اذهو

 تبثت يتلا مالسلا هيلع لوسرلا ثيداحأو تايآلا هذه يف لجو زع هللا دارأ

 .ةيهلإلا تافصلا

 00:05:55 /؟؟5) "روللاو ىدهلا"

 ؟نذألا ةفص هلل تبثن له باب ]94١15[

 ةنسلا لهأ فقوم ءلجو زع هلل نذألا ةفص خيش اي لوق :لاؤس

 ؟اهنم ةعامجلاو

 ماد ام ءةلئسألا هذه لثم يف فلسلا نوفلاخت متنأ اذامل يردأ ام انآ :خيشلا

 «(۱٠:یروشلا) يَ ِهِلْثمُك سيل :يهو ءاهيلع نوقفتمو اهب نونمؤم نحن ةدعاقلا

 ؟اذامل ؟عمسلا ةفص نع نولأست اذامل



 هينذأ ىلإ راشأ يذلا ةريره وبأ ثيدح يلع رم هنأل خيش اي هللاو :ةلخادم

 نوقني ال ةعامجلاو ةنسلا لهأ فقوم نأب :ءاملعلا دحأل تعمسو ءاذكو هرصبو

 .كيأر عمسأ نأ ينعي تببحأف «نذآلا ةفص ةفصلا هذه نوتبثي الو

 نودب هنوتبثي مهف صنلا هتبثأ ام امأ «يآرلاب نوفني الو نوتبثي ال :خيشلا

 نيعك هذه نيعلا ينعي ال نكل «نيعلا ىلإ مالسلا هيلع راشأ هنأ ءاج امك :فييكت

 ام اياضقلا هذه لثمف «هلالجو هتمظعب قيلت هتافص نم ةفص اهنكل «نيملاعلا بر

 اوحارتساو «هيبشتلا يف عوقولا نم ًافوخ راكنإلا نم اوحارتسا :ينعي ءةيثيحلا هذه

 .هيزنتلاب المع هيبشتلا نم

 .ًاريخ هللا كازج :ةلخادم

 هل تبثأ اذإف رمألا ىهتناو ةيلثملا هنع ىفنن «هافن ام يفننو هتبثأ ام تبثت :خيشلا

 .انلوقع نم ًائيش تبثن ال تبثي مل اذإف «هانتبثأ ةفص

 . :ةلخادم

 ؛ةبوجأو ةلئسأ ولو ؛ةيضقلا هذه لثم يف عسوتلا ىرأ ال انآ كلذلو :خبشلا

 :ًأدبم ىلع اوسَّسْؤُي مل نيذلا ةصاخ ؛سانلا ريهامج ةبوجألاو ةلئسألا هذه نآل

 غيز يف نوشيعي ىقبي «(١1:ىروشلا)4ُرِيِصَبلا ٌعيِمَّسلا ومو ٌءْيَق ِهِلْئِمَك سيل

 .فارحنا ىفو

 00:14:05 رثالاك 5)"رونلاو ىدهلا"

 ۲۷۲ تا



 باوبأ عامج

# 
 ل

 اقم لاعت هب فصوي ام 4 ةيلعفلا تافصلا نم هب هللا فصو لكشتسُي دق ام

 سيسي





 (ةيرخسلاو ءازهتسالا)

 ؟ةيرخسلاو ءازهتسالا يتفص ىلاعن هلل تبثن له باب ] 

 ٌئِزهَتْسَي هَّللا# :ىلاعت هلوق يف لصفلا لوقلا ام :لوقيف لئاس لأسي :لاؤس

 تابآلا نم اهريغو 0/9:ةبوتلا)#ْمِهْنِم هللا رخ :ىلاعت هلوقو (5١:ةرقبلا) مهب

 نيرسفملا ضعب لوقي امك اهمزالب اهلوؤن مآ «هسفنل هللا هتبثأ ام تبثن له ءةهباشملا
 .ريخ هللا مكازجو

 «فلسلا عابتأو فلسلا لهآ دنع فورعم هباوج لاؤسلا اذه :خيشلا

 ةيآلا هذه لثم يف نولوقي اوناك فلسلا نأ مولعملا نم «فلخلا عابتأ لباقملابو

 ال..مويلا فلخلا ضعب مهوتيامك نوئعي ال مهو «تءاج امك اهورمأ :كلتو

 هيبشت نودبو حيحص مهفب تءاج امك اهورمأ امنإو ؛مهف نودب اهورمأ نونعي

 .ليطعت وأ ليوأت نودب يلاتلابو «فييکتو

 يف لجو زع هللا لوق رضحتسن نأ وه نيتيآلا نيتاه لثم يف مساحلا باوجلاو

 هلٹوگ َسْيَلإل :لجو زع انبر لاق نيح رصبلاو عمسلا ةفص امهو الأ نييرخأ نيتفص

 عمسلا يتفصل تابثإ اهيفو «هيزنت ةيآلا يفف (١1:ىروشلا»# ُريِصَبلا ٌعيِمّسلا َوُهَو ٌءْيَت
 ةنس يف وأ هباتك يف تءاج ةّفص لجو زع هلل تبثن امنيح اننأ هيزنتلا ىنعمو ءرصبلاو

 :لوقن الف كلذ فيكن الو «هلالجو ىلاعتو كرابت هتمظعب قيلي امك اهتبثث انن هيبن
 ضعب اًميدق كلذ لعف امك كلذ لوأتت ال اننأ امك ءانرصبك هرصبو انعمسك هعمس

 ٌعيِمَّسلا ّوُهَّو# :اولاق ؛ملعلاب رصبلاو عمسلا اولّؤأت ثيح ةلزتعملا ةالغ



 ام ريغ يف هسفن فصو دق لجو زع هللا نأب اًملع «ميلعلا :يأ (١١:ىروشلا)#ٌريِصَبْلا

 عمسلا نولوأتيف ةالغلا ةلزتعملا كتلوأ يتأي امنيحف «ملعلاب ميركلا نآرقلا يف ةيآ

 ةيميت نياك نيمدقتملا انئاملع ضعب هنع لاق يذلا ليطعتلا وه كلذف ملعلاب رصبلاو

 .اًمنص دبعي مّسجملاو اًمدع دبعي لطعملا :اولاق هللا مهمحر ةيزوجلا ميقلا نباو

 نيتيآلا يف لوقن ليوأت وأ هيبشت نودب تابثإلاو هيزنتلا نم ساسألا اذه ىلع

 كئلوأب لجو زع هللا ةيرخسو هتايآب نيئزهتسملاب لجو زع هللا ءازهتسا نم نيتقباسلا

 ناسنإلا ةيرخس باب نم سيلو لجو زع هللاب قيلي ءازهتسا وه امنإ مهلاثمأو

 قاسم ناقاسي امهاتلك ىرخألاو ةيآلاف .ناسنإلاب ناسنإلا ءازهتساو «ناسنإلاب

 فلسلا هيلع ناك ام ىلع ميلسلا مهفلا عم تءاج امك اهّرمن «تاهباشتملا تايآلا

 مهضعب سانلا ءازهتساك نيكرشملاب هللا ءازهتسا هبشن ال انهف «هيبشت نودب حلاصلا

 رثآلا يف اًمامت ءاج امك ىلاعتو كرابت هللاب قيلي ًءازهتسا :لوقن امنإو ءضعب يف
 !كلام اي :لاقف هيلإ ءاج الجر نأ هللا همحر كلام مامإلا نع تباثلا حيحصلا

 مولعم ءاوتسالا :لاق ؟ىوتسا فيك (ه:هط)# ىَوَتْسا نشْرَعْلا َلَع ُنَحَرلا#

 .عدتبم هنإف لجرلا اوجرخأ ءةعدب هنع لاؤسلاو «لوهجم فيكلاو

 ئزهتسملا ةلباقم لباقم وهو فورعم ةغل ءازهتسالا نأ ملعن نحن كلذك

 «ءيش هلثمك سيل هنأ اًنيقي انيدل تبث هنأ ماد ام لجو زع هللا نكلو «هدن نم ءازهتساب

 ىلع لجو زع هللا ءاوتسا :اًمامت كلام لاق امك نحن انئازهتساك هؤازهتسا :لوقن الف

 جارخإب رمأ كلذل «ةعدب فيكلا نع لاؤسلاو «فيك الب هنكلو «فورعم هشرع

 ةفص اهنم تافصلا تايآ لك ىف لوقن نحن كلذك ءاًعدتبم هايإ هرابتعا ىلع لجرلا

 هيبشت الو فييكت كانه سيل نكلو ءةّعل فورعم امهانعم ةيرخسلاو ءازهتسالا

 .تافصلا ثيداحأو تافصلا تايآ لك يف جاهنملا وه اذهو

 (01:147:ه8 / ؟) "تارامإلا ىواتفو ةلئسأ"

 فهل



 (ركملا)

 ركملاب ىلاعت هللا فصوي له باب [7]

 :[مامإلا لئس]

 ری لاو هلا ر کمو اوُرَكَمَول :لوقيف هسفن نع رپ لجوزع هللا نإ
 ىلع ةيآلا هذه مهف نع سانلا ضعب لقع قيضي امبرف :(ه؛نارمع لآ)4َنيِرِكامْلا

 !؟نيركاملا ريخ هللا نوكي فيكف «ليوأتلل ةجاحب انسل اننأ امبو ءاهرهاظ

 ركملا نأ فرعن نأ عيطتسن اننأل كلذو هللا لضفب ةلهس ةلأسملا :[باجأف]

 ًادبأو ًامئاد فصوي ال هنإ امك ءرش هنأب ًادبأو ًامئاد فصوي ال - ركم وه ثيح نم -

 الو ًالفغم سيل نطق ُسّيَك ملسملا اذه نکل «ملسمب ركمي رفاك ٍبّرف ءریخ هنأب
 نوكت ثيحب وه هّرگَم ضيقن ىلع هلماعيف «رفاكلا همصخ ركمل هبنتم وهف اَبغ
 :لاقي لهف ؛ئيسلا هركمب رفاكلا ىلع ىضق نسحلا هركمب ملسملا اذه نأ ةجيتتلا

 . اذه لوقي دحأ ال ؟عورشم ريغ ًارمأ ىطاعت رفاكلاب ركم امنيح ملسملا اذه نإ

 برحلا) مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق نم ةقيقحلا هذه اومهفت نأ لهسلا نمو

 هيخأل ملسملا ةعداخمف ءًامامت ركملا يف لاقي ةعدخلا يف لاقي يذلاف «ةعدخ

 امارح سيل اذه هلوسر ودعو هللا ودع رفاكلل ملسملا ةعداخم نكل «مارح ملسملا

 اذه لطبي ثيحب- هب ركملا ديري يذلا رفاكلاب ملسملا ركم كلذك «بجاو وه لب

 .[هنم].(10/40) "ملسم" =«( )"يراخبلا" (1)

 سب



 . ناسنإ كاذو ناسنإ اذهو «نسح ركم اذه - رفاكلا ركم ملسملا

 ؟ميكحلا ميلعلا رداقلا نيملاعلا برل ةبسنلاب لوقت اذامف

 امئيحف نيركالا ربح لاو لاق كلذل ًاعيمج نيركاملا ركم لطبي وه اه

 رشبلا نم ىتح ركملا نأب انرظن تفل دق ؟ةفصلا هذهب هّسفن لجوزع انبي فصو

 ركم نمف ركب ركامو «ريخب ركام كانهف «َنيِرِكلا دين فاو لاق هنأل ءًامئاد سيل

 .*َنيِرِكاما رح هاو لاق امك لجوزع هللاو ءمذُي مل ريخب

 ناسنإلا مهوت اذإف كلذ فالخب هللاف كلابب رطخ ام لك :لوقأ راصتخابو

 سيلو «لجوزع هلل حدم يه ةيآلا هذهف «ىطخم هنأ ًاسأر ملعيلف «هللاب قيلي ال ًارمأ

 .(١51-9١ص) "نآرقلا رسفن نأ انيلع بجي فيك"

 الخ



 ىلاعت هلل تبث ام ةلمج باوبأ عامج)

 (ةيريخلاو ةيلقعلا ةيتاذلا تافصلا نم

Sr 





 (ناطلسلا ةفص)

 ؟ هللا ناطلس ىنعم ام باب 14141

 هناطلسو «ميركلا ههجوبو «ميظعلا هللاب ذوعأ» : ولو لوسرلا لوق :لاؤس

 ؟ثيدحلا يف ميدقلا هناطلس ىنعم اماميجرلا ناطيشلا نم ميدقلا

 . طقف هب ةمئاق ةفص «هتوكلم ىلع هطلست ينعي هللا ناطلس :خيشلا
 (د1 1:3١ :هه/ /۷۸۳) "رونلاو ىدهلا"

 (سُفتلا ةفص)

 سفنلا ةفص تابثإ باب [41]

 املأ نم أطخ نايبو ىلاعت هلل امهريغو برقتلاو

 نظ دنع انآ هللا لوقي# : و هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 ينركذ نإو «يسفن يف هتركذ هسفن يف ينركذ ناف «ينركذ اذإ هعم انأو «يٻ يدبع

 برقت نإو ًاعارذ هيلإ تبرقت ًاربش يلإ برقت نإو «مهنم ريخ ألم يف هتركذ ألم يف
 .(ةلوره هتيتأ يشمي يناتأ نإو ءًاعاب هيلإ تبرقت ًاعارذ يلإ

 .(حيحص)

 :[مامإلا لاق]

 هذه ليوأت - فلسلل ًافالخ - مالكلا ءاملع نم نيرخأتملا دنع رهتشا :تلق



 الإ كلذ امو...و (برقتلا)و (سفنلا) نم ثيدحلا اذه يف ةروكذملا تافصلا

 عديلاو ءاوهألا لهأ نم مهلاثمأو ةلزتعملا تاهبشب مهرثأت ةرثكو «مهنطع قيضل

 اهنأ مهيولق ىلإ قباسلا ناك الإ تافصلا هذه هعمَس قري مهدحأ داكي الف

 هيزنتلا ءاغتبا ليوأتلا ىلإ هنم نورفي مث «هيبشتلا يف نوعقيف «تاقولخملا تافصك

 هلو َسْيَلا :ىلاعت هلوق نيرضحتسم اهعامس نيح اهوّقلت مهنأ ولو «مهمعزب
 هب قيلي ام ىلع اهقئاقحب اونمآلو «ليوأتلا ىلإ اونكر امل ُريِصَبلا ٌعيِمّسلا وهو ٌءْيَش

 نم امهريغو رصبلاو عمسلا يتفصب مهناميإ يف مهنأش كلذ يف مهنأش «يلاعت

 اوحارتسال انه كلذ اولعف ول .ثداوحلل هتهباشم نع ههيزنت عم «لجو زع هتافص

 نإ عجارو.كاده مهللاف ءهتافصو مهبرب مهناميإ يف مهضقانت نم اوجنلو ءاوحارأو

 . ىلاعت هللا همحر «ةيميت نبا مالسإلا خيش بتك اذه يف عسوتلا تئش

 .(١51/؟) "بيهرتلاو بيغرتلا ىلع قيلعتلا"

AY 
 ہا



 (ديلا ةفص)

 ىلاعت هلل ديلا ةفص ركنأ نم ىلع درلا باب 13
 لجو زع هللا فصو يتلا ديلا نوركتي ام ةلمج يف نوركتي '”شابحألا...

 فيكف مهسفنأ نع نوملكتي مهو هللا ناحبس !..ةحراج ديلا :نولوقي ءاهب هسفن

 اونوكي مل نإ سانلا لهجأ نم ءالؤه ؟ةحراج اهنإ هللا اهركذ يتلا ديلا يف نولوقي

 بيغ نوسيقي لب «دهاشلا ىلع بئاغلا نوسيقي مهنأل كلذ ؛سانلا لضأ نم

 يف نكي مل نإ ةقامحلا ىهتنم يف اذه ءمهسفنأ ىلع ىلاعتو كرابت هللا وهو بويغلا

 :مهتديقع يف مهكراشن نأ ىشاحو ًةديقع ال ًالدج مهيراجن نحن ؛لالضلا ىهتنم

 اولوقي نأ دب ال ؟انعم نولوقت له «لامكلا تافصب فصتم تاذ هللا :مهل لوقن

 ام دكؤيو مهلالض ىلع لدي يذلا وه كاذف ال :اولاق نإف ءال :اولوقي وأ معن :انعم

 نآلا ضورفملاو «ةقدانزلا عم نوكي لئنيح مالكلا نأل ؛مهعم انل مالك الف هيف مه

 نولصيو هللا لوسر ًادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ نودهشي نيملسم عم ملكتن انآ

 اذإف ءلامكلا تافص لك هل لجو زع هللا نأب مكعم نحن اولاق اذإف..هرخآ ىلإ وو

 ملكتملا اهيأ تنأو «تافص هلو تاذ هللا اولاق امنيح اوضقانت دقف ةملكلا هذه اولاق

 لهف :كتاذل ةبسنلاب ةحراج هذه ةحراج ديلا لوقت امنيح مالكلا ءاملع مالكب

 .يشبحلا يررهلا ادم عابأ 00



 «تاوذلاك تسيل هتاذ :هلل ىشاح لوقتس ؟كتاذك هللا تاذ وأ هللا تاذك كتاذ

 اي ةلكشملا تهتنا ًاذإ :تاقولخملا تافص رئاسك تسيل هتافص يلاتلابو

 تاذلا يف لاقي ام تافصلا يف لاقي «تافصلا يف لاقي ام تاذلا يف لاقي. .ةعامج

 كلذ ءصقنلا تافص لك نع هزئمو لامكلا تافص لك هل تاذ هللا السو ًاباجيإ

 عيمس وهف (١١:ىروشلا)ُريِصَبلا ٌعيِمَّسلا ٌوُهَو يَ ِهِلْثِمَك سْيل# :ىلاعت هلوق

 ءالّوهل دب ال ءانرصبك سيل هرصب ءانعمسك سيل هعمس نکل ءهللا قدص ريصبو

 نأ ءالؤهل دب ال ءلطاب هنطابو قح هرهاظ مالكب نيرتستملاو لطابلاب نيلداجملا
 بلاغلا يف تافصلا هذهب هللا فصو نأل ؟اذامل ءلجو زع هللا تافص لك اوركني

 اًعيِدَس ُهاَتْلَعَجَف# مدآ نع لاق لجو زع هللا ءيونعم يقيقح سيل يظفل كارتشا اهيف

 ؟تقولا ىهتنا ًاذإ «ريصب عيمس هنأب هّسفن هُفْضَوَو (؟:ناسنإلا)#َريِصَب

 ُعيِمَّسلا وُو :لاق لجو زع هللا ناك اذإ :لوقنف مالكلا اذه يهنن ًاذإ

 ىلعف ؛ًاربصب ًاعيمس هلعج هنأب مالسلا هيلع مدآ فصوو (١1:ىروشلا4ُديِصَبلا

 نإ لوقن نأ امإ :نيئيش دحأ نم دب ال ةلطعملا نم مهلاثمأو شابحألا ءالؤه ةقي

 ُةاَنْلَعَجفم :مدآ يف لاق هنأل ؛(١1١:ىروشلا»#ُريِصَبلا عيسا وهو :لاق امك سيل هللا

 مدآ يف هلوق نكل هسفن هب فصو امك وه ال لوقن نأ وأ (1:ناسنإلا)#َريِصَب اًعيِمَس

 نيفصولا دحأ ليطعت نم دب الف كلذك سيل (؟:ناسنإلا)#َريِصَب اًعيِمَس ُءاَتْلَعَجَف#

 هللا فصوب ًاقلعتم ناك امامإو ءرفك اذهو لجو زع هللاب ًاقلعتم امهنم ناك امامإ

 ام نورئاد مهف رفك وهف اذه ًاضيأ راكنإ ًاريصب ًاعيمس هلعج هنأب مالسلا هيلع مدآل

 :ليق كلذلو «حلاصلا فلسلا عبتي ال نم ةبقاع كلذو رفكو رفك نيب

 فلخ نم عادتبا يف رش لکو فلس نم عابتا يف ريخ لکو

۲۸ ٤ 



 نأ مهيلعو «مهبانذأل الو مالكلا ءاملعل اوغصي الأ ًاعيمج نيرضاحلا يصونف

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «نيدتهم هللا ءاش نإ اونوكيل فلسلا ةديقع اوفرعي

 ( 5 :۳/4£:¥٥1)و (0 0:: :4/£٥0)"روللاو ىدهلا"

 دوصقملا باب ]١[

 "تيدا “لمع ايم" :ىلاعت هلوق يف "انيديأ "ب

 اهل ْمُهف اَماَعْنأ ايريا ْتَلوَع اًنيمإل :ىلاعت هلوق يف (سي) ةروس يف :لاؤسلا 1 وع
 ؟ةيآلا يف انيديأب دوصقملا ام «۷۱:سی)# ٌَنوُكِلاَم

 فرعن ال نادي لجو زع هللف هسفن ينعي ناك اذإ لجو زع هللا دوصقملا :خيشلا

 ام مهايإ هرمأب قلخي نأب مهلكو نيذلا ةكئالملا نم هقلخ نم ينعي دقو ءامهتيفيك

 زع هللا لعف نم يه يديألا تناك نإ لاكشإ ال انهف ءقلخلا نم لجو زع انبر ءاش
 «هيبشت نودو فييكت نود نادي لجو زع هلل نأ ةريثك ثيداحأو ثتايآ كانهف «لجو

 .لهسأ كاذنيح رمألاف ةكئالملا يديأ انه ةدوصقملا يديألا تناك نإو

 20:91:70 /8494)' رونلاو ىدهلا"

 "مهيديأ قوف هللا دي" :ىلاعت هلوق ريسفت باب 31

 ضعب «(٠٠:حتفلا)# ميديا قوق هللا دي :ىلاعتو كرابت هلوق انخيش :لاؤس

 .a لو هللا لوسر دي يه :لوقي مهضعبوءًائيش اهيف ركذي مل نيرسفملا

 ؟لوسرلا دي ؟يه ام :خيشلا

 تحي انف تگ تگ ؟ْنَمَف مي یوق هللا دیا : ةلخادم

 ؟لوسرلا دي فيك e :خيشلا

E 5846 ب م 

 هك َلَع

 1١(. :حتفلا)# هس



 .اذه نولوقي نيرسفملا ضعب :ةلخادم

 ؟ ينعي فيك ءاهمهفآ يدب يخأ اي شليعم :خيشلا

 .مهيديأ قوف لوسرلا دي ينعي :ةلخادم

 ؟نم يديأ قوف :خيشلا

 .اوعيابت نم يديأ قوف :ةلخادم

 ؟لوقتب وش ةيآلاو :خيشلا

 .لطاب اذه هنإ فرعأ انأ...(١٠:حتفلا) هلا ديل :ةلخادم

 ؟ًاذإف :خيشلا

 .هللا ءاش نإ لمكأس :ةلخادم

 .لضفت :خيشلا

 لوسرل ديلا ريسفت وأ توكسلا ينعي «نيجهنملا دحأ ىلإ تفتلي لهف :ةلخادم

 هناحبس هب قيلت هلل دي تافصلاو ءامسألا باب يف لاقي ام اهيف لاقي مأ لَ هلل

 عسوتن الو هضوفن امم ىنعملا اذه انلق (مهيديأ قوف) ىنعم نأ الق اذإو «ىلاعتو

 كلقنل وأ «كلوقل ةبسنلاب ديدج ءيشب يتأتس كنأ تننظ انآ نكل... :خيشلا

 .ةرقفلا هذه ىلع كباوج لجسأ نأ ىضرغ.. :ةلخادم

 عوبطم اذه «ةقيقحلا مهفأ نأ ديرأ انآ نكل ءيخأ اي شيلعم :خيشلا

 ؟اذه مالكلا

A1 
 ہا



 .يِفَسّنلا ريسفت يف معن يأ :ةلخادم

 ؟هللا لوسر دي ينعي هللا دي رسفي «يِفَسّنلا ريسفت :خيشلا

 .تافصلا لك يف اذكهو «معن يأ :ةلخادم

 .تافصلا لك يف لوؤيب لوق سب «تافصلا لك لوقعم شم ءال :خيشلا

 .تافصلا لك يف لوؤيب «يدوصقم اذه :ةلخادم

 «(ه:هط)# ىّوَتْسا نشْرَعْلا لع نمحرلا# :ىلاعت هلوق ًالثم امأ «موهفم :خيشلا

 ؟ىوتسا هللا لوسر

 .يدوصقم ناك اذه «لوؤي ًاعبط ال :ةلخادم

 ال ةيآلا هذه :ناتيضق اندنع انه يخأ لاح لك ىلع هللا ناحبس ءلّوَوُي :خيشلا

 تايآلا نم «تافصلا تايآ نم اهنأب اَهِتْوُمِسَي ىتلا ؛ثيداحألاو تايآلا نع جرخت

 ةيبرعلا ةغللا ىف دوهعملا ىنعملاب اهرسفن اهلك نحنف ءًاضيأ ثيداحألاو «ةهباشتملا

 قوف هللا ديف ءليطعت نودبو هيبشت نودب هيزئنت ينعي ؛هيزنتلا ىلع ةظفاحملا عم

 هباتك تايآ يف هب عوطقملا نم ناك اذإ ءلجو زع انبر دي كش الب يه «مهيديأ
 نمو ءاهلك هتاذ ىف تاقولخملا قوف وهف ءاهلك تاقولخملا قوف هنأ هيبن ثيداحأو

 «ةرم نم رثكأ انلق امك...نكل ؛لاكشإ يأ اهب امف :ىلاعت كرابت هذي هتاذ تافص

 ريغ ناسنإلا دي ؛عقاولا يف ةدهاشملا :لوقن ًالثم ينعي «ىنعملا اذه ةقيقح ةف

 «هيف ةمئاق تافصلا هذه نكل «هرخآ ىلإ..وو «هدي ريغو هنذأ ريغ هئيعو هنيع

 ريغو... «هنيع ريغ «هنُذأ ريغ ىلاعتو كرابت هدي :- ىلعألا لثملا هللو لوقن- كلذكف

 وه اذهف لب هللا لوسر ثيدح يفو هللا باتك يف تركُدو تقلطأ ةفص يأ

 ؛ةيفيكلا ةقيقح ءةيفيكلا يف ثحبلا مدع عم ءيوغللا ىنعملا تابثإ نم دوصقملا

 Fy ل



 هيف عقو يذلا ليطعتلا يف عقنام ىتح ؛ىرخألل ةفص ةرياغم تابثإ يه ينعي
 .ةلوؤملا

 ُعيِمَّسلا رُو :اهريغو قرفلا بتك يف ًاميدق تأرق انأ :ًالثم

 لجو زع هلل ناتفص امهف ؛رصبلا ريغ عمسلا نحن لوقن انهف «(١1:ىروشلا) © ٌُريِصَبلا

 .فيك ال هرصب فيكو هعمس فيك انيلع ُدِريال نکل ءًالثم ملعلا ريغ

 يأ «(١١:ىروشلا)#زيص لا ٌعيِمَّسلا ّوُهَو## :اورّسف ةلزتعملا ضعب نكل

 .ليطعتلا وه اذهف.ميلع

 اذه نم هجولاو ديلا انه.فييكت يأ نودب اهتبثن نحن ةفص يأ :ًاذإ

 .ًامامت بابلا

 208:١ ٠١( 5 /كا/) "رونلاو ىدهلا

 مهيدي قوف هللا ديإ :ىلاعت هلوق ىنعم باب 3

 .؟ اهل ريسفت ينعي ديرن (مهيديأ قوف هللا ديإ# :ةبآلا :يقلملا

 اهوُروَأ :فلسلا لوق ام ًاموي تعمس له ءريسفت ىلإ هذه جاتحت ام :خيشلا
 ؟ال الو ةملكلا هذه تعمس ؟تءاج امك

 .اهتعمس «معن :يقلملا

 ؟اهتمهف اهتعمس نأ دعب :خيشلا

 .اهتمهف ام ال :يقلملا

 اهنم ذخؤي - لجو زع- هللا تافصب قلعتملا ثيدحلا وأ ةبآلا ينعي :خيشلا

 ليوأت نودو «هيبشت فييكت نود «ليطعت نودو «فييكت نود رهاظلا ىنعملا

 ہا
TAA 



 نب هللا دبع لاق امك - لجو زع- هللا نأب تفرع اذإو ؛ليطعتلا وخأ وه (يذلا)

 قوف -ىلاعتو كرابت- هللا :ةئسلا مامإ دمحأ مامإلا خويش دحأ وأ مامإ كرابملا

 نع ةيرهوجلا ةرابعلا هذه ظفحت.هملعب مهعم وهو «هقاخ نم نئاب «هتاذب هشرع
 هشرع قوف -ىلاعتو كرابت- هللا :لوقي ؟كرابملا نبا هللا دبع كرابملا نبا مامإلا

 اميف ديحوتلا ةديقع تعمج تارقف ثالث .هملعب مهعم وهو ؛هقلخ نم نئاب «هتاذب

 هشرع قوف - لجو زع- هللا نأ تملع اذإف ءهقلخ ىلع - لجو زع- هللا ولعب قلعتي

 ؟هتاقولخم قوف سيلأ هشرع «هتاذب

 .ىلب :يقلملا

 الأ ايلعلا ءامسألاو ىنسحلا تافصلا هلو هشرع قوف وه ناك اذإف :خيشلا

 ؟هقلخ قوف هدي نوكت

 .ىلب :يقلملا

 7 /ه7) "رونلاو ىدهلا"

 :ع9ج ىبنلا لوق له باب [947]

 ؟تافصلا ثيداحأ نم «هديب ىسفن يذلاو»

 (هديب يسفن يذلاو» : ل يبتلا لوق ثيداحألا ضعب يف ءاج :لوقي :لاؤس

 ؟هب رسمت اذام مأ ةردقلا يه له ءانه ديلاب دوصقملا ام

 ؟ثيدحلا وه ام :خيشلا

 .«هديب ىسفن يذلاو» :ثيدحلا نم ءزج اذه لاق :ةلخادم

 :مالسلا هيلع هلوقك ثيدحلا اذه لثمب ةئدتبم ةريثك ثيداحأ كانه :خيشلا

 مس



 الفأ ءاوباحت ىتح اونمؤت الو ءاونمؤت ىتح ةنجلا اولخدت ال هديب يسفن يذلاو»

 هللا دي نأ كش ال «مكنيب مالسلا اوشفأ متبباحت هومتلعف اذإ ءيش ىلع مكلدأ

 يفال هل ةرورض ال ليوأتلاو ءلجو رع هتافص نم اًضيأ ةفص يه ىلاعتو كرابت

 هللا لوسر دمحم مهنمو هللا دابع سفنف ؛ثيدحلا اذه يف الو ةفورعملا تايآلا

 مأ «هرهاظ نع ثيدحلا اذه لوؤن ىتح ةردقلا يفانت ديلا لهو «هديب يهف إب

 .اًقالطإ ليوأتلل رّربم الف ءالعف ةردقلاب ةفصتم يهف لمعت ةداع يتلا ديلا

 20:91: /ب ٤١ )"رونلا ةلحر"

 ثيدح نيب عمجلا فيكو لامشلا ةفص هلل تبثن له باب [414]

 ؟ًالامش هلل نأ اهيف يتلا ثيداحألا نيبو «نيمي يبر يدي اتلك»

 كرابي هللا :ينابلألا خيشلا-كرمع يفو كملع يف هللا كراب خيشاي ًالوأ :لئاسلا

 حيحص يف ءاج ام وهو يدقع ثيدح يلاؤس اناث ءاريخ هللا كازج :لئاسلا - كيف

 ملسم حيحص سفن يفو «نيمي يبر يدي اتلك» :لاق و هللا لوسر نأ ملسم

 هنيميب تاومسلا هللا يوطبا :لاق ةلع هنأ هيف ءاج رخآ قيرط نم رخآ ثيدح

 فيكف «نيمي يبر يدي اتلك :لاق كانهو .هلامشب لاق انهف «هلامشب نيضارألاو

 ؟كيف هللا كراب نيثيدحلا نيب قيفوتلا
 اذه لثم نوهجوي نيذلا انناوخإ صعب نم بجعأ يننأ ةقيقحلا :خيشلا

 ًالامش هللو انيمي هلل نأ ثيداحألا ضعب يف ءاج ام نيب ضراعتلا نومهوتي ؛لاؤسلا

 نومهوتي انيمي يبر يدي اتلكو» :مالسلا هيلع هيف لاق يذلا ثيدحلا نيبو

 آلامش هللو اًنيمي هلل نإ لوقتف ءلّصقُت يتلا ثيداحألاو ثيدحلا اذه نيب ضراعتلا

 .(۲۰۳مقر) "ملسم" (1)

 ہا
 ا و
:4 



 لوأ يف اهتجرخأ تنك يتلا نيتضبقلا ثيداحأو رمع نبا ثيدح ثيدحلا اذهك

 ضيق قلخلا قلخ امل لجو زع هللا نأ اهيفف ةحيحصلا ةلسلسلا نم لوألا دلجملا

 ةضبق ضبقو «يلابأ الو ةنجلاب ءالؤه لاقف- حاورآلا ملاع يف- هنيميب ةضبق
 يف امو ثيدحلا اذه نيب يفانت الو ضراعت ال ؛يلابأ الو رانلاب ءالؤه لاقف هلامشب

 يبر يدي اتلكو» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق نيبو «نيميلاو لامشلا تابثإ نم هانعم

 سيل :رصبلاو عمسلا ةفص يف اًمامت ىلاعتو كرابت هلوقك كلذ ىنعم نأل ؛«نيمي

 «نيمي يبر يدي اتلك يواسي يش هلثمك سيل «ُريِصَبْلا ْعيِمَّسلا َوُهَو ءيت هلثوک

 نأ اًنايبو لجو زع هلل اًهيزنتف ءىرسي هلو ىنمي هل يواسي ريصبلا عيمسلا وهو

 يف مالسلا هيلع لوسرلا لاق «تاقولخملا تافص هبشت ال لجو زع هللا تافص

 نيمي انل انسفنأ فصن رشبلا نحنف «نيمي يبر يدي اتلكو) :اًمنآ روكذملا ثيدحلا

 ظاعولا ضعب لاق امك لوقتف انسفنأ فصن نأ انل زوجي له نكل ءلامش انلو

 هللا لوسر اي) :هحدم يفو هميظعت يف لوقي مالسلا هيلع لوسرلا اًبطاخم نييّرصملا

 الإ هسفن فصي نأ ملسملل زوجي الف ؛نيبملا لالضلا وه اذه ؛(نيمي كيدي اتلكو

 ءام شب فصي نأ زوجي ال نكلو ؛لامش هلو نیمی هلف هتيرشب نم ٌفورعم وه امب

 نأل ؛«نيمي هللا لوسر يدي اتلكو لوقيف» : و هللا لوسر ناك ولو العو امس امهم

 امك تافصلا يف رمألاو «ىلاعتو كرابت نيملاعلا بر اهب درفت امم ةفصلا هذه

 هللا دابعلا تافص نيبو لجو زع هللا تافص نيب ءْيظفل كارتشا دجوي نوملعت

 ُهاَنْلَعَجَف# :مدآل ةبسنلاب لاق هنكلو «ةقباسلا ةبآلا يف متعمس امك ريصب عيمس

 ةقيقح نع امهتقيقح يف اًمامت فلتخي رصبلا اذهو عمسلا اذه نكل 4ًار يِصَباعيِمَس

 زع هللا هركذ يذلا هيزنتلا اذهل اًديكأت «ىلاعتو كرابت هلل نيتفصك رصبلاو عمسلا ةفص

 :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ءاج بابلا اذه نم يَ ِهِلْئِوُك َسْيَلإ :هلوق يف لجو



 اقلك امأ ءيظفل كارتشإ دجوي لامشلاو نيميلاف «نيمي يبر يدياتلكو»

 باوجلا وه اذه «ىنعملا نع ًالضف ظفللا يف هكراشي دحأ ال نيمي يبر يدي

 .لاؤسلا اذه نع

 (۰ ۱:۱۹:۳۸ / ۳۳) "-رثألا- ةدج ىواتف)

 هنم باب ]°1

 يوطي ىلاعتو هناحبس هللا نإ مل» :هيفو رمع نبا نع ثيدحلا :لاؤس
 الك هللا نأ» :اًضيأ نيحيحصلا يف ىرخأ ثيداحأ كانهو «هلامشب نيضارألا

 ..«نيمي هيدي

 نإ :لوقنف :ةدحاو ةسلج نم رثكأ يف ةلأسملا هذه ىلع اًضيأ انملكت :خيشلا

 هيدي ىدحإ نأو «كلذب ناميإلا بجوف «نيدي هلل نأب هسفن فصو لجو زع هللا
 :لاق 240+ يبنلا نأ :حيحصلا يف رخآ ثيدح يف نكلو «لامش ىرخألاو نيمي

 ثيدحلا اذه لب هلبق يذلاو ثيدحلا اذه نيب لاكشإ ال نيمي يبر يدي اتلکو»

 ٌميِمَّسلا وهو ءيت هلك َسْيَلإ :ىلاعتو كرابت هلوق وهو اّينآرق ًادبم دكؤي يناثلا
 يش هلثمك سيلف اًريصب اًعيمس هنوك عم ىلاعتو كرابت وهف (١١:ىروشلا)#ٌُريِصَبلا

 يبر يدي اتلكف لامش ىرخألاو نیمی امهادحإو نادي هل هنوك عم لجو زع كلذك

 نأل ؛نيمي تاقولخملا نيمي يدي اتلك نأب فصوت الف تاقولخملل اًفالخ نیمی

 ديكأت اذه لب «قيفوتلا بلطتنل ضراعت الف «نيملاعلا بر اهب صتخا ةفص هذه

 تاقولخملل هتهباشم نع ىلاعتو كرابت هللا هيزنتل

 "ةدج ىراتف" )1١ / ١5:54 00:1(«

 اهل



 هنم باب 141[

 نأ رخآ ثيدح دجويو نيمي هيدي اتلكو ءنیدب ىلاعت هلل نأ :ثيدحلا :لئاسلا

 .ملسم دنع ثيدحلا نأ عم ؛يوارلا نم مهو اذه له ءالامش ادي هل

 يداقتعا يف عنام ال حيحصلا جراخ تءاج ىرخأ دهاوش اذه هثيدح ىف لامشلا

 مالسلا هيلع لوسرلا عمج امك امهنيب عمجلا عم لامشلاب ىرخألا ديلا فصو نم

 َسْيَل# :ىلاعتو كرابت هلوقل ليصفتك كلذ نأل ؛«نيمي يبر يدي اتلكو) :هلوقب

 نيمي هيدي اتلك نأب رشب فصوي الف (١1:ىروشلا)# ُريِصَبلا ٌعيِمَّسلا ّوْهَو ءس هِلْثمَك

 اتلكو :هلوقب ©: يبنلا بطاخ ثيح رصم يف ظاعولا ضعب نع لقن ام اًفالخ

 يدي اتلكو» :حيحصلا ثيدحلاف «تافصلا يف كرش اذهف !نيمي هللا لوسر اي كيدي

 هل نأب ثيداحألا ضعب يف ىلاعت هفصو يف ءاج ام نوكل ديكأتلاك وه «نيمي يبر

 وهف «نيمي يبر يدي اتلك لب «نيقولخملا لامشو نيميك سيلف اًلامش هل نأو انيمي
 .ىلاعتو كرابت هللا تافص لك يف لصألا وه يذلا هيزنتلا ديكأت

 ضعب دنع مهو دجوي هنأل ؛نيمي هيدي اتاك :انل لصفت ول ذاتسأ هللاو :ةلخادم

 .نيمي هيدي اتلك :ىف ناوخإلا

 ؟لبق اميف وأ اذه يف :خيشلا

 ؟نيمي هيدي اتلكب دوصقملا ام «نيمي هيدي اتلك :ةملك ىف :ةلخادم

 ال اهلك اهيف لصألا وه امك لجو زع هللا تافصو :نيملاعلا بر هيزنت :خيشلا

 بجو ةو هيبن ثيدح ىف وأ هباتك ىف ءاوس لجو زع هللا نع ربخ ءاج اذإف فک

ay 1 



 هيلع لوسرلا فصو نأ اًدج حضاولا نم نكل «فييكت نود هب ميلستلاو ناميإلا

 .ءيش هلثمك سيل هنأ ديكأت وهف نيمي اهنأب ىلاعتو كرابت هبر يدي اتلكل مالسلا
 (01:03:75/ ب۲۹) "- رثألا -ةدج ىواتف"

[4Y]هنم باب  

 ىلإ رشت ثيداحألا لجو زع هلل ةبسنلاب هنأ كتلأس تنك تارم ةدع :لئاسلا

 .ىرخألا ديلابو هنيمي ةضبق ضيقف هنأ اهلك ريشت ثيداحألا «نيمي يبر يدي اتلك نأ

 ةرم يل تركذو «ىرخآلا هفتك يف برض مث هنيميب برض مدآ فدكب برض هنأ وأ

 لهف «ثيدحلا ركذتسأ ام... «ءىرسب وأ ًالامش ًادي هلل نأ حّضوُت ثيداحأ هيف هنأ

 ...؟ىرسيلا ديلا ركذب دراو ثيدحلا

 فقنو هلوقن ال ًاعبط اذهو :ىرسي كانه هيف نأ هيبنت اهيف ىنميلا ةملك :خيشلا

 بيغب قلعتي اميف يأرلا اذه لثم لوقن نأ زوجي الو «يأرلاب لوق اذه نأل ؛هدنع

 ىلإ ترشأ ًاضيأ ًافتآ كتعمس ىنأك :لوقأ انأ نكل :هتافصو هللا وهو بويغلا

 ؟هتركذ ام مهاو انآ مآ «هنميب ةضبق ضبق «ضبقلا ثيدح وهو ثيدح

 ىرسيلا هفتكب برضو «ىلابأ الو ةنجلا ىف :لاقف ةضبق ضبق هنأ :ةلخادم

 .ىلابأ الو راثلا ىف :لاقو رسيألا هفتكب ىرخألاب برضو «ىلابأ الو رانلا ىف :لاقو

 ؟يه ام ىرخألا هذه :خيشلا

 ..انخيش ةرم ىل تركذ تنأ ؛لأسأ انآ ىتلا هذه ام :ةلخادم

 :ةحيحصلا ثيداحألا يف جرم ثيدحلا ءنايبلاب كيتآ انأ ءال ال :خيشلا

 :لاقف هلامشب ةضبق ضبقو «يلابأ الو ةنجلا يف ءالؤه :لاقف هنيميب ةضبق ضبق»

 ا ۲۹٤



 ظفل ركذتأ ال نآلا راسيلاو نيميلا ركذي ثيدح هيف مث ؛«يلابأ الو رانلا ىلإ ءالؤه

 :ًاذإ ««نيمي يبر يدي الكول :مالسلا هيلع هلوقب كلذ ىلع بقعي مث «ثيدحلا

 اتلكو» :مالسلا هيلع هلوقو «ىرسي هيفو ىنمي هيف ؛نيتضبقلا ثيدح ىلإ رشي ًاضيأ

 سيل :ىلاعت هلوقب ةيهلإلا ةفصلا هذهب قلعتي اميف ليصفتلاك وه «نيمي يبر يدي
 وه امك ناتطوسبم نادي هل انّيرف (١1:ىروشلا)ُريِصَبلا ٌميِمَّسلا هَ يَ وشو

 اذهب لجو زع انبر زيمت نكل «لامشو نيمي ةنسلا يف ءاج امكو «نآرقلا حيرص

 :لاق نيح ينآرقلا صنلا نم سابتقا هنإ :لوقن نأ نكمي يذلا يوبنلا فصولا

 نيميو لامش حيحص رشبلا نحن ءَأذِإ ءيش هلثمك سيل وهف «نيمي يبر يدي اتلكو

 يبر يدي اتلكو :هلوقب ىلاعتو كرابت ائبر انيبن فصو امب فصون ال نكل

 دارأ امنيح رصم يف نيروهشملا ظاعولا دحأ ًاديعب ًالالض لض دقف كلذلو.نيمي

 يذلا وه اذهو «نيمي هللا لوسر اي كيدي اتلكو :هلوقب هبطاخف لاب يبنلا حدمي نأ

 ىسيع ىراصنلا ترطأ امك ينورطت ال» :لاق نيح مالسلا هيلع لوسرلا هنع ىهن

 مكايإ» :مالسلا هيلع هلوقو «(هلوسرو هللا دبع :اولوقف «ديع انآ امنإ «ميرم نبا

 نظي لجرلا اذهف «مهنيد يف مهولغ مكلبق نم نيذلا كلهأ امنإف «نيدلا يف ولغلاو

 سيل رمألاف «ىفلز هللا ىلإ مهبرقي امم مالسلا هيلع لوسرلا حدم يف ةغلابملا نأ

 فلو هللا لوسر ىلع اهقلطأو ةئصلا هذه ذخأ امنيح ةصاخبو ءًادبأ كلذك

 .«نيمي يبر يدي اتلكو» :لاقف «هبر اهب صخ هللا لوسرو

 .نيمي يبر يدي اتلكو كلذ قوفو «لامشلاو نيميلا ةفص هل :ًاذإف

 (00 1:35:84 /؟هه) "رونلاو ىدهلا"

 0 0 | ا ا اا



 هلم باب 14۸1

 حيحص يف صوصخلا اذه يف درو يذلا ثيدحلاو [...عاطقنا...] :خيشلا

 هل نأب عطقأ الو دعبتسأ ال انأ نکل ؛(۱)ةزمح نب رمع وهو فيعض لجر هيف ملسم

 ثيدح توبث انضرف ولف «ثحب ىلإ جاتحي اذه نکل «دهاش نم رثكأ وأ دهاش

 اتلكو» :هنع تباثلا مالسلا هيلع هلوق نيبو لامشلا ثيدح نيب قفون فيك «لامشلا

 ؟«نيمي يبر يدي

 ِهِلْئِمَك َسْيَلإ :ىلاعت هلوق مومعل ديكأت حيحصلا ثيدحلا اذه نأ باوجلا
 ىلع لامش هلو نيمي هل هللاو :لامش راسي هلو نیمی هل دبعلاف :(١1:ىروشلا)#ٌءْىََ

 ..ثيدحلا توبث ضرف

 .معن :ةلخادم

 هنكل لامش هلو نيمي هل هللاف ثيدحلا توبث ضرف ىلع ءاذه ىسنن ام :خيشلا

 هلك سيل :هلوق ليصفت يف اذه.نيمي هيدي اتلك نأل ؛قلاخلا هنوكب زيمتي
 ءانثأ يف فورعم يرصم ظعاو ًاديعب ًالالض لض دق كلذلو :(١1:ىروشلا»#ْيَن

 ىلع ةالصلا ىلع سانلا ضح يف غلابي هنأ هتداع نمو سانلا ظعي ناك هل سرد

 لوسر اي :هلوق ىلإ لصو نأ ىلإ مالسلا هيلع لوسرلا حدمي ذخأف للأب لوسرلا

 .نيمي كيدي اتلك نأ كتافص نم يذلا هللا

 .ناعتسملا هللا :ةلخادم

 رئاس نود نيملاعلا بر اهب صتخا يتلا ةفصلا ىطعأ هنأل ؛ولغ اذه :خيشلا

 .(لامشلا» ثيدح دصقي هنأ قايسلا لالخ نم رهظي(١)

 1 ہا



 .نيمي نيديلا اتلك نأ هتفص نم نأب سانلا ىلع زيمتي نكلو

 ؟ةغلابملا وأ ليضفتلا باب نم كلذ نوكي له :ةلخادم

 ..ةقيقح هذه ةغلابم كانه سيل ءال :خيشلا

 خيشلا يأر اذه ءناتكرابم امهنأ ىنعملا نأ ءاملعلا ضعب اهآر هذه :ةلخادم

 نيميلا تبث اذإ لوقي ءزيزعلا دبع خيشلا يأر لامشلا ..نيميلا تابثإ يف زيزعلا دبع
 .لامشلا تبثن

 نيميلا تابثإ نكل ثيدحلا تبثي مل ولو لوقي يذلا خيش اي لوقأ :ةلخادم

 .لامشلل تابثإ

 .انيلإ ةبسنلاب اذه :خيشلا

 .معن :ةلخادم

 بيغ وهو نيملاعلا برل لامشلاب يتأن نيأ نم ءانيلع ًاسايق وأ :خيشلا
 تيثأ نأ بحأ ال انآ ء«نيمي يبر يدي اتاكو» :ثيدحلا يفو «يتأن نيأ نم «بويغلا

 .مالكلا ةصالخ اذه.حيحصلا صنلاب الإ لامشلا ديلا هلل

 ملسم حيحص يف يذلا رمع نب هللا ديع ثيدح نأ رصاقلا انثحب...:ةلخادم

 هل لوقي يقهيبلا لاق امك الإ ًادهاش هل نكي مل يرمعلا ةزمحلا نب رمع هيف يذلاو

 ديزي هيف ثيدح الإ دهاش هل سيل لوقي ءمعن ؛«كورتم يشاقرلا ديزي هيفو دهاش

 .كورتم وهو يشاقرلا

 مسي



 ةصرفانل حيتي نأ هللا وجرأو ءًادهاش ضهني الو ًادهاش يفكيال :خيشلا

 .ةيضقلا هذه ىف ثحبلل

 (002:8:60 /409) "رويلاو ىدهلا"

 هنم باب 144|

 - نیمی هيدي اتلكو -هنیمیب هذخأف م هلا : لجو رع هللا لح ٍءيش لوأ ّنإ»
 هدا سو

 «سباي وأ بطر «روجف وأ رب :لومعم لمع نم اهيف نوکی امو ايندلا ّبتكف :لاق

 قحلاب مكيلع ٌقِطْني انياتك اذهإ# :متتش نإ اوأرقا :لاق مث ركّذلا يف هدنع ٌءاصحأف

 . «هنم عرف دق رمأ ْنِم الإ ٌةخسنلا نوكت لهف ؛4نولمعت مدتك ام َْحسِْنَْسَت انك انإ

 :[مامإلا لاق]

 ةمايقلا موي هللا دنع نوطسقملا» :ثيدح ىف ءاج دق ؛««نيمي هيدي اتلكو» :هلوق

 (YAN) فافزلا بادآ" يف جرخم وهو «هریغو ملسم هاور

 ص) "ءامسألا" يف يقهيبلاو ءيرجآلاو )١578(: نابح نبا ًاضيأ هاور دقو

 .ورمع نبا ثيدح نم ٤

 :ًاعوفرم ةريره يبأ ثيدح نم ناث دهاش هلو

 «نيتضبقلا ركذ هيفو «ثيدحلا...سطع حورلا هيف خفنو مدآ هللا قلخ امل»

 :مدآل ىلاعت هلوقو

 .ةساردلا مسق يف هللا ءاش نإ باهسإب لامشلا ثيدح ىلعو «ةيضقلا هذه ىلع مالكلا يتأي(١)

554 
 يا



 .(...ةكرابم نيمي يبر يدي اتلکو :ىبر نیمی ترتخا :لاق :تئش امهيأ رتخا)»

 ")۲٠١٦۹/۹۱(. لالظلا" يف جرخم وهو

 .هيلع ًافوقوم مالس نب هللا دبع ثيدح نم دهاش هلو

 .دیج دنسب ( ۲ ص) يرجآلا هجرخأ

 مقرب لوألا دلجملا يف اهتجرخ تنك ىرخأ ثيداحأ نيتضبقلا يفو

 يف رمع نبال ثيدح يف ةياور يف الإ ؛لامشلا ركذ اهنم ءيش يف سيلو .(00-55)

 «هنع دواد يبأو ملسم ةياورب " عماجلا حيحص" يف روكذم ؛ضرألاو تاومسلا ٌيط

 :07 ؛ص) "ءامسألا" يف يقهيبلا لاق.هنع ملاس نع ةزمح نب رمع هركذب درم

 ركذي ملو ءرمع نبا نع مسقم نب هللا ديبعو عفان ثيدحلا اذه ىور دقو"

 هيف ركذي ملف لاب يبنلا نع هريغو هنع هللا يضر ةريره وبأ هاورو "٠ لامشلا" :هيف

 هنأ الإ ؛ةصقلا هذه ريغ يف رخآ ثيدح يف لامشلا ركذ يورو.لامشلا مهنم دحأ

 «ناكورتم امهو يشاقرلا ديزي رخآلابو ءريبزلا نب رفعج امهدحأب درفت ةرمب فيعض
 ." ! ؟انيمي هيدي اتلك ىمس هنأ لَم يبنلا نع حيحصلاو كلذ حصي فيكو

 هيلإ راشملا رمع نبا ثيدح ىف" لامشلا" ركذ ىف ىقهيبلا مالك ىنعم :تلق

 يف الو ءرمع نبا ثيدح يف ال ؛كلذ اوركذي مل نيذلا تاقثلا هتفلاخمل ذاش هنأ

 ناك ول اميف ًاحالطصا حصي امنإ ذوذشلاب مكحلا اذهو «هريغو ةريره يبأ ثيدح

 ظفاحلا كلذب حرص امك ؛فيعض هنأ عقاولا نكل ءاملعلا دنع ةقث ةزمح نب رمع

 :هلوقب دمحأ مامإلا هفصوو «هريغو رجح نبا

 ."ريكاتم هثيداحأ"

 ,( بجمال ؟ /1 /۷)'"' ةحبحصلا"

qa 



 هنم باب ]14۳۰[

 :ايناث ريخ هللا كازجو كرمع يفو كملع يف هللا كراب خيش اب اّلوأ :ةلخادم

 يدي اتلك» :لاق هللا لوسر نأ ملسم حيحص يف ءاج ام وهو يدقع يثيدح يلاؤس

 و هنأ هيف ءاج رخآ قيرط نم رخآ ثيدح ملسم حيحص سفن يفو نيمي يبر
 كانهو .هلامشب :لاق انهف «(هلامشب نييضارألاو هنيميب تاوامسلا هللا يوطي» :لاق

 .كيف هللا كراب ؟نيثيدحلا نيب قيفوتلا فيكف «نيمي يبر يدي اتلك :لاق

 اذه لثم نوهجوي نيذلا انناوخإ ضعب نم بجعأ يننأ ةقيقحلا :خيشلا

 ءالامش هللو انيمي هلل نأ ثيداحألا ضعب يف ءاج ام نيب ضراعتلا نومهوتي ؛لاؤسلا

 نومهوتي «نيمي يبر يدي اتلكو» :مالسلا هيلع هيف لاق يذلا ثيدحلا نيبو

 اًلامش هللو ءاًنيمي هلل نإ :لوقتف لّصَقُت يتلا ثيداحألاو ثيدحلا اذه نيب ضراعتلا

 لوأ يف اهتجرخأ تنك نيتللا نيتضبقلا ثيداحأو ءرمع ثيدح ثيدحلا اذهك
 ضيق قلخلا قلخ امل لجو زع هللا نأ اهيفف :ةحيحصلا ةلسلسلا نم لوألا دلجملا

 ةّضبق ضبقو ؛يلابأ الو ةنجلا ىلإ ءالؤه :لاقف حاورألا ملاع يف هنيميب ةّضبق

 امو ثيدحلا اذه نيب يفانت الو ضراعت ال ؛يلابأ الو رانلا ىلإ ءالؤه :لاقف هلامشب

 يدي اتلكو» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق نيبو نيميلاو لامشلا تابثإ نم هانعم يف

 :رصبلاو عمسلا ةفص يف اًمامت ىلاعتو كرابت هلوقك كلذ ىنعم نآل ؛(نيمي يبر

 يواسي ءيش هلثمك سيل [١١:ىروشلا)ُريِصَبلا ُعيِمَّسلا وهو ٌءْيَش ِهِلْثمُك سيل

 .ىرسي هلو ىنمي هل يواسي ريصبلا عيمسلا وهو ؛نيمي يبر يدي اتلك

 تاقولخملا تافص هبشت ال لجو رع هللا تافص نأ اًنايبو لجو زع هلل اًهيزنتف

 نحنف «نيمي يبر يدي اتلكو» :اًمنآ روكذملا ثيدحلا يف مالسلا هيلع لوسرلا لاق

 اج
 ب ہا



 لوقف انسفنأ فصن نأ انل زوجي له نكل :لامش انلو نيمي انل انسفنأ فصن رشبلا

 هميظعت يف لوقي مالسلا هيلع لوسرلا اًبطاخم نييرصملا ظاَعْولا ضعب لاق امك

 زوجي الف ؛نيبملا لالضلا وه اذه !نيمي كيدي اتلكو هللا لوسر اي :هحدم يفو

 نكلو «لامش هلو نیمی هلف ؛هتيرشب نم فورعم وه امب الإ هسفن فصي نأ ملسملل

 اتلكو :لوقيف ةو هللا لوسر ناك ولو العو امس امهم ام اركب فصي نأ زوجي ال

 .ىلاعتو كرابت نيملاعلا بر اهب درفت امم ةفصلا هذه نأل ؛نيمي هللا لوسر يدي

 لجو زع هللا تافص نيب يظفل كارتشا دجوي نوملعت امك تافصلا يفرمألاو

 لاق هنكلو ةقباسلا ةيآلا يف متعمس امك ريصب عيمس هللاف ؛دايعلا تافص نيبو

 رصبلا اذهو عمسلا اذه نكل (؟:ناسنإلا)4 َريِصَب اًعيِمَ ٌهاَْلَعَجَق# :مدآل ةبسنلاب

 كرابت هلل نيتفصك رصبلاو عمسلا ةفص ةقيقح نع امهتقيقح يف اًمامت فلتخي

 لوك سيل :هلوق يف لجو زع هللا هركذ يذلا هيزنتلا اذهل اًديكأت «ىلاعتو
 يبر يدي اتلكو» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ءاج بابلا اذه نم (١1:ىروشلا) ءس

 دحأ ال نيمي يبر يدي اتلك امأ «يظفل كارتشا دجوي لامشلاو نيميلاف (نيمي

 .ىنعملا نع اًلضف ظفللا يف هكراشي

 .لاؤسلا اذه نع باوجلا وه اذه

 (01:15:75 )١5[(/ ةدج یواتف)

 يو يبنلا نع يور ام باب 1

 (...هللا نيمي رححلا» :لاق هنأ

 :[لاق هنأ لَم يبنلا نع يور]

 .(ركنم). «هدابع اهب حفاصي ضرألا يف هللا نيمي دوسألا رجحلا»



 :[مامإلا لاق]

 نع تكسي نأ بئاجعلا نمف ؛"ركنم ثيدحلا نوك: يأ" كلذ تفرع اذإو

 ام لوأتيو (175 - ١1/5 /۷) " تاقبطلا ليذ " يف بجر نبا ظفاحلا ثيدحلا

 2" ةقيقح هللا نيمي دوسألا رجحلا " :لوقي ناك هنأ يلبنحلا سوعافلا نبا نع يور

 هذه يف ةقيقح وه ىنعملا اذه نأو «ليبقتلاو مالتسالا لحم هنأ هنيميب دارملا نأب

 كلذ نع هينغي ناكو ءالصأ ةيتاذلا ةفصلا مهوي ام هيف سيلو ءًازاجم سيلو ةروصلا

 عرف ريسفتلا نأل هليوأت وأ هريسفتل يعاد ال هنأو ءثيدحلا فعض ىلع هيبنتلا هلك

 .(۳۹۲ ۰۳۹۰ /1)"' ةفيعضلا"

 ہا 7



 (قاسلا ةفص)

 ىلاعت هلل قاسلا ةفص تابثإ باب ]487[ 

 قاسلا ةيآ لوأت نم ىلع درلاو

 نيلوألا هللا عمجي» لاق ۳ يبنلا نع هنع هللا يضر دوعسم نب هللا دبع نع

 نورظتتي مهراصبأ ةصخاش ةنس نيعبرأ ًامايق مولعم موي تاقيمل نيرخآلاو

 .ءاضقلا لصف

 مث ءيسركلا ىلإ شرعلا نم مامغلا نم للظ يف لجو رع هللا لزنيو :لاق

 نأ مكرمأو مكقزرو مكقلخ يذلا مكبر نم اوضرت ملأ سانلا اهيأ :دانم يداني

 يف نودبعيو ؛نولوتي اوناك ام مكنم سانأ لك يلوي نأ ائيش هب اوكرشت الو هودبعت
 نودبعي اوناك ام ىلإ موق لك قلطنيف ىلب :اولاق ؟مكبر نم ًالدع كلذ سيلأ ءايندلا

 نم مهنمف :نودبعي اوناك ام هابشأ مهل لثميو نوقلطتیف :لاق ءايندلا يف نولوتيو

 ام هابشأو ةراجحلا نم ناثوألاو رمقلا ىلإ قلطني نم مهنمو ءسمشلا ىلإ قلطني

 .نودبعي اوناك

 ًاريزع دبعي ناك نمل لثميو ؛ىسيع ناطيش ىسيع دبعي ناك نمل لثميو :لاق

 مهيتأيف ىلاعتو كرابت برلا لثمتيف :لاق ؛هتمأو ةا دمحم ىقبيو ءريزع ناطيش

 هانيأر ام اهلإ انل نإ نولوقيف :لاق ؟سانلا قلطنا امك نوقلطنت ال مكل ام :لوقيف

 اهانيأر اذإ ةمالع هنيبو اننيب نإ :نولوقيف «هومتيآر نإ هنوفرعت له :لوقيف.دعب



 .هاتقرع

 نع فشكي كلذ دنعف هقاس نع فشكي :نولوقيف ؟يهام لوقيف :لاق

 رقبلا يصايصك مهروهظ موق ىقبيو ًادجاس قبط هرهظل ناك نم لك رخيف «هقاس

 مهو دوجسلا ىلإ نوعدياوناك دقو :نوعيطتسي الف دوجسلا نوديري
 .ثيدحلا ...نوملاس

 :[مامإلا لاق]

 داق دوُجُّسلا لإ َنْوَعْذُيَو قاس نَع سكي موي :ىلاعت هلوق ىلإ ةراشإ هيف
 قاسلا نأ نايبو ءةيآلا 4...اوُناَك ْدَقَو ُةَل ْمُهَقَهْرَت ْمُهُراَصْنأ َةَعِشاَح «َنوُعِيِطَتْسَي

 هب حرص ام ريغب هلوأتي نم ىلع حيرص در هيفف «هلالج لج هللا قاس وه امنإ اهيف
 OA) 0/7 )ةحيحصلا ىف هتج رخ تنك امم هريغو ثيدحلا اذه

 .(1؟95/*) "بيهرتلاو بيغرتلا ىلع قيلعتلا"

 قاسلا ةفص باب 197“ ]

 :[ اپ هللا لوسر لاق]

 دجسي ناك نم ىقبيو «ةنمؤمو نمؤم لك هل دلجسيف «هقاس نع انبر فشكيل -

 .(ًادحاو ًاقبط هرهظ دوعيف دجسيل بهذيف ءةعمسو ءاير ايندلا ىف

 :[مامإلا لاق]

 لّبِق نم فعض هيف ناك نإو وهف :"ثيدحلا ةاور دحأ" ديعس نب ديوس امأ

 .تيأرو تعمس امك ديز نع ىرخأ قرط نم عباتم هنآل ؛انه كلذ هرضي الف هظفح

 wu عا ]|

 معنا



 نب ماشهو ةرسيم نب صفح هعبات دقف «لاله يبأ نب ديعس نع لاقي كلذ لثمو

 يف هلعجي ثيدحلا ىلع ةثالثلا ءالؤه قافتاف «قاحسإ نب نمحرلا دبعو دعس

 نع " :لوألا لاقف «هنم فرح يف فلتخا دقل معن. فصني نم دنع دقنلا نم ةاجنم

 . "قاس نع " :نورخآلا لاقو " هقاس

 ٥۳۹( /۸) " حتفلا " يف ظفاحلا لاق كلذلو ليمأ ءالؤه ةياور ىلإ سفنلاو

 نع " هلوق يف :لاق مث. كلذك يليعامسإلا اهجرخأف " :لوألا ظفللاب هركذ نأ دعب

 :ظفلب ملسأ نب ديز نع ةرسيم نب صفح قيرط نم هجرخأ مث. ةركن " هقاس
 ال ةلمجلا يف نآرقلا ظفل اهتقفاومل حصأ هذه :يليعامسإلا لاق. قاس نع فشكي

 نع هللا ىلاعت :نيقولخملا ةهباشم نم كلذ يفامل حراوجو ءاضعأ وذ هللا نأ نظي

 . " ءيش هلثمك سيل كلذ

 نم هسفنل هللا هتبثأ ام تابثإ نم مزلي ال نكلو ءيش هلثمك سيل معن :تلق

 نأ امكف «هيبشتلا ىلاعت هتاذ تابثإ نم مزلي ال امك «ًالصأ هيبشتلا نم ءيش تافصلا

 تافصلا هبشت ال ىلاعت هتافص كلذكف «تباث قح يهو تاوذلا هبشت ال ىلاعت هتاذ

 نم روذحم الف ؛ههيزنتو هتمظعو هللا لالج عم بسانتت ةتباث قئاقح اضيأ يهو

 ثيح نم ىرأ تنك نإو انأو عرشلا يف كلذ تبث اذإ ىلاعت هللا ىلإ قاسلا ةبسن

 ثيح نم يدنع امهنيب قرف ال هنإف " هقاس " ظفل نم حصأ " قاس " ظفل نأ ةياورلا

 حرصأو ىلاعتو كرابت هللا قاس وه ىنعملا نأ ىلع لدي ثيدحلا قايس نآل ةياردلا

 ةيآ نم هللا نيبو مكنيب له " :ظفلب مكاحلا دنع ماشه ةياور كلذ يف تاياورلا

 ؟اهنوفرعت

 . "... قاس نع فشكيف ؛قاسلا معن :نولوقيف

ل
ا
 



 كرابت ةلالجلا يذ قاس وه امنإ ىنعملا نأب حيرصلاك وأ حيرص اذهف :تلق

 . ىلاعتو

 نع " :لوقي ناك نيح ىنعملاب ةرات هيوري ناك لاله يبأ نب ديعس نأ رهاظلاف

 ةحص دكؤي امم نأو. قحلا باصأ هنأ مادام كلذ نم هيلع سأب الو «" هقاس

 نإو اعوفرم يقهيبلا هركذ يذلا دوعسم نبا نع دهاشلا كلذ ةلمجلا يف ثيدحلا

 " ديحوتلا " يف ةميزخ نبا هجرخأ دقو اعوفرم نآلا هيلع تفقو نكأ مل
 نوقرتفت :لاق هللا دبع دنع لاجدلا اوركذ " :لاق ءارعزلا يبأ قيرط نم (5١١ص)

 هللا لثمتي مث :لاقو :هلوطب ثيدحلا ركذف... قرف ثالث هجورخ دنع سانلا اهيأ

 فشكي كلذ دنعف هانفرع انل فرتعا اذإ هناحبس :نولوقيف ؟مكبر نوفرعت له

 . "ًادجاس هلل رخ الإ ةنمؤم الو نمؤم ىقبي الف ءقاس نع

 ئناه نبا هللا دبع همساو ءارعزلا يبأ ريغ نيخيشلا لاجر تاقث هلاجرو :تلق

 ةملس هتخأ نبا ريغ هنع وري ملو يلجعلاو نابح نباو دعس نبا هقثو دقو يدزألا

 قباسلا فالخلا يف صن وهو ءاعوفرم رخآ ًادهاش ثيدحلل تدجوو. ليهك نبا

 :وهو هتحارصو هتزعل ءارقلا ىلإ هقوسأ نأ تببحأف «يوق هدانسإو " قاسلا " يف

 ىقبيو نودبعي اوناك امب موق لك قحلي :دانم ىدان دحاو ديعصب دابعلا هللا عمج اذإ"

 رظتنن :نولوقيف ؟انهه متنأو اوبهذ سانلا لاب ام :لوقيف مهيتأيف :مهلاح ىلع سانلا

 ءهقاس نع مهل فشكيف هانفرع انيلإ فرعت اذإ :نولوقيف ؟هنوفرعت له :لوقيف ءانهلإ

 دوجسلا ىلإ نوعديو قاس نع فشكي موي# :ىلاعت هللا لوق كلذو ادجس نوعقيف

 ."ةنجلا ىلإ مهدوقي مث ءدجسي نأ عيطتسي الف «قفانم لك ىقبيو (نوعیطتس الف
 .( ١ ؟ة- 1719 178/97 "ةحبحصلا"

a 
 يا



 ةمايقلا موي هقاس نع ىلاعت هللا فشك باب [5*94]

 لوق هلوأ يذلا ةعاسلا تامالع يف ورمع نب هللا دبع ثيدح رخآ يف ءاج]

 :[لاق هِي يبنلا نأ «نيعبرأ ثكميف لاجدلا جرخي» : او يبنلا

 .«قاس نع فشكي موي كلذو ابيش نادلولا لعجي موي كلذف»

 :[ مامإلا لاق]

 لك هل دجسيف «هقاس نع انبر فشكي موي «ةدشو برك موي ةمايقلا موي يأ

 مترفك نإ نوقتت فيكف# :نيتبآلا ىلإ ريشي ريخألا مسقلاو...نيئارملا نود «نمؤم

 قاس نع فشكي موي# :ىلاعت هلوقو (17-لمزملا)#اًبيش نادلولا لعجي اموي

 ٠١۲۹(. /۳)" حيباصملا ةاكشم قيقحت"

 ىلاعت هلل قاسلا ةفص تابثإ باب 1

 نع ىلاعت هللا فشكي له :لئاسلا لوقب !هللا كظفح دلاولا ةليضف :لاؤس

 .اًريخ هللا مكازجو حيضوتلا وجرن ؟بتكلا ضعب يف ءاج امك ةمايقلا موي هقاس

 ءاملعلا فقاوم تفلتخا دقو ؛يراخبلا حيحص يف كلذ يف ثيدحلا :خيشلا

 هللا تافص نم ةفص هنأل ؛ثيدحلا رهاظ عم فوقولا يدنع حجرتي يذلاو «ههاجت

 فلسلا ءاملع فقوم وه امك ليطعت نودو فييكت نود كلذب ناميإلا بجيف :ىلاعت

 ( ٠:۳۹:٤۲ /ب ۳ ۹)"روللا ةلحر"

ل
ا
 



 «هقاس نع انبر فشكي» :ثيدح لاح باب |*]

 .(هقاس نع انبر فشكي» .قاسلا ثيدح :لاؤس

 "رونلاو ىدهلا" )٥۲۹/ ۲۰:۳١ 0(

 موي# :ىلاعت هلوقل سابع نبا ريسفتب ذخؤي له باب 73

 ًامئاد نيرسفملاف (4؟:ملقلا»4ٍقاَس ْنَع ٌففَشْحُي َمْوَي ىلاعت هلوق ريسفت :لئاسلا

 يف ءاج امك وأ هقاس نع اتبر فشكي ةميركلا ةيآلا نيبي يللا يراخبلا ثيدح نوركذي

 ةمركعو سابع نبا لوق تاريسفتب ثيدحلا يف دروي تقولا سفن يف نكل .ثيدحلا

 يف ءاج امك ةدشلا وأ ةبركلا عفد وأ بركلا موي انه قاسلا نع فشكلا هنأ دهاجمو

 تافصلا صوصن رارمإ ينعي ةلأسم يف نوكي قفاوتلا فيك انهف «برعلا ةغل ريسفت

 نبا لوق ريسفت نعو ةيآلا هذهب جتحت سانلا نم ريثكلا نأو اميس ال ءاهرهاظ ىلع

 .ًادج ةريثك لئاسم ىف ةنسلا لهأ ىلع درلاب ةيآلا هذه ىف سابع

 مهفلا يف هقلطنم نوكي نأ ماع بلاط لك ىلع بجي «كيف هللا كراب :خيشلا

 لوصأب قلعتم اهنم ناك ام ٌءاوس ةيلوصألا ةيملعلا دعاوقلا ىلع ًامئاق هقفلا يفو

 لوق ضراعي نأ ملعلا لهأ نم ٍدحأ دنع ملعلا نم سيل «هقفلا لوصأ وأ ثيدحلا

 ةلواحم ملعلا نم سيل يلاتلاب مث ءًاموصعم سيل نمم هريغ لوقب ا هللا لوسر

 ركفلا لامعإل ةجاح كانه سيل ءفوقوملا لوقلاو عوفرملا ثيدحلا نيب قيفوتلا

 نإ سابع نبا لوقف «فوقوملا ثيدحلاو عوفرملا ثيدحلا نيب قيفوتلا ليبس يف

 ؟اذامل ؟ةلكشملا يهتنتف مالسلا هيلع لوسرلا لوق ضراعي نأ يغبني ال ءحص
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 نيب اوقفوت نوديرت ةلكشم اهسفن تاذ يف يه تسيل ةيضق اوجلاعت نأ نوركفت

 .يغبني ام اذه !سابع نبا لوقو مالسلا هيلع هلوق

 ماذح تلاق ام لوقلا نإف اهوقدصف ماذح تلاق اذإ

 لهأ ةلكشم تسيل هريغ ىلإ تفتلن نأ يغبني امف ءًالوق لوسرلا لاق اذإف

 مه مهنيبو اننيب ةلكشملا يهام بهاذملا ةبصعتم مه ءالؤهو ةعدبلا لهأو ةنسلا

 نومدقي مهو مهدنع امأ ءاندنع ةلكشم تسيل هذه ؛ةلكشم هذه مامإلا لاق نولوقي

 اندنع امأ «مهدنع ةلكشم يه ةمئألا نع ًالضف لسرلا ديس لوق ىلع مامإلا لوق

 . باوجلا تلصح كلعل ءادبأ كلذ يف لاكشإ الف

 لهأ بهذم هنإ :لوقي جتحي مهضعب نوجتحي نكل «كيف هللا كراب هآ :لئاسلا

 :نولوقي مهضعبو ءاملعلا مهف ىلع نوكي ةيعرشلا صوصنلا يف ةعامجلاو ةنسلا

 ذخأت لوقي دهاجم ةمركعك نيعباتلا نم ءاملعلاو هنع ىلاعت هللا يضر سابع نبا هنإ

 .مه مهمهف ىلع ةيآلا مهف
 ةلأسم نوكي امل نكل «حيحص مالكلا مهف ةلأسم نوكي امل ةلأسملا :خيشلا

 فشكي موي ءًافنآ انلق امك ةلأسملا ٍلئنيحف ؛ًافالخ لبقي الو ءرخآ ًامهف لبقي ال صن

 نوكت امئيح امأ «هذه مهفلا... ىلع سيل يلاعتو كرابت هقاس نع يأ يقاس نع

 كلذ يف عجرملا نأ كش ال يبرعلا بولسألا ثيح نم نيهجو لمتحت ةلأسملا

 . ءاملعلا ىلإ

 "رونلاو ىدهلا" )٥۸۲/ ۳۷:۳۹: ٠١(

ل
ا
 



 هنأ ينعي اذه لهف «لجو زع هلل قاسلا ثبثي ال ةيميت نبا مالسإلا خيش :لاؤسلا

 ؟لوصألا فلاخ

 .داهتجاب اذه هنأل ؛فلاخ ام ال :خيشلا

 .اهانث ام وه :رخآ لخادم

 رع هلل ةفص تسيل اهنأ ةبآلا مهفف ؛كلذ وحنو ةدشلاب قاسلا رسف :خيشلا

 .معن.لجو

 نأ لاق امنإو ءًءادتبا قاسلا فني مل وه هللا همحر مالسإلا خيش :رخآ لخادم

 تايآ نم تسيل ؛«(4؟:ملقلال# ٍقاَس ْنَع ٌفَشُْكُي َمْوي# :ىلاعتو هناحبس هللا لوق

 يبأ ثيدح نم اهومهف امنإو ءةيآلا نم اهومهفي مل اهوتبثأ نيذلا امنإو «تافصلا

 اذه نيب ناتشو «تافصلا تايآ نم تسيل ةيآلا هذه نأ لاق امنإو هلل ةفصك

 .ملعأ هللاو ءباوجلا اذهو باوجلا

 .ريخ هللا كازج :خيشلا

 يف هيلع ًالصفم ًادر در مالسإلا خيش ذيملت هللا همحر ميقلا نباو :لخادملا

 .ملعأ هللاو ««ةلسرملا قعاوصلا»

 .ًاريخ هللا كازج.سيوك :خيشلا

 .كلذك تنأو :لخادملا

 0١:51:09( /559) "رونلاو یدهلا"

 ا ا
 ہا كس



 «رانلا يف همدق رابجلا عضي» م هلوق ىنعم باب ]4۳4[

 ثيدحلا اذه نولوؤي ةرعاشألا «راتلا يف همدق رابجلا عضي» :ثيدح :لاؤس

 .هقلخب طلتخي وأ رانلاب ًاطلتخم نوكي هللا نأ... :ىلوألا ةهبشلا

 ؟اذه ىلع درن فيكف «هنوري رانلا لهآ نأ :ىرخألا ةهبشلا

 لوأ يه ام (١١:ىروشلا)#ُريِصَبلا ُعيِمَّسلا َوُهَوْيَش هلك سيل :خيشلا

 ههيبشتو لجو زع هللا فييكت نم يتأي اذه ءةيهلإلا تافصلا ضعب ىلع درك ةهبش

 اهيف زوجي ال «ةيبيغلا صوصنلا لك يف لصألاك ةيهلإلا تافصلا يف لصألا

 سيل :لاق امك لجو زع هللاف دهاشلا ىلع بئاغلا سايق اهيف زوجي الو عسوتلا

 باتكلا يف ءاج امب نمؤن نحنف (١1:ىروشلا)4ٌُريِصَبلا ٌعيِمَّسلا ٌوُهَو ءىس هِلثوك

 امكو كلذ وحن وأ ليوأتب راكنإو ليطعت ًاضيأ نودو هيبشتو فيبكت نود ةنسلاو

 :هللا همحر ميقلا نبا لاق

 هيومَملاب سيلةباحصلا لاق 2 هلوسرلاق هللا لاق معلا

 هيقف يأرنيبولوسرلا نيب ةهافس فالخلل َكَبْصَت ملعلا ام

 هيبشتلاو ليثمتلا يم ًارذح اهيفنو تافصلا دج الو الك

 نمآ نمؤملا اذإف #ءيش هلثمك سيل# :ةميمض عم ءاج ام لكب نمؤن نحنف

 .هريغ معن «ليطعتلا ةدسفمو هيبشتلا ةدسفم :نيتدسفملا نم اجن اذهب

 )٠٠:9۸:٤۸/۸٠( "رونلاو ىدهلا "

 سس



 ؟نيمدق ىلاعت هلل تبثن له باب 144۰1

 يأرلل لاجم ال ةيفيقوت يه ىلاعتو كرابت هللا تافصل ةبسنلاب :لاؤس

 هللا يضر سابع نبا لوقب ىلاعتو كرابت هلل نيمدقلا تابثإ ةلأسمف ءاهيف داهتجالاو

 صوصتلا نأب ًاملع ءنيمدقلا عضوم وه :لاقف يسركلا نع لثس امدنع :امهنع

 هلل نيمدقلا انتبثأ اذإ لهف ءالعو لج هلل لجّرلا ةفص دارفإب تءاج ةنسلا يف ةدراولا

 لاجم ال ةيفيقون هللا تافص نأ :يهو ةروكذملا ةدعاقلا انفلاخ دق نوكن لجو زع

 تابثإ نع فقنو اهدرفمب لجّرلا تابثإ ىلع رصنقن اننأ مآ ءاهيف داهتجالاو يأرلل

 ؟نيمدقلا تابثإ ةينثت

 ال ةفوقوملا ثيداحألاو «فوقوم وه ملعت امك سابع نبا ثيدح :خيشلا

 دب ال لب ؛عوفرملا مكح يف تسيل اهنأ وأ عوفرملا مكح يف اهنأب لوقلا اهيف قلطي
 .ليصفتلا نم كلذ يف

 نأ نكمي ال فوقوملا ثيدحلا ناك اذإ :يلاتلا وه يملع هيلإ ىهتنا يذلاو

 كاذنيح تايليئارسإلا نم نوكي نأ لمتحي الو «آلوأ داهتجالاو يأرلا لّبَق نم لاقي

 نوكي نأ لمتحي هنآل ؛ليبقلا اذه نم سيل ثيدحلا اذه :عوفرملا مكح هل نوكي

 امهنع هللا يضر سابع نبا نع رخآلا ثيدحلا ًالثم فالخب «تايليئارسإلا نم

 لزنأ مث ايندلا ءامس يف ةزعلا تيب ىلإ ةدحاو ةلمج لزنأ نآرقلا نأب :لوقي يذلا

 نأ نكمي الو «نآرقلا نع ثدحتي هنأل ؛ًايليئارسإ نوكي نأ نكمي ال اذه ءًامُجْنَأ

 اذه امأ «عوفرملا مكح هل ًاذإف «يبيغ رمأ نع ثدحتي هنأل ؛داهتجالاو يأرلاب نوكي

 .كلذك سيلف

 (01 1:57:58 /80*) "رونلاو ىدهلا"

 ۳۱۲ ا



 (نينيعلا ةفص)

 لجو زع هلل نينيعلا ةفص تابثإ باب [441]

 حيرصو صوصنلا رهاظ صنلا هيف درو ام لجو زع هلل نيعلا ةفص يف :لاؤس
 ؟نيعأ وأ نيع هلل نأ ةنسلاو نآرقلا

 ؟ثيدح يأ ينعي ةنسلا رهاظ :خيشلا

 .نآرقلا دصقأ :لئاسلا

 هنأل نينيع نم رثكأ كانه نأ ينعيال اذه كاَنيْعَأي َكَّنْإَمط :نآرقلا :خيشلا

 نم رثكأ هل نأ ينعي ال اذه نانثا عمجلا لقأ نايحألا نم ريثك يف قلطأ اذإ عمجلا

 نآرقلل ةلّمَكُم نوكت امئاد ةنسلا نأل ؛فرعأ نأ تببحأ ةنسلا تلق امل نكل «نينيع

 فلسلا يأر نم سيل ينعي ثداح يأر اذه هنأ دقتعأ انآ «مولعم وه امك ةحّضومو

 ىمادقلا ءاملعلا ضعبو «نيئيع هل نأ دئاقعلا بتك يفو ديحوتلا بتك يف لوقنملاو

 ىريال مكدحأ نأو ءروعأب سيل مكبر نإو روعأ هنإ» :لاجدلا ثيدحب نولدتسي

 نع ثراوتملاو نينيع نم رثكأ هل نأب حيرص صن اندنع سيلف ؛«تومي ىتح هبر

 يذلا هقرط ةرثك ىلع لاجدلا ثيدح رهاظ ىلع نينيعلا ثابثإ وه فلسلا ةديقع

 ةيفاط هينيع ىدحإ لاجدلا نأ هاوس لابلا يف رطخي الو «ثيدحلا اذه نم ردابتي

 نينيعلاب فوصوم لجو زع هللا نأ كلذ ىنعم «روعأب سيل مكبر نإو روعأ وهو

 رومألا ًادبأو امئاد لوقن امكو ءرثكألاب صن اندنعام نأل رثكأب الو ةثالثلاب سيلو



 يغبني ال ىلاعتو كرابت نيملاعلا بر وهو بويغلا بيغب قلعتي ام ةصاخبو ةيبيغلا

 حلاصلا انفلس نع انءاج يذلا ءيشلاب امنإ كلذ هباش ام وأ... هسيقألاب هفصن نأ

 .ثيداحألا هب تءاجو

 هيف ثيدح مهضعب ركذ كانه نأ ةنسلاو نآرقلا تركذ امل تئنظ انأو

 هيلع فرعتلاب تعراس كلذلو هفرعن ال اماذهو نينيع نم رثكأ هل نأب حيرصتلا

 نيع نع طقس يصاعلا نع لوقي هريغو ميقلا نبا لوق الثم بيط :ةلخادم-

 ؟ءيش اهيف ةلمجلا هذه له هللا

 نيعي دصقي ال كاَنيْيَعَأب كَل ةقباسلا ةيآلا هنأل اذه ءيش اهيف ام :خيشلا-

 ءانفارشإ تحتو انتياعر تحت تنأ ينعي ةلهجلا ضعبل ردابتي دق يذلا ىنعملا

 .ليبقلا اذه نم وه ميقلا نبا ةملكف ءاذه الإ ينعي دوصقملا سيلو

 وأ ناسنإلل الثم دي لوقت هنإ تافصلاو ءامسألا يف ةدعاق يف خيش :ةلخادم

 كانه نكلو ءاذك وأ ةيانك نوكت ةجهل هذه تناك نإو ينعي ءاذه يِلوُط دي هل لوقن

 ةغيصلا هذه تناك نإو اننيعأب يرجت الثم لجو زع هللا نع لوقن كلذكف دي ةقيقح

 . هذه ةيحانلا نم تبثت اضيأ نكلو ضعبلا اهلوؤي دق

 ؟كريبعت دح ىلع اهلوؤت ال تنأ نكل :خيشلا

 .لوؤت ًاضيأ ال :ةلخادم

 نكل حيحص تنأ هلوقتب يذلا ريسفتلا وه اذه اليوأت اهيمست ال نكل :خيشلا

 عمجلا نآل كلذ يف صن سيل نينيع نم رثكأ ينعي هنأب صن اذه له ثحبلا

 . نانثا هلقأ

 ۲۱۴ ا



 اهلام ةمحرلاو «هتمحر يدي نيب ىلاعت هلوق ةيحان نم خيش اي دصقأ :ةلخادم

 ؟انه تقبطنا ام ةدعاقلا هذه مدق هلام قدصلاو قدص مدق :نيدي

 ثقل اب َدُجْسَ نأ ٌكَحَنَم اَم# ةبآلا فيك اهريغ يف تقبطنا :خيشلا

 .0/:ص)# يدي

 . ليوأتلا لبقي اذه

 .ًادبأ ال :ةلخادم

 . ًادج ريثكو ريثك هلاثمأو انيفكي اذه ًاذإ :خيشلا

 ؟ةعطاخ مأ ةحيحص ةدعاقلا هذه :ةلخادم

 تباث... لصألا نأ انيدل تبث امل ةبسنلاب ةحيحص نكل ةحيحص ال :خيشلا

 هذه ؛كلذ وحنو قدص مدقو ةمحرلا ةيضقب تيتأ امل نكل :ىرخأ صوصن يف

 «قايسلا اذه يف تركذ يتلا ءاضعألا هذه اهل نأ فلس انيدل تبثي مل ةيونعم رومأ

 هنومسي ىنعمب ةفصلا هذه يتأت مث ةفص نم لجو زع هلل تبثام نيب قرف يفف

 هنومسي ام وه ناكملا كلذ ىف دوصقملا ىنعملا وه نكل ًازاجم سيل وهو ايزاجم

 سيل هلل ةتباث نيعلا ةفصف اليوأت سيل «اَنِيُيْعَأِب َكَنإَفل كل تلق كلذلو ليوأتلاب

 . ىرخأ صوصنب امنإو ةيآلا هذه درجمب

 . ةيآلا دصقأ الو ةدعاقلا دصقأ انآ ال :ةلخادم

 . قرفلا كل نييأ ةدعاقلا نع كتبجأ انأ :خيشلا

 . اهسفن ةدعاقلل عجرن ام عجرملا ىلع عجرن ينعي اذه :ةلخادم

 تبث اميف ةدعاق يه ءناكم يف قبطت الو ناكم يف قبطت ةدعاقلا نكل :خيشلا



 نيلاثملا نكل ءًادي هل نأ ًاقبسم نحن ملعن ةليوط ريمألا دي تنأ تلق امك الثم «ينعي

 اهل ةمحرلا نإ انيدل تباث شم هتمحر يدي نيب حيرلل ةيسنلاب تنأ مهتركذ يذلا

 هذهل ةتباث ةفص كانه نوكي ال امنيح قبطت الو «قبطت نأ ىغبني ثيح قبطتف «نادي

 . تاذ ىه ام ةمحرلاف ىناعملا

 ؟ًاعرش مآ دي اهل سيل ةمحرلا نأو دي ريمألل نأ ًالقع ملعأ خيش :ةلخادم

 نيملاعلا برل ةبسنلابو ةدهاشمو القع فرعت ناسنإلل ةبسنلاب ال :خيشلا

 الإ سيلو بيغلاب ًاناميإ فرعت
 ٠٠:۳١( :۳۹ /۱۸۳) "رونلاو ىدهلا"

 ؟نينيع هلل نأب صن كانه له باب 1

 نيعلا ةينثث ىلع ليلد كانه لهف ءًانيع ىلاعتو هناحبس ائبرل نأ نمؤن :لئاسلا

 ؟لجو زع هلل ةبسنلاب

 هللا نأ مزلتسي كلذو «فورعملا لاجدلا ثيدح ىوس صن كانه سيل :خيشلا

 كانه ناك اذإ رضحتسأ ال نكل ؛نينيع هل نأ لامكلا ةفص هل نأب عوطقملا لجو زع

 دنتسم اذهو «فلس نع ًافلخ ةاقلتملا دئاقعلا نم اذه امنإ «كلذ يف حيرص صن

 .هرضحتسأ ال ام اذهو حضوأ وه ام نوكي نأ الإ كلذ يف حضاو

 601:15 : هال /۳۱۷) "رونلاو ىدهلا"
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 عضي هللا نأب ناميإلا باي ] 
 ...عبصإ ىلع ضرألاو عبصإ ىلع تاومسلا

 اَبأ اي وأ دمحم اَي :لاقف لا ّيبنلا ىلإ ٌرْبَح َءاَج لاق ٍدوُعْسَم نُ هللا دبع ْنَع 5 هاد يس اا 1 للا 2 نإ يما غم ع ساس هر ها هە

 ىلع َنيِضَرَألاَو «مَبْصِإ ىلع ٍزَمايقلا َمْوَي ٍِتاَوَمَّسلا َكِسْمي َىلاَعَت هللا نإ ماقا

 للا راسو ؛عَبْصِإ َىَلَع ىَرشلاَو ءاَملاَو ءعّبْضِإ َىَلَع َرَجشل 9 اَو َلاَبَجلاَو «عَبْضإ
 و ع < 2و 2 ر و ي وا ع ريك + دوق ي رە صر

 اًبجَعَت ةو هللا لوشَر َكِحَضَف .كلملا انأ يملا انأ لوقيف نهري مث عَبْصِإ ىلع

 .4َنوُكِرْثُياَمَع َىلاَعَتو ُهَناَحْبُش هيو ٌتاّيِوْطَم ُتاَوَمّسلاَو ٍةَماَِقْلا َمْوَي
e rg 2 

 ەپ 2 چ مهي © رو م

 ُهَتَضِيَف اعيدج ضْرَألاَو ورذق قَح هللا اوُرَدَق اَمَو#

 :[هل ًاقيدصت :دوعسم نبا لوق ىلع ًاقلعم مامإلا لاق]

 ًاقيدصت نكي مل لاب هكحض نأ اومعز نيذلا نيملكتملا ضعب ىلع در هيف

 دهاشلا ناك اذإ اميس ال «بئاخلا ىري ال ام ىري دهاشلا نإف هيلع ادر امنإو ربخلل

 ًاقيدصت" اذه هلوق يف دوعسم نبا ةئطخت نأ ةقيقحلاو ؟دوعسم نبا هلب ءًايباحص

 نيملاعلا بر تافص نم ريثك راكنإ ىلإ هلهأب يدوأ يذلا ليوأتلا مؤش نم وه "هل

 مدعو يباحصلا ةئطخت ىلإ مهب يدؤي نأ نذإ ًابيرغ سيلف ءاومعز هيزنتلا مساب
 نبا نأ كلذ ىنعمو «ميسجتلاب ناميإ هنأ مهدنع همزال يذلا لوقلا اذه يف هقيدصت

 .ناعتسملا هللاف !مهدنع مسجم دوعسم

 81/١(. ص)"ملسم حيحص رصتخم"
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 تبثت لهو ؟عباصأ ةسمخ ىلاعت هلل نأ لاقي له باب 4]

 ؟موهفملا ةلالدب ةفصلا

 .عبصأ ىلع تاوامسلا عضي هللا نأ, :ثيدحلا :لئاسلا لوقي :ةلخادم

 اذه نم ضعبلا مهفف ءاسمخ ٌلعف «عبصأ ىلع لابجلاو «عبصأ ىلع نيضرألاو

 ؟نولوقت ام .كلذ ضعبلا ركنأو «هيبشت ريغ نم عباصأ سمخ هلل نأ صنلا

 .هنم صقنن الو هيلع ديزن ال ثيدحلا ... ال :خيشلا

 ؟نانيع لجو رع هلل نأ :لاقي له ءنيعلا يف درو يلا :ةلخادم

 .انلق ةيمستلا تءاج اذإ ؛ءاج امك :خيشلا

 .لاجدلا ثيدح الإ صن دري ملو :ةلخادم

 .«روعأب سيل مكبر نإ» يفكيو «معن :خيشلا

 .خيش اي موهفملا ةلالد نم اذه نكل :ةلخادم

 اًقوطنم ضراعي مل ام موهفملاب ذخأت نأ عنام يفام :خيشلا

 ..تافصلاو ءامسألا يف :ةلخادم

 .قوطنم هضراع اذإ الإ :ةجح موهفملا نأ اًمئاد :خيشلا

 )۹ ::81:88 /ب١۳) "رونلا ةلحر"

 ۳۱۸ ا



 (وقحلا ةفص)

 ؟ىلاعت هلل وقحلا ةفص ثبثت له باب []

 نم اهريغك وقحلا ةفص نأ لاؤسلا اذه نع مهل تبجأ وقحلا ثيدح :لاؤس

 ةذخآ وأ ةقلعم محرلا نأ ثيدح ءرخآ اندجو نكل «ىلاعتو كرابت هلل ثبثت تافصلا

 تافصلا يف نولوؤي يذلا ضعب لعج يذلا وه ثيدحلا اذه نأك .شرعلا مئاوقب

 .ثيدحلا اذه نع ةباجإلا ىه ام ىردأ امف... اذه اوذخأ

 ليوأت ينعيال اذه نكل ؛عنام الف داهتجا نع ناك اذإ !بيط :خيشلا

 .تاقصلا لك

 .خيش اي ثيدحلا هيجوت :ةلخادم

 زع هللاب قيليو ؛هرهاظ ىلع وقحلا «ثيدحلا يف ءاج امم رثكأ اندنع ام :خيشلا

 .شرعلا مئاوقب ةذخآ ثيدح :ينعي دصقأ :ةلخادم

 مئاوقب ةذخآ نأل لوؤت الو ٌررُمت مكيف هللا كراب بيغلا رومأ لك :خيشلا

 قلعت فيكف «ىنعم وهف محرلا امأ ءلجو زع هللا قلخ نم قلخ شرعلاف «شرعلا
 ءاج امم رثكأ لئاسملا هذه لثم يف ضوخلا زوجي الف :ملعأ هللا ؟شرعلا مئاوقب

 .هب صنلا

 (۰۰:۰۱:۳۹/ 5) " ةدج ىواتف"

 ۳۹ ا



 ةفص تشن له باب [55]
 م ١ وع

 ؟محرلا ثيدح نم اذخأ ىلاعت هلل زجحلا

 ؟محرلا ثيدح نم ًاذخأ لجو زع هلل زجحلا ةفص كانه له :لاؤسلا

 هللا نآل :لوقنف هيف ءاج امم رثكأب ثيدحلا اذه يف ملكتن عيطتسن ال :خيشلا

 ملسن اننكل ؛عساو ليوأتلا لاجمو ءب هيبن ناسل ىلع كلذب ربخأ دق لجو زع

 .لوأتن الو ًاميلست

 (۰ ۰:4۸:۳۹ /۱۸۸)"روللاو ىدهلا"



 دارملا نايبو هجولا ةفص)

 (ههجو الإ كلاه ءيش لك # :ىلاعت هلوقب

 هجولا ريسفت باب ]۹٤۷[

 #ههجو الإ كلاه ءيش لک :ىلاعت هلوق يف

 هلوق يف هجولا ريسفت ام :لئاسلا لوقي !هللا مكظفح دلاولا ةليضف :ةلخادم

 :AA) صصقلا)4ةَهْجَو الإ كلا ِءْيَش : لگ :ىلاعت

 نأل ؛انه زاجم الو زاجملا اهيلع نوطِقسُي يتلا تايآلا نم هذه اًضيأ :خيشلا

 تاذ انه دوصقملا نأ تايآلا ضعب يف ميركلا نآرقلا حالطصا وه امك دوصقملا

 ةدارإو ءزجلا قالطإ باب نم هنإ انلقل رشبب اًقلعتم رمألا ناك ولو «ىلاعتو كرابت هللا
 ةغللا يف فورعم ريبعتلا اذه نكلو ءءازجأ هل هنأب انير فصوُيال نکل ءلكلا

 ٍلْدَللا ٍقَسَع ء لإ ِسْمَّمَلا ٍكوُنُدِلَة ةالَّصلا م مقل :لوقي ىلاعتو كرابت هللاف ؛ةيبرعلا

 :ىلاعتو كرابت هلوقف (۷۸:ءارسإل) اًدوُهْشَم دم َناَك ِرْجَقْلا َنآْرُق َنِإِرْجَقلا َنآْرُقَو

 ينآرقلا بولسألا وه اذه نأل ؛انه زاجم الو رجفلا ةالص :ينعي ٌ«ِرْجَمْلا نارو

 مِقأ# :ةيآلا لوأ يف لاق ثيح قدألا ىنعملاب قابسلا وأ قايسلا هيلع لدي يذلا

 نارو نآرقلا مقأ :يأ (/8:ءارسإلا)َنآْرفَو ليلا نع ع یا ِسْمّشلا كولد َةالَّصلا

 مق: لاق كلذل ,رجفلا ةالص وه امنإ انه دوصقملا نآرقلاف (۷۸:ءارسإلا) رجم

 َناَك رجم َنآْرُم نإ رْجَقْلا َنآْرُقَو للا ٍقَسَع یل ِسْمّشلا كولد َءالّصلا
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 ةالص ينعي هنأ اندجول ةحيحصلا ثيداحألا ىلإ انعجر ول (04:ءارسإلا)4اًدوُهْشَم

 لاؤس نع ةباجإلا يف هركذ قبس امك زاجملا نم اذه اًَذإف :ةكئالملا اهدهشت رجفلا

 .ةقيقحلا وه اذه نأ ةقيقحلا نكلو مهضعب نم اًحالطصا قباس

 اوُءَرَفاَق# :ىلاعت لاق «لكلا ةدارإو ءزجلا قالطإ نم اًدج ريثكو ريثك هنم اذهو

 اماوُلَصَق :يأ او رفاق :انه دوصقملا اًّضيأ (٠٠:لمزملا»#نآرَقْلا نم َرَّسَيِتاَم

 يف ارقا :اهب دوصقملا سيلف ؛ةيآلا هذه ىنعم وه اذه «ليللا ةالص نم مكل رسيت

 هثلث ليللا مايق نم كل رّسيت ام :هلوق امنإو «نآرق نم كل رسيت ام ليللا ةالص

 .ةيآلا هذه ىلع ةمدقتملا تايآلا يف ءاج امك هفصنو

 تأي مل اذإ ملسملا نأ يبرعلا مهفي ال "”«ةفرع جحلا» : اب٠ لوق اًلثم كلذك

 فاط ال «ءيش لك ىهتناو ةفرع ىلع فقو هنأ ىوس جحلا ناكرأ نم ءيش يأب

 نم «ةفرع ىلع فقو امنإو «ةضافإلا فاوط فاط الو «ىعس الو «مودق فاوط

 ناكرأ مظعأ :يأ«ةفرع جحلا» :لوقي يبرعلا امأو «يمجعألا ؟مهفلا اذه مهني

 ال ءاًراجم هيمسي مهضعب برعلا دنع فورعملا وه بولسألا اذه «ةفرع جحلا

 .ةفرعب فوقولا وه جحلا لك جحلا نأ مهفي دحأ ال نكل «حالطصالا يف ةحاشم

 لالا وذ كبَر ة جَو ى هيو :ةيآلا نأ عوضوملا يف مهملاف
 ىقبي امنإو ؛ىلاعتو كرابت هاذ نود ههجو ىقبي ينعي ال (۲۷:نمحرلا)#ماًرکإلاَو

 .هتافص لماكب ىلاعتو كرابت هتاذ

 0017:18:71 /بالك) "رونلا ةلحر""

 )١( "عماجلا حيحص" )رقم۳٠۷۲(.

۲ 
 ہا



 ىلاعت هلوق رّسفُي له باب ]4 £۸1[

 ؟"ههجو هب ديرأ ام الإ" ب هجو اإ كلام ِءْ £ یش لکل

 | كَ ِءْيَ لك :ىلاعت هلوق ريسفت يف هللا همحر ريثك نبا لاق :لاؤس

 :ىلاعت لاق امك مويقلا يحلا يقابلا مئادلا نأب رابخإ وه :*ُهَهْجَو

 نع هجولاب اعف :YY) نمحرلا)4ٍماَرْكإلاَو لالجلا وذ كبَر هجو یو

 .هايإ الإ :يأ حم: صصقلا)4ةَهْجَو الإ كاك ِءْيَش + لک :هلوق اذكهو .تاذلا

 .ههجو هب ديرأ ام الإ :يأ يروثلاو دهاجم لاقو

 رابخإ اذه نإف ءلوألا لوقلا يفاني ال يناثلا لوقلا يفاني الو :ريثك نبا لوقي

 ةحلاصلا لامعألا نم ىلاعت هللا هجو هب ديرأ ام الإ ةلطاب اهنأب لامعألا لك نع

 .ىلاعتو هناحبس هتاذ الإ ةلئازو ةيئاف تاوذلا لك نأ هاضتقم لوألا لوقلاو

 ؟ريخألا مالكلا اذه يف كيأر شيأف

 اَهّْيَلَع ْنَم لَك ةيآلا قايسل بسنألا وه لوألا لوقلا نأ كش ال :خيشلا

 ءاهباحصأ عم لامعألا ىنفتس هنأل يناثلا ريسفتلا حصي الو. معن «(55:نمحرلا)(ِناَق

 لامعألاف ؛ةحلاصلا لامعألا اهيف دوصقملا :هلوقف «ةحلاط مأ تناك ةحلاص

 ْنَم لك :قابسلا لوأ يف ىلاعت هلوق نإف كلذل ءاضيأ اهلهأ عم بهذت ةحلاصلا

 ىلعو ءصاخشألاو تاوذلا نع ثدحتي لجو زع وهف «(۲۹:نمحرلا) نا اهيل

 .هيلع دمتعي نأ يغبني يذلا وه لوألا لوقلاف كلذ

 .لوألا وه يظفللا ريسفتلا ءًايظفل ًاريسفت

YY 2 



 .مالكلا اذه لوبقم ينعي :ةلخادم

 .ةيآلا ريسفت هنأ ىلع ال نكل «لوبقم :خيشلا

 :( 88: صصقلا)# ُهَهَجَو الإ ُكِلاَم ِءْيَش 00 :نيتيآلا نيتاه يف انلق ول :ةلخادم

 ٍلالجلا وُذ كبَر جَو ى قبول :هلوق ةيناثلا ةيآلاو ؛ىلاعتو هناحبس
 هناحبس هلل هجولا ةفص نيتيآلا نيتاه نم همهفن ام لك :(57:نمحرلا)#ماَرُكِإلاَو
 ةلطاب اهنإف هللا هجو اهب دري مل اذإ لامعألا نأ ًاضيأ امهنم مهفنو ؛ىلاعتو

 .ةدودرمو

 لوقلا يف تليق يتلا لاوقألا نم همهفن «ةيآلا نم همهفن لوقن ام :خيشلا

 ريغ نمضتيب ام ةيآلا ريسفت امأ ء«ةيآلا ريسفت يف ةثالثلا لاوقألا «يناشلا

 .لوألا ىنعملا

 ؟انخيش اي ىنعم نم رثكأ ةبآلا نم دافتسي نأ نكمُي له :ةلخادم

 كانه نكي مل اميف ىنعم نم رثكأ ذخؤي نأ نكمي هنأ كل تلق دق.ال :خيشلا

 .نيينعملا دحأ ددحت ةئيرق

 .ةنيرق يف انه نكلو «معن :ةلخادم

 .تاذلا دارملا هنأ حيرصلا لوقلاف

 .معن لوألا :خيشلا

 .دهاجمو يروثلا ريسفت تلبق انخيش اي كنكل :ةلخادم

 .حيحص ىنعم هنأ ىلع كل تلق :خيشلا

 ؟هلئاق ىلع رکنی ال :ةلخادم

 سلخ



 .ةيآلاب ةلص هل هارن ام نكل ءركني ال :خيشلا

 ؟صوصنلا يقاب نم اذه لاقي دق :ةلخادم

 .معن :خيشلا

 ٠٠١:٠١( :۳۷ /۷)"روللاو ىدهلا "

 :ىلاعت هلوق يراخبلا رسف له باب []

 ؟ىلاعت ِهِكْلُمِب 4ُهَهْجَواّلِإٌكِلاَم ٍءْيَش لگ
 امدنع يهو ةلأسملا هذه ركذ نع تلفغوأ ةلأسم تركذ دق سمألاب :لاؤس

 كا ٍءْيَش لک :ىلاعت هلوق ىنعم نع هحيحص يف مجرت يراخبلا مامإلا نأ تلق
 2 ا

 قو رم

 .(۸۸: صصقلا) هجو الإ

 ةيليلحت ةسارد همسا باتك نع مالكلا اذه تلقن انآ ةحارص هكلم الإ لاق

 هللا ءاش نإ لجرلا اذه نأ دقتعم تنكو بناكلا ماصع دمحأ هيتك رجح نبا ةديقعل

 همالك كيلع أرقأ نأ ديرأ نكلو حيحص هلقن ّنأ نكمم لوقأ تلز الو «حيحص هلق

 ٍءْيَش لكل صصقلا ةروسل يراخبلا ةمجرت مدقت دق :لوقي وهف بانكلا اذه يف

 .(۸۸: صصقلا)#© هَهجَو لإ ٌكِلاَه

 ةياور يف ظفاحلا لاق هكلم الإ هلوقو هللا هجو هب ديرأ ام الإ لاقيو هكلم الإ

 هباتك يف همالك اذهو ىنثملا نب ةديبع وبأ اذه رمعمو هركذف رمعم لاقو .يفسنلا

 دجأ ملف هسفن حتفلا ىلإ تعجر مويلا ًاعبط انأف وه الإ ظفلب نكل نآرقلا زاجم
 دجأ مل ًاضيأ حتفلا نود يراخبلا حيحصل تعجرو ءيشلا اذهب يراخبلل ةمجرت
 ةياورب دوجوم ءيش اذه نأ ىلإ ريشي هنأك انه هنكلو يراخبلا مامإلل مالكلا هذه

 .مكباوج فرعأ امف يراخبلا مامإلا نع يفسنلا

 Yo | ا ا



 .ًافلس مدق باوجلا :خيشلا

 ..عقأ نأ ةفاخم اذه نيبأ نأ تدرأ ًاعبط انآ :ةلخادم

 .ريخ هللا كازج :خيشلا

 .. يراخبلا مامإلا نع مالكلا :ةلخادم

 :هنأل ةملكلا هذه يراخبلا لوقي نأب كشلا ينم تعمس تنأ ينعي :خيشلا

 .(707:نمحرلا)4 ماَرُكإلاَو لالا وذ كبَر جَو ىَقْبَيَو#

 دوجوم اذه ناك نإ :ًاضيأ تلقو نمؤم ملسم هلوقي ام اذه يخأ اي ءهكلم يأ

 اذهب نآلا ريخ هللا كازج تنأو ًافلس مَّدَق باوجلا ًاذإف «خسنلا ضعب يف نوكي دقف

 نيع وه يذلا ليوأتلا اذه لثم يراخبلا يف سيل نأ دكؤي هتركذ يذلا مالكلا

 . لضفتإ «ليطعتلا

 انأو ةرابعلا هذه نم وحن حتفلا يف دوجوم هنأك هذه ىلع انخيش اي :لاؤسلا

 اذه عون لثم تدجو ىنأكف مهدحأل لالدتسا ةرابعلا هذه تعجار ةرم ىنأ ركذأ

 زع هللا الإ دجوي ال هل تلق انآ نكل خسنلا ضعب يف وهو دوجوم ينعي لال دتسالا

 لإ ُكِلاَم ٍءْيَم لك ناك اذإف ءاذه ريغ يف ام لجو زع هللا تاقولخم الإو هللا لجو
 .(۸۸: صصقلا) ههو

 ؟كلاهلا ءيشلا وهام ًاذإ هكلم الإ يأ

 مامإلا هزئن نأ مهملا نكل هنالطب ىلع ليلدت ىلإ جاتحي ام يخأ اياذه :خيشلا

 يفلس وهو تافصلا يفو ثيدحلا يف مامإ وهو ةيآلا هذه لوؤي نأ يراخبلا

 .هلل دمحلاو ةديقعلا

 6( ا ۳١: /۷۳۸)"روللاو ىدهلا"

515 
 ہا



 هب یلاعت هللا فصوُي ال ام ركذ باوبآ عامج

 هدورو وأ هتوبث مدعل وأ «هنع هتلاحتسال امإ

e 
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 (ءادبلا)

 لاحم هللا ىلإ ءادبلا ةبسن باب [960]

 :[ 22ج هللا لوسر لاق]

 «مهيلتبي نأ هللا دارأف :ىمعأو «عرقأو «صربأ :ليئارسإ ينب يف ةثالث َنإ)

 «ٌنسح نول :لاق ؟كيلإ ٌبحأ ءيش ّيأ :لاقف :صربألا ىتأف اكلم مهيلإ ثعبف

 هٌرِذق هنع بهذف ء«هحسمف :لاق.سانلا ينرذق دق يذلا ينع بهذيو «ٌنسح ٌدلجو

 :لاق وأ -لبإلا :لاق «كيلإ بحأ لاملا يأف :لاق ءًاسح ًادلجو ءانسح ًانول يطعأو

 :ٌرخآلا لاقو ؛لبإلا :امهّدحأ لاق عرقألا وأ صربألا نأ الإ ؛قاحسإ كش ؛رقبلا

 :لاقف عرقألا ىتأف:لاق !اهيف كل هللا كراب :لاقف «ًءارشُع ةقان يطعأف :لاق ؛-ٌرقبلا

 سانلا ينرذق يذلا اذه ينع ٌبهذيو «ٌرسح ٌرعش :لاق ؟كيلإ ٌبحأ ءيش يأ

 :لاق ؟كيلإ ّبحأ لاملا يأف :لاق ءًاتسح ًارعش يطعأو :هنع بهذف «هحسمف :لاق

 :لاق !اهيف كل هللا كراب :لاقف ءًالماح ًةرقب يطعأف ءٌرقبلا

2 

 «يرصب ْيلإ هللا دري نأ :لاق ؟كيلإ ٌبحأ ءيش يأ :لاقف «ءىمعألا ىتأف

 ؟كيلإ ٌبحأ لاملا يأف :لاق «هرصب هيلإ هللا ةرف «هحسمف :لاق «سانلا هب رصبأف

 نمداو اذهل ناكف :لاق ءاذه دلوو «ناذه جتنأف هأدلاو ًةاش يطعأف «منغلا :لاق

 هتروص يف صربألا ىتأ ِهّْنِإ مث:لاق.منغلا نم داو اذهلو ؛رقبلا نم داو اذهلو «لبإلا

 مويلا يل غالب الف ءيرفس يف لابحلا يب تعطقنا دق «نيکسم جر :لاقف «هتئیهو

 -لاملاو ءنسحلا دلجلاو ؛نسحلا نوللا كاطعأ يذلاب -كلأسأ ؛كب مث هللاب الإ

 م



 نكت ملأ :كفرعأ ينأك :هل لاقف ةريثك ٌقوقحلا :لاقف «يرفس يف هيلع ّلبتأ ًاريعب
 نع ًارباك لاملا اذه تثرو امّنِإ :لاقف !؟هللا كاطعأف ًاريقف !؟سانلا كرذقي ءصربأ

 هتروص يف عرقألا ىتأو:لاق !تنك ام ىلإ هللا كريصف ؛ًابذاك تنك نإ :لاقف !رباك

 ؛ًابذاك تنك نإ :لاقف ءاذه ىلع در ام لثم هيلع ٌدرو ءاذهل لاق ام لثم هل لاقف

 لجر :لاقف ؛هتتيهو هتروص يف ىمعألا ىتأو :لاق !تنك ام ىلإ هللا كريصف

 مث هللاب الإ مويلا يل غالب الف «يرفس يف لابحلا يب تعطقنا «ليبس نباو :نيكسم

 ٌتنك دق :لاقف.يرفس يف اهب غلبت اش - كرصب كيلع در يذلاب -كلأسأ «كب

 مويلا كدهجأ ال !هللاوف «تثش ام عدو ءتئش ام ذخف «يرصب يلإ هللا درف «ىمعأ

 طخسو :كنع [هللا] يضر دقف «متيلتبا امنإف ؛كلام كسمأ:لاقف !هلل هتذخأ ًائيش

 .«كيبحاص ىلع

 :[مامإلا لاق]

 (۲۱۹ /۷) يقهيبلاو )۳۱٤( نابح نباو 71-5١5(: /۸) ملسم هجرخأ

 يبأ نب هللادبع نب قاحسإ انثدح :مامه انئلح :خوّرَف نب نابيش قيرط نم مهلك

 8 يبنلا عمس هنأ هثدح ةريره ابأ نأ ةرمع يبأ نب نمحرلا دبع يتثدح :ةحلط

 .هرك ذف...:لوقي

 .هب مامه نع مصاع نب ورمع هعباتو

 .لوألا هفرط الإ هنم قسي مل هنأ الإ ؛هيلع ًاقلعم يراخبلا هجرخأ

 نيورمع انثدح :قاحسإ نب دمحم انثدح :لاقف (؟575) مقرب هلصوو

 :دمحم ينثلحو :هبقع لاقف ءاليوحت هقاس امنإو ؛هظفل قسي مل هنأ الإ ؛هب مصاع

 هلل ادب":هنتم يف عقو هنأ الإ ؛همامتب هقاسف...مامه انربخأ :ءاجر نب هللادبع انثدح

 ." مهيلتبي نأ هللا دارأف" :ىلوألا ةياورلا يف هلوق ناكم " مهيلتبي نأ لجو زع

 سس
 يا



 :نييبسل ىرخألا نم ىلوأ هذه نأ يدنع كش الو

 .-مصاع نب ورمعو «نابيش امهو -اهيلع نيتقث قافتا :لوألا

 ةاروتلا فيرحت ىلع لدي اممو «لاحم لجو زع هلل "ءادبلا" :ةبسن نأ :رخآلاو

 نبا ظفاحلا فلكت ؛كلذلو !ضرألاو تاوامسلا قلخ هلل ادب هنأ :اهيف ءاج هنأ

 :هلوقب ةركنتسملا ةلمجلا هذه ليوأتب رجح

 ناك نأ دعب هل رهظ هنأ دارملا سيلو «هراهظإ دارأف ءهللا ماع يف قبس :يأ"

 خورف نب نابيش نع ملسم هجرخأ دقو :ىلاعت هللا تح يف لاحم كلذ نأل ؛ًايفاخ

 :ظفلب دانسإلا اذهب مامه نع

 ."ةاورلا نم هيف رييغتلا لعلف "٠ مهيلتبي نأ هللا دارأ"

 قافتا تفرع دقو !بكوكلا كاذ دنع (لعل) لعجا :ظفاحلل لوقن :تلق

 :اهيف لاقي ام لقأ ءاجر نب هللا دبع ةفلاخمف ؛" هللا دارأ" :لوألا ظفللا ىلع نيتقثلا

 :" بيرقتلا" نم هتمجرت يف لاق دق هسفن ظفاحلاو اميس ال ءةحوجرم اهنإ

 ."اليلق مهي قودص"

 ةحبحصلا" '"')۷/ ۳/ 4۷۸-14۷٥ ١(.

 زوجي ال ىلاعت هلل ةءادبلا ةبسن باب ]1

 :[مامإلا لاق]

 .زوجي ال ىلاعت هلل ةءادبلا ةبسن

 .(5/9)" يراخبلا حيحص رصتخم"
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 هنم باب [9565؟]

 :[مامإلا لاق]

 .ليحتسم هلل ءادبلا

 ")41١/1(. عماجلا حيحص"

 ىلع ةلدألا نم باب 1

 ىلاعت هلل ءادبلا اهيف بست هنأ ةاروتلا فيرحت

 :[مامإلا لاق]

 تاوامسلا قلخ هللادب هنأ :اهيف ءاج هنأ ةاروتلا فيرحت ىلع لديامم

 .ضرألاو

 .(1 59/8 /۳ //)" ةحبحصلا"



 (ةحارتسالا)

 ىلاعت هلل ةحارتسالا ةبسن نالطب باب [954]

 :[لاق هنأ تاپ يبنلا نع يور]

 ىرخآلا ىلع هيلجر ىدحإ عضوو «يقلتسا هقاخ ىضق امل لجو زع هللا نإ)

 . اذه لعفي نأ هقلخ نم دحأل يغبني ال :لاقو

 . (اًدج ركنم)

 دعب ىلاعتو كرابت هللا نأ نومعزي نيذلا ةيدوهيلا ةحئار هنم مشتسي ثيدحلا

 ًاًولع نوملاظلا لوقي امع هللا ىلاعت ! حارتسا ضرألاو تاومسلا قلخ نم غرف نأ

 نم الإ نوكي ال ءاقلتسالا نإف ثيدحلا يف ًاحيرص نوكي داكي ىنعملا اذهو ءًاريبك

 .كلذ نع ىلاعتو هناحبس ةحارلا لجأ

 يبأ مالك يف تيأر دقو تايليئارسإلا نم ثيدحلا اذه لصأ نأ دقتعأ انأو

 اضيأ رصن وبأ ركذو «هتركذ ام ديؤي اذهف «رابخألا بعك نع يور هنأ يزاغلا رصن

 حص نإ - هايقلت امهنأكف «ةرجع نب بعكو سابع نب هللا دبع نع ًافوقوم يور هنأ
 ةاورلا ضعب مهو مث «تايليئارسإلا نم ريثك يف نأشلا وه امك بعك نع - امهنع

 . لو يبنلا ىلإ هعفرف

 نيح هنم يرعش فق دقلو «يدنع اًدج ركنم ثيدحلا اذه نأ لوقلا ةلمجو...

 ...هيلع تفقو

 .(۹۷۷-۱۷۸ /۲)" ةفيعضلا"

 ۳ ا



 (رونلا)

 ؟رون ىلاعت هللا له باب [ةههز

 هلوق ليلدب هتاذب رون ىلاعتو هناحبس هللا له !هللا كظفح دلاولا ةليضف :لاؤس

 ؟(عه:رونلا»#ضْرَألاَو ِتاَوَمّسلا رو هللا :ىلاعت

 «ملسم حيحص يف ثيدح يف ءاج دق هنألو ؛امهروني ةيآلا ىنعم نآل ءال :خيشلا

 رون :لاق ؟هبر ىأر دمحم له :لئش 3 ىبنلا نأ» :رذ ىبأ ثيدح نم هيف ثيدحلاو

 ىسوم يبأ ثيدح نم ثيلحلا اذه دعب ملسم هركذ ثيلح يفو (!؟هارأ ىنأ

 هباجح» :ثيدحلا كاذ يف لاق إو يبنلا باحصأ لك نعو هنع هللا يضر يرعشألا

 وه سيلو ىلاعتو كرابت هللا ىلإ اورظني نأ نم ِرَّشَّبلا عنمي باجح وه رونلاف «رونلا

 .معن :ةيآلا هذه يف حجارلا وه اذه ءلجو زع هللا تافص نم ةفص

 /159)"رونلا ةلحر" ۲۹:۳۶:٠ ٠(

 هنم باب [ةهكز

 ناكرأ ألم يذلا كروب كلأسأو» : إو يبنلا ءاعد يف :لوقي معن :لاؤس

 ؟ىلاعتو هناحبس هلل ةفصلا هذه تبثن له «كشرع

 )"روللا ةلحر" ٤١ /ب ۳١:۲١:٠ ٠(

 هنن



 (سولجلاو دوعقلا)

 نأ ىلع هيبئتلاو ؟دوعقلاب ىلاعت هللا فصوي له باب [ ةها/]

 لهأ ئرجي امم تافصلا بوبأ يف ةفيعضلا ثيداحألا ةياور

 ةمسجملاو ةيوشحلاب ةنسلا لهأ فصو ىلع عدبلا

 :[" ولعلا رصتخم '' ةمدقم يف مامإلا لاق]

 نم مهيلع باعي امم وه نيثدحملا ضعب نم ةفيعضلا ثيداحألا ةياور (نإ)

 خيش هحضوأ امك كلذ نم أوسأ وه ام نولعفي ءالؤه ناك نإو مهل نيفلاخملا لبق

 يف ةجح هذختيو رصعلا اذه يف مهيلع كلذ َدََحَأ نم رهشأ نمو «... مالسإلا

 ةنسلا لهأل ديدشلا هئادعب فورعملا يرثوكلا خيشلا مهليلضتو مهفيخست

 «رتفم مهل ملاظ كلذ يف وهو «ةمسجملاو ةيوشحلا بقلب مهايإ هزبنو «ثيدحلاو

 ام راثآلاو ثيداحألا نم مهضعب هيوري ام يف ًانايحأ دجي دق - لاقي قحلاو - نكلو

 كبر كثعبي نأ ىسع# :ىلاعت هلوق ريسفت يف يورملا ثيدحلا لثم هتيرف هب معدي
 يف يبهذلا يأ- فتصملا هاور. «شرعلا ىلع ينسلجي» :لاق #ادومح اماقم

 هلسرم" :هلوقب ًادج هفعضو ًاعوفرم دوعسم نبا نع ۷٤ -۷١( ص) -"ولعلا"

 :لاقو. ًافوقوم هلثم سابع نبا نع (49 ص) هاورو :" ثيدحلا كورتم رمحألا

 دهاجم لوق نم روهشم اذهو كورتم يزارلا كردم نب رمعو ؛طقاس هدانسإ"

 ."لطاب وهو ءًاعوفرم ىوريو



 )۸۷١(. (ةفيعضلا) يف نيثيدحلا تجرخ دقو

 بايلا يف لب صن كلذ يف تبثي ملف شرعلا ىلع انيبن دوعق ةيضق امأف "

 ." هانركذ امك ةيآلا دهاجم هب رسف امو هاو ثيدح

 هنأ يف حضاولا نايبلا اذه دنع فقو ىلاعت هللا همحر فنصملا نأ ولو :تلق

 لهآ ىلع قيرطلا كلذب دسو نسحأ دق ناكل هب ذخألل مزلم صن بابلا يف سيل
 يرثوكلا لعف امك ثيدحلاو ةنسلا لهأ يف نعطلل ةعيرذ كلذ اوذختي نأ ءاوهألا

 يبأ مامإلا ىلإ بسن اميف يرتفملا بذك نيبت " باتكل هتمدقم يف تاذلاب انه
 ةوسأ - ةيوشحلا بقلب مهزبن نأ دعب مهيف لاق دقف (214 ص) " يرعشألا نسحلا

 :"'.هريغو - ةيمهجلا نم هفلسب
 (ىلاعت) هل ةكرحلا تابثإ نم لقعلا الو عرشلا هزّوجي الام هللا يف نولوقيو"

 .(داعقإلاو دوعقلاو (ولعلا ىنعي) ةهجلاو دحلاو (لوزنلا امهب ىنعيو) ةّلُقَتلاو

 ۰ .هتوبث مدع نايب ددص يف نحن يذلا اذه ينعيف

 عنقي مل هنكلو ءنسحأل انركذ ام دنع فقو هللا همحر فلؤملا نأ ول :لوقأ

 دهاجم رثأب ميلستلاب ىتفأ نم لاوقأ لقن يف ةريبك ةحفص نم رثكأ دوس لب كلذب
 وأ هسلجي :لاق #[ادومحم اماقم كبر كثعبي نأ ىسع# :ىلاعت هلوق ريسفت يف

 وهو ثيدحلا اذه در نم لك ىلع ركتم انأ " :مهضعب لاق لب .شرعلا ىلع هدوقي

 «لوبقب ءاملعلا هتقلت اذه :لاق هنأ دمحأ مامإلا نع ركُذ لب " مهتم ءوس لجر يدنع

 هذه يف اهباعيتسا ىلإ انب ةجاح الو لصألا يف اهارت يتلا لاوقألا نم كلذ ريغ ىلإ

 .[هنم]۷۷(.1) هتمجرت يف يزارلا متاح يبأ ظفاحلا مالك رظنا )١(
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 نم نیرخآ عمج ءامسأ (ةيبهذلا)ب ىمسملا (هرصتخم) يف ركذو. ةمدقملا

 برطضم هفقومف انه امأو. كانه ءيشب مهبقعتي ملو رثألا اذهب اومّلس نيثدحملا
 بقع دباعلا بعصم نب دمحم ةمجرت رخآ يف لوقي ؛هارت امنيبف بارطضالا دشأ

 ١١١(: ص) لاوقألا كلت نم لوق

 بوجو ىلإ ثدحملا اذهب ركفلا لآ فيك - ىوهلا نم هللا كظفح - رصبأف "

 "... ركنم رثأب ذخألا

 هدقتعي الو رثألا اذه ركتي هنأ تننظ اذه هلوق ىف رظنلا تنعمأ اذإ تنأف

 اذه ىلإ راشأ نأ دعب ١( 57 ص) هلوقب ًاجافتس كنكلو هيف ددرتي الو كلذ همزليو

 ينامركلا برح ةمجرت بقع رثألا

 دعبيو رشبلا ديس اهب درفنا ىتلا ةميظعلا ةبقنملا هذه راكنإل ءاملعلا بضغو"

 "... فيقوتب الإ كلذ دهاجم لوقي نأ

 تغرف تنأ اذإف مدقت نم ريغ رثآلا اذهب اومّلَس نمم نيرخآ اصاخشأ ركذ مث

 لاقي ال هنإ :لاق هنأل هب ميلستلا ىلإ هراكنإ نم خيشلا عجر دقل :تلق اذه ةءارق نم

 :روطس دعب هلوقب كلذ ىلع كردتسي هارت ام ناعرس نكلو فيقوتب الإ

 ةصاخلا ةماعلا ةعافشلا وه دومحملا ماقملا نأ " حاحصلا " يف تبث نكلو "

 نبا مامإلا هححص يذلا وهو ىلاعت هللا همحر فنصملا اهيلإ راشأ يتلا ثيداحألل

 ركذي مل يذلا وهو )۳٠۹/۱١( يبطرقلا مث (44/15) " هريسفت " يف ريرج

 دهاجم دنع تباثلا وه لب ءاهيلإ راشملا ثيداحألا قاسو هريغ ريثك نبا ظفاحلا
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 ركذ دقف ربتعم قيرط هل سيل هنع رثألا كاذو. ريرج نبا دنع هنع نيقيرط نم هسفن

 يبأو بئاسلا نب ءاطعو ميلس يبأ نب ثيل نع يور" هنآ ( ١١5 ص) فلؤملا

 لب نافيعض نارخآلاو ناطاتخم نالوألاو :تلق. " ديزي نب رباجو تاتقلا ىيحي

 .مهتم كورتم ريخألا

 اذه ىلع رارقتسالا نم - هنع هللا اقع - فنصملا عنم يذلا ام يردأ تسلو

 ىلع دوعقلا ةبسن نمضتي هنإف هنع مدقت امك ركنم رثآلا اذه نأب همزج ىلعو لوقلا
 دري مل امم اذهو ىلاعت هلل هيلع رارقتسالا ةبسن مزتلسي اذهو «لجو زع هلل شرعلا

 ركنأ هللا همحر فلؤملا ىرت كلذلو «لجو زع هللا ىلإ هتبسنو هداقتعا زوجي الف

 هارت امك " ٍرارقتسا ًءاوتسا ىوتسا هللا نإ :ةثالثلا نورقلا دعب ءاج نمم لاق نم ىلع

 هنأ (يوغبلا - )١١1 ةمجرت يف حرصو. (باصقلا دمحأ وبأ - )١50 ةمجرت يف
 لي | 1 1 5 | 1

 ةسا ' ب " ىوتسا " ريسفت هبجعي ال

 :[- هللا همحر - مامإلا لاق نأ ىلإ]

 ىلإ دوعقلا ةبسن راكنإ يف ددرتي ال نأ هللا همحر [يبهذلل :يأ] هل بحأ تنكف

 يبنلا نع مزلم صن هب تأي مل هنأ مادام هشرع ىلع ا ًادمحم هداعقإو ىلاعت هلل

 ةمئألا ةنسلأ ىلع دراوتي مل هظفلو هانعمو «ةنسلا يف دهاش هل سيل هانعمو ا

 ىأر امل هنكلو ءرثألا اذه لوح ةمدقتملا هتاملك ضعب هيلع لدي يذلا وهاذهو

 ةرات امنإو «راكنإلاب حيرصتلا مازتلا ىلع ؤرجي مل هورقأ ثيدحلا ءاملع نم ًاريثك
 .هلو ال رفغي ىلاعت هللاو ةراتو

 هنإف ؛ىلاعت هللا همحر ميقلا نبا مامإلا رثألا اذه دمتعي نأ ًاّقح بيجعلا نمو

 همحر ميقلا نبا لاق مث هب نيلئاقلا ءامسأ ضعبو هيف ىلعي يبأ يضاقلا مالك لقن

YA 
 يا



 ءريسفتلا مامإ دهاجم مهلك ءالؤه مامإو ؛يربطلا ريرج نبا لوق وهو :تلق " :هللا

 ." هيف هرعش نمو ينطقرادلا نسحلا يبأ لوق وهو

 ًاعبار ًاتيب دازو (ينطقاردلا - ١ 5) ةمجرت يف ينأي اميف فنصملا هركذ مث

 :هفذح دمعت فنصملا لعل

 " هذعقي هنأ اوركدت الو دعاق هنأ اوركدت الو "

 امك هفلاخي ام هنع حص لب دهاجم نع تبثي مل كلذ نأ تفرع دقو :تلق

 " ةفيعضلا ثيداحألا " يف هانيب امك هدانسإ حصي ال ينطقرادلل هازع امو. مدقت

 نبال الوق كلذ لعجو. ةيتآلا ينطقرادلا ةمجرت تحت كلذ ىلإ ترشأو )۸۷١(

 ال قبس امك كلذ عوقو ناكمإ ىلع رودي " ريسفتلا " يف همالك نآل ؛رظن هيف ريرج

 )0811/1١: " هريسفت " يف يبطرقلا مامإلا لاق كلذلو ققحتو عقو هنأ

 فطلت ىلع الإ جرخي ال وهو ؛لوقلا نم ططشب كلذ زاوج يربطلا دصَعو"
 " هلوأتي ملعلاو :ىوري نأ كلذ عم ركني الو دعب هيفو ىنعملا يف

 ريغ رثأ هنأ ماد ام هيف رظنلاو هركذ ىلإ انب ةجاح ال امب هليوأت هجو نيب مث
 هب جتحي ال يذلا لسرملا مكح يف وهف عوفرملا مكح يف هنأ ضرتفا ولو ؛عوفرم
 باتك يأ- يتأي اميف هوحن وأ كلذ تركذ امك لوصألا نع ًالضف عورفلا يف

 ةليضف هيف ثيدح يف ملكتن الو" :مهضعب ةلوق ىلع قيلعتلا نم - ولعلا رصتخم"

 .(550) قيلعتلا " ءيشب ةا يبنلل

 - )١55 ةمجرت يف هلوقب كلذ ىلإ ريشي ىلاعت هللا همحر فنصملا لعلو

 ىلع هعم دوعقلا اذهب لوقلا هنع لقن دقو (يبرعلا نب ركب وبأ ةمالعلا يضاقلا

 :لاق :شرعلا



 "دهاجم لوق ىوس اذه هلوق ىف ًادنتسم ىضاقلل تملع امو"

 ًانيد ذختي نأ زوجي ال - هنع حص نإو - اذه دهاجم لوق نإ :لوقلا ةصالخو
 هدنع هركذ ذإ فنصملا تيل ايف ؛ةنسلاو باتكلا نم دهاش هل سيل هنأ ماد ام ةديقعو

 وه هنإف هيف ددرتي ملو «هب جاجتحالل هتيحالص مدعو هدرب ٌمَّرَج [هباتک يف يأ]

 ...هعروتبو هب قئاللا

 ١-09١0 4ص)" ولعلا رصتخم "

 ؟شرعلا ىلع دوعقلاب ىلاعت هللا فصوي له باب [ 5 همز

 :[مامإلا لاق]

 ال ام تابثإب تابثإلا يف ولغلا باب يأ" بابلا اذه يف ركني امم نإ :لوقأ
 قيرط نم (؟- )١/1١54 "دحلا تابثإ " يف يتشدلا دمحم وبأ هاور ام "حصي

 :يبرحلا يلع نب دمحم بلاط وبأ اندشنأ :شداك نب هللا ديبع نب دمحأ زعلا يبأ

 :لاق هللا همحر ينطقرادلا رمع نب يلع نسحلا وبأ مامإلا اندشنأ

 هدست ىفطصملا دمحأ ىلإ دمحأ يف ةعافشلا ثيدح

 هدحجنالف شرعلا ىلع هداعقإب ثيلحامأف

 هلسمتئتامهيفاولخدتالو ههجو ىلع ثيدحلا اورمأ

 هلعقهئآااودمحجتالو دعاقتهلأاورلككتتالو

 تايفو يف دامعلا نبا هدروأ دقف ءاذه زعلا يبأ لجأ نم ؛حصي ال دانسإ اذهف

 ناك :يطامنألا باهولا دبع لاق " :لاقو (78/5) " تارذشلا " نم (077) ةنس

E ہا 



 لاقو (551) ةنس تايفو يف هدروأ دقف يراشعلا وهو بلاط وبأ هخيش امأو

 . " ًادهاز ًاملاع اريخ احلاص ناك " :(۲۸۹ /۳)

 ام وهو" لطابلا ثيدحلا...الإ هيف سيل شرعلا ىلع 47ج هداعقإ نأ ملعاف

 ىسع# :ىلاعت هلوقل ًاريسفت «شرعلا ىلع ينسلجي» :لاق هنأ 7 يبنلا نع ىوري

 ثيلح هيف سيلف شرعلا ىلع ىلاعت هدوعق امأو ««ادومحم اماقم كبر كثعبي نأ

 :امهلاح نايبل امهركاذ انآ .نيثيدح

 رادقم هنم لضفي ام «هيلع دعقي هنإو «ضرآلاو تاوامسلا عسو هيسرك نإ -

 اذإ ديدجلا لحرلا طيطأك ًاطيطأ هل نإو - اهعمجف هعباصأب لاق مث - عباصأ عبرأ

 .«هلقث نم بكر

 .(... رکنم)

 :هدابع ءاضقل هيسرك ىلع دعق اذإ ةمايقلا موي ءاملعلل لجو زع هللا لوقيلا

 ءمكيف ناك ام ىلع «مکل رفغأ نأ ديرأ انأو الإ مكيف يمكحو يملع لعجأ مل ينإ

 .«يلابأ الو

 . مامتلا اذهب عوضوم

 فرعأ الو ءيسركلا ىلع ىلاعتو كرابت هللا دوعق يهو اًّدج ةركنم ةظفل هيفو

 يهو لب اًدج ةريثك يهو لوزنلا ثيداحأ ةصاخو «حيحص ثيدح يف ةظفللا هذه

 فلآ هنأ ركذو «(224 257 ص) "ولعلا " يف يبهذلا ظفاحلا كلذب عطق امك ةرتاوتم

 .اًءزج كلذ يف

 /۲)"ةفيعضلا" ۲٥۸-۲۵۷(.



 ىلاعت هللا دعقي له باب ]144|

 ؟عباصأ عبرأ رادقم هنم لضفيف شرعلا ىلع

 :[لاق هنأ كَم يبنلا نع يور]

 رادقم هنم لضفي امف هيلع دعقيل هنإو .ضرألاو تاوامسلا عسو هيسرك نإ

 اذإ ديدجلا لحرلا طيطأك ًاطيطأ هل نإو ؛- اهعمجف هعباصأب لاق مث - عباصأ عبرأ

 .(هلقث نم ؛؟بكر

 .(ركدم)

 :[لاق مث هللع مامإلا دروأ مث]

 -475 )۱١/ "ىواتفلا ةعومجم" يف ةيميت نبا مالسإلا خيش هلعأ اذهبو

 يف نيفلؤملا ضعب اهيوري يتلا ةفيعضلا ثيداحألل لاثمك هركذ هنإف 25

 :لاقف ؛هريغو هدنم نب نمحرلا دبعك «تافصلا

 نع رمع نع هيوري يذلا روهشملا ةفيلخ نب هللا دبع ثيدح :كلذ نمو"

 ."ةراتخملا" يف يسدقملا دحاولا دبع نب دمحم هللا دبع وبأ هاور دقو. ب يبنلا

 نباو يليعامسإلا ركب وبأ كلذ لعف امك ؛هبارطضال هدرت ثيدحلا لهأ نم ةفئاطو

 .هولبق ةنسلا لهآ رثكأ نكل «مهريغو يزوجلا

 نمم ريثك نكل. عيكو هب ثدح هنأ ركذو ًارصتخم هريغو دمحأ مامإلا هاورو

 هنم لضفي شرعلا لعجف ؛«(عباصأ عبرأ الإ هنم لضفي ام هنإ» :هلوقب هوور هاور

 . عباصأ عبرأ

 هانعم ىلع اوملكتو ؛هوّرمأف «ظفللا اذه ةحص ينوغازلا نباو يضاقلا دقتعاو

 يا



 عضوم وه :لاق هنأ ذئاعلا نميأ نع ركذو ؛ءاوتسالا هيلع لصحي ال رذقلا كلذ نأب

 .(۷۲۸۷ ۳۰ /۲ ")1١/ ةفيعضلا"

 رانلاو ةنجلا نيبو ىلاعت هلل سولجلا ةفص يفن باب 31

 :[لاق هنأ هب يبنلا نع يور]

 رانلاو ةنجلا نيب ىطسولا ةرطنقلا ىلع ةمايقلا موي ُسِلَجي لجو رع هلل نإ»

 . (الیوط ائيِدَح ركذو...

 . (ركنم)

 :[مامإلا لاق]

 )1197/١( يزوجلا نبا هنعو ۲۲١( /۳) " ءافعضلا ؛" يف يليقعلا هجرخأ

 يبأ نبا نامثع انثدح :لاق دلاخ نب ةقدص انثدح :لاق رامع نب ماشه قيرط نم

 نع (! يمراحملا :لصألا) يبراحملا بيبح نب ناميلس نع صفح وبأ ةكتاعلا

 . " هيلع عباتُي ال ":لاقو ءاذه نامثع ةمجرت :يف هدروأ. اًعوُفْرَم ةمامأ يبأ

 سيل " :هلبق يذلا ثيدحلا يف مدقتملا نيعم نبا لوقب يزوجلا نبا هلعأو

 يفام ظحال هنأ رهاظلاف «" تاعوضوملا " يف هدروُي نأ مزلتسي ال اذهو. " ءيشب

 امم وهو ! ! رانلاو ةنجلا نيبو :ىلاعت هللا ىلإ سولجلا ةبسن يهو ؛ةراكتلا نم هنتم

 .عضولاب يرح هئتمف. ةحيحصلا ثيداحألا نم ءيش يف دري مل

 /۱۲)"ةغيعضلا" ۲/ ۹٩١-4١١(.

YY ل 



 ىلاعت برلل سولحلا ةفص تتبث له باب 11

 :[مامإلا لاق]

 .ًاتباث ًاثيدح ىلاعت برلا سولج يف ملعأ ال

 .(4۳ ص)" ولعلا رصتخم"

 ؟شرعلا ىلع رقتسم هنأب ىلاعت هللا فصوي له 1

 هتاذب رقتسم هللا نأ ينعت له هشرع ىلع هللا ءاوتسا ةيضق :لاؤس

 ؟شرعلا ىلع

 هنأب هللا فصوُي نأ زوجي ال ؛عرشلا يف درت مل ظافلأ لامعتسا زوجي ال :خيشلا

 ىتح لجو زع ائبر اهب فصوي مل :ًايناث :ةيرشب ةفص :ًالوأ رارقتسالا نأل ؛رقتسم

 الإ هللا فصن ال نحنف «ءاوتسالا يف لوقن امك هلامكو هلالجب قيلي رارقتسا :لوقن

 ُعيِمَّسلا رهو ءىس وثم سيل ليزنتلا عم ًانورقم مث هسفن هب فصوامب

 .(١١:ىروشلا)ُريِصَبلا

 (00:18:19 /ه4؟) "رونلاو ىدهلا"

 ا ۳٤٤



 (ةسامملا)

 يفني لبلد كانه له باب 14۳1

 ؟هشرعل لجو زع برلا ةسامم تبثي وأ

 وأ يفني ام ةباحصلا لاوقأ وأ ةنسلا وأ بانكلا نم ليلد كانه له :لاؤسلا

 ؟هشرعل لجو زع برلا ةسامم تبثي

 يداقتعا يف اهيفنو رومألا هذه لثم تابثإو ءًاقالطإ كلذ [دجوي ال] :خيشلا

 ءروذحم هنم بترتي يفنلاو تابثإلا نم ًالك نآل ؛حلاصلا فلسلا جهنم نع جورخ

 تبثي مل لجو زع هللا ىلإ ءيش ةبسن امهدحأ تاروظحم هنم مزلي دقف تابثإلا امأ

 .زوجي ال اذهو ةنسلا يف الو باتكلا يف

 نيلطعملل ًاقيرط انحتف كلذ نم ًائيش انيَعدا وأ انتبثأ اذإ اننأ رخآلا ءيشلاو

 انحتف :ىلاعتو كرابت برلا تافصب ةقلعتملا ةنسلاو باتكلا صوصنل نيلوؤملا

 نم ضعب اهيعَّدي دق يتلا رومألا هذه نورس مهنأل ؛ميسجتلاب انومهتيل ًاقيرط مهل

 الف كلذلو «لجو زع هللاب قيلت الو رشبلاب قيلت يتلا اهرهاظ ىلع اهنورسفي ءانقبس

 ام يفن اهيفن نم مزلي دق هنأل اهيفن زوجي ال هنأ امك ءرومألا هذه لثم تابثإ زوجي

 «تاقولخملا يف ًالاح سيل لجو زع هللا نأ :ًالثم كلذ نم ةنسلاو باتكلا يف ءاج

 لك يف لجو زع هللا نأ دوجولا ةدحوب نولئاقلاو ةلطعملا لوقي امك سيل :يأ

 هذهب مهحيرصت يف ةيفوصلا الغو ؛دوجولا لك يف دوجوم لجو زع هللا نأ .ناكم



 هتاقولخمو نيملاعلا بر لثم هنأ ءنآلا هركذأ ال رعش يف مهلئاق لاق امنيح ةلالضلا

 ءال :باوجلا ؟ًاجلث هنوك نيح جلثلا نع ءاملا لصف نكمي له «جلثلاو ءاملا لثمك

 يف لاح هنإ اريبك ًاولع نوملاظلا لوقي امع ىلاعت نيملاعلا بر مهدنع كلذك

 ةجاحب سيل وهو «نيملاعلا نع ينغ لجو زع هللا نأ ةيفلسلا ةديقعلاو ,تاقولخملا

 ءاملعلا ضعب كلذب حّرص دقو «هنم نّكَمَتلاو ؛هيلع سولجلا ىلإو «شرعلا ىلإ
 نم ريثك يف ةرعاشألاك ةيديرتاملا نأل ؛نيلدتعملا لوقأ ءةيديرتاملا نم نيلدتعملا

 لاق دقف ؛هيلإ ريشأ يذلا ضعبلا اذه امأ حلاصلا فلسلا ةديقعل ةفلاخملا رومآلا

 :لاقف هيلإ ةجاحب هنأ ماهيإ نود هشرع ىلع هللا ولع ةفصل ًاتبثم

 لاصتاو نكمتلا فصو الب شرعلا قوف شرعلا برو

 هللا ناكو «شرعلا ىلإ ةجاحب هنأ هانعم فصولا اذهب نيملاعلا بر فصو نأل

 شرعلا قلخ مث «نيصح نب نارمع ثيدح نم مهفن امك «هعم ءيش الو
 .ةنسلا يف كلذ ليصفت ءاج امك تاوامسلاو

 ءاج يذلا اذه تبثي ءيش ةئسلا يف الو باتكلا يف دجوي ال راصتخاب :ًاذإف

 .يقتن الو رقن الف هيفني وأ لاؤسلا يف

 (00:43:3 /188)"رونلاو ىدهلا"

E 
 ہا



 (لاقتنالاو ةكرحلا)

 ؟لاقتنالاو ةكرحلاب ىلاعت هللا فصوي له باب 1

 كرحتي هنأب ىلاعت هللا فصن نأ نكمُي له !هللا كظفح خيشلا ةليضف :لاؤس

 .اًريخ هللا كازجو ؟معنب باوجلا ناك اذإ ليلدلا وه امو

 امب الإ هبر فصي نأ ملسملل زوجي ال هنأل ؛معنب سيلو بلسلاب باوجلا :خيشلا

 فصو ءاج دقف ؛هئثيدح نم حص اميف ا هيبن هب هفصو وأ «هباتک يف هسفن وه فصو

 نأل ؛لقتتي وأ كرحتي هنإ انلق امك كلذ يف سيلو «لزني هنأبو ولعلاب ىلاعتو كرابت هللا

 كلذلو «ميركلا نآرقلا يف ركذت مل اهنأ نع الضف ةا يبنلا نع لقنت مل ظافلألا هذه

 اذإ هنأ رشبلا ةعيبط نم نأ فرعن نحنف «تافصلا ضعب مزاولب هفصن نأ زوجي الف

 هللا امأ ءاًقولخم هنوك عم بسانتت ةكرحب الإ هلوزنو هدوعص روصتت ال اننأ لزن وأ دعص

 ةكرحلاب هفصن نأ زوجي الف «هسفن هب فصوام الإ هنع فرعن ال يذلا لجو زع

 .كلذ وحنو ءيجملاو لوزنلا نم ءاج امب هفصن امنإو لاقتنالاو

 ٠٠:۳۹:۳۹( /۲۸)"رونلا ةلحر"

 كلذ لوح شاقن عم؟ءيجملا ةفص ثابثإ نم كلذ

 ؟لئالدلا يه امف ةكرح هل يف ام انبر هنآ متاضفت :لاؤس

 هنأ نولوؤي امل نولوقي نيذلا مه «نولوقي مه ءيشلا اذه تلق ام انآ :خيشلا

 مسد



 ال ائبر هنأل ؟اذامل ءيجيب الو حوريب ال ءيجي ام هللا ال :نولوقي «كبر ءاجو»

 كرحتيب ةفص هنأل ؛كرحتيب انبر :لوقتب ام نحن لوقن نحن نكل ؛ةكرحلاب فصوي
 هنأب ةحارص روكذم نكل «ةنسلا يف الو نآرقلا يف ةروكذم يهام هذه كرحتيب ام وأ

 نکل ءاذكه رسفن ام نحنف ةكرحلاب :ينعي ءاج اورسفي مه ناك اذإف «لزني هنأبو ءاج

 :يأ انبر لزني :لوقن امو «كبر رمأ :يأ كبر ءاج :لوقن ام «ءءيجملا ركننام

 لوقن ام نحن انلوق نم ةهبشلا كيلع تلخد تنأ نكميف ؟فيك تفرع ءهتمحر

 .كرحتي انبر نحن

 ؟ءيجملا تبثنو :ةلخادم

 .ىرخأ ةيضق هبشت هذه «ءيجملا تبثن لباقملاب نكل .معن :خيشلا

 اذه هبشي :انه ىلإ حضاو ءًاباجيإ الو ًاباس ال درت مل هللا ىلإ اهتبسن ةكرحلا

 هل ةيميت نبا ؟ةهج يف هللا :لوقن نأ زوجي له :يهلإلا ولعلاب قلعتت ىرخأ ةظفل
 سيل هنأب :لوقن الو «ةهج يف هللا نأب لوقن ال نحن :لاق ةيضقلا هذه يف هيجو مالك

 انل ليق امك انل ليق اذإ نكل ءًاباجيإ الو ًابلس ال درت مل ةهجلا ةظفل هنآل ؛ةهج يف

 ىنعم ىلعتسا :يأ (ه:هط)# ىَوَتْسا ٍشْرَعْلا َلَع ُنَمْحَّرلا# :نولوقت امل تنأ هنإ :...

 ؛لجو زع هللاب قيلي ال اذه ءةهج يف هنأب هللا ٌتْضَوَو ؛ةهج يف هومتلعج :[مكلذ]

 اهيفنيب وأ ةهجلاب لوقي يذلا اذه :لوقي ةيميت نباف «نيقولخملا ةفص نم ةهجلا هنأل

 :ينعي ةهج يف هللا :لاق اذإ ؟ةملكلا هذهب ينعت اذام ةهجلاب لوقي يذلا اذه هلأسن

 .[عاطقنا]: "هيلع راكنإلا يف ليبس انل ام هسفن هب فصو امك ولعلا ةهج يف

 يف فورعملا مالسإلا خيش ليصفت انه لقن خيشلا نأ قايسلا نم ٌرهاظو ءانه توصلا عطقنا ()

 ...ةلأسملا

EA 
 يا



 .ةهجلا :ىهو ةدراو ريغ ةظفلب ءاج :ىلوألا ةرملا

 ءولعلاو ءاوتسالا تايآ يف عرشلا يف تباثلا ىنعملا ركنأ هنأ :ةيناثلا ةرملاو

 ؟نآلا كل حضو

 ؟هللا كرحتي هنإ لدت ال اهتركذ يتلا ةلدألا سب «حضاو وه :ةلخادم

 اننأ هانعم ؛كرحت ءاج ىنعم نأب انلق اذإ :كرحتي يبيبح اي لوقن ال :خيشلا

 سْيَل» :ةيآلاب انيتأ نحن كلذلو ءانبرل اهبسننو ءانسفنأل اهفرعن يتلا ةفصلا يطعن
 .(١١1:ىروشلا) ُريِصَبلا ٌعيِمَّسلا وهو ٌءْيَن ِهِلئوَك

 ...انرصبو انعمسك سيل هرصبو هعمس نکل «ريصبو عيمس وهف

 ؟كرحتت ال وأ نيعلا كرحتت ءيشلا رصبن امدنع نآلا نحن

 .ال نكممو كرحتت نكمم :ةلخادم

 ؟فوشل كنيع كرحت ام نآلا كيلخ ءًاتكمم سيل ءال :خيشلا

 ؟ىتم ىتح : خيشلا

 .ىرنال وأ اهيف ىرن يذلا ةظحلل...«ةنيعم ةرتفل :ةلخادم

 كنفج كرحت ال ءاهيف رصبت يتلا تاظحللا يف تنأ ؛ةظحل لك وه :خيشلا

 .ساثلا تلضأ يتلا يه هذهو ءةفسلفلا ياه فوش ءادبأ

 ؟اهيف فوشأ يتلا ةظحللاب :ةلخادم

 .اهيف فوشتب يللا ةظحللاب «معن يأ :خيشلا

 مسد
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 دبأ ينفج كرحأ ال :ةلخادم

 .نكمم شم :خيشلا

 .ةياهن ال ام ىلإ ...ًادبأ ىنعم ءًادبأ لوقت ال :رخآ لخادم

 نآلا اهمهفت كنأ رهاظلا تنأ ءيخأ اي نفجلا ةكرح «يل حمسا ءال :خيشلا

 ناسنإلا نآلا «:ةكرحلا ينعي «ىرناذكه ناك اذإ نكل ؛ىرن ال اذكه ءاذكمه اهنأ

 .ءيش يف قدحي نأ ديري امدنع

 ...قدحي :ةلخادم

 .معن :ةلخادم

 .أطخ اذهو «هينفج كرحي نأ دب ال رظني نأ ديري نم لك نأ نظت تنأ :خيشلا

 نأ نم دب ال «كنيعب رظنت نأ ديرت امدنع نآلا كنأ هلك مالكلا اذه نم دهاشلا

 .برقأ باب نم كيتأن كلذ عم نكل ءًاريثك وأ ًاليلق نفجلا كرحتي

 تافصلا هذه له «هرخآ ىلإو ضايببو ةقدحب رظنت ءرظنت امدنع نآلا تنأ

 ؟ريصب هنأل ؛اهب انّبر فصل

 ,ال :ةلخادم

 .بيط «سيوك.(١1:ىروشلا) 4# ِهِلْثِوَك سیل ؟اذامل :خيشلا

 نم ةكرحلا هنم مزلتست يهلإلا لوزتلاب يهلإلا ءيجملا رسفت امدنع نآلا تنأ

 ؟لوزتلا اذه تنأ ذخأت نيأ



 .انم :ةلخادم

 «مهلاثمأو ةلزتعملا لض انه نمو ءانب نيملاعلا بر انهبش اهانعم ءانم :خيشلا

 ؟كلذ فيك

 ...لوقأ :ةلخادم

 .طقف عمسا تنأ «ءيش لوقت ال تنأ «يل حمسا :خيشلا

 .يرظن ةهجو سب حضوأ نأ ديرأ :ةلخادم

 .كيدهي هللاءنآلا كل حضوأس انآ :خيشلا

 .نيمآ :ةلخادم

 .باوجلل عامتسالا ءانثأ يف سيلو «لبق اهنيبت كرظن ةهجو :خيشلا

 عيوَسلا وُو :اوعمس امل ؟فيك مهلاثمأو ةلزتعملا لض انه نم

 .انرصبك هرصبو ءانعمسك هعمس نأ مهنهذ ىلإ ردابت ًاسأر «(١١:ىروشلا»# ُريِصَبلا

 نأ مهناهذأ ىلإ ردابت «١٠:حتفلا)# ْمِيِدْبَأ ّقْوَ هللا دي :ىلاعت هلوق كلذكو
 1 .هرخآ ىلإ..رشبلا ديك هللا دي

 .هرخآ ىلإ..لزنيو ..(۲۲:رجفلا)# كبَر ءاَجَو##

 تافصلا يه اهنأ «هسفن اهب هللا فصو يتلا تافصلا هذه نم مهناهذأل ردابت

 لطاب هيبشتلاو «هدابعب هسفن هّبش هللا نأ اهانعم تافصلا هذهو ءاندنع ةدوجوملا

 هيبشتلاف :قولخملاب قلاخلا هيبشت اهيف تايآلا يف نأ ماد ام اولاق مه كلذل ؛ةهادب

 .هيبشتلاب عقن ال ىتح اهرهاظب لوقن الو تايآلا لوؤن نحن :ًاذإ ءلطاب

yS. 



 ةكرحلا همزلي ءيجملا نم اومهف مه «ةكرحلا عوضومل ةبسنلاب نآلاو

 .لزني الو ءيجي ال انبر :ًاذإ :قولخملا ةفص نم ةكرحلا «كلذك لوزنلا نم اومهفو

 اهب فصو يتلا ةفصلا تبثن.(١١:ىروشلا) ءَ هلثمک سیل# :لوقن نحن

 ؟تفرع «فييكت نودو هيبشت نود هسفن

 .درت مل اهنأل ؛اهانيفن نحن ؟ةكرحلا تيفن اذامل لوقت ال تنأ :اذإ

 .هلالجب قيلت ةكرح ىنعي دوصقملا :ةلخادم

 ...موي ًالثم انأ هدصقأ يذلا انأ :ةلخادم

 .كيدهي هللا بواج :خيشلا
 . لضفت ...:ةلخادم

 :يل لوقتو دوعتو لاؤسلا كيتأي ,لوألا كدصق نيبت نولش فياش :خيشلا

 هذه تدرو هلالجب قيلت ةكرح :نآلا كل لوقأ انأ لوألا نم كدصق نيب

 ؟هلالجب قيلت ىتلا ةكرحلا

 !؟..فيك...سيل :ةلخادم

 حير ؛تدروام لق وأ تدرو :لقو بواج :يبيبح اي بواج :خيشلا

 .انحيرو كلاح

 .تدرو امال :ةلخادم

YoY ا 



 ءرعش هل اتبر نأ لوقي دحاو املثم ؟دري مل ءيشب لوقت اذامل .... ًاذإ :خيشلا

 يف تدرو له ةفصلا هذه «ةفصب كبر فصت تنأ ؛ةفصلا هذه ىبيبح اي

 ءالؤه نيلاضلا ةعامجلا عم صلخن مل اذإ «كلاح حيّرق درت مل ال ءةنسلاو باتكلا

 «ةلب نيطلا ىف...ديزنو ءاهولطعي نأ ًاضيأ نوديريو «هسفنل هللا اهتبثأ ىتلا تافصلاب

 .هلالجب قيلت اهنإ فيضنو اندنع نم تافصب يتأنو

 .مهقي مل هنأ ودبي :ةلكشملا يه ام تمهف له

 .تمهف انأ :ةلخادم

 ؟اذإ :خيشلا

 ...لاؤس يدنع :ةلخادم

 .معن :خيشلا

 الأ...:«تارم ثالث اهددر :(4؟:ملقلا)# قاَس ْنَع فسح موي :ةيآ :ةلخادم

 ؟نكمأ اذإ ىنعم وأ ريسفتك ةيآلا هذه يل حصو ؛هدصقأ يذلا اذه «ةكرح ىلع لدت

 .كيلع سيل قحلا نكل روطت تأدب: خيشلا

 ْفَسْكُي َمْوي# :ىلاعت هلوق ىلإ تلقتنا اذامل نآلاءءيجملا يف انك نحن نآلا

 .(4؟:ملقلا)# قاس ّْنَع

 ؟ىلوألا نم انصلخ له

 سي



 ؟تارم ثالث ؛ىلوألا نم انصلخ :خيشلا

 ؟راهن مأ ليل ايندلا «باوج كانه دجوي ال ؟راهن مآ ليل ايندلا :لاؤس

 .ليل :ةلخادم

 .لأسي نأ ديري كريغ كانه ءانتقو عيضت ال «كيدهي هللا :خيشلا

 .كلاب لوط :ةلخادم

 .سانلا لوذه عمتسا ام سانلا ىلع انلاب انلوط ام اذإ نحن

 .كيف هللا كراب ؛ريخ هللا كازج :ةلخادم

 زع هلل ةفصلا رابتعا ىلع ءيجملاب نمؤن اننأ كل انّيبو ؛ءيجملا يف انك :خيشلا

 نحن ًامتح «ةكرحلا يهو انسفنأ نم اهفرعن يناعم اهيلإ فيضن ال نكل «لجو
 .ةكرح همزالت كانهف ءرادلا ىلإ ءاج نالف لوقن امدنع

 نأ زوجي ال «لزني هنأبو «ءاج هنأب هسفن فصي انير عمسن امدنع نآلا نحن
 «يرشبلا ءيجملل ةمزالمو انسفنأ يف ةمئاق ةفص ةيهلإلا ةفصلا هذه ىلإ فيضن

 انآ تننظ كلذلو «هيبشتلا وه اذه :يهلإلا ءيجملل انسفنأب ةمئاقلا ةفصلا فيضنف

 ءاج ءهسفن فصواذامب «هسفت هب فصو امب انير فصن اننأ «كعم انيهتتا اننأ

 ةكرح تلق تنأ هللا تافص نم ةفصك تءاج ةكرحلا له ءًافنآ كت انلق ؟ةكرح

 ام «هلالجب قيلي رعش نکل «رعش هل هللا :لوقي دحاو :لاثم كل تبرض «هلالجب قيلت

 ْنَع فكي مو ي ىلإ... تزفق هلك مالكلا اذه نم ًائيش كنم اندفتسا

 .(۲٠:ملقلا) قاس

 نمو «كسفن نم باوجلا تنأ ذخأت «لوألا ثحبلا نم يهتنن امدنع يبيبح اي
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 ءيش ىلإ انيهتنا له «تايآلا لك يف حاترتو «لوآلا ثحبلا نع باوجلل كمهف

 .اهنم انيهتنا ءيش هلثمك سيلو ةيرشبلا

 الو ؛ةهج يف لوقن ال ؟ةهج يف هللا :كل انلق امك ءاذه الو اذه دري مل هنأل ؛كرحتي

 ىلع هللا نأ :ينعي ؟ةهج يف هللا نأب ينعي اذام هنم رسفتسن نکل ؛ةهج يف سيل لوقن

 .ةهجلا ىه :ةنسلا ىف ءاج ام ةظفلب تتج كنأل

 (كبر ءاجو) :ب قلعتملا نايبلا اذهب ءىش كدنع ىقب له ...تنأ نآلاف

 وأ ةينآرقلا ةفصلا ىلع ديزن ال هنأب امامت تعنتقاو كل اهانب رض ىتلا ةلثمألاو

 ؟قفتن مل وأ اذه دنع انقفتا «يوبنلا وأ يهلإلا ريبعتلا دنع فقنو ؛ءيش ةيثيدحلا

 ْنَع ْفَمُكُيَمْوَي# نع كلاؤس كل لوقأ هش دمحلاو اذه ىلع انقفتا

 .هرخآ ىلإ هللا لزنيإلو كبر ءاجوإ# :نع هسفن وه باوجلا :(47:ملقلا»# ٍقاَس

 ةيآ ىلإ نسحي ال ثحبلا يف زفقو رمألا يف لاجعتسالاف قفتن مل انك نإو

 .ةعبارو ةثلاثو ةيناثو ىرخأ

 ؟ضومغ ةلأسملا يف لازي ال وأ انقفتا

 .انقفتا :ةلخادم

 «(5؟:رجفلا»4 كبَر َءاَجَولل :ىلاعت هلوق نيب ذئنيح قرفلا وه ام ءًانسح :خيشلا

 .(4؟:ملقلا)# ٍقاَس ْنَع فسح َمْوَي# :ىلاعت هلوقو

 اک ۳ و | ا ا مسد



 هللا تافص نأل تءاج امك نمؤن ؛ةءاجو# :لثم قاس نع فشكي موي#

 .ليطعت الو فييكت ال نکل «بیغلاب نونمؤي باب نم اهب ناميإلا بجي

 .فّيَكأ ال انآ :ةلخادم

 ةكرح ؟ًافييكت اذه سيلأ ءاهب تيتأ نيأ نم ؛:ةكرح لوقت امدنعو :خيشلا

 .رشبلا برب اهتقصلأو ءرشبلا نم اهتذخأ

 .رشبلا...ءيشلا سفن اهانعم :ةلخادم

 ؟فيك :خيشلا

 .رشبلل رشبلا برل تباث ءيشلا سفن رصبلاو عمسلا ظفل تباث :ةلخادم

 .ءيش دفتسن ملو «قفتن مل اذإ :خيشلا

 .ةنس يف الو نآرق يف ال ٍتأي مل «كبر كرحت# كبر ءاجإ#:كل انلق يبيبح اي

 .ائيلع كنيعي هللاو انلمحتت كدب لاح لك ىلع

 Grins) :۳۳/۱۹۲) يف هتمتنو ( ١1:08 :51/151) "رونلاو ىدهلا"

Yo 1 ا 



 (ساوحلا)

 ؟ىلاعت هلل سمخلا ساوحلا تبثن له باب [4]

 يتلا لاوقألا يف '""ةيلمكألا" هتلاسر يف ةيميت نبا مالسإلا خيش ركذ :لاؤس

 ةمئألاو ملعلا لهأ لاوقأ ركذ مث ءلجو زع هلل سمخلا ساوحلا تابثإ يف تدرو

 ؟ةلأسملا هذه ىف لوقلا

 ؟ةلأسم يأ :خيشلا

 ةدحاو ؟ةلأسملا هذه يف لوقلا وه امف «سمللا ةساح تبثأو «مشلا ةساح نع

 تبثأ هللا نأ :لوقن نكل ءساوح هلل نأ لوقن ال نحن عمسلا ةساح امأ :خيشلا

 ام نكل ءريصب عيمس وهو رصبلاو عمسلا ةغص ءةالصلا دعب انملكت امك هسفنل

 ةعيبط نم ساوحلا نآل ؛رصبلا ةساح هل :اًصيآ لوقن الو ءعمسلا ةساح هل :لوقن

 ؟اذام وأ تلق مشلا اهتبثي مل يتلا ةساحلا «سانلا

 فالخلا داريإ دعب مالسإلا خيش لاق «"ىواتفلا عومجم" نمض ٠١١( /"ةيلمكألا ةلاسرلا" )١(

 كاردإب اضيأ هفصن :ةئسلاو ثيدحلا لهأ روهمج لاقو" :ىلاعت هلل سمخلا تاكاردإلا تابثإ لوح

 مزلتسم هنإف ءقوذلا كاردإ فالخب ءصوصنلا هيلع تلد دقو.هيف صقن ال لامك كلذ نأل ؛سمللا

 ."صقتنلل مزلتسم كلذو لكألل

o ۷ ا dens eesees nenas ceree serete carer ا ا teeta tettet tetera 



 .مشلا معن :ةلخادم

 ... سمللاو :خيشلا

 .قوذلاو مشلاو سمللا :ةلخادم

 ؟ةيميت نبا نع لوقي قوذلا تبثأ وه «ملعأ ال انآ :خيشلا

 .سمللا تبثأو مشلا نع ملكتي ملو قوذلا ىفت :لوقأ ءال :ةلخادم

 ةيميت نبا نع اذه لقن يذلا ءاًحيحص اًثيدح كانه نأ ركذأ ال سمللا :خيشلا

 !؟تبثأ امل ليلد يأ ةيميت نبا لقني ملو اذكه هلقن

 )٠:٠۲:۱١/٤۱( "رولا ةلحر"

Yo A. ا 



 (ةهحلاو ناكملا)

 ؟ىلاعت هلل ناكملا بسني له باب [9451]

 :[مامإلا لاق]

 لاوقأ يفالو ؛ةنسلاو باتكلا يف دري مل امم ىلاعت هللا ىلإ ناكملا ةبسن

 ال ام مهوب نأ ةيشخ ىلاعت هيلإ هبسنن ال نأ مهجهنب قئاللاو «ةمألا فلسو ةباحصلا

 .لجو زع هب قيلي

 . (؟1ص)”ولعلا رصتخم"

 ةهجلا ةبسن حصت له باب [9]

 ؟لجو زع هللا نع امهيفن وأ ناكملاو

 :[ًالئاق درطتسا مث .فصلا قيرفتب نييفلسلا ةمهت لوح خيشلا ملكت]

 هذه قلطت نأ زوجي الف كلذلو «حدقت دقو حدمت دق قيرفتلا ةملك :ًاذإف

 ءأقلطم حدقلا ليبس ىلع قلطت نأ زوجي ال امك ًاقلطم حدملا ليبس ىلع ةملكلا

 خيش مالك نم هاندفتسا امم اذهو «ةديقعلاب قلعتت يتلا لئاسملا نم ريثكلا هبشي اذه

 نيذلا ليوأتلا ءاملعو مالكلا ءاملع شقاني امنيح هللا همحر قحب ةيميت نبا مالسإلا

 زع هللا نإ :نولوقي ةلوؤملا لقألا ىلع وأ ةلطعملا لوقي ثيح هقلخ ىلع هٌوُلُعو

 ةشقانم يف ةيميت نبا لوقي ةهج هل سيل لجو زع هللا نإ «ناكم يف سيل لجو
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 الو هنع ناكملا ىفتن ال اننأ امك ةهج هل نإ وأ ًاناكم هلل نإ لوقن ال نحن :ءالؤه

 تبثأ اذإ ينعي اذام امهنم لَك ىلإ رظنن «تبثملا ىلإو يفاثلا ىلإ رظنن امنإو ؛ةهجلا
 وأ اذه هينعي ام ناك نإف ؟ةهجلا وأ ناكملا ىفن اذإ ينعي اذام وأ ةهجلا وأ ناكملا

 :لاق نمف «دري مل ظفللا نأل ؛هظفل انضفرو «هانعم انلبق ةنسلاو باتكلل ًاقباطم كاذ

 ًاقلطم تسلا تاهجلا نم ةهج هل سيل ينعي ناك نإ ةهج هل سيل لجو زع هللا نإ
 نوكي نأ ىفن اذإ الإ لاقي دق اذهف ءةهج ىف نوكي ام دبال ناسنإلا ةعيبط وه امك

 صوصن تءاج ام تيفن كنأل ؛تأطخأ :هل لوقن ذئتيح ولعلا ةهج يف لجو رع هللا

 هٌولعو هشرع ىلع لجو زع هللا عافترا :وهو هتابثإ ىلع ةرتاوتم ةنسلاو باتكلا

 ؛كعم نحن :انلق ءناكملا ىلإو ةهجلا ىلإ ةجاحب هللا نأ يفنلاب تينع نإو

 .ولعلا ةفص هل سيل هنأ ىنعي ال اذه نكل :نيملاعلا نع ىنغلا وه هللا نآل

 2001:55:05 /5++) "رونلاو ىدهلا"

Te 8 مل 



 (ملظلاو رشلا)

 ؟ىلاعت هلل رشلا بسني له باب [9475]

 ةالصلا ىلإ ماق اذإ أ يبنلا ناك :لاق هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نع

 رطف يذلل يهجو تهجو) :لاق مث ربك ةالصلا حتتفا اذإ ناك :ةياور يفو

 يايحمو يكسنو يتالص نإ :نيكرشملا نم انأ امو ًافينح ضرألاو تاوامسلا

 تنأ مهللا :نيملسملا نم انأو ترمأ كلذبو هل كيرش ال نيملاعلا بر هلل يتاممو

 رفغاف يبنذب تفرتعاو يسفن تملظ «كدبع انأو يبر تنأ «تنآ الإ هلإ ال كلملا

 يدهي ال قالخألا نسحأل يندهاو «تنأ الإ بونذلا رفغي ال هنإ ًاعيمج يبونذ يل

 كيبل تنأ الإ اهتيس ينع فرصيا ال اهئيس ينع فرصاو «تنأ الإ اهنسحأل

 .ملسم هاور«...كيلإ سيل رشلاو كيدي يف هلك ريخلاو كيدعسو

 :[مامإلا لاق]

 اهلك هلاعفأ لب ءلجو زع هلعف نم سيل هنأل ؛ىلاعت هيلإ رشلا بسني ال يأ

 ةعجار «ماهلا ثحبلا اذه مامتو.ةمكحلاو لضفلاو لدعلا نيب ةرئاد اهنآل؛ريخ

 همحر ميقلا نبال "ليلعتلاو ردقلاو ءاضقلا لئاسم يف ليلعلا ءافش" :باتك يف

 .ىلاعت هللا

 ۲١۷(. /۱)" حيباصملا ةاكشم قيقحت "
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 ؟ىلاعت هلل رشلا بسني له باب ]1۷۰ 

 سيل رشلاو» :حاتفتسالا ءاعد يف ةا يبنلا لوق ىلع مامإلا قلعا
 :[ًالئاق «كيلإ

 هلاعفأ لب ؛رش ىلاعت هلعف يف سيل هنأل ؛ىلاعت هللا ىلإ رشلا بسني ال :يأ

 رشال ريخ هلك وهو ءةمكحلاو لضفلاو لدعلا نيب ةرئاد اهنأل ؛ريخ اهلك لجو زع

 .ىلاعت هيلإ هتفاضإو هتبسن عاطقنال ارش راص امنإ رشلاو «هيف

 :هللا همحر ميقلا نبا لاق

 .هلعفو هقلخ يف ال هتاقولخم ضعب يف رشلاف ءرشلاو ريخلا قلاخ هناحبس وه

 حضي الف .هلحم ريغ يف ءيشلا عضو هتقيقح يذلا ملظلا نع هناحبس هزنت اذهلو

 ريغ يف ءيشلا عضو رشلاو ؛هلك ريخ كلذو ؛اهب ةقئاللا اهعضاوم يف الإ ءايشآلا

 نإف (:لاق)... هيلإ سيل رشلا نأ ملعف ءًارش نكي مل هلحم يف عضو اذإف .هلحم

 لعفلاو قلخلا نإف ءرش ال ريخ هلعفو «هل هقلخ :تلق ؟رش وهو هقلخ ملف :تلق

 رش نم قولخملا يف ناك امو «هب هفاصتاو همايق ليحتسي رشلاو «هناحبس هب مئاق

 .ًاريخ ناكف هيلإ فاضي قلخلاو لعفلاو هيلإ هتبسنو هتفاضإ مدعلف
 ءاضقلا لئاسم يف ليلعلا ءافش" هباتك يف هقيقحتو ريطخلا ثحبلا اذه مامتو

 118-5١5(. ص) هعجارف ؛"ليلعتلاو ردقلاو

 .(148/1-01441) "ةالصلا ةفص لصأ"

 «كيلإ سيل رشلا» :ه80 يبنلا لوق ىنعم باب [1]

 ةيميث نبا مالسإلا خيش مالك نم ةرابعلا هذه سفت هنا يف امالك مامإلا لقن]

 :[ةيميت نبا لوق ؛هايإ ًاررقم
 نيعباتلاو ةباحصلا نم ءاهقفلاو نيئّدحُملا نم ٌّحلا لهأ َبَمُذم ن ْمَلْغا"
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 اهعفن ءاهّرشو اهي ٍتانئاكلا عيمج نأ :نيملسملا ءاملع نم مهَدْعَب نمو

 رَكَذَم .ثيدحلا ليوأت نم دب الف هريدقتو هتدارإبو ىلاعت هللا ّنِم اهلك ءاهّدضو

 :ةَيَوْجَأ هيف ءاملعلا

 ال رشلاو :هاتعم نأ - ُهَدْعِب ةّمئألاو لْيَمَش نب رْضتلا هلاق ؛اهُرَهْشَأ وهو :اهدحأ

 و

 .ُبْيَطلا ُمِلَكلا ٌدعضي امنإ «كّيلإ ٌدَعْضَيال :يناثلاو

 ال امك ءهقلاخ ناك نإو ءّرشلا قلاخ اي :لاقتي الف بدأ َكْيَلِإ فاضُيال :ثلاثلاو

 . اهقلاخ ناك نإو «ريزانخلا قلاخ اي :لاقي

 ."انبع اني قلت ال كنإف َكِتَمْكَح ىلإ ةبسّنلاب ارش سيل :عبارلاو
 ٠٠١(. ص) "بيطلا ملكلا قيقحت"

O [ىلاعت هللا ىلإ ملظلا بسني له باب  

 يرجي ءيش لكو'' :نتاملا لوق ىلع ةيواحطلا حراش مالك مامإلا لقن]

 بلغو ءاهلك تاتيشملا هتتيشم تبلغ .هردقو هئاضقو هملعو ىلاعن هللا ةئيشمب

 :[لاقف هايإ ًاررقم "دب ملاظ ريغ وهو ءاشي ام لعفي اهلك ليحلا هؤاضق
 :( ٤٤۸ ص) حراشلا لاق

 نيب أطسو ًالوق يضتقي دابعلا ملظ نع هسفن هللا هيزنت نم نآرقلا هيلع لد يذلا

 ًاملظ هنم نوكي ًاحيبقو ًاملظ مدآ ينب نم ناك ام سيلف ؛ةيربجلاو ةيردقلا يلوق

 هل سايقو هقلخب هلل ليثمت كلذ نإف ؛مهوحنو ةلزتعملاو ةيردقلا هل وقت امك ًاحيبقو

 ةرابع ملظلا سيلو ءنوروهقملا ءارقفلا دابعلا مهو رداقلا ينغلا برلا وهو «مهيلع

 نيملكتملا نم هلوقي نم هلوقي امك ةردقلا تحت لخدي ال يذلا عنتمملا نع

TY 2 



 ناك ام لك لب «ملظ رودقملا نكمملا يف نركب نأ عنتمي هنإ :نولوقي «مهريغو

 هللاو ءيهنم هريغ نم رومأم نم الإ نوكي ال ملظلا ذإ ؛لدع هلعف ول هئم وهف ًانكمم

 |لظ فاخي الف نمؤم وهو تاحلاصلا نم لمعي نموإ# :ىلاعت هلوق نإف كلذك سيل
 #«ديبعلل مالظب انآ امو يدل لوقلا لدبي ام## :ىلاعت هلوقو (١1؟ :هط)*|ضهالو

 0/5 :فرخزلا)(نيملاظلا مه اوناك نكلو مهانملظ امو# :ىلاعت هلوقو (75:ق)

 هلوقو (44 :فهكلا#ادحأ كبر ملظي الو ارضاح اولمع ام اودجوو# :ىلاعت هلوقو

 # باسحلا عيرس هللا نإ مويلا ملظ ال تبسك اب سفن لك ىزجت مويلا# :ىلاعت
 يدابع اي» :هلوسر هنع هاور يذلا هلوق هنمو. لوقلا اذه ضيفقن ىلع لدي (17:رفاغ)

 ىلع لد اذهف «اوملاظت الف ًامرحم مكنيب هتلعجو يسفن ىلع ملظلا تمّرَح ينإ
 هنأ :يناثلا. كلذب فصوي ال عنتمملاو ملظلا هسفن ىلع مّرح هنأ امهدحأ :نيئيش

 لطبي اذهو ءةمحرلا هسفن ىلع بتك هنأ ربخأ امك هسفن ىلع همّرح هنأ ريخأ

 :مهل لاقيف «كلذك سيل هللاو يهنم رومأم نم الإ نوكي ال ملظلا نأب مهجاجتحا

 هسفن ىلع بتك امنإو «ملظلا هسفن ىلع مّرحو ةمحرلا هسفن ىلع بتك هناحبس وه

 .هيلع عنتمم وه ام ال هيلع رداق وه ام هسفن ىلع مرحو
 .(44-ة!/ص)'"' ةيواحطلا نتم ىلع قيلعتلا"
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 (للملا)

 ىلاعت هلل للملا ةفاضإ باب 1

 ءاولمت ىتح لمي ال هللا نإف ؛نوقيطت ام لمعلا نم اوذخ» :لوقي [ او ] ناك

 .«اهيلع موود ام ةو يبنلا ىلإ ةالصلا بحأ ناكو

 .(حيحص)

 :[لاقف هيلع قّلعُي ملو ثيدحلا ىلع يوونلا مالك مامإلا لقن]

 ءررض الب هيلع ماودلا نوقيطت :يأ «نوقيطت ام لمعلا نماوذخ» :هلوق

 فراعتملا ىنعملاب ةمآسلاو للملا :يوونلا مامإلا لاق ؛«لمي ال هللا نإف» :هلوقو

 ال هانعم :نوققحملا لاقف ؛هليوأت بجيف «ىلاعت هللا تح يف لاحم ائقح يف

 ؛مكلمع اوعطقت ىتح هتمحرو هلضفو هباوث مكنع عطقيف «للملا ةلماعم مكلماعي

 «نيح» :ىنعمب ىتحو «متللم اذإ لمي ال :ليقو

 )51١/1(. "بيهرتلاو بيغرتلا ىلع قيلعتلا"

 Ea 5-5 o“ ي م م ممم يلا
4 



 (لظل»

[4Y4]ىلاعت هللا ىلإ لظلا ةفاضإ يف باب  

 مهلظي ةعبس» :لوقي ةو هللا لوسر تعمس لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 «لجو زع هللا ةدابع يف اشن باشلاو «لداعلا مامإلا :هلظ الإ لظ ال موي هلظ يف هللا

 هيلع اقرفتو كلذ ىلع اعمتجا هللا يف اباحت نالجرو «دجاسملاب قلعم هبلق لجرو

 ةقدصب قدصت لجرو :هللا فاخأ ينإ :لاقف لامجو بصنم تاذ ةأرما هتعد لجرو

 .(هانیع تضافف ایلاخ هللا ركذ لجرو «هنیمی قفنت ام هلامش ملعت ال ىتح اهافخأف

 .(حيحص)

 :[مامإلا لاق]

 هقلخو هكلمو هلل وهف لظ ٌّلُكو كلم ةفاضإ ىلاعت هللا ىلإ لظلا ةفاضإ
 موي مويلاب دارملاو ءًانيبم رخآ ثيدح يف ءاج امك شرعلا لظ انه دارملاو «هناطلسو

 ءاهرح مهيلع دتشاو «سمشلا مهنم تندو ءنيملاعلا برل سانلا ماق اذإ ءةمايقلا

 . شرعلا الإ «ءيشل كانه لظ الو ؛قرعلا مهذخأو

 )857/1١*(. "بيهرتلاو بيغرتلا ىلع قيلعتلا"

 هنم باب [91ا/6]

 ةعبس» :نيخيشلا نيب هيلع قفتملا روهشملا ثيدحلا نع لئاسلا لأسي :خيشلا

 (...هللا ةعاط يف اشن باشو «لداع مامإ :هلظ الإ لظ ال موي هلظ تحت هللا مهلظي



 يف نأ ةصاخبو كلذ دقتعأ ام :لوقن ؟هلل ةفص لظلا تبثن له :لوقي هرخآ ىلإ

 اذهف «هلظ الإ لظ ال موي هشرع لظ تحت هللا مهلظي» :ثيدحلا اذه تاياور ضعب

 .لجو زع هللا تافص نم ةفص سيل

 "ةنيدملا تاءاقل" )۳/ ۳۹:۳۰:٠ ٠(

 (ضرملا)

 لجوزع هللا ىلإ ضرملا ةفاضإ يف باب +3
 : للام هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 اي :لاق «يندعت ملف تضرم مدآ نبا اي :ةمايقلا موي لوقي لجو زع هللا نإ

 ملف ضرم ًانالف يدبع نأ تملع امأ :لاق ؟نيملاعلا بر تنأو كدوعأ فيك «بر

 .هدنع ىنثدجول هثدع ول كنأ تملع امأ «هدعث

 بر تنأو كمعطأ فيك براي :لاق «ينمعطت ملف كتمعطتسا مدآ نبا اي

 كنأ تملع امأ ؛همعطت ملف نالف يدبع كمعطتسا هنأ تملع امأ :لاق ؟نيملاعلا

 .يدنع كلذ تدجول هتمعطأ ول

 بر تنأو كيقسأ فيكو براي :لاق «ينقست ملف كتيقستسا مدآ نبا اي

 تدجو هتيقس ول كنإامأ «هقست ملف نالف يدبع كاقستسا لاق ؟نيملاعلا

 .«يدنع كلذ

 .(حيحص)
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 :[ مامإلا لاق]

 هناحبس هيلإ ضرملا فاضأ امنإ :ءاملعلا لاق :ملسم حرش يف يوونلا لاق

 (هلئع ىنتدجو) ىنعمو :اولاق «هل ًابيرقتو دبعلل ًافيرشت - دبعلا دارملاو - ىلاعتو

 هتمعطأ ول» :ثيدحلا مامت يف ىلاعت هلوق هيلع لديو «يتمارکو يباوث دجو :يأ

 . ملعأ هللاو ؛هباوث :يآ ؛(يدنع كلذ تدجول هتيقس ولا ؛«يدنع كلذ تدجول

 )1١//1١1(. "بيهرثلاو بيغرتلا ىلع قيلعتلا"

 (رادلا)

 ؟ىلاعت هلل رادلا ةفاضإ تتبث له باب [۷]

 :[لاق هِي يبنلا نع ليوطلا ةعافشلا ثيدحل يراخبلا ةياور يف ءاج]

 ىنعديف ءادجاس تعقو هتيأر اذإف «هیلع یل نذؤيف هراد ىف ىبر ىلع نذأتسأف

 لسو عْفَشُت عفشاو ؛عمسُي لقو دمحم عفرا لوقي مث ينعدي نأ هللا ءاش ام

 .ثيدحلا . .. طعت

 :[مامإلا لاق]

 عمج هاور دق هنآأل ؛ثيدحلا اذه يف "رادلا" ركذ توبث يف ريبك كش يفانأ

 ."اهتوبث مدع ىلع للد مث" ةدايزلا هذه نودب ءهب ةداتق نع تاقثلا نم

 of) /1)"يراخبلا حيحص رصتخم "

 ۳ 4 اا



 (فرشلا)

 هللا فرشب :مهضعب لوق مكح باب 1910]

 ءيشلا اذه له هللا فرشب لوقي ءيش نم برغتسي امدنع سانلا ضعب :لاؤس

 ؟هناحبس هب قيلي ال امب هللا فصو ديسجتلا باب نم اذه ريتعي لهو زوجي

 هذه تناكولو هسفن هب فصوامب الإ انبر فصوي نأ زوجي ال... :خيشلا

 مل ةفصلا هذه نأ ماد امف «سيدقتو ليجبتو فيرشت ةفص سانلا فرع يف ةفصلا

 ركذدقل «كلذب لجو زع هللا فّصوُي نأ زوجي الف ةنسلا يف الو باتكلا يف درت

 يف ءاخسلاو يخس هنأب فصوي ال هنكل ميرك هنأب فصوُي لجو زع هللا نأ ءاملعلا

 كلذب لوقأو مركلا ىنعمب نوكي امبرو -لوقأ ام ينعأو- امبر ةيبرعلا ةغللا

 ةماع دنع نيفدارتم نيظفل نيب نوقّرفُي دق ةغللا يف ءاهقفلا ضعب نأل ؛ًاظفحتم

 ةغللا يف قرف ال نايحألا نم ريثك يف رمألا نوكي دق نكلو ةغللا يف انلاثمأك سانلا

 دقو «ترهظ :لوقي دقو ءتعلط سمشلا ناسنإلا :لوقي دقف «نيفدارتم نيظفل نيب

 زيمتت تناب نکل ةفدارتم ظافلأ ظافلألا هذه لكو «تناب :لوقي دقو «تقرشأ لوقي

 سمشلا تقرشأ اذإ ةغللا يف لاقيف داضتلا ظافلأ نم اهنأل ىرخألا ظافلألا نع

 «نافدارتم ناظفل «سمشلا تناب لاقي ًاضيأ سمشلا تبرغ اذإو «سمشلا تناب

 يأ ليلج لجر :لاقيو «ميظع يأ ليلج لجر لاقي ةغللا يف ةريثك ةلثمأ اذهلو

 ناينعم هل يذلا ظفللا نم دارملا صّصخي يذلا وه قابسلاو قايسلا «ريقح

 مسد



 .نالباقتم

 هذه نأل فرش هل هنأب وأ فيرش هنأب فصوُي ال لجو زع ائبر :ةصالخلا

 . داضتلا يف انلق امك درت مل ةفصلا

 ؟زوجي ال اذه :هل لوقأ ءاذه لوقي نم-

 ةلأسملا :هلصأ نم هللاب نمي ال ركني وهو ؛زوجي ال هل لوقن له نکل ءًاعبط-

 .زوجي ال ؟زوجي ال اذه هنإ امأ :ةوعدلا ةسايس يف لخدت ىنعي ىرخأ ةيضق انه

 ٠١:۱٦:1٤( /ه5؟) "رونلاو ىدهلا"
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 (ضرألا ىف هللا نيمي دوسألا رجحلا نأ)

 «...هللا نيمي رجحلا»:لاق هنأ ةو ىبنلا نع یور ام باب []

 :[لاق هنأ هِي يبنلا نع يور]

 .(ركنم). «هدابع اهب حفاصي ضرأللا يف هللا نيمي دوسألا رجحلا)

 :[مامإلا لاق]

 نع تكسي نأ بئاجعلا نمف «"ًاركنم ثيدحلا نوك:يأ" كلذ تفرعاذإو

 ام لوأتيو ( ١١/5 - ١7/5 /۷)" تاقبطلا ليذ " ىف بجر نبا ظفاحلا ثيدحلا

 ." ةقيقح هللا نيمي دوسألا رجحلا " :لوقي ناك هنأ يلبنحلا سوعافلا نبا نع يور

 هذه يف ةقيقح وه ىنعملا اذه نأو «ليبقتلاو مالتسالا لحم هنأ هنيميب دارملا نأب

 كلذ نع هينغي ناكو ءالصأ ةيتاذلا ةفصلا مهوي ام هيف سيلو ءًازاجم سيلو ةروصلا

 عرف ريسفتلا نأل هليوأت وأ هريسفتل يعادال هنأو «ثيدحلا فعض ىلع هيبنتلا هلك

 .(۳۹۲ ۳۹۰ /1)"ةفيعضلا"

¥۹ 2 



 (سّفتلا)

 : 4 هلوق ىنعم باب 1
 نميلا ىلإ ريشي «انه نم نمحرلا سمت دجأ ينإ»

 :[ ا هللا لوسر لاق]

 .«نميلا ىلإ ريشي -انه نم نمحرلا سفن دجأ ينإ"

 :[ مامإلا لاق]

 دقف ؛ثيدحلا توبث ىلإ بهذي هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيش نأ ودبي

 ثيدحلا اذه نعو ««ضرألا ىف هللا نيمي دوسألا رجحلا» :ثيدح نع لكُش ةتيأر

 ًانيبم لاقو ءاذه نود ؛لوألا فعضف ؟(۳۹۸. ۳۹۷ /5) "ىواتفلا عومجم" يف

 :لاقف ؛هيف رهاظ هنأو ءهائعم

 صاصتخا نميلل سيل هنإف ؛ثيدحلا دوصقم نيبي " نميلا" :يف هلوقف"

 ىسوم يبأ موق مهنأ ركذف ؛ءالؤه نع لثس ؛ةيآلا هذه تلزن امل هنأ يور

 قرأ «نميلا لهأ مكاتأ" :هلوق لثم ؛ةحيحصلا ثيداحألا تءاجو .'!'يرعشألا

 .[هنم].يتآلا ثيدحلا رظنا ؛كلذ ةحص ىلع اهعومجم لدي ثيداحأ ةدع هيف(١)

Y1 
 يا



 اولتاق نيذلا مه ءالؤهو.''" ةينامي ةمكحلاو ءنامي ناميإلا «ةدئفأ نيلأو ءًابولق

 نمو «تابركلا نينمؤملا نع نمحرلا سمت مهبف «راصمألا اوحتفو «ةدرلا لهأ

 مل كلذلو :تافصلا ثيداحأ نم ثيدحلا سيلف ىنعملا اذه ىلعو :تلق

 هترصتخا تنك يذلا "ولعلا" هباتك يف اهثيداحأ ةلمج يف يبهذلا ظفاحلا هدروي

 درلا عم مدقت امك هتحص نم زمغ يذلا يرثوكلا دهاز خيشلل ًافالخ «عوبطم وهو

 نأ ةلباتحلا ضعب نع يلازغلا هاكح ام هللا همحر ةيميت نبا بدك كلذلو «هيلع

 :6//079) لاقف «ثیدحلا اذه اهنم ؛ءايشأ ةثالث الإ لوأتي مل دمحأ مامإلا

 دحأ فرعُي الو ءدانسإب هنع دحأ اهلقني مل .دمحأ ىلع بذك ةياكحلا هذهف"

 :لاقو «" ةياهنلا" نم (سفن) ةدام ىف ثيدحلا دروأ دق ريثألا نبا تیآر مث

 ؛نونامي مهو «نينمؤملا نع ٍبّركلا مهب سفن هللا نأل ؛راصنألا هب ىنع :ليق"

 ردصملا عضوم عضو مسا ثيدحلا يف (سفنلا) :يرهزألا لاق ءدزألا نم مهنأل

 ؛(ًاجرفو ًاجيرفت جرفي جرف): لاقي امك :(ًاسفنو ًاسيفنت شفتي سف :نم يقيقحلا

 ." نميلا لبق نم مكبر سيفنت دجأ :لاق هنأك

 ةحيحصلا'" ")/8/ 199/7 ١17-11١١ (.

 .[هنم].(١١ 545) "ريضنلا ضورلا" يف جرخم وهو هيلع قفتم (؟)

 وق بيس |



 ثيدح حصي له باب 14۸11|

 ؟نميلا ةهج نم نمحرلا حور نأ هيف

 وأ ءنميلا ةهج نم نمحرلا حير نأ يف ثيدح حصي له :لاؤس

 ؟نمحرلا حور

 .هلاح نآلا رضحتسأ ام نكل اذهب دنسملا يف ثيدح دجوي :خيشلا

 (200:815:15/5) "غبار ىواتف"

 ۲۷ ۴ ا



 تافصلاو ءامسأآلاب قلعت اه ةيظفل لئاسم

 ° ب





 ىلاعت هللا تافصب فلحلا زاوج باب ]1

 :[ غم هللا لوسر لاق]

 ةغبص هوغبصأ لوقيف ءةنجلا لهأ نم ايندلا يف ءالب ناك سانلا دشأب ىتؤي» -

 وأ طق ًاسؤب تيأر له مدآ نبا اي :لجو زع هللا لوقيف «ةغبص اهيف هنوغبصيف «ةنجلا

 ناك سانلا معنأب ىتؤي مث ءطق ههركأ ًائيش تيأر ام كتزعو ال :لوقيف ؟ههركت ائيش
 تيأر له مدآ نبا اي :لوقيف «ةغبص اهيف هوغبصأ :لوقيف رانلا لهأ نم ايندلا يف
 .(طق نيع ةرق الو طق اريخ تيأر ام كتزعو ال :لوقيف ؟طق نيع ةرق طق اريخ

 :[مامإلا لاق]

 باوبأ نمو ىلاعت هللا تافص نم ةفصب فلحلا زاوج ثيدحلا يف :(ةدئاف)

 هللا تافصب فلحلا يف ءاجام باب " )5١/١1١( " ىربكلا ننسلا " يف يقهيبلا

 ."كلذ وحنو عمسلاو مالكلاو ةمظعلاو ءايربكلاو لالجلاو ةردقلاو ةزعلاك يلاعت

 نبا نع راثآلا ضعبب دهشتساو ثيدحلا اذه ىلإ راشأو ثيداحأ هتحت قاس مث

 يور مث. "... ًائيمي ناك نآرقلاب فلحلا نأ ىلع ليلد هيف " :لاقو هريغو دوعسم

 نيعبس نم سانلا تكردأ " :لاق رانيد نب ورمع ةقثلا يعباتلا نع حيحصلا هدانسإب

 . " لجو زع هللا مالك نآرقلاو قولخم هاوس امو قلاخلا هللا :نولوقي ةنس

 .( 1١ه 5-١هه /”)" ةحبحصلا"

 هللا فرشب :مهضعب لوق مكح باب ]14۸۳1[

 ءىشلا اذه له هللا فرشب لوقي ءىش نم برغتسي امدنع سانلا ضعب :لاؤس

 ؟هئاحبس هب قيلي ال امہ هللا فصو ديسجتلا باب نم اذه ريتعي لهو زوجي

 ةفصلا هذه تناك ولو هسفن هب فصوامب الإ ابر فصوي نأ زوجي ال... :خيشلا

 نوفي ا



 يف درت مل ةفصلا هذه نأ ماد امف «سيدقتو ليجبتو فيرشت ةفص سانلا فرع يف

 هللا نأ ءاملعلا ركذ دقل «كلذب لجو زع هللا فصوي نأ زوجي الف ةنسلا يف الو باتكلا

 امبر ةيبرعلا ةغللا يف ءاخسلاو يخس هنأب فصويال هنكل ميرك هنأب فصوي لجو زع

 ءاهقفلا ضعب نآل ؛ًاظفحتم كلذب لوقأو مركلا ىنعمب نوكي امبرو -لوقأ ام ينعأو-

 دق نكلو ةغللا يف انلاثمأك سانلا ةماع دنع نيفدارتم نيظفل نيب نوقرفي دق ةغللا يف

 :لوقي دقف :نيفدارتم نيظفل نيب ةغللا يف قرف ال نايحألا نم ريثك يف رمألا نوكي

 «تناب :لوقي دقو .تقرشأ لوقي دقو .ترهظ :لوقي دقو «تعلط سمشلا ناسنإلا

 ظافلأ نم اهنأل ىرخألا ظافلألا نع زيمتت تناب نكل ةفدارتم ظافلأ ظافلألا هذه لكو

 ًاضيأ سمشلا تبرغ اذإو ءسمشلا تناب سمشلا تقرشأ اذإ ةغللا يف لاقيف داضتلا

 يأ ليلج لجر لاقي ةغللا يف ةريثك ةلثمأ اذهلو «نافدارتم ناظفل ءسمشلا تناب لاقي

 نم دارملا صصخي يذلا وه قابسلاو قايسلا :ريقح يأ ليلج لجر :لاقيو :ميظع

 .نالباقتم ناينعم هل يذلا ظفللا

 هذه نأل فرش هل هنأي وأ فيرش هنأب فصوي ال لجو زعانير :ةصالخلا

 . داضتلا يف انلق امك درت مل ةفصلا

 ؟زوجي ال اذه :هل لوقأ ءاذه لوقي نم-

 .زوجي ال ؟زوجي ال اذه هنإ امأ :ةوعدلا ةسايس ىف لخدت ىنعي ىرخأ ةيضق انه

 «نيميلا دصق نكل [هللا فرشب] ظفللا اذه دصاق ناسنإ ول انخبش- :لئاسلا

 مكح هيلع بترن ال «يعرش ريغ ًافلح فلح هنأل مأ نيميلا مكح هيلع بترن لهف

 ؟نيميلا

 ۳۷۸ ا



 . الثم لاق-

 . هللا فرشب-

 نكل تاينلاب لامعألا نآل هيلع بترن - ملعأ هللاو- يل اودبي اميف معن يأ-

 . هظفل هل ححصن نحن

 "رونلاو یدهلا" )٤۲/ 07:151:1١5(

 ريدق ءاشي ام ىلع هللا :لئاقلا لوق حصي له باب [4]

 :[ 32ج هللا لوسر لاق]

 زانلا ةعفستو ٌةرم وبكيو «ةرم يشمي وهف ؛لجر ًةنجلا لخدي نَمرخآ" -
 هللا يناطعأ ذقل ءكنم يناجن يذلا كرابت :لاقف اهيلإ ٌتفتلا اهّرواج ام اذإف ٌةرم

 ينندأ !ٌبر ْيأ :لوقيف ؛ٌةرجش ُهل ُحفرّتف «نيرخآلاو نيلوألا نم ًادحأ هاطعأ ام ًائيش

 نبا اي :لجو رع هللا ٌلوقيف ءاهئام نم برشأو ءاهّلظب ٌلظتسألف :ةرجشلا هذه نم
 هّلأسي ال نأ هدهاعيو ! ٌبرايال :ُنوقيف ؟اهريغ ينتلأس اهگنیطعأ نإ اعل !مدأ

 ءاهّلظب ٌلظَتسيف ءاهنم ةينديف هيلع هَل بص ال ام یری هلال ؛هٌرِذعي هيرو ءاهريغ
 .اهئام نم ٌبرشيو

 هذه نم ينندأ ! بر ْيأ :ٌلوقيف ؛ىلوألا نم نسحأ يه ًةرجش هل ٌحفرت مث

 ملأ ! مدآ نبا اي :ٌلوقيف ءاهريغ َكّلَأسأ ال ءاهّلظب ٌلظتسأو ءاهئام نم برشأل

 ؟اهريغ ينلأست اهنم كّتيندأ نإ لعل :لوقيف ؟اهريغ ينلأست ال نأ ينذهاعت

 ءاهنم هينديف هيلع هل َرْيَّص ال ام ىري هلال ؛هٌرذعي هّبرو ءاهريغ هّلأسي ال نأ ٌةدهاعيف

 .اهئام نم ٌبرشيو ءاهّلظب لظتسیف



 !ٌّبر ْيأ :لوقيف «ِنْييَلوَألا نم نسحأ يه ةنجلا باب دنع ٌةرجش هل ٌحفرت مث

 نبا اي :ٌلوقيف !اهريغ َكّلأسأ ال ءاهئام نم برشأو ءاهّلظب ٌلظتسأل هذه نم ينندأ

 ءاهريغ كّلأسأ ال هذه !ٌّبر اي ىلب :لاق ؟اهريغ ينّلأست ال نأ يندهاعت ملأ !مدآ

 . اهنم هينديف ءاهيلع هل َرْبَص ال ام یری هنأل ؛هٌرذعي هيرو

 َنبا يأ :لوقيف ءاهيزلخدأ !ٌبر ْيأ :ٌلوقيف ةنجلا لهأ تاوصأ ٌعمسيف

 ٌبراي :لاق ؟اهَعم اهّلثمو ايندلا ٌكيطعأ نأ كيضريأ ؟ٌكنم ىنيرْغَي

 ؟نيملاعلا بر تنأو ينم

 ؟ُكحضت مم :اولاقف ؟ٌكحضأ مم ينولأست الأ :لاقف ءدوعسم نبا ٌكحضف

 ؟نيملاعلا بر َتنأو ينم ئزهتستأ :لاق نيح نيملاعلا بر ِكِحَض نم :لاق

 "ريدق :ةياور يفو - .رداق ءاشأ ام ىلع يّنكلو ءٌكنم ئزهتسأ ال ينإ :لوقيف

 :[مامإلا لاق]

 زاوج ىلع ليلد هيف :" -ريدق وأ -رداق ءاشأ ام ىلع ينكلو" :هلوق :(ةدئاف)

 اهنع تفقوت تنك دقو «"ريدق ءاشي ام ىلع ىلاعت هللا نإ" :ةملكلا هذه لامعتسا

 لك ىلع هنأب كلذ" 27١(: ص) "ةديقعلا" يف يواحطلا لوق ىلع تقلع نيح

 نأو «2”باوصب سيل كلذ نأ -هللا همحر - عنام نبا خيشلل ةملك "ريدق ءيش

 هللا ةئيشم مومعل (ريدق ءيش لك ىلع وهو) ةنسلاو باتكلا يفام باوصلا

 يف ثيدحلا اذه يف ةملكلا هذه ىلع كلذ دعب تفقو مث.همالك خلإ..هتردقو

 وأ ؛ثيدحلا يف ةذاش نوكت نأ - خيشلا مالكب ًارثأتم -تيشخف "٠ ملسم حيحص"

 .هتاورو هدانسإ يف رظنلاو هجيرخت يل يلستي تب ىتح تشرف ءةاورلا ضعب نم أطخ

 ."ريدق ءاشپ ام وهو" :مهلوقب سانلا ضعب ريبعت يأ )١(

 نك 07
 يا



 يقلآ ناَمَع تاميخم ضعب يف ةجحلا يذ رهش ةرغ يلايل نم ةليل يف تنك مث
 ؛حلاصلا فلسلا جهنم ىلع ةنسلاو باتكلا ىلإ عوجرلا بوجو لوح ةملك

 دحأ لأسف «ةلكسألا باب انحتف اهنم غارفلا دعبو «لمعلاب كلذ نرق بوجوو

 «ةملكلا هذه نع -ةفاقثلاو ملعلا نم ءيش ىلع هنأ ودبيو -نيرضاحلا انناوخإ

 -ًاريخ هللا هازج -ركذو "٠ ةيواحطلا ةديقعلا" ىلع روكذملا يقيلعت ىلإ ًاريشم

 نأب هتبجأف ء(۲۹ /ىروشلا) [ريدق ءاشي اذإ مهعمج ىلع وهو] :ىلاعت هلوقب

 لصأ نوكي نأ نكمملا نم هنأ ىلإ ًاريشم «قيقحتو جيرخت ىلإ ةجاحب ثيدحلا

 «ثيدحلا جيرخت ىلإ تردابف ءاهوحن وأ "ريدق ءيش لك ىلع انأو" :ةملكلا

 .مدقتملا ظفللا ىلع اوقفتا ةملس نب دامح نع ةاورلا نأ تدجوف

 دوعسم نبا نع ىرخأ ًاقيرط ثيدحلل تدجوف قيقحتلاو ثحبلا تعبات مث

 ةديبع يبأ نع ورمع نب لاهنملا انث :ينالادلا دلاخ وبأ نمحرلا دبع نب ديزي هيوري

 :ظفلب نكل ؛ًادجآل و طم ًاعوفرم دوعسم نب هللا دبع نع قورسم نع

 ."رداق كلذ ىلع ينكلو"

 مكاحلاو -٤١١( 517/9) "ريبكلا مجعملا" يف يناربلعلا هجرخأ

 :لوألا عضوملا يف لاقو (285-047 /5و )۲/ ٩-۳۷۷

 !يبهذلا هقفاوو !" نيخيشلا طرش ىلع حيحص"

 :رخآلا عضوملا يف لاقو

 دلاخ ابأ اجرخي مل امهنأ ريغ ؛تاقث - مهرخآ نع -ثيدحلا اذه ةاور"

 اًمأف :ةباحصلا ركذ يف ةنسلا نع هفارحنا نم ركذ امل ؛" نيحيحصلا" يف ينالادلا

 ثيدحلاو «ناقتإلاو قدصلاب دلاخ يبأل اودهش مهلكف ؛نومدقتسملا ةمئآلا
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 ."ةفوكلا لهأ ةمئأ يف هثيدح عمجي نمم ينالادلا دلاخ وبأو ؛هاجرخي ملو حيحص

 هظفح يفو ؛معنف ؛قدصلا امأ «ناقتإلاب هل دهش نم تفرعامو !لاق اذك

 :هلوقب انه هبقعتف ؛يبهذلا امأو ءيتأي امك فعض

 !" فرحنم يعيش دلاخ وبأو «هدانسإ ةدوج ىلع ًاثيدح هركنأ ام"

 هيف فلتخم وه مث ؛هريغب هيلع سبتلا هلعلف «عيشتلاب هامر نم رأ مل :لوقأو

 :" فشاكلا" يف هسفن يبهذلا لاقف

 ." نيل هثيدح يف :يدع نبا لاقو «متاح وبآ ةقثو"

 :" ينغملا " يف لاقو

 شجاف :نابح نبا لاقو ؛هب سأب ال :دمحأ لاق «ثيدحلا نسح ءروهشم"

 ." هب جاجتحالا زوجي ال ءمهولا

 :" بيرقتلا" يف ظفاحلا لاق كلذلو

 ." سلدي ناكو «ًاريثك ئطخي قودص"

 ًاقوبسم ناك نإو ؛هلهاست نم وهو ؛يتأي امك ؛هقيثوتب يمثيهلا مزجو :تلق

 نابح نبا مالك هنمضت يذلا ءرسفملا حرجلا نع رظنلا ضغ يغبني ال نكلو «هيلإ

 ملس ام هثيدح نم ىقتني وأ ؛هيف مهو نوكي نأ ىشخي ام هثيدح نم ىقتيف ؛هريغو

 لاهنملا نع :ةسينأ يبأ نب ديز لاقف «هيلع عبوت دقف ؛انه عقاولا وه امك :هتطخ نم

 .ينالادلا ةياور يف روكذملا ظفللابو ءًاضيأ ًالوطم هب ورمع نب

 :(ميقلا نبا راد - 0-9755 /؟) "ةنسلا" يف دمحأ نب هللا دبع هجرخأ

 " ثعبلا" يف يقهيبلاو :مهتثالث نيرخآ نيظفاح نعو هنع ًاضيأ يناربطلاو

 نيس
 يا



 نب دمحم انث :يناّرحلا ةميرك يبأ نب ديبع نب ليعامسإ نع مهلك ٤۹/۹۵

 .هب ةسينأ يبأ نب ديز نع ميحرلا دبع يبأ نع ينارحلا ةملس

 نبا ليعامسإ ريغ ؛ملسم لاجر تاقث مهلك هلاجر «حیحص دانسإ اذهو :تلق

 ؛"بيرقتلا" يف ظفاحلاو "٠ فشاكلا" يف يبهذلا لاق امك ةقث وهو «ينارحلا دبع

 ."برغي " :دازو

 :(۲ ۸٤و ١98 /5) " بيغرتلا" يف يرذنملا لاقو

 :لاقو مكاحلاو «حيحص اهدحأ قرط نم يناربطلاو ايندلا يبأ نبا هاور"

 ."داتسإلا حيحص

 ةعبط ۹٤- /۲)" حارفألا دالب ىلإ حاورألا يداح" يف ميقلا نبا لاقو

 :(يدركلا

 ."..نسح ريبك ثيدح اذه"

 لاقف يمثيهلا امأو )١١/ ٤۳ ١(:

 دلاخ يبأ ريغ ؛حيحصلا لاجر اهدحأ لاجر قرط نم ىناربطلا هلك هاور"
 ةقث وهو ؛ينالادلا "1

 :نائیش هيفو :لاق ذك

 .هيف ام تفرع دقو «ينالادلا قيثوتب همزج :امهدحأ

 قيرط نم حصأ نيينارحلا ةياور نم ىرخألا قيرطلا نأ هتاف هنأ :رخآلاو
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 .ينالادلا

 نبا مّيَعُن نع ةربو نب ْرْرُك نع :لاقف ةبيط وبأ :نيقيرطلا دانسإ يف مهفلاخ دقو

 :ظفلب ًالوطم هب دوعسم نب هللا دبع نب ةديبع يبأ نع دنه يبأ

 هيفو «ثيدحلا." مهراصبأ ةصخاش ءةنس نيعبرأ نيملاعلا برل سانلا موقي "

 .ينارحلاو ينالادلا قيرط يف يذلا يناثلا ظفللا

 يناربطلاو ؛هلوطب (05”7 -750) " ناجرج خيرات" يف يمهسلا هجرخأ

 نبا اذكو «هلوأ نم ًافرط الإ هنم قسي ملو «ةسينأ يبأ نبا ثيدح بقع (4۷5)

 ناميلس نب ىسيع همساو -ةبيط يبأ ةمجرت يف ")۲١۸/١( لماكلا" يف يدع

 :هبقع ىناربطلا لاقو - ىناج رجلا

 ."ةسينأ يبأ نب ديز ثيدح وحن ركذ مث"

 عم ثيدحلا اذه هل قاس دقو - يدع نبا لاق اذه ةييط وبأو :تلق

 :- ىرخأ ثيداحأ

 هنأ نظأ الو «حلاص لجر ةبيط وبأو :ةظوفحم ريغ اهلك ثيداحألا هذهو"

 ." طلغيف هيلع ُهّْبَشُي ناك هلعل نكلو ءبذكلا دمعتي ناك

 ." ئىطخي" :لاقو (77 5 /۷) " تاقثلا" ىف نابح نبا هركذو :تلق

 دوعسم نبا نيب نم - طقسأف ءدانسإلا اذه يف فلاخ يذلا وه هنأ رهاظلا نمو

 نم عمج هنع ىور دقو «ةربو نب زرك ريغ تاقث هلاجر نإف ؛ًاقورسم -ةديبع يبأو

 يف هدروأف ءًابيجع ًاضقانت هيف ضقانت دقو «مهيف نابح نبا هركذ دقو «تانقثثلا

 ۸۴ ا



 نميف (۲۷ /۹) هركذ مث .حصي هلاخإ امو !سنأ نع هتياورب (۳۳۸ )٥/ " نيعباتلا

 يف ركذي نأ باوصلا لعلو !'!"يروثلا نع هتياورب ؛" نيعباتلا عابتأ" نع ىور

 يف امكو «ةياورلا هذه يف امك دنه يبأ نب ميعن نع ىور هنآل ؛" نيعباتلا عابتأ"

 ا )٣/ لاقو ."حرجلا"

 ءاقروو ناوزغ نب لیصقو يِفاّضَولا هللا ديبعو ةمربش نباو يروثلا هنع ىور"

 ."رمع نبا

 هنإف ؛هللا دبع -همساو -ةمربش نبا ريغ «نيعباتلا عابتأ نم مهرثكأ ءالؤه نإف

 ةاورلا نم هنإف ؛-ديلولا نبا وهو -يفاصولا هللا ديبعو ؛دنه يبأ نب ميعنك يعبات

 ًاروهشم ناكو «نيعباتلا راغص نم اذه زْرَك نوكي نأ لمتحملا نمف «نيعباتلا نع

 يف ةعساو ةمجرت هل «بئاجع كلذ يف هنع اوكحو ءاهيف ةغلابملابو لب «ةدابعلاب

 مالعأ ريس"و ۳ -۷۹ /۵) " ةيلحلا"و ۳٤(« 5 -*"5 ص) " ناجرج خيرات"

 فيك - يفلسلا ثدحملا وهو !هللاو -هنم تيجع دقلو (۸1 ۸٤- /5) "ءالبنلا

 ثالث ةليللاو مويلا يف نآرقلل همتخ لثم !؟تاغلابملا كلت ضعب نع تكس

 : ولو هلوقل ءةنسلا فالخ هنأ ملعي وهو «تارم

 ." ثالث نم لقأ يف نآرقلا أرق نم هقفي ال"

 ءمظعألا مسالا هيطعي نأ هّبر لأس هنأ وهو ءٌرمأو ىهدأ وه امع تكس هنإ لب

 اضيأ هنع يهنملا ءاعدلا يف ءادتعالا نم اذهو !روكذملا متخلا ىلع ىوقي نأ لأسف

 .[هنم]." ليدعتلاو حرجلا" نع يتأي امك ؛هنع ىور يروثلا نأ باوصلاو يف عقو اذك )١(

 ۳A۸ 0 | ا ا اا



 ."ءاعدلا يف نودتعي موق نوكيس"

 )١ TT) "دواد يبأ حيحص" يف جرخم وهو

 ىضر دوعسم نبا نع اهطبض ىف فلتخا دق ةلمجلا هذه نأ ؛لوقلا ةلمجو

 :نيقباسلا نيظفللا ىلع هنع هللا

 ."رداق ءاشأ ام ىلع ينكلو" :لوآلا

 ."رداق كلذ ىلع ينكلو" :رخآلاو

 .رهاظ وه امك ًادانسإ حصأ لوألا ظفللاو

 ىلع وهو) :ةقباطملا مامت ةيآلا صنل قياطم -هدانسإ ةحص عم - رخآلا نكل

 يسولآلا ةمالعلا لاق ءعمجلا كلذ ءاشي اذإ :ىنعملا نأل.(ريدق ءاشي اذإ مهعمج
 :" يناعملا حور" يف

 ال «ىلاعت هعمج ةئيشملاب دّيقملا نأل ؛(ريدق) ب ال اهلبق امب ةقلعتم (اذإ) و"

 ." هناحيس هتردق

 " كلذ" :ثيدحلا يف ةراشإلا مسا نإ :لوقن «ةيآلل هريسفت ءوض ىلعو :تلق

 هنم ًالضف ؛اهقحتسي ال يتلا ةريثكلا معنلا نم هدبع لجو زع هللا ىطعأ ام ىلإ دوعي

 كلذ ىلع ىنكلو" :ىلاعت لاق ؛هيلع كلذ ًارثكتسم لاق ام لاق املف ؛هيلع ىلاعت

 ,ةفلاخملا موهفم نم هيف ام دنع فقوي ملو ًاضيأ لوألا ظفللا اذهب رس اذإف ."رداق

 ايرلا اولكأت ال# :ىلاعت هلوق دح ىلع ؛ءاشي ال ام ىلع رداق ريغ ىلاعت هنأب رعشملا

 ريغ اهنأ ىلع ةعطاقلا ةلدألا تماق يتلا ميهافملا نم هوحنو * ةفعاضم ًافاعضأ

 «ىنعملا ماقتسا ؛يناثلا ظفللا هيلع لد يذلا اذهب لوآلا ظفللا اذه رسف اذإ ؛ةدارم
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 .ىلاعت هللا ءاش نإ لاكشإ يأ قبي ملو

 هرفغتسأو «ينمف «تأطخأ نإو هللا نمف ؛تيصأ نإف «ملع نم يدنع ام اذه

 .هل نيركاش هب لضفتيلف ؛ملع لضف هدنع ناك نمو «يل بنذ لك نم ىلاعت

 .( ۳۵-۳ /۱ الز" ةحبحصلا'

 هنم باپ ]4۸٥[

 :[ و هللا لوسر لاق]

 اذإف «ةرم رانلا هعفستو ةرم وبكيو ةرم يشمي وهف «لجر ةنجلا لخدي نم رحآ»

 ام ائيش هللا يناطعأ دقل ءكنم يناجن يذلا كرابت :لاقف ءاهيلإ تفتلا اهزواج ام

 هذه نم ينندأ بر يأ :لوقيف :ةرجش هل عفرتف. نيرخآلاو نيلوألا نم ادحأ هاطعأ

 يلعل ! مدآ نبا اي :لجو زع هللا لوقيف ءاهئام نم برشأو ءاهلظب لظتسأل ةرجشلا

 هبرو ءاهريغ هلأسي ال نأ هدهاعيو «بر ای ال :لوقيف ؟اهريغ ينتلأس اهكتيطعأ نإ

 اهئام نم برشيو ءاهلظب لظتسيف ءاهنم هينديف ؛هيلع هل ربص ال ام یری هنأل هرذعي

 برشأل هذه نم ينندأ بر يأ :لوقيف «ىلوألا نم نسحأ يه ةرجش هل عفرت مث

 ال نأ يندهاعت ملآ ! مدآ نبا اي :لوقيف. اهريغ كلأسأ ال ءاهلظب لظتسأو ءاهئام نم

 ال نأ هدهاعيف ؟اهريغ ينلأست اهنم كتيندأ نإ يلعل :- لوقيف - ؟اهريغ ينلأست

 اهلظب لظتسيف ءاهنم هينديف ؛هيلع هل ربص ال ام یری هنأل هرذعي هبرو ءاهريغ هلأسي

 «نييلوألا نم نسحأ يه ةنجلا باب دنع ةرجش هل عفرت مث. اهئام نم برشيو

 اهريغ كلأسأ ال ءاهئام نم برشأو اهلظب لظتسأل هذه نم يئندأ بر يأ :لوقيف

 ال هذه ءبر اي يلب :لاق ؟اهريغ ينلأست ال نأ يندهاعت ملأ ! مدآ نبا اي :لوقيف.

 اهنم هاندأ اذإف ءاهنم هينديف «هیلع هل ربص ال ام ىري هنأل هرذعي هبرو ءاهريغ كلأسأ



 ام! مدآ نبا اي :لوقيف ! اهينلخدأ بر يأ :لوقيف «ةنجلا لهأ تاوصأ عمسيف

 ئزهتستأ ! بر اي :لاق ؟اهعم اهلثمو ايندلا كيطعأ نأ كيضريأ ؟كنم ينيرصي

 ؟كحضأ مم ينولأست الأ :لاقف «دوعسم نبا كحضف - ؟نيملاعلا بر تنأو ينم

 اي كحضت مم :اولاقف فاو هللا لوسر كحض اذكه :لاق ؟كحضت مم :اولاقف

 تنأو ينم ئزهتستأ :لاق نيح نيملاعلا بر كحض نم :لاق ؟هللا لوسر

 يفو). رداق ءاشأ ام ىلع ينكلو «كنم ئزهتسأ ال ينإ :لوقيف - ؟نيملاعلا بر

 . "(ريدق:ةياور

 :[مامإلا لاق]

 ريدق وأ رداق ءاشأ ام ىلع ينكلو " :ثيدحلا رخآ يف ىلاعت هلوق لد :(هيبنت)

 ضعب نع القن 5١( ص) " ةيواحطلا ةديقعلا " ىلع قيلعتلا يف ءاج ام أطخ ىلع"

 باوصب سيلو «ريدق ءاشي ام ىلع وهو :سانلا ضعب مالك يف ءيجي " :لضافألا

 دهشيو اميسال «ثيدحلا اذه يف كلذ توبث دعب باوصلا نيع وه لب :لوقأف. "..

 يفاني ال كلذو (۲۹ :ىروشلا)#ريدق ءاشي اذإ مهعمج ىلع وهو# :ىلاعت هلوق هل

 . ملعأ هللاو «هيلإ راشملا مهوت امك ىلاعت هتردقو هتئيشم مومع

 /5)"ةحبحصلا" ١/  -19ه١19 (.

 اذك ىلع هللا ةداع ترج :لئاقلا لوق مكح باب [985]

 :لئاسلا

 وهو ءاذكو اذك ىلع هللا ةداع ترج :لئاقلا لوق نم ملعلا لهأ مكحام

 له ينعي يردأ ال ءاذك وأ عونمم ظفل اذه لاق "خماشلا ٌمَلَعلا" يف يلبقملا خبشلا



 :خيشلا

 ركذن نأ نسحي هلعلو ءرشيلا ةعيبط نم وه ام قالطإ وه عنملا هجو نأ ودبي

 ةعيبط ةداعلا :يعفاشلا مامإلا لوق وهو ًاميدق بتكلا ضعب يف هانيأر انك ام انه

 كرابت هللاب قيلي ال اذه نآل ؛هيلع دايتعالاو ءيشلا ةسرامم نم يتأت ةداعلاف ؛ةيناث

 هيلإ قبسُي مل ءيشب سانلا ىلإ يتأي امنيح لجرلا لضف ىلع لدي اذهف ؛ىلاعتو

 ريبكلا هتفرعم يف كرتشي يذلا ءيشلا راركت امأ «هملعو ههقف ىلع لدي هريغ

 .ةدئافلا ريبك كلذ يف سيلف ملعلا بلاطو ملاعلاو ريغصلاو

 600:9: )٤ / ١9 "-رثألا ةدج ىواتف)

 ؟كءاقب هللا لاطأ :انلوقب دحأل ءاعدلا زوجي له باب [۷]

 ناك ؟اذه نم ءيش ىلع متعلطا له كءاقب هللا لاطأب ءاعدلا نوهركي :لاؤس

 .كلذ نوهركيو ردقم ءيش اذه :نولوقي ءاعدلا اذهب مهل يعد اذإ

 حص ام فالخ هنأل ؛هتينبت امل تعلطا ولو ءاذه ىلع تعلطا ام انآ :خيشلا

 لصيلف هقزر يف هل عسويو هلجأ يف هل أسنُي نأ بحأ نم» :مالسلا هيلع هلوق نم

 يف رمعلا لوطو قزرلا ةرثكب كلام نب سنآل و هللا لوسر اعد دقو ”(همحر

 ناك نإو ءرمعلا لوطب ءاعدلا يف انآ ىرأ الف كلذلو ؛:ةحيحصلا تاياورلا ضعب

 ءهعم ةئسلا ةقيقحلا نكل دالبلا هذه يف الإ ةيبرعلا دالبلا رثكأ يف لمعتسم ريغ اذه

 هنأ كش الف سنأ همداخل رمعلا لوطب لاو هللا لوسر نم ءاعدلا عمسأ امنيح انأو

 هيلع لاق دقو «حلاصلا لمعلاب اًنورقم..حلاصلا لمعلل رمعلا لوط كلذب ينعي

 .(9*05مقر) "يراخبلا" )١(

 مسد



 هرمع لاط نم مكرشو «هلمع نسحو هرمع لاط نم مكريخ) :مالسلاو ةالصلا

 هلجأ يف هل أسني نأ بحأ نم)» :هانركذ يذلا لوألا ثيدحلاو '”(هلمع ءاسو

 يتلا ةيعرشلا بابسألا يطاعت ىلع ضح هيف «همحر لصيلف هقزر يف هل عّسوُيو

 :نينثا نيرمأل اًببس نوكت

 ثيدحلا اذهل ءاملعلا ضعب ليوأتف «قزرلا ةعس :رخآلاو ءرمعلا لوط :لوألا

 ثيداحأو تافصلا تابآ ضعبل ليطعتلاب هبشأ اذهف «هرهاظ دوصقملا سيل هنأب

 وه ام فلاخدف هب انذخأ ول اذه ثيدحلا رهاظ نأ مهن مهل لماحلا نأل ؛تافصلا

 ظوفحملا حوللا يف دودحم رمعلا لوطو قزرلا نم الك نأب نيملسملا دنع عوطقم

 لكل نأ ينعي ال كلذ نكلو همأ نطب يف وهو نيئجلا يف حورلا خفني امنيح دكؤم

 امامت ةواقشلاكو ةداعسلاك بابسأ قزرلا ةعسو رمعلا لوط نم ميتاوخلا هذه نم

 :ةداعسلا ببسف اًيبس ةواقشلاو ةداعسلا نم لكل لعج لجو زع هللا نأ امكف

 لوطل اًيايسأ لعج كلذك «ىلاعتو كرابث هب رفكلا ةواقشلا ببسو .هللاب ناميإلا

 لاق امك ردقب ءيش لك رَّدَقُم ريغ كلذ نأ ينعي ال اذه نكل ؛قزرلا ةعسو رمعلا

 ...”«سيكلاو زجعلا ىتح ردقب ءيش لك» :مالسلاو ةالصلا هيلع

 (020:41:9 /ب ٤ 4)"رونلا ةلحر"

 هللا كمادأ لئاقلا لوق مكح باب 1944]

 :[مامإلا لاق]

 Y). ۹۷٩مقر) "عماجلا حيحص "0

 .(057؟مقر) "ملسم" 22

 ہا
 ا و
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 هذه ءلجو زع هللا الإ مودي ال هنآأل ؛رهاظ مالك اذه هللا كمادأ :لئاقلا لوق

 اهّررق ًةايح ينعي هللا كمادأ اهليوأت نكمم نكل ءًاعيمج نوملسملا اهفرعي ةديقع

 نيعبسو نيتس نيب ام يتمأ رامعأ» :مالسلا هيلع لوسرلا لاق املثم رشبلا ءالؤهل انبر

 كاقبأ ينعي هللا كمادأ ىنعم سيل ءةدملا هذه ينعي هللا كمادأ «كلذ زوجي نم لقو

 لوألا وهف هقلخ نود لجو زع انبر اهب درفت ةيزم ةلصخ هذه نأل ؛دبألا ىلإ هللا

 . ةملكلا هذه لوح هنايب اندرأ يذلا اذه ىلاعتو هناحبس نطابلاو رهاظلاو

 "رونلاو ىدهلا" )٥۳٤/ 1:27:65 60١(

 مسد





 شرعلا ىلع هئاوتساو هتيقوفو ىلاعت هللا ولع ىلع

qy | 





 اهركنأ نم ىلع درلاو ىلاعت هلل ولعلا ةفص تابثإ باب []

 [:ولعلا يف يبهذلا لاق]

 هشرع قوف ءايشألا ىلع لاع ىلاعتو كرابت يرابلا نأ ىلع لدي [امم]و

 الو ضرألاو تاومسلا هيسرك عسو# :ىلاعت هلوق ؛ةنكمألا يف لاح ريغ :ديجملا

 ...#ميظعلا يلعلا وهو |[يظفح هدوؤي

 :[اًقلعم مامإلا لاق]

 دحج ىلع ريهامجلا هب ٌلهجلا لمح يذلا قحلا نم اهنإف «ةملكلا هذه لمأت

 «هشرع ىلع ىلاعت ةولع نم ةنسلاو باتكلا نم ةريثكلا ةلدألا هذه هيلع تلد ام

 هلل اولعج اذه مهناميإب نييفلسلا نأ نيمعاز هب نينمؤملا نييفلسلاب نعطلا ىلعو
 وه اذهف ربك ًاولع نوملاظلا لوقي امع هللا ىلاعت «شرعلا قوف ًاناكم لجو زع

 اهلك ةنكمألا يف لولحلا نع ىلاعت ههيزنتب حرصي مهتمئأ رابك نم وهو «فلؤملا

 لجو زع هولعب ناميإلا نأ «مهمهوت الإ كلذ ىلع ريهامجلا كعلوأ لمحي امو.

 لطاب هتم مزل امو «لطاب اذهو :اولاق ؛ناكم يف اّلاح نوكي نأ مزلتسي ؛هقلخ ىلع

 شرعلا ق وف سيل هنأو «يدوجو رمأ ناكملا نأ اولهاجت وأ اولهجو «لطاب وهف
 هشرع قوف ىلاعتو كرابت هللاف ءاقالطإ ناكم ةمث سيلف يلاتلابو .ثداح دوجو

 .ًالصأ ناكم يف سیلو

 ًارارف هشرع ىلع لجو زع هولعب دعب اونمؤي مل يذلا ءالؤه نأ بيجعلا نمو
 يف هللا نأب ناميإلا يف مهسأر مأ ىلع اوعقو دق ؛موعزملا ناكملاب ناميإلا نم

 لك يف دوجوم هللا وأ .ناكم لك يف دوجوم هللا :مهلوقب كلذو «ةقيقح ةنكمألا

 موو لي م م ممم



 .ًاريبك ًاولع كلذ نع هللا ىلاعت !دوجولا

 لجو زع هللا هيبشت نم لوقلا اذه يفامل هبنت مهضعب نأ كلذ نم بجعأو

 الأ هنمرش وه اميف اوعقوف كلذ نع ههيزنت اودارأف «ةنكمألا يف ةلاحلا هتاقولخمب

 :اولاقف ! ًالصأ ىلاعت هدوجو يفن مزلتسملا قلطملا ليطعتلا وهو

 لخد ال ءفلخ الو ءمامأ الو ءراسي الو «نيميالو ءتحت الو «قوف سيل هللا)

 !(هنع ًالصفتم الو «هب ًالصتم ال ؛هجراخ الو «ملاعلا

 ءابطخلا ضعب نم ةعمجلا موي ريثملا ىلع «ةرم نم رثكأ اذه تعمس دقلو

 نيدلا ةبرغ ىلع نوعجار هيلإ انإو هلل انإف ! حالصلاو ملعلا سائلا مهب نظي نيذلا

 سانلا غلبأل ليق ول ىلاعت هللاب فلحأل ينإو ءةماعلا نع ًالضف مهب ةصاخلا لهجو

 هب نوفصي يذلا اذه نم رثكأب هفصي نأ عاطتسا امل «مدعلا انل فص ::مهحصقأو

 هللا همحر ميقلا نبا مامإلا هلعلو - فلسلا ةمئآ نم لاق نم داجأ دقلو «مهدوبعم

 ."امدع دبعي لطعملاو ءامنص دبعي هبشملا :- ىلاعت

 ةمئأو فلسلا عابتأ نع ضارعإلاو ؛ةنسلا نع فارحنالا مؤش نم هلك اذهو

 قلاع دمحم ءاول تحت مهترمز يف ىلاعت هللا انرشح ثيدحلا

 . (۹۲۲-۱۲۳ص)" ولعلا رصتخم"

 هنم باب [990]

 :[ لپ هللا لوسر لاق ]

 اهعطق نمو هللا هلصو اهلصو نمف «نمحرلا نم ةنجش محرلا و) ءامسلا يف نم

 .(هللا هعطق

۹ 
 يا



 :[مامإلا لاق]

 :ىلاعت هلوق يف امك " ىلع " ىنعمب وه " يف " ثيدحلا اذه يف هلوق (هيبنت)

 قوف ىلاعت هللا نأ ىلع ةريثكلا ةلدآلا نم ثيدحلاف * ضرألا يفاوريس لقإ#

 " ميظعلا يلعلل ولعلا " هباتك يبهذلا ظفاحلا فأ كلذ يفو ءاهلك تاقولخملا

 هراثآو هثيداحأ تجّرخو ةيفاض ةمدقم هل تعضوو ءًابيرق هراصتخا نم تيهتنا دقو

 .ةيهاولا رابخألا نم هتهزنو
 .(هؤك 0۹ 4 /5)" ةحيحصلا"

 يرطفلا لقعلاو حيحصلا لقنلاب تباث ىلاعت هللا ولع باب [1]

 :[مالسإلا خيش لوق ىلع اًقلعم "ولعلا رصتخم"" ةمدقم يف مامإلا لاق]

 بجوي ام حيحصلا لقنلا نم ءيش يف الو حيرصلا لقعلا يف سيل هنأ ملعاو"

 . "الصأ ةيفلسلا ةقيرطلا ةفلاخم

 :[مامإلا لاق]

 يذلا يبهذلا ظفاحلا باتك رصتخم عوضوم وهف حيحصلا لقتلا امأ :لوقأو

 ةينآرقلا تايآلا نأب ًانمؤم نيقيلا لثم ىلع كلعجي ام هيف دجتسف كيدي نيب

 هتاذب هشرع قوف ىلاعت هللا نأ ىلع اهلك ةقفتم ةيفلسلا راثآلاو ةيوبنلا ثيداحألاو

 ةعبتملا بهاذملا ةمئأ نأ ىلاعت هللا ءاشنإ ىرتسو «هملعب مهعم وهو «هقلخ نم ًانئاب

 ةيقوفلا تابثإ ىلع مهتاملكو مهاواتف تقفتا دق ؛ةرجهلا نم سداسلا

 نع رتاوتم هنأ امك كلذ نأو ءناكم لك ىلعو هقلخو هشرع ىلع ىلاعت هلل

qy | 



 نيثدحملا نم نيضاملا ةمئألاو نيفلاسلا نم هيلع عمجم وهف 0 هللا لوسر

 مهنع ةتباثلا مهلاوقأو مهئامسأب مهارتسو مهريغو نيوغللاو نيرسفملاو ءاهقفلاو

 نكلو تائملا نوغلبي عقاولا يف مهو نيتئاملا مهددع يف اوبراق ىتح كلذ يف
 صلخملا بلاطلا فقو اذإف 'ىلاعت هللا همحر فلؤملل هعمج رسيتام كلذ

 ملعلو ؛لالضلا ىلع اوعمجأ دق اونوكي نأ ليحتسي هنأ نقيت مهتاملك ىلع قحلل

 " يف ىلاعت هللا همحر فئصملا هلاقام نسحأ امو «لالضلا يف وه مهفلاخم نأ

 :(۲ ١- /۱۸۷) لوقنلا نم هيلإ انرشأ امم اليلق ركذ نأ دعب " نيملاعلا بر تافص

 اذإو «قرخلا عستال ةمئألا نم تافصلا تابثإ يف مالك هل نم لك لوق انركذ ولو"

 اهليوأت ريغ نم اهتابثإ ىلع عامجإلا :لوقي هنأ انركذ نمب يدتهي ال فلاخملا ناك

 «يرهزلا لثم ىلع در نميف هللاو ريخ الو هللا هاده الف ؛هلقن يف هقدصي ال وأ

 نباو ءةنييع نباو كلامو دعس نب ثيللاو «يروثلاو ءيعازوألاو ءلوحكمو

 نب دمحأو «ديبع يبأو «يديمحلاو «يعفاشلاو «نسحلا نب دمحمو ؛كرابملا

 :ةميزخ نباو ؛يربطلا جيرج نباو «جيرس نباو ءيذمرتلا ىسيع يبأو «لبنح

 لثم عامجإلا نم مهلوق لثم لوقي وأ «يرعشألا نسحلا يبأو «يجاسلا ايركزو
 لاسعلا دمحأ يبأو «يناربطلا مساقلا يبأو :يليعامسإلا ركب يبأو «يباطخلا

 - (رصع لك يف مامإلا) يليجلا رداقلا دبع خيشلاو (يتأيس امم مهريغ ركذف)...

 ."هقاقنو بللا بلق مه نيذلا

 صوصن نم مهعمامو ةمئآلا ءالؤهل دهشي ميلسلا يرطغلا لقعلاو :تلق

 )١( نيملاعلا بر تافص " يف يبهذلا ظفاحلا كلذ رتاوتب حرص " )١/ ١ /11/5(.]منه[.

 ءاملعلا نم نيرخآآ ةعامج " ةيمالسإلا شويجلا عامتجا " يف - ىلاعت هللا همحر - ميقلا نبا ركذو (؟)

 .[هنم]. تثش نإ هعجارف

۳4A 
 يا



 :كلذ نايبو ةنسلاو باتكلا

 الو «شرع ال ؛هعم ءيش الو ناك ىلاعت هللا نأ اعيمج نيملسملا نيب فالخ ال

 ثيدح يف يتأيس امك ؛قلخلا ىلاعت هللا قلخ مث ءضرأ الو «ءامس الو ءيسرك

 .نيصح نب نارمع

 يف اهقلخ نوكي نأ امإ ىلاعت هتاقولخم نأ هيف كش ال اممف كلذك ناك اذإف

 وه ناك نإو «ملسم هب لوقي ال رفك اذهو ءاهيف لاح وهو هيف ةلاح يهف ىلاعت هتاذ

 وهف كنيعب هارت ام لك " :مهلئاق لوقي نيذلا ةيفوصلا ةالغو ةيمهجلا بهذم مزال

 .اريبك اولع نوملاظلا لوقي اًمع ىلاعت " هللا

 امإف ٍكئنيحو ؛هب ةطلتخم ريغ هنع ةنئاب ىلاعت هتاقولخمف كلذك رمألا ناك اذإو

 اذهو «ىلاعت هقوف هتاقولخم نوكت نأ امإو ءهتاقولخم قوف ىلاعت هللا نوكي نأ

 هتوبث عوطقملا بولطملا وهو ءاهقوف ىلاعتو كرابت هللا نأ الإ قبي ملف ءةهادب لطاب

 فالتخا ىلع ةمئآلا نم مهدعب ءاج نمو «فلسلا لاوقأو ةنسلاو باتكلا يف

 . ىلاعت هللا ءاش نإ باتكلا يف الصفم هارتس امك مهبهاذمو مهتاصاصتخا

  Uالعلو")ص١ه-88(.

  11لاعوألا ثيدح فعض نايب عم ىلاعت هللا ولع تابثإ باب

 :[ناونع تحت مامإلا لاق]

 .«ناعلا» ثيدح لوح

 لضافألا ءارقلا ضعب نم لاؤس ["نوملسملا" ةلجم يأ] ةلجملا ىلإ درو

 ."ينابلألا تالاقم" ةطساوب «(591.584 /5) "نوملسملا ةلجم" يف ينابلألا هرشن لاقم )١(

 ا



 :هّلظفلو هريسفت يف ربثك نبا ظفاحلا هدروأ يذلا ثيدحلا ةحص نع

 هللا لوسر مهيف ةباصع يف ءاحطبلاب تنك :لاق بلطملا دبع نب سابعلا نع»

 :لاق «باحسلا :اولاق "؟اذه نومست ام" :لاقف ءاهيلإ رظنف ةباحس مهب ترمف لا

 ملو :دواد وبأ لاق - نانعلاو :اولاق "؟نانعلاو" :لاق «نزملاو:اولاق "؟نزملاو"

 ال :اولاق "؟ضرألاو ءامسلا نيب ام دعب نوردت له" :لاق - ًاديج نانعلا نقتأ

 ءامسلا مث ةنس نوعبسو ثالث وأ ناتتثا وأ ةدحاو امإ امهنيب ام دعب" :لاق. يردن

 هلفسأ نيب ام رحب ةعباسلا ءامسلا قوف مث «تاوامس عبس دع ىتح «كلذك اهقوف

 نهفالظأ نيب لاعوأ ةينامث كلذ قوف مث «ءامس ىلإ ءامس نييام لثم هالعأو

 هالعأو هلفسأ نيب ءشرعلا نهروهظ ىلع مث ءامس ىلإ ءامس نيبام لثم نهبگرو

 . «كلذ قوف ىلاعتو كرابت هللا مث ءامس ىلإ ءامس نيبام لثم

 :[باوحلا]

 :هجيرخت

 دواد وبأو (0١/الاو ۱۷۷ ۰ مقر) "هدنسم" يف دمحأ مامإلا ثيدحلا جرخأ

 يذمرتلاو (”99ص) "تافصلاو ءامسألا" يف يقهيبلا هنعو (؟075/5)

 ٦۸- ص) "ديحوتلا" يف ةميزخ نباو (87 )١/ ةجام نباو ( 0 5١6-5١6

 ضقنلا" يف يمرادلا نامثع ظفاحلاو (۳۷۸ /۲) "كردتسملا" يف مكاحلاو (8

 (155- 554 /۸) "هريسفت" يف يوغبلاو 94١0 -4١( ص) "يسيرملا رشب ىلع

 . هب سابعلا نع ةريِوع نب هللادبع نع برح نب كامس نع قرط نم

e, 
 ہا



 "بیرغ نسح ثيدح اذه"

 :مكاحلا لاقو

 - يبهذلا ضقانت دقو ءاولاق امك سيلو ! يبهذلا هقفاوو "دانسإلا حيحص"

 :ثيدحلا ةلع ؛- هنايب ىتأي امك

 «ةريمع نبا وهو هتاور دحأ ةلاهجو «هدانسإ ىف بارطضالا :ناتلع ثيدحللو

 ميعن وبأ لاقو ء(اذه ينعي) هثيدح يذمرتلا نسحو ؛"تاقثلا" يف نابح نبا هركذو

 | :"ةباحصلا ةفرعم" ىف

 :يبرحلا ميهاربإ لاقو «هنع ةياورلاب كامس درفت :"نادحولا" يف ملسم لاقو «ةيؤر

 ."هفرعأ ال

 الو ةبحص هل حصت ال ىشعألا دئاق ناكو :ةيلهاجلا كرد

 :لاقف «بيذهتلا ىلع ًاقيلعت ءاملعلا ضعب اهنيب دقف ىلوألا ةلعلا امأ

 :ميعن وبأ لاقو ءمُهَو وهو ؛ةرامع نب هللادبع نع كامس نع :ةرم كيرش لاق "

 لاقو :.حصأ لوآلاو :ريمع وأ ةريمع نب هللادبع نع كامس نع ليئارسإ نع

 ةرد جوز نع ةريمع نب هللادبع نع كامس نع ليئارسإ نع :يريبزلا دمحأ وبأ
 ال لوهجم ةريمع نب هللادبع نأب صخلتتف ةيناثلا ةلعلا امأو ."بهل يبأ تنب

 9١٠ص) "ولعلا باتك" يف لاقف يبهذلا ظفاحلا اذهب حرص دقو «فرعي

 :(ةيدنهلا ةعبطلا

 اعل



 يف لاق اذكو."ةلاهج هيف هللادبعو «هللادبع نع برح نب كامس هب درفت"

 ."لاجرلا دقن يف لادتعالا نازيم"

 نم ناحبسف «قبس امك هحيحصت ىلع مكاحلا قفاوف هلك اذه يبهذلا يسن مث

 .ىسنيال

 ةلع روهظ دعب اميس ال هيلع دمتعي ال اممف ثيدحلل يذمرتلا نيسحت امأو

 ثيداحألا حيحصت يف نيلهاستملا ةلمج يف دودعم يذمرتلا نأل كلذ «ثيدحلا

 "نازيملا" يف يبهذلا لاق اذهلو «مهوحنو نابح نباو ةميزخ نباو مكاحلاك

 :0* صم

 ."يذمرتلا حيحصت ىلع ءاملعلا دمتعيال"

 هلهاستل نابح نبا قيثوت ىلع ءاملعلا نم نوققحملا دمتعي ال كلذكو :تلق

 يدر يف ًانايب هتدزو "نازيملا ناسل" ةمدقم يف رجح نبا ظفاحلا هنيب امك كلذ يف

 نيلوهجملا قثوي هنأ كلذ ةصالخو (؟١-8١ص) يشبحلا هللادبع خيشلا ىلع

 :لهس ةمجرت يف ًالثم لوقيف مهفرعي ال هنأب وه فرتعي نيذلا ىتح

 يردأ الو «هفرعأ تسلو «بوقعپ وبأ هنع ىور «داهلا نب دادش نع يوري"

 !! "هوبأ نم

 نوكي نأ ةاورلا مجارتو ةنسلا ملعب لغتشم لك ىلع بجي ماه عوضوم اذهو

 نبا قيثوتب ًارارتغا ةفيعضلا ثيداحألا حيحصتب ءيطخي ال يك «هنم ةنيب ىلع

 يف يشبحلا خيشلاو «دنسملا ىلع هقيلعت يف ءاملعلا لضافأ دحأ لعف امك «نابح

 . امهريغو "ثيثحلا بقعتلا"

۲ 
 ہا



 نأ دعب هنع ةباجإلل يدنع يعاد الف ؛ثيدحلا اذه حرش لئاسلا بلط امأو

 ةفاسملا نايب نم هيف ام لك ذإ «تقولل ةعيضم هحرشب لاغتشالا ريتعأ لب «هفعض انيب

 هيف دري مل كلذ لك لاع وأ ةينامثلاو اهقوف رحبلا اذكو ءاهقوف يتلاو ءامس لك نيب

 ةروكذملا ةفاسملا ديدحت يف ىرخأ ثيداحأ كانه معن ؛هب جاجتحالل حلاص ءيش

 لعف امك اهنيب قيفوتلل يعاد الو «ةضقانتم ةفلتخم اهديناسأ فعض عم يهو

 ءحيحصتلا عرف قيفوتلا ذإ "ءامسألا" يف يقهيبلاو "ديحوتلا" يف ةميزخ نبا

 . دوقفم وهو

 بجي قحف "كلذ قوف ىلاعتو كرابت هللا مث" :ثيدحلا رخآ يف هلوق امأو

 ىلع ملكتو اهقاس دقو ؛ةريهش ةرتاوتم ثيداحأو ةريثك تايآ يف هتوبثل هب ناميإلا

 .اهيلع فوقولا ءاش نم اهعجاريلف "ولعلا باتك" يف يبهذلا ظفاحلا اهديناسأ

 ىلاعتو كرابت - هللا ولعب ناميإلا نإ :لوقأ نأ يلع ًامازل ىرأ ةبسانملا هذهبو

 ركني نمو ؛ةعبرألا ةمئألا مهيفو ةبطاق نيملسملا ةمئأ نيب هيلع قفتم هقلخ ىلع -
 هنم ةلفغ هل ناكم تابثإ وأ ىلاعت هلل ًاهيبشت كلذ يف نأ ةجحب نيرخأتملا نم كلذ

 ةقيقحب اَنِلْهَج ثيح نم هتاذك كرابت هللا تافص نأ يهو ءاهيلع قفتملا ةقيقحلا نع

 تابثإ نم مزلي ال كلذكف «هيبشت تاذلا تابثإ نم مزلي ال ناك اذإف "اهلك كلذ

 ةملك بيطخلا ظفاحللو ءضقانت وأ رباك دقف نيرمألا نيب رياغ نمو هيبشت تافصلا

 عستا اذإ مالكلا اهب لاط ولو ءاهرشن يرورضلا نم ىرأ ددصلا اذه يف ًادج ةعفان

 . ةرهازلا ةلجملا ردص كلذل

 .هلك :اهباوص لعلو ءاذك " )١(

 اعل



 :- ىلاعت هللا همحر - بيطخلا لاق

 بهذم حاحصلا ننسلا يف اهنم يرو ام نإف «تافصلا يف مالكلا امأ "

 هيبشتلاو ةيفيكلا يفنو ءاهرهاظ ىلع اهؤارجإو اهتابثإ مهيلع هللا ناوضر فلسلا

 اوجرخف موق نيتبثملا نم اهققحو «هناحبس هللا هتبثأ ام اولطبأف موق اهافن دقو ءاهنع

 ةقيرطلا كولس وه امنإ دصقلاو «فييكتلاو هيبشتلا نم برض ىلإ كلذ يف

 . هنع رصقملاو هيف يلاغلا نيب هللا نيدو ؛نيرمألا نيب ةطسوتملا

 يذتحيو «تاذلا يف مالكلا ىلع عرف تافصلا يف مالكلا نأ اذه يف لصألاو

 وه امنإ لجو زع نيملاعلا بر تابثإ نأ ًامولعم ناك اذإف «هلاثمو هوذح كلذ يف

 ال :دوجو تابثإ نايبل وه امنإ هتافص تابثإ كلذكف ؛ةيفيك تابثإ ال دوجو تابثإ

 .فييكتو ديدحت تابثإ

 .هسفنل ىلاعت هللا اهتبثأ تافص يه امنإف ءرصبو عمسو دي ىلاعت هلل :انلق اذإف

 اهنإ :لوقن الو ؛ملعلا :رصبلاو عمسلا ىنعم نإ الو ةردقلا ديلا ىنعم نإ :لوقن الو

 ؛لعفلا تاودأو حراوج يه يتلا راصبألاو عامسألاو يديألاب اههبشن الو «حراوج

 هلوقل اهنع هيبشتلا يفن بجوو ءاهب درو فيقوتلا نأل ءاهتابثإ بجو امنإ لوقنو

 :ىلاعتو كرابت هلوقو ُريِصَبلا ٌعيِمَّسلا َوُهَو ءيت ِهِلْئِوَك َسْيَلا# :ىلاعتو كرابت

 .(دَحَأ وفك هل نكي و

 اوسلو «ثيداحآلا هذه مهتاياورب لقتلا لهآ بيع ىلع عدبلا لهأ قلعت املو

 ؛نيدلا يف حصي الو ديحوتلاب قيلي ال ام نووري مهنأب هملع فعض نم ىلع

 ىلاعت هللا باتك يف نأب اوبيجأ «ليطعتلا لهآ ةلفغو هيبشتلا لهآ رفكب مهومرو

 ہا اغلا



 اهائعم ىلع فقويال تاهباشتم تايآو ءاهرهاظب دارملا اهنم مهفي تامكحم تايآ

 رابخأ كلذكف «عيمجلاب ناميإلاو لكلا قيدصت بجيو «مكحملا ىلإ اهدرب الإ

 ىلإ اهنم هباشتملا درب ليزنتلا اذه ىلع ةلزنمو ىرجملا اذه ةيراج ل لوسرلا

 . عيمجلا لبقيو مكحملا

 :ماسقأ ةثالث تافصلا يف ةيورملا ثيداحألا مسقنتف

 اهلقن ةضافتسال اهتحص ىلع لقنلا ةمئأ عمجأ ةتباث رابخأ :لوألا مسقلا

 هللا هيبشت يضتقي ام هيلإ قبسي نأ بلقلا ظفح عم ءاهب ناميإلاو ءاهلوبق بجيف

 . تاكرحلاو ريغتلاو حراوجلا نم قيلي ال امب هفصوو «هقلخب

 لقنلاب ملعلا لهآ دهش ظافلأو ؛ةيهاو ديناسأب ةطقاس رابخأ :يناثلا مسقلاو

 . اهيلع دامتعالاو اهب لاغتشالا زوجي ال هذهف ءاهنالطب ىلع

 «لكلا نود ضعبلا اهتلقن لاوحأ يف ملعلا لهأ فلتخا رابخأ :ثلاثلا مسقلاو

 داسفلا زيح يف لعجي وأ اهحصأب قحليل اهيف رظنلاو داهتجالا بجي هذهف

 ."لوطبلاو

 دقو ؛مسقلا اذه نم هيلع مالكلا ددص يف نحن يذلا ثيدحلا اذهو :تلق

 .لوطبلاو داسفلا نم هنأ نيبتف ثيدحلا دعاوق ءوض ىلع هيف انرظن

 نيدلا رصان دمحم

 نمحرلا دبع وبأ
 (۱۷۲- ۱۹۷ ص)" ينابلألا تالاقم"

 اعل



 هللا ولع ةلدأ نم باب [99]

 ىتح هنع هبوث ب يبنلا رسحف ءرطم ةو يبنلا عم انباصأ :لاق سنأ نع

 .(هبرب دهع ثيدح هنأل» :لاق ؟تلعف مل :انلق.رطملا هباصأ

 .(حيحص)

 :[مامإلا لاق]

 .هقلخ ىلع ىلاعتو كرابت هللا ولع ىلإ ةحيرص ةراشإ ثيدحلا يفو :تلق

 ميقلا ةباتك يف ولعلا ىلع ةلادلا ثيداحألا ةلمج يف يبهذلا ظفاحلا هدروأ كلذلو

 ."راقغلا ىلعلل ولعلا"

 .(۹١١٠ص)" د رفملا بدألا" حيحص 0

 هنم باب [455]

 ةليل لك يف ىلاعتو كرابت انبر لني :لاق هب هللا لوسر نأ «ةريره يبأ نع
 ؟هل بيجتسأف ينوعدي نم لوقيف ءرخآلا ليللا ثلث ىقبي نيح ءايندلا ءامسلا ىلإ

 :[مامإلا لاق]

 «ثيدحلا ظافح كلذب دهش امك «رتاوتم حيحص ظفللا اذهب ثيدحلا اذه

 :لاقو ء(۱۲۸ /۷) "ديهمتلا" يف ربلا دبع نبا مهنم

 . "ناكم لك يف لجو زع هللا نإ

 ہا 1



 رش وه امب حرصي مث ءاذه مهلوقل مهريفكتب رهاظتي نم مهبانذأ نمو :تلق

 لخاد سیل" :لوقيف «مودعملا هب فصي امب هفصيف «یلاعت هدوجو دحج وهو ءهنم

 .ًاريبك ولع نوملاظلا لوقي امع هللا ىلاعت !!"هجراخ الو ملاعلا

 ٥ ١(. ص )"درفملا بدألا حيحص "

 راهقلا دحاولل ولعلا ةفص تابثإ باب [454]

 تافصلا باوبأ يف ةلوؤملا أطخ ببس نايبو

 لجو زع هلل ولعلا ةفص لوح تاسلجلا نم قبس اميف لاؤس هجو ناك :خيشلا

 يهو الأ «ىلاعتو كرابت هلل ولعلا ةفص يفانت اهنأ اهنم نوريثكلا مهوتي يتلا ةيآلاو

 اذه يف ملعن نأ بجيف ««؛:ديدحلا)#ْمُثْنُك اَم َنْيَأ ْمُكَعَم وُو :لجو رع هلوق
 تافص عيمج نع هزنم وهو «لامكلا تافص لك هل ىلاعتو كرابت هللا نأ ددصلا

 ةميلسلا ةرطفلاو لقعلا درجمب مولعم وه ام اهنم لامكلا تافص نأو ؛ناصقتلا

 درجمب فرعي اذهف ءاهلك وأ تاقولخملا قوف لجو زع هللا نوك لثم :ليلق اذهو

 قوف لجو زع هللا نوكي نأك ؛لامكلا تافص لك هب قيلي لجو زع هللا نأب ملعلا

 تءاج دقف كلذ عمو «لقعلا ةهيدبب ٌفَرْعيامم وهف سكعالو تاقولخملا

 زع هللا نأب حيرصت هدعب سيل ًاحيرصت حرصت ةنسلاو باتكلا يف ةريثكلا صوصنلا

 ةروصب شرعلا قوف هنأب نيبت صوصنلا هذه ضعبو ءاهلك تاقولخملا قوف لجو
 نم ديدع يف ترركت يتلا (هنهط)# ىَوَمْسا ٍشْرَعْلا ىلع ُنَمْحَّرلا# ةيآك :ةصاخ

 وه لب «لجو زع هللا قلخ نم قلخ شرعلاف ؛ركذت نأ نم رهشأ ةميركلا تايآلا

 شرعلا قوف هنأ ىلع نيملاعلا بر صيصنتف «ىلاعتو كرابت هللا تاقولخم مظعأ

 فرحني نأ هل زوجي الو اهانبتي نأ ملسملا ىلع بجي يتلا دئاقعلا نم وه ميظعلا



 نم ريثك اهيلإ بهذي يتلاو ةعدتبملا ةعرتخملا يناعملا ىلإ ةرهاظلا اهتلالد نع

 ناميإلا نم حلاصلا فلسلا هيلع ناك امع مهفارحناب نيفورعملا مالكلا ءاملع

 .ليوأت وأ فيرحت يأ نود ءاهلك تافصلا ثيداحأو اهلك تافصلا تايآب

 لجر هءاج هنأ هللا همحر كلام مامإلا نع رهتشا لقألا ىلع وأ رتاوت دقو

 همحر هباوج ناكف «؟ىوتسا فيك «ىوتسا شرعلا ىلع نمحرلا !كلام اي :لاقف

 ءولعلا هانعم ةغل ءاوتسالا ءولعلا وهو «ةغل :ينعي ؛مولعم ءاوتسالا :لاق نأ هللا

 هنع لاؤسلاو «لوهجم فيكلاو مولعم ءاوتسالا :هلوقب كلام مامإلا ينعي اذكه

 هباوج يف ررقي هللا همحر كلام مامإلاف ؛:ةعدب فيكلا نع :يأ هنع لاؤسلاو «ةعدب

 امك تبثت يهف ءلجو زع هللا تافص لكل ةعماجلا ةيفلسلا ةديقعلا لئاسلل اذه

 لجو زع هللا نآل ؛اههيبشتو اهليثمت [زوجي]ال نكلو ةغل تباثلا ىنعملابو تءاج

 يفف (١1:ىروشلا)#ُريِصَبلا ٌعيِمَّسلا َوُهَو ٌءْيَم هلثوگ سيل :ميركلا نآرقلا يف لوقي

 زع هللا تافص نم نيتفصل تابثإ ةيآلا يفو (ءيش هلثمك سيل) هيزنت وهو يفن ةيآلا
 ءراصبألا هيشي ال هرصبو ؛عامسألا هبشي ال هعمسف «ريصب عيمس هنأ وهو لجو

 .ديِصَبلا ٌعيِمّسلا َوْهَو ٌءْيَق لوگ سيلا

 هنع يفتن (١١:ىروشلا»4ٌءْيّت ِهِلْثِوُك ٌسْيَل## :ىلاعت لاق نيح ةيآلا هذهب كلذك

 هنع يفتن نأ ينعي ال كلذ نكلو «هل ثداوحلا ةهباشمو «ثداوحلل هتهباشم

 .هسفنل ىلاعتو كرابت اهتبثأ يتلا تافصلا

 مدع نم وهو حلاصلا فلسلا قيرط نع اوفرحنا نيذلا فارحنا ءاج انه نمو

 تتبثأو ًائيش تفن «تتبثأو تفن ةيآلا نأل «تافصلل تيبثتلاو هيزنتلا نيب مهعمج
 امهركذ نيذللا نيرمألا نيذهب ناميإلاب الإ لجو زع هللاب ناميإلا نوكي الف ءًائيش

 ہا
Fe ۸ 



 تابثإو ؛:ثداوحلل هتهباشم نع لجو زع هللا هيزنت «تابثإو هيزنت «ةيآلا هذه يف هللا

 يهو ؛ةريثك هللا تافصف ؛هسفنل لجو زع هللا اهتيثأ يتلا لجو زع هلل تافصلا

 «فالتخا اهنم ريثك يفو قافتا اهضعب يفو «ةنسلاو باتكلا صوصن يف ةثوثبم

 اهيف فلتخا يتلا تافصلا هذه نم ةفص يف ةصاخ ةروصب ثحبلا نآلا انمهيو

 لهأ بهذم ىلإ يمتني نمم مهب رثأت نم رثأتو ةلزتعملا تدجو نأ ذنم نوملسملا
 يف ةتباثلا تافصلا نم ًاريثك اوركنأ ةلزتعملاف :ةصاخ ةروصب ةرعاشألاك ةنسلا

 :رافغلا يلعلا هلل ولعلا ةفص يف نآلا ثحبلا انمهي ؛ةنسلاو باتكلا

 نيملسملا عيمج كلذ يف مهقحل مث ةرعاشألا مهتعبتو ةلزتعملا تبهذ دقف

 ةلزتعملا «ثيدحلا لهأ مهو مهنم ًاليلق الإ ضرألا هجو ىلع مويلا مه نيذلا

 قوف ىلاعتو كرابت هللا نوكي نأ نوركني مويلا نيملسملا رثكأو ةرعاشألاو

 ىلاعتو كرابت هللا نأو «ناکم لك يف لجو زع هللا نأب نوح صب لب ءاهلك هتاقولخم

 ةفص هلل تبثت يتلا رثكألا ثيداحألاو ةريثكلا تايآلا امأ دوجولا لك يف دوجوم

 مهب يدؤت ليوآتلا هذه :يأ ءاهيناعم نولطعي ليوأتب اهنولوأتي مهف هقلخ ىلع هولع

 باتكلا نم اهيلإ راشملا صوصنلا اهتنمضت يتلا يناعملا هذه قئاقح راكنإ ىلإ

 ةيآلا لجو زع هلل ولعلا تابثإ يف ةحيرصلا صوصنلا هذه نم :ًالثمف ءةنسلاو

 نولطعيف ةبآلا هذه نولوؤي مهف (ه:هط)# ىَوَتْسا شّْرَعْلا ىلع ُنَمْخَّرلا# :ةقباسلا

 نورسفي اذكه «ىلوتسا :يأ ىوتسا شرعلا ىلع نمحرلا :مهلوقب اهيف ولعلا ىنعم
 ىلع نوجتحيو ؛ءاليتسالا نم ىلوتسا :ينعي ىوتسا شرعلا ىلع نمحرلا ؛ةيآلا

 :وهو فورعم رعشب روكذملا ليوأتلا نم هيلإ اوبهذ ام

 قارهم مدو فيس ريغب قارعلا ىلع رشب ىوتسا

 اعل



 :ةميركلا ةيآلا نورسفي اذكه «ىلوتسا ىنعمب قارعلا ىلع رشب ىوتسا

 نورسفي امنيح مهو ؛ىلوتسا مهدنع هانعم (ه:دط)# ىَوَتْسا شْرَعْلا ىلع ُنَمْحَّرلا#
 ناك :يماعلا لثملا مهيف حص مهنأ ىلإ ديدشلا فسألا عم نوهبئتي ال ريسفتلا اذه

 قوف نوكي نأ نم هللا اوهزن مهمعزب مهنأل ؛بارزملا تحت راص رطملا تحت

 قوف هنإ :انلق اذإ اننأل لجو زع هللاب قيليال اذه نأ مهمعزب تاقولخملا

 هللا ءاش نإ ًابيرق اهلاطبإ ىلع يتأتسو مهتهبش هذه «ناكمب هانرصح تاقولخملا

 تاقولخملا قوف هنأب هللا فصو نم مزلي هنأ هومعز يذلا معزلا اذه نم ًارارفف

 اورسف امنيح كلذو «هنم رش وه اميف اوعقوف اذه نم مهمعزب اورف ناكمب هزييحت

 هنأل ءًايلوتسم نكي مل كلذ لبق لجو زع هللا نأ هانعم نإف ؛ىلوتسا ىنعمب ىوتسا
 ِتاَوَمَّسلا َقَلََ## :ىلاعت لاق هشرع ىلع برلا ءاوتساب ةقلعتملا تابآلا ضعب ىف

2 
 ديفت «مث» نأ ملعي انلكو (ه4:فارعألا)#ٍِرَعْلا لع یوا ت ماي ةت ف َشَْألاَر 3

 لبق هنأ هانعمو «شرعلا ىلع ىلوتسا ضرألاو تاوامسلا قلخ نأ دعبف «ىخارتلا

 ربكألا قلاخلا نأش ءاليتسالا نع ًازجاع ناك هنأ اذه مزالو ًايلوتسم نكي مل كلذ

 :رعشلا يف اولاقف «لثملا هب اوبرض يذلا رشب نأشك ىلاعتو هناحبس

 قارعلا ىلع رشب ىوتسا

 ىلع ارداق نكي مل هنأل ؟اذاملو ءايوتسم كلذ لبق نكي مل هانعم كش الب اذه

 :لاق كلذلف ءءاليتسالا

 قارهم مدو فيس ريغب قارعلا ىلع رشب ىوتسا

 مثا هنأل هل اوهبنتي مل نيملاعلا برل زيجعت هيف ىلوتسا ىنعمب ىوتسا ةملكف
 ملسملا نأ عم ٍلوتسم ريغ ناك ؟ناك اذام كلذ لبقو «ىلوتسا مث :يأ «ىوتسا

 ہا
e, ا 



 درجم ءيش لك ىلع رداق هنأو «ىلاعتو كرابت هللا ةمظع رضحتسي نأ درجمل

 كفنت ال هيلع رطيسم وهو الإ ًائيش قلخي ام هنأ ملعي ىنعملا اذهل هراضحتسا

 .ترغصو تقد امهم ةظحل هنع هترطيس

 يف ماق يذلا ئطاخلا ىنعملا نع هللا هيزنت ليبس يف مهمعزب مه :ًاذإف

 مل هنأل ريصقتلاو زجعلا ىلإ هل مهتبسن يفو لجو زع هللا صيقنت يف اوعقو مهسوفن

 اذهو «شرعلا ىلع ىلوتسا مث «نمزلا نم ةظحل ولو شرعلا ىلع ًايلوتسم نكي
 .حرش ريثك ىلإ جاتحي ال لالض

 ؟ليوأتلا اذه لثم ىلإ مهلصوأ يذلا ام

 نأ مهنظيو ناكمب لجو زع هللا لعج نم صالخلا اودارأ مهنأب اومعز

 ىنعمب (04:فارعألا)#ٍشْرَحْلا لع ىَّوَتْسا ل :ىلاعت هلوقب نمآ اذإ ملسملا

 ؛ىطاخ نظ اذهو :ناكمب لجو زع هللا نأ ةيآلا هذه ىنعم نأ مهنظ يف ىلعتسا

 سيل ىلاعتو كرابت هللا نأل ؛ملسملا هب رتغي نأ وأ طروتي نأ يغبني ال لطاع يأرو

 كرابت هللا «هعم ءيش الو هللا ناك .تاقولخملا دعب الو تاقولخملا لبق ال «ناكمب

 «نيملاعلا نع ينغلا وهو هفاصوأ نم ىلاعتو كرابت هنإف هتاقولخم نع ينغ ىلاعتو

 يع هلا نق َرَفَك ْنَمَو دايس هَل عاما ِنَم ِتْيَْلا حح سالا لع هلو :لاق امك

 «هعم قلخ الو «هعم ءيشالو ًاعيمج ملعن امك هللا ناكف (۹۷:نارمع لآ)#َنَِزاَعْلا ِنَع

 نأل ءًاعطق ناكم يف نكي مل تاقولخملا قلخي نأ لبقف ءاهلك تاقولخملا قلخ مث

 ناك :اذإف «ناكم كانه نكي ملف قلخلا دوجو لبق امأ «قلخلا دوجوب دجو ناكملا

 تاقولخملا ىلاعتو كرابت هللا قلخ املف ءاضيأ هعم ناكم الو :يأ هعم قلخ الو هللا

 ىلإ ًاجاتحم ًاريقف نوكي نأ انبرل اشاح ؟ناكملا اذه يف لح لهف ءناكملا دجو

 ىلإ ةجاحب سيلو ناكمب سيل ةيثيحلا هذه نم لجو زع وهف ءهقلخ نم ءيش



 يف نكي مل ناكملا دوجو لبق ؛ناكم دوجو لبق ناك هيلع امك نآلا وهف «ناکم

 ءةيهدب ةقيقح هذه ؛ناكملا يف سيل ناكملا دوجو دعب كلذك وهف ءناكملا

 نم رارفلا نوديري مه ىلوتسا ىنعمب ىوتسا :ةقباسلا ةيآلا نورسفي نيذلا ءالؤهو
 :ليق امك ؛رارفلا اذه قيرط اذه سيلو«هلل ناكملا تابثإ

 لبإلا دروت دعس اياذكه ام لمتشم دعسو دعس اهدروأ

 نأ دعب كلذك وهو ناكم يف نكي مل لجو زع هللا نأ تبثي نأ ملسملا ىلع

 هنأ ينعي ال تاقولخملا قوف هللا نأ ملسملا رابتعاف .ناكم يف سيل ناكملا قلخ

 «تاقولخملا نم دودحم ءيش لكف ؛ىدملا ةدودحم تاقولخملا نآل «ناكم يف

 اذإف :ناكم كانه سيل مدع تاقولخملا ءارو امف ةدودحم تاقولخملا تناك اذإف

 ًاضيأ كلذك وهف «ناکم يف نكي مل وه :ًاذإف :ناكم الو ءيشالو هللا ناك :لوقن انك

 .ناكم يف سيل وهف تاقولخملا ءارو هنأ ماد ام

 ةنسلاو باتكلا يف صوصنلا تارشع ليوأت ىلإ مهترطضا يتلا ةلكشملا :ًاذإ

 ؛ناكم يف هولعج كلذ ىنعم هلل ةيقوفلا تابثإ نأ نومهوتي مهنأل ؛لايخو مهو وه

 ةقالع اهل سيلو ميدقلا يلزألا هللاب ةقالع اهل لجو زع هللا ةفص يه يتلا ةيقوفلاو

 يفف .دودحم قولخملا اذهف ؛نكي مل نأ دعب دجو يذلا قولخملا ثداحلاب

 ءيش يأف «نامز الو ناكم الف قولخملا اذه ءارو ام امأ «نامزلاو ناكملا هدودح

 .ىلاعتو كرابت هللا الإ سيل قولخملا اذه ءارو

 كرابملا نب هللا دبعو دمحأ مامإلاك مهنع هللا يضر فلسلا لوقي انه نمو

 قوف سيل هللا نأو ىلاعتو كرابت هللا نع ولعلا ةفص نوفني نيذلا نأ مهريغو

 تسيل ةيوتلم ةقيرطب نكلو لجو زع هللا دوجو راكنإ نوديري امنإ هتاقولخم

۲ 
 ہا



 الو قوف ال هللا :ًالثم نولوقي ًاقلطم هلإ ال :اولوقي نأ لدب مهف «راكنإلا يف ةحيحص

 نيأف ؛هجراخ الو ملاعلا لخاد ال ءفلخ الو مامأ الو راسي الو نيمي الو «تحت

 ؟اذإ هللا

 مودعملا فصي نأ عطتسي مل «مودعملا انل فص :ًانايب برعلا حصفأل ليق ول

 رثكأب مودعملا فصي نأ هيقفلا اذه عيطتسي ال ءولعلا ةافن ءالؤه فصي امم رثكأب

 ىلاعتو كرابت هللا :نولوقي نيح «لجو زع هللا ةفص نوركني نيذلا ءالؤه فصي امم

 الو ملاعلا لخادال .فلخ الو مامأ الو راسي الو نيمي الو تحت الو قوفال

 ؟هللا نيأ :ًاذإ ءهجراخ

 بئان «باونلا ضعب :قدآلا ريبعتلاب وأ هنامز يف عمج ءالقعلا كولملا ضعب

 ءاملعلا ءالؤه لاثمأ عم ةيميت نب مالسإلا خيش عمج قشمد يف كانه كولملا دحأ

 همحر ةيميت نبا نيب شاقن ىرجو ؛ةديدع سلاجم يف مهعمج ءولعلا ةفصل ةافنلا

 ؛نيرخآلا نم عمسو :همالكو هججح ةيميت نبا نم عمسو «ةافنلا ءالؤه نيبو هللا

 اذه «مهبر اوعيض موق ءالؤه :لاق «ثيدحلا رخآ يف كلملا بئان بئانلا كلذ لاقف

 لجو زع هللا تابثإ يف ةيميت نبا ججح عمس امل «لقاع هنكل «ملاع وه ام لجر
 هذه يف ةافتلا ججح عمسو «هدابع ىلع رهاقلا وه هنأ هتافص نمو «ًةفصو ًادوجو

 لخاد الو فلخ الو مامأ الو نيمي الو تحت ال قوف هنأب فصويال هللا نأ ةفصلا

 هنع ًالصفنم الو هب ًالصتم ال :لوقيف كلذ ىلع ديزي مهضعبو «هجراخ الو ملاعلا

 ءالؤه :لاق مويلا يرصعلا ريبعتلاب يلاولا وأ بئانلا اذه عمس امل ؛ليطعتلل ًاديكأت

 تاقولخملا قوف هبر [نأ] فرعي ال يذلا نآل ,قح ةملك هذهو «مهبر اوعيض موق

 سيلف هجراخ الو ملاعلا ل اد ال نكي مل نإ هنأل ؛هبر فرعي مل هنأ هانعم اهلك

FT 1 



 ؛قولخملا ملاعلا جراخ ءيش [امإو] «قولخملا ملاعلا اذه [امإ] ءيشالإ نوكلا

 .ىلاعتو كرابت هللا الإ وه سيلو

 ُنَمْحَّرلا# ةبآلا ليوأتل ةرورض ال نأ ًانيقي يلاتلاب انفرع ةقيقحلا هذه انفرع اذإف

 اذإو :اذكه لوقن ال «یلوتسا ىنعمب ىوتسا :لوقن الف (ه:هط)# ىَوَتْسا ٍشْرَعْلا َلَع
 يف ناكملا نأل ؛ًاناكم هلل انلعج اننأ كلذ ىنعم سيل ىلعتسا ىنعمب ىوتسا انلق

 .قلخلا قوفو قلخلا ءارو هللاو قلخلا

 :ةيهلإلا ةفصلا هذه دكؤت ةريثكلا تايآلا نع ًالضف ثيداحألا دجن كلذل

 ةدحالملا ةعيبط يه ةيقوفلا راكنإ نأ دجنو ؛هقلخ قوف لجو رع هللا نأ

 اَحْرَص يل نبا :ناماه هريزول لاق نيح نوعرف لوق ىلإ ًالثم يعنف ءاثيدحو ًاميدق

 هنأ يو ىسوم هكإ لإ عطا ِتاَومْسلا بابسأ بابلاغ لعل
 ناهريب هبذكي نأ ديريو مالسلاو ةالصلا هيلع ىسوم بذكي (*0 م*:رئاغ)اًيِذاَك

 ًاخماش ًارصق ينبي نأب «ىلاعت هللا نود نم هوهلأ نيذلا هعابتأ ىلع هب ليخي يدام

 غلبأ يلعل :لاق ؟عيفرلا قهاشلا ءانبلا اذهب ينعي اذام ؛ءامسلا يف اذكه ًادتمم ًاعيفر

 ؟ىسوم لوقي اذام ءلوقي يذلا ىسوم هلإ ىلإ علطأف تاوامسلا بابسأ «بابسآلا

 هلإلا دجأ ال مث عيفرلا خماشلا ناينبلا اذه ينبأس ءًابذاك هنظأل ينإو «قوف هللا نأ

 .. «ينود نم هتدابع ىلإ ىسوم مكوعدي يذلا

 تابثإو ءلجو زع هللا دوجوو ديحوتلا يهو ةقيقح تابثإ اهيف ةيآلا هذه :ًاذإ
 مهتمدقم يفو لسرلاو ءايبنألا نأ تابثإ اهيف ةبآلا هذه «ةقيقحلا هذه ركني ناك نم

 ءالعتسالاو ولعلا ةفصو «ةيقوفلا ةفص هلل تبثي ناك مالسلاو ةالصلا هيلع ىسوم

 فوصوملا هلإلا اذهب اونمؤي نأ ىلإ هدنجو نوعرف ىسوم اعد هنأو «هشرع ىلع

 .ًابذاك هنظأل ينإو :هلوقب ىسوم هبذكف «ةيقوفلا ةفصب

 ی ٤٠٤



 دحلم وه امنإف ةيقوفلا ةفص ةفصلا هذه ركني يذلا نأ تابثإ ةبآلا يفو

 هبنتن نأ بجيو ءةفصلا هذه تبثت يتلا تايآلا ةلمج نم ةيآلا هذه امامت نوعرفك

 يذلا نوعرف ىلع ًادرو ؛ةفصلا هذهن ًاتابثإ اهيف نأ مهفنف اهانولت اذإ ةيآلا هذهل

 .ًابذاك هنظآل ينإ :هلوقو ىسوم ىلع هدرل اهركتأ

 (١٠:رطاف)4ُةَحَفْرَي حلالا ُلَمَعْلاَو بيلا ُمِلَكلا ُدَعْصَي هيل :ةيآ كانه كلذك

 بئاجع نم اذهو كلذك ءهيلإ حلاصلا لمعلا عفري كلذلو ولعلا ةفص هلل :ًاذإف

 فأ نسخ هْراَدْفِم ناگ مْوَي ف هْيَلإ ٌحوُرَلاَو ةگناللا رعت :ىلاعت لاق ءرومألا

 دوعصلا ؟دوعصلا مآ لوزتلا جورعلا ىتعم له «جرعت ةكئالملاف (؛:جراعملا)#ةَنَس

 يف ناسنإلا لامعأ نم هتلجس ام هيلإ مدقت ىلاعتو كرابت هللا ىلإ ؟نم ىلإ جرعت

 ىلإ هيبنب جرع هللا نأب نونمؤي ًاعيمج نيملسملا نأ هلك اذه نم ىهدألاو ءضرألا
 نوتيثي مهسفنأ اوعيضف مهبر اوعيض نيذلا ءال وه ؟جرع نم ىلإ ؛ىلعلا تاوامسلا

 جرع هللا نأ ؛ةنس لك اهب نولفتحيو ةقيقحلا هذه نوتبثي ءقئاقح نوركنيو قئاقح

 ةالصلا هيلع لوسرلا جرع نم ىلإف ولعلا ةفص هل سيل هللا ناك اذإ الإو ءهيلإ هيبنب

 اذه لوسرلا :ًاذإف ءناكم لك يف دوجوم هللا نومهوتي امك ناك اذإ «مالسلاو

 ىلع ثحبلا يتأيسو ء«ناكم لك يفانعم هللا نآل ءهللا ىلإ هجورع نكي مل جورعلا

 .(؛:ديدحلا)# مسك ام نَا ْمُكَعَم وهو :ىلاعت هلوق يف لاح لك

 سانلا ناهذأ نم قئاقحلا هذه لطعتت ليوأتلا لخدي امنيح قئاقحلا هذهف :ًاذإ

 هيبن هحرش امو «هباتک يف لجو زع هللا تبثأ ام نوركني مهنأ مهرمأ ريصيو ءرخبتتو

 ل( اا /۸۳٤)"رونلاو ىدهلا"



 ىلاعت هلل ولعلا ةفص تابثإ اهيف نآرقلا لوزن ةلدأ باب [37]

 ىلع سانلا ىلع هأرقتل ايبرع انآرقو# :ىلاعت هلوق ىلع اقلعم مامإلا لاق]

 كباق ىلع نيمألا حورلا هب لزن# :ىلاعت هلوقو 295١ :ءارسإلا)#اليزنن هانلزنو ثدكم

 .(19» :ءارعشلا) #نيبم يبرع ناسلب نيرذنملا نم نوكتل

 . ىلاعت هلل ولعلا ةفص تابثإ كلذ يفو

 .(؟8ص)"ةيواحطلا نتم ىلع قيلعتلا"

 لهو 4 َنوُرظنَي ِكْئاَرَألا ىلَع# :ىلاعت هلوق ريسفت باب [9917] 02 3 س 5 5

 تابثإ نأ نايبو ؟اًمئاد مهبرل نينمؤملا ةيؤر كلذب دوصقملا
 ولعلا تابثإ مزلتسي ةيؤرلا

 .(1:نيففطملا) (َنوّرظنَي ِكئاَرَألا ىلع :ىلاعت هلوقل ةبسنلاب انخيش :لاؤس

 هللا ىلإ رظنلا هنأب رظنلا اذه رسف ةمئألا ضعب ىنعي ةمئألا لاق ىذلا رظنلا

 نيترم موي لك هللا ىلإ رظني نم وه ةلزنم ةنجلا لهأ ىلعأ نإ ثيدح كانه مث «ىلاعت

 ةيؤرل فصو كانه لهف .«عماجلا فيعضا يف هومتدروأ دق ثيدحلا اذه نأ عم

 هيف رظني ةعمجلا موي يف ةنجلا يف نأ ثيدح ءاج دقو ةنجلا يف مهبرل نينمؤملا

 ِكِئاَرأْلا ىلَعإ# ةيآلل ةبسنلاب انه ريسفتلا ينعي نوكي فيك ينعي مهبرل نونمؤملا
 .(9:نيففطملا) نو ٌرظنَي

 موي كانه كلذ عمو ,نورظني كئارألا ىلع نوتكتم كئارألا ىلع نورظني مهف

 ؟اذه هجوي فيكف فيعض ًاضيأ اذه ىف درو يذلا ثيدحلاو رظنلل صصخب

 نع لأست مآ مهبرل نينمؤملا ةيؤر لصأ نع لأست له «هللا كحماس :خيشلا

 اهيف نورظني يتلا تارملا ددع نع لأست مأ ؟مهبر ىلإ اهيف نورظني يتلا تارملا



 ناك نإ ًاثلاثو ًايناثو ًالوأ الاؤس ددحت كنأ ولف ةريثك بعش وذ كلاؤس ؟مهبر ىلإ

 كلاؤس يف ناك نإف ءًاباوجو ًالاؤس نيرضاحلل حضوأ اذه نوكي روصتت امك رمألا

 . مهألاف مهألاب ًاذإ ادبأف ةلئسأ ةثالث

 .(57:نيففطملا) 4 نو رني كئاَرَألا َلَع :ىلاعت هللا لوقل ةبسنلاب بيط :لاؤسلا

 . لوألا اذه ربتعي ينعي ؟ةنجلا يف مئاد اذه له

 . ًاعبط :خيشلا

 ؟تقولا ثيح نم مئاد دصقأ :لاؤسلا

 .كيف هللا كراب لاؤس ددح يخأ اي «ةميدقلا اهتداعل ةميلح تعجر :خيشلا

 ... مه ينعي :لاؤسلا

 ؟ةيؤرلا لصأب نمؤم تنأ له :خيشلا

 .ًاعبط معن :لاؤسلا

 ؟كلاؤس وه ام ًاذإ بيط :خيشلا

 ؟ةنجلا يف تقو لك يف مئاد رظنلا اذه نأ :لاؤسلا

 . تقو لك مئاد يردن ام :خيشلا

 ... رمألا ينعي ًاذإ :لاؤسلا

 ىمسملا ةعمجلا ثيدح نع ًالثم تلأس اله ؟لاؤسلا اذه لثم اذامل :خيشلا

 ًاذإ .حيحص وه هلل دمحلاو معن لوقن ؟ال مأ حيحص له ديزملا مويب ثيدحلاب

 اذاملو ءملع اندنع ام ةظحل لكو ةعاس لك امأ «ةعمج موي لك مهبر نوري نونمؤملا



 فقت مل كنأ تملع ام دودح يف ملعت كش الب تنأو ةيبيغلا رومألا يف لاؤسلا

 الو اذه تملع امال ؛:ةعاس لك يفو ةظحل لك يف مهبر نوري نينمؤملا نأ ىلع

 ةيؤرلا لصأب نمؤي نأ وه .نمؤم لك ىلع بجي يذلا ًاذإ ءاقالطإ كلذ ملعب كريغ
 نع تلأس امنيح يف رمألا لوأ تبرغتسا انأ كلذلو ءةنسلاو باتكلا يف تتبث يتلا

 .007:نيففطملا» نو رتب ِكئاَرَألا لعل :ىلاعت هلوق

 يف حضوأ صوصن كانه نكل «معن باوجلا ؟مهبر ىلإ نورظني ىنعم اذه له

 ًائيش ركذن نأل ةجاحب انسل نآلا ةجاحب سيل اذهو ةبآلا هذه نم ةيؤرلا لصأ تابثإ

 نوري نينمؤملا نأ يف كش هدنع لقألا ىلع نيرضاحلا نم ًادحأ دقتعأ ال ينأل اهنم

 ةرعاشألاك اهليوأت قيرطب تافصلا نوركني نيذلا ىتح «ةمايقلا موي مهبر

 نينمؤملا ةيؤرب نونمؤي مهنأ مهيلع ةجحلا ماقتو هب نوجحي امم ًالثم ةيديرتاملاو

 جراوخلاو ةلزتعملا ءالؤه جراوخلل ًافالخو ةلزتعملل ًافالخ ةمايقلا موي مهبرل

 نوكراشي مهف ةيرعشألاو ةيديرتاملا امأ «ةمايقلا موي مهبر نوري نينمؤملا نأ نوركني

 .ةمايقلا موي مهبر نوري نينمؤملا نأ يف مهناميإ يف ثيدحلا لهأ ةنسلا لهأ

 هشرع ىلع لجو زع هللا ءاوتسال نيركنملا رهظ ةمصاق يه ةجح يتأت انه

 ةرعاشألاو ةيديرتاملا كرتشا يتلا ةيؤرلا هذه نأل كلذ «هتاقولخم ىلع هئالعتساو

 .لجو زع هللا ولع تابثإ مزلتست اهب ناميإلا يف ثيدحلا لهآ عم

 كلذ عمو هقلخ ىلع هللا ولع نوركنت فيك :مهل لاقي ءولعلا نوركتي مهو

 نوركنت متنأو مهبرل نينمؤملا ةيؤر نولقعت فيكف «مهبرل نينمؤملا ةيؤر نوتبثت
 ؟هقلخ ىلع لجو زع هللا ولع

 هتحئار تألم ينعي يذلا لجرلا كاذ دجت نآلا كلذلو داضتو رفانت اذه

 ةليقع ىهو ةليقعلا هذه تابثإل ًاقالطإ ضرعتي ال ًاعيمج نينمؤملا فونأ ةهيركلا

۸ 
 ہا



 ةديقعو ةرعاشألا ةديقع نأ عم نيملاعلا برل نينمؤملا ةيؤر نينمؤملا ةيؤر

 سيل لجو زع هللا: مهلوق لاطبإل يفكت اهدحو ةديقعلا هذه نأل ؟اذامل ةيديرتاملا

 . اهلك تاقولخملا قوف سيلو شرعلا قوف

 عامجإو ةنسلاو باتكلا يف اهتوبثل هذه ةيؤرلا لصأب نمؤن نأ بجي ًاذإ
 فقيف ليصافتلا يف لوخدلا امأ ءةرعاشألاو ةيديرتاملا نم فلخلاو فلسلا

 نينمؤملا نأو ةعمجلا موي ثيدح ديزملا ثيدح انملع ءاهنم ملع ام دنع نمؤملا

 قمعتن نأ انل زوجي ال لب نيفلكم انسلو «كلذب انمآف ةعمج لك يف مهبر نوري

 .كلذ نم رثكأ

 امك نيذلا ةيديرتاملا ةيفتحلا ءاملع دحأ ةلوق ةبسانملا هذهب يتيجعيو

 ةيؤر يهو ىمظعلا ةمعنلا هذهب ناميإلاب ثيدحلا لهأ عم نوكرتشي ًافنآ تركذ

 هاري :يديرتاملا يفنحلا لضافلا ملاعلا لجرلا اذه لاق ةمايقلا موي مهبرل نينمؤملا

 هيبشتو فيك ريغب نينمؤملا هاري «لاثم نم برضو هيبشتو فيك ريغب نونمؤملا

 .لاثم نم برضو
 )10:: اال 14 ال خروج ض1 5 /۷۳۸) "رونلاو ىدهلا"

 ةرتاوتم ةيقوفلا تابثإ ثيداحأ باب 1

 :[مامإلا لاق]

 .ةرتاوتم اًدج ةريثك ىلاعت هلل ةيقوفلا تابثإ يف ثيداحألا

 .(7107/5/8)'" ليلغلا ءاورإ"



 هولع ىلع مالكلا يف'"'هتاذب'' ظفل مدختسي له باب 1

 ظفل مدختسي لهو ؟هتاذب هشرع قوف ىلاعت هللا :لاقيف ىلاعت

 ؟هقلخ نم نئاب :لاقيف "'نئاب"
 :[""ولعلا'"" رصتخم ةمدقم يف مامإلا لاق]

 وه" :لاق نمم عمج ىلع " هتاذب " ةظفل راكنإ يف غلاب [يبهذلا يآ] هنإ لب

 ءاوتساب مهلوقل ةرّسَمُم اهنأ عم فلسلا نع اهدورو مدعل " هتاذب هشرع قوف ىلاعت
 مالكلا لوضف نم اهربتعاو «هلامكو هلالجب قيلي ءاوتسا ءةقيقح هقلخ ىلع هللا

 رمع وبأ - 57١)و (رامع نب ىيحي - ١4 4)و (ديز يبأ نبا - 17) ةمجرترظناف

 .[ولعلا رصتخم نم يأ] (يزجسلا رصن وبأ - 59١)و (يكنملطلا

 نم سأب ال هنأو ىنعملا ةلوقعم يدنع تناك نإو " هتاذب " ةظفللا هذهو

 يهو فلسلا ةديقع يف اهدورو رثك يتلا ىرخألا ةظفللاك يهف حيضوتلل اهركذ

 اذه لاق دقو. " هقلخ نم نئاب هشرع ىلع ىلاعت وه " :مهلوق يف (نئاب) ةظفل

 نب هللا دبع - 44) ةيتآلا مجارتلا يف " رصتخملا " اذه يف هارتس امك مهنم ةعامج

 دواد نب دينس - 07)و (يزارلا هللا ديبع نب ماشه - 5*)و (يزارلا رفعج يبأ

 نبا نع هركذو (ناسارخ ملاع هيوهار نب قاحسإ - ”19/) (ظفاحلا يصيصملا

 ءاملعلا نع هايكحو (يزارلا متاح وبأ - ۸۷)و (يزارلا ةعرز وبأ - ۷۷)و كرابملا

 ديعس نب نامثع - ٤۸)و (يزارلا ذاعم نب ىيحب - )و. راصمألا عيمج يف

 ىلع ٌءانب دوعقلا ةفص ىلاعت هلل تبثأ يذلا يبهذلا ىلع هراكنإ قايس يف مالكلا اذه ينابلألا لاق )١(

 "هتاذب" هظفلب ريبعتلا ركنأ يبهذلا ناك اذإ لوقيف همزلي نأ ينابلألا دارأف ءدهاجم نع فيعض رثأ

 باب نمف «ةيمهجلا ىلع درلل ةرورض اهيلإ ءوجللا نأ عم فلسلا نع اهدراوت مدعل ىلاعت هللا نع

 .ىلاعت هلل دوعقلا ةفص هبسن ركني نأ ىلوأ

 مس



 ةثالثلا نورقلا نم ءالؤه لكو (ةبيش يبأ نبا رفعج وبأ ١٠)و ظفاحلا يمرادلا

 لهآ نع هاكحو (ظفاحلا يجنشوبلا دامح - )٠١8 مث ةيريخلاب مهل دوهشملا

 (يناربطلا مساقلا وبأ - ١٠٠)و. (ةميزخ نبا ةمئألا مامإ - )٠١9 راصمألا

 - ١ 57)و. فلسلا ىلإ هازعو (يناهبصألا ميعن وبأ - ١ 51)و (ةطب نبا - ۱۳۳)و

 مالسإلا خيش - ۸١۱)و (يسدقملا رصن هيقفلا - 5١١)و (دايز نب رمعم

 .(بهوم نبا - 154١)و (يراصنألا

 انوكت مل " نئاب "و " هتاذ " :نيتظفللا نيتاه نأ نيبتي ضرعلا اذه نمو :تلق

 لوقلا هعابتأو مهجلا عدتبا امل نكلو. مهنع هللا يضر ةباحصلا دهع يف نيفورعم

 " ظفلب مالعألا ةمئألا ءالؤه ظفلتب نأ نايبلا ةرورض ىضتقا ناكم لك يف هللا نأب

 نئاب . مهتم لحأ هركني نأ نود '

 :[- هللا همحر - لاق مث]

 عباتتل (نئاب) ةظفل رقآ [يبهذلا يأ] ىلاعت هللا همحر فلؤملا نأ دوصقملاو

 ةغلابم كلذ ركنأف مهنم نيرخأتملا ضعب الإ. مهلاوقأ يف اهدراوت مدعل (هتاذب)

 تابثإ اهيف سيلو مياس هسفن يف اهانعم نأ عم فلسلا جهن ىلع ةظفاحملا يف هنم

 .(۱۸ ۱۷ ص)"ولعلا رصتخم"



 «.هشرع ىلع ىلاعت هللا ءاوتسا تابثإ باب ]١٠١٠٠١[

 كلذ ركنأ نم ضعب ركذو

 ينابلألا مامإلا دارأف «ةمامإلاب زعلا يبأ نبا ةيواحطلا حراش ةدغوبأ فصو]

 ملعي يتلاو هتديقع يف حراشلا اهررق يتلا ةيدقعلا لئاسملا مهأ ضعبب همازلإ

 :[مامإلا لاقف اهل يرثوكلا هخيش وأ ةدغ يبأ راكنإ ينابلألا خيشلا

 انأف ةروهشملا ةسوململا ةمامإلا هذهب ًاقح ًانمؤم ةدغ وبأ ناك اذإف :تلق

 هيلإ بهذ ام قفاوي امب اهنع باجأ نإف «لئاسم عبس مامإلا اذه مالك نم هل راتخأ

 نظلا ةءاسإ نم هيلإ رذتعأو هوجرن ام كلذف صلخم بلق نم روهشملا مامإلا اذه

 .ةارادملا نم هب هتيمر ام -فسألا عم - ديؤي امم كلذف ىرخأللا تناك نإو «هب

 :[لاق مث نيتلأسم ركذف]

 :يواحطلل ًاعبت ۲۸٠( ص) [زعلا يبأ نبا :يأ]”مامإلا" لاق :ةثلاثلا ةلأسملا

 .«هقوفو ءيش لكب طيحم «هنود امو شرعلا نع نغتسم (ىلاعت) وهو»

 لب «هلالجب قيلي امك ٌةقیقح هقلخ ىلع ىلاعت هلا ةيقوفب نمؤي ال يرثوكلاو
 ! ميسجتلاو ةهجلاب لوقلا ىلإ ةمثألا نم اهب نيلئاقلا بسني هنإ

 (ه10/ ص)" ةيواحطلا ةديقعلا حرش قيقحت "

 ىلوتسا ىنعمب ىوتسا لوأت نم ىلع درلا باب 3
 :[لاق هنأ لَم يبنلا نع يور]

 .(ءاملا ىلع شرعلا قلخن مث «ءاوه هتحت امو «ءاوه هقوف «ءامع يف ناك»

 .(فيعض)

۲ 
 ہا



 ريغ لالغتساو «فيعض ثيدح يف ريطخ فيرحت'' :هلوقب مامإلا هل مجرت]
 :[لاق مث "!! فيرش

 عبط - 98 ص) "ولعلا" هباتك يف ثيدحلا اذه يبهذلا ظفاحلا دروأ :(هيبنت)

 ىوتسا مث" :دازو ؛ةملس نب دامح ىلإ هدانسإب (رانملا ةعبط - ١١ صو ءدنهلا

 !! "هيلع ىلوتسا" :هيف عقوف ؛رانملا ةعبط يف هظفل فرحت هنأ الإ ."هيلع

 ١(« /۷ ق) ةيرهاظلا ةطوطخمل قفاوم هنأل ؛باوصلا وه ةيدنهلا يفامو

 «شرعلا ناك مث" :ظفلب هيوهار نب قاحسإ ةياور نم هسفن "ولعلا" يف رسفم هنآلو

 . "هيلع عفتراف

 نم نييرهزألا ةيمهج دحأ - ًالهاجت وأ ًالهج - فيرحتلا اذه ٌلَكَتسا دقو

 ىلاعت هللا تاذ يف فلخلاو فلسلا ةديقع هذه" - معز - هل باتك يف نييروسلا

 مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلاو ليوأتلا" :ناونعب (۷۸ ص) ًالصف هيف دقع ...

 هنأو (!) ءاليتسالاب شرعلا ىلع ءاوتسالا لّوأ 40 يبنلا نأ ىلإ هيف بهذ ...

 :لاقو «ميسجتلا هرهاظ مهويام لك ليوأتب هرثأ ءافتقاب هتمأ ىلإ كلذب راشأ

 باتك يف ءاج «ليلدلا وه اه ؛معن ؟هتلق ام ىلع ليلد دجوي له :انه لاؤسلاو"

 نأ ىرت تنأف" :لاق مث ؛فرحملا هصنب ثيدحلا قاس مث "... يبهذلل "ولعلا"

 :هلوقب (ىوتسا....) :ىلاعت هلوق لوأ دق ب يبنلا

 هيلع لوسرلا رثأ اوفتقا دق نولوؤملا نوكي اذهبو" :لاق ! "(هيلع ىلوتسا)

 رخآ ظفل ىلإ - ميسجتلا هنم مهفي - هرهاظ نع ظفل لك فرصب مالسلاو ةالصلا

 !!! "كلذ هنع يفني

 هللا تافص نم ًاريثك نوركني يذلا ةلزتعملل ًاحالس ىطعأ كلذيو :تلق

E | 



 لاق ءليطعتلا ىلإ يدؤي يذلا ليوأتلاب - ىلاعت هتيؤركو ءرصبلاو عمسلاك - ىلاعت

 يضتقت يهف «ةليحتسم هللا ةيؤر نأ ءاعداب" ١7(: ص) مهنع هسفن فلؤملا

 . "رفك مهدنع ةهجلاو ةيمسجلاو «ةيمسجلا

 نذإف «عضاوملا نم ريثك يف ! كونألا فلؤملا اذه هب حرصي ام اذهو :تلق

 ! ةعامجلاو ةنسلا لهأ نم هنأب رهاظت ولو ؛مهنم وه لب «هدنع قح ىلع ةلزتعملا

 ميسجت كلذ نأ ةجحب ؛ةقيقح هللا مالك نآرقلا نأو ؛هقلخ ىلع هللا ولع ركني وهف

 كلذ نأ لهاجتيو ءةرعاشألل ًاعبت ةرخآلا يف هللا ةيؤرب نمؤي هنأب رهاظتيو !! هيبشتو

 . ةهجلا اذكو ؛هبهذم ىلع ميسجتلا مزلتسي

 هنهذ يف الإ هل دوجو ال ثيدح ىلع مئاق هنأل ؛ضام ريغ حالسلا كاذ نكلو

 ًاحيحص ثيدحلا ناكأ ءاوسو" :هلوقب كلذ نع ةباجإلا ىلإ ردابيف «دنسلا فيعض

 !! "ريسفتلا ىلع لمحي نأ نم لقأ الف ؛ًافيعض وأ

 يغبني يذلا ريسفتلا لباقي يذلا وه امف !!؟قمحألا كونألا اهيأ مالكلا اذه ام

 «فيعض وأ حيحص ثيدحلاف :ىرخأ ةرابعبو !؟حص اذإ هيلع ثيدحلا لمحي نأ

 نيلاحلا نم لك يف سيلأ !؟اذامف ؛ًافيعض ناك اذإو ؟اذامف ءًاحيحص ناكاذإف

 ريسفتلا اذه ةميق ام ؛ًافيعض هنوك ةلاح يف نكلو !؟ريسفتلا ىلع ثيدحلا لمحي

 ىلع لدي ؛ًادج كيكر مالكلا اذه نأ :لوقلا ةلمجو !؟### هنع تبثي مل يذلا

 يف هنأل ؛ًاضيأ هريكفت يفو لب «طقف هناسل يف كلذ سيلو «يمهجلا اذه ةمجع

 يف كلذ رركيو ؛مدقت امك لوأ لوسرلا نأ ىلع ًاليلد كانه نأب عطقي يذلا تقولا

 رسف دق مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ناك اذإف" ۸٠(: ص) لوقيف ؛رخأ عضاوم

 ال يذلا مالكلا اذه لوقي هنإ ذإ ! "هنيعب ليوأتلا وه اذهف ؛ءاليتسالاب ءاوتسالا

 ا ٤٣۶



 دقو فيكف افيعض وأ ًاحيحص ثيدحلا نوكب هلهجل ؛ىنب ام مدهي هب هنأ رعشي
 لوسرلا نأ كل تمدقو" *٠١7(: ص) لاقف ؛ثلاث ناكم يف هفعضب ًامزاج حرص

 ؛ًافيعض ًارثأ ناك نإو ىتح ؛ءاليتسالاب ءاوتسالا رسف مالسلاو ةالصلا هيلع

 لب طقف هب سنأتسي ال ليلدلا نآل ؛ليلدب سيل وه ؛نذإ !! "ليوأتلا يف هب سنأتسيف

 ءاوتسالا رسف هنإ" :لوقيف كلب هللا لوسر ىلع لوقتي نأ هل زاج فيكف ءهب جتحيو

 بهذ يذلا ليوأتلا اذه ةدئاف ام مث ! رانلا نم هدعقم - نذإ - ًاوبتيلف !؟"ءاليتسالاب

 اوماد ام - اندنع هسفن يف هنالطب عم ةلطعملاو ةيمهجلا نم مهريغو ةرعاشألا هيلإ

 لهأ مهيلع دروأ دق مهنأل كلذ .!؟ًاضيأ هليوأت عم الإ هب نوذخأي ال مهسفنأ مه

 ءلبق نم هيلع ًايلوتسم نكي مل هنأ :هانعم ؛ءاليتسالاب ءاوتسالا ليوأت نأ ًاقح ةنسلا

 ديفت (مث) نإف + شرعلا ىلع ىوتسا مثل :اهيف يتلا ةبآلا ةظحالمب اميس ال
 هللا نأ يف حيرص هنآل ؛ملسم هب لوقي ال امم ليوأتلا اذهو ءمولعم وه امك يخارتلا

 اميس ال ! هيلع ىلوتسا مث «هرمآ ىلع ًابولغم ناك لب ؛ًاقباس هيلع ًايلوتسم نكي مل

 :رعشلا كاذب نودهشتسي مهو

 ! قارهم مد الو فيس ريغب 2 قارعلا ىلع رشب ىوتسا دق

 ! ًاريبك ًاولع نوملاظلا لوقي امع هللا ىلاعت

 اذه هلقن امك - مهيرخأتم ضعب لاقف ؛هنع اوكفنا ؛مهيلع اذه دروأ املف

 :- (؟5 ص) يرهزألا

 !"قلاخلا ءاليتساو قولخملا ءاليتسا نيب قرفلا كيلع ىفخي ال نكلو"

 هلمح نمو":(١٠50564 ص) "ءامسألا" ىلع هقيلعت يف يرثوكلا لاقو

 !"ةبلاغملا ىنعم نم هديرجتب هيلع هلمح ؛ءاليتسالا ىنعم ىلع

 3 0 | ا ا اا



 نم مكليوأت متلطبأ دقف ؛ةبلاغملا ىنعم نم "ءاليتسالا" متدرج اذإ :لوقأف

 اذإف ءهيلإ راشملا تيبلا هيلع لدي امك ةداع ةبلاغملا همزالي ءاليتسالا نآل ؛هلصأ

 :ىوتسا" :فلسلا لاق امك متلق الهف ؛هيزئتلاب ًاكسمت ديرجتلا نم دب ال ناك

 ؛ناكملاك ؛ىلاعت هللاي قيلي ال ام لك نم ءالعتسالا متدرج مث ؛!"ىلعتس

 يف ىتح ءالعتسالا نم مزال ريغ كلذو اميس ال ؛كلذ وحنو «رارقتسالاو

 ةرقتسم ريغ يهف كلذ عمو ءاهيلع ةيلعتسمو ضرألا قوف ءامسلاف ؛قولخمل

 ىلع هئالعتسا نم مزلي ال نأب ىلوأ ىلاعت هللاف ءاهيلإ ةجاحب يه الو ءاهيلع

 .نيملاعلا نع ينغلا وهو «هناحبس اهيلإ هتجاح وأ ءاهيلع هرارقتسا اهلك تاقولخمل

 «يكحأو ملعأو ملسأ فلسلا بهذم نأ بيبللا ءىراقلل نيبتي ؛اذه لثم نمو

 . مالكلا ءاملع نم نيرخأتملا دنع رهتشا امل ًافالخ ؛سكعلا سيلو

 ةفيعضلا" ")11/ ١/ ٠۷-۵٠١ ٥(.

 ريهشلا كلام رثآ ةحص باب ]1

 هفعض نم ىلع درلاو ءاوتسالا يف

 :[ناتملا دبع ناسح ىلع هدر ضرعم يف مامإلا لاق]

 كلام ةملك هفيعضتب «فلسلا ةديقع نع هفارحنا نعاًضيأ فشك دقل

 فرحلاب نيتحفص دوسف "...لوهجم فيكلاو «مولعم ءاوتسالا" :ةروهشملا

 لاحل هلهجب اًحرصم «-اهلك اهايإ اًقعضم -كلام نع ةريثكلا هقرط اًكبتتم «ريغصلا

 داقلا مامإلا لوق ًالهاجتم - !ىطاخ لب ئطخم كلذ يف وهو- اهتاور ضعب

 لوق وهو «كلام خيش ةعيبر نع هوحن مدقتو كلام نع تباث اذه":يبهذلا ظفاحلا

 لواطت هنإ لب ؛هنع هقرط دحأل ظفاحلا ديوجت لهاجت كلذكو ؛"ةبطاق ةئسلا لهأ



 مهيلع دري وهف «هتاور دحأ فرعي مل هنأب هحيرصت عم امهيلع كلذ درف ءامهيلع

 ةعيبر نع كلذ ةحص لهاجت امك «كلام نع كلذب قرطلا ةرثك لهاجت امك .هلهجب

 هنم كلذ لكو !!ةيزوجلا ميق نباو ةيميت نبا مالسإلا خيش ةيوقتو «كلام خيش

 .* ضعب قوف اهضعب تاملظإ#
 .(١١٠ص)" ةحيصنلا"

 "لوهجم ريغ..ءاوتسالاو ":كلام لوق حرش باب ]1٠٠١[

 ءاوتسالا ةيفيك يف ضوخلا أطخ نايبو

 ."لوهجم ريغ "ىلاعت هللا نم يأ" هنم ءاوتسالاو" :[كلام لاق]

 :[مامإلا لاق]

 مامإلا نع ءةلمجلا هذه نولقني امنيح ملعلا لهأ ىرن كلذلو «مولعم وهف :يأ
 يتأيس امك هنع يبطرقلا لقن يف امك "مولعم ءاوتسالا" :لاق هنأ هنع نولوقي كلام

 ثيحب ةْغل هانعم مولعم ءاوتسالاف هيلعو [ولعلا رصتخم :يأ] باتكلا رخآ يف

 يف نوخسارلا هملعي يذلا ليوأتلا نم وهو ءىرخأ ةغل ىلإ هتمجرتو هريسفت نكمي

 رئاسو ىلاعت هتاذك هللا الإ هملعي ال يذلا ليوأتلا وهف ءاوتسالا ةيفيك امأو :ملعلا

 .هتافص

 .(١4١ص)"ولعلا رصتخم"

 ءاوتسالا ىف ريهشلا كلام رثأ فّرح نم أطخ نايب باب 1

 :[..."مولعم ءاوتسالا" كلام رثأ ىلع ًاقلعم مامإلا لاق]

EY | 



 .هل لصأ الف "روكذم" ظفلب هنأ ةعدتبملا

 ١ ١١(. ص)" ةيواحطلا ةديقعلا حرش قيقحن "

 ولعلا ىلإ عبصإلاب ىلاعت هللا ىلإ ةراشإلا زاوج باب 3]

 :[لاق هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ةجح يف ليوطلا رباج ثيدح يف ءاج]

 نونا ْمُتْنأَوهللا باك هپ ُْتْمَصَتْعا نِ ُهَدْعَب اوُلِضَت ْنَناَم ْمُكيِف ٌتْكَرَتْدَق

 هعبضاب ٌلاَقَف .ّتْحَصَتَو َتْيَمَأَو ٌتْفَلَي ْدَ كنا دهشت اوُلاَك.(َنوُلِئاَق متن اَمَه ىََنَع

 نشا َمُهّللا يها ٌعُهَّللا» ٍساّنلا ىلإ اَهْكْنَيَو ِءاَمَّسلا ىلإ اَهْعَفْرَي ِةَبَبّسلا

 :[الئاق "'... ةبابسلا هعبصإب لاقف "':رباج لوق ىلع مامإلا قلعف]

 ةراشإلا زوجي هنأو هتاقولخم قوف هللا نأ ىلع ةحيرص ةلالد هيفو.راشأ ينعي

 دقو فيك ؛ديدحتلا وأ ميسجتلا نم ءيش كلذ يف سيل هنأو ءعبصإلاب ىلاعت هيلإ

 .ىلاعتو كرابت هبرب قلخلا فرعأ هعبصإب هيلإ راشأ

 .(188ص)" ملسم حيحص رصتخم"

 («ءامسلا يف نم متنمأأ» :ىلاعت هلوق ىنعم باب 3

 هيف ثدحتي ناميإلا يف هللا ءاش ام باتك هل :لئاسلا لاق [روتكد خيشلل ركُذ]

 ًاعبط هنإ :لوقيف ىوبنلا ثيدحلا :باتك همسا هبتك ىدحإ ىف ةيراجلا ثيدح نع

 .هللا نيأ :ىنعمل ةنسلا لهأ ىناعم ركذي

a 
 ہا



 .هيإ :خيشلا

 .ةيراجلا ثيدح :ةلخادم

 .هيإ :خيشلا

 «فلخلاو فلسلل نيينعم كانه نأ :لوقي ًاعبط ىناعم انركذ :لوقيف :ةلخادم

 جهنم وه فلخ نمالو فلسلا نم وه ال نيينعملا الكو نيينعملا ركذو

 ...ةرعاشألا

 .هويأ :خيشلا

 زع هللا فصن نأ عيطتسن ال نحن :لاقو هل حاتري يذلا ىنعملا ركذ مث :ةلخادم

 تبتك انا هللا ناحبسف ءامسلا يف هنأ (عاطقنا ....) ينعي ًاهيزنت كلذ يف نأل ؛ضرألا

 !؟ضرألا يف سيل اذإو ءامسلا يف سيل اذإ ؟نوكي نيأ هللا نيأ شماهلا ىلع

 :لاق مالكلا اذه عمس امل يكذلا لقاعلا ريمألا كاذ ةملك تعمس ام :خيشلا

 :[ خيشلا لاق مث]

 هللا ناب لوقي ال هنأب معز يذلا روتكدلا كاذ نع انثدحت تنأو يلاب يف رطخ

 ال :هنع تلق ءضرألا يف لجو زع هللا نأ لوقي ال هنا امك ءءامسلا ىف لجو زع

 ال اذامل هنع كنم انمهف ام نكل لولحلا [هنم مزلي] هنأل ضرألا يف هللا نأب لوقي

 ةلعل مأ ةلعلا سفنل ؛(1*:كلملا)# ِءاَمَّسلا يف ْنَم مما :لجو زع هللا لاق امك لوقي

 مد



 .اهاتعمس ام نحن وأ اهايإ انتعمسأ ام امإ ءىرخأ

 تافصلا يف تايآ یه امنإ ولعلا ىف تركُذ ىتلا تايآلا نأ لوقي وه :لئاسلا

 :هللا لاق امك لوقي ال اذامل «ةيآلا كل تددح انأ دحت ال ءدجت ال :خيشلا

 نم هدنع روظحملا انفّرَع ؛هدنع روظحملا وه ام :(15:كلملا>4ِءاَيَّسلا يف ْنَم مما

 ٌةلدعو ًالقن كش الب قحلا وه اذهو ءاذه لوقي ال ضرألا ىف هللا لوقي ال هنوك

 ام ينعي :(15:كلملا)ِءاََّسلا يف ْنَم منم :هللا لاق امك لوقي ال اذامل يلاؤس نكل

 باوجلا فرعا نأ ديرأ انآ «؟ال مأ هنع تفرع له «هليوأت امو هرظن ةهجو يه

 امف ءةفرعملا هذه ىلع فقوتت ال ىسفن ىف ىتلا ةملكلا نأ الإو لجرلا فاصنإل

 ؟باوجلا وه

 .ةريصق ةرثف ذنم ركذأ ام بسح هباتك ىف ركذ وه انخيش :لئاسلا

 .ةيآلا نع ديحت ام كوجرأ :خيشلا

 ثدحتتو ءولعلا نع ثدحتت ةيآلا نأ اههباش ام وأ...ةيآلا نع ملكتي :لئاسلا

 .ءامسلا ىف هنأ نع

 ؟اهيلع لوقي اذام ءاهرهاظ يف ولعلا نع ثدحتت ال ةيآلا هذه :خيشلا

 .فرعأ ال ةيآلا هذه طبضلاب :لئاسلا

 هرم ةيناثلاو ةيآلا نع كل تلق لوألا ءًائيش اندفتسا ام هللا كحماس :خيشلا

 ...ام نيدعبو ةيآلا نع كل تلق

 تايآلا تدقتعا انأ :لئاسلا

 ا سپ
Eہا  



 «لاؤسلا عوضومل كتعجرأف تايآلا نع ثيدحلا تأدب تنأ يخأ اي :خيشلا

 امك هيف اهرهاظ ىلع رسفت نأ امإ ةيآلا هذه انئاوخأ اياوفوش «فلس ام نع هللا افع

 نع جرخت نأ امإو اهتيفرظ ىلع ىقبت نأ امإف ةيفرظلا «يف» «ةغللا ءاملع نم انملعت

 ءامسلا نوكت ال ذئنيح (ىلع» ىنعمي ترسف اذإف ء(ىلعا» ىنعمب رسفتف ىنعملا اذه

 .هلل ةيفرظ تسيل ضرألا نأ امك هلل ةيفرظ

 هيفرظ «يف» ةيآلا رهاظ دنع فقو هنأ وه روتكدلا كاذ دنع لكشملا ناك اذإف

 هللا نآل ؛ءامسلا يف هللا وأ ضرألا يف هللا لوقي نم نيب قرف ال ًاذإف ةيبرعلا ةغللا يف

 ىلع اهنأ ىلع ًءانب باوجلا تايآلا رسفن فيك ًاذإ :ةقيقح هذه كلذ لك نم ربكأ

 «قلطملا ولعلا ىنعمب ءامسلا رسفن ةيفرظ يف انيقبأ اذإ لوقن :ةيفرظ «يف» اهباب

 حيطي ذئيح :؟فيك تفرع تاوامس عبس يه يتلا ةقولخملا ءامسلاب سيلو

 يتلا ءامسلا هذه :يأ ؛ءامسلا يف ساسأ ىلع لاكشإلا نأل ؛هلصأ نم لاكشألا

 ءامسلا يف سيل وهف «ضرألا يف سيل هنأ امكف «ضرألاك هللا اخ نم قلخ يه

 .ءامسلا يف سيل هللا ؛ال :نولوقي هوفنيبف لاكشإلا مهيتأي مه انه نمف

 لب زئاجلا نكل ؛مالكلا اذه لاقي نأ زوجي ام يهلإلا مالكلا عم ًابدأ :ًالوأ

 ءاقبإ ساسأ ىلع اهل ريسفت لوأف ءًاحيحص ًامهف ةينآرقلا ةيآلا مهف وه بجاولا

 ولعلا اهانعم يهف ًاضيأ ةيبرعلا ةغللاب ءامسلا رسفن لاحلا هذه يف اهباب ىلع «يف»

 حاط قولخم يف سيل هانعم قلطملا ولعلا يف لجو زع هللا نأ انلق اذإ ًاذإ قلطملا

 هللا نأب يفنملا لوقلاك ءامسلا يف هللا نأب لوقلا دذئنيح يوتسيالو «لاكشالإ

 .ضرألا يف

 يف هللا نأب ةنسلا يف الو باتكلا يف اندنع سيل ضرألا يف هنا ىلع ًالوأ



 ضرألا يف هللا نأ لوقن نأب ءامسلا يف هللا نأ لوقن نأ يوتسي ال ًالوأ اذه ءضرألا

 .ًالوقنم سيل اذه نآل

 انلوق ىلع روظحملا بترتي امك «هنم روظحم ال ًافنآ هانرسف يذلا ىنعملا :ًايناث

 ءامسلا انرسف نوكن ءاهباب ىلع اهاتلعجو «يف» انرسف اذإ اذه «ضرألا يف هللا

 عم لجو زع هلل ولعلا تيثث يتلا ىرخألا تايآلا يقتلت ذئنيح قلطملا ولعلا ىنعمب

 امك ًاضيأ لوقن امكو ؛«ىلع» ىنعمب «يف» انه لوقن نأ امإو «يشام ةيآلا هذه

 لثم يف ةصاخ [ضعب ىنعمب] اهضعب نوكي رجلا فورح نأ ملعلا لهأ نم انملعت

 ««يف» لحم يه اذه ىلعف «ىلع» :ىنعمب يأ ؛ءامسلا يف هللا لاقيف ؛ناكملا اذه

 ةيآ يف ةنسلاو باتكلا يف ةريثك دهاوش هل اذهو ؛«ىلع» لحم يف سكعلا وأ

 «(۱۳۷:نارمع لآ)« ضْرَألا يف اوُريِسَف «(١/0:هط)ِلْخَملا عوُذج يف ناضل وا

 فوج ينعي ال «ضرألا يف نما «ءامسلا يف نم مكمحري ضرألا يف نم اومحرا»

 فوج يف وه نم ينعي ال «ءامسلا يف نم مكمحريا ضرألا ىلع امنإ ؛ضرألا

 .ءامسلا ىلع امنإو «ةقولخملا ءامسلا

 فاخسلا اذه مهسأر ىلعو رضاحلا رصعلا يف ةلطعملا دجت ببسلا اذهلو

 نم اومحرا) هنأل ؛هرهظ ةمصاق هيلإ ةبسنلاب هنأل ثيدحلا اذه ةحص ركني .... قحب

 امنإو ضرألا يف يتلا تارشحلاو ناديدلا ىنعمب يف رسفي ردقيب ام «ضرألا يف

 مكمح ري ضرألا يف نم اومحراف ءانلجأ نم اهقلخو انل هللا اهللذ يتلا ماعنألا هذه

 يف نم مكمحري (ىلعا ينعت انه «يف» نم اومحرا هنأ امكق ءءامسلا يف نم

 هححص هنأب ًاملع ثيدحلا اذه فيعضتل هدهج بص كلذل ؛«ىلع» :ينعت ؛ءامسلا

 ًاليبس اودجو ام ًايثيدح مهنأل ليطعتلا اذه لثم ىلإ هوقبس مه نيذلا ىتح

 .ثيدحلا اذه نوححصي مه مهل ٌبَنَد وه يذلا نييرامغلا ىتح... «هفيعضتل

 ہا
 ترف



 ةلالدلا يف ىوقأ هنأل هتحص ركنأ اذهو عمج هححص ثيدحلا اذه مهمل...

 ثيدح هنآل ةيآلل حيحصلا ىنعملا ىلع ةلالدلا يف حرصأ اذهف ةيراجلا ثيدح نم

 يه ةيبرع يه نكل ينآرقلا باوجلا ةباجإ يهف ءامسلا يف تلاق ؟هللا نيأ ةيراجلا

 مهملا ءال هرخآ ىلإو اهروحج يف ناديدلا لثم اهانعم شم :«يف» ىنعم شيإ مهفت

 يف نم مكمحر يا ضرألا ىلع نم يأ ««ضرألا يف نم اومحرا» ثيدحلا اذه

 دق ام ىلع ًاقيلعت هلوقأ نأ تدرأ انأ ام ىهتنا انه ىلإ ءامسلا ىلع يأ ء«ءامسلا

 .ةيآلا هذهل روتكدلا كلذ ليوأت نم ينعمست

 نم يتأي مهؤطخ هلاثمأو روتكدلا اذه نأ ؛هلوقأ نأ نآلا ديرأ يذلا نكل

 يلصألا ىنعملا نع مهتلفغ مث ءاهباب ىلع يأ «يف» اهيف يذلا لوألا ريسفتلا

 ال نحن نولوقيف نورظني ةلفغلا هذه يف نوعقي املق ءولعلا وهو ءامسلا ةملكل

 مهعم نحن «هب طيحت ةقولخملا ءامسلا يأ ءامسلا فوج يف هللا نأ لوقن عيطتسن

 مهل نودجي ال مث «هنع مهيرهو لطابلا مهمهفب قحلا نع نولضي مه نكل اذه يف

 امنيح اننأ ًاضيأ نومهفي مهنأل ؟اذامل «حيحصلا مهفلا وأ يأرلا ةفرعم يف ّىوأم

 ءةمئاق ةلكشملا مهناهذأ ىلإو مهيلإ ةبسنلاب ةمئاق ةلكشملا ءامسلا ىلع رسفن

 ُنَمْحَّرلا# :انلق اذإ شرعلا قوفو «شرعلا ؟وه ام ءامسلا قوف نأ نومهفتي مهنأل

 ريسفتلا يف امك «ىلع» ىنعمب «يف» انرسف هللا لاق امك ««(ه:هط)#ىَوَْسا ٍشْرَعْلا َلَع

 الأ وه نآلا ريكذتلاب هينعأ يذلاف مهلالض أدبي انه... :ًاذإ...يفلسلا

 يف هتاذب هللا نأ ينعت (16:كلملا)#ءاَمّسلا يف ْنَم متنا ةيآ نأ روصتنف...طروتن

 شرعلا قوق قلطملا ولعلاو قلطملا ولعلا قوف هتاذب هللا امنإو ءال ءامسلا فوج

 هانلعج ًاذإف ًاناكم شرعلا قوف نأ نومهوتي اوُلَظ مه انه نم «ناكم ال شرعلا قوف

 قوف ناكم نيب قوف ناكم نيب «شرعلا قوف ناكم نيب كاذ نيح قرف الو ءناكم يف



 زع هللاب قيلي ال هلك «ضرألا يف وأ ضرألا ىلع وأ ايندلا ءامس يف وأ ايندلا ءامس

 امك ملعن نحنو ؛ناكم ال شرعلا قوف نآل شرعلا ةيقوف الإ قيلي ال هلك لوقن لجو

 هللا ناك نيحف «هعم ءيش الو هللا ناك [هنأ] نولفاغتي وأ نولقغي مهنكلو نوملعي مه

 قلخي ملو ناك امنيح هللا نأ نوقفتم انعم مه وأ نوقفتم مهايإو نحن هعم ءيشالو

 هنأل ءانأ ًاناكم هيمسأ يدب ام وجلا كلذ دحأ ىمس نإو «ناكم يف نكي مل ًائيش

 اذهف ًاناكم :هيف هللا ناك يذلا وجلا كلذ ًادحأ ىمس اذإ ؛ظافلأ ةداعإ يف نوكي

 ْنُك ُهَل َلوَقَي نأ ايش َداَرَأ اَذِإهٌرمَأ تإ نوكلا نم قتشم ناكملا نأل ؛حالطصا

 قلخبو قلخلا دوجوب قلخلا قلخ مث هعم ءيش الو ناك هللاف «۸۲:سي) 4نو کي

 لبقو ناكملا لبق ناك هللا نآل ناكملا اذه يف دجو ام هللا نكل ناكملا دجو قلخلا

 تايآلا لك اندروأو :(ه:هط)4ىَوَتْسا ٍشْرَمْلا َلَع ُنَمْحَّرلاإ انلق اذإ ًاذإف «نامزلا

 اننأ ينعي الو ناكم هلل لعجن اننأ ينعي ال كلاذف مولعلا ةفص تبثت تبثت يتلا ثيداحألاو

 ...ءيشب ًافورظم هاناعج

 ٠١( 101 : 07/9 47)يف اًصقان رركتو (مالسإلا قيرط- ٠٠:40:٠١ /4541)"رونلاو ىدهلا"

 ءامسلا (ىف) هللا :انلوق ىف (يف) ىنعم باب ]٠١1[

 ٍدْخَأ لبق يل اَمَنَغ ىَعَرَت ةَيِراَج يل ْثَناَك :َّلاَق ٌيِمَلّسلا محلا نب ةَيِواَحُم ْنَع

 ب بهذ ڏق بئ ادو موي تاد اًيُتْعَلَّطاَف قيناَوَحلاَو

 لاو هللا ٍلوُسَر ىلإ تي 6 هک اککس يلكل نوفا ادك تک ت ین
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 :انيل ٌلاَقَف اهب ىِيَْناد :َلاَق « ؟اَهقيعأ الأ ؛هللا وشر اَي:ُتْلَقَق يلع كلَ مَعَ
 ر

 :َلاَق شا ُلوُسَر َتنأ :ْتَلاَق :1؟اَنأ م :لاق یامسلا ىف :ٌتَلاَق .«؟هللا یبا

 .(ملسم). (ًةَنِمْؤُم تاق ءاَهَفَيْعَأَ»



 :[ًالئاق''ءامسلا يف" :ةيراجلا لوق ىلع مامإلا قلع]

 ىلع ينعي .4ٍلْخّنلا عوج يف ْمُكتبََصَأَلَول ىلاعت هلوقك .ءامسلا ىلع يأ
 نم رثكأ هقلخ ىلع ىلاعتو كرابت هولع ىلع ةلادلا ثيداحآلاو تايآلاو «عوذجلا
 نمو ؛عوبطم وهو "راقغلا يلعلل ولعلا" هباتك يبهذلا فلآ كلذ يفو ءرصحت نأ

 هلوق لثم نم دافتسم ةيراجلا باوج نإ مث. طوطخم هباتكو ءةمادق نبا خيشلا هلبق

 .ةيآلا 4... صْرألا مكب فس نأ ِءاَبّسلا يف ْنَم مم ىلاعت

 5١(. ص)" ةبيش يبأ نبأل ناميإلا قيقحت"

 ثيدح ركنأ نم ىلع درلا باب 3

 «ءامسلا يف نم مكمحري ضرألا يف نم اومحرا»

 .«ءامسلا يف نم مكمحري ضرألا يف نم اومحرا»

 :[مامإلا لاق]

 «مهبراشم فالتخا ىلع لوبقلاب هل ةمألا يّفَلَتو ...هتحص عم ثيدحلا اذه

 ليبس كلذب افلاخم «ةقافص لكب هراكنإ ىلع (فاقسلا نسح) ب وعدملا أرجت دقف

 ص) معزف يزوجلا نبال "هيبشتلا هبش عفد" ىلع هقيلعت يف حّرصف ؛نينمؤملا
 ذخأ مث !!لطاب ثيدح هنأب (54 ص) حرصف الغ مث ! فيعض ثيدح هنأ 5

 نم هححص نم حيحصتل ًالهاجتم ًالماحتم ؛هدهاوشل هايإ يحيحصت يلع دري

 هلمح امو ؛هانيع اهرت مل يتلا تاطوطخملا ضعب نع هتلقن اميف ًاككشم ظافحلا

 نم ءاملعلا هلوقيام هقفي دعي ملف ؛هبلق ىلع تغط ةمراع ةيمهج الإ كلذ ىلع

 مكاحلاو يذمرتلا :نيححصملا نم كانه تركذف «نيرخأتملا وأ نيمدقتملا

 عمو لي م م ممم



 نآلا فيضأو «يقشمدلا نيدلا رصان نباو يقارعلاو يرذنملاو يقرخلاو يبهذلاو

 ىتح (77-57ص) "عاتمإلا" ًاثيدح عبط يذلا هباتك يف رجح نبا ظفاحلا مهيلإ

 :ًارعش هانعم يف لاق

 امسلا يف نم همحرينأ نآ دق ضرألا يف نم محري نم نإ

 امحرلاانيفنمحرلامحري 2 امنإًاعيمج قلخلا محراف

 دمحأ :نايرامغلا ناخيشلا ثيدحلا اذه اوححص نيذلا نيرخأتملا نمو

 :لاقو (504 )١/ "باهشلا ثيداحأ جيرختب باهولا حتف" هباتك يف يرامغلا

 . "هددعتم قرط نم هائيور دقو"

 . امهرقأو مكاحلاو يذمرتلا حيحصت لقنو

 هامسأ يذلا هباتك يف ثيدحلا ححص يذلا هللادبع خيشلا رخآلا يرامغلاو

 هيف ام لك نأ هتمدقم يف ركذ دقو )2١879(: مقرب هيف هدروأ هنإف ؛"نيمثلا زنكلا"

 نمم امهو ءًاملعو انس هنم رغصأ وهو ؛يرامغلا دمحأ خيشلا وخأ وهو «حيحص

 !"يديس" :هيف لاق امهلحأ ركذ اذإو ؛ىمعأ ًاديلقت امهدلقيو فاقسلا امهُّلَجي

 كئلوآ فلاخي يذلا لجرلا اذه لثم يف فصنملا ملسملا لوقي نأ ىسع امف

 دبع - هريبعت دح ىلع - هديسو هخيش فلاخيو لب ؛مهليبس ريغ كلسيو ظافحلا

 .ًالوأ اذه.نيبم لالض يف هنأ كش ال !؟يرامغلا هللا

 :ناتكرابم ناتلمج هيف ثيدحلا اذه :ًايناثو

 نم عمج نع ًادج ةريثك هدهاوشو ؛"ضرألا يف نم اومحرا" :ىلوألا

 هيلإ راشملا ةسلجم يف يقشمدلا نيدلا رصان نبا ظفاحلا مهبعوتسا ؛ةباحصلا

E ب 
 يا



 هللا دبع يبأ لضافلا خألا قيقحتب ًاريخأ عبط دقو ؛ثيدحلا جيرخت دنع كانه

 ىلإ ةراشإلاو مهءامسأ دجت هثيداحأ سرهف عجارف ءدادحلا دمحم نب دومحم

 «ديز نب ةماسأ كلذ نم؛ناخيشلا هيلع قفتا امم اهضعبو «هنم مهثيداحأ عضاوم

 :ظفلب )١7-١155( "زئانجلا ماكحأ" يف جرخم وهو

 . " ءامحرلا هدايع نم هللا محري امنإ"'

 ."ءامسلا يف نم مكمحري" :ىرخألا ةلمجلاو

 هيلإ راشملا لضافلا خألا اهيلع مالكلا طسب دقو «مدقت امك ةحيحص يهو

 "يف" فرح نأل ؛هرهظ تمصقو لب ؛هتدعقأو لطبملا كاذ تماقأ يتلا يهو ءًافنآ

 الإ كلذ يف لداجي ال ؛"ىلع" :يأ ؛ةهادب ىلوألا ةلمجلا يف هانعمب وه اهيف

 نم متنمأأ# :ىلاعت هلوق يف هسفن ىنعملا اذهب وه فرحلا اذه نأ دكؤت يهف «دناعم

 فلسلا ءاملع اهرّمف كلذبو «شرعلا قوف :يأ ؛ءامسلا ىلع :يأ ؛#ءاسلا يف

 "ءامسألا" :هيباتك يف يقهيبلاو :"ديهمتلا" يف ربلا دبع نبا مهنمو - فلخلاو

 ثيدحلا لطبيو ءرباكي هنكلو ةقيقحلا هذه ملعي لطبملا كاذو - "داقتعالا"و

 ًاريسفت ةميركلا ةبآلا ىنعمل هليطعت يمسيو اليوت ريسفتلا اذه يمسيل حيحصلا

 ةمظعلا بحاص يأ" :(20ص) لوقيف «(تلسناو اهئادب ينتمر) :ةدعاق ىلع

 رخآ ناكم يف ليطعتلا اذه دكؤيو "...ىلاعت هللا وهو ءايربكلاو ةعفرلاو

 :-هوف ضف- لوقيف هيلإ فيضيو «(۱۳۹ص)

 !"...(ءامسلا ىلع نم) ب ةمسجملا دنع ةلوؤم ةيآلاو"

 هليجبتب رهاظتي نم مهيفو !(ةمسجملا)ب فلسلا زبن ىلع هأرجأ ام هلبو ايف
 ميسجتلاب يمري فيك كبرب يل لقفالإو هاوه الإ هدنع لّجبم ال هنأ ملعأ تنك نإو

 عمد



 هيباتك يف يقهيبلا مامإلا مهنمو ؛فلسلل هتوزع نأ قبس امب ةيآلا رسف نم

 يف اهتءارق ىلع كلاهلا اذه ضحي يتلا بتكلا نم امهو «''افنآ نيروكذملا

 اوححص نيذلا ءاملعلل هتفلاخم نم هاوهل هعابتأ ىلع لدأ لهو !؟(۷۸ص) ةقيلعت

 نم ريثكل هفيعضت كلذكو !؟نايرامغلا هاخيش مهنمو ءاذه ةمحرلا ثيدح

 .«؟هللا نيأ» : قلي يبنلا لوقو ؛ةيراجلا ثيدحك ىرخألا ةحيحصلا ثيداحألا

 :0111) مقرب يتأي اميف كلذ يف لوقلا تلصف امك عمج هححصو «ملسم هاور

 ةعرز وبأو يذمرتلاو يراخبلا هححص دقو «يلعألا الملا ماصتخا ثيدحكو

 تيأر) :ثيدحو ءركنم هنإف(..درمأ ًادعج يبر تيأر» :ثيدح ريغ وهو «ءايضلاو

 "ةفيعضلا" يف نيبم وه امك عوضوم هنإف ء٠... لمج ىلع رفتلا دنع ىنبم يبر

 ثيدح ركن يبهذلا نأ مهمهوأف ءارقلا ىلع اذهب (فاقسلا) سبل دقو ««25)

 اذه سيلدت نم بجعلا ىرتل روكذملا مقرلا ىلإ عجراف ءاذه دارأ امنإو ماصتخالا

 ًادهاش لب - ىرخأ ًاقيرط ماصتخالا ثيدحل تدجو دقو. ءارقلل هلياضتو لجرلا

 .(9159) "ةحيحصلا" يف هتجرخف - ًاحيحص

 ثيداحألا فًّعضَي امك لجرلا نأ ةبسانملا اذهب هيلع هيبنتلا بجي امم نإو

 ةعوضوملاو ةفيعضلا ثيداحألا يرقي كلذ نم سكعلا ىلع وهف ؛ةحيحصلا

 ًالثم وهف :ةحيحصلا ثيداحألاو ةميركلا تايآلا يناعم اهب ًالطعم اهب جتحيو

 ينوعدي نم» :هيف ىلاعت هلوقو ءيهلإلا لوزنلا يف رتاوتملا ثيدحلا ةلالد لطبي

 هلوق الو لوزنلا هيف ركذي مل ثايغ نب صفح هتياورب درفت ثيدحب (..هل بيجتسأف
 اذهو ««.. عاد نم له :لوقي يداني ايدانمرمأي مث» :ظفلب هاور لب :روكذملا ىلاعت

 ةيآلا رسف هنأ يزوجلا نبا نع كانه تلقنو (ةفيعضلا -5777) ثيدحلا تحت هترابع تلقن دقو )١(

 .[هنم].!؟ًاضيأ مسجم وه لهف ؛يقهيبلا اهرسف امك
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 ظوفحملا وهو «لوألا ظفللاب هوور تاقثلا نم ةتسل صفح ةفلاخمل ؛نيقيب أطخ

 دقو «"ديهمتلا" يف ربلا دبع نبا ركذ امك رتاوتم وهو ءامهريغو "نيحيحصلا" يف

 «(۳۸۹۷) "ةفنيعضلا" يف صفحل نيفلاخملا تيمسو اذه يف لوقلا تطسب

 لاجملا عستي ال امب صفح ثيدح ةحص نم همعز ام لطبملا اذه ىلع تددرو

 .انه هركذل

 اوبرضت الو .." :1 هيف ةيضابإلا ثيداحأ نم عوضوم ثيدحب جتحا كلذكو

 تفشكو «هنالطب تنيي دقو. "ناكم لكب هنإف لاوزلاب هوفصت الو «لاثمألا هلل

 ثيدحلا لقن هنأ نيفألا اذه نم بيجعلا بيرغلاو :«0775(2) "ةفيعضلا" يف هراوع

 ؛ةيضابإلا فيلأت نم ديحولا باتكلا وهو «"بيبح نب عيبرلا دنسم" باتك نم
 در هيف نأل ؛"ةليسولا رربت ةياغلا" :ةيدوهيلا ةدعاقلا باب نم روكذملا هيلإ نكرو

 لاوزلاب "لوزنلا" ريسفت ىلع مالكلا ءاملع حاطصا يذلا لوزنلا ثيدح

 نم بجعأو «يهلإلا لوزنلاب ناميإلا نم ًاريفنتو :هعضاوم نع ملكلل ًافيرحت

 هقيلعت نم (177١ص) هب نيفألا رفكي ام "ناكم لحب هنإف" :هيف هلوق نأ كلذ

 لطعيل عوضوملا يضابإلا ثيدحلا اذه ىور كلذ عمو ."يزوجلا نبا" ىلع

 نم قلطني هنأ ىلع ةلدألا ربكأ نم كلذ سيلأ ءرتاوتملا لوزنلا ثيدح هب

 ىلع ةلثمألاو !؟ةحيحصلا ثيداحألا لاطبإل عفدني اهنمو ءةيدوهيلا ةدعاقلا كلت

 .هعم ركذامو اذه ةمحرلا ثيدح نآلا انبسحف ءًادج ةريثكو ةريثك كلذ

 .ناعتسملا هللاو

 .(۷۱۷-۷ ١۳ /۲)"ةحيحصلا ةلسلسلا"

Sr 



 ىلاعت هللا ولع ىف ةفينح ىبأ ةديقع نايب باب 37

 ةديقع ىلع ءوضلا يقلن ول بهاذملا ةديقعو ةديقعلا نع انملكت مادام :لاؤس

 ةروطسم ةديقع هل سيل :ًالوأ ةفينح وبأ: خيشلا

 يف همدقت رابتعاب هفينح وبأو «ربكألا هقفلا همسا هيلإ بسني بانك هل :ًايناث
 اباتك كرتب مل وهف :ةرجهلل )١9٠( ةنس يفوت يناثلا نرقلا لهأ نم ناك هنأل ةقبطلا

 هيلع ام لّثمُي ةقيقحلا ربكألا هقفلا هيلإ بوسنملا باتكلا اذه ةذمالت كرت نكل

 هيأر وه ناميإلاب قلعتي اميف ةفينح وبأ :ىلاعت هللا همحر ةفينح يبأ ىلإ نوبستتملا
 مويلا ىلإ نامزلا لوأ نم فانحألا لك ةديقع ياهو صقني الو ديزي ال انلق امك

 نولوقي مهنأ مهبئاجع نمو ءةديقعلاب ةصاخ ديلقتلا ىلع دومجلا لكاشم نم ياهو
 ةيديرتاملا فوشتب كلذ عم ءزوجي ال ةديقعلا يف ديلقتلا نأ ةديقعلا بتك يف

 يف ديلقتلا زوجيب ام نيأو ءاهلك نورقلا ٌيِضُم ىلع ةرعاشأ ةرعاشألاو ةيديرتام

 دجن الو انل حص اذإ ةفينح يبأ عابتأف «ديلقتلا اذه ىلع نيدماج متنأو ةديقعلا

 نأب ٌلوقي ةفينح وبأف «ةفينح يبأ ةديقع نولثمي مهنإ لوقت نأ كلذ ىلإ الإ اليبس
 «فالخ يأ نودب هنع هنولقنيو اذه يف هعم مهعابتأو ءصقني الو ديزي ال ناميإلا

 يف ةضقانتملا ةضراعتملا لاوقألا ضعب مامإلا نع نولقني ةيهقف لئاسم يف امنيب

 ءرخآ يأر هل ودبي مث هيأرب دهتجي مامإلا نأل ؛[هيف]بجع ال اذه «ةدحاولا ةلأسملا

 رثكأ يف نآرقلا صن عم ًايشم ةفينح يبأ نع لقن مهنم دحأ ام نكل ءادبأ عنام هيف ام

 .05:بازحألا)# ايسكو ني الإ ْمُهَقاَر امو ةيآ نم



 الواولقنام «ميركلا نآرقلا يف ةبآ نم رثكأ يف نآرقلا صنب ديزي ناميإلاف

 ةعاطلا هتدايز هناو صقنيو ديزي ناميإلا نأ ةفيعض ولو ةفينح يبأ نع ةياور
 ةيصعملا هناصقنو

 .(1:دمحم)#(ْمُهاَوْقَت ماو ىَدُه ْمُهَداَر اوده َنيِذَّلاَول :ةلخادم

 ةريثك تايآ هيف «ةريثك تابآ هيف :خيشلا

 .(؟:لافنألا)# اني ْمنْمَاَر هناي ْمِهْيَلَع ْثَيَِت ادو :ةلخادم

 ةنسلا لهأ ةديقع عم.. يقتلت ةرابع نيلقان ربكألا هقفلا يف :دهاشلا :خيشلا

 يف سيل هللا نأب دقتعا نم :لاق ةفينح ابأ نأب اولاقف لجو زع هلل ولعلاب قلعتي اميف

 الإو مهلك شم ةيديرتاملا ضعب دنع ةدوجوم ةديقعلا هذه ءرفك دقف ءامسلا

 هللا نأ نودقتعي مهف ىلعألا يلعلل ولعلا ةفص عوضوم يف ةرعاشألا لثم ةيديرتاملا

 هنع اهوور يتلا ةملكلا هذه يف ةفينح ابأ نكل ؛ديدشلا فسألا عم ناكم لك يف

 نرقلا يف هعابتأ ضعب كلذ دّكأو .ثيدحلاو ةنسلا لهأ عمو ةنسلاو باتكلا عم وهف

 :«يلامألا ءدب» ةديصقب ىمست ةديصق هل مهنم لجر هيف «سداسلا

 لالجلا يذب - هيإ يردام- ديحوتب 2 يلامألا هدب يفدبعلا لوقي

 لوقيب ةلمجلاب ؛نايسنلاو لامهإلا عم تبهذ نيدعبو اهتظفح تنك اميدق

 :رعاشلا تيب

 لاصتاو نكمتلا فصوالب نكل شرعلا قوف شرعلا برو

 سيل هللا نأب دقتعا نم " ةفينح وبأ مالك ينعم يهو ةنسلا لهآ ةديقع ياه

 ةمئآلاو ةفينح وبأ ةلمجلا يف ةنسلاو باتكلا فلاح هنأل " رفك دقف ءامسلا يف



 يف مه عابتألا نكل ءةلز هل دحاو لك ينعي دبال الإ «يفلسلا طخلا ىلع مه ةعبرألا

 .داو يف مهسفنأ ةمئآلاو داو

 (0 و" ؟ )٥۲/ "رونلاو يدهلا"

 نومدقتملا ةيفنحلا باب ]٠٠١[

 ولعلا تابثإ يف فلسلا ةقيرط ىلع اوناك

 :[مامإلا لاق]

 ىلاعت هولعب نام يإلا يف فلسلا عم اوناك لالا ةفينح يبأ باحصأ

 .(۱۳۷ص)" ولعلا رصتخم "

3 
 ہا



 هيف نعط نم ىلع درلاو ةيراجلا ثيدح ىلع

 عمم





 لوقلا ليصفت باب ]٠١١1١[

 نيفلاخملا ىلع درلاو ةيراجلا ثيدح يف

 :[ 22ج هللا لوسر لاق]

 .«ءامسلا يف هللا ناب دهس يتلا ةيراجلا :ينعي هموم اههتإف ؟اهُقتْغأ» -

 :[مامإلا لاق]

 ىمرا دلاو «(۱۲۹ /۲) ىئاسنلاو «(۳۲۸۳ /088 /۳) دواد وبأ هجرخأ ١-

 ننسلا" ىف ىقهيبلاو :5797(2 7/5057 /5) " هحيحص'' ىف نابح نياو ۸۷(۰ /۲)

 "هدئنسم " يف رازبلاو «(۳۸۹و ۳۸۸و ۲۲۲ /5)دمحأو :( 88/10"

 نب دامح قيرط نم (۷۲۹۷ /۳۸۳ /۷) ىناربطلاو ء(فشکلا - 89 /)

 :لاق يفقثلا ٍدْيَوُس نب ٍديِرَّشلا نع ةملس يبأ نع ورمع نب دمحم نع ةملس

 هللا :تلاق «" ؟ِكِّبر نم" :لاقف ."اهب عدا" : اب هللا لوسر لاقف ؟ةيبوُث ءادوس

 .هركذف...:لاق هللا لوسر :تلاق «" ؟انأ نمف" :لاق

 نب دمحمل جرخأ هنأ الإ ؛ملسم لاجر تاقث هلاجر نسح دانسإ اذهو :تلق

 «فعضلا نم ءيش ينائبلا تباث ريغ نع هتياور يف ةملس نب دامحو «ةعباتم ورمع

 -يئثيللا صاقو نب ةمقلع نبا وهو - ورمع نب دمحم نع ةياور هل سيلو

 "ديحوتلا" ىف ةميزخ نبا لاقف «هنثمو هدانسإ ىفدامح فلوخ دقو

 انث :لاق عيبرلا نب دايز انثدح :لاق يِعَطَقلا ىيحي نب دمحم انثدح :(١3ص)
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 :-هنع هللا يضر -ةريره يبأ نع ةملس يبأ نع ةمقلع نب ورمع نب دمحم

 اي :لاقف إب هللا لوسر ىلإ ءامتع ءادوس مداخب ءاج ديرشلا نب دمحم نأ

 لاقف ؟هذه قتعأ نأ يزجت لهف ءةنمؤم ةبقر قتع اهيلع تلعج يمأ نإ !هللا لوسر

 :مداخلل لي هللا لوسر

 .1؟ِكيَر نم

 .هلثم ثيدحلا يقاب ركذ مث...ءامسلا يف :تلاقف اهسأرب تعفرف

 نأ ودبي نكل ءيراخبلا لاجر نم ةقث عيبرلا نب دايز نآل ؛حصأ دنسلا اذهو

 «"ةباحصلا" يف ركذ هل سيل هنإف ؛ةاورلا ضعب نم مهر "ديرشلا نب دمحم" :هلوق

 نكسلا نباو هدنم نبا ةياور نم "ةباصإلا" نم عبارلا مسقلا يف ظفاحلا هدروأ دقو

 ديرشلا وأ ديرشلا نب دمحم ءاج) " :هتياور يف لاق هنكل ؛نيهاش نباو يدروابلاو

 برح نب ميهاربإ ةياور نم ميعن وبأ هجرخأو «كشلا ىلع هدنع اذك (ةيراجب

 ديرشلا نب ورمع نإ) :لاق هنأ الإ ؛هلثم (يعيطقلا :لصألا) يعطقلا نع يركسعلا

 !ظوفحم ريغ كلذ لكو «قيرطلا اذه بّوصو «(... ةا يبنلا ىلإ ءاج

 دامح قيرط نم «نابح نبا هححصو «يئاسنلاو ؛دواد وبأ هجرخأ ام :ظوفحملاو

 :لاق مث ء(ىلوآلا ةياورلا ركذف)...ورمع نب دمحم نع ةملس نب

 هل رأ ملو ءةباحصلا يف فورعمب سيل ديرشلا نب دمحم :نكسلا نبا لاق"

 ."ةياورلا هذه يف الإ ًاركذ

 :لجرلا ةيمست اهيف سيل «ةريره يبأ نع ىرخأ قيرط نم ثيدحلا ءاج دقو
 ةبتع نب هللادبع نب هللاديبع هيخأ نع هللادبع نب نوع نع يدوعسملا ةياور نم وهو

 :ةريره يبآ نع

 دل



 يلع نإ !هللا لوسر اي :لاقف :ةيمجعأ ءادوس ةيراجب م ىبنلا ىتأ الجر نأ

 ءامسلا ىلإ تراشأف ." ؟هللا نيأ" : ل هللا لوسر اهل لاقف «ةنمؤم ةبقر قتع

 ىلإو ةو هللا لوسر ىلإ اهعبصإب تراشأف :" ؟انأ نم" :اهل لاقف «ةبابسلا اهعبصإب

 :لاقف هللا لوسر تنأ :يأ ؛ءامسلا

 ." ةنمؤم اهنإف " اهقتعأ"

 ىف ىقهيبلاو «ًاضيأ ةميزخ نباو ء(٤۳۲۸ /9۸۸ /*) دواد وبأ هجرخأ

 .هنع نوراه ني ديزي قيرط نم مهلك ؛(۲۹۱ /۲) دمحأو :(0 8 /1/) " نئسلا"

 ىف هلوقف ؛هريغو " فشاكلا" ىف ىبهذلا هلقن اميف «ريمن نبا لاق امك ؛هطالتخا

 "ولعلا رصتخم" يباتك يف تركذ تنك امك نسح ريغ "٠ نسح هدانسإ" :"ولعلا"

 :نيرمأل كلذو «نسحلا نم نسحأ هنأ نآلا ىل ادب نكل .(85-85)

 ىسوم نب لسأ امهو ؛ديزيل نينثا نيعباتم ةميزخ نبا دنع تدجو ىننأ :لوألا

 سيلو «هب فورعملا "دنسملا" بحاص ؛ىسلايطلا وهو -دواد وبأو ؛(ةنسلا دسأ)

 هيبأ نع " للعلا" يف دمحأ نب هللادبع ركذ دقو «يرصب وهو «-هيف ثيدحلا

 :لاق هنأ

 ."ديج هعامسف ؛ةفوكلاو ةرصبلاب هتم عمس نمو «دادغبب يدوعسملا

 :دازو ؛(۱۳۱ -۱۳۰ /۲) رخآ ناكم یف هوحن ركذو

 ."طالتخالا ىف وهف ؟دادغبي هنم عمس نمو؛جاجحو «:توراه نب ديزي امأو"
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 .مدقت امك يرصب يسلايطلا نآل ؛ديج دنسلاف اذه ىلعو

 .لوألا رمألا وهاذه

 نعو مساقلا نع يدوعسملا ثيداحأ ححص نيعم نبا نأ :رخآلا رمألاو

 ثيدحلا حصف «ىرت امك نوع نع هتياور نم اذهو «" بيذهتلا" يف امك ؛نوع

 .هلل دمحلاو

 :ةنسلا دسأ ثيدح يفو

 ." صفت ال ءادوس ةيراجب"

 :يسلايطلا ثيدح يفو

 ." ؟ِكْبَر ْنَم" :امهدنعو ؛" حصفت ال ءامجع ةيراجب"

 دبع نب هللا ديبع نع يرهزلا لبق نم ثيدحلا دانسإ يف نوع فلوخ دق نكل
 :راصنألا نم لجر نع ةبتع نب هللا

 ىرت تنك نإف ءةنمؤم ةبقر يلع نإ !هللا لوسر اي :لاقف «ءادوس ةمأب ءاج هنأ

 :لاقف !؟اهقتعأ ؛ةنمؤم هذه

 ." ؟هللا الإ هلإ ال نأ نيدهشت"

 :لاق «معن :تلاق

 :لاق معن :تلاق ." ؟هللا لوسر ينأ نيدهشت"

 :لاق معن :تلاق." ؟توملا دعب ثعبلاب نينمؤتأ"

٤٤۸ 



 /105/9) " فنصملا" يف اذهو «قازرلادبع قيرط نم ةميزخ نبا هجرخأ

 .هب يرهزلا نع رمعم انريخأ :لاق 4

 يف دوراجلا نباو 45١(. /7) دمحأ هجرخأ :قازرلادبع قيرط نمو

 :دمحأل هازع نأ دعب "ريسفتلا" ىف ريثك نبا لاقو.(١١4 ١/ "ىقتنملا"

 ۳" هرضت ال يباحصلا ةلاهجو ۰ حيححص هداتسإو''

 :هولسرأف تاقثلا نم ةعامج هفلاخ ًارمعم نأ الول ؛لاق امك وهو :تلق

 الجر نأ :هللاديبع نع باهش نبا نع ديزي نب سنويو :(5/7) كلام هاورف

 .هلثم ثيدحلا... #4 ىبنلا ىتأ راصنألا نم

 :لاقو ٥۷(« /١٠١و ۳۸۸ /۷) ىقهيبلا هجرخأ

 ىبأ ةبتع نب هللاديبع نع ةبتع نب هللاديبع نب نوع نع :ليق دقو «لسرم اذه"

 .- هنع هللا يضر -ةريره

 ." هدج نع هيبأ نع نوع نع :ليق دقو

 اذكو ءلوألا عضوملا يف يقهيبلا هنعو ۲١۸( /۳) مكاحلا هلصو :تلق

 نب رماع :ينعي - يرقنيلا نادْعَم وبأ ان :مصاع يبأ قيرط نم )١1/11( يناربطلا

 ." يرقنملا" هتبسن نميف الو «نادعم يبأب ىنكي نميف الو "رماع" ب ىمسي

 نامثع نب دمحم انث :دّلّخم نب حارجلا لاقف ءرخآ دانسإب هنع يورو - 7

 يبأ نب نوع تعمس :لاق نادعم ويأ انث :ناطقلا ةسبتَع نب ديعس انث :يرزجلا

 عمد



 :لاق هيبأ نع ثدحي ةفيحج

 !هللا لوسر اي :ةأرملا تلاقف ءادوس ةيراج اهعمو ٌةأرما ا هللا لوسر تتأ

 :ولكلأج هللا لوسر اهل لاقف ؟هذه ينع يزجتفأ «ةنمؤم ةبقر يلع نإ

 :لاق.ءامسلا يف :تلاق." ؟هللا نيأ"

 :لاق.هللا لوسر تنأ :تلاق." ؟انأ نمف"

 :لاق.معن :تلاق." ؟هللا لوسر ينأو هللا الإ هلإ ال نأ نيدهشتأ"

 :لاق معن :تلاق." ؟هللا دنع نم ءاج امب نينمؤتأ"

 ."ةنمؤم اهنإف ؛اهيقتعأ"

 .(111/-115/55) "ريبكلا مجعملا" يف يناربطلا هجرخأ

 :للعلاب لسلسم ًاّدج فيعض دانسإ اذهو :تلق

 يف يناربطلا هامس دقو «مدقت امك فورعم ريغ هنإف ذه نادعم وبأ :ىلوألا

 .ًاضيأ هدجأ ملو «ثيدحلا اذه قاس مث ؛" نوع نع ةرم نب رماع :نادعم وبأ" باب

 يذلا يزارلا زازخلا نامثع وبأ هنأ رهاظلاو «ناطقلا ةسينع نب ديعس :ةيناثلا

 :هيبأ نع لاقو 2207 /۱ /۲) مت يبأ نبا هركذ

 «باذك ةسبنع نب ديعس" :لاق دينجلا نب نيسحلا نب يلع نع ىور مث
 ." قدصي ال ناك :لوقي يبأ تعمس

 ٤ ۲٤(: /5) لاقف ؛يمثيهلا هلعأ هبو

0 
 ہا اعل



 . " فيعض وهو «ةسيتع نب ديعس هيفو «ىناربطلا هاور"

 .ًاضيأ ةمجرت هل دجأ مل «يرزجلا نامثع نب دمحم :ةثلاثلا

 :نادعم يبأ مسا هببسب انفرعو هب سأب ال ًاعباتم ةسبنع نب ديعسل تدجو مث

 وبأ انثدح :َناِمْهَط نب مكحلا نب نسحلا انثدح :لاق لهس وبآ دامح نب ُدَرُض هاور

 .هب نادعم

 :لاقو 27 47 /9) " خيراتلا" يف بيطخلا هجرخأ

 هلاح نم تملع امو «درص ريغ هب ثدح ملعأ الو «هنع مكحلا نب نسحلا هب درفت

 ."ًاريخالإ

 :هيبأ نع متاح يبأ نبا لاق ؛اذه نامهط نءباو :تلق

 . "برطضي «كلذب سيل حلاص هثيدح"

 ركذو «" حرجلا" يف امك ميعن وبأو عيكو ًاضيأ هنع ىور نادعم نب هللادبعو

 .(ميعن يبأ) :ناكم (يناسّربلا) :"ىنكلا يف ىنتقملا" يف يبهذلا

 :لاق نيعم نب ىيحي نع......نادعم وبأ" :(5 57/5) " حرجلا" يف تيأر مث

 .دحاو امهنأ رعشي امب هيلع يملعملا قلعو :" حلاص نادعم وبأ

 :ناقيرط هنع هلو «سابع نبا ثيدح -۳

 ؛سايع نبا نع ريبج نب ديعس نع لاهنملا نع ىليل يبأ نبا هيوري :لوألا
 :هعفري مكحلا نعو
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 ءادوس ةبقر يدنعو ءةنمؤم ةبقر يمأ ىلع نإ :لاقف اب يبنلا ىتأ ًالجر نأ

 2" ؟هللا لوسر ىنأو هللا الإ هلإ ال نأ نيدهشتأ" :لاق "اهب تئا" :لاق ؟ةيمجعأ

 :لاق «معن :تلاق

 ."اهقتعأف"

 باتك" ىفو 20١797 /۲۰ /۱۱) " فنصملا'" یف ةبيش ىبأ نبا هجرخأ

 ...ىليل يبأ نبا نع مشاه نب يلع انثدح :(يقيقحتب ۸١- /۲۸) " ناميإلا

 ىلع فوطعم وهو !" مكحلا نعو «سابع نبا نع.." :هدانسإ يف عقو اذكه

 .ديناسألا يف ًاريثك عقي هلثم نكلو «ردابتملا فالخ ىلع -ورمع نبا وهو -لاهنملا

 نم (050 /۲ /۳۹/۲)" طسوألا"و )57/١5-/,77( يناربطلا هاور دقو

 :لاق هنأ الإ ؛هب مشاه نب يلع انث :زازقلا تارف نب نسحلا قيرط

 ةداجلا ىلع اذهف «"...ريبج نب ديعس نع مكحلاو ءورمع نب لاهنملا نع"

 :لاقو

 ."ىليل يأ نبا الإ مكحلاو لاهنلا نع هوري مل"

 :(؟ 5 5 )٤/ لاقف ىمثيهلا هلعأ هبو «هظفح ءوسل فيعض وهو :تلق

 ."قثُو دقو «ظفحلا ءىيسوهو ؛ىليل يبأ نب دمحم هيفو"

 يف ركذي ملو ء(فشكلا - 17/14 )١/ رازبلا هجرخأ :هقيرط نمو :تلق

 :لاقو ؛مكحلا هداتسإ

 ! "ةفلتخم ظافلأب هوحن يور دق اذهو"

 ہا
to 



 ىيحي انث :ميكح نب ديزي هيوري ءىرخأ قيرط هل عوفرملا ظفللا اذهب وه :تلق

 :لاق هنأ الإ هب سابع نبا نع نينح نع

 .هّمأ ركذي مل ؛!"..ةنمؤم ةبقر يلع نإ"

 نب ادمحم انثدح )1١/١47/5/ ۷۲١١(: " طسوألا" ىف ىناربطلا هجرخأ

 :لاقو ءهب ديزي انث :ىيحي

 ." سيق الإ بيب نع هوري مل"

 مث يقرلا وهو -نّكَّسلا نب ىيحيو «هظفح لبق نم فيعض وهو :تلق

 .نابح نبا هقثو نإو «فيعض - يرصبلا

 .ًاليدعت الو ًاحرج متاح يبأ نبا هيف ركذي مل .لاحلا لوهجم ميكح نب ديزيو

 :لاق سابع نبا نع ةمركع نع ناَيّرّرملا نب ديعس هيوريف ؛رخآلا ظفللا امأو

 هبسحأ -ةبقر ىلع نإ :لاقف ءءادوس هل ةيراج هعمو ؛ ةا ىبنلا ىلإ لجر ءاج

 :اهل لاقف ؟هذه ينع ئزجي لهف «-ةنمؤم :لاق

 ." ؟هللا نيأ"

 :لاق ؛ءامسلا ىلإ اهديب تلاق

 ." ؟انأ نم"

 : ةو هللا لوسر لاق هللا لوسر تنأ :تلاق

 ." ةنمؤم اهنإف ؛اهقتعأ"
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 عم -اذه نكل «نابزرملا نبا نع حيحص دنسب (۴۷ /۲۸/۱) رازبلا هجرخأ

 . (5؟ 4 /5) ىمثيهلا هلعأ ىليل ىبأ نبابو هبو «یرت امك هنم

 :لاق كلام نب بعك ثيدح "ءامسلا" :ظفللا اذهل دهشي اممو - ٤

 «ةيراجلا ةجو ٌتبيرضف ةاش بئذلا لكأف ؛يل ًامنغ ىعرت ةيراج تءاج

 :ةيراجلل ةو هللا لوسر لاقف ءاهتقتعأل

 :لاق.هللا لوسر :تلاق." ؟انأ نم"

 : ةو هللا لوسر لاقف ءامسلا يف يذلا :تلاق." ؟هللا نمف"

 ." ةنمؤم اهنإف ءاهقتعأ"

 "زم سوألا"و ١197( /98/19) "ريبكلا مجعملا" يف يناربطلا هجرخأ

 :يرفعجلا هللادبع نب دواد انث :بيبش نب هللادبع قيرط نم (۷۷۱۲/۱/۱۷۱ /۲)

 نع كلام نب بعك نبا نع ملسأ نب ديز نع نالجع نبا نع ليعامسإ نب متاح انث
 :لاقو «هب هيبأ

 الو «يرفعجلا دواد الإ متاح نعاالو ؛متاح الإ نالجع نبا نع هوري مل"

 ."دانسإلا اذهب الإ بعك نع ىوري

 .يمثيهلا هلعأ هبو «فيعض هنإف ؛بيبش نب هللا دبع ريغ ؛تاقث هلاجرو :تلق

 :مهو «ةعبرألا ةباحصلا ءالؤه نع اهيلع تفقو يتلا قرطلا هذهف ؛ةلمجلابو

 نم مهئمف ؛هديسمو هّيباحص يف فالخلا ىلع نسح هدانسإو -ديوس نب ديرشلا



 يبأ ةياور نم ةريره يبأ دنسم نم هلعج نم مهنمو «هنع ةملس يبأ ةياور نم هلعج

 وبأو «-ًاصخلم هنايب يتأي امك هظافلأ ضعب طبض يف فالتخا ىلع ؛هسفن ةملس

 نيدانسإب - سابع نباو «-فيعض دانسإب - ةفيحج وبأو «- حيحص هدانسإو -ةريره
 .-هظافلأ ضعب يف ًاضيأ فالتخاو ؛هنع

 تاياورلا كلت نع ةرّين ةصالخ ماركلا ءارقلا ىلإ مدقأ نأ يرورضلا نم هلعلو

 ءارقلا نوكيل ؛اهنم حوجرملا نم حجارلا نايبو ءاهظافلأ ضعب يف تافالتخالاو

 ءارقلا نوكيل ؛اهنيب عمجلا ةيناكمإ يف رظنلاو ءاهفيعض نم اهحيحصب ةفرعم ىلع

 :نيللضملا ضعب نم رذح ىلع

 .ةئمؤم اهنأب ةيراجلل 2377 هتداهش ىلع اهلك تاياورلا تقفتا دقل :ًالوأ

 :ةينامث هوجو ىلع اهباوجو اهايإ # هلاؤس صن يف تفلتخاو :ًايناث

 .(نسح وهو ديرش نع لوألا ثيدحلا)." هللا :تلاق ؟كبر نم" :لوألا

 ؛ةريره يبأ نع لوألا ثيدحلا)."ءامسلا يف :تلاقف ؟كبر نم" :يناثلا

 .(نسح وهو

 قيرطلا نم ًاضيأ لوألا ثيدحلا)."ءامسلا ىلإ تراشأف ؟هللا نيأ" :ثلاثلا

 .(حيحص وهو «هنع رخآلا

 نع ًاضيأ لوألا ثيدحلا)." معن :تلاق ؟هللا الإ هلإ ال نأ نيدهشت" :عبارلا

 .(لاسرإلاب لولعم وهو.يراصنألا لجرلا

 هنكل ؛فيعض وهو «يناثلا ثيدحلا)."ءامسلا يف :تلاق ؟هللا نيأ" :سماخلا

 .(ثلاثلا هجولا ىنعمب



 نم ثلاثلا ثيدحلا)." معن :تلاق ؟هللا الإ هلإ ال نأ نيدهشتأ" :سداسلا

 .(فيعض وهو «لوآلا قيرطلا

 .رخآلا قيرطلا نم هسفن ثيدحلا) "ءامسلا ىلإ اهديب تلاق ؟هللا نيأ" :عباسلا

 .(ًاضيأ فيعض وهو

 «عبإارلا ثيدحلا) ."ءامسلا يف يذلا :تلاق ؟هللا نمف" :نماشلا

 .(فقيعض هدئسو

 :يهو ةيلاتلا ةقيقحلا ءارقلل نيبتي قيقدلا صيخلتلا اذهبو :تلق

 ." ؟هللا نيأ" :ناك وپ هلاؤس نأ حجرألا نأ

 ."ءامسلا يف" :ناك ةيراجلا باوج نأو

 يه اهنم ىلوألاو ؛روكذملا لاؤسلا ىلع تقفتا تاياور ثالث نأل ؛كلذو

 حلصت ةفلاثلاو ءرضت الف عفنت مل نإ ةيناثلاو «ةريره يبأ نع ةحيحصلا ةياورلا

 .فعضلا ةديدش تسيل اهنأل ؛اهب داهشتسالل

 حصألا قيرطلا يف وهو «روكذملا باوجلا ىلع تاياور سمخ تقفتا امك

 تاياورلاو ؛هنع ةحيحصلا ىرخألا قيرطلا يفو «ةريره يبأ نع لوألا ثيدحلا يف

 .اهل ةدهاش اهنم ةيقابلا

 رثكأ قافتال ةينامثلا هوجولا كلت عومجم نم حجارلا وهاذه ناك اذإو

 لاقيف ؛ةفلاخملاب درت نأ امإو «لوؤت نأ امإ ؛اهفلاخ ام نإف ؛هيلع اهحصأو تاياورلا
 ء" ؟هللا الإ هلإ ال نأ نيدهشتأ" :ةياور نم ةرصتخم " ؟كبر نم" :ةياور نإ :ًالثم الب

 هذهب نوقطني نمم ًاريثك مويلا ملعن اننإف «" ؟هللا نيأ" ب اهلاؤس يفانت ال هذه نأو
 نوملعي مهو !(ناكم لك يف هللا) :مهلوقب كورداب لاؤسلا اذهب اولئس اذإ ةداهشلا



 ًاجلف لوقلا اذه لالضل لطابلاب نيلداجملا ضعب هبنت دقو !ناكم الو ناك هللا نأ

 اذهو ؛''”ناكم ىف سيل هنإ :الو ءناكم لك ىف هنإ :لاقي ال :لاقف ةغوارملا ىلإ

 نم مهفالسأ لوق هبشي وهو «هيزنتلاب كلذب نورهاظتي ءريبعتلا يف مهنم لايتحا
 ؛"هجراخ الو ملاعلا لخاد وه سيل" :ةلطعملا نم مهبانذأو ةلزتعملاو ةيمهجلا

 نوكي نأ دعبي الف !" مهبر اوعاضأ موق ءالؤه" :مهلاثمأ يف لاق نم هللا محرو

 .ىناثلا ثيدحلا هديؤيو "٠ نيدهشتأ" :و " نيأ" :نيظفللاب عقو لاؤسلا

 يذلا مكحلا نب ةيواعم ثيدح :روكذملا انحيجرت دكؤيو عطقيامم نإو

 «هقايسك هريغ هقسي مل ءًاعئار ًاّمات ًاقايس ةيراجلا ةصق قاس دق هنإف «هركذب تدعو

 وهو هل تعقو ةثداح ىف - هنع هللا ىضر -لاقف ءاهديس هنإف ؛كلذ ىف ةبارغالو

 :اهيلع هباجأف ةلئسألا ضعب هلأسف ةا ىبنلا فلخ ىلصي

 :هنع هللا ىضر لاقف - ©

 اذإف موي تاذ تعلّطاف هةّيِناَوَجلاو ِدُحَأ بق يل ًامنغ ىعرت ةيراج يل تناكو"

 ينكل :نوفسأي امك فسآ مدآ ينب نم لجرانآو ءاهمنغ نم ةاشب بهذ دق بئذلا

 الفأ !هللا لوسر اي :تلق «ٌيلع كلذ مَّظعف ةا هللا لوسر تيتأف ؛ةكص اهتككص

 :اهل لاقف ءاهب هتيثأف "اهب ىنتثا" :لاق !؟اهقتعأ

 ." ؟هللا نيأ"

 :لاق للا لوسر تنأ :تلاق :"انأ نم" :لاق ؛"ءامسلا ىف" :تلاق

 ." ةنمؤم اهنإف ؛اهقتعأ"
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 دوراجلا نباو نابح نباو ةميزخ نباو ةناوع وبأو «ملسم هجرخأ

 (875) "دواد يبأ حيحص" يف جرخم وهو ؛مهريغو "مهحاح ص" يف

 .(294:0) "ءاورإلا"و

 .فوقوم رثأو «عوفرم ثيدح " هللا نيأ" :لاؤسل دهشيو ؛اذه

 :لاق نيِزَر يبأ همع نع سدح نب عيكو هيوريف ؛ثيدحلا امأ

 ام ؛ءامع يف ناك" :لاق ؟هقلخ قلخي نأ لبق اير ناك نيأ !هللا لوسر اي :تلق

 ."ءاملا ىلع هشرع :قلخ ّمّثامو ؛ءاوه هقوف امو ؛ءاوه هتحت

 «(دراوملا -۳۹) نابح نباو ء(۱۸۲) هجام نباو )75١١8(«: يذمرتلا هجرخأ

 يف ربلادبع نباو ء(١١و )٤/ ١١ دمحأو )517/51/١/1(: مصاع يبأ نباو

 :يذمرتلا لاقو /١71(: /۷) "ديهمتلا"

 :(۱۹۳ )1١85/ "ولعلا رصتخم" يف يبهذلا لاقو." نسح ثيدح"

 " نسح هدائسإو ؛هجام نباو يذمرتلا هاور"

 .كانه هتنيب امك :لوهجم اذه ًاعيكو نأل ؛رظن هيفو

 :لاق ملسأ نب ديز هاورام وهف ؛رثآلا امأو

 :يعارلا لاق ؟ ''ةرّرُج نم له !منغلا يعار اي :لاقف منغ يعارب رمع نبا رم

 ءامسلا ىلإ هسأر يعارلا عفرف !بئذلا اهلكأ :لوقت :رمع نبا لاقف ءار انهه سيل

 !؟هللا نيأف :لاق مث

 .[هنم].حبذلل حلصت ةاش :يأ )١(



 .منغلا هاطعأو ؛هقتعأف منغلا ىرتشاو يعارلا رمع نبا ىرتشاف

 دمحم انثدح ١17004(: /577 /۱۲) "ريبكلا مجعملا" يف يناربطلا هجرخأ

 نب ديز انث :يِحَمُجلا ثراحلا نب هللا دبع انث :بعصم وبأ انث :غئاصلا رصن نبا

 خيش ريغ ." بيذهتلا" يف نومجرتم تاقث هلاجر حيحص دانسإ اذهو :تلق

 -718/7) "دادغب خيرات" يف مجرتم ةقث وهو «خئاصلا رصن نب دمحم يناربطلا

 . (۲۹۷) ةنس تام "8

 بعصم يبأ ىلع ًاقلعم هركذ «"ولعلا" يف يبهذلا ظفاحلا هب جتحا رثآلا اذهو

 ذئموي تفقو دق نكأ ملو (۱۲۷)" هرصتخم'" يف هدانسإ تدرج تنكو «يرهزلا

 .هلل دمحلاو «نآلا هيلع تفقو دق اهف «هلصو ىلع

 :(7 41 /9) "دئاوزلا عمجم" يف يمئيهلا لاقو

 «يبطاحلا ثراحلا نب هللادبع ريغ «حيحصلا لاجر هلاجرو «يناربطلا هاور"

 ."ةقثوهو

 مرج الف ؛ةيواعم ثيدح وه امنإ ةمدقتملا ثيداحألا حصأ نإ :لوقلا ةلمجو

 يأ نود روصعلا رم ىلع هحيحصت ىلع -ءاهقفو نيثدحم نم - ءاملعلا قفتي نأ

 مدقت امك " مهحاحص" يف هوجرخأ نيذلا ةسمخلا هححص دقف ؛مهنيب فالخ

 «(۲۳۹ /۳) "ةنسلا حرش" يف يوغبلاو (5؟) "ءامسألا" يف يقهيبلا اذكو

 ةحصب اوحرص ءالؤه لك :(009/1) " حتفلا" يف ظفاحلاو «يتأي امك يبهذلاو

 هقفلاو ثيدحلا ةمئأ نم ثيدحلاب جتحا نم لك مهب قحلُيو «هدانسإو ثيدحلا

 «ةعيرشلا باويأ نم باب يف هب جتحا نمم ؛مهبهاذم فالتخا ىلع ريسفتلاو
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 ١- ٦(« /9) "اطوملا" يف كلام مامإلاك «هدنع حص امب الإ جتحي ال هنأ ةرورض

 0037 )1١1/ " هللا دبع لئاسم" يف دمحأو ء(١٠۲ ")٠/ مألا" يف يعفاشلاو

 ۲١۸(« /۱) "يناعملا حرش" يف يواحطلاو ۷ ٤ /ا/4 /8) " حلاص لئاسم"و

 يوونلاو :"هيبشتلا هبش عفد" يف يزوجلا نباو "٠ باعيتسالا" يف ربلادبع نباو
 08٠١ -۳۷۹/۱)" مصاوقلاو مصاوعلا " يف ريزولا نباو ؛" عومجملا" يف

 نيفورعملا ةعدتبملا ضعب مهيفو ؛مهرصح نكمي ال نمم ريثكو ريثك مهريغو
 هنإف ؛ينوباصلا خيشلاك «ةدع لئاسر مهيلع درلا يف دّرسو ءةنسلا لهأل مهتاداعمب

 تف )١/ نيعضوم يف هدروأف «ثيدحلا اذهب جاجتحالا يف ريثك نبا ظفاحلا عبات

 !ثيدحلا نم حص ام الإ هيف دروي ال نأ مزتلا يذلا " هرصتخم" نم (07و

 نع مهضعب نلعأ دقف ؛رصعلا اذه يف ةمهجتملاو ةعدتبملا نم ةالغلا امأ

 :ةيراجلا باوجو ؛" ؟هللا نيأ" : ب هلوق ةحصل هراكنإو «ثيدحلا اذهل هفيعضت

 هيلع تددر تنك دقو هودَّلقمو يرثوكلا خيشلا ءالؤه سأر ىلعو !"ءامسلا يف"

 لوح درلا ناكو ءانه هتداعإ نع ينغيامب ( 5١ ص) "ولعلا رصتخم" يباتك يف

 :ةريره يبأ نع ةمدقتملا هدهاوش عمج يل رسيتي نأ لبق ءطقف اذه ةيواعم ثيدح

 نم سماخ ثيدح ىلع ناوخإلا ضعب ينفقوأ مث ءسابع نباو ءةفيَحُج يبأو

 ؛"ةباصإلا"و :"ةباغلا دسأ" يف يِوَنَعلا ةشاكع نع هدنسب نيهاش نبا ةياور

 .نسح هدائسإو

 نبا ىيحي نع ًاسداس ًاثيدح (777 /) "رجح نبا صيخلت" يف تيأر مث

 نم " ةنسلا" يف لاّسعلا دمحأ وبأ هاور «ًالسرم -ةقثلا - بطاح نب نمحرلادبع

 ."ءامسلا يف" :تلاق "٠ ؟هللا نيأ" :نيثيدحلا يفو ءديز نب ةماسأ قيرط

 ةيملعلا قئاقحلل دحاجلا رباكملا اذه لثم يف لئاقلا لوقي نأ ىسع اذامف



 ىمعتال اهنإف# :ًارقي نأ الإ !؟مدقت امك لحاطفلا ءاملعلا دنع اهب فرتعملا

 ثيدح يف ةا: هلوق ركذي نأو !«رودصلا يف يتلا بولقلا ىمعت نكلو راصبألا

 :ةمألا قّرفت ثيدح ىف -هنع هللا ىضر - ةيواعم

 بّلَكلا ىراجتي امك ءاوهألا مهب ىراجتت ماوقأ يتمأ يف جرخيس هنإو»

 "ب يغرتلا حيحص" :(هلخد الإ لصفم الو قرع هنم ىقيب ال ؛هبحاصب

 !ةيفاعلاو ةمالسلا هللا لأسن ؛( 58/91/1١

 فورعملا يرامغلا هللادبع يبرغملا ٌحيشلا :دحاجلا اذه ِنَّدَس ىلع ىرج دقو

 ءةيواقردلا ةقيرطلا خيش هنأ هيلع ديزيو ءاهعابتأو ةنسلل -يرثوكلاك -ديدشلا هئادعب

 (11 0 /۷) "ديهمتلا" ىلع هقيلعت يف دَر دقف !رضاحلا رصعلا ددجم هنأ معزيو

 :اهلوقب هيلع ةيراجلا باوجو " ؟هللا نيأ" :هيف ةو هلوق نأ معزف ءملسم ثيدح

 «هايإ ظافحلا كئلوأ حيحصت نع ًاحفص ًابراض !ةاورلا فرصت نم هنأ "ءامسلا يف"

 يتلا ظافلألا ضعب نيبو هنيب عمجلا ةيناكمإ نعو ؛هتحصل ةدكؤملا دهاوشلا نعو

 يرثوكلا هفاسو وه هارحأ امف :مدقت امك اهتم حصأ هنوك عم «همعزب هفلاخت

 يلازغلاك -لوبقلاب ةمألا نم ةاقلتملا ةحيحصلا ثيداحألا دري نمم امهلاثمأو

 عبتيو ىدهلا هل نيبت امدعب نم لوسرلا ققاشي نمو# :ىلاعت هلوق ديعوب - رصاعملا

 .(١ه:ءاسنلا) «ًاريصم تءاسو منهج هلصنو ىلوت ام هلون نينمؤملا ليبس ريغ

 أطخلاب حصألا ظفللا ةاور مهتا نأ دعب لالضلا يف ًاقارغإ دحاجلا داز مث

 :لاقف ؛ىنعملاب ةياورلاو

 ربتخي ناك هنأ رثاوتلاب هنع تباثلا اب يبنلا لاح نم دوهعملا نأ كلذ ديؤيو"

 ." هليلدو مالسإلا ساسأ امه نيتللا نيتداهشلا نع هلاؤسب صخشلا مالسإ
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 :هوجو نم لطاب اذه :لوقأف

 بجو ؛كلذك ناك امو «هيلع ليلد ال ىوعد درجم رتاوتلا نم همعز ام :لوألا

 .هب لاغتشالا مدعو هحرط

 ظفللا ةتطخت ىف اهيلع دمتعا ىتلا ظافلألا صعب هّمعز لطبي هنأ :يناثلا

 .معز امك نيتداهشلاب رابتخالا هيف سيل اذهف " " ؟كبر نم" :ظفل وهو «حصأآلا

 !روكذملا ظفللا ىفاني ال اذه :ليق نإف

 يف هنايب مدقت امك ؟" ؟هللا نيأ" :حصألا ظفللا يفاني ال كلذكو :انلق

 :ًاريخأ لاق هنأ :ثلاثلا !ركذتف «ةرينلا ةصالخلا

 «نيكرشم اوناكو «ةيلهاجلا ىف برعلا ةديقع تناكف ؛ءامسلا ىف هللا نوك امأ"

 ." !؟مالسإلا ىلع ًاليلد نوكت فيكف

 ديحوتب -مهكرش عم -نونمؤي اوناك نييلهاجلا نأ ملعي هنإف !هوف ىَّشَف لاق اذك

 نلوقيل ضرألاو تاوامسلا قلخ نم مهتلأس نئلو# :ىلاعت هلوق ليلدب ةيبوبرلا

 كيبل :نولوقيف «تيبلا لوح نوفوطي مهو هب نوبي اوناكو «تايآلا نم هوحنو هللا

 .(8 /5) ملسم هاور !كلم امو هكلمت كل وه ًاكيرش الإ كل كيرش ال

 كلذك ًاقح ءامسلا يف هللا نأ مهداقتعا ناك اذإو ءاقح اذه مهديحوت ناك اذإف

 ءناميإلاب ةو يبنلا اهل دهش يتلا ةيراجلا تباجأ هبو ؛نآرقلا صنل هتقباطمل

 نيكرشملا نأل ءامسلا يف هللا نأب نمؤن ال :ًاقح هلوسرو هللاب نمؤم لوقي نأ لقعُيفأ

 نيكرشملا نأل ؛ةيبوبرلا ديحوتب نمؤي ال نأ همزلي ؛نذإ !؟كلذ نودقتعي اوناك

 .ديعبلا لالضلا وه كلذ !! هب نونمؤي

ai 
 ہا



 اولض نيذلا ةيمهجلاو ةلزتعملاب اورثأت مهنأ ةمهجتملا ءالؤه لالض لصأو
 دوعي كلذو «هتافصو ىلاعت هللاب ةقلعتملا تايبيغلا نم ًاريثك مهراكنإب ؛ًانيبم الالض

 :نيرمأ ىلإ

 .امهنع ءاجامو هلوسرو هللاب مهناميإ فعض :امهدحأ

 :كيدي نيب لاثملا وه اذهو ءصوصنلل مهمهف ةلقو مهلوقع فعض :رخآلاو

 :ىلاعت هلوق اهنم يتلاو «كلذ يف تايآلا ةحارص عم ءامسلا يف هللا نأب اونمؤي مل

 ةحصو ١5(: :كلملا)«رومت يهاذإف ضرألا مكب فسخ نأ ءاهسلا يف ْنَم متنا

 كلذلو ؛ءامسلا يف اهبر تفرع اهنأل ناميإلاب اهل دهش يذلا «ةيراجلا ثيدح

 مهنأ كلذ ؛ةضيرملا مهلوقعب اهتلالد اولّطعف ةيآلا امأو ءهتحص راكنإ ىلإ اورداب

 اولوأتف «هنم اورفف ءرهاظ أطخ اذهو «ةيفرظ انه (يف) نأ ةليلكلا مهناهذأ ىلإ ردابت

 نم اومحرا» : ل هلوق مهقيرط يف فقوف ءرخآ أطخ يف اوعقوف ؛ةكئالملاب (ْنَم)

 ثيدحلا يَرْطَت يف (يف) نأ يف حيرص اذهف «ءامسلا يف نم مكمحري ؛ضرألا يف

 ؛روكذملا هليوأت لطبي هنأو نييرامغلا ةلهج ضعب كلذ ىأر املو «(ىلع) ىنعمب

 ءاملعلا لكل ًافالخ  !«لطاب ثيدح" هنأب لوقلا ىلإ لهجو ةقافص لكب رداب

 يناثلا دلجملا رخآ يف عوبطملا كاردتسالا يف هتتيب امك «نييرامغلا هخويش ىتح

 .(17) مقر ناّمع عبط «"ةحيحصلا" نم

 ىلع نم :يأ ؛#ءامسلا يف نم متنمأأ# ةروكذملا ةبآلا ىنعم نأ دوصقملاو

 (514و57 ص) يزوجلا نبال" هيبشتلا هبش عفد" باتكل فاقسلا نسح ىمسملا ةمدقم رظنا )١(

 الو «ليوأتلا يف ضخي مل هتيل" :هلوقب ًافيطل ًاعفد (7548/71) "ريسلا" يف يبهذلا هعفد يذلا

 !"همامإ فلاخ

 عمم



 ؛هريغو (175و170و179 /۷) ريلادبع نبا لاق امك ؛شرعلا ىلع :ينعي .ءامسلا

 ."ءامسلا قوف نم :ينعي" :لاق امثيح ؛(۳۷۷) "ءامسألا" يف يقهيبلاك

 صوصنلا يناعمب مّلس نمل ؛هب الإ لوقلا نكمي ال يذلا وه ريسفتلا اذهو

 قيلي ًاَولع ىلاعت هلل ةيقوفلاو ولعلا تابثإ ىلع ةعوْجملا ةنسلاو نآرقلا نم ةريثكلا
 تايآلا نم اهريغو #مهقوف ْنِم مُجيَر نوفاخي# :ةكئالملا يف ىلاعت هلوقك ؛هتمظعب

 :مهلوق يف ةيمهجلاو ةلزتعملل ًافالخ ؛ةعامجلاو ةنسلا لهآ اذه ىلعو «ةفورعملا

 !شرعلا ىلع سيلو ؛ناكم لك يف لجو زع هللا نإ
 . )١79/97( "ديهمتلا" يف امك

 قوف نوكي نأ مهبر هيزنت مهيفنب اودارأ مهنأ ةافنلا ءالؤه رمأ نم بيجعلاو

 وه :لاق امل هنأ يسيرملا رشب نع يور امك ءاهلخاد يف هورصحف ؛تاقولخملا

 !؟رامح فوج يفو :ليق ؛معن :لاق ؟هذه كتوُسْنَلَق يفو :هل ليق !ءيش لك يف

 !معن :لاق

 لبق ام لطبأ نم وهو ؛ناكم لك يف ىلاعت هنأب لوقي نم لك مزلي لوقلا اذهو
 مالك يكحنل انإ :فلسلا ضعب لاق كلذلو :ميلحلا ميكحلا نيملاعلا بر يف

 !ةيمهجلا مالك يكحن نأ عيطتسن الو ىراصنلاو دوهيلا

 وه امب لوقلا ىلإ اوف ؛مالكلا ءاملع ضعبل لوقلا اذه نالطب حوضولو
 :ربنملا ىلع ةعمجلا موي ءابطخلا ضعب نم ينذأب هتعمسو «هنم لطبأ

 لخاد ال ءفلخ الو مامأ الو ءراسيالو نيميالو «تحت الو قوف سيل هللا

 !! هنع ًالصفنم الو «هب ًالصتم ال :ةفسالفلا ضعب دازو ؛هجراخ الو ملاعلا

 رثكأب مدعلا فصي نأ سانلا حصفأل نكمي ال يذلا قلطملا ليطعتلا وه اذهو

 دلال



 ريمألا كلذ هللا محرو !ًاريبك ًاولع نولوقي امع هللا ىلاعت ,مهبر ءالؤه فصو امم

 اوعاضأ موق ءالؤه":مالكلا ءاملع ضعب نم اذه عمس امل لاق يذلا لقاعلا

 !"مهبر

 :ءاملعلا ضعب لاق ؛اذهلو

 لطعملاو ءىشعأ مسجملا ءًامدع دبعي لّطعملاو ءًامنص دبعي مّسجملا"

 !"ىمعأ

 هنم عقو دق -ةهبشملا ىلع هدر يف -يزوجلا نبا ةمالعلا نأ فسؤملا نمو

 ءاليتسالاب (ءاوتسالا) لوأت نأ دعب مدقتملا هباتك يف لاقف ؛مالكلا كاذ نم

 :فورعملا ينارصنلا لطخألا تيبي كلذ ىلع دهشتساو

 ٍقارْهُم مد الو فيس ريغ نم يقارعلا ىلع رش ىوتسا دق

 :لاق ؛ءالعتسالا وهو حيحصلا ىنعملا در يف فسلفتو

 !" هنم جراخب سيلو ؛ملاعلا يف لخادب سيل :لاقي نأ يغبني ؛اذلو"

 لقي مل يذلا ؛لطابلا يفنلا اذه ىلع "فاقسلا نسح" ب ىمسملا قلعي ملو

 نمو ءةافنلا نأش وه امك ملع نم ٌةّرَد هيف سيل يذلاو «لبق نم فورعم مامإ هب

 :ةتبثملا نم لوقي نم ىلع هراكنإ يف يزوجلا نبا دلقي هنأ هتالاهجو هبتاجع

 " ةلظفللا هذهل ًاركنم (١١؟7 ص) يزوجلا نبا لوقيف ؛" هتاذب شرعلا ىلع ىوتسا"

 :"هتاذب

 ." لقنت مل ةدايز يهو"

 هلوقو «لقنت مل اهنأل ركتت ليطعتلا عفد اهب دارُب هذهك ةدايز !هللا ناحبس ايف

 امس 00 عمد



 !! ريكا ىدحإل هذه نإ مهللا !ركني ال"...لخادب سيل" :مدقتملا

 حرص هنأل ءهّرقأ لب (ءاوتسالا) ةيآل يزوجلا نبا ليوأت ىلع قّلعي مل كلذكو

 نآلا لاجم ال بذكلاو فيرحتلا نم ريثك هيف هل ليوط مالك دعب -(۱۲۳ ص)

 :لاق -هنايبل

 ." هللا ىلإ هانعم ضيوفت وأ ءرهقلاو ءاليتسالا وه اندنع ءاوتسالا"

 ليوأتلا نيب هددرتل دعب قحلا فرعي مل هنأ ىلع لدي اذهو !لاقاذك

 !ضيوفتلاو

 ليلضتو ةغوارمو «هنم ةسايس وه امنإ ؛انه ضيوفتلا هركذ نأ دقتعأ ينئكلو

 /١١1(: ص) دعب لاق هنإف ؛ليوأتلا هيلع نوركتي دق نيذلا ءارقلل

 ال نحنف ؛ءالعتسالاب ءاوتسالا ريسفت يرعشألا نسحلا يبأ مامإلا در امأو"

 نم هدنع تلصح لعف ةر ببسب كلذ لاق هنإ :لوقنو «ًأدبأ كلذ يف هقفاون

 دقتعنو مهقفاون انه اننأ الإ ؛مهلئاسم نم ريثك يف مهقفاون مل نإو مهو ءةلزتعملا

 !"ةلأسملا هذه يف نوبيصم مهنأ

 ةيضابإلاك مهلاثمأو ةلزتعملا نكل «هقلخ ىلع هللا ولع مهراكنإ يف :يأ

 «ملاعتملا لهاجلا كلذ راكنإلا ّدشأ هركني امم اذهو «ناكم لك يف هللا نأب نولوقي

 هيب ربخأو ؛هتايآ نم ريثك يف ىلاعت ربخأ امك شرعلا قوف سيل هنأ :ينعيو !ناكم

 تحت "ةفيعضلا ثيداحألا" ىف كلذ ىف همالك عجارف ءهثيداحأ ىف ةلاَت

 .(5999) ثيدحلا

 ؟" ؟هللا نيأ" : لاو هلوق توبث يفنب حرصي هنأ فاقسلا كاذ لالض نم نإو

 اا ٤



 -هوف ضف - لوقيف كلذ دكؤي مث!" ملسم مامإلا حيحص " يف هنأب هلوق عم

 :(8١63ص)

 ال نأ نيدهشتأ" :لاق امنإو ء" ؟هللا نيأ" :لقي مل اب يبنلا نأب عطقن نحنو"

 ."ةحيحص ديناسأب...و..و..دمحأ هاور يذلا " هللا الإ هلإ

 .(1817/-185 ص) رخآ ناكم يف مالكلا اذه وحن داعأ مث

 نم يحتسيالو هللا ىشخي ال لجرلا نأ دكؤت -ةديدع ةبيجع بيذاكأ هيفو

 :تعطتسا ام ةرابعلا يف ٌرجوأف ءًاّدج اهيلع مالكلا لوطي -هللا دابع

 مهو طقنلاب مهيلإ ترشأ نمم هريغو -دمحأل هازع يذلا ظفللا نأ كلذ نمف

 وهو .دحاو يباحص نعو «روكذملا ظفللاب هوور ًاعيمج مهنأ ءارقلا مهوي ؛-ةينامث

 نع :هاور مهضعبف «يباحص نم رثكأ نعو ظفل نم رثكأب هوور امنإف ءروزو بذك

 -ديرشلا نع :مهضعبو .-مدقت امك لاسرإلاب يقهيبلا هلعأ يذلاوهو -يراصنأ

 "٠ ؟كبر نم" :ظفلب وه مث مدقت امك هدانسإ يف فالخلا ىلع نسح هدنسو

 .-ىليل يبأ نبا هيفو - سابع نبا نع مهضعبو :- ! روكذملا ظفلل ًافالخ

 بّذك ام ناعرس هنأ ىلع !؟ًانّيَمو ًابذك اهاعدا يتلا ةحيحصلا ديناسألا نيأف

 راشملا رداصملا ضعب بقع -لاق هنإف ؛هيلإ راشملا رخآلا ناكملا يف هسفنب هسفن

 :- طقتلاب اهيلإ

 نيرخآ نيردصم ركذ مث «"..حيحص دنسب (71//١؟) يناربطلاو.."

 .ةينامثلا مامت

 برقأ ىلإ ريمضلا انعجرأ اذإ ةصاخبو «تفرع امل ًاضيأ بذك اذهو :تلق
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 ةدايز -هليجدت نمو !تفرع امك ىليل يبأ نبا هيف نإف -يناربطلا وهو -روكذم

 ةميزخ نباو ءدواد ابأ رداصملا كلت ىلإ فيضي ال نأ دمعت هنأ -مدقت ام ىلع

 ظفللاب مهدنع ثيدحلا نآل ؛" يقهيبلا ننس" نم عباسلا دلجملا ىلإ الو ءًاقلطم

 هعطق هيلع سكع ملع بلاط نأ ولو!!قحتسي امب هللا هلماع ؛هبيذكتب عطق يذلا

 ضعب هعم نآل ؛هيلع ًارهاق ناكل ؛هتحص معز يذلا ظفللا نالطبب مزجف ؛نوفأملا

 ثيدح هعمو فيكف ؛هظفل نم حصأو رثكأ قرط نم " هللا نيأ".اهيف يتلا تاياورلا

 اميدق نيثدحملا نم ريفغ عمج هححص دقو -هنع هللا يضر -مكحلا نب ةيواعم

 ىلإو قبس امك حيجرتلا ىلإ أجلن ىتح ًاضراعت ىرن ال اننکلو !؟مدقت امك ًاثيدحو
 )0171١/7- " نيعقوملا مالعإ" يف -هللا همحر -ةيزوجلا مِّيق نبا ةمالعلا حنج اذه

 :لاق مث ." هللا نيأ"و ؛" ؟كبر نم" :مدقت امم نيتياور ركذ دقف ؛(يدرك

 هباوج يضرف ءءامسلا يف هللا نأب هلأس نم باجأف ؛" ؟هللا نيأ" : واب لاسو"

 نأ يمهجلا دنعو «هيلع لاؤسلا اذه ركني ملو «هبرب ناميإلا ةقيقح هنأ هب ملعو

 وحنو ؟هلصأ امو «هسنج امو ؛همعط امو «هنول ام :ب لاؤسلاك " ؟هللا نيأ" ب لاؤسلا

 ." !ةلطابلا ةلاحملا ةلئسألا نم كلذ

 (فاخسلا) اذه ىرت تنأف «ةقيقحلا دبك باصأو -هللا همحر -قدص دقلو

 امك نيملسملا ةمئأ هححص يذلا حيحصلا ثيدحلا اذهب بيذكتلا ىلع رصي فيك

 -هوف صف -لوقيف !ميسجتلاب مهمهتيف :كلذب يفتكيال مث «هنايب مدقت
 :(187١ص)

 " ؟هللا نيأ" :ظفللا اذه نوددري ةمسجملا ىرن اننآ :بيجعلا بيرغلا نمو"

 يبنلا مالكل ةياكحو ءةاور فرصت اذه نأ (!) نوكردي الو ءًامئاد مهتنسلأ ىلع

 :ظفلب ملسم ريغ دنع ثيدحلا اذه توبث دعب ًاصوصخو «ىطخملا ىنعملاب ا

 ہا
A 



 :ىنعم ديفت ال ةفلاخم لقألا ىلع وأ ءةمات ةفلاخم "..هللا الإ هلإ ال نأ نيدهشتأ"

 ." ؟هللا نيأ

 امو ؛ةمثألا دنع تحص يتلا ةملكلا هذه لقي مل ةا يبنلا نأب ُهَمْرَج دكأ مث

 يف لوقأ اذام -هللاو -يردأ تسلو ءةيمهجلا ةعدتبملا رهظ ةمصاق اهنآل الإ كاذ

 نم لوسرلا ققاشي نمو# :ىلاعت هلوقب هرذنأ نأ الإ !؟دحاجلا رياكملا لجرلا اذه

 تءاسو منهج هلصنو ىلوتام هلون نينمؤم لا ليبس ريغ عبتيو یدهلا هل نيبت ام دعب

 . ًاريصم
 .(405/1-440 38/0" ةحيحصلا"

 تافصلل نيلطعملا رهظ ةمصاق ةيراحلا ثيدح باب 01

 :[هللا نيأ :هبف يذلا ةيراجلا ثيدح نع مامإلا لاق]

 مهدحأ لأست داكت ام كنإف تافصلل نيلطعملا رهظ ةمصاق صنلا اذه (نإ)

 ركني هنأ نيكسملا يردي الو ! كيلع راكنإلا ىلإ ردابي ىتح ؟هللا نيأ ولاا هلاؤسب

 يف كلاهلا انيأر كلذلو :مالكلا ملع نمو كلذ نم هللا انذاعأ ةو هللا لوسر ىلع

 دهاز خيشلا ةحيحصلا ثيداحألا يف نعطلا باسح ىلع ملعلا اذه نع بذلا

 سواسوب لب ةيملع ةجحب ال تاذلاب ثيدحلا اذه ةحص يف نعطي يرثوكلا

 ةحص يف ككشي ةراتو ! هحيحص يف هجرخي مل يراخبلا نأ :هلوق لثم ةيناطيش

 اذه لكو «حيحصلا جراخ درت مل اهنأل الإ ءيشل ال " هللا نيأ " تاذلاب ةلمجلا هذه

 ةيمحلا نم ةمصعلا هللا لأسن ءهنايبل قرولا ديوست ىلإ انب ةجاح ال نالطبلا رهاظ

 ! ةيبهذملاو ةيلهاجلا

 .(11/750)"ليلغلا ءاورإ"

a 



 ةيراجلا ثيدح فّعض نم ىلع درلا باب ]*٠١[

 [:ةيراجلا ثيدح ىلع اًقلعم مامإلا لاق]

 نم ضرغم وأ لهاج الإ كلذ يف كشياال ءبير الب حيحص ثيدحلا اذهو

 نم هيلع مهام فلاخي اب هللا لوسر نع صن مهءاج املك نيذلا ءاوهألا يوذ

 اولواح ؛كلذ مهنكمي مل نإف «هليطعت لب هليوأتب هنم صالخلا اولواح ؛لالضلا

 هايإ ثيدحلا ةمئأ حيحصتو هدانسإ ةحص عم هنإف «ثيدحلا اذهك .هتوبث يف نعطلا

 اذكو " هحيحص " يف هجرخأ ثيح ملسم مامإلا مهنم :هملعأ مهنيب فالخ نود

 ةبقع لاق ثيح " ءامسألا " يف يقهيبلاو «" هيلع هجرختسم" يف ةناوع وبأ

 ."ملسم هجرخأ دق ««حیحص اذهو " :(۲۲٤ص)

 " باتك ىلع هدوس اميف ثيدحلا اذه ىلع قلع دقف «هيف بارطضالا ءاعداب

 :(555- ٤٤١ ص) هلوقب " ءامسألا

 ام يوارلا كبسو ءةراشإلاب الإ نكي مل ةيراجلا عم ةو لوسرلا ثيدح نأ ىلع

 ينثدح) :وه انلق ام ىلع لدي يذلا ءاطع ظفلف (!) هراتخا ظفل يف ةراشإلا نم مهف

 يف نم :ًامهفتسم اهيلإ هدي 4407 يبنلا دمف :هيفو (ثيدحلا ؛هسفن ةيراجلا بحاص

 ةملسم اهنإف اهقتعأ :لاق ءهللا لوسر :تلاقف ءانأ نمف :لاق هللا :تلاق ؟ءامسلا

 تلعف دقو (!) ةو لوسرلا ظفل نكي مل "هللا نيأ" نأ ىلع ليلدلا نم اذهو.

 ."بارطضالا نم هارت ام ثيدحلا ىف ىنعملاب ةياورلا

۷ 
 ہا



 «ثيدحلا ةحص نم كل هاب ام تركذت اذإ تنأو «هلدعب هللا هلماع «لاق اذك

 هنأل هدانسإ لبق نم حصي ال هسفن ةيراجلا بحاص نع ءاطع ثيدح نأ تملع اذإو

 «ظفحلا يوق سيلف ءًاقودص هسفن يف ناك نإو وهف «ديز نبا ديعس ةياور نم
 " يف ظفاحلا راشأ دقو ءًادج هفعضي ديعس نبا ىيحي ناك لب «عمج هفعض كلذلو

 . " ماهو أ هل قودص " :لاقف اذه ىلإ " بيرقتلا

 هب درفت امم وه «ماهفتسالاو ديلا ركذ نم هتياور يف ءاج ام نأ اذه ىلع دز

 هدعي كلذب هدرفتف ؛مهنود نمو ظافحلا ةاورلا نم ثيدحلا اذه ىور نم لك نود

 .بير الب ًاركنم ثيدحلاب ملعلا لهأ

 "يرثوكلا " لجرلا اذه دمتعا فيك «ىوهلا نم كايإو هللا ينمصع لمأتف

 ىلع قفتملا ةتباثلا ةياورلا اهب برض لب ءطقف اذه سيلو ءةركنملا ةياورلا هذه ىلع

 ةياورلا بارطضاو فعض ىلع ًاليلد ةركنملا ةياورلا ربتعاو :نيثدحملا نيب اهتحص

 - هعالطاو هملع لغتسي يذلا لجرلا اذه نع نمؤملا لوقي اذامف ؛ةحيحصلا

 . اب مهيبن ثيداحأ يف نيملسملا كيكشتل - قحتسي امب هللا هلماع

 اذه ناك ًايأ ةقث وهو) يوارلا ىلإ بسني ذخأ لب ليلضتلا اذهب فتكي مل هنإ مث

 هللا لوسر ىلع بذكلا هيلإ بسني ذحأ (تاقث ثيدحلا اذه ةاور لك نأل ؛يوارلا

 ا يبنلا ىلإ بسني نأ راتخا يوارلا نأ قباسلا همالك ىنعم نأل ؛ملعي وهو هلي

 يوارلا امنإو «كلذ لقي مل هنأ يرثوكلا دنع عقاولاو هللا نيأ## :ةيراجلل لاق هنأ

 نم :ًامهفتسم اهيلإ هدي ا يبنلا دمف» ديز نب ديعس ةياور ناكم هدنع نم هعضو

 .(؟ءامسلا ىف

 نومهتي نيذلا هلاثمأو يرثوكلا اذه نم نيملسملا رذحأ نأ يبجاو نم انأف



 قاق ْمُكَءاَج نإ اوما َنيِذَلا اأ ايک :ىلاعت هلوقب مهل ًارّكِذُم مهيف سيل امب ءايربألا |
 .(5:تارجحلا)4َنيمِداَن ْمُتَلَعَف ام ىلع اوُحبْضتَف ِةَلاَهَجِب امف اوُبِيِصُت نأ اوتيبتف أَن

 (۸۳- ۸۲ص )" ولعلا رصتخم"

 هنم باب ]١١١5[

 :[مامإلا لاق]

 ضعب اهفعضيو "فاقسلا نسح :يأ" لجرلا اذه اهقّعضَي يتلا ثيداحألا نم

 ةيراجلا ثيدح تاباتكلاو لئاسرلا ضعب هل مهضعبو رضاحلا رصعلا يف هبانذأ

 بتك هتلوادتو «ثيدحلا ةمئأ نم ةرشع وحن هتحصب حرص ثيدح ةيراجلا ثيدح

 «ثيدحلا ةياور يف مويلا نيفورعملا ةمئألا مدقأ وهو كلام مامإلا أطومك ةئسلا

 وبأو ملسم مامإلا هاور ءدئسملا يف دمحأ مامإلا هاور ءأطوملا يف كلام مامإلا هاور

 يرثوكلا دهاز خيشلا كلذ عم مهحاحص يف مهلك ءةميزخ نباو نابح نباو ةناوع

 ليوط ثيدحلاو ثيدحلا اذه يف ثيح ةحيحصلا ةديقعلا لمحي هنأل ؛هفعضي

 وهو ثيدحلا يوار نأ :هرخآ يف ؛ريثكلا ءيشلا مكتقو نم ذخآ نأ ديرأ ال ًاضيأو

 يف يل ًامغ ىعرت ةيراج يل ينإ !هللا لوسر اي :لاق يملسلا مكحلا نب ةيواعم

 اهتككصف ءرشبلا بضغي امك بضغأ رشب انأو ءيمنغ ىلع ًاموي بئذلا اطسف «دحأ

 .مدنو ءاهدخ ىلع فكب ةيراجلا برض ديس :يأ :ةكص

 له «مالسلا هيلع لوسرلا ريشتسي هنأك ةبقر قتع يلعو !هللا لوسر اي :لاق

 هيلع اهلأسف ءاهب تكا :لاق ؛ةنمؤم ةبقر قتع هيلع ثيح هرذنب يفي نأ هل حصي

 لوسر تنأ :تلاق ؟انأ نم :اهل لاق.ءامسلا يف :تلاق ؟هللا نبأ :اهل لاق ءمالسلا

 .ةنمؤم اهنإف ؛اهقتعا :لاقو اهديس ىلإ تفتلاف .هللا



 ىلع باوجلا تنسحأ امنيح اهناميإ ىلع ةيراجلا هذهل لِي لوسرلا دهش
 ؟انأ نم :ىناثلا لاؤسلا .ءامسلا ىف :تلاق ؟هللا نيأ :لوألا لاؤسلا ءاهلوسر ىلاؤس

 .ةنمؤم اهنإف ؛اهقتعا :لاق.هللا لوسر تنأ :تلاق

 روتكد ريغص ريبك خيش اوفوش «ةبرجت اهولمعا برجي برجي مل يذلا نآلا

 ؟هللا نيأ :ةيراجلل هللا لوسر لاؤس مهولأسا ؛ةعيرشلا ريغو ةعيرشلا ةرتاكدلا نم

 لك يف دوجوم هللا .دوجولا لك يف دوجوم هللا نوعمست مويلا ىلإ ءاركفو ةديقع

 ءةفقثم اهنأ ينعي ال منغ ةيعارو ةيراج لاقي امنيحو ةيراج ءةيراجلا امأ «ناكم

 تلمش ةسردم يف تشاع ةاتف يه «مويلا انسرادم ريغ ةسردم نم ةفقثم اهنكل

 ةديقعلا ملعت يهف ؛منغلا عم يعارلا تلمش ىتح هلك يمالسإلا عمتجملا

 اذإ .ىرخأ تاعماج نع ًالضف رهزألا خويش رابك مويلا اهملعي ال يتلا ةحيحصلا

 ًارقت نأ دعب الإ مانت ال ءةليل لك أر قت ًالوأ اهنأل ؛ءامسلا يف تباجأ ءهللا نيأ تلئُش

 ْمَأ روم يه ادق ضْرألا مكب فَي ن ِءاََّسلا يف ْنَم متم :اهيفو كرابت ةروس
 .(107315:كلملا)4ٍريِذَن فيك َنوُمَّلْعَتَسَف اًبِضاَح ْمُكَيَلَع َلِسْرُي نأ ِءاَيَّسلا يف ْنَم مما

 يف شيعت اهنأل ؛يفلسلا مهفلا مهفت نكل مهفت يه مث «مهفت اهنكلو أرقت يه

 «نيملسملا ةديقع يف مالكلا ملع لخدي نأ لبق «ينرق سانلا ريخ» :لوألا ليجلا

 َمَتاَحَوهْللا َلوُسَر ْنِكَلَو# :اولوأ نيذلا ةينايداقلا ةقيرط ىلع صوصنلا مهل لؤتف
 .نييبنلا ةنيز :يأ :(١4:بازحألا)# نسا

 «ةرعاشألاو ةيديرتاملا نم ةلوأتملا لوأت *ِءاَبَّسلا يف ْنَم منم :كلذك

 .هباذع :يأ ةكئالملا :يأ «ءاّمّسلا يف ْنَم متم
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 «هشرع ىلع لجو زع هللا ولعب نونمؤي ال مهنأل ؛ليوأتلا اذه اذامل

 يبنلا لوق لثم عمست يهو ةحيحصلا ةديقعلا هذه ىلع ةيراجلا هذه نوكت ال ملو

 يف نم مكمحري ضرألا يف نم اومحرا» ..«نامحرلا مهمحري نومحارلا» : هو

 .ةعامسلا

 ةيراجلا هذه ؛نيمحارلا محرأ لجو زع هللا وه ؛ةكئالملا انه :نآلا اولوق

 يهو لاو هللا لوسر ةسردم نم تجّرخت اهنأل ؛حيحصلا باوجلا اذهب تباجأ

 حيحصلا ثيدحلا اذه مهرابك نعو ةباحصلا نع لوقأ نآ دعبف ؛مدغ ةيعارو ةيراج
 ."''بولسألا اذه يلع ركنت اذامل :هذيملت ةدغ وبأل انلقف «يرثوكلا دهاز هركنأ

 ةحيحصلا ثيداحألل هراكنإ كخيش ىلع ركنت الو «ملسمو يراخبلا هاور حيحص

 يبأو كلام نيب قرف ال ءةبطاق فلسلا ةديقع ىنبتي يذلا ثيدحلا اذه ةصاخبو

 زع هللا نأ ةحيحصلا ةديقعلا هذه ىلع مهلك :لبنح نب دمحأو يعفاشلاو ةفينح

 لوسرلا ؛ميجو نيس حيرص هنأل ثيدحلا اذه نكل «ءىوتسا شرعلا ىلع لجو
 ؛هللا نيأ لأست نأ زوجي ال :نولوقي مه ءامسلا يف :بيجت يه ؟هللا نيأ لأسي

 اننأ اوهبنتي نأ نيرضاحلا انناوخإ نم وجرأو ءًاناكم هلل نأ لاؤسلا نم نومهفي مهنأل

 نودقتعي اوناك نيذلا فلسلل ًاعبتو «فلسلا عابتأو فلسلا رشعم نحن دقتعن امنيح

 كلام مامإلا نع ءاج امك ؛هتمظعو هلالجب قيلي ءاوتسا ىوتسا شرعلا ىلع هللا نأب

 ؟ىوتسا فيك ؟ىوتسا شرعلا ىلع نمحرلا !كلام اي :لئاس هلأس هنأ

 لجرلا اوجرخأ ةعدب هنع لاؤسلاو «لوهجم فيكلاو مولعم ءاوتسالا :لاق

 .عدتبم هنإف

 ."ةيواحطلا حرش " ىلع هقيلعت يف يأ )١(

 و
 ہا



 هسفن تقولا يف نكل ءىوتسا شرعلا ىلع هللا نأب نونمؤُب اوناك فلسلا اذهف

 «ةحيحصلا ةديقعلا يه بلسلاو باجيإلا نيب عمجلا اذه ءًاناكم هلل نأب نونمؤي ال

 برلا هيزنتو ءاهنم دب ال ةيباجيإ ةديقع شرعلا قوف لجو زع هللا نأب ناميإلا :يأ
 قلخ ناكملا نأل كلذ ؛ناكم لك نم هللا هيزنت بجي ةيبلس ةديقع هذه ناكملا نم

 لجو زع هللاف (هعم ءيشالو هللا ناك» :حيحصلا ثيدحلا يف نآل ؛هللا قلخ نم

 قلخلا قلخ امل هنكلو «نامزلا نعو ناكملا نع ينغلا وهف «ناكم يف سيلو ناك

 ءيلعألا يلعلا وهف هلل شاح ؛هفوج سدناو قلخلا قلخ «هقوف قلخلا قلخ وهف

 نآل ؛حلاصلا فلسلا ءاملعو ةنسلا ءاملع اهيلع يتلا ةحيحصلا ةديقعلا يه هذه

 عم هوركنأ كلذ ءءامسلا يف هنأب :باوجلاو ؟هللا نيأب حيرصت اهيف ةيراجلا ثيدح

 ثيدحلا ءاملع نم اوناك ءاوس «ةيطاق نيملسملا ءاملع قافتاب حيحص ثيدح هنأ

 اذه ةحص ىلع نوعمجم مهلك ءهقفلا وأ ريسفتلا ءاملع نم وأ مهصاصتخا اذهو

 .ةمالسلا هللا لأسنو «هركني مويلا ىتح مهضعبف كلذ عم ثيدحلا

 617 /۹۳۳) "رونلاو ىدهلا"

 هنم باب ]٠١١6[

 لأسيو ؛مالسلا كغلبي ليلق لبق دبرإ نم ءاج ةوخألا دحأ يف انخيش :يقلملا

 اذه :لوقيف .؛؟هللا نيأ» :ةكَي لوسرلا اهلأس يللا ةيراجلا ثيدحل ةبسنلاب

 دوجوم هنأ عم ؟ءيش وأ ثيدحلا اذه فعض ملعلا لهأ نم دحأ ركذ له ثيدحلا

 .ملسم حيحص يفًاعبط
 .معن يإ :خيشلا

 ؟روصعلا رم ىلع ثيدحلا اذه فّعض ملعلا لهأ نم دحأ يف له :يقلملا



 رصعلا ةيمهج ضعب الإ ثيدحلا اذه يف نعط نم ًاقلطم دجوي ال :خيشلا

 ناسنإلا اذه :لوقأ ةقيقحلاو «يرثوكلا دهاز خيشلا مهسأر ىلعو «سب رضاحلا

 ناكل ةديقعلا يف ةيديرتاملاو «عورفلا يف ةيفنحلا ةيبهذملا ةيبصعلاب يلتبا هنأ الول

 بتكلاب هتفرعمو «لاجرلا مجارتب هتفرعم يفو ثيدحلا ملع يف هنامز ةمالع

 نيملسملا ءاملع راثآ اهيف لوبطساو «لوبئطسا يف ناك هنوك مكحب ةطوطخملا

 نع ثدحتي وهف كلذلو .ًاغرفتم ناكف كانه ةعومجم روصعلاو روهدلا رم ىلع

 دحأ اهفرعي ال :لوقأ نأ عيطتسأ «بتكلا هذه نوطب يف ةدوجوم تاياور نعو بتك

 ةيبهذملا ةيبصعلا ةبلغل اذه هملع هعفني مل فسألا عم نكل ءوه الإ هنامز يف

 فللا ةقيرطب :حيحصلا ثيدحلا اذه قح طمغ لواح يذلا وه «هيلع ةيركفلاو

 مل هنكلو ؛ثيدحلا اذه يف لقألا ىلع ةلع وأ للع داجيإ ةلواحمو نارودلاو

 هنأ هكلف يف رودي نمو هب ذولي نم ًاعبط مهوأ هنأ الإ ءًايملع كلذ لعفي نأ عطتسي

 نعطم ال هنأ ةقيقحلاو «هحيحص يف ملسم مامإلا هاور ولو نعط هيف ثيدحلا اذه

 نأ وجرأ يننأ عم «هتمحرو لجو زع هيلع هللا لضقب اننأ نوملعت مكلعلو «هيف

 يلو ؛ملسمل الو يراخبلل ال بصعتأ ال انأف :ثيدحلا لهآ ةرمز يف يبر ينرشحي

 ثيدحلا اذه يف تدجو ولف ءامهيف ةدوجوملا ثيداحألا ضعب درأ تاباتك ضعب

 ىلع لوقتلا زوجي ال هنأل ؛فعضلا اذهب عاشأ نم لوأ تنكل لجرلا هاعدا ام

 يف نعاطلا اذه كلذ عم نكلو «ةديقعلاب قلعتت ةلأسم يف ةصاخ ةو هللا لوسر

 مده هنأ هناطيش همهوي هفعض تبغي نأ عاطتسا ول هنأ هناطيش همهوي ثيدحلا اذه

 ال :هقلخ عيمج ىلع ولعلا هتافص نم لجو زع هللا نأب لوقت يتلا ةيفلسلا ةديقعلا

 ةيراجلا ةباجإو ؛ميركلا يوبنلا لاؤسلا اذه نع ملكتن امنيح نحن ءًاتيش ديفتسي
 حصأ ؛مثغلا ةيعار هذه ةيراجلا باوج اورظنا :لوقن نحن ؛ميلسلا باوجلاب هيلع

 ہا
Al 



 يف هرمع ىضق يللاه رهزألا خيش نأل ؟اذامل فيرشلا رهزألا خيش باوج نم

 نم جرخت امنإو مالسلا هيلع دمحم ةسردم ريغ نم جرخت -معز- ةديقعلا ةسارد

 ةسردم نم تجرخت يهف «منغ ةيعار يهو ةيراجلا كلت امأ ؛مالكلا ملع ةسردم

 ةيعار يهو ةيراجلا هذه ْتْفَرَع فيك :يعم اورّكَفَت نآلاو ؛مالسلا هيلع لوسرلا

 يدي نيب سورد رضحت نأ اهنكمي ال يهو ءًايناث منغ ةيعارو ءألوأ ةأرما يه منغ
 لوسرلا باحصأ رثكأ نأ نوروصتت لهو «لاجرلا لعفي امك مالسلا هيلع لوسرلا

 .مهلقأ مآ همورد نورضحب اوناك

 ...مهلقأ :ةلخادم

 دجوي ال :لوقي هللا همحر ميقلا نبا مامإلاف كلذلو «مهلقأ :لوقأ انآ :خبشلا

 ةباحصلا نم نيثئام «نيتئام وحن الإ يتفي ناك نم ةباحصلا نم ةفلؤملا فولألا يف

 وأ ًاملعتم وأ ًاملاع نك :ذاعم نع ىوري يذلا لوق يف نولخاد ىقب ةيقبلاو ءاملع

 اذإ ؛كلهتف ةعبارلا نكت الو ءةعبارلا اوناك ام نكل ةتالتلا نم دحاو مهف ءًاعمتسم

 فيك :لاؤسلا ينأي انه «ريثكب لقأو لقأ ءاسنلا نع لوقن اذامف اذكه لاجرلا ناك

 لاؤسلا اذهل حيحصلا باوجلا تفرع فيك مئغلل ةيعارلا اذه ةيراجلا هذه تفرع

 :كل اولوقيب ةرتاكدلاو ءاملعلا مويلا لأستو «ءامسلا يف :تلاق :«؟هللا نيأ» :يوبنلا

 .دوجو لك يف دوجوم هللا

 .لاؤسلا لصأ نوركني :ةلخادم

 .معن :خيشلا

 .لاؤسلا لصأ اوركتُي :ةلخادم

 اذه وش... أأأ :مهنيعأب اوقلمحيب «تنسحأ لاؤسلا لصأ اوركني :خبشلا
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 لوسرلا ىلع ركنت يردت ام تنأ لجر اي ءهللاب ذوعأ ءزوجيب ام لاؤسلا اذه ؛لاؤسلا

 ‹نيدلا يف نوهقفتي ال مهنأل ؛نوردي ام ءلاؤسلا اذه انل نس يذلا وه مالسلا هيلع

 ةسردم نم تجرخت اهنأل «حيحصلا باوجلا ةيراجلا هذه تفرع فيك ؛دهاشلا

 ةروصحم تناك لوسرلا ةسردم «-ةتكنلا انه- لوسرلا ةسردم تناك له «لوسرلا

 نيذلا ؟كلذ فيك ؛ةرشتنم تناك ءال ءلاجرلا لقأ الإ هرضحي ال ثيح «هدجسم يف

 هقفلا رشتنيف هرخآ ىلإ وو مهتانب مهءاسن نوغلبي مهءارو نم نولي نور ضحي
 نم «ةيعارلا هذه ىلإ ؟نم ىلإ هقفلا اذه لصيو يدمحملا عمتجملا يف يدمحملا

 ًاذإف «”(هتيعر نع لوؤسم مكلكو ؛عار مكلك» :اهنع لوؤسم هنأل ؛اهديس اهمّلع
 غلبيلف» ةحيحصلا ثيداحألا يف ءاج امك ملعلا غيلبتب متهن نأ نحن انيلع بجي

 .«يئاغلا دهاشلا

 )٥۳۳/ ٠٠:٥۲:۲۷( "رونلاو یدهلا"

 هلم باب 11۰1٦1

 يررهلا هللا دبع راكنإ لوح هتذمالت ضعبل مالك ءانثأ يف خيشلا لئش]

 :[ةيراجلا ثيدحل

 ؟وه شيإ ةيراجلا ثيدح :لاؤس

 باتك يف ملسم مامإلا هاور ثيدح اذه ءءامسلا يف :لاق ؟هللا نبأ :خيشلا

 مكحلا نب ةيواعم ةباحصلا دحأ هسفن نع وه ثدحي امك لجرلا هنآل ؛ةالصلا

 كمحري :هل تلقف يبناجب لجر سطعف و يبثلا ءارو ًاموي تيلص :لاق يملسلا

 ..(5878مقر ملسمو (۲۲۷۸مقر) "يراخبلا" )١(

 .(4 598 مقر) ملسمو (0١؟مقر) "يراخبلا" (؟)



 .[عاطقنا] :ينعي اذكه يلإ اورظنف «هللا

 اومر امل مه ةالصلاب ةقئاللا ماكحألا دعب ىقلت امف مالسإلاب دهع ثيدح انآ

 ًاحئاص هتريقع عفر نأ الإ هنم ناك امف ءًاعرذ مهب قاض وه ًاتيكست هيلإ مهراصبأب

 مهذاخفأ ىلع مهيديأب ًابرض اوذخأف :لاق... ّيلإ نورظنت مكلام هايمأ لكثاو

 لبقأ ةالصلا و هللا لوسر ىضق املف :لوقيب ءاله لحم وهام تكسا :ينعي

 هبتنا ام دعب وه ناك فيكو هعضاوتو هفطلو لوسرلا بدأ روصيب يقب نوه «يلإ

 ربعيف ءًامامت سكعلا دجو هيف اذإو ؛هلماعيو هبقاعي لوسرلا فيك ريبكلا أطخلا اذهل

 ام هللاوف يلإ لبقأ ةالصلا إب هللا لوسر ىضق املف :لوقيف ةيسفنلا ةلاحلا هذه نع

 دهاشلا انه ةالصلا هذه نإ :يل لاق امنإو ينمتش الو ينبرض الو ينرهك الو ينرهق

 هذه نإ» :مالسلا هيلع هلوقل ةالصلا باتك يف ثيدحلا اذه ملسم مامإلا باج شيل

 ركذو ديمحتو ريبكتو حيبست يه امنإ سانلا مالك نم ءيش اهيف حلصي ال ةالصلا

 .ميلعت نسحأ هملع :ينعي «طقف اذه ىلإ ةصقلا تهتناوهللا

 دقو ءًاملع دادزي نأ (دارأ) ميلعتلا يف فطللا اذه سنآ امل لجرلا نأ ودبي

 نإ !هللا لوسر اي» :لاقف ءلاؤسلا دعب لاؤسلا لوسرلا لأسي ذخأف «لهاج هنأ فرع

 الف :لاق.ناهكلا نوتأي انم نإ :لاق مكندصي الف :لاق نوريطتي ًاماوقأ انم

 نم يبن ناك دق :مالسلا هيلع لاق لمرلا ىلع نوطخي ًاماوقأ انم نإ :لاق.مهوتأت

 قيلعتلا حارشلاو ءاملعلا اولوقيب اذه .«كاذف هطخ هطخ قفاو نمف طخي ءايبنألا

 (كاذف هطخ هطخ قفاو نمف» ةزجعم «طخي ءايبنألا نم يبن ناك دق» ؛لاحملاب

 بئذلا اطسف دحأ يف يل ًامنغ ىعرت ةيراج يدنع !هللا لوسر اي :لاق» تاهيهو

 (ةبقر قتع ّيلعو ةكص اهتككصف رشبلا بضغي امك بضغأ رشب انأو يمنغ ىلع

 مك



 حار.اهتاه :لاق :برضلا اذهل ةرافك ءاهقتعأ نأ ينيزجي لهف :لوقي هنأك

 لاق .ءامسلا يف :تلاق ؟هللا نيأ :هلوقب اهرداب مالسلا هيلع لوسرلا ًاسأر.اهباجو

 :هل لاقو اهديس ىلإ تفتلاف .هللا لوسر تنأ :تلاق «؟انأ نم» :مالسلا هيلع

 اولوقيب يللا «ةلوؤملا رهظلا ةمصاق :ينعي ثيدحلا اذهف ؛«ةنمؤم اهنإف اهقتعاف»

 يف دوجوم هللا ءناكم لك يف دوجوم هللا «ةنسلاو باتكلا نع ًافارحناو مهنم ًالالض

 خيشلا اذه فرعن نحنو يلع خألا لوقيف.ءامسلا يف هللا :لوقيي اذه.دوجولا لك

 ىمس وش اهمسا ريغب اهنومسي ةدعاق ىلع هامس باتك هلو ءوه يرعشأ "هللا دبع

 ةصاخ ةئسلاو باتكلا نع ًادج ريبك فارحنا هيفو «ميقتسملا طارصلا» وه باتكلا

 هنأو لجو زع هللا ةفصب قلعتي ام صخأ ةروصبو «ةماع ةروصب ةديقعلاب قلعتي اميف

 هذه نكل «ةجحلا طقست (يكل) لوقي امك ثيدحلا اذه اوفذحف «ىلعألا يلعلا

 دوجوم ثيدحلا اذه هنإ نوملعي ال مهنأك هنأ ببسلا ؟ببسلا وه ام «ةيهانتم ةقامح

 يف دوجوم ثيدحلا اذه ءاهلك ايندلا نم ملسم حار انضرف ولف «بتكلا تارشع يف

 مامإلا نع يوري ملسم :ينعي «نيتجردب ملسم نم ىقرأ وه يللا كلام مامإلا اطوم
 ةلمج نم كلامف كلام نع يعفاشلاو «يعقاشلا نع يوريب دمحأ مامإلاو ءدمحأ

 هدنسملا باتك يف دوجوم دمحأ سفنو ءأطوملا باتك يف ثيدحلا اذه اوور نم

 .مهتقامحو مهلالض تابثإ ىوس اذه فذحلا نم ديفتسن اذام

 يف ةدوجوم يللا تايآلاب اولعفي اذام ثيدحلا اوفذح نإ ىتح انخيش :ةلخادم

 .هللا باتک

 .يشبحلا يررهلا :يأ(١)

۸ 
 ہا



 يللا ءيشلا :ةبسانملا هذهب لوقب... انآ مهتقامحو مهلهج نم اذه وه :خيشلا

 لأست مويلاو ءءامسلا يف ىلاعت هنأو اهبر ةيراجلا هذه تفرع فيك رظنلا تفليب

 ىلإ مالسلا هيلع لوسرلا ههجو يذلا لاؤسلا ةلق مهو هللا ءاش نم الإ ايندلا خئاشم

 دوجوم هللا :ةنسلاو باتكلا نع فرحنملا باوجلا الإ «باوجلا عمست امف ةيراجلا

 يقب نوه -ةيراجلا ؟خئاشملا ءالؤه أطخأو ةيراجلا تباصأ فيك «ناكم لك يف

 مالسلا هيلع دمحم عمتجم يفاص يمالسإ عمتجم يف تشاع - عوضوملا يجيبي
 نم اهديس ةالو نم اهديس نم فرعت ملعأ هللاو ةيمأ اهنوك عم يهف «هنم يفصأ امو

 يرورض امو «باوصلا ىلع تباجأ تلئُس املف «ةديقعلاب ءاينغأ يللا اهناريج

 باوجلا عمست ام نامزلا رخآ ةرتاكد لأسإ مويلا نكل «هاروتكد ةداهش اهدنع نوكت

 ةئام ةيمالسإ ةسارد تسيل مويلا ةساردلا تأ ببسلا هذه ةيراجلا نم هعمست يللا

 .عمتجملا نع ًالضف ةئاملا يف

 ٠٠١:1٦:٥4( /۱۳۸) "رونلاو ىدهلا"

 خيشلا ةحيصن باب 11۰14|

 ةيراجلا ثيدح ركنت يشبحلا عابتأ نم ةأرمال

 عم يملعت نأ بجيو «نامزلا رخآ وه...نامزب اننأ يملعت نأ بجي :خيشلا

 ةقيقح اهعم يملعت نأ بجي «ناسنإ اهيف كشيال يتلا ةيعقاولا ةيقيقحلا هذه

 قرفتلا نع هوثرو هنم ًائيش ًاقرفت هيف نوملسملا ٌقَّرفت نامز يفاننأ :يهو ءىرخأ

 ةالصلا هيلع هلوقل ًاقادصم قحاللا نمزلا اذه يف هيف اوقرفت هنم ءيشو «قباسلا

 نيعبسو ىدحإ ىلع دوهيلا تقرتفا» :هلوأ فورعم حيحص ثيدح يف مالسلاو

 نيعبسو ثالث ىلع يتمأ قرتفتسو ؛ةقرف نيعبسو نيتنث ىلع ىراصنلاو :ةقرف



 انآ ام يه :لاق !؟هللا لوسر اي يه نم :اولاق ةدحاو الإ رانلا يف اهلك «ةقرف

 .«يباحصأو هيلع

 ةقرفلا فصو ءا يبنلا نأ يهو ءةملكلا هذه دنع يعم يفقت نأ وجرأف

 ةقرفلا هذه الإ رانلا يف اهلك ءةقرف نيعبسو ثالث نم ةدحاو ةقرف يه يتلا ةيجانلا

 هيلع لوسرلا هيلع ناك ام ىلع نوكت يتلا يه اهنأب لت يبنلا اهفصو ؛ةيجانلا
 نأ كش الو ««يباحصأو» :هلوق كلذ ىلإ فاضأ لب ءطقف اذه سيل ؛مالسلا

 .رونلاو يدهلا وهو «يفاكلا وه اهدحو إب يبنلا ةنسب كسمتلا

 ةريثكلا قرفلا كانهو ءًانرق رشع ةعبرأ هي يبنلا نيبو اننيب نأ مادام نكلو

 ملسملا ىلع بجيف «قباسلا ثيدحلا يف مالسلا اهيلع لوسرلا اهيلإ راشأ يتلا

 كلذلو ءةباحصلا هيلع ناك ام ىلع فرعتي نأ ءةنسلا ىلع هفّرعت وأ هفارتعا قوف

 لوسرلا باحصأ نأل كلذ «يباحصأو هيلع انآ ام ىلع يتلا يه» :مالسلا هيلع لاق

 هنيبو اننيبف نحن امأ ءًايرط ًاضغ همف نم ؛ةعيرشلل #4 هنم نايبلا اوقلت مالسلا هيلع

 امم اهب كسمتلا زوجي ام زييمت لجأ نم طئاسولا هذهو «ةريثك طئاسو مالسلا هيلع

 «ثيدحلا ملع همسا ملع دج ءزوجي ال امم اهب جاجتحالا زوجي ام وأ ءزوجي ال

 لوسرلا هيلع ناك ام فرعن نأ اندرأ ام اذإف كلذلو ؛ليدعتلاو حيرجتلا ملع همساو

 امو للي يبنلاب اننولصي نيذلا ثيدحلا ءاملع قيرط نم هفرعن نحنف «مالسلا هيلع

 .ماركلا هباحصأ هيلع ناك

 ةيراجلا ثيدح وهو... لاثملا كلذ ىلإ يتأن ةزيجولا ةمدقملا هذه دعب

 :تلاقف ؟هللا نيأ :ةيراجلا لأس ا يبنلا نأ ةحيحصلا ةنسلا بتك يف تباثلا

 .ءامسلا يف

AY 
 ہا



 مالسلا هيلع لوسرلا هرقأ يذلا اذه نوركنت يررهلا هللا دبع خيشلل ًاعبت تنأف

 ام وه ةيراجلا هتلاق ام نأ ًاملع «ءامسلا ىف لجو زع هللا نإ ةيراجلا نم لوقلا نم

 يف ْنَم ْمَتنِمْأأ# :كرابت ةروس يف هلوق يف ميركلا نآرقلا يف لجو زع انبو هيلع صن

 ْمُكْيَلَع لس نأ ِءاَيَسلا يف ْنَم مم مَآ روت يه اڌ نضْرألا مكب فخ نأ ِءاَمَّسلا

 .(19/-15 :كلملا)# ريَ فيك َنوُمَلْعَتَسَف اًبصاَح

 ؛هريغو يشبحلا لثم نم ردصت ةيآلا هذه لثمل تاليوأت كانه نأ ملعأ انأو

 مهلعج يذلا ةباحصلا ىلإ ةنسلاو باتكلا مهف يف يدوعت نأ كيلع :لوقأ انهو

 هيلع لوسرلل ًاعبت هيلع اوناك امب كسمت نم نأ ىلع ًاليلد مالسلا هيلع لوسرلا

 ًادحأ نأ هريغ وأ يشبحلا بتك ةطساوب تملع لهف ءةيجانلا ةقرفلا نم وهف «مالسلا

 هللا نإ ةيراجلا تلاق ام لثمب لوقلا نم يشبحلا هركنأ يذلا اذه ركنأ فلسلا نم

 :امهل ثلاث ال نيئيش دحأ لوقيس وهف «ءامسلا يف لجو زع هللا نأ ركنأ نم مث

 .حاوب حيرص رفك اذهو «ءامسلا تحت هنأ :لوألا ءيشلا

 هبشت نمو «ةحارص ًاميدق ةلزتعملا هب لوقي امك «هلك دوجولا ىف هللا نأ امإو

 دوجوم هللا ؛ةبسانم ريغبو ةبسانمب نولوقي ثيح «ةحارص سيلو ًانمض ًاثيدح مهب

 ةدحوب لوقلا ينعي هنأل ؛رفكلا وه اذهو «دوجولا لك يف دوجوم هللا «ناكم لك يف

 امنإ ءقولخمو قلاخ ال :نولوقي نيذلا مهو ءةيفوصلا ةالغ اهب لوقي يتلا دوجولا

 .هللا وهف كنيعب هارت ام لك :مهتالغ ضعب لوقي امك ءدحاو ءيش وه

 .راهقلا دحاولا الإ اودبع ام ءرانلا سوجملا دبع امل :رخآ لوقيو

 زيمتم قلاخ كانه سيل هنأ نييرهدلاو نييعئابطلا لوق نودقتعي مهنأل كلذ

ay J 



 :ميركلا نآرقلا هب حرص ام اذهو ءرهدلا اذه الإ وه ام «تاقولخملا نع هتافصب

 نأب لوقلا ٌيفن كلذلف ءنيلوألا نيرفاكلا نع (14 :ةيئاجلا»4ُرْهّدلا اإ اتكلم امو

 نأ ةافنلا ءالؤه مزلي «هريغو ةيراجلا ثيدحو نآرقلا يف هب حّرصملا ءامسلا يف هللا

 وأ اذه اولاق ءاوسو «ناكم لك يف هللا نإ :اولوقي نأ وأ ءامسلا تحت هللا نإ:اولوقي

 .رفك وهف كاذ

 هلالجب قيلي ءاوتسا «ىوتسا شرعلا ىلع هللا نإ :ملسملا لوقي امنيح امأ

 هبرل ًاعضاوتم دُجُسَي امنيح هب هللا ٌحّبَسُي يذلا ولعلا وه ءاوتسالا اذه «هلامكو

 .ىلعألا يبر ناحبس..ىلعألا يبر ناحبس :لوقيف

 اذإ :ىلعألا يبر ناحبس :هلوق رّسفي نأو ركب نأ ملسملا ىلع يغبني يذلا ام

 وأ ضرألا يف هعم هنأب نمآ امنإو «ىوتسا شرعلا ىلع هللا ةقيقح هنأب نمؤي مل

 ًءاوتسا ىوتسا نمحرلا :فلسلا ةديقع وه امك لجو زع هللا امنيب «ءامسلا تحت

 قوف ىلاعتو كرابت هللا» :هلوقب ءاوتسالا اذه كرابملا هللا دبع رسفيو ءهلالجب قيلي

 يف ةبئاغ هيلع بيغت ال هللا (هملعب مهعم وهو «هقلخ نم نئاب وهو «هتاذب شرعلا

 .ىوتسا شرعلا ىلع هنكلو «ءامسلا يف الو ضرألا

 ناك ام ىلع مالسإلا مهفتي نأ ملسم لك ىلع بجي هنأ اهتصالخ ةملكلا هذه

 نم يشيحلا هلوقي ام ىلع سيلو «ماركلا هباحصأو مالسلا هيلع لوسرلا هيلع

 نم دحأ نع ةملك هريغ وأ يشبحلا دنع له ءةبرجت مامأ نآلا ٍتنأ اهو «هدنع

 نودجي ال «شرعلا قوف سيل هللا نأ هللا لوسر نع ثيدحلا نع ًالضف ةباحصلا

 هذه «مادقألل ةلزم وه مالكلا ملعو ؛مالكلا اهو «مالكلا ملعب ىمسي ام الإ ًائيش

 .مكيلع مالسلاو «نيتمؤملا عقنت ىركذلاو «ىركذو ةحيصن

 (01:19 :739/ /۲۰) "روتلاو ىدهلا "

 ا ٤۸٤



 ؟«نيأ» ب هللا نع لأسُي نأ زوجي له باب 1

 لاقف هللا وُلُمو ؛:ةيراجلا ثيدح ىلع - هللا همحر - خيشلا ملكت]

 :[روضحلا دحأ

 ؟ًاعرش زوجيأ هللا تاذ يف ثحبلا يف سلجملا انعضأ نحن :ةلخادم

 .هللا تافص يف ثحب «هللا تاذ يف ًاثحب سيل اذه :خيشلا

 .ءاج نيو حار نيو :لئاسلا

 ىلع لجست مع نآلا تنأ يه ءاجأ نيو حار نيو دحأ لاق ام ال :خيشلا

 انأ... بيط ءاجأ نيو حار نيو لاق ىدح ام دئاوز طحتب ًالعف تنأ كنأ كسفن

 ؟هللا نيأ لأسي دحاو لوقعم «قباسلا لاؤسلاب كترضح ىلإ هج وتب

 . ةيعرش ةفصب ثدحتن نحن ةيلوقعملا نع ثدحتن ال :لئاسلا

 .لوقعم هباوج لاؤس نوكي لاؤس كلأسأ مع يخأ اي :خيشلا

 تنأ ةلأسم يف ينرضتس كنأل هديرت امك لاؤسب یباوجب ىنددحت ال :لئاسلا

 علام لوسرلا نأل زوجي «؟لاؤسلا اذه لأَسُي نأ ًاعرش زوجيأ لاؤسلا ءاهايإ كدب

 ال ؛كلاؤس ريغت كنأ رطضب انأ لاؤس ينتلأس اذإ اله تنأ هللا ناحبس :خيشلا

 اهدب ام تايبلسلا حرش اهدب ام لاؤس ةملك يخأ اي كيدهي هللا يل حمسأ يل حمسأ

 الو هريغت كنأ كرطضب انآ لاؤس تلأس اذإ تنأ نآلا لاوس كلأسأ مع انآ «حرش

 .كيدهي هللا كل اودبي امك لأستف «كلاؤسب رح تنأ

 .ةيعرش ةسلجلا :لئاسلا



 لئاس لأس اذإ كترضحل حرطي لاؤس ةيعرش هسلج يه «كيدهي هللا :خبشلا

 مزال ام لاؤسلا اذه هل لوقي لوئسملا اذهل زوجي له ىرخأب وأ ةقيرطب ًالاؤس
 زوجيب هل لوقيب عرشلاو لقعلا الو ءال الو لاؤسلا اذه زوجي هل لوقيب وهو «ههجوت

 ءوضلا اذه يقطنم لاؤس نآلا كلأسأ معانأ لدو لق ام مالكلا ريخو ءزوجي ام الو

 .يفطم الو لعاش

 .لعاش :لئاسلا

 لاؤسلا اذه كلئاس معانأ امبر هنأل اهدب ام لأستي مع شيلو... لاؤس اهدب

 ًاوفع «ملسم ناسنإلا زوجي له كلأسب امل ًاذإف اذه نكمم ءاهئاروام ةمكألا ءارو

 كملعو كنفاقثو ىقب تنأف هللا نيأ لأسي ملسم لوقعم له زوجي له لبق

 .ىقب رح تنأ لوقعم شم لوقتب لوقعم لوقتب كنيدو كقلخو كناميإو

 ...لاؤسلا نأل لوقعم :لئاسلا

 ؟شيأ كل لوقأ مع انأ اله :خيشلا

 .لوقعم يديساي لوقعم :لئاسلا

 .ينعي «كيدهي هللا كيلع ىضري هللا شيل كلأسأ مع ام يخأ اي :خيشلا

 كعم يتأي ام يلإ اهاندلب يف انملعت نحن بيط :هللاب الإ ةوق الو لوح ال

 دحاولا لوقعم لاؤس ىلع بواجت كنا ذاتسأ اي نايضر شم تنأف «هعم يشما
 ع

 .لأسي

 .لوقعم «لوقعم :لئاسلا

 نأ ًاعرش زوجي له ءاله يجن اذه لبق اذه ناك ول سب ًاريخ هللا كازج :خيشلا



 ؟لاؤسلا اذه ىلع بيجي نأ ءزوجي لهو زوجي هللا نيأ ملسملا هاخأ ملسم لاسي

 .. ءيش فوشأ مع انآ «تفقو شيل :خيشلا

 عضوم يف ينعضت تنأ ينعي «ملسملا ناك اذإ وفعلا ال انديس ايال :لئاسلا

 ينلأستب تنآ «ليلد نودب يشمأ نأ يل زوجيأ «ليلد نودب لوقعم ينعي «يتفملا

 رثكأ ال ةلدألا يف رضحتسأ دعاق هنأل ؛زوجي ًاعرش ملكتب انأ ءزوجي ام الو زوجي

 .لقأالو

 ؟اذامل يردت ءًابيط سيل نكل «بيط مالك اذه :خيشلا

 .لضفت :ةلخادم

 .ليلدلا ىلع بواجت «بيجت ام ؟لعاش رونلا :كتلأس اذإ :خيشلا

 عرشلا يف ثحب كلذ «عقاو ثحب اذه ءال :ةلخا . ثلا ف ثحب كلذ ءعقاو ثحب اذه ال :ةلخادم

 هللا يفأ :لئاق لاق ول ءعقاولا اذه نم حضوأ ةيعرشلا رومآلا يه :خيشلا

 هتسرد ام تنأ ماعلا اذه :بيط «ملع نع بواجي ديري ءركفت «تکست اذامل ؟كش

 ؟كش هللا ىفأ ؟دعب

 .يعرش ليلد هيف نوكي مزال زوجي ال اذإ ءيعرش

 نآلا ىتح كل حضو اماذإ ذاتسأ اي مالكلا ىنعم يعرشلا ليلدلا مزال :خيشلا

 .هتسرد ام رثك نم هتيسن تنأ كنأ وأ
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 مهنأ انناوخإ نم ريثك هيف وفعلاو ينقدصو «هترضحتسا ام نكل :ةلخادم

 ةفينح يبأ مامإلا نع تثدحت كترضح ليلق لبق ؟بجعلا وه ام :ةلخادم

 عمج نم هدعب ءاجو «ملعلا عمجي مل هنأ :تلقو ءهنع ضرا مهللا هيلع هللا ةمحر

 .هنم رثكأ ثيدحلا

 .ملعلا عمجي مل تلق ام ال :خيشلا

 .هلك ثيدحلا عمجي مل :ةلخادم

 .ثيدحلاو ملعلا نيب قرف هيف «ثيدحلاو ملعلا نيب قرف هيف :خيشلا

 فلك ثيدحلا وأ هلك ثيدحلا ملع عمجي مل «ثيدحلا ملع ءتقدص :ةلخادم

 هيلع هللا ةمحر ةفينح وبأ مامإلا [نكي] ملأ..اذه لهف «هنم رثكأ عمج دحاو ءاجو

 .اهرّيغ رخآلا ثيدحلا هءاج اذإ ىتح ىواتفب ىتفي

 لاؤسلا اذه لثس ول ةفينح وبأ :ينعي ؟مالكلا اذه ةقالعام :خيشلا

 ؟كلعف لعفي

 ىنم ىلعأ وه نم ىلع لواطتأ ال تنك اذإ :ءيش انأو ءىش ةفينح وبأ :ةلخادم

 .ةفينح يبأ ىلع فيكف ةَ
 ؟ال مأ كريكفت ركفيو تمصي لاؤسلا اذه لثس اذإ ةفينح وبأ :خيشلا

 .ال :ةلخادم

 !؟يشام ينعي كنع بصغو :خيشلا



 كيلع ضرفأ ال :ةحضاو هنأل ال لق :لوقأ انأ «كيأر لق ءال :خيشلا

 ركفي لاؤسلا اذه لئس ول ةفينح وبأ ءتنأ كيأر لق كيف هللا كراب...كنقلأو

 ؟باوجلا يطعي ًأسأر مآ ءباوجلا دعي ىتح كريكفت

 .ملعأ ال :ةلخادم

 ؟ملعت ال فيك :خيشلا

 ؟اذامل اذامل :ةلخادم

 نوكي نأ وجرأ لاؤس ؟ةيدئاقع مآ ةيهقف ةلأسم هذه ءانأ كبواجأس :خيشلا

 .راصتخاب كباوج

 .ةديقع :ةلخادم

 هسفن يف ةنوكم تناك ام هتديقع ةفينح وبأ هنأ تنأ ركفت :ةديقع :خيشلا

 كلذك سيلو «ةديقعلاب قلعتي لاؤس لك نع بيجي هنأ دعتسمو ءأمامت اهمضاهو

 .ةيهقفلا لئاسملاب قلعتي اميف

 ؟اذكه لاؤسلا «هلثم نوكأ نأ دبال له :ينعي :ةلخادم

 .ةفينح يبأ نع كلأسأ انآ «كيدهي هللا :خيشلا

 .هتجردل لصن مل هيقف ليلج ملاع ةفينح وبأ :ةلخادم

 كتومص تمصي لاؤسلا اذه لكس اذإ ةفينح وبأ !؟انأ لأسأ اذه ىلع :خيشلا

 ؟لاؤسلا وه اذه [رشابم] نوكي هباوج مأ تنأ

 .رابتعا ىلع [ رشابم] هباوج :ةلخادم
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 ؟اذامل ؛وه اذه سب :خيشلا

 .ملاع هنأل :ةلخادم

 ملاع هنأل كلوق «ملاع هنأل سيل ةلماك هتديقع نأل ءةلماك هتديقع هنأل :خيشلا

 كناميإ ًاعيمج نيملسملا دنع نوكت نأ بجي ةديقعلا امأ «ةيهقفلا لئاسملا يف

 ام لثمو ءةفينح وبأ ناميإ لثم تنأ كناميإ نأ كنم انمهف تنأو ةصاخ هللا دوجوب

 .همالكي لوقت نكمي تنأو «لیربج ناميإك هناميإ :لاق هنأ ةفينح وبأ نع اووري لاق

 ًاروف ةديقعلاب ةقالع اهل ةلأسملا ماد ام ليربج ناميإك هناميإ وه يذلا ناميإلا اذه

 لحأ ام مرحي نأ ةيشخ «ريكفتو هابتنا ديرتو... ةيهقفلا لئاسملا امأ :باوجلا يطعي

 :عرستلا مدعو باصعأ كسم ديرت هبنت ديرت هابتنا ديرت «هللا مرح ام للحب وأ هللا

 كلذكف «ةديقع «كش هللا يف سيل ءال ؟كش هللا يفأ :انأ كل تيتأ اذامل ةديقعلا امأ

 ؟هللا نيأ «خلإ..هل دجسن هل عكرن هدبعن يذلا هللا اذه

 لك يف دوجوم هللا امإ :نيباوج دحأ ؟باوجلا نوكي اذام ءركفي ملسملا

 ءاهلك تاقولخملا قوف هللا وأ .دوجو لك يف نورخآلا لوقي امك دوجوم وأ «ناكم

 اميف ددرتي نأ هل امنيب «ملسملا اهيف ددرتي نأ يغبني ام ةديقع كيف هللا كراب اذه...

 ملعت امك يتلا ةديقعلا امأ ء.صصختم ريغ ناك اذإ ةصاخ لالحلاو مارحلاب قلعتي

 نأ :ةفورعملا بازحألا نم مهضعب لاق ىتح نيقيلا ىلع ىنبت نأ بجي تنأ

 «نظلا ديفي حيحصلا ثيدحلا نأل «حيحصلا ثيدحلا ىلع ينبت ال ةديقعلا

 نظلا ىلع اهيناي هذه ةديقعلا نأ هانعم تنأ :نيقيلا ىلع ىنبت نأ بجي ةديقعلاو

 «باوجلا يف [...ددرت] ديري ام نيقيلا ىلع ًاينبم ناك ام هنأل :نيقي ىلع اهيناب سیلو

 ةصاخ ةديقع نوكت ال هذه نظلا ىلع اهيناب يذلا اذه امأ :...[رشابم] هباوج ًاسأر

 جوع لسص
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 .تايعطقلا ىلع الإ ىنبت ال دئاقعلا نإ :نولوقي نيذلا سانلا كتلوأل ةبسنلاب

 شرعلا ىلع نمحرلا ؟هللا نيأ :لاؤسلا كاذل باوجلا :ًاذإ :لاح لك ىلع

 ؟كلذكأ ءاهلك تاقولخملا قوف وه وأ «ىوتسا ىلع

 .معن :ةلخادم

 .ةحيرص اهلق ؟نيملسملا دئاقع ىف ةديقعلا هذه اوححص

 .لاؤسلا تكردأ ام ؛هتكردأ ام هللاو هديع هللاو لاؤس :ةلڅادم

 حيحصتب نومتهي نيذلا نويمالسإلا ةاعدلا له :لاؤسلا ديعأ انأ :خيشلا

 ناهذأ يف ةديقعلا هذه اوححص له ةديقع اهنم ناك ام ةصاخبو ءًالوأ ميهافملا

 يتأيف ءهللا نيأ :مهدحأ لأسي نأ روف نودقتعي ءاوس ةملك ىلع مهف «نيملسملا

 كنظأ «نولعفي ةاعدلا مويلا كلذكأ ؛هقلخ نم نئاب هشرع قوف هللا :باوجلا

 ؟نآلا ىنتمهف

 .حيحص هيف ثدحتت سانلا لك سيل ةديقعلا هقف «معن :ةلخادم

 .ملعي نأ ملعتملا :ةلخادم

 .ملعي ملعتملا ؟ال مأ حيحص باوج :ةلخادم



 ؟يعرشلا باوجلا وهام :ةلخادم

 ّحَص «ءاث ءات ءاب فلأ اوملعي :ملعي ملعتملا لاؤسلا ناك كيف هللا كراب :خيشلا

 !؟كمالك

 .عوضوملا سفن ىلع دصقأ انأ :ةلخادم

 .كظفل نع ملكتأ كدصق نع ملكتأ ام انآ :خيشلا

 .. ليلق لبق كترضح يتلا ةديقعلا يف ملعي ملعتملا يظفل :ةلخادم

 ؟اذكه سيل اذاملو ءاذكه اذامل هذه ةغللاو رودت اذاملو :خيشلا

 (00 8:5“ /£۷٤)و (0 0:55:6١ /5ا/) "رونلاو ىدهلا"

 لاؤسب دارملا له باب 11۹1

 ؟ةناكملا مأ ناكملا نع لاؤسلا "هللا نيآ"

 هللا نيأ ثحب يف ةيرعشألا ةديقعلل نومتني نم ضعب عم ثيدح يف :لاؤس

 ىفتنم :ناكملاف :ةناكملا وأ ناكملا امإ :ةغللا ىف نيئيشل لمعتست "نيأ'"' نأ :لاق

 نأ لاق وهف «ىبلق ىف :لوقأ ؟دمحم ةناكم نيأ لوقأ نأ لثم :ةناكملاو هللا نع

 ؟ةغللا يف ملكتي وه..:خيشلا

 .معن :ةلخادم

 ؟كلذك سيلأ «عرشلا يف ثحبلا ءةغللا يف سيل ثحبلا :خيشلا

 .معن :ةلخادم

4۲ 
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 ..؟عرشلا يف ملكت لهف :خيشلا

 .ةغللا قيرط نع عرشلا مهفن :لاق وه :ةلخادم

 ؟لاؤسلا اذه باوج يف عرشلا مكح تبثأ له نكل «حيحص :خيشلا

 ..ةناكملاب اهتبثي ةغللا قيرط نع :ةلخادم

 ؟هانعم ام "ءامسلا يف" :خيشلا

 .ةناكملا :لوقي وه ءامسلا يف :ةلخادم

 ؟ةناكملا :خيشلا

 .ةناكملا :لوقي وه :ةلخادم

 ؟هباوج وه ام تاذلا نع لاؤسك "هللا نيأ"و ؟بيط :خيشلا

 .ملعأ هللا :لوقي وه :ةلخادم

 قةنسلاو باتكلا يف هب انملعأ ام انبر ءيش يف لاقي ملعي هللا !بيط :خيشلا

 سيل يقيقحلا ولعلا..لجو زع هلل ولعلا تابثإ يف ةرتاوتم ةنسلاو باتكلا صوصنو

 انل تبثي لجأ نم هللا «ةيديرتاملا ةرعاشألا هيف عقو يذلا ليطعتلا وه اذه «يناكملا

 ْنِم ْمُهَّبَرَنوُفاَيإل .. «ه:هط)6ىَوَتسا ٍشْرَحْلا لع ُنَمْحَّرلا# :لوقي ةناكملا
 يتلا ةناكملا تابثإل (؛:جرامملا)4حوُرلاَو ٌةَكِئالَملا رعت .. (00:لحبلا»4 ْمِهِقْوَف

 ليطعت وه ءاملعلا هيمسي يذلا ليطعتلا وه اذه !؟ًاعيمج نينمؤملا دنع ةتباث يه

 .ناعتسملا هللا «ةقيقحلا

 (۱٥:٤۳:٠۰٠/:١1)"رونلاو ىدهلا"



 ب ىلاعت هللا نع لاؤسلا زاوجو ىلاعت هلل ةيقوفلا تابثإ باب 31

 كلذ ركنأ نم ضعب ركذو "نيأ"
 ينابلألا مامإلا دارأف «ةمامإلاب زعلا يبأ نبا ةيواحطلا حراش ةدغوبأ فصو]

 ملعي يتلاو هتديقع يف حراشلا اهررق ينلا ةيدقعلا لئاسملا مهأ ضعبب همازلإ

 :[مامإلا لاقف اهل يرثوكلا هخيش وأ ةدغ يبأ راكنإ ينابلألا خيشلا

 ةروهشملا ةسوململا ةمامإلا هذهب ًاقح ًانمّوم ةدغ وبأ ناك اذإف :تلق

 ام قفاوي امب اهنع باجأ نإف «لئاسم عبس مامإلا اذه مالك نم هل راتخأ انف

 نم هيلإ رذتعأو «هوجرن ام كلذف صلخم لق نم روهشملا مامإلا اذه هيلإ بهذ

 هب هتيمر ام -فسألا عم - ديؤي امم كلذف ىرخألا تناك نإو «هب نظلا ةءاسإ
 . ةارادملا نم

 :[لاق مث لئاسم ثالث ركذف]

 ةلدأب ةروكذملا ةيقوفلا" [زعلا يبأ نبا :يأ] مامإلا تبثي :ةعبارلا ةلأسملا

 هلم هللا لوسر هب لأس يذلا "نيألا" ظفلب حيرصتلا اهضعب يف ءًادج ةريثك

 . "اهناميإ ىلع فرعتيل ةيراجلا

 ةحص يف هكيكشتت ًاعبت لاؤسلا اذه لثم ركني ةدغابأ اي كخيشو

 هلأس يذلا لاؤسلا اذه زيجتو «ثيدحلا اذهب تنأ نمؤت لهف ...٠ ثيدحلا

 ؟ دج لوسرلا

(o¥ ص)" ةيواحطلا ةديقعلا حرش قويقحت "٣" 

4٤ 
 ہا



 03 r اا رس 02 ر 3
 لح لبق يل امتع ىَعَرَت ةَيِراَج يل تاگ : لا ّيِمَلّسلا مگحلا ِنْب ةَيِواَعُم

 E E RH مز تا هَ كرل

 ۽ هللا لوسَر ىلا تْيَتأَك هک 1

 م ےک رر وم آي 7

 ٍ َراَي:ُثْلُقَف َتيلَع َكَِذ َمّلظَعَ

 :َلاَق للا ُلوسَر َتنأ :ْتَلاَق .:؟انأ م :ٌلاَق الا ىف ْتَلاَق .«؟هللا َنْيَأ»

 . تروم هت اعا
 :[هللا نيأ: واو يبنلا لوق ىلع اًقلعم مامإلا لاق]

 نم ريثك نظل ًافالخ :رابتخالا ليبس ىلع لاؤسلا اذه لثم هيجوت زاوج هيف

 .ثيدحلا اذه نم نذإ هوملعتيلف «باوجلا اولهجل مهيلإ هتهجو ولو «سانلا
 5١(. ص)" ةبيش ىبأ نبأل ناميإلا قيقحت"

 «ىلاعت هللا نع ةيقوفلا يركنم لالض باب [١٠؟؟]

 "نيأ "ب هللا نع لاؤسلا يركنم لالضو

 :[قفاوي ال هنأ ةدغ يبأ لالض ىلع ةلثمألا نمض مامإلا ركذ]

 لأسي نأ ملسملل زيجي الو ؛هلالحب قيلي امك هشرع قوف ىلاعت هللا نأ ىلع

 ملسم دنع ثيدحلا ةحص نم مغرلا ىلع وإ هللا لوسر لأس امك «هللا نيا» لوقيف

 . هتحص يف [يرثوكلا يأ] هخيش كيكشتل هريغو

 (ها/ص)'" تاءارتفالاو ليطابألا نم ةدغ ىبأ تاملك ىف امع باقنلا فشك"

 36 ۹ ° ا 2010 ا serete ا يا renen steer nasser ا





 مالكلا باوبأ عامج

 ىلاعت هللا ولعل اهتافانم مدع نايبو ةيعملا ةفص ىلع

 ولعلا ةافانم هنم مهفُي دق ام ضعب ىلع مالكلاو

qy | 





 ؟ىلاعت هولع يفانت له قلخلل هللا ةيعم باب ]٠١[

 :[ لا هللا لوسر لاق]

 الإ هلإ ال هنأو «هدحو هللا دبع نم :ناميإلا معط معط دقف نهلعف نم ثالثا

 الو ةمرهلا يطعي الو «ماع لك هيلع ةدفار «هسفن اهب ةبيط هلام ةاكز ىطعأو «هللا

 مل هللا نإف ءمكلاومأ طسو نم نكلو ةميثللا :طرشلا الو ةضيرملا الو ةنردلا

 .(هرشب مكرمأي ملو هريخ مكلأسي

 :[مامإلا لاق]

 صمحب - ملاس نب هللا دبع باتك يف تأرق :لاق )١/ 705١( دواد وبأ هجرخأ

 رباج نب ىيحي ينربخأو :لاق يديبزلا نع يصمحلا ثراحلا نب ورمع لآ دنع -

 . هب اعوفرم يرضاغلا ةيواعم نب هللا دبع نع ريفن نب ريبج نع

 هلصو نكل ريبجو رباج ينبا نيب عطقنم هنكل تاقث هلاجر دانسإ اذهو :تلق

 نم (45 /5) " نئسلا " يف يقهيبلاو ١٠١) ص) " ريغصلا مجعملا " يف يناربطلا

 رباج نب ىيحي انثدح :يديبزلا ديلولا نب دمحم نع ملاس نب هللا دبع نع نيقيرط
 «هسفن ىكزو" :دازو. هب هثدح هابأ نأ هثدح ريفن نب ريبج نب نمحرلا دبع نأ يئاطلا

 . "ناك ثيح هعم لجو زع هللا نأ ملعي نأ :لاقف ؟سفنلا ةيكزت امو :لجر لاقف

 ىيحي نب دمحم مامإلا لاق .«ناك ثيح هعم هللا نأ » : ب هلوق (ةدئاف)

 ."شرعلا ىلع هللاو ناكم لكب طيحم هملع هللا نأ ديري" :يلهذلا

 .يراصتخاو يقيقحتب (1/1) ةمجرتلا مقر " ولعلا " يف يبهذلا ظفاحلا هركذ

 دوجولا لك يف وأ «ناكم لك يف دوجوم هللا :ةصاخلا نم ريثكو ةماعلا لوق امأ و

 مد



 هب لوقي يذلا دوجولا ةدحوب لوقلا نم ذوخأم وه لب لالض وهف «هتاذب نونعيو

 هارت ام لك :مهريبك لوقيو قولخملاو قلاخلا نيب نوقرفي ال نيذلا ةيفوصلا ةالغ

 . اريبك اولع نولوقي امع هللا ىلاعت ! هللا وهف كنيعب

 )۴۷-۳۸ /8)"' ةحيحصلا"

 #متنك امنيأ مكعم وهو# :ىلاعت هلوق يف ةيعملا باب ]141

 كلذ فلاخ نم ىلع درلاو ةيملع ةبعم

 :[" ولعلا" يف يبهذلا لاق]

 لمح نيذلا نيعباتلاو ةباحصلا ءاملع عمجأ..[ربلا دبع نبا وه] رمع وبأ لاق

 وه #مهعبار وه الإ ةثالث ىوجن نم نوكي ام :هلوق ليوأت يف اولاق «ليوأتلا مهنع
 .هلوقب تحي دحأ كلذ يف مهفلاخ امو «ناكم لك يف هملعو «شرعلا ىلع

 :[مامإلا لاق]

 رخآ يف يناكوشلا مامإلا هيلإ بهذ امل حيرص در صنلا اذه يف :تلق

 وهو# ةيآو ةيآلا هذه ليوأت نأ( ج ةيرينملا ةعومجملا 945-958 ص) "هتفحت"

 فلاخملا ليوأتلا بعش نم ةبعش وه امنإ ةيملعلا ةيعملاب #متنك |نيآ مكعم

 ام ىلع الو ءربلا دبع نبا ظفاحلا نم صنلا اذه ىلع فقي مل هنأكو «لاق اذك

 نيذلا ءنايح نب لتاقمو «كلامو «يروثلا نايقسك لوحفلا ةمثآلا نع لوقلا نم قبس

 نذإ رتغت الف هيلع مهدعب نمو ةباحصلا عامجإ ربلا دبع نبا َلَقَت ام لثمب نيتبآلا اورسف

 .ةوبك داوج لكلو ءةلز ملاع لكل هنإف «ةفلاخملا نم يناكوشلا همعز امب

 2 *8ص)"ولعلا رصتخم"

 ۵و م
 ہا



 *متنك امنيأ مكعم وهوإل :ىلاعت هلوق ليوأت له باب [۱۰۲۰]
 ؟مومذملا ليوأتلا نم ؛ملعلا ةيعمب

 كرابت هللا لوق ريسفت يف فلسلا نع درو ام له :لوقيف لئاس لأسي :لاؤس

 نم ّذعُي اذه له .هملعب يأ :اولاق «(4:ديدحلا>4ْمُّتْنُك اَم نأ ْمُكَعَم َوُمّو :ىلاعتو

 ؟كلذ يف طباضلا وه امو مومذملا ليوأتلا

 وأ ةرابعلا جارخإ وه :يملعلا حالطصالا يف ليوأتلا ًاليوأت سيل اذه :خيشلا

 ليلدلا ماق اذإ هيلإ راصي امنإو «ليوأتلا وه اذه «ةردابتملا اهتلالد رهاظ نع ةلمجلا

 .ليوأتلل راصي ٍلئنيح «هتلالدب عوطقملا يلقعلا وأ يعرشلا

 ينعي امنإو ءةيتاذلا ةيعملا ينعي ال اهقابسو ةيآلا قايس نأل ؛ليوأت الف انه امأ

 ام :اهلوأ نظأ ةيآلا نأل ؛(؛:ديدحلا)4 مْ ام َنْيَأ ْمُكَعَم ّوُهَو# «ةيملعلا ةيعملا

 .مهعم وه الإ ةثالث ىوجن نم نوكي

 ىَّوْجَت نم نوی ام :ةلخادم

 ءاج امك انه ةيعملاف كلذلو ؛ةيملعو ةيعالّطا ٌةيعم انه ةيعملاف «معن :خيشلا

 .ًاليوأت هيمسي مهضعب ناك نإو ًاليوأت اذه سيل :ةيملع ةيعم يه فلسلا نع

 اًهيف البق يلا َريِعْلاَو اهيف اَنُك يا ََيِرَقْلا ٍلَأْساَول :ةيآ كلذ ىلع لاثم رهشأو

 ناردجلاو ناينبلا يه ةيرقلا :ظفللا :ةيرقلا لأسا «(45:فسوي)4َنوُقِداَصَناَنِإَ

 َتذجو اهمامتب ةيآلا َتَّدخأ اذإ نكل ءةيرقلا ةيضرألا كلت ىلع ةمئاقلا ناطيحلاو

 امنإو ءةيرقلا ةظفل نم دوصقملا ىنعملا اذه كنهذ ىلإ ردابتي ال ًارطضم كسفن

 .اهتاكس كنهذ ىلإ ردابتي

 يتلا ريعلا و .(٠۸:فسوي)اهبف اتا يلا َريِعْلاَو ايف اَنُك يلا يرق ٍلَأْساَو
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 .(۷:ةلداجملا)& معبر ره الإ ال



 ال نكل .لبإلا ؛لامجلا «نارعبلا نم ةلفاقلا هذه :هانعم ظفلك ًاضيأ ريعلا :اهيف انلبقأ

 :اهلماكب ةلمجلا ىلإ رظنُي امنإو ءاهقايس نعو اهقابس نع ةلوصفم ةظفللا ىلإ رظني

 ردابتي يذلا ىنعملا ريغ ةيآلا هذه نم كل ردابتي يذلا ٍلعنيح ءاهرخآ ىلإ اهلوأ نم
 .ريعلا وأ ةيرقلا وه ةبآلا هذه يف دوجوم ظفل نم

 لأساو «نهذ ىلإ ردابتي يذلا ىنعملا نإ :لوقت نأ ًارطضم كسفن دجتسف

 اذه ىلع ةلثمألاو ءأدبأ ًاليوأت سيل اذه ءاهل نيقفارملا يأ ريعلاو ءاهناكس :ةيرقلا

 .ًادج رثكتو رشکت

 ترظن اذإ نكل «ةيفرظ "يف" .(۲:ةبوتلا)€ ضْرألا يف اويل :ًالثم كلذ نم

 اهنأب اهمهفت لب ءةيفرظ اهنأ مهفت ام ةيآلا هذه يف فرحلا اذه ىلإ ؛ةيآلا هذه ىلإ

 ضزألا يف اويس لق ءاورظناف ضرألا يفاوحيس لق «ىلع :ىنعمب

 ةلثمأ اذه ىلعو «ضرألا ىلع امنإو «ضرألا فوج يف شم :(9:لمنلا)4اوٌرظناَ

 .ًادج ةريثكو «ةريثك

 ىغبو ىغط نوعرف امل هط ةروس يف ًاضيأ ىلاعتو كرابت هلوق ءاج كلذ ىلعو

 ىلع مهب رصتنيل ةرحسلا رضحأو «(74:تاعزانلا»# َلْعَألا ْمُكبَر انآ :سانلل لاقو

 نأ ةبقاعلا تناكو :مالسلا هيلع ىسومل ةبقاعلا تناكف ءمالسلا هيلع ىسوم ةزجعم

 :لاق :مهدده اذامف «(۷۰:هط)( ی سومو َنوُراَه برب اَنَمآ الاف :اونمآ ةرحسلا

 تلِصُق اذإ «لخنلا عوذج يف انه ًاضيأ .(/1:هط)4ٍلْحّلا َعوُذُج يف ْمُكَتَلَصْأََل
 مهلا اذه حلصي ال حلصت ال انه نكل ؛ةيفرظ ىنعمب اهتمهف انه اهناكم نع "يف"
 عوذج ىلع :يأ «(/1:هط»#لْخَّنلا عوذُج يف ْمُكَنبَلَصْأَلَول "ىلع" ىنعمب اهنأ الإ
 انه "يف" مهفت نأ كيلع ضرفت يه ةلمجلا نأل ٌدليوأت سيل ًاضيأ اذه لخبلا

 ."ىلع" ىنعمب كانهو
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 اهنع لز ةديقعب ةقالع هل عوضوم اذهو مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ًاريخأو

 مهمحري نومحارلا» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ءًاثيدحو ًاميدق نيملسملا ريهامج

 نم اومحرا ىنعم شيأ ««ءامسلا يف نم مكمحري ضرألا يف نم اومحرا «نمحرلا
 الو ضرألا فوج يف شيعت يتلا تارشحلاو ناديدلا :ينعي :؟ضرألا يف

 يبرع نهذ ىلإ ىنعملا اذه ردابتي ام ءةمحرلا نم ءيشب اهولوطت نأ نوعيطتست

 نم اومحرا «نمحرلا مهمحري نومحارلا» "ىلع" كانهك "يف" انه امنإو «ًاقالطإ
 مكمح ري ًاضيأ .«ءامسلا يف نم مكمحر ياا مكعم ضرألا ىلع نم ؛««ضرألا يف

 امنإو ؛ةيفرظ تسيل ضرألا يف كانه امك ةيفرظ تسيل انه "يف" ءامسلا يف نم
 ْمُثنِمَأأ# :كرابت ةروس يف ىلاعت هلوق مهفن نأ بجي كلذ ىلعو «ىلع ىنعمب يه

 ليزي نأ ءاسلا يف ْنَم ْمْشِمَأ مأ رو يه اق صزألا مكب فَي ْنأ ِءاَمّسلا يف ْنَم
 يف نم اومحرا ىنعم شيأ «(19015:كلملا»#ٍريِذَن َفِنَك َنوُمَلْعَتَسَف اًبِضاَح ْمُكَيَلَع

 نوعيطتست الو ضرألا فوج يف شيعت يتلا تارشحلاو ناديدلا :ينعي ؟ضرألا

 امنإو ءًاقالطإ يبرع نهذ ىلإ ىنعملا اذه ردابتي ام :ةمحرلا نم ءيشب اهولوطت نأ

 نم «ضرألا يف نم اومحرا :نمحرلا مهمحري نومحارلا» «ىلع كانهك يف انه

 "يف" :ءامسلا يف نم مكمحري ًاضيأ.ءامسلا يف نم مكمحري مكعم ضرألا ىلع

 "ىلع" ىنعمب يه امنإو «ةيفرظ تسيل ضرألا يف كانه امك ةيفرظ تسيل انه
 نأ ِءاََّسلا يف ْنَم ْمّتنِمأأل :كرابت ةروس يف ىلاعت هلوق مهفن نأ بجي كلذ ىلعو

 اًبِضاَحْمُكَيَلَع لر نأ ِءامَّسلا يف ْنَم مَا مَآ نوم يه اَذِإَف ضْزألا مكب فِيْ
 ىلع نم متنمأأ ءامسلا ىلع نم :يأ :(17:15:كلمل»# ريِذَن فيك َنوُمَلْعَتَسَف

 عم اهضعب يقتلت اهلك تايآلا [2:هط]4 ىَوَتْسا ٍِْشْرَعْلا ىلع ُنَمْحّرلا# ءامسلا

 قلخلا ىلع لجو زع هللاف ؛هقلخ رئاس ىلع لجو زع هلل ولعلا تابثإ ىنعمي «ضعب

ل
ا
 



 هلخدت نأ لبق ميلسلا يبرعلا مهفلا وه امنإ ًاليوأت ةلثمألا نم كاذو اذه سيل ًاعيمج

 .مالكلا ملع هيلع طلستي نأ لبقو ءةمجعلا

 "رونلاو ىدهلا" )٥۲۹/ ۲٤:٥٤:٠١(

 ةبعملا ماسقأ يف باب ]<٠١7[

 :لجو زع هللا ةيعم ىف كل تأرقو تعمس تنك انأ ىنعي ًاضيأ انغلب :لاؤس

 نأ :انربخأف ةوخإلا دحأ عم انيقتلا ندرألل انترايز ءانثأ يف نكلو ءهملعب ةيعم اهنأب

 نبا لوق وه لوقلا اذه نآب :لوقيو «ةيقيقح ةيتاذ ةبعم يه هللا ةيعم نأب :لوقب خيشلا

 ... ول اذبح ينعي خيش اي يردأ امف ءأضيأ ةيميت

 ؟ةيتاذ ةيعملا ناكم يأ يف :خيشلا

 ..ينعي اهنأب لوقي وه :ةلخادم

 ؟ةيتاذ ةيعم «(؛”:هط)# ىَرَأَو ُعَمْسَأ [كَعَم يَِّنِإ#م :ًالثم ينعي :خيشلا

 .معن يأ :ةلخادم

 يف نكل ءاهل ةيفيك ال ةيتاذ ةيعم نيقتملا عم هللا ءاذه لوقن ام نحن ءال :خيشلا

 ةناعإ ةيعم امإو «عالطاو ملع ةيعم امإ نوكت صوصنلا ضعب يفو نطاوملا ضعب
 .(؛:هط)# ىَرَأَو ٌعَمْشُأ اعم يِنَّنإ# :ةيآلا هذه لثم ءةيتاذ ةيعم تسيلف ءرصنو

 ىقبت ةقلطملا ةيعملا امنإ «ةيتاذ تسيل هذه ؛(48:روطلا) *اَنِئْيعَأِب كافل :الثم كلذك

 امك لجو زع هللا ىلإ ةيفيكلا رمأ لاكيإو هيبشتلاو ةلثامملا يفن عم اهقالطإ ىلع
 .(ه:هط)# ىَوَتْسا ٍشْرَعْلا ىلَع ُنَمْحَّرلا# :ةفص اهنمو «تافصلا لك يف نأشلا وه

 .ديقم وه امنإ ًاقلطم سيلو ؛ًاقلطم كخلب رهاظلاف
 "رونلاو ىدهلا" /۷۲٤/ ٠١:1۷:٠٠(
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 ىلاعت هللا ولعو ضرألا ةيورك باب ]٠١7[

 اذإ ةيضرألا ةركلا هذه هنأ :لوقيف.. ةديقعلا يف ًالاؤس (مهضعب) لأسي:لاؤس

 «لفسألا فرطلا يف رخآ لجرو ءانل ةبسنلاب .ىلعألا فرطلا يف لجر نأب انضرف

 نوكيو «ىلاعتو كرابت هللا ّنِم لأسي هنإف ءامسلا ىلإ هيدي عفر اذإ ىلعألا لجرلاف

 عفري نوكيف انروصت يف لفسألا يف يذلا لجرلا امأو ءولعلا ةهج ىلإ نيديلاب عفرلا

 ؟اذه اتل حضوت نكمم لهف.تحت ىلإ هيدي
 ءامسلا ىلإ هيدي عفري وهف ضرألا حطس ىلع ناك نم لك؛أطخ اذه -:خيشلا

 ةيعرشلا ةيحانلا نم أطخو ةيكلفلا ةيحانلا نم أطخ هيكحت مع يللا تنأ ولعلا ىلإ

 .[دوصقملا هل نيبيل لئاسلل ًاكيش روضي خيشلا ذخأ مث]

 (00:28:55/41) ”"رونلاو ىدهلا "

 ىلاعت هللا ولع نيب عمجلا باب 1٠١743

 «ههجو لبق هللا نإف» : ل يبنلا لوقو

 اندجسم ىف ةا هللا لوسر اناثأ لاق هنع هللا يضر هللا دبع نب رباج نع

 نوجرعلاب اهتحف اهيلع لبقأف ةماخن دجسملا ةلبق يف ىأرف نوجرع هدي يفو
 :لاق مث

 «ههجو َلَبِق هللا نإف يلصي ماق اذإ مكدحأ نإ هنع هللا ضرعي نأ بحي مكيأ»

 نإف .ىرسيلا هاجر تحت هراسي نع نقصبيلو ؛هنيمي نع الو ههجو لبق نقصيي الف
 .ثيدحلا «... هكلد مث هيف ىلع هعضوو اذكه هبوثب لفتيلف ةرداب هب تلجع

 .(حيحص)
TT | 



 :[مامإلا لاق]

 يفو.(ههجو لبق هللا نإف» :ثيدحلا اذه يف هلوق نأ ملعا :(ةماه ةدئاف)

 هنوك يفاني ال (مكتالص يف مكيديأ نيب لجو زع هللا نإف..[رخآلا] ثيدحلا

 .ةنسلاو باتكلا صوصن هيف ترتاوت امك اهلك هتاقولخم قوف «هشرع ىلع ىلاعت

 ىلاعت هنإف «مهب ءادتقإلا انقزرو «مهنع هللا يضر حلاصلا فلسلاو ةباحصلا راثآو

 هجو لبقتسم هنإف دبعلا هجوت امثيح هنآ ربخأ دقو هلك ملاعلاب طيحم عساو كلذ عم

 نم جرخي طخ لك نإف ؛هنود امب طيحملا هقولخم نأش اذه لب ءلجو زع هللا

 يلاع ناك اذإو :ههجاويو طيحملا هجو لبقتسي هنإف ؛طيحملا ىلإ زكرملا

 «بناوجلاو تاهجلا عيمج نم ههجوب اهب طاحملا اهلفاس هلبقتسي تاقولخملا

 اذه طسب عجارو ؟هب طاخي الو طيحم وهو «طيحم ءيش لكب وه نم نأشب فيكف

 نب ديز خيشلل اهحرشو ةيطساولاو ةيومحلاك ؛ةيميت نبا مالسإلا خيش بتك يف
 .هللا همحر (؟١ 19١-1 ص) ضايف نب زيزعلا دبع

 .(159/1) "بيهرتلاو بيغرتلا ىلع قيلعتلا"

 الف يلصي ماق اذإ مكدحأ نإ»: ها هلوق يفاني له باب ]١|[

 ؟ىلاعت هللا ولع ةديقع (ههجو لبق هللا نإف ههجو لبق قصبي

 : لاو هللا لوسر نأ «هيلع قفتم ثيدح امهنع هللا يضر رمع نبا نع :لئاسلا

 موهفملا وه ام «ههجو َلَبِق هللا نإف ههجو لبق قصبي الف يلصي ماق اذإ مكدحأ نإ»

 ؟ءاج امك قلطم ثيدحلا له :ينعي "ههجو لبق هللا نإف" حيحصلا

 ؟اذام ثيح نم :خيشلا

 ؟..حيحصلا موهفملا شيإ ؛ةديقعلا ثيح نم :ةلخادم
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 سيل (ه:هط)# ىَوَمْسا شعلا لع ُنَمْحَّرلا# :حيحصلا موهفملا :خيشلا

 .قرف كانه

 11و "د رتألا- ةدج ىواتف)

 مکنآ ول هديب دمحم سفن يذلاو» :ثيدح لاح باب ]٠0[

 ٠ ...هللا ىلع طبهل ىلفسلا ضرألا ىلإ ًالبح متيلد

 لوألا وهل :ىلاعت هلوق دنع ديدحلا ةروسل هريسفت يف ريثك نبا ركذ :لئاسلا
 نع يذمرتلا ةياور نم ثيدح ريثك نبا ركذ (+:ديدحلا )4 ُنِطاَمْلاَو رهاَظلاَو ٌرِخآْلاَو

 سفن يذلاو» :ليوط ثيدح ةياهن يف لاق ةا يبنلا نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ

 لوألا وه أرق مث هللا ىلع طبهل ىلفسلا ضرألا ىلإ ًالبح متيَّلد مكنأ ول هديب دمحم
 ؟ثيدحلا اذه ةحص ام «رخآلاو

 دقو ةريره يبأ نع يرصبلا نسحلا ةياور نم هنأل فيعض ثيدح اذه :خيشلا

 مأ ةريره يبأ نم عمس له يرصبلا نسحلا ةمجرت يف ثيدحلا ءاملع فلتخا

 دق ةرمس نأ حيحصلاو «بدنج نب ةرمس نم هعامس يف اًريثك اوفلتخا مهنأ امكءال

 نهترم مالغ لكا ةقيقعلا ثيدح اهنمو ثيداحألا ضعب نسحلا هنم عمس

 ّلك نأ ينعي ال بدنج نب ةرمس نم عمس يرصبلا نسحلا نوك نكلو «"«هتقيقعب
 ةلالج عم يرصبلا نسحلا نأل كلذ ؛لاصتالا ىلع لومحم ةرمس نع هاورام

 يف ثيدحلا لهأ ضعب فقوتي كلذ ىلع ءانبو «سيلدتلاب اًقوصوم ناك دق هردق

 اذإو «حيحص هثيدحف ةرمس نم عامسلاب حرص اذإ نولوقيف «ننعملا هثيدح لوبق

 .0178مقر) "هجام نبا نئس حيحص" (۱)

 ا

  TTTم 55



 يبأ نع هعامس نأل ةريره يبأ نع هاور ام كلذكف «هثيدح لوبق نع انفقو نعنع

 ةريره يبأ نع هتياور يف لاقيف كلذ عمو ؛ةرمس نم هعامس ةوق يف اتباث سيل ةريره

 اًدج ردان اذهو ةريره يبأ نع عامسلاب حرص نإ ةرمس نع هتياور يف انآ ليق ام

 لوهجم وه صخش نع هاور نوكي نأ ىشخن اننأل ؛لبقُي مل الإو «هثیدح لبق اًدج

 هاور يذلا ثيدحلا اذه نأ لوقلا ةصالخ .تالامتحالا نم كلذ وحن وأ فيعض وأ

 اميرو ةلعلا هذهل ةجح هب موقت ال ثيدح وه هتياور نم ريثك نبا هركذو يذمرتلا

 نسحلا ةنعنع مكبسحف كلذ نم اًنقيتم تسل نآلا نكل ىرخأ ةلع هيف كانه نوكي

 .باوجلا وه اذه ةرمس نع

 (11 157/6150 "- رئآلا- ةدج یواتن"



 تافص تابثإ يف ةنسلا لهآ يفلاخ ىلع درلا باوبأ عامج

 مهاهبش عفدو ةيقوفلاو ءاوتسالاو ولعلا

 (مدقت ام ريغ)
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 ىلاعت هلل ةيقوفلا تابثإ لوح تاهبش در باب | 7
 هيبشتلا مزلتسي ةيقوفلا تابثإ نأ :ىلوألا ةهبشلا

 .ىلاعت هلل ةهجلا تابثإ مزلتسي هنأ :ةيناثلا ةهبشلا

 .ىلاعت هلل ناكملا تابثإ مزلتسي هنأ :ةثلاثلا ةهبشلا

 :[ مامإلا لاق]

 هّيشم هنأ ىلإ ىلاعت هلل ةيقوفلا تبثي نم لك ةبسن فلخلا دنع رهتشا دقل

 ةلازإ نم دب ال رومأ ةثالث هذهف ءناكملاو ةهجلا هلل بسدي هنأ ىلإ وأ «مّسجم وأ

 :هيبشتلا :ىلوألا ةهبشلا

 اممو ةمئثآلا نع لوقنلا نم مدقت امم ةهبشلا هذه نع ةباجإلا ذخأ نكمي

 :اهضعب نآلا ركذأ ةيتآلا باتكلا صوصن يف هارنس

 ام ركنأ نمو ءرفك دقف هقلخب هللا هّبَش نم :ظفاحلا دامح نب ميعن لاق - ١

 .ًاهيبشت ۀلوسر الو هسفن هب فصو ام سیلو «رفک دقف هسفن هب فصو

 عمس وأ «يدي لثم دي :لاق اذإ هيبشتلا نوكي امنإ :هيوهار نب قاحسإ لاق - ۲

 :لوقي الف رصبو عمسو دي هللا لاق امك لاق اذإ امأو «هيبشت اذهف «يعمسك

 وهو ءيش هلثمك سيل# :ىلاعت لاق ًاهيبشت نوكيا ال اذهف لثم :لوقي الو فيك

 .ريصبلا عيمسلا

 تافصلا تبثأ نم لك ناكل هيبشتلا هانعم ىلاعت هلل ةيقوفلا تابثإ ناك ولو
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 ملسم هب لوقي ال ام اذهو ءاضيأ ًاهّبَشُم ًاريصب ًاعيمس ًاريدق هنوكك ىلاعت هلل ىرخألا

 ةلزتعملاو تافصلا تامل ًافالخ ؛ةعامجلاو ةنسلا لهأ ىلإ مويلا نوبستني نمم

 ۷١(: /۲) " ةنسلا جاهنم " يف مالسإلا خيش لاق مهريغو

 اهتبثأ نم لك نولعجي تافصلا تافن نم مهوحنو ةيمهجلاو ةلزتعملاف "
 نيروهشملا ةمئألا ةهبشملاو ةمسجملا نم دعي نم ءالؤه نمو ءاهبشم ًامسجم

 باتک بحاص متاح وبأ كلذ ركذ امك ؛مهباحصأو دمحأو يعفاشلاو كلامك

 .هريغو " ةنيزلا"

 :نولوقيو ىلاعت هلل تافصلا نوتبثي مهلك نيروهشملا ةمئألا نأ ءالؤه ةهبشو

 ." ةرخآلا يف ىر هللا نإ" :نولوقيو «"قولخمب سيل هللا مالك نآرقلا نإ"

 مهريغو تيبلا لهأ نم ناسحإب مهل نيعباتلاو ةباحصلا بهذم اذه

 8١(: ص) لاق مث

 يف ال ءيش هلثمك سيل هللا نأ ىلع نوقفتم ةنسلا لهأ نأ انه دوصقملاو"

 ؛لمجم ظفل سانلا مالك يف هييشتلا ظفل نكلو «هلاعفأ يف الو هتافص يف الو هتاذ

 برلا صئاصخ نإف ؛قح اذهف لقعلا هيلع لدو نآرقلا هافن ام هيبشتلا يفنب دارأ نإف

 هنأ هيبشتلاب دار نإو ؛.. هتافص نم ءيش يف تاقولخملا نم ءيش هلثامي ال ىلاعت

 دبعلا نآل ؛ةايحالو ةردق الو ملع هل لاقي الف تافصلا نم ءيش هلل تبثيال

 هذهب ىمسي دبعلا نآل ؛ريدق ميلع يح :هل لاقي ال نأ مزليف تافصلا هذهب فوصوم

 لهآ نوقفاوي مهو «كلذ ريغو هتيؤرو هرصبو هعمسو همالك يف كلذكو ءامسألا

 ميلع يح دوجوم :هل لاقي قولخملاو «رداق ميلع يح دوجوم هللا نأ ىلع ةنسلا

 ." هيفن بجي هيبشت اذه :لاقي الو «رداق

Foy 



 :ةهحلا :ةيناثلا ةهبشلا

 ةهجلا " ب داري دق :(55 ص) " ةيرمدتلا " يف ةيميت نبا هلاق ام اهنع باوجلاو

 وأ شرعلا سفن " ةهجلا " ب ديرأ اذإ امك «ًاقولخم نوكيف هللا ربغ دوجوم ءيش "

 ام ةهجلاب ديرأ اذإ امك ىلاعت هللا ريغ دوجومب سيل ام هب داري دقو «تاوامسلا سفن

 تابثإ هيف امك :هيفن الو ةهجلا ظفل تابثإ صنلا يف سيل هنأ مولعمو «ملاعلا قوف

 الإ دوجوم مَن ام نأ َمِلُع دقو كلذ وحنو هيلإ جورعلاو ةيفوفلاو ءاوتسالاو ولعلا

 هتاقولخم يف سيل قولخملل نيابم ىلاعتو هناحبس قلاخلاو «قولخملاو قلاخلا

 . هتاقولخم نم ءيش هتاذ يف الو «هتاذ نم ءيش

 يف ًالخاد سيل هللاف ؟قولخم دوجوم ءيش اهنأ ةهجلاب ديرتأ :ىفن نمل لاقيف
 كلذكو «ملاعلا قوف هللا نأ بير الف ؟ملاعلا ءاروام ةهجلاب ديرت مأ «تاقولخملا

 لخاد هللا نأ هب ديرت وأ «ملاعلا قوف هللا نأ كلذب ديرتأ :ةهج يف هللا :لاق نمل لاقي

 ."لطاب وهف يناثلا تدرأ نإو قح وهف لوألا تدرأ نإف؟تاقولخملا نم ءيش يف

 يغبني الف هيلعو ؛ةنسلاو باتكلا يف دراو ريغ ةهجلا ةظفل نأ نيبتي هنمو

 نكي مل ولو ءروذحملا نم مدقت ام يفنلاو تابثإلا نم لك يف نأل ؛اهيفن الو اهتابثإ

 ال ام ولعلا ينبتم ىلإ بسني نأ فلاخملل لاجملا حاسفإ الإ ةهجلا تابثإ يف

 . ىفكل هب نولوقي

 تايثإ هنم مزلي ىلاعت هلل ولعلا تابثإ نأ نم ًامهوت ةهجلا يفن يغبني ال كلذكو

 ؛ىلاعت هل ولعلا ىلع ةعطاقلا ةلدألا يفن اهنم ةديدع ريذاحم كلذ يف نأل ؛ةهجلا

 ةعيشلاو ةلزتعملا اهيفنب حرصف ةمايقلا موي لجو زع مهبرل نينمؤملا ةيؤر يفن اهنمو

 يف سيل هنأل " :هلوقب روكذملا يفنلا " هجاهنم " يف يعيشلا رهطملا نبا للعو
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 نيح اوضقانتف ةيؤرلا اوتبثأ نيذلا مهورخأتم حصألا ىلع وأ ةرعاشألا امأو " ةهج

 " ةنسلا جاهنم " يف مالسإلا خيش لاق ولعلا نونعي " ةهج يف ال ىري هنإ " :اولاق

:(Yo¥ /Y) 

 مولعم ءالؤه لوق نإ :نولوقي اهتافنو ةيؤرلا ةتبثم نم سانلا روهمجو "

 ال هنأ يزارلا هللا دبع وبأ ركذي اذهلو ؛مالكلا يف مهلوقك لقعلا ةرورضب داسفلا

 ."نيملسملا فئاوط نم دحأ ةيؤرلاو مالكلا ةلأسم يف مهلوقب لوقي

 هنإف هعجارف نيتم نيصر مالكب ةعيشلاو ةلزتعملا نم ةافنلا ىلع دري ذخأ مث

 هللاو :ًاقولخم ناك هللا ريغ يدوجو رمأ هب ديرأ نإ هنأ ةهجلا يف لوقلا ةلمجو سيفن

 نم نئاب هنإف «تاقولخملا نم ءيش هب طيحي الو هرصحي ال هقلخ قرف ىلاعت

 .ةمئألا نم عمج نع باتكلا يف يتأيس امك تاقولخملا

 .هدحو هللا الإ كانه سيلف ملاعلا قوف ام وهو يمدع رمأ "ةهجلا" ب ديرأ نإو

 فلسلا نع نيلقانلاو ءولعلل نيتبثملا مالك يف دارملا وه ريخألا ىنعملا اذهو

 دشر نبا لاقو. باتكلا رخآ يف مهنع يبطرقلا لقن يف امك ىلاعت هلل ةهجلا تابثإ

 :(52 ص) " ةلدألا جهانم نع فشكل |" ىف

 رمألا لوأ نم ةعيرشلا لهأ لزي مل ةفصلا هذه امأو :" ةهجلا يف لوقلا "

 ةيرعشألا اورخأتم اهيفن ىلع مهعبت مث ؛ةلزتعملا اهتفن ىتح هناحبس هلل اهنوتبثي
 لثم ةهجلا تابثإ يضتقت اهلك عرشلا رهاوظو «هلوقب ىدتقا نمو يلاعملا يبأك

 يتلا تايآلا نم كلذ ريغ ىلإ (لاق مث ةفورعملا تايآلا ضعب ركذ مث) :ىلاعت هلوق

 داع تاهباشتملا نم اهنإ اهيف ليق نإو ًالوؤم هلك عرشلا داع اهيلع ليوأتلا طلس نإ

 لزنت هنم نأو َءامسلا يف هللا نأ ىلع ةقفتم اهلك عئارشلا نأل ؛اهباشتم هلك عرشلا

 . (... نييبنلا ىلإ يحولاب ةكئالملا

 الا

 ہک تا



 ناكملا :ةئلاثلا ةهبشلا

 باوجلا مهف كيلع لهسي " ةهجلا " ةقباسلا ةهبشلا نع باوجلا تفرع اذإو

 :لاقي نأ وهو ةهبشلا هذه نع

 سانلا ريهامج ناهذأل ردابتي يذلا وهو يدوجو رمأ ناكملاب داري نأ امإ

 ىلاعت هللا نأ :باوجلاف. ولعلا ةفص ىلاعت هلل انتابثإب دارملا هنأ نومهوتيو «مويلا

 وه ذإ ؛تاقولخملا هزوحت ال ىلاعت وهف رابتعالا اذهب ناكم يف نوكي نأ نع هزئم

 هللا ردق امو] :ىلاعت لاق دقو ضرآلاو تاومسلا هيسرك عسو دق لب ؛ربكأو مظعأ

 تبثو [هنيميب تايوطم تاوامسلاو ةمايقلا موي هتضبق اعيمج ضرألاو هردق قح

 يوطيو ضرآلاب هللا ضبقي»:لاق هنأ إو يبنلا نع امهريغو " نيحيحصلا " يف

 .(؟ضرألا كولم نيأ كلملا انآ :لوقي مث هنيميب تاوامسلا

 قوف ىلاعت هللاف ولعلا نم ملاعلا ءارو ام وهو يمدع رمأ ناكملاب داري نأ امأو

 .تاقولخملا قلخي نأ لبق ناك امك يدوجولا ىنعملاب ناكم يف سيلو «ملاعلا

 ملعاف. ىلاعت هيلإ ناكملا ةبسن ءاملعلاو ةمئألا دحأ نع تأرقوأ تعمس اذإف

 ىلع درلاو «ىلاعت هل ولعلا ةفص تابثإ هب نوديري «يمدعلا هانعم هب دارملا نأ
 ناكم لك يف هنأ اومعز مث ةفصلا هذه هناحبس هنع اوفن نيذلا ةلطعملاو ةيمهجلا

 - 441/- ٤٤1 /۲) " ةينونلا " هتديصق يف ميقلا نبا ةمالعلا لاق ءيدوجولا هانعمب

 :" دصاقملا حيضوت " اهحرش عم ةعوبطملا

 ناش ملعأ هللا نأشو ءيش هقوفام رهاظ ربكأ هللاو

 ناكرألا اذ يسركلاو ضرألاو امسلا عسو هشرع ربكأ هللاو

 ناهربلاب نيضرأآلاو عيسلا ق ابطلا عسودق يسركلا كلذكو



 يسركلاو شرعلا قوف هللاو

 وقتذإ ناكم يفهورصحت ال

 هشرع نع مكلهجب هوتمهزن

 لخاد ال :مكلوقب هومدعتال

 مكراتسأ تكته ربكأ هللا

 نهو ِهَيَش نع لج ربكأ هللاو

 ناسنإلا رطاوخ هيلع ىفختال

 ناكملكياقحانبرناول

 ناث ناكم يف هومترص حو

 ناوكألا جرا خوهالوانيف

 نائيعدهل تناك نمل تثدبو

 نارفك يذ ليطعت نعو لشي

 نم رسيب مهفت نأ ىلاعت هللا نذإب تعطتسا قبس ام لكب ًاملع تطحأ اذإ

 هللا همحر فلؤملا اهقاس يتلا ةيفلسلا راثآلاو ةيوبنلا ثيداحألاو ةينآرقلا تايآلا

 فورعم ىنعم وه امنإ اهنم دارملا نأ " هرصتخم " كيدي نيب يذلا باتكلا اذه يف

 ىلع .هشرع ىلع هؤاوتساو «هقلخ ىلع هناحبس هولع وهو الأ «یلاعت هب قتال تباث

 هنمو ؛ءيش لك قلاخ وه ذإ ؛ناكم الو ةهج يف سيل كلذ عم هنأو «هتمظعب قيلي ام

 الف يبلسلا ىنعملاب اهرسف نم نأو «نيملاعلا نع ينغلا وهو «ناكملاو ةهجلا

 مدعل امهتابثإ الو ناكملاو ةهجلا ظفل قالطإ يغبني ال كلذ عم هنأ الإ ءهنم روذحم

 امهب دارأ نإ أظفل ئطخم وهف هللا ىلإ امهبسن نمف ؛ةئسلاو باتكلا يفامهدورو

 هب دارأ نإ ًاضيأ ىنعم ىئىطخم وهف الإو «ىلاعت هل ولعلا ةفص تابثإ ىلإ ةراشإلا

 .هقلخب ىلاعت ههيبشت وأ يدوجو ناكم يف ىلاعت هرصح

 نوكي دق هنأل ؛امهنم دارملا نايب عم الإ ًاقالطإ امهانعم يفن زوجي ال كلذكو

 يفن امهب نونعي امنإ امهل ةافنلا نأ ةدهاشملاب ملعن ائنآل ؛ةنسلاو باتكلل قفاوملا

 ىرت كلذلو ءاهب نينمؤملل هيبشتلاو ميسجتلا ةبسنو ةهج نم ىلاعت هلل ولعلا ةفص

 خيش ىلإ ميسجتلا ةبسنب جهلي لب كلذ لوح امئاد ندندي هتاقيلعت يف يرثوكلا



 " فلؤم كلذ ىلع هعبات مث ةبسانم لك يف ميقلا نبا هذيملتو ةيميت نبا مالسإلا

 مالسإ خيش ةيميت نبا نأ 1١( ص) اهدحأ يف لاق هنم نطاوم يف " نآرقلا ناقرف

 .#داه نم هل اف هللا للضي نمو# ميسجتلا لهأ

 نأ ذنم ميدق مهتلا هذه لثمي ثيدحلا ّلهأ نئسلا ءادعأو عدبلا لهأ ماهتاو

 يف ىرتسو ؛ةيهلإلا تافصلاو ديحوتلا لئاسم ضعب يف مهنيب فالخلا بشن

 :هلوق ىلاعت هللا همحر يزارلا متاح يبأ مامإلا ةمجرت

 لهآ اوُنَسُي نأ ةيمهجلا ةمالعو رثألا لهأ يف ةعيقولا عدبلا لهأ ةمالعو "

 ةمالعو :ةربجم ةنسلا لهأ اومسي نأ (ةلزتعملا) ةيردقلا ةمالعو ةهبشم ةنسلا

 ." ةيوشح رثألا لهأ اومسي نأ ةقدانزلا

 : ةو هلوق ىور نأ دعب لاق هنأ ةيميت نبا مالسإلا خيش ىلع مهءارتفا نإو

 ةيرفلا هذه نالطب نيب دقو فورعم ءاذه ىلوزنك «... ايندلا ءامسلا ىلإ هللا لزنيا

 يملعلا عمجملا ةلجم دادعأ ضعب يف خابطلا بغار خيشلا ةزاجإلا يف يخيش

 ةمجرت " هباتك يف راطيبلا ةجهب دمحم خيشلا ذاتسألا ةمالعلا انقيدص مث قشمدب

 ." ةيميت نبا مالسإلا خيش

 يورهلا ليعامسإ يبأ مالسإلا خيش مامإلا ىلع مهضعب هارتفا ام أوسأ نمو

 :(0/5) " ظافحلا ةركذت " نم هتمجرت يف فلؤملا ظفاحلا هركذ ام يراصنألا

 دلبلا خياشم عمتجا هتامدق ضعب يف (ةاره) نالسرأ بلآ ناطلسلا مدق امل "

 نحنو ناطلسلا درو :اولاقو هيلع اوملسو ليعامسإ يبأ ىلع اولخدو ؛هؤاسؤرو

 اوؤطاوت دق اوناكو «كيلع مالسلاب ًادبن نأ انببحأف هيلع ملسنو جرخن نأ مزع ىلع

 ةداجس تحت بارحملا يف هولعجو ًاريغص ساحن نم ًامنص مهعم اولمح نأ ىلع
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 ؛يراصنألا نم اوثاغتساو ناطلسلا ىلإ اولخدو هتولخ ىلإ ماقو اوجرخو «خيشلا

 ثعب نإو (!) هتروص ىلع هللا نأ معزي ًامنص هبارحم يف كرتي هنأو مسجم هنأل

 رادلا اولخدف ةعامج هعمو ًامالغ ثعبو ناطلسلا ىلع كلذ مظعف «هدجي ناطلسلا

 نم ناطلسلا ثعبف «منصلاب مالغلا عجرو «منصلا اوذخأف بارحملا اودصقو

 لاقف. هبضغ دتشا دق ناطلسلاو ءاملعلاو منصلا ىأرف ىتأف يراصنألا رضحأ

 نع تسل :لاق. ةبعللا ةهبش رفصلا نم لمعي منص اذه :لاق ؟اذه ام :هل ناطلسلا

 لوقت كنأو ءاذه دبعت كنأ نومعزي ءالؤه نإ :لاق ؟ينلأست معف :لاق. كلأسأ اذه

 اذه كناحبس " :يروهج توصو ةلوصب يراصنألا لاقف ؛هتروص ىلع هللا نإ

 هراد ىلإ جرخأف هب رمأف هيلع اوبذك مهنأ ناطلسلا بلق يف عقوف. " ميظع ناتهب

 ةيلب يف لجرلا اذه دي يف نحن :اولاقف - مهددهو - ينوقدصا مهل لاقو ءامركم

 لكف :هلعل) لكوو مهب رمأف ءانع هرش عطقن نأ اندرأف ةماعلاب انيلع هئاليتسا نم

 ." مهرداصو مهنم دحاو لكب

 ينيوجلا دمحم يبأ مامإلا مالك نم ًاعفان ًالصف ماركلا ءارقلا ىلإ لقنأ اماتخو

 نم ىنعمب ماهفألا ىلإ ةلأسملا هله بيرقت يف " ةيقوفلاو ءاوتسإلا " ةلاسر رخآ يف

 :لاق هفرع نمل كلفلاو ةئيهلا ملع

 هنأل حيحص اهمكحو ءةسدنهلا هتضتقا امب اومكح ملعلا لهأ نأ بيرال "

 ةرك نأو ؛يولعلا ملاعلا فوج يف ضرألا نأب هيف '””نسحلا رباكي ال ناهربب

 عيمج نم اهب ةطيحم ءامسلاو ةخيطب فوج يف :ةخيطبك ءامسلا طسو يف ضرألا

 لفسلا ىهتنم وهو زكرملا وهو ضرألا ةرك فوج وه ملاعلا لفس نآو ءاهبناوج

 .لّكن :اهباوص لعلو ءاذك )١(
 .سحلا :اهباوص لعلو اذك (؟)

 ہا



 انضرف ول ثيحب ًاقوف نوكيو ًاتحت نوكي ال لب ءًاتحت ىمسي ال هنود امو تحتلاو

 ولو «قوف ةهج ىلإ قرخلا ناكل ؛ةهجلا كلت ىلإ ملاعلا لفس وهو زكرملا قرخ

 .”"'قوف ةهج ىلإ دعصل ىرخألا ةهجلا كلت نم ءامسلا ةهج قرخلا ذفن

 ىلإ قرشملا ةهج نم ضرألا ةرك ىلع رفاس ًارفاسم اضرف ول انأ كلذ ناهربو

 عطقو ريسلاب أدتبا ثيح ىلإ ةركلا ىلع ًارفاسم ىشمل «ًارفاسم دتماو برغملا ةهج
 ءامسلاو هتحت ضرألا حربي مل اذه هرقس يف وهو «هنم لفسأ رظانلا هاري امم ةركلا

 نأل ؛اهتحت ال ضرألا قوف يه ضرألا تحت سحلا اهدهشي يتلا ءامسلاف «هقوف

 ةهج يأ نم ضرألا قوف تناك ءامسلا تناك فيكف تاذلاب ضرألا قوف ءامسلا

 :لاق. اهتضرف

 نم فيكف :تاذلاب ضرألا ىلع اهولع ءامسلا وهو مسج اذه ناك اذإو "

 كبر مسا حبس# :ىلاعت لاق امك تاذلاب ءيش لك ىلع هولعو ءيش هلثمك سيل

 * مهقوف نم مهبر نوفاخي# ةيقوفلا ركذ ديجملا نآرقلا يف رركت دقو (ىلعألا
 ولعلاو :تاذلاب يلعلا وهف «هل يتاذ ءيش لك ىلع هولعو هناحبس هتيقوف نأل...

 ةبتر نع ناوكألل يناذ طاطحنالاو بوسرلاو لوفسلا نأ امك «هب ةقئاللا هتفص

 هنع هب زيمتي قولخملاو قلاخلا نيب دح لوفسلاو ولعلاو «هولعو هتمظعو هتيبوبر

 هنع لقتسم هاوس امو ناوكألا قلخ لبق ناك امك وهو «تاذلاب يلع هناحبس وه

 مث «ضرآلا ىلإ ءامسلا نم رمألا ربدي :هشرع ىلع يلعلا هناحبس وهو «تاذلاب

 لذه زعيو ءاذه يفشيو ءاذه ضرميو ءاذه تيميو ءاذه ييحيف «هيلإ رمألا جرعي

 ًادبع هللا محرف ءهب مئاق ءيش لكو «هسفنب مئاقلا مويقلا يحلا وهو ءاذه لذيو

 .[هنم]." ةيشرعلا " ةلاسرلا يف ةيميت نبا مالسإلا خيش اذه وحن ركذ دقو :تلق )١(

 ا ماما 0١ ۹ را dens eesees nenas ceree serete carer ا ا teeta tettet tetera ما



 ءانآ قحلا فشك يف هبر ىلإ رقتفاو ءراكنإلاب اهجلاعي ملو ةلاسرلا هذه هيلإ تلصو

 يفوءاهلوزن يف هلقعب َرَكَفَو :تافصلا يف صوصنلا لمأتو «راهنلا [فارطأو] ليللا

 هبلق هللا حتف نمو ؟تاقولخملا نم اهملعي ديرأ يذلا امو ؛هل تلزن يذلا ىنعملا

 هل اهتابثإو ءاهنم هيلإ هجوتلاو ءاهب ىلاعت برلا ةفرعم الإ دارملا سيل هنأ فرع
 .فييكت الو «ليطعت الو «ليوأت الب «هتمظعو هلالجب قيلي امك ءاهنايعأو اهقتاقحب

 رصبتسا نمل ةيافكو «ربدت نمل غالب كلذ يفو «فوقو الو «دومج الو «ليثمت الو

 . " ىلاعت هللا ءاش نإ

 :اهب نمؤملا بلق يف ةديقعلا هذه رثأ ًانيبم ًاريخ هباثأو ىلاعت هللا همحر لاقو

 هنأو «ةيفيك الو رصح الب هشرع ىلع ٍلاع «ءامسلا قوف هللا نأ نقيأ اذإ دبعلا "

 نمو «هئاعدو ههجوتو هتالص يف ةلبق هباقل راص ؛همدق يف ناك امك هتافص يف نآلا

 ةهجو فرعي ال ًاعئاض ىقبي هنإف هشرع ىلع هتاوامس قوف هنأب هبر فرعي ال

 ةصقان ةفرعم [ناقيإلا] اذه الب كلتو همدقو هرصبو هعمسب فرع ول نكل «هدوبعم
 ربكو ةالصلا يف لخد اذإف :ءايشألا قوف هدبعي يذلا ههلإ نأ فرع نم فالخب

 يف هدرفأ امك هل ًادرفم ءرصحلا نع ىلاعت هبر اهزنم «شرعلا ةهج ىلإ هباق هجوت
 ىلإ ةراشإلا اننكمي الو انمزاولو اندودح نم تاهجلا هذه نأ ًاملاع «هتيلزأو همدق

 ةهج ىلإ هتراشإ يف هل دب ال ثدحملاو «نوثدحم انأل ؛اهب الإ هتيلزأو همدق يف انبر

 هنأ دقتعيو «هسفن نم وه مهوتي امك ال «هتمظعب قيلي امك هبر ىلإ ةراشإلا كلت عقتف

 هتردقو هتطاحإو ؛هرصبو هعمسو هملعب مهعم وه «هقلخ نم بيرق هولع يف

 وأ ةالصلا يف كلذب هبلق رعش ىتمو «شرعلا قوف ءايشألا قوف هتاذو «هتئيشمو

 ةمظعلا ةعشأ هتسكعو «ناميإلاو ةفرعملا راونأب ءاضأو «رانتساو هبلق قرشأ هجوتلا

 نع هبر هزنو ؛هناميإ يوقو ؛هردص كلذل حرشناف ؛هسفنو هحورو هلقع ىلع

 ۵و لم
 1 ہا



 نيقباسلا قاوذأ نم ًائيش كاذنيح قاذو ءلولحلاو رصحلا نم هقلخ تافص

 ملعأ منغلا ةيعار '''ةيراجلا نوكتو «هدوبعم ةهجو فرعي ال نم فالخب «نيبرقملا
 " ىنعمب ينأت " يف " نإف ءامسلا ىلع هنأب هتفرع " ءامسلا يف" :تلاق اهنإف هنم هللاب

 لازي ال هنإف ؛هدوبعم ةهجو فرعي ال هنوكل هنم هللاب ملعأ ةيعارلا نوكت نمف " ىلع

 .ناميإلاو ةفرعملا راونأب رينتسي ال «بلقلا ملظم

 هشرع قوف نم هالوم ىلإ رظنيلو «برجيلو «هب نمؤيلف لوقلا اذه ركنآ نمو

 «قيقحتلاو دوجولاو تابثإلا ةهج نم ًارصبم ؛هجو نم ىمعأ ؛هجو نم ًارصبم هبلقب
 ءاش نإ هترمث دجو كلذ مَع اذإ هنإف «فييكتلاو رصحلاو ديدحتلا ةهج نم ىمعأ
 هناحبس هللاو ««ريبخ لثم كئبني الو# ًالجآو ًالجاع هتكربو هرون دجوو «یلاعت هللا

 ." نيعملاو قفوملا

 .(٦۷-۷٦ص)"ولعلا رصتخم"

 ركنأ نم ىلع درلاو ىلاعت هلل ءاوتسالا ةفص تابثإ باب [١٠؟]

 مزلتسي هلل تافصلا تابثإ نأ :ةلطعملا ةهبش ىلع درلاو كلذ

 هلك كلذ لوح ينيوجلا مامإلا نع مهُم ِلَقَن عم «هيبشتلا

 :["'ولعلا رصتخم '' ةمدقم يف مامإلا لاق]

 هتروطخو باتكلا عوضوم

 رطخأ نم يه ةلأسم جلاع دق باتكلا اذه نأ ميركلا ئراقلا اهيأ ملعا

 ىتح ةلزتعملا تَّدِحَو نأ ذنم اهلوح نوملسملا قرفت يتلا ةيداقتعالا لئاسملا

 .ًأطخ. ةيذاجلا :لصألا ىف 0



 ةنسلاو باتكلاب ةتباثلا هقلخ ىلع لجو زع هللا ولع ةلأسم يهو الأ اذه انموي

 توبثلا يف اهلثم ركني نأ ملسمل ناك امو «ةميلسلا ةرطفلا دهاشب معدملا ةرتاوتملا

 نم سانلا ىلعو مهسفنأ ىلع اوحتف ةنسلا نع ةفرحنملا قرفلا ضعب نأ الول

 نأ هب مهعنمو ًاميظع ًاديك ناسنإلا هودعل هب ناطيشلا داك دقلف ليوأتلا باب مهدعب

 نأ مالكلا يف لصألا نأ ىلع اوقفتا دق مهو !؟ال فيك ًاميقتسم ًاطارص اوكلسي

 :ةقيقحلا رذعت دنع الإ زاجملا ىلإ اهنع جورخلا زوجي ال هنأو ةقيقحلا ىلع لمحي

 كنإف كلذ عمو «هلحم يف لصفم وه امك «ةيظفل وأ «ةيفرع وأ ؛ةيلقع ةنيرقل وأ

 قطنم نع رومألا دعبأو بابسألا هفتأل هولصأ يذلا لصألا اذه نوفلاخي مهارت

 مهافت وأ مهف ايندلا يف ميقتسي لهف ءًاقح هيبن ثيدحو هللا مالكب نمؤملا ناسنإلا

 لوقيف نيلوأتملا كئلوأ لاثمأ نم لوأتم يتأيف "ريمألا ءاج" :ًالثم لئاق لاق اذإ

 .ريدقتلا نم كلذ وحن وأ ريمألا دبع ءاج ينعي :ةريصقلا ةلمجلا هذه ريسفت يف

 هيلإ راصي ال زاجملا :هل ليق اذإف زاجم اذه نأب كباجأ كلذ هيلع تركنأ اذإف
 كلداج وأ تكس “انه ةنيرق الو ةنيرقل وأ انه ةنكمم يهو ةقيقحلا رذعت دنع الإ

 .لطابلاب
 قرفلا لك هعنص ام كلذ :تلق ؟لقاع كلذ لعفي لهو :لئاق لوقيدقو

 :ثالث ةقيقحلا نع هيلإ لودعلل ةبجوملا زاجملا نئارق )١(

 :هنمو .امهلهأ يأ #اهيف انلبقأ يتلا ريعلاو اهيف انك يتلا ةيرقلا لأساو## :ىلاعت هلوقك ةيلقعلا

 .(لذلا حانج امهل ضفخاوو#

 .ينبي ال هنأ فرعي امم هلثم نأل ينبي نم رم يأ احرص يل نبا ناماه ايؤ# لثم ةيقوفلا :ةيناثلا

 .رونلا ريغ هللا نأ ىلع ليلد اهنإف *هرون لثم# وحن :ةئلاثلا
 ىلع قحلا راثيإ" :رظنا نئارقلا هذه دحأ نع اهدرجت ةلطابلا ةوعدلا ةرامأو :ملعلا لهآ لاق

 .[هنم].يناميلا ىضترملا ةمالعلل ١55 -١17( ص) "قلخلا

 يا



 مهريغو ةلزتعملا نم ةيهلإلا تافصلاو ءامسألا قئاقح نوركني نيذلا ةلوأتملا

 نيلثم دصتقن امنإو لاثمألا برضب ًاريثك كب دعبن الو «فلخلا نم مهب رثأت نمم
 بلصب ةلص هل رخآلاو ءًامامت قباسلا لاثملا هبشي امهدحأ ميركلا نآرقلا نم

 .باتكلا عوضوم

 :[لاق مث لوألا لاثملا مامإلا ركذف]

 َضَْألاَو ِتاَواَمَّسلا لح يذلا هلل ُمُكَبَرَّنِإإل :ىلاعت هلوقف رخآلا لاثملا امأو

 َعَقَر يذلا هللا# هولوأتف هلوقو (ه4:فارعألا»#ٍضْرَعْلا ىلع ىَوَتسا من ماي هس يف
 فلخلا لوأت دقف .(؟:دعرلا6شْرَعْلا ىلع ىو ٌمُكاَجتْوَرَكِدَمَع رعب ِتاَواََّسلا

 ريربت يف مهدنع عاشو «ءاليتسالاب امهوحنو نيتيآلا نبتاه يف روكذملا ءاوتسالا

 :رعاشلا لوق مهداريإ كلذ

 قارهم مدو فيس ريغعب قارعلا ىلع رشب ىوتسادق

 نأ ىلعو هلاطبإ ىلع ةغللاو ثيدحلاو ريسفتلا ةمثأ تاملك قافتا نيلهاجتم

 مهلاوقأ ىرتس امك هيلع عافترالاو ءالعتسالا وه امنإ شرعلا ىلع ءاوتسالاب دارملا

 مهيفو «نرق دعب ًانرق ةتباثلا ديناسألاب مهنع "ولعلا رصتخم :يأ" باتكلا يف ةيورم
 ظفاحلاو (67 ةمجرتلا) هيوهار نب قاحسإ مامإلا لثم. هيلع ءاملعلا قافتا لقن نم

 .بابلا اذه يف ةجح امهب ىفكو ٠١١( ةمجرتلا) ربلا دبع نبا

 "نيرداس - مهنم اليلق الإ - فلخلا ءاملع ىرن لازن ال اننإف كلذ عمو

 تافصلا تايآ نم اهريغو ءاوتسالا ةيآل مهريسفت يف فلسلل مهتفلاخم يف

 .اهثيداحأو

 ل .نيرئاس :اهباوص لعلو اذك (7



 :لوقأف كلذ ببس نع ءارقلا ضعب لءاستي دقو

 ءالعتسالا - أطخ - مهمهف مث فلسلا عابتا نع مهضارعإ الإ وه سيل

 ًايفانم اذه ناك املو ءقولخملاب قئاللا ءالعتسالا هنأ ةميركلا تايآلا يف روكذملا

 مهنأ مهنم ًاَظ قباسلا مهليوأت ىلإ مهفلا اذه نم اورف ًاقافتا هلل بجاولا هيزنتلل

 .هناحبس هب قيلي ال امب ىلاعت هللا ىلع لوقلا نم اوجن كلذب

 نمزلا نم ةهرب روكذملا ليوأتلاب نيلئاقلا ءاملعلا ءالؤه رابك نم ناك دقلو

 هتمجرت يف هنايب يتأيس امك يرعشألا نسحلا وبأ مامإلا مهنم ملعلا لهأ نم ةعامج

 مامإ دلاو يعفاشلا ينيوجلا دمحم وبأ ليلجلا ةمالعلا مهنمو )١١(: باتكلا نم

 ءاوتسالا مهف يف فلسلا عابتا ىلإ ىلاعت هللا هاده مث (41/8) ةنس ىفوتملا نيمرحلا

 امك هللا يف هناوخإل ةحيصن اهمدق ةعفان ةلاسر كلذ يف فلآ مث «تافصلا رئاسو

 نم ةلحرم يف هددرتو هّريحت ًاقيقد ًافصو اهيف فصو دقو اهتمدقم يف كلذب حرص

 نيذلا هرصع يف مالكلا ءاملع عابتأ نيبو فلسلا عابتأ نيب ةيملعلا هتايح لحارم

 :لئاسم ثالث يف ًاريحتم رهدلا نم ةهرب تنك يننأ ملعا "

 .تافصلا ةلأسم- ١

 .ةيقوفلا ةلأسم - *

 .ديجملا نآرقلا ىف توصلاو فرحلا ةلاسمو - ۳

 عيمج يف رصعلا لهأ بتك يف ةدوجوملا ةفلتخملا لاوقألا يف ًاريحتم تنكو

 ليوأت الب اهتابثإ وأ ءاهيف فوقولاو اهرارمإ وأ ءاهفيرحتو تافصلا ليوأت نم كلذ

 هلوسر ةنسو ىلاعت هللا باتك يف صوصنلا دجأف. ليثمت الو هيبشت الو ليطعت الو
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 كلذكو ةيقوفلاو ولعلا تابثإ يف كلذكو تافصلا هذه قئاقحب ةثبنم ةقطان ةا
 .توصلاو فرحلا يف

 رهقلاب ءاوتسالا لوؤي نم مهنم مهبتك يف نيملكتملا نم نيرخأتملا دجأ مث

 «نيتمعنلا وأ نيتردقلاب نيديلا لوؤيو.رمألا لوزئب لوزنلا لوؤيو «ءاليتسالاو

 مالك نولعجي كلذ عم مهدجأ مث كلذ لاثمأو «مهبر دنع قدص مدقب مدقلا لوؤيو

 ةرابع فورحلا هذه نولعجيو «توص الب فرحألاب تاذلاب ًامئاق ىنعم ىلاعت هللا

 .مئاقلا ىنعملا كلذ نع

 ةفئاط لثم ةلزنم يردص يف مهل موق اهضعب وأ لاوقألا هذه ىلإ بهذ نممو

 تفرع - هنع هللا يضر - يعفاشلا بهذم ىلع ينأل نييعقاشلا ةيرعشألا ءاهقف نم

 هذه لشم ىلإ نوبهذي ةلجألا خويشلا ءالؤه لثم دجأف ؛هماكحأو ينيد ضئارف

 كلذ عم ينإ مث :مهملعو مهلضفل ماتلا داقتعالا مهيف يلو يخويش مهو لاوقآلا

 ردكلا دجأو اهيلإ يبلق نئمطي ال تازازح تاليوأتلا هذه نم يبلق يف دجأ

 ريحتملاك تنكف اهب ًانورقم هحارشنا مدعو ردصلا قيض دجأو اهنم ةملظلاو

 .هريغتو هبلقت يف هبلق نم لملمتملا . هربحت يف برطضملا

 ةفاخم لوزنلاو ءاوتسالاو ولعلا تابثإب لوقلا قالطإ نم فاخأ تنكو

 ةنسو هللا باتك يف ةدراولا صوصنلا تعلاط اذإف كلذ عمو «هيبشتلاو رصحلا

 ااو هللا لوسرلا دجأو يناعملا هذه قئاقح ىلإ ريشت اصوصن اهدجأ ةا هلوسر

 رضحب ناك 9پ هنأ رارطضالاب ملعأو ءاهب هل ًافصاو هبر نعًاريخم اهب حرص دق

 ال مث ءيفاجلاو ؛يبارعألاو «ديلبلاو ءيكذلاو «ءلهاجلاو «ملاعلا فيرشلا هسلجم

 امم ًارهاظ الو ًاّضن ال اهب هبر فصي ناك يتلا صوصنلا كلت بقعي ًائيش دجأ



 لثم «نيملكتملا ءاهقفلا يخياشم ءالؤه اهلوأت امك اهلوؤيو اهقتاقح نع اهفرصي

 هنأ هج هنع دجأ ملو. كلذ ريغو لوزتلل رمألا لوزنو ؛ءاوتسالل ءاليتسالا مهليوأت

 نيديلاو ةيقوفلا نم هبرل هتفص يف همالك نم رهظي امب ناميإلا نم سانلا رذحي ناك
 ام ريغ ةنطاب رخأ يناعم تافصلا هذهل نأ ىلع لدت ةلاقم هنع لقني ملو ءاهريغو

 "... لوقي لجو زع هللا دجأو اهلولدم نم رهظي

 ءزج وه امم كلذ يف ثيداحألاو ةيقوفلاو ءاوتسالا يف تايآلا ضعب ركذ مث

 1/8١'2: ص) لاق مث باتكلا يف يتأيس امم ريسي

 ؛ليطعتلا ةوامعو «ليوأتلا ةهبش نم انصّنخت هاندقتعاو كلذ انملع اذإ "

 هشرع ىلع هءاوتساو هتيقوفو هناحبس انبر ولع انتبثأو «ليثمتلاو هيبشتلا ةقامحو

 نإف هل حرشنت رودصلاو كلذ يف حضاو قحلاو «هتمظعو هلالجب قيلي امك

 هريغو ءاليتسالاب ءاوتسالا فيرحت لشم ةحيحصلا لوقعلا هابأت فيرحتلا
 هذهب هسفن انل فصو ىلاعت برلا نأ نوك عم يعو لهج كلذ يف فوقولاو

 انفيرعت يف هنم دوصقملا نع لودع اهيفنو اهتابثإ نع انفوقوف ءاهب هفرعنل تافصلا

 .كلذ يف فقن الو ال هسفن هب فصو ام تبثثل الإ اهب هسفن انل فصو امف ؛اهايإ

 الب تابثإلل ىلاعت هللا هقفو نمف. ةلاهجو ةقامح ليثمتلاو هيبشتلا كلذكو

 ءاش نإ هنم بولطملا رمألا ىلع فقو دقف فوقو الو فييكت الو فيرحت
 ."ىلاعت هللا

 " ءاوتسالا " ليوأت ىلع مالكلا ءاملع لمح يذلا ببسلا نيبي عرش مث

 :(18- ١8١ ص) لاقف ءاليتسالاب

 .[هنم]. (ةيرينملا لئاسرلا ةعومجم) )١(

o 
 ہا



 ءاوتسالا اولّوأ نيذلا خويشلا ءالؤه لاح يف يردص هللا حرش يذلاو"

 قيليام الإ ىلاعت برلا تافص يفاومهف ام مهنأب يملع وه... ءاليتسالاب

 نع مالكلا اوفرح كلذلف... الو هب قيلي ءاوتسا هللا نع اومهف امف :نيقولخملاب

 :ىلاعت هللا ءاش نإ كلذ نايب ركذنو. هب هسفن ىلاعت هللا فصو ام اولطعو هعضاوم

 ملعلاو رصبلاو عمسلاو ةايحلا تافص تابثإ ىلع نوقفتم مهايإو نحن انأ بيرال
 يذلا ضرعلا اذه الإ ةايحلا نم لقعن ال اعطق نحنو ؛هلل مالكلاو ةدارإلاو ةردقلاو

 انحراوجب موقت ًاضارعأ الإ رصبلاو عمسلا نم لقعن ال كلذكو ءانماسجأب موقي

 تافص يه كلذك هرصبو «كلذك هملعو «ضرعب تسيل هتايح :نولوقي مهنأ امكف

 «ةفيكم تسيلو ةمولعم هتايح :نحن لوقن كلذكف ءانب قيلت امك ال هب قيلت امك

 كلذ عيمج سيل نامولعم هرصبو هعمس كلذكو «ًافيكم سیلو مولعم هملعو

 .هب قيلي امك وه لب ًاضارعأ

 توبثك ةتباث ينعأ ةمولعم هتيقوفف ؛هلوزنو هؤاوتساو هتيقوف هنيعب كلذ لثمو

 ةتباث ةمولعم هتيقوف كلذك :نافيكي الو نامولعم امهنإف رصبلا ةقيقحو عمسلا ةقيقح

 قيلي لاقتنا وأ ةكرحب فيكم ريغ مولعم هشرع ىلع هؤاوتساو هب قيلي امك ةفيكم ريغ

 ريغ توبثلاو ةلمجلا ثيح نم ةمولعم هتافص لالجو .هتمظعب قيلي امك لب قولخملاب

 نم ىمعأ هجو نم اهب ًارصبم اهب نمؤملا نوكيف ديدحتلاو فييكتلا ثيح نم ةمولعم

 اذهبو ؛ديدحتلاو فيكتلا ثيح نم ىمعأ :دوجولاو تابثإلا ثيح نمار صبم ؛هجو

 هيبشتلاو فيرحتلا يفن نيبو هب هسفن ىلاعت هللا فصو امل تابثإلا نيب عمجلا لصحي

 اهقئاقحب نمؤنو هب هفرعنل انل هتافص زاربإ يفانم ىلاعت برلا دارم وه كلذو فوقولاو

 الو عمسلاو ءاوتسالا نيب قرف الو ؛ليوأتلاو فيرحتلاب اهلطعن الو هيبشتلا اهنع يفننو

 .صتلا هب درو لكلا ءرصبلاو لوزتلا نيب
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 متفصوو متهبش :عمسلا يف مهل لوقن «متهبش :ءاوتسالا يفانل اولاق نإف

 ال :ةيقوفلاو ءاوتسالا يف انلق ؛هب قيلي امك لب ضرعال :اولاق نإف :ضرعلاب مكبر

 هجولاو ديلاو لوزنلاو ءاوتسالا يف هب انومزلي ام عيمجف «هب قيلي امك لب رصح

 رصبلاو عمسلاو ةايحلا يف هب مهمزلن هيبشتلا نم بجعتلاو كحضلاو مدقلاو

 امالو حراوج اهلعجن ال نحن كلذك. ًاضارعأ مه اهنولعجي ال امكف «ملعلاو

 هجولاو لوزنلاو ءاوتسالا يفاومهفي نأ فاصنإلا نم سيلو قولخملا هب فصوي

 .فيرحتلاو ليوأتلا ىلإ اوجاتحيف نيقولخملا تافص ديلاو

 عيمج تابثإب هلل نادو ءانتحيصن َلِبَقَو هدقتعاو انلق ام فرع فصنأ نمو

 اذهو. فوقولاو ليوأتلاو ليطعتلاو هيبشتلا اهعيمج نع ىفنو «كلتو هذه هتافص

 وهو دحاو عضوم يف تءاج كلتو تافصلا هذه نآل ؛كلذ يفانم هللا دارم

 ضعبب نمآ نمك انك اهانلوأو هذه انفرحو ليوأت الب كلت انتبثأ اذإف ءةنسلاو باتكلا

 " ىلاعت هللا ءاش نإ ةيافكو غالب اذه يفو ضعبب رفكو باتكلا

 يذلا ببسلا ىلاعت هللا همحر ينيوجلاك مامإلا مالك نم حضو دقل :تلق

 (ءاوتسالا) ةيآ ريسفت يف فلسلا ةفلاخم ىلع - هللا ءاش نم الإ - فلخلا لمح

 هيبشت اذهو قولخملاب الإ قيلي ال ءاوتسا - انلق امك ًأطخ - هنم اومهف مهنأ وهو

 دق ليوأتلاب هنم اورف يذلا نأ اًمح بيرغلا نمو ءاليتسالاب هايإ مهليوأتب هوفتف
 :ةيتآلا رومألاب كلذ رصح نكميو ريثكب هنم رشأ وه اميف هباوعقو

 هب قيلي ايقيقح اولع هقلخ ىلع هللا ولع ةغص راكنإ وهو ليطعتلا :لوألا

 ينيوجلا مامإلا مالك يف نيب وهو.ىلاعت

 نوكي ال ةغل ءاليتسالا نإف ؛هرمأ يف هداضي هقلخ يف هلل كيرشلا ةبسن :يناثلا



 :اهيف ءاج دقف يبارعألا نبا يوغللا مامإلا ةمجرت يف هارتس امك ةبلاغملا دعب الإ

 ؛تكسا :مامإلا مهل لاقف. ىلوتسا :هانعم ءاوتسالا ًارسفم همامأ لاق الجر نأ

 امهيأف داضم هيف هل نوكي ىتح ءيشلا ىلع ىلوتسا " :لجرلل لوقت ال برعلا

 كانه هتنيب امك حيحص هنع هدئسو. " هل داضم ال ىلاعت هللاو. ىلوتسا :ليق بلغ

 " ةيمهجلا ىلع درلا " يف يوحنلا هيوطفن ةمالعلا هب جتحاو )7١١( قيلعتلا يف

 )١١9(: هتمجرت يف هارتس امك

 نم ىلاعت هللا (!؟) نكمت ىتح ىلاعت هلل داضملا وه نم :ةلوأتملا لأسنف

 ؟هنع هكلم ىلع ءاليتسالاو هيلع بلغتلا

 ريسفت ىلإ مهعوجرو مهليوأتل مهضفرب الإ هنم مهل صلخم ال مازلإ اذهو

 " لوأت هنأ كلذو ىرخأ ةعقابب ءاج مهيملكتم ضعب اذهل هبنتاملو فلسلا

 ىنعم نع درجم ءاليتسا هنأب " ءاوتسالا " نم دارملا مهدنع وه يذلا " ءاليتسالا

 ."ةلاغملا

 ام نسحأ نإف يبارعألا نبا نع قبس امك ةغل افلاخم هنوك عم اذهو :تلق

 هذه ىلإ مهب لخد يذلا ام يرعش تيلو «ليوأتلل ٌليوأت هنإ :هيف لاقي نأ نكمي

 .ةهباشملا نع ًادرجم ءالعتسا ىلعتسا :اولوقي نأ مهب ىلوألا ناك سيلأ قزآملا

 ءاوتسالا نآل ؟ةمزال ريغ يهو فيكف ةهباشملا مزلتسي ةخل ءالعتسالا ناك ول اذه

 ىلع ءاوتسالا تايآ يف امك ىلاعت هللا ىلإ ًابوسنم ءاج دق ةغللا نع ًالضف نآرقلا يف

 حون ةئيفس يف لاق امك هناحبس هريغ ىلإ ًابوسنم ءاج امك اهضعب ىضم دقو شرعلا
 ريغ ةنيفسلا ءاوتساف © هقوس ىلع ىوتسا# تابنلا يفو # يدوجلا ىلع توتسا#

 .[هنم].ملعملا نبا نع (5 ”١ ص ) " تافصلاو ءامسألا " ىلع هقيلعت يف يرثوكلا هلقن )١(
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 سأر ىلع ريطلا ءاوتساو ءةبادلا رهظ ىلع ناسنإلا ءاوتسا كلذكو «تابتلا ءاوتسا

 «هبسحب ءيش لك ءاوتسا نكلو «ءاوتسا اذه لكف حطسلا ىلع ؛هؤاوتساو «ناسنإلا

 ءالعتساو ءاوتسا وه ىلاعت هللا ءاوتساف ؛ةقيقحلا يف فلتختو ءظفللا يف كرتشت

 .ءيش هلثمك سيل ىلاعت هب قيلي

 ةنسلأ ىلع الإ ًاقلطم ىلاعت هللا ىلع هقالطإ تأي ملف ءاليتسالا امأو

 نم وه ءيشب هللا اوفصي نأ مهل نيز دقل هلهأب مالكلا عنص ام لمأتف نيملكتملا

 ءيش هلثامي ال يذلا ءالعتسالاب هوفصي نأ اوضري ملو هصاصتخاو قولخملا ةعيبط

 كيتأتو هلهأو مالكلا مذ ىلع اوعمتجا نأ كلذ دعب بجع الف .فلسلا هب لاق دقو

 يف يكبسلا لاقف فلخلا ضعب كلذ ىلع مهقفاوو باتكلا يف مهنع لوقنلا ضعب

 ١١(: ص) "ليقصلا فيسلا " ةلاسر ةمدقم

 ةينانويلا ةمكحلاو مالكلا ملع :نيئيش نم رضأ دئاقعلا ىلع سيلو "

 «هتبيه طوقس امإو ء«هضعب يف أطخ امإ ةرطاخم اهمالك يف ثالثلا قرفلا عيمجو...

 ىلع نوقابلا سائلا مومعو نوعباتلاو ةباحصلا هيلع ناك ام هلك كلذ نم ملاسلاو

 . " ةميلسلا ةرطفلا

 .(7-29هص)" ولعلا رصتخم "

 ةفص لّطع نمم عدبلا لهأ ضعب ىلع درلا باب ]11

 بيبح نب عيبرلا دنسم ىلع مالكلا عم اهريغو ءاوتسالا

 :[لاق هنأ هام يبنلا نع يور]

 كلذ امو :ليق. ٍةليبق ىلإ ٍةليبق نمو «عبر ىلإ عبر نم لني نأ ُكرَّشلا ُكِشوُيا
 .(َةَفّصلاب ًاَدَح هللا نود مكدعب نوتأي موق :لاق ؟ةلرشلا



 :[مامإلا لاق]

 مل هنإف.كلذ يف ةبارغ الو «ةرهاظ هيلع مالكلا ملعو ةكرلاو عضولا راثآو

 فرعُي ال يذلا "بيبح نب عيبرلا دنسم" هب درفت امنإو ءةنسلا لهأ نم دحأ هوري

 ةعبطم- ۲٠١ /) هيف لاقف ! ةيضابإلا هعابتأ دنع ىتح طبضلاو ةقثلاب هفلؤم

 :لاق ةو هللا لوسر نأ :كلام نب سنأ انثدح :ديز نب رباج لاق :(ةماقتسإلا

 نم هعامسب حرصي مل - «عيبرلا ةلاهج مغر هنإف - قّلعم دانسإ اذهو :تلق

 الإ هب ملع هعابتأ دنع سيلو ءةافولا لوهجم ةلادعلا لوهجم هنإف «ديز نب رياج

 :هصنام هتحت اوعبط «(توريب - حتفلا) راد يف "هدنسم" اوعبط نيذلاف ءنظلا

 نب هللا دبع خيشلل هحرش اوعبط نيذلاو ! "ةثعبلا نرق رخآ نم ءاغبنلا دارفأ دحأ"

 ةيناثلا ةئاملا ةمئأ نم" :كلذ ناكم اوعبط نامع ةنطاس يف يملاسلا ديمح

 ذاتسألا نأ كلذ ىلع لدي اممو !4نيقْيَمْسُمِب نحت اَمَو ان الإ نت نإ !"ةرجهلل

 حرشلل هميدقت يف لاق - ةاباحملا هل تءاش ام مهاباح دقو «هنع هللا افع - يخونتلا

 :(د ص)روكذملا

 يف "هدنسم" عمجب أدب هنأ ردقن اننإف .هتايح خيرات ىلع رثعن ملاننأ عمو"

 :هل نيبتي موعزملا دنسملل يملاسلا حراشلا ةمدقم أرق نمو. "... ةيناثلا ةثاملا ردص

 يوحي هنأو «يناردسلا ميهاربإ نب فسوي خيشلا هبتر هنأو ءأشوشم ناك هنأ"

 تاياور هيلإ مض روكذملا خيشلا نأو «رباج نع ةديبع يبأ نع عيبرلا تاياور

 حلفأ مامإلا تاياورو «عيبرلا نع نايفس يبأ تاياورو ءرباج نع مامض نع عيبرلا

 معد | ا ا



 اذه ىمسي نأ ايندلا دكن نمف :تلق. "ديز نب رباج ليسارمو :هريغو مناغ يبأ نع

 !"حيحصلا عماجلا" ةيضايإلا هيمسي نأ هنم دكنأو ! "عيبرلا دنسم" :(لوكشكلا)

 قيرطب تبثي نأ عيطتسي ال هلاجرو فيرشلا ثيدحلاب ءاملعلا نم ًادحأ نأ عقاولاو

 عيبرلا ىلإ باتكلا ةبسن ةحص تبثي نأ نع ًالضف «هنم دحاو ثيدح ةحص يملع

 كاذ دجن ماوطلا هذه عمو ! ًايناث ظافحلا تاقثلا نم هسفن عيبرلا نوكو ! الوأ

 تاحفصلا ديوستو ءةعجعجلا الإ ملعلا نم فرعي ال يذلا ملاعتملا لهاجلا

 «فلسلا ةديقعب مهكسمتل الإ ءيشل ال «ءاملعلاو نيثدحملا رابك ىلع نعطلاب

 ءًايفاخ ناك ام مهل حضوي ؛ًاملعم مهيلع هسفن هبصنو هرصع ءاملع ىلع ءالعتسالاو

 فيك هيلإ عمساف ! تافصلا ثيداحأ مهف يف لالضلاو ةريحلا ةبرك مهنع جّرفيو

 ديرن امنإو":(٤ ص) "هيبشتلا هبش عفد" :يزوجلا نبا باتكل هتمدقم يف لوقي

 ." بالطلاو ملعلا لهأ ةمدخو حاضيإلا

 انجرف دق قيلعتلا اذهب نوكن نأ ىلاعت هللا لأسن":(77/4 ص) هترخآ يف لاقو

 ."تافصلاب ةقلعتملا ثيداحألا هذه يف ةريحلا ةبرك هبالطو ملعلا لهأ نع

 (5١؟ 5 ص) هقيلعت يف يضابإلا بيبح نب عيبرلا فصي ملاعتملا لهاجلا اذه

 باتك وهو" :هوف ضف لاقو:"حيحصلا عماجلا "ب "هدنسم" فصيو ؛"مامإلا" ب

 ةمئألا نع ةلوقنملا هقفلا بتكك ؛هبهذم لهأ دنع ءانتعالاب لوقنم ظوفحم

 ."... هيفف «مهب ىدتقملا

 تافصلل هراكنإو «همهجتو هليطعتل نادهشي امهنأل «نرثيدح هل قاس مث
 موي نونمؤملا هاريال ىلاعت هللا نأو :قولخم نآرقلا نأب نيلئاقلا ةيضايإلاك -

 اذهب دهشتسي نيفألا لهاجلا اذه ىرتف «- ةلطابلا مهدئاقع نم اهريغو «ةمايقلا

 س oY هي سس سم ع سس م سم سس مم



 ثيدحلا اذه. - ًانيقي كلذ يف بذاك وهو - ةمئآلا بتكب ههّبَسْيو "دنسملا"

 يذلا ىسوم يبأ نع "نيحيحصلا" ثيدح ىلع ةلطاب ةدايز هيف رخآلاو ءامهدحأ

 ديرأ ينكلو كلذ نايبل نآلا لاجم الو «... ًايئاغالو ّمصأ نوعدت ال مكنإ) :هيف

 :هيف عيبرلا دانسإ قاسو «عيبرلا (!) همامإل نيثيدحلا ازرع يذلا لهاجلا اذهل نبأ نأ

 ةملس نب دامح انربخأ :لاق يرصبلا يرماعلا فوع نب ديز ةعيبر وبأ انربخأ

 نأ مدقتملا ةيضابإلا ءاعدإ نالطب ىلع لدي امم دانسإلا اذه نإ :لوقأف «خلإ...

 ! " ةيناثلا ةئاملا ةمئأ نم هنإ :لاق نم ءاعداو لب ! "ةثعبلا نرق رخآ نم" عييرلا

 نم هسفنوه داتسإلا اذه يف فوع نب ديز خيش وه يذلا ةملس نب دامح نآل كلذو

 خيش فوع نب ديزو )٦۷(« ةنس تام هنإف ءاهرخاوأ نم لب ءةيناثلا ةئاملا ةمئأ

 . (۲۷۷) ةنس يفوت دقو .هنع ةباتك متاح يبأ خويش نم وه دانسإلا اذه يف عيبرلا

 لاجر نم نوكي «فوع نب ديز نع يوارلا وه ناك نإ عيبرلاف اذه ىلعو
 ًابذك هيلإ ثيدحلا وزع نوكيف «عيبرلا وه سيل هنع يوارلاف ءالإو :ثلاثلا نرقلا

 . ةيضايإلا ىواعدب هنم ارارتغا ملاعتملا اذه لهج نم

 «عيبرلا ريغ وه يناثلا ثيدحلل يوارلا نأ :يدنع حجرتي يذلا وهاذهو

 ام مهتلكاش ىلع نمو ةيضايإلا يفكي نكل ؛نآلا اهركذل لاجم ال ةريثك بابسأل

 «ةملس نب دامح عيبرلا خويش نم نأ (هتمدقم) يف يضابإلا يملاسلا خيشلا هركذ

 . - مدقت امك - فوع نب ديز :عيبرلا خيش خيش ثيدحلا دانسإ يف اذهو

 مدع لقألا ىلع وأ - ةيضابإلا ءاملع لهج ىلع لدت يتلا بئارغلا نمو

 يملاسلا خيشلا نأ :- ثيدحلا مجارت يف ثيدحلا ءاملع بتك ىلع مهدامتعا

 عيبرلا خويش ةلمج يف - معز امك - عيبرلا خويش نم هريغو ةملس نب دامح دروأ



 - ةنسلا نع نيباذلاو ثيدحلا ءاملع رهشأ نم ةملس نب دامح نأ عم !! ليهاجملا

 . ةيضابإلا هلهاجت ببسلا اذهل هلعلو «- ةبلطلا راغص كلذ فرعي امك

 يف هدوجو ربتعيو «هثيداحأ يف نعطي يذلا لهاجلا كلذ مهنم ًارش ناكو

 هلوق ثيدح رظناف هاوه قفاو اذإ الإ ثيدحلا ةحصل ًاطقسم ام ثيدح دانسإ

 هبش عفد " ىلع هقيلعت نم ناكم ريغ يف هححص هنإف «"؟كبر نم" :ةيراجلل اب

 ثيدحلا اذه عجارف «يرثوكلا خيشلل ًادلقم ًادج هيف لوقلا ءاسأ هنأ عم :"هيبشتلا

 اب هلوق اهنم ىتلا هظافلأو هقرط هيف تعمج دقف ء(١١١١) "ةحيحصلا" ىف

 . "؟هللا نيأ" :ةيراجلل

 نابح نباو ةميزخ نباو ةناوع يبأك «حاحصلا لهآ نم هريغو ملسم هجرخأ

 .مهريغو ينالقسعلاو يبهذلاو يوغبلاو يقهيبلا ًاضيأ هححصو «دوراجلا نباو

 مهتطخيو ؛لوحفلا ةمئآلا ءالؤه ىلع يلعتسي نيفآلا لهاجلا اذه نإف كلذ عمو

 مل وو يبنلا نأب عطقن نحنو" :( ٠١8 ص) لوقيو ثيدحلا اذهل مهحيحصت يف

 . "(؟ هللا نيأ) :ظفل لقي

 :-هوف ضف - لوقيف ١188( ص) رخآ ناكم يف يوبنلا ظفللا اذه فصيو

 ! "ذاشلا عنشتسملا ظفللا"

 هلوقل قباطملا... "ءامسلا يف" :ةيراجلا باوج يف ام راكنإ كلذ ىلع ينبيو

 :ءايح وأ ددرت ىندأ نود ةحفصلا سفن يف لوقيف :#ءامسلا يف نم متنمأأ# :ىلاعت

 دعب لجخيلف ! ديحوتلا فرعي ال هنأل ءةتبلا "حتفلا" ىلع قلعملا مالكب ةربع الو"

 قلعملا" :هلوقب ريشيو !! "بتيلو (ءامسلا يف هللا) ةديقع ىلإ سانلا وعدي نم اذه

 هب عفنو هوركم لك نم هللا هظفح زاب نبا خيشلا ةليضف ىلإ " (حتفلا) ىلع



 :هقيلعت يف لاق هنأل كلذو «نيملسملا

 تلد امك - شرعلا قوف هنأب هناحبس هللا فصو ةنسلا لهأ دنع باوصلا"

 «(نيأ) :ب هنع لاؤسلا ةنسلا لهأ دنع زوجيو «- ةنسلاو باتكلا صوصن كلذ ىلع

 . "... "ملسم حيحص" يف امك

 . ىلاعت هللاب ًاذايع ةريصبلاو رصبلا ىمعأ ىلع الإ ىفخي ال قح اذهو

 :ةنسلاو ثيدحلا ءاملعل هتيراحمو هغيزو لهاجلا اذه لالض دكؤيامم نإو

 هولع ليطعت ىلع ثيدحلا اذهب هجاجتحا همهجتو هلالض جيورت ىلع نيعتسي هنأ

 لوأتيو :هتمظعو هلالجب قيلي ًءاوتسا هشرع ىلع هئاوتساو «هقلخ ىلع ىلاعت

 ديؤي مث ! "ىلوتساو رهق هانعم" :(7١؟4 ص) لوقيف ؛ةلطعملا ليوأتب ءاوتسالا

 مهنأو ؛كرشلاب ىلاعت هتافصب نينمؤملا يمري يذلا ءلطابلا ثيدحلا اذهب كلذ

 هل ديدحت هشرع ىلع هئاوتساو ىلاعت هئالعتساب ناميإلاف !ةفصلاب ادح هللا نودحي

 لهاجلا اذه ينيمري كلذلو «ميسجتلاو هيبشتلاب لوقلا مزلتسي كلذ نأ مهمعزل

 كلذب يمري هنإف كلذ يف ةبارغ الو !"مسجملا" ب ينركذ املك ينفصيو لاضلا

 جهن ىلع مه نمم مهريغو ميقلا نباو ةيميت نباو ةميزخ نباك ةمئآلا ءاملعلا رابك

 . نيعمجأ مهنع هللا يضر حلاصلا فلسلا

 نومهوتي مهنأ هشرع ىلع هللا ولعل ةافنلا ةلطعملا ءالؤه رمأ بيجع نم نإو

 نأل ! مهلهج غلاب ىلع لدي امم اذهو «ّلَجَو َّرَع هلل ناكملا تابثإ ولعلا تابثإ نم

 دقو ءامهنيب امو ضرألاو تاوامسلاو ةنكمألا قلخخ مث ءيش لك لبق ناك ىلاعت هللا

 عم نواهتن نأ زوجي ال" ۲٤١(: ص) لوقيف ميسجتلاب مهيمري نم ريفكتب ثيبخلا حرصيو )١(

 .[هنم]. قحتسي ام هللا نم هيلع "ةيونثم الب رافك ةمسجملاف .ةمسجملا

 ا ماما و 0 | ا ا اا يي هسا ]



 امك - ناكم يف ال لزألا يف ناك هنأ ليلدلا نم حضاولاب تبثو لوقعملا يف حص

 تس ۱۳١ - ۱۳١( /۷) "ديهمتلا" يف هللا همحر ربلادبع نبا سلدنألا ظفاح لاق

 . ًادبأو ًالزأ ناكم يف سيل ىلاعت وهف

 ًالالض هومهوت امم اورف دقل ءاورف هنم اميف اوعقو دقف غلابلا لهجلا اذه عمو

 يف اوعقوف «- ةنكمألا اهنمو اهلك تاقولخملا قوف هللا نأ ءانيقي قحلا وهو -
 ًاثيدح كلذ يف ةيضابإلا ضعب ىرتفاو «ناكم لك يف هنإ :اولاق نيح ربكألا لالضلا

 .ناعتسملا هللاو .- هدعب يذلا ثيدحلا يف ىرتس امك إو يبنلا ىلإ هوبسن

 رم اا /۱۳)" ةفيعضلا"

 ىلاعت هللا ولع لوح ةهبش در باب ]5*٠١[

 ضعب ةبطاخمب اوماق يشبحلا هللا دبع ذيمالت شابحألا ضعب انخيش :لاؤس
 بيجيف ناكملا قلخ نم :مهل لوقي لاثمك مهبطاخي ةرطفلا قيرط نع دلبلا اذه ءاسن

 لخاد نوكي نأ ناكملا قلاخ وه هللا نأ زوجي لهو :ىشبحلا اذه لوقيف هللا :ءاسنلا

 ىف وه ال ءىش هدحي ال ىنعي هللا اذإ :اهل لوقيف ءال ًاعبط :ةأرملا بيجتف ؟ناكملا اذه

 كلذكو ءراسيلا نعو نيميلا نع الو فلخلل الو مامألل الو لفسألا يف الو ىلعألا

 اذهو ءرشبلا نيب ىتلا ةحراجلا ىه اهيلع فراعتملا ديلا نأب لوقي تافصلا رئ

 .ريخ هللا مكازج انوديفأ ؟دابعلا بر وهو رشبلا قلاخل نوكي نأ لاحم

 .ةيرطف ةقيرط تناك اهتيل :خيشلا

 اتسفنأ رورش نم هللاب ذوعنو .هرفغتسنو هنيعتسنو هدمحن هلل دمحلا نإ

 ال نأ دهشأو «هل يداه الف للضي نمو «هل لضم الف هللا هدهي نم ءانلامعأ تائيسو

 اوَنَمآ َنيِذْلا اش ایل هلوسرو هدبع ًادمحم نأ دهشأو «هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ

 يا



 ُساَنلا اأ ايف 250:نارمعلا74َنوُمِلْسُم ْمُتْنَأَو الإ ل ! نوَ الو ِهتاَقُت ق هلا اونا

 الاجر انب واهو انب وواو سَ نِ مگا ي مک اوما
 ْمُكْيَلَع ناگ هلا نإ َماَحْرَألاَو هب نول َءاَسَت يِذَلا هلا اوتار ًءاَسِنَو اَريِتَك

 ل عضب هدير الواوا اوشا نيل هيأ ايل دس يق

 اًرْوَقَراَفَذَقَق هلو شرو هلا عطب نمو ْمُكَيِونُذ ْمُكَل ْرِفغَيَو ْمُكَلاَغ
 يده يدهلا ريخو هللا مالك مالكلا ريخ نإف..دعب امأ ۷١[ 070 :بازحألا)# يطع

 لكو «ةلالض ةعدب لكو «ةعدب ةثدحم لكو ءاهتاثدحم رومألا رشو ءا دمحم

 .رانلا يف ةلالض

 ًاعيمج نيملسملا نثمّطأ ينإ لاؤسلا اذه نع ةباجإلا يف عرشأ نأ لبق
 لك نع هزنم ىلاعتو كرابت هللا نأب ءاسنلاو مهنم لاجرلا :نيبئاغلاو مهنم نيرضاحلا

 زع هللا هقلخ مث ًامدع ناك ام هب دصقي امنإف قلطُي امنيح ناكملا نأل كلذ ؛ناكم

 هذه نكلو ؛ةكئالمو نجو سنإ نم ىتشلا تاقولخملا هذه لثمل ًاناكم هلعجف لجو

 ةنس نوييحي مهنأب ملعلا لهأ دنع نومولعم مهو سائلا كئلوأ نم ىقلُث يتلا ةملكلا

 عيمج نيب ًادحوم ًالقع ناك لقعلا اذه تيلو لقعلا ىلع مئاقلا مالكلا ملع نم ةئيس

 «نيحلاطلاو نيملسملا نم نيحلاصلا نيب ؛نيرفاكلاو مهتم نيملسملا نيب :سانلا

 امأ ءهيلإ مكحلا يف عجري نأ لقاع لكل حصي ىتح ًادحوم ًالقع ناك لقعلا اذه تيل

 مكحي نأ ميظع ناكمب ةقامحلا نم ناك كلذلو «فالتخالا دشأ ةفلتخم لوقعلاو

 ناك ول «هللا ىلع مهباسحف صالخإ ريغب وأ صالخإب مالسإلا ىلإ نومتنملا ءالؤه

 ةفلتخم ًالوأ لوقعلاو امأ «مهلوقع اومُكَحُي نأ رذعلا نم عون مهل ناك ًادحوم لقعلا

 ملاعلا لقع :رخآ ًاقرف لوقأ نآلاو «حلاطو حلاص نيب -ليصفتلا ديعأ الو انلق امك-

 لوقأ امنإو عرشلاب ملاع لقع لوقأ الو «لهاجلا لقع نع فالتخالا لك فلتخي
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 يذلا ملعلا كاذب ملاعب سيل رخآ لقع نع فالتخالا لك فلتخي ملع يأب ملاع لقع

 نم هملع يفو هلقع يف هكراشي نأ نكمي ال بيبطلا لقاعلا ًالثمف :لوألا لجرلا هلقع

 وأ ءايزيفلاب ًالثم ًاملاع ناك نم ًامامت سكعلاب سكعلاو هبط يف هل ًاكراشم نكي مل

 يف..ةياهنلا يف لوقن اذكهو «بطلاب ًاملاع ناك نم هكراشي نأ نكمي ال ءايميكلا

 لهاجلا لقاعلا كاذك ةنسلاو باتكلاب ملاعلا لقاعلا نوكي نأ نكمي ال فاطملا ةياهن

 باتكلاب ملاعلا لقاعلا ليصفتلا اذهو ميسقتلا اذه نم مهأ رمألاو «ةنسلاو باتكلاب

 لجرلا كاذ لقعك هلقع نوكي نأ نكمي ال حلاصلا فلسلا جهنم ىلعو ةنسلاو

 هيلع ناك ام ىلإ همهف يف عجري الو ةنسلاو باتكلا مهف يف هلقع ىلع ئكتي يذلا

 .حلاصلا فلسلا

 يف دمتعي امهدحأ نكل ءةنسلاو باتكلاب ناملاع ميسقتلا اذه ةياهن يف ًاذإ انهف

 هل لوسرلا باحصأ ىلإ ًالوأ دوعت يتلا ةيفلسلا راثآلا ىلع ةنسلاو باتكلل همهف
 .نيدلا موي ىلإ ناسحإب مهعبتا نم مث «نيلوأآلا

 هلقع فلتخي يفلسلا جهنملا اذه ىلعو ةنسلاو باتكلا ىلع دمتعي يذلا اذه

 نكلو «ةنسلاو باتثكلا ىلع دمتعي يذلا رخآلا لجرلا كاذ نع فالتخالا لك

 ءاملع نم سانلا ءالؤه ءامهل فلسلا مهف ىلع سيلو امهايإ همهف ىلع دمتعي
 نومكحي مهلك ىمادقلا مالكلا ءاملع ءاملعلا كئلوأ وأ نيثدحملا مالكلا

 لوألا قيرفلاك سيلو ءةنسلاو باتكلا ىلع طقف ًادمتعم ناك مهلقع تيل «مهلوقع

 اذه يردأ ال «حلاصلا فلسلا جهنم ىلعو ةنسلاو باتكلا ىلع دمتعي يذلا

 يذلا لوألا نيلجرلا نيب قيرفتلل ةريصق نوكت نأ وجرأ ةفقو ينم بلطتي ناكملا

 ىلع دمتعي يذلا رخآلاو حلاصلا فلسلا جهنمو ةنسلاو باتكلا ىلع دمتعي

 «حلاصلا انفاس هيلع ناك ام ىلإ همهفو هلقعو هسأر يولي نأ نود ةنسلاو باتكلا

 س oA هي سس سم ع سس م سم سس مم



 ؟حيضوتلا نم ءيش ىلإ ةجاحب رمألا نأ مأ ءحيضوت ىلإ جاتحي ال اذه لعل

 انناوخإو نيرضاحلا انناوخإ ناذآ يف ًاحضاو قيرفتلا اذه ناك اذإ :خيشلا

 امنيح مدقأ نم اهفرعن ةفسلف هذه :لوقأف ًاحضاو اذه ناك اذإ.. نيبئاغلا نيرضاحلا

 مهلقع ىلع امنإو ءليصفتلا كاذ دعب لقعلا ىلع لوقأ الو مالكلا ىلع نودمتعي

 لوق مكحب ناكملا نع هزنم وهو ناكملا نع لجو زع هللا اوهزني نأ نوديري ءطقف

 اب الإ ولع نم ِءْيَتب نوط الو (١1:ىروشلا»4ءْيَت ِهِلَذوَك سیل :لجو زع هللا
 ةيمالسإلا قرفلا فالتخا ىلع ًاعيمج ملعن امك لجو زع هللاف (١٠٠:ةرقبلا) ءا

 ناكملا لجو زع هللا قلخ مث «ناکم الو نامز ةمث نكي مل «هعم ءيشالو هللا ناك

 يذلا نكلو «ناكم يف سيل لجو زع هللا نأ بير الو كش الف كلذلف «نامزلاو

 هذهب انل نيبتي ةبسنلا هذه تحص اذإ ةيشبحلا ةملكلا كلت نأ هل هابتنالا بجي

 الو قولخم ناكملا نإ :مهلوق يأ «لطاب اهب ديرأ قح ةملك اهنآ ةزجوملا ةملكلا

 ةملك يه نكل «حيحص مالك اذه..قولخم يف ًالاح لجو زع هللا نوكي نأ لقعُي

 زع هللا اولطعي نأ نوديري ؟ةملكلا هذهب داري يذلا لطابلا وه ام «لطاب اهب ديرأ قح

 ةنسلا يفو نآرقلا يفاهب حرصملا ىلاعتو كرابت هءامسأ نعو هتافص نع لجو

 نولوقي له نكلو «ناكم يف سيل لجو زع هللا نأب مهعم لوقن نحنف «ةحيحصلا

 له ؟[ه:هل)# ىَوَتْسا ٍشْرَعْلا َلَع ُنَمْحَّرلا# نآرقلا يف لجو زع هللا لاق امك انعم

 ُحِلاَصلا ُلَمَعْلاَو ُبِّيَطلا ملك ُدَعْضَيِهْبَلِإ# ةميركلا ةيآلا انعم نولوقي

 يف ِهْيَلإ ُحوُرلاَو ٌةَكِتاللا ٌحْرْعَتال :انبر لاق امك انعم نولوقي له ؟(١٠:رطاف)#ُعَفْرَي
 باوجلا ؟نولوقي له..نولوقي له ؟(:جراعملا) 4َس فلآ َنيِيِمع رادع ناگ موي

 دق نم لكلو مكل حضتيس نآلاو «لطاب اهب ديرأ قح ةملك كلت ًاذإ ءال فسألا عم

 زع هللا نإ :لوقنس «شابحآلا كئلوأ هبش نم ءيش نهيلإ وأ مهيلإ تبرست نوكي
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 هل نأ ًادج ةريثكو ةريثك ثيداحأ يفو ءاهريغ يفو تايآلا هذه يف فصو دق لجو

 دجسي امنيح يلصملا نأ مرج الف ءولعلا ةفص ىلاعتو كرابت هل نأ..ولعلا ةفص

 اذإ «ليللا ةالص يف ليللا مايق يف ةوالتلا بدأ نم نأو «ىلعألا يبر ناحبس :لوقي

 يبر ناحبس :هءارو نم نودتقملا لوقي نأ ىلعألا كبر مسا حبس مامإلا أرق

 نأ ىلع ةلالدلا ةعطاق ةنسلاو باتكلا يف ةريثك صوصن نم كلذ وحنو «ىلعألا

 هللا نإ مهلوق عم نولوقي مه له ءاهلك تاقولخملا ىلع ولعلا ةفص لجو زع هلل

 ىلإ دوعي ببسلاو «كلذب نولوقي ال ؟ىوتسا شرعلا ىلع هللا نأ ناكم يف سيل

 فارحنا ىلإ دوعي اذه رمألا نوكي نأ امإ :رم امهالحأ لاقي امك رمألاو نينثا نيرمأ

 مدهلا دصقلا نوكي نأ امإو ؛مهفلاو لقعلا يف صقن ىلإو لب لقعلاو ركفلا يف

 متملع امكو «ىلاعتو كرابت هللاب ةقلعتملا ةديقعلا وهو الآ هبناوج ىوقأ نم مالسإلل
 كلت يف لجو زع هللا حرص ام اوركني نأب اذه مهلوق ناك ءاوس..رم امهالحأ

 هذهل مهراكتإ ءولعلا ةفص هلل نأب ركذن ملامو اهنم انركذ ام صوصنلاو تايآلا

 مالسإلل ًاديك نوكي نأ امإو «ملعلاو مهفلاو لقعلا يف ًاصقن نوكي نأ امإ ةفصلا

 .رم امهالحأف نيملسملاو

 هذه «ًامدع ناك نأ دعب هقلخ ناكم يف سيل لجو زع هللا :نآلا لوقنس نحن

 وهو اهلك تاقولخملا قوف لجو زع هللا له نكل ءاهيف بير الو كش ال ةقيقح

 نيب ًاقالطإ مزالت ال :مهديك وأ ءالؤه لهج رهظي انهو ؟مزالت ال ناكم يف سيل

 وه نوكي نأ نيبو ءاهلك تاقولخملا ىلع لجو زع هلل ولعلا تافص تابثإ

 هللا هقلخ مث مدعلاب ًاقوبسم ناك ًائيش هب داري امنإ قلطُي امنيح ناكملا نآل ؛ناکم يف

 .لجو زع

 سيل مأ قولخم ناكملا ةيمالكلا ةفسلفلاب مالكلا نوؤدبي نيذلا ءالؤه ًاذإ
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 ؟قولخمب

 .قولخم وه معن

 ؟هقلخ ناكم يف نوكي نأ لجو زع هللاب قيلي له

 .قيلي ال :باوجلا

 ؟ناكم يف هللا نإ :لاقي فيك ًاذإ

 باتكلا نع نيفرحنملا الإ ناكم يف هللا نإ لوقي نيملسملا نم دحأ ال :لوقن

 تابثإلا اذه نوعمست مكلعلو هلل ناكملا تبثت ةفئاط :ناتتثا ناتفئاط كانه ءةنسلاو

 ًاديعب مكب بهذن ال ءانرهظأ نيب نم ةعامجلاو ةنسلا لهأ ىلإ نومتني نم ةنسلأ نم

 نماوسيلو نيملسملا نم ًالئاق هينذأب عمس املاط سلاجملا ضعب يف اندحأف انع

 لك يف دوجوم هللا ءناكم لك يف هللا :نولوقي مهانعمس املاط «نييشابحألا

 ةديقع وه امنإ اذهو :ًاقالطإ نيملسملا دئاقع نم تسيل ةديقع هذه !..دوجولا

 اهب عوطقملا نم ًافنآ اهانركذ يتلا ةحيحصلا ةديقعلا نع اتفرحنا نيتفئاط نم ةفئاط

 ًاميدق ةلزتعملا مه «ىوتسا شرعلا ىلع لجو زع هللا نأ يهو ةنسلا يفو نآرقلا يف

 فئاوطلا ءالؤه نمو «ناكم لك يف هللا نأب نوحرصي ىمادقلا ةلزتعملا ءًاثيدحو

 نم ةفئاط مهو رخآ مساب نوفرعُي مهنكل ةلزتعملا مساب مويلا فرعُت ال يتلا

 دئاقعلا نم ريثك يف مهفارحنا نمو مهخيرات نم ًائيش ًاعيمج فرعن نيذلا جراوخلا

 نآلا ةيضابإلا..ةيضابإلاب نوفورعملا مه مويلا ةدوجوملا ةفئاطلا كلت ةحيحصلا

 ؛ءالؤه عم نآلا انل مالك ال «ناكم لك يف لجو زع هللا نأ ةلزتعملا ةديقع نونبتي

 عم نکل ؛ناكم لك يف لجو زع هللا نورشحي امنيح نولطبم مهنأب متفرع دق مهنأل
 نوقتلي امنيح مهلاثمأو شابحألا ءالؤه نأ اوركذنت نأو اوهبنتت نأ بجي فسألا



 نأ يهو ةحيحصلا مهتديقع يف مهنوككشيو تاملسملا وأ نيملسملا ضعب عم

 ثحب هلاذهو «نوملعت امك فيك ال فيك :ىوتسا شرعلا ىلع لجو زع هللا

 نولوقي امك ةعامجلاو ةئسلا لهأ سلاجم يف هعمسن ام اوجلاعي نأ لدبف..رخآ

 ةديقع نوجلاعي أطخلا اذه اوجلاعي نأ لدب ءناكم لك يف دوجوم هللا نإ مويلا

 ةيضابإلا نم مهتلكاش ىلع نمو ًاميدق ةلزتعملاف ءأطخلا اذه راكنإ مساب ةحيحص
 جرعن انلعلو «لالض هدعب ام لالض اذهو «ناکم لك يف هللا نأب نوحرصي ًاثيدح

 ..لالضلا اذه نم ءيش ليصفتل

 ناك ءاوس ًاقلطم ناكم يف سيل هللا نإ نولوقي نيذلا مهف ىرخألا ةفئاطلا امأ

 انلك ءًاينهذ ًاناكم ناك وأ هللا هقلخ مث ًامدع ناك يذلا يأ ًايدوجو ًاناكم ناكملا

 يف ناك لهف ؛ناكم الو نامز الو ناك لجو زع هللا نأب ًافنآ مكل تركذ امك ملعي

 هعم ءيشالو ناك ؛هاشاحف قولخملا ناكم ناكملاب دوصقملا ناك نإ ؟ناكم

 :هلوقب ًاقلخ هنم ًامسق لعجف دعب اميف هنوك يذلا مدعلا اذه يف ناك نإ امأ ءًاقلطم

 سيل يأ «ناک امك لازي ال ةيثيحلا هذه نم وهو ناك هللاف (1١1:ةرقبلاٌنوُكَيَف نگ

 زع هللا نوكي نأ نوركني ىرخآلا ةفئاطلاف..ًادج حضاو اذه «قولخم ناكم يف

 ىلع ولعلا ةفص هل نوتبثيال مهف كلذلو :ناكم يف سيل لزألا يف ناك امك لجو

 ءالؤه «ملسم لوقأ ال رفاك هلوقيام لطبأ نم ةلوق مهل ءالؤه ءاهلك تاقولخملا

 هللا نإ :نولوقي ةلزتعملا متفرع مهلالض يف ةلزتعملا نوفلاخي نيذلا يناثلا قيرفلا

 لقألا ىلع هللا ءاش نإ نايب ىلإ جاتحي الو حضاو لالض اذه !..ناكم لك يف

 لوقت امكو ةلزتعملا لوقت امك ناكم يف سيل هللا نولوقي نيذلا كئلوأ «نآلا

 ءاهلك تاقولخملا ىلع ولعلا ةفص هل لجو زع هللا نإ نولوقي ال ءالؤه «شابحألا

 ءاوهبتناو نآلا اوعمسا نولوقي ؟نولوقي اذام لجو زع هللا الإ كلذ ةيفيك ملعي ال
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 ةليصح اوفرعي نأ مهيلإ ةسوسولا ْنِم اونكمت ْنَم وجرأف شابحألا ةديقع هذهو

 بهذم وه امك قلطملا داحلإلا ىلإ ريصملاو قلاخلا دحج يهو الأ مهتسوسو

 ةداملا الإ ءيشال :نولوقي نيذلا ةدحالملاو ةقدانزلاو نييرهدلاو نييعويشلا

 تحت الو قوف ال ىلاعتو كرابت هللا :نولوقي ؟مهبر نوفصي اذامب نآلا اوعمسا

 نحن اه ؛هجراخ الو ملاعلا لخاد ال «فلخ الو مامأ الو راسيالو نيميالو

 مهلاب ام نكلو «ملاعلا لخاد سيل هللاف «ملاعلا وهو قولخم ناكملا مهعم انقفتا

 داز ؛قلطملا دحجلا وه اذهو داحلإلا وه اذه ؟ملاعلا جراخ سيل ًاضيأ :نولوقي

 الو ملاعلا لخاد ال :اولاق نأ دعب اولاقف يفنلا يفو ليطعتلا يف ًاقارغإ مهضعب

 هلوقي يذلا اذه دحجلا وه اذه «هنع ًالصفنم الو هب ًالصتم ال :اولاق «هجراخ

 .ًاعيمج نويرهدلا

 ءاملع ضعب نيبو مالسإلا خيش نيب تعقو ةرظانم ةبسانملا هذهب ينبجعيو

 مكاح ىلإ ةيميت نبا مالسإلا خيش اوُكش دق اوناك ءالؤه شابحألا لاثمأ نم مالكلا

 هيف سيل امب هنومهتيو مسجيو..اذكو اذكو اذك لوقي هنأب :قشمد يف ذئموي دلبلا

 نبا مالسإلا خيش اعدو كلذل ريمألا باجتساف «هعم ةرظانم سلجم دقع اوبلطو

 «خئاشملا ءالؤه ىوعد ريمألا عمسف ريمألا مامأ اوسلجف هل نيفلاخملاو ةيميت

 ولعلا ةفص لجو زع هلل تبت يتلا ثيداحألاو تايآلا مالسإلا خيش نم عمسو

 وهو ٌءْيَش ِهِلْئِمَك سيل نآرقلا يف هب حرصم وه امك ماتلا هيزنتلا عم هقلخ ىلع

 ءاملعلا كئلوأ مالكو ةهج نم خيشلا مالك عمس املف (١1:ىروشلا)#ٌريِصَبلا ٌعيِمَّسلا

 اوعاضأ موق ءالؤه :لاق زاتمم ءاكذو لقع ىلع لدياذهو لاق ىرخأ ةهج نم

 مكيلع ديعن يعاد يف ام ءراصتخاب مهبر نع نولوقي سانأ..قح ةملك هذه «مهبر

 الو هب ًالصتم ال «هجراخ الو ملاعلا لخاد ال ةليصحلا اوركذتت نأ مكبسح..
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 اوعاضأ موق ءالؤه :ماوقألا ءالؤه نع لاق امنيح ريمألا كلذ قدص «هنع ًالصفنم

 دوجو ال يذلا مودعملا انل فص ةيبرعلا ةغللا يف لجر حصفأل انلق اذإ اننأل ؛مهبر

 يذلا :مودعملا «مهبرو مهدوبعم ءالؤه فصي امم رثكأب هفصي نأ عاطتسا امل ؟هل

 .هعم ءيشالو هللا ناك هلل اشاح ؟كلذك هللا لهف ؛هجراخ الو ملاعلا لخاد سيل

 نيذلا ةمسجملا نيقيرطلا فصي ةقيقحلا يف ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق كلذل

 ءالؤه شابحألا مهئارو نم رتستي نيذلا ءالؤه «هتاقولخم ضعبب هللا نوهبشي

 يتلا ىرخألا تافصلاو نآرقلا يف اهركذ يتلا ديلا ةفص ًالثم هلل نوكي نأ نوركنيف

 ةمسجملا ةيميت نبا ءالؤه فصو ..هللا ءاش نإ ًابيرق اهنم ءيش ركذل ضرعتن دق

 فصو يف مهعمجو نيتفئاطلا نرقو ةلّطعملا فصو هنأ امك ًادج قيقد فصوب

 سيل هللا ءًامدع دبعي لّطعملاو ًامنص دبعي مّسجملا :لاق لالضلا مهعمجي

 امآ (١1:ىروشلا>(ُريِصَبلا ٌعيِمَّسلا ّوُهَو ءىس ِهِلْثِوَك سيل هللاشاح !..ًامسج

 الو هب ًالصتم ال ملاعلا جراخ الو ملاعلا لخاد ال ؟فيك ؛ًامدع دبعيف لطعملا

 مهنمو ؛مويلا ةرعاشألا مهنمو مالكلا ءاملعو ةلزتعملا ةديقع يه هذه هنع ًالصفنم

 ةلوقب نولوقي ال ثيح ةيديرتاملا ةماع مويلا نونوكي دقو ًاميدق ةيديرتاملا ضعب
 حلاصلا فلسلا يدهب اوكسمت نيذلا ىمادقلا ةيديرتاملا ضعب اهلاق يتلا قحلا

 :قحب مهلثاق لاقف

 لاصتاو نكمتلافصوالب ١ نكل شرعلا قوف شرعلا برو

 زع هللاف (5:توبكتعلا)4َنيَّئاَْلا نَع ٌنينَََهّلل نإ :لاق امك لجو زع هللا نأ يأ

 اهيلإ ةجاحب هنأل سيل اهلك تاقولخملا ىلع ىوتسا يأ شرعلا ىلع ىوتسا لجو
 .هتاقولخم لكل ًارهاقو ًانميهم نوكيل امنإو

 فلسلا ةديقع نع نيفرحنملا نم مهلاثمأو شابحألا ءالؤهل لوقن نأ انه يتأي
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 فلسلا ريسفتو ميركلا نآرقلا صنب ىلعتسا شرعلا قوف لجو زع هللا نأ حلاصلا
 لوقي نأ ملسملل زوجي له «ناكم يف سيل لجو زع هللا نإ نولوقت متنأ اه حلاصلا

 ناكملا نع لجو رع هللا هيزنتب نيرتستملا ءالؤه نع عقربلا فشكنيس انه ؟هللا نيأ

 يف يتبرجتو يداقتعإ ؟هللا نيأ لوقي نأ ملسملل زوجي له مهلأسن اننكل «قولخملا

 نيأ لاؤسلا اذه لثم ملسملا لأسُي نأ نوبأي مهنأ نامزلا نم نرق فصن نم رثكأ

 :لاؤسلا اذه باوج نوكي نأ نوبأي مهنأ ىلوأ باب نم يلاتلاب ؟هللا

 رشعم نحن انل نس يذلا وه كب يبنلا نأب ًاملع ءءامسلا يف لجو زع هللا

 انل نس يذلا وه حلاصلا فلسلا جهنم ىلعو ةنسلاو باتكلل نيعبتملا نيملسملا

 نأ باوجلا انل نس يلاتلابو ؟هللا نبأ :لجو زع هللاب هناميإ يف كشن نم لأسن نأ

 امنيح يأ «نايبلا نم ءيش ىلإ ةجاحب هنأ دب ال اذه نكل ءءامسلا يف هللا :وه نوكي

 انتاوخأو انناوخإ ركذأ نأ دعب هللا ءاش نإ هب موقأس اذهو «ءامسلا يف هللا لوقن

 ريسفتلا ءاملعو ثيدحلا ءاملع قفتاو مهبتك يف ةمئألا هجرخأ ثيدحب تاعماسل

 لهآ نم هجرخأ دقو «يلاتلا ثيدحلا ةحص ىلع مهريغو ةعبرألا ةمئألا ءاهقفو

 هدعب نمو هئتطوم يف كلام مامإلا هلبق نمو هحيحص يف ملسم مامإلا ثيدحل

 كلذ «ناسحإب مهوعبت نمم ًادج ريثكو ريثك مهريغو ؛هدنسم يف دمحأ مامإلا
 هللا يضر يملسلا مكحلا نب ةيواعم نع حيحصلا دنسلاب ءاج ام وه ثيدحل

 :يلصي وهو هل لاقف هبناجب لجر سطعف ا يبنلا ءارو ًاموي ىلص هنأ هنع ىلاعت

 ثيدح ناك هنأ ودبي هنکل «هل نيتكسم مهنيعأ فارطأب هيلإ اورظنف هللا كمحري

 قاض دقف كلذلو ةالصلاب ةقلعتملا ماكحألا ةفرعمب دهع ثيدح مالسإلاب دهع

 لكثاو :هتوص ًاعفار لاقف «هل تيكست ةرظن هيلإ نورظني مهآر امنيح ًاعرذ مهب

 هنوعباتي ًاضيأ :مهذاخفأ ىلع ًابرض اوذخأف ؟يلإ نورظنت مكلاب ام ؛هايمأ
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 هعم هفطلو مالسلا هيلع هيده نم ركذف ءأطخ ىلع هنأ نيبت هنأك ذئتنيحف «تاكسإلاب

 الو ينرهك الو ينرهق ام هللاوف ّيلإ لبقأ ةالصلا ةو هللا لوسر ىضق املف :لاق

 مالك نم ءيش اهيف حلصي ال ةالصلا هذه نإ» :يل لاق امنإو ينمتش الو ينبرض

 لكو فطللا اذه لجرلا اذه دجو امل «اديمحتو ريبكتو حيبست يه امنإ سانلا

 َكَنِإَو# ميركلا نآرقلا يف نيملاعلا بر هفصو يذلا وهف ليمج هندعم نم ءيش

 دادزي نأ عمط ميلعتلا يف فطللا اذه هنم دجو امنيح (؛:ملقلا»# ميِظَع لح لع

 لوسر اي :لاقف :مالكلا هل زوجي الو ملكتو ةالصلا يف أطخأ هنأ فرع نأ دعب ًاملع

 :لاق ءناهكلا نوتأي ًاماوقأ انم نإ :لاق ءمكندصي الف :لاق نوريطتي ًاماوقأ انم نإ هللا

 عم مويلا ىلإ فورعم لمرلا برض «لمرلاب نوطخي ًاماوقأ انم نإ :لاق «مهوتأت الف
 هطخ قفاو نمف طخي ءايبنألا نم يبن ناك دق» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق .فسألا

 ىلإ جاتحي ىضم امو «يتأي نآلا دهاشلاو ..هللا لوسراي :لاق ء(كاذف هطخ

 هللا لوسر اي :لاق..يتأي ام وه نآلا دهاشلا نكلو ؛ةرضاحم نم رثكأو لب ةرضاحم

 بضغأ لجر انأو يمتغ ىلع ًاموي بئذلا اطسف دُحأ يف يل ًامنغ ىعرت ةيراج يل

 :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف ءةبقر قتع ّيلعو ةكص اهتككصف رشبلا بضغي امك

 لاق ءامسلا يف :تلاق ؟هللا نيأ» :مالسلاو ةالصلا هيلع اهل لاق ءاج املف ««اهتاه»

 .(ةنمؤم اهنإف اهقتعا :اهديسل لاق هللا لوسر تنأ :تلاق انآ نم :اهل

 ءاملع نم مهتاصصخت فالتخا ىلع نيملسملا ءاملع قفتا ثيدحلا اذه

 مهلك..ديحوتلا ءاملعو هقفلا ءاملعو ريسفتلا ءاملعو «مهصصخت اذهو ثيدحلا

 مهسوؤر نوبكري نيذلا مالكلا ءاملع الإ ثيدحلا اذه حيحصت ىلعاوقفتا

 اهنأ متفرع يتلا لوقعلا مهلوقعب ثيدحلا اذه نوُدري نيذلا مهف مهءاوهأ نوعبتيو

 نم مهلاثمأو نييشابحألا لأسن نأ انل زوجي هنأ انل نس ثيدحلا اذه ءاهل ةميق ال
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 اذه :لوقي مهنم ءيرجلاو «ىرايح مهارتف ؟هللا نيأ :ةيضابإلا وأ ةلزتعملا بانذأ

 مهف «هتمأل لاؤسلا اذه نس يذلا وه ةا يبنلا نأ نولهجي مهو ءزوجي ال لاؤسلا

 ةيراجلا نم باوجلا ناك مث هب نونمؤي مهنأ نومعزي يذلا مهيبن ىلع نودري ًاذإ

 رصعلا يف ءاملعلا ضعب نإ «دوجوم باتكلا نكلو نوقدصت ال دق «ءامسلا يف هللا

 ةديقع تسيلو ةيلهاجلا ةديقع يه ءامسلا يف هللا نأب لوقلا نإ نولوقي رضاحلا

 يف نيملاعلا بر مهنع اهاكح يه ءامسلا يف هللا نأ ةملكلا هذه نأو «نيملسملا

 فس نأ ِءاََّسلا يف ْنَم ْمْشِمَأَأل كرابت ةروس نم نوملعت امك هللاو «ميركلا نآرقلا

 اًبِصاح ْمُكَيَلَع ليري ذآ ءَّسلا يف نم منم مأ نوت يه اًدِإَف ضْرألا مكب
 نع دعبأو ىدهلا ىلإ برقأ رخآ مسق كانه (17015:كلملا)# ريك َفْيَك َنوُمَلْعَتَسَف

 ةيلهاجلا لوق وه ءامسلا يف هللا نأب لوقلا نإ اولاق نيذلا لوألا مسقلا لالض

 ام مؤش نم اذهو «ةكئالملا ينعي ءءامسلا يف نم نولوقي :ليوأتب ةيآلا هذه نولوأتي

 .ةيهلإلا تافصلا ليطعتل زاجملا قرط نوكلسي مهنإ زاجملاب هنومسي

 لوادتملا ثيدحلا كلذ نم ليوأتلا اذه لثم لاطبإل ةريثك ثيداحأ انه يتأي

 كلذ «نوملكتي هبام نوهقفي ال لب نوملعي ال سانلا رثكأ نكلو مويلا سانلا نيب

 نم مكمحري ضرألا يف نم اومحرا «نمحرلا مهمحري نومحارلا» :وه ثيدحلا

 نمو ناسنإ نم هللا قلخ :ضرألا يف نم هللا وه :ءامسلا يف نم «..ءامسلا يف

 هلوق نم دوصقملا ىنعملا حضوي هنأل ثيدحلا اذه..هرخآ ىلإ باود نمو ناويح

 يف ىنعم نايبل جرعن امبر ًافنآ تلق يذلا اذهو *«ِءاََّسلا يف ْنَم متنا :ىلاعت

 ىنعمب نايحألا ضعب يف يتأت يبرعلا لامعتسالا ثيح نم يف نآل ؛ءامسلا

 ىرُث ايف ؛ىلع ىنعمب يتأتف رجلا فورح نم رخآ ىنعمب ينأت ًانايحأو «ةيفرظلا
 نمو ءال باوجلا ؟فرظ اهنإ يأ ؛دوهعملا ىنعملاب يه له ةيآلا هذه يف انه «يف»
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 يف مه هوهزن مهنأ ءامسلا يف هللا نوكي نأ اوفن اذإ مهنأ مالكلا ءاملع نظي انه

 هللا :هللا لاق امك اولوقي نأ اوركنأ دق نكل ءةيآلل أطخلا مهمهف نع هوهزن ةقيقحلا

 هذه يف وأ كلذ يفو ءامسلا ىلع هنأ ءامسلا يف هللا نأ ىنعم اولهجف ءامسلا يف

 ضرألا يف نم اومحرا» :قباسلا ثيدحلاب ًارسفم ةيآلا هذه ىنعم يقتلي ةلاحل

 فوج يف ناك نم دوصقملا سيل ضرأآلا يف نم «(ءامسلا يف نم مكمحري

 ىلع نم ًادج حضاو ىنعملا امنإو هرخآ ىلإ وو تارشحو ناديد نم ضرأل
 نم مكل هللا للذ امم وأ سنإلا نم مكسنج ينب نم مهعم نولماعتت نم ءضرألا

 ىلع نم يأ «ءامسلا يف نم مكمحري ضرألا ىلع نم اومحرا ..تاناويحل

 تايآلا لك عم ًامامت يقتلي ثيدحلا اذه هحّضوُي يذلا ريسفتلا اذه ذئنيح ءامسلا

 هجون امنيحف ءولعلا ةفص هل لجو زع هللا نأ ىرخأ ثيداحأو اهضعب انركذ يتل

 نيأ مهلالض يف مهتلكاش ىلع مه نمم مهريغ وأ شابحألا ءالؤه ىلإ لاؤسل
 سيل نكل «ءامسلا يف هللا :ةيراجلا تلاق امك مهباوج نوكي نأ بجي ؟هلل

 هيلع ناكو ًالوأ ثيدحلا هحضو يذلا موهفملاب امنإو ءال ؟ةيفرظ "يف" مهموهفمب

 نأل ؛شرعلا ىلع يأ :ءامسلا ىلع يأ ءامسلا يف هللا نأ :يأ ؛ًايناث حلاصلا انغلس

 نونظي نيذلا شابحألا ءالؤه مامأ اهلك قرطلا دست ذئنيحف ؛ءامس وهف كالع ام لك

 هللا نأ لوقي نأ زوجي ال هنأ نونظي ًايناثو ءهللا نيأ ملسملا لأسي نأ زوجي ال هنأ ًالوأ

 وهو ؟هللا نيأ :لاؤسلا اذه نس يذلا وه ةا يبنلا نأ مهل نيبت نأ دعب ءامسلا يف

 .ءامسلا يف هللا :نآرقلا ظفلب تقطن امنيح ناميإلاب ةيراجلا كلتل دهش يذلا

 ناك ىتلا ةايحلا نيب قرفلا انل نيبتي..ىهو اهركذأ نأ نم دب ال ةربع انهو

 ام نيبو ؛منغلا ةيعار ةيراجلا ىتح او يبنلا دهع يف نيملسملا ةماع اهشيعي

 ريثك ىلإ هجو ول لاؤسلا اذه نأل ؛مهتصاخ نم ريثكو نيملسملا ةماع مويلا هشيعي
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 «فيرشلا رهزألا :لاقيف فصوي يذلا رهزألا ءاملع رابك ضعب مهيفو ةصاخلا نم

 نيب ةقرافلا هذه ام ءةيراجلا باوجب اوبيجي مل ؟هللا نيأ :لاؤسلا اذه مهيلإ هجو اذإ

 امئيب مالسلا هيلع لوسرلا لاؤس نع نوبيجي ال رضاحلا رصعلا يف ءاملعلا رابك

 نأ ليلد اذه :لوقأ ؛هيجولا لاؤسلا اذهل حيحصلا باوجلا فرعت منغلا ةيعار

 اوناك «مهتماعو مهتصاخ نيب قرف ال ًاعيمج اوبر اوناك لوألا دهعلا يف نيملسملا

 ملسم لكل دب ال يتلا ةديقعلاب لقألا ىلع قلعتي اميف هك يبنلا ةيبرتب ًاعيمج اوبر
 ؟ةحيحصلا ةديقعلا تفرع فيك ةيراج هذه اهب ًانمؤم مث ًالوأ اهل ًامهاف نوكي نأ

 ناك يتلا ملعلا تاقلح رضحت نأ نكمتت تناك اهنأ روصتن ال ةيراجلا :باوجلا

 نورضحي اوناك ام نورخآلا امنيب :مهتصاخو ةا يبنلا باحصأ رابك اهرضحي

 غلب امنيح هنع هللا يضر باطخلا نب رمع ناك اذإ مالسلا هيلع لوسرلا تاسلج

 ناك اذإ ءقاوسألا يف قفصلا انلغش :لاقف مدن هنع هللا يضر ةريره يبأ نم ًاثيدح

 لوقن اذام لب «ءاسنلا نع لوقن اذامو «نيرخآلا ةباحصلا نع لوقن اذامف رمع اذه

 .منغلا ةيعار نعو يراوجلا نع ًاريخأ

 يتلا ةحيحصلا ةديقعلا هذه ةيراجلا هذه تمهف فيك ةئطوتلا هذه نم ديرأ

 دحوم وج يف شيعت تناك اهنإ ؟ملعلا لهآ نم ةصاخلا ضعب اهمهفي مل نآلا ىلإ

 هيلع لوسرلا دوجو ببسب ًاقالطإ ايندلا يف هل ليثم ال «حيحصلا ديحوتلا يف

 نم ءاسنلاو لاجرلا نم ةباحصلا كئلوأ ينارهظ نيب رونلا دوجو ببسب «مالسلا
 ةديقعلا عمسي اهديسف ءاهديس نم ةديقعلا هذه تقلت ةيراجلا هذه ؛ةماعلاو ةصاخلا

 لب اهب ظافتحالا ىلع رصتقي ال مث ب يبنلا نم ةيعرشلا ماكحألاو لب ةحيحصلا

 انه نم ؛ىنعمو ًاملع ًاضيأ هيلع قفنيو «ٌةدام هيلع قفني نم هلوعي وه نم ىلإ اهلقتي
 وجلا كلذ يف تشاع اهنأل ؛ةحيحصلا ةديقعلا هذه ةيراجلا تفرع اذامل فرعن
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 ءاوجأ يف نوشيعي نوملسملاف مويلا امأ «حيحصلا ديحوتلل مهمهف يف ديحولا

 يف نيملسملل ةاجن الف كلذلو براضتلا دشأ ةبراضتم ةقرفتم دئاقع يف «ةئيابتم

 مهسفنأ يف اوققحي نأو «حلاصلا فلسلا هيلع ناك ام ىلإ اودوعي نأ الإ نامزلا اذه

 انأ ام ىلع نوكت يتلا يه :لاق ةيجانلا ةقرفلل ًافصاو لاق امنيح لا مهيبن ربخ

 .يباحصأو هيلع

 لاؤسلا ةلمج يف ناك هنأ تركذت ينكل ؛ثيدحلا اذهب ةملكلا متخأ نأ تدرأ

 هللا فصو يتلا ديلا نوركني ام ةلمج يف نوركني شابحألا ءالؤه نأ ًافنآ حورطملا

 نع نوملكتي مهو «هللا ناحبس !..ةحراج ديلا :نولوقي ءاهب هسفن لجو زع

 لهجأ نم ءالؤه ؟ةحراج اهنإ هللا اهركذ يتلا ديلا يف نولوقي فيكف «مهسفنأ

 لب ؛دهاشلا ىلع بئاغلا نوسيقي مهنأل كلذ ؛سانلا لضأ نم اونوكي مل نإ سانلا

 ةقامحلا ىهتتم يف اذه «مهسفنأ ىلع ىلاعتو كرابت هللا وهو بويغلا بيغ نوسيقي

 مهكراشن نأ ىشاحو ًةديقع ال ًالدج مهيراجن نحن «لالضلا ىهتنم يف نكي مل نإ

 دب ال ؟انعم نولوقت له «لامكلا تافصب فصتم تاذ هللا :مهل لوقن ؛مهتديقع يف

 مهلالض ىلع لدي يذلا وه كاذف ال :اولاق نإف ءال :اولوقي وأ معن :انعم اولوقي نأ

 ةقدانزلا عم نوكي ذئنيح مالكلا نأل ؛مهعم انل مالك الف هيف مهام دكؤيو

 ادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ نودهشي نيملسم عم ملكتن اننأ نآلا ضورفملاو

 لك هل لجو زع هللا نآب مكعم نحن اولاق اذإف..هرخآ ىلإ وو نولصيو «هللا لوسر
 هلو تاذ هللا اولاق امنيح اوضقانت دقف ةملكلا هذه اولاق اذإف ءلامكلا تافص

 هذه ةحراج ديلا لوقت امنيح مالكلا ءاملع مالكب ملكتملا اهيأ تنآو «تافص

 ىشاح لوقتس ؟كتاذك هللا تاذ وأ هللا تاذك كتاذ لهف «كتاذل ةبسنلاب ةحراج

 ًاذإ .تاقولخملا تافص رئاسك تسيل هتافص يلاتلابو «تاوذلاك تسيل هتاذ ءهلل

 تافصلا يف لاقي «تافصلا يف لاقي ام تاذلا يف لاقي. .ةعامج اي ةلكشملا تهتنا
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 لك نع هزنمو لامكلا تافص لك هل تاذ هللا ًاباسو ًاباجيإ تاذلا يف لاقي ام

 عيهسلا وُو يَ و لْئِوَك سي :ىلاعت هلوق كلذ ءصقنلا تافص

 هرصب ءانعمسك سيل هعمس نکل «هللا قدص ريصبو عيمس وهف (١١:ىروشلا)# ُديِصَبلا

 قح هرهاظ مالكب نيرتستملاو لطابلاب نيلداجملا ءالؤهل دب ال ءانرصبك سيل
 فصو نآل ؟اذامل «لجو زع هللا تافص لك اوركتي نأ ءالؤهل دب ال «لطاب هنطابو

 لجو زع هللا «يونعم يقيقح سيل يظفل كارتشا اهيف بلاغلا يف تافصلا هذهب هللا

 «ريصب عيمس هنأب هسفن فصوو (؟:ناسنإلا)# َريِصَب اًعيِمَس ُهاَتلَعَجَف مدآ نع لاق

 ؟تقولا ىهتتا ًاذإ

 ُعيِمَّسلا ّوُّهَو# :لاق لجو زع هللا ناك اذإ :لوقتف مالكلا اذه يهنن ًاذإ

 ىلعف ءًاريصب ًاعيمس هلعج هنأب مالسلا هيلع مدآ فصوو (١1١:ىروشلا)ُريِصَبلا
 نإ لوقن نأ امإ :نيكيش دحأ نم دب ال ةلطعملا نم مهلاثمأو شابحألا ءالؤه ةقيرط

 ةاَمْلَعَجَفإل :مدآ يف لاق هنآل([١1:ىروشلا)«ُريِصَبلا ٌعيِمّسلا رهو :لاق امك سيل هللا

 مدآ يف هلوق نكل هسفن هب فصو امك وه ال لوقن نأ وأ (؟:ناسنإلا)#اًريِصَب اًعيِمَس

 نيفصولا دحأ ليطعت نم دب الف كلذك سيل (؟:ناسنإلا»#اًريِصَب اًعيِدَس ُءاَنْلَعَجَف#

 هللا فصري ًاقلعتم ناك امامإو ءرفك اذهو لجو زع هللاب ًاقلعتم امهنم ناك ام امإ

 ام نورئاد مهف رفك وهف اذه ًاضيأ راكنإ ًاريصب ًاعيمس هلعج هنأب مالسلا هيلع مدآل

 :ليق كلذلو «حلاصلا فلسلا عبتي ال نم ةبقاع كلذو رفكو رفك نيب

 فلخ نم عادتبا يف رش لکو فاس نم عابتا يف ريخ لکو
 نأ مهيلعو «مهبانذأل الو مالكلا ءاملعل اوغصي الأ ًاعيمج نيرضاحلا يصونف

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «نيدتهم هللا ءاش نإ اونوكيل فلسلا ةديقع اوفرعي

 2( 510:5 /59ه)و (0 0 ")4٥/ 0١:61 رونلاو ىدهلا"

 فحل



 ىلاعت هللا ولع لوح ةهبش در باب 1

 هققحمو «هيبشتلا هبش عفد» باتك ىلع مالكلاو

 هيبشتلا هبش عفد باتك ىلع تعلطا كلعل خيش اي يردأ ام :لاؤس

 .هيزنتلا فكأب

 .تعلطا معن :خيشلا

 فالخب ةيملعلا ةداملا ينعي ةقيقحلا باتكلا نع راسفتسا يدل بيط :ىقلملا

 .هيف كيأر نع فرعأ ىنأل ىنمهي ام اذه ىنعي ققحملا نع راسفتسالا

 ؟نذإ اذام نع كراسفتسا بيط :خيشلا

 «يزوجلا نبا هركذ ام ينعي «باتكلا يف ةيملعلا ةداملا نع يلاؤس :ىقلملا

 ؟ةيملعلا هتميق وأ هنازيم

 .اذه فاقسلا ةميقك ةيملعلا هتميق :خيشلا

 ام ةجاذسلا نم اهيف ءايشأ ينعي ركذ لجرلا ةقيقحلا ينعي.معن يأ :يقلملا

 .ةجاذسلا ىلع ترصتقا اهتيل :ةجاذسلا ىلع ترصتقا اهتيل :خيشلا

 .معن يأ :يقلملا

 ةمئألا ىلع ءارتفالاو تهبلاو روزلا اهؤلمو «لالضلا اهؤلم يه لب :خيشلا

 .هناونع بوتكملا نم كيفكيف

 مكدحأ قصبي ال» هنأ ةلدألا يقالتب هنأ ركذ وه ولعلا ةلأسم ًالثم ينعي :يقلملا

 هللا نيب عمجي فيكف «كلذ نم ًائيش وأ ةلبقلا هجو ىفوأ مث ينعي هللا نإف ةلبقلا هاجت

 اا

 مقا



 ؟هذه ثيداحألا نيب عمجيو ءامسلا قوف هشرع ىلع -ىلاعتو كرابت-

 .ةهبش كدنع تنأ ًاذإ :خيشلا

 .هللاب ذوعأ :يقلملا

 .ةهبش نع عبان لاؤسلا اذه الإو :خيشلا

 تضرع وأ لتس ول ىتح زرحتي نأ هل يغبني ًامئاد ناسنإلاو خيش اي :يقلملا

 .اهيلع دري فيك فرعي ةهبشلا هذه هيلع

 ؟عمجي فيك :لوق ليلدب ؛ةهبش دنع تنأ نكل «شيلعم :خيشلا

 ...وه لجرلا نأ كحراصأ انأ :يقلملا

 ءالب لكو «يفوص يرعشأ يفلخ باذك لجرلا اذه «لجرلاو كعد :خيشلا

 كدنع تنأ نذإف بيط.كلاؤس اذه «عمجي فيك :لوقت نآلا تنأ ءهلو كلام «هيف

 .هشرع ىلع هللا ولع يف لاكشإ يف

 .خيش اي معن :يقلملا

 .كبيجأ انأو :خيشلا

 .معن :يقلملا

 ؟ةقيقحلا هذه دقتعت له ءامسلاب ةطاحم اهلك ضرألا :خيشلا

 .طبضلاب :ىقلملا

 .اهلك تاقولخملا قوف هللا نذإف .ببط :خيشلا

  terete rete zeten tene tentnSكا ۳ 5



 .طبضلاب :ىقلملا

 يأ يف كهاجت - لجو زع- هللا نأل ؛ةلبقلا هاجت قصبلا زوجي ال نذإف :خيشلا

 .تنك ضرألا نم ةطقن نم

 .معن :يقلملا

 رابخآلا ةشقانم زوجي ال ىرخأ ةهج نم ءةهج نم هذه رمآلا ىهتناو :خيشلا

 نكمي ال ىتلا ةيلقعلا راكفألاب ةيهلإلا تاذلاب ًاقلعتم اهنم ناك ام ةصاخبو ءةيبيغلا

 :يسركلا ةيآ يف يتلا شيأ امو :-لجو زع- هللا لاق امم لقأب الإ اهيف لاقي نأ

 الإ ملل ىِ ْمُتيِتوُأ امو ٠٠ :رعبا»4ءا ا اإ هِمْلِع ْنِم ٍءْيَتب َنوُطِت الو
 ةصاخ ةيبيغلا رومألا بيرقت ةلواحم لالضلا لك لالضلا نمف ء(٠۸:ءارسإلا)# ايلف

 اذه ءرخآلا اندحأ لقعي امك اهلقعن اننأ ثيحب ةيهلإلا تافصلاب ًاقلعتم اهتم ناك ام

 ةظحل يف هللا فيك :لوقي دق نم لوق هبشي هريغو لاؤسلا اذه لثم نإ ءليحتسم رمأ

 نييالملا نم ةفلتخملا تاوصألا عمسيو تيميو ييحيو قزريو قلخي ةدحاو

 .معن :يقلمل 1

 ؟مالكلا اذه لاقي :كلأسأ :خيشلا

 .-ىلاعتو هناحبس- هللا نم لصاح وهو «هللا قح ىف لاقي ال ًاعبط :ىقلملا

 ...كيف هللا كراب نذإف :خيشلا

 ىَدُمِدِهفبْنَرال ٌُباَتِكلا كد ءملا# :ىلاعت هلوق ىنعم ركذا

 .«”:ةرقبلا )4 بْيَمْلاب َنوُنمْؤُي نيل ؟نم [؟ .٠:ةرقبلا)4 تُم



 .معت :يقلملا

 «(ه:هط)#ىَوَكْسا شْرَعْلا لع ُنَمْحَّرلا# :- لجو رع- هللا لاق اذإف :خيشلا

 حرفت «(١٠:رطان)#ُةَعَفْرَي حلاصلا أَمَعْلاَو ثمل اًوِلَكْلا ٌدَعْصَمدْنَلِإ#

 ضرألا يف نم اومحرا «نمحرلا مهمحري نومحارلا» .خلا (؛:جراعملا#ُةَكِيالْما

 اذه فيك ملسملا ىلع لكشي نأ يغبني الف «خلا «ءامسلا يف نم مكمحري

 ءانقوفو انمامأ هللا «معن ؟همامأ هللا نأل ةلبقلا هاجت قصب نأ ىهني لوسرلاو

 ءاهلثمك تسيل -ًاضيأ- - ريبعتلا حص اذإ- هتمامأو انتيقوفك تسيل هتيقوف نكلو

 كلضي نأ كايإف :(١1:ىروشلا)# ُدِيِصَبلا ٌعيِمَّسلا َوْهَو ءىس هلْثِمَك سیل :اذكهو

 .هلاثمأو فاقسلا

 ؟يلبنح وهو

 . يلبتح وه معن :خيشلا

 .ليدعتلاو حرجلا نازيم يف وهو :يقلملا

 .موصعم يلبنح لك نأ دقتعت له نكلو «معن يلبنح وه :خيشلا

 وأ ءليدعتلاو حرجلا يف ةريبك ةلزنم هل لجرلا نكل «كلذك سيل ءال :يقلملا

 حرجلا لهآ ضعب نأ ملعت الأ نكل «ليدعتلاو حرجلا يف معن يخأ اي :خيشلا

 .ةيفوص -ًاضيأ- مهيف ثيدحلاب ملعلا لهأو ليدعتلاو

 .معن يإ :يقلمل ل
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 ؟ملعت :خيشلا

 .معن :يقلملا

 - لجو زع- هللا نأ :يزوجلا نبا لوق تملع له ءاذه نم اذهف بيط :خيشلا

 .هجراخ الو ملاعلا لخاد ال

 .ةرعاشألا لوق اذه معن :يقلملا

 .يزوجلا نبا لوق :خيشلا

 .هلبق هب لاق نم نكلو «يزوجلا نبا لوق :يقلملا

 .كيدهي هللا ءياه يف كدب وش :خيشلا

 .خيش اي ًاريخ هللا كازج :يقلملا

 ملاعلا لخاد ال هللا :لوقي يزوجلا نبا نأ تملع له كلوقأب انأ :خيشلا

 ؟هجراخ الو

 .نآلا كنم الإ خيش اپ اذه تعمس ام هللاو :يقلملا

 .هلجت اذه هباتك يف هآرقا :خيشلا

 .معن يأ :يقلملا

 .ثيبخلا اذه فاقسلا مامإ وه وهو :خيشلا

 .معن يإ :يقلملا

 .مكيلع مالسلاو :خيشلا

 .خيش اي ربح هللا كازج :يقلملا
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 .معن ءمعن :خيشلا

 ؟بتك اميف اذه فاقسلا ىلع در كل سيلأ خيش اي :يقلملا

 .ةعزوتم دودر يف :خيشلا

 .ينعي عبطتس -هللا ءاش نإ- :يقلملا

 .نآلا عبطت يتلا بتكلا ضعبل تامدقملا ضعب يف معن معن :خيشلا

 .ًاريخ هللا كازج :يقلملا

 .-هللا ءاش نإ- كايإو :خيشلا

 ٠٠:1١( 1717 /؟19/9)"رونلاو ىدهلا"

 ىلع مالكلاو - هللا همحر - يوارعشلا ةديقع نايب باب 1

 لوأ وه لهو ءرون نم كلَ يبنلا قلخ لهو ؛ىلاعت هللا ولع
 ؟قولخم

 يوارعشلا خيشلا ءيوارعشلا خيشلل نوعمتسي نأ نوبحي نيذلا.. :ةلخادم

 ضعب هيلع ذخأن نحن :ينعي..ذخآملا ضعي وأ دقن ديرتف ءزافلتلا ىلع اًريثك جرخي

 خيشلا ىلع ذخآملا ضعب حيضوتب متاضفت ولف ياورعشلا خيشلا يف ذخآملا

 .يوارعشلا

 ةقباس ةركف هدنع خلا ىرت اي ءيرعشأ يفلح هنأ هنع هفرعن نحن يذلا :خيشلا

 ام ءال وأ فلسلا هيلع ناك ام فالخ ىلع مه نيذلا فلخلا نعو ةرعاشألا نع

 تامولعملا نم هدنع يذلا ام فرعأ نأ ديرأ انأف هب يقتلأ ةرم لوأ لوأل هنأل هيردي
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 .تاذلاب ةطقنلا هذه لوح

 .دايأ مالسإ يف يوارعشلا خيشلاب تعمتجا نأ قبس ينأ عقاولا :ةلخادم

 :هل تلق ؛ةنس نيرشع لبق تقولا اذه يف انآ ؟يلصت له :يل لاق :ةلخادم

 .طبترم تسل :هل تلق ؟عطقت ينعي فيك :لاق :عطقأ

 .. ةّراتو يلصت ةّرات :ينعي :خيشلا

 نيرشعو ةعبرأ ليللاو راهنلا :هل تلق ؟ةعاس مك مويلا :يل لاق «معن :ةلخادم

 مسقو لمعلل مسق :ماسقأ ةثالث ىلإ اهمسقأ :هل تلق ؟اهمسقت فيك :لاق ءةعاس

 :هل تلق ؟اهنم ذخأت مك ةالصلا !بيط :لاق ؛مونئلل الو لمعلل ال مسقو مونلل

 فصن هل يلصتو قلاخلا كبر ىلإ هجوتت كنأ لقعي الأ :لاق .ةعاس فصن عقوتأ

 ؟ةعاس نيرشعو عبرأ نم ةعطقتم ةعاس

 .تعنتقا العفو تمزتلا تقولا كاذ نم ءاّدج مالكلا اذه ينبجعأ اًعبط

 بولسألا ةحارصيو ءزافلتلا يف هارأ انأ نآلا يديس ايف ؛هلل دمحلا :خيشلا

 بذجي وهف «هرخآ ىلإ نيدلاو بدآلا نيب ام طلخيو قّوْشُم بولسأ هيف مدقي يذلا

 .هثيداحأب عتمتسي هنأ العف [رعشيف] هعمتسم وأ هدهاشم

 .. ىف ةديدج ءايشأب ىتأيو :ةلخادم

 رصان خألا دنع تئجف ءرصعلا عم بكاوتت ةرصاعم ةديدج ءايشأ :ةلخادم

 لجرلا اذه ؛ليجلا ىلعو كيلع رطخ اذه يخأ ايال :اولاق نيرخآ ةوخإ دنعو «ملكتو

0 
 ہا



 مكفير شت ةبسانمبف «هيف مزتلت الف ءأطخ نوكت نأ لمتحمو «هثيدح لالخ ءايشأ عرتخي
 .فقوتأ وأ رمتسأ له اعف يذلا بسانملا ءيشلا عمسأ نأ وجرأ انه ال

 دحأ كنأ ضرتفأف ةذخاؤم الو :كيف هللا كراب لوقأ انأ ءالهسو اًلهأ :خيشلا

 :رضاحلا رصعلا يف نآلا نولوقي امك يذلا لجرلا كاذ نوكت نأ امإ :نيلجرلا

 ملع كدنعو اذكه نوكت امدنع ذئنيحف ةيفلسلا دئاقعلا يف ةيملع ةيفلخ كدنع

 اذه لثم ىلإ تعمتسا اذإف او هللا لوسر ثيدح نم حصي مل امو حص امب اثم

 اذهو باذج همالكف «ةالصلاب قلعتي اميف هتبرض يذلا لاثملاك ديفتستف ناسنإلا

 مث ؛كلذ هباش ام وأ ةرضاحم يف سلج اذإ هلوح نوشي سانلا ةماع لعجي يذلا
 .زافلتلا يف كلذ رشني

 يتلا ةينيدلا ةريصبلاو ةيملعلا ةيفلخلا هدنعام يذلا رخآلا لجرلا تنك نإ امأ

 ٌقِإاوُهْدَأ يلبس ِهِذَه لف :ىلاعتو كرابت هلوقك ةيئآرقلا تايآلا ضعب يف اهب انرمأ

 املف (8١٠:فسوي)#َنيكِرْشّلا َنِماَنَأ امو هللا َناَحْبْسَو يِنَعبَلا نمو اأ ٍةَرِصَب ىلع هلل

 لزت نأ هيلع ىشخيف يناثلا مسقلا نم خيشلا اذه ىلإ يغصي يذلا صخشلا نوكي
 .هئطخو هباوص نیب زيمي ام هدنع ام هنأل ؛مدقلا هب

 :راعشألا ضعب يف لاقي امك ةقيقحلا نأل ؛هب تذخأ كنوك كمولأ ال انأو

 رمق هلو راس لوأ تنأ ام

 «نييفلسلا انناوخإ :ينعي ؛هريغو اذه انوخأ لثم انناوخإ نم ىتح ريثك كلثم
 ؟دب ال ةملكلا هذهب تنأ عمست

 .معن :ةلخادم
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 «...بهذ امنيأ هوعبتي اوراصو هب اوذخأ ندرآلا ىلإ ءاج امنيح :خيشلا

 يل تركذ املثم يل ركذ يسلبانلا وه ةايحلا ديق يف لازي ال انناوخإ نم مهدحأ

 ىلإو اهبرضي يتلا هتلثمأو هنايبو هتحاصفو يوارعشلا خيشلا تاملكب اًبجعم امامت

 وه دعب اميف يل ركذو ءال :لاق «هتدیقع ثيح نم هتربتخا له :... هل تلق «هرخآ

 خيشلا ىلإ بهذامل هترايس يف يل بحاص عم تنك :لاق اذه انبحاص هسفن

 :لاق «ناكم ىلإ هلصوي ةرايسلا يف هعم هبكرأ مث هتسلج رضحو يوارعشلا

 يوارعشلا نيبو هنيب يلاتلا ثيدحلا تيرجأو يبحاص عم تبكرو ةصرف اهتمدتغاف

 يف ىلاعت هلوق كنم فرعأ نأ ديرأ !ذاتسأ اي :هل لاق هتديقع يف هربتخي لجأ نم

 (هندط)#ىَّوَتْسا ٍشْرَعْلا لع ُنَمْحَّرلا# :ةدحاو ةيآام ريغ يف ميركلا نآرقلا

 ةحيحصلا ةديقعلا نم ءيش هدنع انبحاص «ىلوتسا ىنعمب ىوتسا :لاق ؟ىنعملا ام
 يتأي هنأ اوبرت اذه ىلع ام سانلا ةّداعو خيشلا شقاني :ينعي «هشقاني ذخأف

 هنأ ترج ةداعلا نآل ؛اًدج ريطخو ريطخ ءيش اذه ءريبك خيش لداجي ليبّش دحاو

 :اًضيأ ليق امك

 ماذح تلاق ام لوقلا نإف اهوقدصف ماذح تلاق اذإ

 «خيشلا ىلع كلذ ربك «شقانيو يطعي ذخأيو «ماذح قدصي ال اذه فيكف

 «:نييفلسلا رشعم نحن اندنع اًساسح اًلاؤس هيلإ هجوف كلذ لمحت انبحاص نكل

 هللا ءاش نإ اًبيرق ركذأس امك لطاب ليوأت وهو ليوأتلا كاذب ةيآلا هل لوأ امل وهو

 لوقي نأ زوجي ال لاب ذوعأ :لاق ؟هللا نيأ :لئاق كل لاق ول !ذاتسأ اي !بيط :هل لاق

 نع ةفرحنم اهنأ هتديقع تفرع ذِيموي لاق :ناكم لك يف هللا هللا نيأ ناسنإلا

 .تعقو ةصقلا هذه «لوألا يمامتها هب تممتها تدع امف ةنسلا نعو باتكلا

 نيملسملا ءاملعل (ه:دط) © ىَوَتْسا شْرَعْلا َلَع ْنَمْحَّرلا# :ةيآ نأ :نآلا دهاشلا



 لع ْنَمْحَّرلا## :اولوقي فلسلا ءفلخلل لوقو فلسلل لوق :نالوق اهريسفت يف
 ناحبس :دوجس لك يف :لوقن نحن كلذلو «ىلعتسا :يأ (ه:هط)# ىَوَتْسا شرعا

 .(١:ىلعألا)# َلْغَألا كبَر مسا حبس :ىلاعت هلوقل اًقيبطت ءىلعألا يبر

 شْرَعْلا َلَع ُنَمْحَّرلا# :يوارعشلا خيشلا هلاق يذلا وه :يناثلا لوقلا

 رّوصي هنأل ؟اذامل «لطابلا لطبأ نم ليوأتلا اذه «ىلوتسا :ىنعي (ه:هط)# ی رتا

 ىلع ىلوتساف هيلع بلغت هلا نکل ؛هريغ نيبو هنیب ةبلاغم كانه نأ ىنعملا اذه
 ؟اًديج ينمهفت تنأ ؟ملسم اذهب لوقي لهو ؛هكلم

 .معن :ةلخادم

 ناك نمف ؛ىلوتسا :ىنعمب هرسف (ه:هط)# ىَوَتْسا ٍشْرَعْلا َلَع ُنَمْحَّرلا# :خيشلا
 ىرخألا تءاج مث ؛ىلاعتو كرابت هلل اشاح هللا عم قلاخأ ؟لبق نم هيلع اًيلوتسم

 ضفتنا ؟هللا نيأ :قباسلا لاؤسلاب هحراص امل :ةلاّبإ ىلع ثغض :يهو لاقي امك

 ردص لاؤسلا اذه نأ اًملع لاؤسلا اذه لثم هيجوت زوجي ام اذه :لاقو هرعش فقو

 يف ملسم مامإلا اهاور يتلا ثيداحألا حصأ يفو مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا نم

 حيحصو يراخبلا حيحص نآرقلا دعب بتكلا حصأ نأ عمست كلعل ؛هحيحص

 :ملسم حيحص يف يورم هركذأس يذلا ثيدحلا !بيط ءدب الو اذه عمست ؟ملسم

 هنأ كش ال سانلا بولق عماجمب ذخآ يذلا يوارعشلا لضافلا لجرلا اذه !ىرت

 ؛هدحجف هب ملع ىلع نوكي نأ امإ ؛هركذأس يذلا ثيدحلا اذهل ةبسنلاب نيلجر دحأ

 فرع ناك نإ :ينعي ؛رم امهالحأ :لاقي امكو ءهب لقي ملف هب لهج ىلع نوكي نأو

 ةبسنلاب اذه لاقي دق فرعي مل هنوك كلذ عم «فرعي ملول امم رطخأ اذه داحو

 اذه ههيجوتو هلك يمالسإلا ملاعلا داشرإ ىلوتي صخشل ةبسنلاب امأ «سانلا ةماعل
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 اذه وه ام «حيحصلا ثيدحلا اذه هعمس قرطي مل هنأب نحن روصتت نأ اًدج حيبق

 ؟حيحصلا ثيدحلا

 ماقملا بساني ام اهنم ذخآ نأ ديرأ نکل ةليوط ةصق يه :هابتنالا وجرأ نآلا

 ؛يملسلا مكحلا نب ةيواعم :همسا مالسلا هيلع لوسرلا باحصأ نم لجر ءنآل

 يف دحأ يف يل اًمنغ ىعرت ةيراج يل !هللا لوسراي هل لاقف 47 يبنلا ىلإ ءاج

 رشبلا بضغي امك بضغأ رشب انأو «يمنغ ىلع اًموي بئذلا اطسف ءةنيدمل

 لوسر اي يلعو :اذه ةيواعم لاق ءاهدخ يف ةعفص اهعفص :ينعي «ةكص اهتككصف

 ؛ةيراجلا هذه قتعي نأ هنع يزجي له لوسرلا نم حضوتسيو رسفتسي «ةبقر قتع هلل

 ؟ةيراجلا نع اًلضف بئذلا عم لعفي اذام لجرلا «بئذلا اطس «قح ريغب اهبرض هنأل

 تئا» :مالسلا هيلع هل لاقف ءوه لاق امك ةكصلا وأ ةعفصلا كلت ىلع نامدن وهف

 ؟هللا نيأ» :هللا لوسر اهل لاق ؛دهاشلا انه !هللا نيأ :اهل لاق .تءاج املف ءااهب

 لاقو اهديس ىلإ تفتلاف «هللا لوسر تنأ :تلاق ؟انأ نمف :لاق ءامسلا يف :تلاق

 نأب ةيراجلا تباجأو هللا لوسر ؟هللا نبأ :لاق يذلا نمو «ةنمؤم اهنإف اهقتعا :اهل

 .ءامسلا يف هللا

 نأ عم ءامسلا يف هلل | نأب نوئمؤي ال رهزألا ءاملع نم ريثك هلاثمأو يوارعشلا

 نأ ِءاَّسلا يف ْنَم ْمُثِنِمْأَأ# :كلملا ةروس كرابت ةروس ي ىلاعت هلوق أرقي ملسم و

 اًبِصاَح ْمُكَيَلَع َلِسْرُي نأ ء ِءاَنَّسلا يف ْنَم منم مَآ روم يه اَذِإَف صْرَألا مكب فس

 نم ملعأ ةيثيحلا هذه نم ةيراجلاف (۷- ٠١ :كلمل) ريز فك نوُملَْمَحَم

 هللا لوسر هببسب دهش يذلا باوجلا بيجت نأ تعاطتسا اهنأل ؛هلاثمأو يوارعشلا

 هللا نأب تدهش «ةنمؤم اهنإف اهقتعا :اهديسل لاق كلذ ىلع ءآنبو ؛ةنمؤم اهنأب اهل

 ا
 ہا



 هذهو «هريغو يوارعشلا لاثمأ نم ريثك لوقي امك سيلو ءاًيلاع :يأ ءامسلا يف

 ؛ناكم لك يف دوجوم هللا ؟لوقي اذام...ءاهركذتسو سانلا ةماع نيب ةروهشم ةرابع

 َرَثْكَأ ٌنِكلَو# :ىلاعت لاق امك سانلا نکل ءرفك اذه دوجولا لك يف دوجوم هللا

 انركذ نأ قبس امل الوأ فلاخم هنأل ؟رفك اذامل (187:فارعألا4َنوُمَلْعَي ال سالا

 :هذه ةيراجلا ثيدح لثميو (ه:هط)# ىَوَتْسا ٍشْرَعْلا َلَع ُنَمْحَّرلاإل :هلوق لثم نم

 .كرابت ةروس يف ءاج امب اًناميإ«ءامسلا يف :تلاق ؟هللا نيأ»

 ةليل لك هللا لزني» : ةو هلوق لثمك اًدج ةريثكو ةريثك تايآلاو ثيداحألاو

 هل بيجتسأف عإد نم له الأ :لوقيف ليللا نم ريخألا ثلثلا يف ايندلا ءامس ىلإ

 ىتح اذك الأ اذك الأ «(هيطعأف بئات نم له الأ .هل رفغأف رفغتسم نم له نمالأ

 امك ناكم لك يف سيلو ءامسلا ىلع هنأ هانعم ءامسلا نم هللا لوزنف ءرجفلا علطي

 .ماوعلا لوقي

 ول :ىرخأ ةهج نم «ةحيحصلا ثيداحأللو تايآلل ةفلاخم هيف :ةهج نم اذه

 لوألا وه :لاق امك هل لوأ ال يلزأ لجو زع هللا :اًلئاستم ملسملا لقاعلا عجر

 :مالسلا هيلع لاق امك «لوأ هلف قلخلا امأ (”:ديدحلا»#ٌنِطاَبْلاَو ٌرِهاَظلاَو ٌرَخآلاَو

 ىلإ نئاك وه ام بتكا :لاق ؟بتكأ ام :لاق ءبتكا :هل لاقف ملقلا هللا قلخ ام لوآ»

 لك يف هللا :نولوقي مهو «ناكم يف ناك له قلخلا هللا قلخي نأ لبقف «ةمايقلا موي

 :ةملكب هقلخو هدجوأ يذلا وه هللا نأل ؛هل اًكيرش هللا عم نكي مل ناكملا ؟ناكم

 «۸۲:سی)( نوی ْنُك هَل لوفي نأ ایش دارا اإ هٌرْمَأ اإ :لجو زع لاق امك ؛نك

 ءالؤه ىنعم امف «ناكملا ناكو نامزلا ناكف ضرألاو تاومسلا قلخ :نكبف

 ىنعم له «ناكم الو هللا ناك دقو «ناکم لك يف دوجوم هللا :نولوقي امنيح سانلا



 راصو «ىوأم هل راصو عجرملا راصف «هيف لخد قلخلا قلخ امل هللا نأ :اَذِإ كلذ

 ؛اًديبك اًولع نولوقي امع هللا ىلاعت هل اًطبارم ناكملا راص «ناكملا اذه ىف اًطاحم

 .ةدحاو هذه ناكم لك يف هللا :نولوقي مهنآل

 نم..ةفاظنلاو ةراهطلا ثيح نم ةدحاو ةبسنب تسيل نكامألا نأ :ىرخألاو

 ىف ءاج دقو ؛ناكم نم ناكم فلتخي امنإو :ةراذقلاو ةعفرلاو ومسلا ثيح

 عاقبلا رشو ءدجاسملا عاقبلا ريخ» :لاق لاب يبنلا نأ حيحصلا ثيدحلا

 يف دوجوم «ناکم لك يف مهريبعت دح ىلع دوجوم انبر !ىرُت "”«قاوسألا

 هنأ ريدقلا يلعلا لجو زع هللاب قيلي اذه لهف «قاوسألا يف دوجومو دجاسملا

 تويبلا يفو :تويبلا قاوسألا يفف ءطقف اذه سيلو !؟نكامألا رش يف نوكي

 ام وأ يداولا يف وأ رحبلا يف بصت يراجم هل ءالخلا يف .. ءالخلا تيب .. فنُكلا

 وه ةراذق ىلتمملا ناسنإلا نطب نأ اًديعب بهذن ال لب ةنكمأ اهلك هذه «كلذ هباش

 ؛ناكم اذه لك «بارشلا برشيو «ماعطلا لكأيو ءاوهلا سفنتي هنأ ليلدب «ناكم

 .ناكم لك يف دوجوم هللا .نومعزي امك اًقح ةنكمألا هذه يف لجو زعانبر لهف
 ا

 .اًمنآ انركذ امك ةيآلا (15:كلملا>4ِءاّيَّسلا يف ْنَم ْمُشِمَأَأ# :لوقي هللاو اذه ءاج فيك

 «ناكم لك يف هيلع لزنت سيل (؛:جراعملا»4ِهّْيَلإ ٌحوُرلاَو ٌةَكئالملا حُر

 هذه لك (١٠:رطاف)4ُهْحَفْرَي ُحِلاَّضلا ُلَمَعْلاَو ُبِّيَطلا ُمِلَكْلا ٌدَعْضَي ويل :كلذك

 ركنتسا كلذلو اهب نمؤي ال وهف اًمامت ًةلطعتم يوارعشلا خيشلا خم يف صوصنلا

 نأ حصي ام اذه «هللاب ذوعأ :لاق ؟هللا نيأ ءاّيوبن اَلاؤس هيلإ هجو امل انبحاص ىلع

 .ناكم لك يف دوجوم هللا ؟باوجلا وه ام :ليق ول !بيط «لاقي
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 ىمسي يذلا اذه «كش الب امهنيب فالتخا عم رخآ خيش لثمك يوارعشلاف

 نوعمجي «مهتعيبط هذه صاصقلاو صاصق امهالك ؟دب الو هب نوعمست «كشك

 تاسلج مهنم دحاولا رضح امهم نكل «مهمالك نم نوطسينيو مهلوح سانلا

 قلعتي امب اهتبسك ىتلا كثامولعم يهام :نينس دعب هلأسا :نيصاصقلا ءالؤه

 ماكحأ نم كلانه ام رخآ ىلإو بحتسملاو هوركملاو مارحلاو لالحلا ةفرعمب

 «نولوقي امك فلاوس هدنع. .تاياكح هدنع امنإ ءاًقالطإ اًئيش هدنع دجت ال ؟ةيعرش

 لك لوأ ءيشب سوردلا هذه نم جرخي ام ةمتاخلا نكل...؛اًمامت نئمطم حاترمو

 .انيديأ نيب لاثملا وه اذهو هتديقع ححصي ءيش

 نع الضف ةماعلا تلأس ول اذه نل ؛اهيف ضوخأ نأ نآلا ديرأ ال ةلثمأ كانهو

 عم تثحب ول كنكل «هللا مالك :نولوقي نيملسملا لك ؟نم مالك نآرقلا :ملعلا لهأ

 كوجرخي ىتح كعم اوروديو اوفلي... ةيلزتعملاو ةرعاشألا نم هلاثمأو يوارعشلا

 ام ىتح ةحارص اذكه ام نكل هللا مالك سيل اذه نآرقلا اولوقيو ةديقعلا هذه نع

 ىتوُم هللا م كو :هللا مالك نآرقلا ؛ةنتنلا مهتحير ىلع اوطقسي

 هلسر ىلع هللا اهلزنأ بتك اهلك ليجنإلا لثمو ةاروتلا لثم (1١؟4:ءاسنلا)#ًيِلْكَت

 .رايخألا نيفطصملا

 «تايسانملا لك يف ءاملعلا لك نم اهسيردت بجي ىتلا ةديقعلا نأ :دهاشلاف

 تعمس له :ةيناث ةبترم لزنا «كلذ لوح نوندندي ال اذه كشكو يوارعشلا يف

 َةالَّصلا اوُميِقَأَول :ىلاعت هلوق يف اهب انرمأ يتلا ةالصلا هذه سانلل نيبي يوارعشلا

 ال اذه ريخ هللا هازج وه كحصن (4*:ةرقبلا»# َنيِعِكاَّرلا َّعَماوُعَكْراَو َةاَكَّزلا اوُنأآَو

 تركذ ام رخآ ىلإ ءيلصت ام يلصتو ةالصلا ... فيك :كلأس امو ؛هراكنإ نكمي

 اذإ ؟اذامل ءال :اًماس كل لوقأ انأ «ىلصت نأ ىغبني فيك :كل لاق له نكل «تنأ

 الل



 ..تأطخأ ىل لق اًئطخم دم تنك

 . :ةلخادم

 ال هريغو كشكو هنأ نيقيلا لثم ىلع يننآل ؟اذامل «بجاو اذه ءال :خيشلا

 بسح مهتالص نآل ؟اذامل .نولصي نوفرعي ال نکل ءنولصي مه :نولصي نوفرعي

 :لوقي نييفنح اوناك نإ اذكه اولعفي اثم ةيعفاش اوناك نإ «مهبهذم يفاوؤرق ام

 ينومتيأر امك اولص» :لاق اكا يبنلا امنإو ءاًدج ةريثكو ةريثك ةلثمألاو...ءال
3 
 .“«يلصأ

 الك باتكلا نوسردي نيذلا مه اَّقح ءاملعلا نأ ظحالن نحن انه :اًذِإف

 ةينوكلا ةيملعلا بناوجلا امأ «تادابعلا مث «دئاقعلا حيحصتب قلعتي ام ةصاخبو

 .هتمكحو... لجو زع هللا ةردقب اًناميإ نمؤملا ديزتو ديفت كش الب هذهف ةيعيبطلا

 نوكرشي ال هللا نودبعي فيك اوفرعي نأ اًمازل مهيلع ناك كلذ لبق ءالؤه نكل

 ءروبقلا ةرايز نودصقتي نيملسم دجت ايندلا دالب لك يف :مكل تلق اذإ مويلا

 كنامز يف تبهذ ءاهلوح فوطي ةبعك حلاصلا وأ يلولا ربق..ربقلا ذختي مهضعبو

 ؟رصم ىلإ
 .ال :ةلخادم

 .يودبلا دمحأو بنيز ةديسلاو نيسحلا ماقم تيأر :خيشلا

 .تيأر ام نکل مهنع تعمس هللاو :ةلخادم

 .يندرأ كنأ يل ادب :خيشلا
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 .يدوعس نآلا امنإ يندرأ :ةلخادم

 ... لصألا نكل :خيشلا

 .. يندرأ... نكلو «ةيندرأ يمأو يدوعس يدلاو :ةلخادم

 ؟ندرألا يف تشع :لاؤسلا نم يدصق انآ :خيشلا

 .ةنس نيعبرأ ءاًعبط :ةلخادم

 ... نبا ماقمب عمست ؛دوصقملا اذهف وه اذه :خيشلا

 .معن :ةلخادم

 ؟هولمع يذلا اذه مخضلا ربقلا تيأر !بيط :خيشلا

 .معن :ةلخادم

 ال كشكو يوارعشلا خيشلاو ؛ةبيصملا هذه دوجوم ايندلا دالب لك يف ؛ىلاعتو

 مهنم رفنيس هنأل ؛بوعشلا اوهباجي نأ نوديري ال مهنأل ؟اذامل ءةملك الو نوملكتي

 ءيش دجوي قشمد يف «ليمجلا لوسعملا مالكلا كلذ لثمب بولقلا اوفلؤي مهو

 مث ينابلأ يلصأ انآ... يف كيلع.... امأ ءاذه نم ملظأ ءيش بلح يف ءاذه نم

 اًعبط ءةبيصم وأ ةيزم ؟اذام اهل ةدحاو لك ءهذه دالبلا فرعأ انأف «يندرأ مث يقشمد

 هرخآ ىلإو ىمحو صمح امهنيب امو بلحو قشمدك ةروهشم مصاوع اهيف ايروس
 يف «ةمصاعلا قشمد يف يومألا دجسملل ةاهاضم ريبك يومأ دجسم يف بلح يف

 ينب دجسم يف «هيف نوفدم مالسلا هيلع ىيحي نومعزي قشمد يف ةيمأ ينب دجسم

 دوصقم نيربقلا نم لكو ءايركز :ينعي ؛هوبأ هيف نوفدم - اومعز - بلح يف ةيمأ



 ربقلا اذه نوروزي فيك سانلا يدهي هللا ءاش ام هنأ هتفيظو :نداس امهنم لك ىلعو

 .روذنلا اومدقي نأ مهيلع بجي فيكو كاذو

 يف مالسلا هيلع ىيحي ربق ةرايزل ةأرما تءاج :قشمد يف مهدحأ يل ىكح

 ةنادسلا لختي نكل يعولا نم ءيش هدنع ناك هنأ رهظيو نداس هعمسف «قشمد دجسم

 انآ ىيحي يديس اي :لوقتو وعدت تفقو ةنيكسم ةأرما نداسلا اذه عمس :شيعلل ةليسو

 اي :اهل لاق ؟اهب اًمجرتسم نداسلا لاق اذام «ينبا يل يفاعي انبر نأ كل السوتم تكج

 يفاعي لجأ نم اهعم بهذ ءاهعم بهذ ىيحي يديسف كلبق انه ةدحاو تءاج ةمرح
 .اًدج ةحيرص ةيكرشلا لزاهملا هذه «هرخآ ىلإ وأ اهتنب وأ اهنبا اهل

 «ةمصاعلل [اًنييزت] امنإ ٌةنايد سيل ليزأ هلل دمحلاو ربق كانه ناك بلح يف

 يضاق :همسا سانلا هيف عقي يذلا لالضلا نع كينغي همسا ربق ناك بلح يف

 اًميقع ةدحاولا نوكت «ءاسنلا نم ةصاخو ناكم لك نم اًدوصقم ناكو «تاجاحلا

 ؟لعفت اذام «تاجاحلا يضاق دنع ىلإ حور ؛هللا ءاش ام نيتنس ةنس يضمي دلت ال

 هلربقلاو ءاهنع ثدحتن يتلا تاماقملا ... ماقم يف اًعبط هربق تاجاحلا يضاق

 تبكرو تءاج اذإ ميقعلا ةأرملا نأ كانه نداسلا ةطساوب ناطيشلا ىحوأف ءماتس

 كلذ دعب... «ىلبح اومعز هللا نذإب بهذت «تاكرح اذك تلمعو اذكه ربقلا ىلع

 ءاسنلا ءالؤه ىلإ بهذي ةركاملا هبيلاسأب نداسلا اذه نأ ةيضقلا فشكتت

 «تاجاحلا يضاق كيلع رضحي ىتح انه نيتابت ةليللا مزال هنأ لوقعلا تافيعضلا

 ءوه... ماقملا تاذ ةيحانلاو «ةليللا كلت تابتو حيحص مالكلا اذه نأ نظت العفو

 الإ ةأرماب لجر ىلتخا ام» :مالسلا هيلع هلوق فرعي نأ ملسملا يفكي هدحو اذه

 ."”«امهثلاث ناطيشلا ناك

 )0 ٩٤مقر) "عماجلا حبحص" قرد

00 
 ہا



 اًليلق رهظيو ةيكز حئاورو ضيبأ سابلب وه رهظي ليللا فصتتي امنيح
 مزال نأ اًقلس ةنقلم تناك يهف ءةبهرلا نم ءيش اهيف ةروصب ةأرملا هذه مامأ اّليلق

 مدقتي اهيلع رهظي تاجاحلا يضاق «تاجاحلا يضاق كيلع رهظي لجأ نم تابت

 ءىلبح بهذت اًنايحأ فدصيو اهعماجيو اهعقاوي نأ ىلإ اًليلق اليلق اهيلإ

 ىمسيو هئارو نم رتستي ربقلا ذختي يذلا ركاملا ثيبخلا نداسلا ؟اهلبحأ نم

 .تاجاحلا ىضاق

 سيل... «ءىربكلا ةيهادلا هذهب نوئمؤي ءاستلاو لاجرلا نويبلحلا ءالؤهو نيئس

 ناك يبنل ةزجعم ناك ام :مهضعب لوقي امك مهيطعي هللا نأ ءايلوألا تامارك نم

 ىف نوُذِمُي نيليلق دارفأ الإ اهركني دحأ الو تالالضلا هذه ىشمت «یلول ةمارك

 .قحلل نوعّدي مهنأل ؛ضرألا

 قلعتي اميف نكل اًدج عساو عساو فسألا عم لاجملا اذه يف ثيدحلاو

 هب سانلا لضي ىرخأ بناوج نم نكلو ديفم العف بناج نم هنأ يوارعشلا خيشلاب
 .لاؤسلا كاذ نع اًباوج قلعتي امم ءيش اذه «نوملعي ال مهنأل

 يف ىلاعت لاق امك... لوسر وه مالسلا هيلع دمحم نأ :لوقي هدئاقع نم

 ليف ْوَأ َتاَم نيف لشْولا هلْبَق ْنِم ْتَلَح ذَق لور الإ دمحم امو :ميركلا نآرقلا

 :هتعمس اذه نكميو نولوقي :ةيآلا رخآ ىلإ (144:نارمع لا)4 ْمُكَباَقْعَأ َلَع ْمَْبَلَْلا

 رون هللا قلخ ام لوأ" :لوقي دوجوم ندرألا يفو ؛دوجوم ايروس يف :خيشلا

 ؟كدنع ثيدحلا اذه تعمس ام ؛"رياج اي كيبن

 .يوارعشلا نم هتعمس اذه :ةلخادم
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 لطبأ نم اذهو !؟تيأر :- اهيلجر ىلع - :نولوقي... تتآ ؛هه :خيشلا

 حيحص ثيدحلاو ملقلا هللا قلخ ام لوأو «هرون نم اًدمحم هللا قلخ فيك ؛لطابلا

 وهام :لاق ؟بتكأ ام :لاق «بتکا :هل لاقف «ملقلا هللا قلخ ام لوأ» :اًقنآ هتركذ امك

 نب هللا دبع نب دمحم هنأ لوسرلا... فرعن نحن كلذ دعب «ةمايقلا موي ىلإ نئاك

 لاح لك ىلع وه نكل ءبسنلا وأ دنسلا عطقني كلذ دعبو ءاذكهو «بلطملا دبع

 يف مالسلا هيلع لاق امك مكلك هنآل ؛مالسلاو ةالصلا هيلع مدآ ؟وه نم لوألا هدج

 نيبو هنيبو دمحم اَذِإ فيك بارت نم مدآو مدآ نم مكلك» :حيحصلا ثيدحلا

 ال ريبك خم ديرت..ناميإ ديرت هذه «رون نم قلخ ءالؤه لبق وه مث ءدج مك هللا مدآ
 ضعبو نيملسملا ةماع امأ تافارخلا هذه لثمب نمؤي هنأ «نوكلا اذه يف هل دوجو

 .ةفارخلا هذهب نمؤي يوارعشلا خيشلا مهنمو دهاشت نأو مهنم ةصاخلا

 الو ةعبرألا نتسلا يفالو ملسم يفالو يراخبلا يف وه ال ثيدح اذه

 خاخمأ يف ريبعتلا حص اذإ الإ اًقالطإ ثيدحلا اذهل لصأ ال ةئامعبرألا الو نيعبرألا

 ؟مالسإلا وه ام اذه ءطقف كانه دوجو هل اذه «نيفرخملا

 هيومتلاب سيل ةباحصلا لاق هلوسر لاق هللا لاق مالسإلا

 .هللا همحر ميقلا نبا لاق ام رخآ ىلإ

 ٠:٠:۹١ ١( أ2 )و( ٩:۱۸:1۸ /ب۳۹)" رولا ةلحر"

 .(۷۹۸٩ہقر) "عماجلا حيحص "0
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 ى
 تايوتحملا سرهف سوز ن مل

 00 تافصلاو ءامسألا باتك

 eee تافصلاو ءامسألا ديح وت يف ةماه ةيدقع تامدقم عامج

 ءامسألا باويأ اهيق امب عدبلا نم اهياش امم ةديقعلا ةيفصت بوج و يف باب[۷۸]

 ىلوأ تافصلاو ءامسألا ديحوت كلذ ىفامب ةديقعلا لعج ةيمهأ ىف باب[ 31

 es هنع بكنتلا ةروطخو فلسلا مهف ةيمهأ نايب عم «ةوعدلا يف تايولوألا

 مامأ تافصلاو ءامسألا ىلع مالكلا اوبنجتي نأ ةاعدلا ىلع يغبني له باب[ ,84]

 sess ؟ةماعلا

 es ؟تامكحملا نم مآ تاهباشتملا نم اهثيداحأو تافصلا تايآ له باب 1

 00 ؟ةباحصلا ةديقع يه تافصلا يف نييفلسلا ةديقع له بابا ]

 ss تافصلاو ءامسألا ديحوت باب يف ةنسلا لهأ لوصأ باوبأ عامج

 n تافصلاو ءامسألا يف فلسلا ةديقع لوصأ باب 3

 0 تافصلاو ءامسألا يف فلسلا بهذم لوصأ نم بابا

 ens هنم باب۷۹ ]٤

 ns تءاج امك اهرارمإ بجي تافصلا تايآو ثيداحأ باب[ 31

 ا

73١ 

۲ 

¥ 



 صوصن يف مهلوق نم فلسلا نم ةعامج نع ءاج ام حرش باب[ /47]

 eee "ريسفت الب تءاج امك اهوّرمأ" :تافصلا

 ss تافصلا صوصن نورسفي ال مهنأ نم فلسلا نع يور ام ىنعم باب[ 1

 ثيداحأ نع لأس نمل مهلوق نم فلسلا نم ةعامج نع ءاج ام حرش بابا "1

 ns "فيك الب اهضما" :ةيؤرلا

 ىلع درلاو هنم ةنسلا لهأ ةءاربو ضيوفتلا بهذم نالطب ىلع مالكلا باوبأ عامج

 ee تافصلاو ءامسألا ىف ضيرفتلا ىتعم باب[ 1

 فلسلا بهذم سيل هنأو ضيوفتلا رطح نايب باب 31

 es ؟فلسلا بهذم وه ضيوفتلا له بابا ١11

 0 ؟«تءاج امك اهّرِوُتا :مهلوقل فلسلا بهذم ضيوفتلا له باب[ 1

 ss ضيوفتلاب لوقلا مزال باب 31

 .. ضيوفتلا وه تافصلا يف ةباحصلا بهذم نأ يعدي نمل خيشلا ةشقانم باب ٠17

 n فلسلل ضيوفتلا بسن نم ىلع درلا باب[ ۷]

 ا ةلطعملاو ةضوفملا ىلع درلا باب[ 63

 0 ليوأتلاو ضيوفتلا رطخ نايب باب 3]

 لالض نايبو «هيف مويلا ةاعدلا فقومو تافصلا يف فلسلا بهذم باب ]



 ۸۹ صضيوفتلا ةقيرط ىلع وه يرعشألل " ةنابإلا" باتك نأ ىعدا نم ىلع درلا باب ]1

 4 نيدلا ىلع مهلوصأ ةيانجو «ةلطعملاو ةلوؤملا لالض ىلع مالكلا باوبأ عامج

 فلخلا بهذمو «ملسأ فلسلا بهذم":ةلوقم دقنو ليوأتلا رطح نايب باب +31

 Os "مكحأو ملعأ

 QQ ضيوفتلاو ليوأتلا رطخ نايب باب[ ]6١

 Qs ةديقعلا ىلع هتيانجو ليوأتلا رطح نايب باب[ 7

 VS esses ةنيرقل الإ صوصنلا رهاظ نع لودعلا زوجي ال باب[۸ ]٩ ١

 sss ؟فلسلا بهذم نم ليوأتلا له باب[ 1

 VSO sess تافصلا باوبأ يف زاجملاب لوقلا رثأ باب[

 00 مهيلع درلاو تافصلا يف ةلطعملا نم لالضلا لهأ ضعب ركذ باب[ 643

 ١١ 4ةلطعملا لالض نايبو هيف مويلا ةاعذلا فقومو تافصلا يف فلسلا بهذم باب[414]

 O 2 ل لع ل ع هع همم ممم همم همم ممم ةضوفملاو ةلطعملا ىلع درلا باب1 ]1

 ةيديرتاملاو ةرعاشألا عابّتاو تافصلاو ءامسألا يف ةلزتعملا فارحنا نايب باب[ 1

 NYO esses ليطعتلاو يفنلا نيب قرفلا باب1

 ل ةيمهجلا نم عدبلا سوؤر ضعب ركذ باب[ 6١1

 VV ؟مهرد نب دعجلل يرسقلا دلاخ لتق تبث له باب[ ]

 TV sss ةديقعلا يف ةلوؤم ةيفنحلا روهمج باب[ 87 5]

 sess ١ تافصلا يف مزح نبا بهذم بابا 873

 ٠۲۸ تافصلاو ءامسألا يف- هللا همحر - يوارعشلا خيشلا ةديقع لوح هيبنت باب. ۷]

ET 



 Te sess ؟تافصلا لّوَأ نم ركب له باب[ 743

 ٠١١ ...تافصلاو ءامسألا باوبأ يف مهلالض نايبو ةهبشملاو ةمسجملا ركذ باوبأ عامج

 TT esses تافصلا يف مهيهذمو ةيماّركلاب فيرعتلا باب[ 1

 YY ss (ميسجتلاو هيبشتلا)تافصلا تابثإ يف ولغلا ةعدب باب[ ]

 Yo ا مل هم ع همم همم همم ممم همم هم همم همم همم همم ممل ةمسجملا لالض باب 31

 نا ل تابثإلا يف ولغلا دسافم نم باب. 1

 لالخإلا ةروطخ نايبو اهفيعض نم تافصلا ثيداحأ حيحص ةيفصت ةيمهأ باب +1

 را كلذ ىلع ةلثمأ برضو .تابثإلا باب يفولغلا ىلإ يدؤي ثيح كلذب

 TQ sss ةنسلا يف هتمامإ عم تابثإلا يف لاغم يمرادلا باب 1

 تافصلاو ءامسألا يف ةنسلا لهأ يفلاخم نم لالضلا لهأ هبش ىلع درلا باوبأ عامج

 ...NEY (هضعب مدقت دقو) مهريغو ةهبشملاو ةمسجملاو ةلوؤملاو ةلطعملاو ةضوفملا نم

 EP ةضوفملا تاهبش ضعب در باب[ ]

 ٠٤٤ ..هيبشتلا نع هيزنتلا:ةهبش تافصلا ةلوؤملاو ةلطعملا تاهبش ىلع درلا باب[ 1

 VEO ممن من متم ممم تمم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم همم موف هنم بابا 6771

 VEO sese ثداوحلا لولح يفن ةهبش 1

 هشرع قوف هللا :نولوقي مهنأل ةيوشح مهنأب ةنسلا لهأ مهتا نم ىلع درلا باب 3

 للا هتاذب

 ليوأت ىلع هب لدتسا نم ىلع درلاو #ءيش هلثمك سیل :ىلاعت هلوق ىنعم باب. 1

 0 تافصلا

 درلاو «ةيمهجلا لالض ىلع مالكلاو ؟ثيدحلا رصعلا يف ةيمهج كانه له باب 5 ١1



 VE ةيراجلا ثيدح ىلع مالكلاو «ةلطعملا هبش ىلع

 OQ sss ةلطعملاو ةهبشملاو ةمسجملا ىلع درلا باب ب 31

 Ts ةهبشملا ىلع درلا باب1

 VW sese ةيميت نبا مالسإلا خيش نع ميسجتلا ةمهت در باب[ 55 ؟]

 ا تافصلاو ءامسألا يف فلسلا ةديقع ىلإ عجر نم ضعب ركذ باوبأ عامج

 NYO ss هيبأو نيمرحلا مامإ ينيوجلا ةديقع هيلإ تلآ ام ركذ باب[ ]

 نبا عوجر نايبو ؟يزوجلا نبال «ةيبشتلا ةبش عفد» باتك ةبسن حصت له باب[ 1

 NV فلسلا بهذمل يزوجلا

 ل (ىلاعت هللا ءامسأ يف دعاوق باوبأ عامج)

 .AN sss اهمدع نم اهب ساتلا ةف رعم ثيح نم ىنسحلا هللا ءامسأ ميسقت باب[ 841

 AY ممل لم م همم همم همم هم مق ؟تافصلا نم ءامسألا قتشت لهو باب[ 1

 لهو «ىلاعت هلل امسا اهدعن لهف لعافلا مسا نزو ىلع هلل ةفص تءاج اذإ باب[ 1

 Af sss ؟هللا ءامسأ نم "ليلدلا"

 VA assesses دحاو ىمسملاو مسالا نأ ىلع هب لذتسي دق ام باب[ ] ۸٩

 ثيدح ىنعمو «ثيدح يف تركذ لهو «ىنسحلا ءامسألا ددع ىلع مالكلا باوبأ عامج

 AV sss ةنجلا لخد اهاصحأ نم

 AQ sss ؟ثيدح ىف ىنسحلا ءامسألا تدرو له باب ]

 نم» : ب هلوق ىنعم امو ؟ىنسحلا هللا ءامسأ ديدحت يف ٌثيدح حص له باب[ 655]

 Qe sese «؟ةنجلا لخد اهاصحأ

 نطاب طوطخ لهو ؟نيعستو ةعستلا يف ةروصحم ىلاعت هللا ءامسأ له باب[ 1

 eens هاو لي م م ممم م



 AY sss ؟كلذ ىلع لدت فكلا

 باب يف عسوتلا لوح مالكلاو «اًمسا نيعستو ةعست هلل نإ» ثيدح لاح باب 1

 VAY esses ىنسحلا ءامسإلا

 لهو «ةنجلا لخد اهاصحأ نم» :ىنسحلا ءامسألا يف ةا يبنلا لوق ىنعم بابا 31

 En ؟نيعستلاو ةعستلا يف ةروصحم ءامسألا

 ١54 ؟نيعستلاو ةعستلا ءامسألا ديدحت ىلإ ملاع لصوتي نأ نكمملا نم له باب[ 1

 AV ess «ةنجلا لخد اهاصحأ نم» : لاب هل رق ىنعم باب[ 31

 Ye esses هنم باپ[ 6658]

 نا تبثي ال ام ضعبو ءامسأ نم ىلاعت هلل تبث ام ضعب ىلع مالكلا باوبأ عامج

 E ا مم مم م هم ممم هم همم ممم همم همم هوم همم هم مو مظعألا هللا مسا باب[ ]

 0 ؟ٌبر ٌبر:وه لهو مظعألا هللا مسا ركذ بابا 6

 708 ا م مم مهمة ممم مم ممم مم ممتن ممم همم مم ممم مم م مم همم ممم هنم بابا ]1

 ۲٠٠ ... ؟مظعألا مسالا ةشئاع مّلعُي نأ درُي مل لكلب يبنلا نأ ثيدح حص له باب[ 877]

 PV sess ؟بيطلا مسا هلل تبثن له باب[ 671

 PA esses ؟هللا ءامسأ نم رونلا له باب1

 PA sss ؟هللا ءامسأ نم رتاسلا له باب[ ۸]

 e لل ل م ل همم همم همم همم همم مم هم ريتسلا ىلاعت هللا مسا طبض باب +3

 Ys ؟هللا ءامسأ نم مشتنملا له بابا

 PNY sess ؟ىلاعت هلل "بهاولا" مسا ثبثن له بابا ١1

 #7318 همم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مهامهم ممل نانحلا مسا باب 1

 ل



 TW eens ؟هللا ءامسإ نم (دوجوم» له باب1۸۷ ۰]

 PW ؟ىلاعت هئامسأ نم عداخلاو ركاملا له باب 1

 حرشي باتك ركذ بلطو ءامهنيب قرفلا امو «ئرابلاو قلاخلا يمسا ريسفت ام باب1۸۷]

 ل فلسلا جهنم ىلع ىنسحلا ءامسألا

 n ؟بيبطلاب ناسنإ ىمستي نأ زوجي له باب1

 Qs !؟ىلاعت هئامسأ نم "هآ" له باب[ 1

 #04 sss ؟هللا ءامسأ نم ميدقلا له باب[ 5]

 #81 esses هللا ءامسأ نم دجاملا له بابا 717

 YY esses «رهذلا انا ينإ» ةا هيبن ناسل ىلع ىلاعت هلوق ىنعم باب 8

 YY ؟تاذلا ظفل ىلاعت هللا ىلع قلطُي له باب[ ۸۷۸]

 YE ؟لجو زع هللا ىلع ءيش ظفل قالطإ زوجي له باب[ ]

 8188 sss ىلاعت هللا تافص يف ةماع دعاوق باوبأ عامج

 PV es ىلاعت هتاذب ةيرايتخالا لاعفألا مايق تابثإ باب[ 881

 #817 esses ؟ةدودحم ىلاعت هتافص له باب 3]

 TYA esses ىلاعت هللا تافصب فلحلا زاوج بابا 31

 ا esses ؟هللا مدقو هللا ديب فلحلا زوجي له باب[ 5871

 قر ؟...اضرلا دبعو ةمحرلا ديعب يمستلا زوجي له باي[ 8]

 Ye ss ؟ةيونعملا ةفصلاو ىنعملا ةفص نيب قرفلا باب 1

 Ye sess ةيبلس تافص هلل له بابا ۸11

 فشل ةيلعقلا تافصلا نم ىلاعت هلل تبث امم ةلمج ىلع مالكلا باوبأ عامج



 esses كحضلا ةفص تابثإ بابا 68171

 لعل اهتلدأ ضعب فّكض نم ىلع درلاو كحضلا ةفص تابثإ باب1

 000 هنم بابا 684]

 eee هنم باب 1

 ل م م ممل كحضلا ةفص هليوأت يف نابح نبا ىلع درلا باب 31

 00 اضرلاب كحضلا ةفص لوأت نمأطخ بابا 1

 e ؟اضرلاب كحضلا ةفص لوؤُت له ]1

 0 (كحضلا نيبو اهنيب ةرياغملاو بجعلا ةفص)

 ا ىلاعت هلل بجعلا ةفص تابثإ باب[ 1

 نم ىلع درلاو كحضلا ةفص نيبو اهنيب ةرياغملاو بجعلا ةفص تابثإ باب. 1

TE aus. 

 ٤ ۲٤ ىلاعت هتاذب ةيرايتخالا لاعفألا مايق تابثإو لج وزع هلل برقلا ةفص تابثإ باب1

 eases هنم باب ]

 ا هتم باب[ ]

 اهلوأت نم أطخ نايبو ىلاعت هلل اهريغو برقتلا ةفص تابثإ باب[ 1

 ا
 ہا



 TEs هنم بابا ۹۰۲ ]

 YO sss ؟يلجتلاب وندلا ةفص رسمت له باب[ 1

 #81 sss (نايتإلاو ءيجملا يتفص)

 ىلع درلاو امهلوأت نم ىلع درلاو ىلاعت هلل نايتإلاو ءيجملا يتفص تابثإ بابا ]

 ل تافصلاو ءامسألا يف عدبلا لهآ لوصأ ضعب

 88# 0 6 مم م م هم هع مم ممل اهلوأت نم ىلع درلاو ىجملا ةفص تابثإ باب[ 1 ٩۰

 TOV esses (ةلورهلا ةفص)

 TOV sess ؟ىلاعت هلل ةلورهلا ةفص تبثت له بابا ]

 Te ا م مة من ممم مم مم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم همم مم ممم ممم ممم موقف هنم باب[ ۹۰۷]

 Ws هنم باب[ 1

 VY ل ل ل هم لع همم م ممم مع همم همم م م هع همم همم م همم م (بضغلاو اضرلا يتفص)

 WY ل م ممم همم ممم بضغلاو اضرلا يتفص لوأت نم ىلع درلا باب[ 4 4]

 E هم ل ع هم ممم هم همم م ممم م هم هم مم م همام همم م (ةدارإلا ةفص)

 YY sss اهدر نم ىلع درلاو ةدارإلا ةفص تابثإ باب[ ]

 TTT (ددرتلا ةفص)

 Ysa ددرتلا ةفص تابثإ باب[ ١1

 ۲ 59 (رظنلا ةفص)

 ا es اهلوأت نم ىلع درلاو رظنلا ةفص تابثإ باب 71

 TVS ees (رصبلاو عمسلا يتفص)

 Ve es رصبلاو عمسلا يتفص مهراكنإ يف ةلزتعملا أطخ نايب باب[ 71

ya 0۹ ع عما 



 PV sese ؟نذألا ةفص هلل تبثن له باب[ ]

 ۲۷۳د یقم ىلاعت هب فصوي امم ةيلعفلا تافصلا نم هب هللا ففصو لكشتسُي دق ام باوبأ عامج

 819/6 assesses (ةيرخسلاو ءازهتسالا)

 YO esses ؟ةيرخسلاو ءازهتسالا يتفص ىلاعت هلل تبثن له باب[ 1

 VY ل ل ل هم مع هم هم م مم مع همم م م ممم همم همم مم مم همم ممم م مم همم هم مم هم (ركملا)

 VY ل ل هلم مل هم همم همم ممم همم همم ممم ركملاب ىلاعت هللا فص وی له باب 1

 .V4 ss (ةيربخلاو ةيلقعلا ةيتاذلا تافصلا نم ىلاعت هلل تبث امم ةلمج باوبأ عامج)

 YAY esses (ناطلسلا ةفص)

 YAY esses ؟هللا ناطلس ىنعم ام باب[ ]

 ا ل ا هع م معه مم همم ع همم ها ممم هع هم همه (سفتلا ةفص)

 ۲۸١ ... امُهَلَّوَأ نم أطخ نايبو ىلاعت هلل امهريغو برقتلاو سفنلا ةفص تابثإ باب[ ۹1

 AT n (ديلا ةفص)

 A ss ىلاعت هلل ديلا ةفص ركنأ نم ىلع درلا باب 1

 FAS esses "نيِدْيَأ ْتَِوَع يم" :ىلاعت هلوق يف "انيديأ"ب دوصقملا باب[ 3

 FAO wse "مهيديأ قوف هللا دي" :ىلاعت هلوق ريسفت باب 7

 YANA cesses 4 ہھیدیآ قوف هللا دي# :ىلاعت هلوق ىنعم باب[ ]

 نا ؟تافصلا ثيداح نم «هديب يسفن يذلاو» : ةا يبنلا لوق له باب[ 1

 «نيمي يبر يدي اتلك» ثيدح نيب عمجلا فيكو لامشلا ةفص هلل تبثن له باب[ 57 ]

 YQ sss ؟ًالامش هلل نأ اهيف يتلا ثيداحألا نيبو

 0 هنم بابا ۲ ]

 يا



 TAT ا مم متم متم تمم مم مم ممم مم ممم ممم مم ممم ممم مم ممم ممم ممم هنم باب 1]

 PAE ل ممل نمت متم مم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم هنم بابا ]1

 PQs هنم باب[ 1

 TA es هنم باب[ ۹۲۹]

 ا هنم بايا ]

 ا «...هللا نيمي رجحلا» :لاق هنأ ب يبنلا نع يور ام باب[ 13

 Pe sss (قاسلا ةفص)

 Po sass قاسلا ةيآ لوأت نم ىلع درلاو ىلاعت هلل قاسلا ةفص تابثإ بابا 31

 0 قاسلا ةفص باب[ 1

 POV م هع هلع همم همم همم همم ةمايقلا موي هقاس نع ىلاعت هللا فشك باب 1

 PV ىلاعت هلل قاسلا ةفص تابثإ باب[ ]

 PA assesses «هقاس نع اتبر فشكي» :ثيدح لاح باب[ ۹۳ 1]

 ۲۰۸ ... ؟# قاس نع فشكي موي# :ىلاعت هلوقل سابع نبا ريسفتب ذخؤي له باب[ 1

 PY esses ؟لجو زع هلل قاسلا ةفص مالسإلا خيش ىفن له باب[ ]

 PW «راتلا يف همدق رابجلا عضي» ب هلوق ىنعم بابا 7

 PY esses ؟نيمدق ىلاعت هلل تبثن له باب[ ]

 n (نينيعلا ةفص)

 Ye لجو زع هلل نينيعلا ةفص تابثإ باب[ ]

 Pes ؟نينيع هلل نأب صن كانه له باب[ 1

 TW esses (عبصإلا ةفص)



 .PNY ss عبصإ ىلع ضرألاو عبصإ ىلع تاومسلا عضي هللا نأب ناميإلا باب + 1

 7١8 ؟موهفملا ةلالدب ةفصلا تبثت لهو ؟عباصأ ةسمخ ىلاعت هلل نأ لاقي له باب[ 45]

 PI sss (وقحلا ةفص)

 PIA ss ؟ىلاعت هلل وقحلا ةفص تبثت له باب[ 1

 Ye ss ؟محرلا ثيدح نم اًدخأ ىلاعت هللرّجّحلا ةفص تبثن له باب 1

 PTY ss «ههجو الإ كلاه ءيش لك# :ىلاعت هلوقب دارملا نايبو هجولا ةفص)

 نورا sess «ههجو الإ كلاه ءيش لك# :ىلاعت هلوق يف هجولا ريسفت باب[ 71

 5775” ههجو هب ديرأ ام الإ "ب هجو الإ كلام ءس لک ىلاعت هلوق رّسفُي له بابا[ ]
 د

 57 5؟ىلاعت کلم جَو الكلام ِءْيَش َلُكظ :ىلاعت هلوق يراخبلا رسف له باب[454]
 TTY هدورو وأ هتوبث مدعل وأ «هنع هتلاحتسال امإ هب ىلاعت هللا فصوُي ال ام ركذ باوبأ عامج

 TY ns (ءادبلا)

 PY sss لاحم هللا ىلإ ءادبلا ةيسن باب[ 1] ٩

 PPV sees زوجي ال ىلاعت هلل ةءادبلا ةبسن باب 1

 PTY wse هئم باپ[ ]

 ٠۳۲ ىلاعت هلل ءادبلا اهيف بست هنأ ةاروتلا فيرحت ىلع ةلدألا نم باب[ 1

 ضف esses (ةحارتسالا)

 EY ىلاعت هلل ةحارتسالا ةبسن نالطب باب[ 1

 مال ل sss (رونلا)

 FYE sss ؟رون ىلاعت هللا له باب[ ۵ ]

FYE esses ]هنم باب 1[ 

For 



 م 0 ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اح (سولجلاو دوعقلا)

 ةفيعضلا ثيداحألا ةياور نأ ىلع هيبنتلاو ؟دوعقلاب ىلاعت هللا فصوي له باب[ ]1

 77 ةةمسجملاو ةيوشحلاب ةنسلا لهأ فصو ىلع عدبلا لهأ ئرجي امم تافصلا بوبأ يف

 PE esses ؟شرعلا ىلع دوعقلاب ىلاعت هللا فصوي له باب[ ۹9۸]

 .PEY ss ؟عباصأ عبرأ رادقم هنم لضفيف شرعلا ىلع ىلاعت هللا دعقي له باب[ ]٩ ۹٩

 E ss رانلاو ةنجلا نيبو ىلاعت هلل سولجلا ةفص يفن باب1 ]

 YEE esses ىلاعت برلل سولجلا ةفص تتبث له باب[ ۹1]

 TEs (رارقتسالا)

 PEE sess ؟شرعلا ىلع رقتسم هنأب یلاعت هللا فص وی له 1

 EO ا ل ل ل مم همم هم هم هم م م مم مم مم همم هم هم همم همم م هم همم همم (ةسامملا)

 PEO sss ؟هشرعل لجو زع برلا ةسامم تبثيوأ يفني ليلد كانه له باب[ 1

 EV sss (لاقتنالاو ةكرحلا)

 EV ل هم م هم هم ؟لاقتنالاو ةكرحلاب ىلاعت هللا فصوي له باب[4754]

 عم؟ءيجملا ةفص تابثإ نم كلذ مزلي لهو ؟ىلاعت هلل ةكرحلا بسنت له باب[ 555]

 TEV ل ا ل م ممم ممم هم همم مم مم ممم ممم همم همم مم مهم مم هوم كلذ لوح شاقن

 ل (ساوحلا)

 OV se ؟ىلاعت هلل سمخلا ساوحلا تبثن له باب[ ۹1

 OQ sss (ةهجلاو ناكملا)

 884 sess ؟ىلاعت هلل ناكملا بسني له باہ[ 31

 384 .sss ؟لجو زع هللا نعامهيفن وأ ناكملاو ةهجلا ةبسن حصت له باب[ ۹1

ET | 



TY esses (ملظلاو رشلا) 

 FN esses ؟ىلاعت هلل رشلا بسني له باب[ ]1

 FY ese ؟ىلاعت هلل رشلا بسني له سا ]

 FY ess «كيلإ سيل رشلا» : إب يبنلا لوق ىنعم باب[ ۷ 1

 PY م ل ملم همم همم مم م ممم ممم همم مم هم ىلاعت هللا ىلإ ملظلا بسني له باب 1

 PT ns (للملا)

 TIO wse ىلاعت هلل للملا ةفاضإ باب[ 1

 ل (لطظلا)

 TIT eee ىلاعت هللا ىلإ لظلا ةفاضإ يف باب[ 1

 TIT هنم باب[ 975]

 ال ا ا ا ا ا ع هم هع م ع هم هم ممم م همم م م هم م هم (ضرملا)

 PV sss لج وزع هللا ىلإ ضرملا ةفاضإ يف باب 7

 FA ل م ممم هلم همم هم مم م همم همم م هم همم همم م همم م ممم همم م ممم م همم مم مم (رادلا)

 TIA cesses ؟ىلاعت هلل رادلا ةفاضإ تتبث له بابا 1

 FI ا (فرشلا)

 TA sese هللا فرشب :مهضعب لوق مكح باب[ 1

 VY (ضرألا يف هللا نيمي دوسألا رجحلا نأ)

 نا ns «...هللا نيمي رجحلا»: لاق هنأ واب يبنلا نع يور ام باب[ 3

 PV esse (سّقَلا)

 VY 1... نميلا ىلإ ريشي «انه نم نمحرلا سَم دجأ ينإ» : 4 هلوق ىنعم باب[ 3



 PVE sese ؟نميلا ةهج نم نمحرلا حور نأ هيف ثيدح حصي له بابا 3

 PV sss تافصلاو ءامسألاب قلعت اهل ةيظفل لئاسم باوبأ عامج

 0 ىلاعت هللا تافصب فلحلا زاوج باب[ + 6]

 PWV sese هللا فرشب :مهضعب لوق مكح باب[ 9871

 PVA ss ريدق ءاشي ام ىلع هللا :لئاقلا لوق حصي له باب[ 1

 TAV هنم باپ[ ]۹۸٩

 TAN sese اذك ىلع هللا ةداع ترج :لئاقلا لوق مكح باب[ 987]

 TA esses ؟كءاقب هللا لاطأ :انلوقب دحأل ءاعدلا زوجي له باب[ ]

 Pe sess هللا كمادأ لئاقلا لوق مكح باب[ 1

 .TAY sss شرعلا ىلع هئاوتساو هتيفوفو ىلاعت هللا ولع ىلع مالكلا باوبأ عامج

 PAO ss اهركنأ نم ىلع درلاو ىلاعت هلل ولعلا ةفص تابثإ باب[ 1

 TAT هنم باپ[ ۹۹ ۰]

 PAV ss يرطفلا لقعلاو حيحصلا لقنلاب تباث ىلاعت هللا ولع باي 13

 TAQ sees لاعوألا ثيدح فعض نایب عم ىلاعت هللا ولع تابثإ باب. 1

 Tse هللا ولع ةلدأ نم باب[ 1

 Ts هنم باب[ ۹ ]٤

 باوبأ يف ةلوؤملا أطخ ببس نايبو راهقلا دحاولل ولعلا ةفص تابثإ باب[ 1

 EVs تافصلا

 EVs ىلاعت هلل ولعلا ةفص تابثإ اهيف نآرقلا لوزن ةلدأ باب[ 3

 ةيؤر كلذب دوصقملا لهو 4نو ٌرَظنَي ِكِئاَرَأْلا ىلع :ىلاعت هلوق ريسفت باب[ 4]

7 eens 0A۸ O gf TT 



 ONT ولعلا تابثإ مزلتسي ةيؤرلا تابثإ نأ نايبو ؟اًمئاد مهبرل نينمؤملا

 Ness ةرتاوتم ةيقوفلا تابثإ ثيداحأ باب[ 3]

 قوف ىلاعت هللا :لاقيف ىلاعت هولع ىلع مالكلا يف" هتاذب" طفل مدختسي له بابآ 1

 EYe ss ؟هقلخ نم نئاب :لاقيف "نئاب" ظفل مدختسي لهو ؟هتاذب هشرع

 درر .sss كلذ ركنأ نم ضعب ركذو .هشرع ىلع ىلاعت هللا ءاوتسا تابثإ باب[ ]

 EY ع ل هم عع همم هم ىلوتسا ىنعمب ىوتسا لوأت نم ىلع درلا بابب 3]

 ET هفعض نم ىلعدرلاو ءاوتسالا يف ريهشلا كلام رثأ ةحص باب[ 13

 يف ضوخلا أطخ نايبو "لوهجم ريغ..ءاوتسالاو ":كلام لوق حرش بابآا ٠

 علال ل ممل همم هم هم همم همم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم هم ممم همم همم هو ءاوتسالا ةيفيك

 EV ss ءاوتسالا يف ريهشلا كلام رثأ فّرح نم أطخ نايب بابب 1

 EA ل ل هم مل ولعلا ىلإ عبصإلاب ىلاعت هللا ىلإ ةراشإلا زاوج باب[ ]٠ ٠١

 ETA ess «ءامسلا يف نم متنمأأ» :ىلاعت هلوق ىنعم بابإ 3

 EYE sss ءامسلا (يف) هللا :انلوق يف (يف)ىنعم باب[ ]٠۷ ٠١

 يف نم مكمحري ضرألا يف نم اومحرا» ثيدح ركنأ نم ىلع درلا باب[ ١٠٠3

 ETO sss .«ءامسلا يف نم مكمحري ضرألا يف نماومحرا» «ءامسلا

 EE sees ىلاعت هللا ولع يف ةفينح يبأ ةديقع نايب باب[ ٠١۰۹1

 .EY sss ولعلا تابثإ يف فلسلا ةقيرط ىلع اوناك نومدقتملا ةيفنحلا باب[ ]٠١١

 EEF هيف نعط نم ىلع درلاو ةيراجلا ثيدح ىلع مالكلا باوبأ عامج

 EEO ns نيفلاخملا ىلع درلاو ةيراجلا ثيدح يف لوقلا ليصفت بابا 7

 CTA essen تافصلل نيلطعملا رهظ ةمصاق ةيراجلا ثيدح باب 1

OAT 
 ہا



 EV esses ةيراجلا ثيدح فّعض نم ىلع درلا باب[ ۱1

EV esses هنم بابا ١[ 

EVO sess ]هنم باب ۱۰۱٩[ 

EVA esses هنم بابا 3 

EAN ]ل ةيراجلا ثيدح ركنت يشبحلا عابتأ نم ةأرمال خيشلا ةحيصن باب ١٠١ 

 ١٠١3 ؟«نيأ» ب هللا نع لأسُي نأ زوجي له باب[  nsع0

 ]١١ ١٠ تا ؟ةناكملا مأ ناكملا نع لاؤسلا "هللا نيأ" لاؤسي دارملا له باب[

 ١٠١ ضعب ركذو "نيأ"ب ىلاعت هللا نع لاؤسلا زاوجو ىلاعت هلل ةيقوفلا تابثإ باب[
EE sss كلذ ركنأ نم 

  31ع4 م مم هلم همم هم م مع همم هم مم "نيأ"ب هللا نع لاؤسلا زاوج باب[

 ]١ هللا نع لاؤسلا يركنم لالضو «ىلاعت هللا نع ةيقوفلا يركنم لالض باب[

EQ sss نيأ"ب" 

 ىلع مالكلاو ىلاعت هللا ولعل اهتافانم مدع نايبو ةيعملا ةفص ىلع مالكلا باوبأ عامج

 CAV sess ولعلا ةافانم هنم مهفي دق ام ضعب

 EAs ؟ىلاعت هولع يفانت له قلخلل هللا ةيعم باب[ 1

 ىلع درلاو ةيملع ةيعم متنك امنيأ مكعم وهو# :ىلاعت هلوق يف ةيعملا باب[ ] ٠١١

 O seen كلذ فلاخ نم

 ليوأتلا نم ؛ملعلا ةيعمب #متنك امنيأ مكعم وهو# :ىلاعت هلوق ليوأت له باب[ ۱۹]

 نك ؟مومذملا

 Of ةيعملا ماسقأ يف باب[ ٠١3 ١

ay ل 



OO sese ]ىلاعت هللا ولعو ضرألا ةيورك باب ١ ٠1 

 668 «ههجو لبق هللا نإف» : واب يبنلا لوقو ىلاعت هللا ولع نيب عمجلا باب[ 3 ١

 نإف ههجو لبق قصبي الف يلصي ماق اذإ مكدحأ نإ: ها هلوق يفاني له باب[ ۱۹1

 لا ؟ىلاعت هللا ولع ةديقع «ههجو لبق هللا

 ضرألا ىلإ ًالبح متيّلد مكنأول هديب دمحم سفن يذلاو» :ثيدح لاح باب[ 1 ٠

 ةيقوفلاو ءاوتسالاو ولعلا تافص تابثإ يف ةنسلا لهأ يفلاخم ىلع درلا باوبأ عامج

 Ose (مدقت ام ريغ) مهتاهبش عفدو

 ONY eens ىلاعت هلل ةيقوفلا تابثإ لوح تاهبش در باب[ ۱۰۳۱]

 ةهبش ىلع درلاو كلذ ركنأ نم ىلع درلاو ىلاعت هلل ءاوتسالا ةفص تابثإ بابآ ]

 لوح ينيوجلا مامإلا نع مهم لَقَن عم «هيبشتلا مزلتسي هلل تافصلا تابثإ نأ :ةلطعملا

 ٥۲١ هلك كلذ

 مالكلا عم اهريغو ءاوتسالا ةفص لّطع نمم عدبلا لهأ ضعب ىلع درلا باب[ +1
 OF sess بيبح نب عيبرلا دنسم ىلع

 نر ىلاعت هللا ولع لوح ةهبش در بابا 1

 اهيبشتلا هبش عفد» باتك ىلع مالكلاو ىلاعت هلا ٌرلع لوح ةهبش در باب[ ]٠١5
 0817 wns هققحمو

 لهو «ىلاعت هللا ولع ىلع مالكلاو - هللا همحر - يوارعشلا ةديقع نايب بابا ]١١5

 681/20 هم مم ع هم مم م ممل ؟قولخم لوأ وه لهو «رون نم واب يبنلا قلخ

 ةالا] esses تايوتحملا سرهف
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 ةمالعلا ةعوسوم

 ينابلالا نيدلا رصان دمحم





 نر و

 م١٠٠ (115) ءاعنص بتكلا رادب عاديإلا مقر

 يرخإلاو قيسا
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 ارداق ھام كول الوم
 ءاعنص = نميلا: سيئرلا نكوملا

 ۷۳۷۰۲۷۹۲-۰۰۹1۷ نت

 )٤۱۷۳( ءاعنص ب .ص
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 ةمجرثلاو ثارتلا قيقحتو ةيمالسإلا

 نابلألا نيدلا رصان دمحم
 نم رثكأ ىلع يوتحت ةعوسوم»

 «دلاخلا هثارنو ىنابلألا ةمالعلا لوح ةساردو ًالمع (5:)

 لوألا لمعلا

 ةديقعلا يف ينابلألا ةمالعلا ثارت عماج ةلسلس

 ةلأسم يفلأ براقي ام ىلع يونحت»

 «ةيانعب ىنابلألا ةمالعلا ثارت نم ةجرختسم ةيدقع ةدئافو

 عه

 يناثلا ءزجلا

 نامعن لآ ملاس نب دمحم نب يداش





 وأ "ناكم لك يف دوجوم هللا" ةديقع ىلع درلا باوبأ عامج

 "'دوجولا لك يف دوجوم"'

 (مدقت ام ريغ)

 04 ا





 ةاعدلا أطخ نايبو ناكم لك ىف هللا :ةيمهجلا لوق در باب "| ۷1

 ةديقعلا هذه در ىف نونواهتي نيذلا

 تباث ىلاعت هللا ولع نأ نيب نأ دعب "ولعلا رصتخم" ةمدقم يف مامإلا لاق]

 :[لوقعملا حيرصو لوقنملا حيحصب

 اوركنأ نيذلا فلخلا نم مهب رثأت نمو ةيمهجلا لالض غلبم ملعن انه نمو

 :نيبهذم ىلإ ءالؤه مسقنا مث «هقلخ قوف هشرع ىلع ىلاعت هللا نوكي نأ ًاعيمج

 ناكم لك يف ىلاعت هللا نأ ىلإ اوبهذ نيذلا ةيمهجلا بهذم :لوألا

 هب فشكو مهلادج نسحأف ؛ىلاعت هللا همحر دمحأ مامإلا مهلداج دقو .'''قولخم

 :" ةيمهجلا ىلع درلا " ةلاسر يف لاقف مهراوع

 معز نيح ىلاعتو هناحبس هللا ىلع بذاك يمهجلا نأ ملعت نأ تدرأ اذإو "

 ؟ءيش الو هللا ناك سيلأ :هل لقف ناكم نود ناكم يف نوكي الو «ناکم لك يف هنأ

 هنإف ؟هسفن نع اجراخ وأ هسفن يف هقلخ ءيشلا قلخ نيحف :هل لقف. معن :لوقيف

 :ليواقأ ةثالث دحأ ىلإ ريصي

 سنإلاو نجلا نأ معز نيح رفك هسفن يف قلخلا قلخ ىلاعت هللا نأ معز نإ - أ

 .هسفن يف سيلبإو نيطايشلاو

 هنأ معز نيح ًاضيأ رفك مهيف لخد مث هسفن نم ًاجراخ مهقلخ :لاق نإو - ب

 )١( ص) (نييمالسإلا تالاقم) يف يرعشألا هاكحو  )۲٠١ةنابإلا" يف هنم أربتو «ةلزتعملا ضعب نع "

 هيلإ نيبستنملا هعابتأ داقتعا فالح اذهو شرع ىلع وتسم ىلاعت هنأب مزجو «هتمجرت يف هارتس امك

 .[هنم].ًاييرق ىرتس امك

 0۹۱ | ا ا



 .رذقو شحو ناكم لك يف لخد

 عمجأ هلوق نع عجر ؛مهيف لخدي مل مث هسفن نم ًاجراخ مهقلخ لاق نإو - ج
 .“(ةنسلا لهأ لوق وهو

 :ولعلل ةافنلا ةالغ ضعب لوق رخآلا بهذملاو

 لخاد ال فلخ الو «مامآ الو «راسي الو ؛نيمي الو «تحت ال ءقوف ال هللا "2

 :مهتفسالف ضعب ديزيو أ 17" هسراخ الو «ملاعلا

 " هنع الصفنم الو ملاعلاب الصتم ال "

 وه اذهو ؛دوجوم ريغ هللا نأ - رهاظ وه امك - هانعم يقنلا اذهو :تلق

 امو ءًاريبك ًاولع نوملاظلا لوقي امع هللا ىلاعت ربكألا دحجلاو قلطملا ليطعتلا

 برلا اذه نيب انل زيم" :كلذب هللا فصو نمل نيكتكبس نب دومحم لاق ام نسحأ

 .(5 ١ ص) " ةيرمدتلا " يف هركذ " مودعملا نيبو هتبثت يذلا

 ولعلا ةفص ركنأ نم لكل مزال - دب الو - امهدحأ نالطابلا نابهذملا ناذهو

 لوألا بهذملا نأ فسألا ديدش هل فسؤي امم نإو «هنايب قبس امك هشرع ىلع هلل

 داكت امف مهتصاخو مهتماع دالبلا هذه يف سانلا ةنسلأ ىلع مويلا دئاسلا وه امهنم

 دوجوم هللا " :هلوقب هيف نيسلاجلا ضعب كرداب الإ هيف هللا ركذي سلجم يف سلجت

 ىلإ تعراس اذإف " دوجولا لك يف دوجوم هللا " :رخآ لوقي دقو " ناكم لك يف

 ميركلا دبع خيشلل " ةفرعملا " ةلاسر يف هلثمو 6١( - 75 ص) "ةيمالسإلا شويجلا عامتجا" )١(

 .[هنم]. -هللا همحر - يعافرلا

 خياشملا ضعب نم يفنلا اذه تعمس دقو (58 ص) " ةرهوجلا ىلع يروجيبلا ةيشاح " يف اذك (۲)

 .[هنم].نيملاعلا برب ناميإلا نيملسملا ملعب ةعمجلا موي ربنملا ىلع

 س كيا ا اا ا ا
 يا



 «هقلخل ًافورظم هنوك نم هللا ىلإ زوجي ال ام ةبسن نم هيف امل مالكلا اذه نالطب نايب

 ليوأت ىلإ نيملاعتملا ضعب عراس «هشرع ىلع هولع ةفصل ةفلاخملا نم هيفامو

 نع ثيدح وأ هللا باتك نم ةيآ وه امنأك «هيلإ " هملعب " ةلمج مضب لوقلا كلذ

 ةيمهجلا ةملك اهنأ نيكاسملا ءالؤه ردي ملو ؛هليوأت نم دب ال ب هللا لوسر

 اذإف ءليوأت يأ نود لوقلا اذه رهاظ هيلع لدي ام ىلع مهتديقعو ةلزتعملاو

 كنظ بيخي ام ناعرس نكلو ءريخ تننظ " هملعب " مهلوقب هايإ مهليوأت تعمس

 وأ ءرملا ناميإ نع فشاكلا موصعملا يبنلا نع ثوروملا لاؤسلا هجوت امنيح

 يف :تلاق «هللا نيأ» :ةيراجلل قلي هلوق وهو الأ سكعلا وأ ىلاعت هللاب هتف رعم غلبم

 ةماعلا ىلإ لاؤسلا اذه لثم تهجو اذإ تنأف ««ةنمؤم اهنإف اهقتعأ» :لاق. ءامسل

 نأ نيلهاجتم وأ نيلهاج ءهايإ نيركنتسم مهنيعأب نوقلمحي مهتدجو ةصاخلاو

 نأك نوبيجي اذامب نوردی ال ىرايح كلذ عم مهارت مث ءانل ُهَنَس يذلا وه لت يبنل
 نأ عم ءةنسلا يف الو باتكلا يف ال ءًاقلطم هنايبل ضرعتت مل ةيمالسإلا ةعيرشل

 تباجأ امل ةيراجلاف كلذلو ؛ءامسلا يف ىلاعت هللا نأ ىلع ةرتاوتم امهيف ةلدآل

 وهامب تباجأ اهنأل ةنمؤم اهنأب ةا يبنلا اهل دهش ءامسلا يف :اهلوقب لاؤسلا ىلع

 ايو «ناميإلاب ةو لوسرلا هل دهشي ال نم حيو ايف ءةنسلاو باتكلا يف فورعم

 ام مظعأ نم هللاو اذهو «ناميإلا ىلع ًاليلد و هلعج ام ركنتسي لب ىبأي نم ليو

 يذلا هبر نأ مهدحأ فرعي ال نأ مهتديقع نع فارحنالا نم نيملسملا باصأ

 يف وأ هنع ًاجراخ ناك اذإ يردي ال لب «مهتحت مآ هقلخ قوف وهأ هل دجسيو هدبعي

 مهدوبعم اوعاضأ ":ملعلا لهأ نم نيمدقتملا ضعب لوق مهيف قدص ىتح «هلخاد

 نيح مدعلاب هيلع اومكح نيذلا كئلوأ نأش لالضلا يف اوغلبي مل كلذ عم مهو"
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 دبعي لطعملا " :مهضعب لوق مهيف قحف خلإ "... تحتالو قوف ال" :اولاق

 ىلإو «ةافنلا ةلطعملا ةيمهجلا ىلإ كلذب ريشي «" ًامنص دبعي مسجملاو ءًامدع

 امهنيب طسو لحلاو ؛هيبشتلاو ميسجتلا عم تاغصلا نوتبثي نيذلا ةلثمملا ةمسجملا

 .مدقت امك

 لهآ نيب اهيف مئاقلا فالخلا ةدشو اهتيمهأ غلابو ةلأسملا هذه ةروطخ عمو

 نبا لاق ىتح ىرخأ ةهج نم ةافنلا نم مهريغو ةلزتعملاو ةيمهجلاو ةهج نم ةنسلا

 :(45 ص) " ةيمالسإلا شويجلا " يف ىلاعت هللا همحر ميقلا

 ركسع نيب امم مظعأ برحلا نم ةيمهجلاو ثيدحلا لهأ نيب يذلا لب"

 " مالسإلا ركسعو رفكلا

 ةلاسملا هذهل نوميقي ال مويلا نييمالسإلا ةاعدلا بلغأ ىرن هلك اذه عم :لوقأ

 يفاهل عمست الف ءالأب اهل نوقلي الو ءًانزو داقتعالا لئاسم نم اهلاثمأل الو

 نم نوفتكيو ًأركذ ةماعلا نع ًالضف ةصاخلا مهسلاجم يفالو مهتارضاحم

 ةمدقم يف لاق يذلا روتكدلا كلذ ىلإ ىرت الأ ؛ًالمجم ًاناميإ اونمؤي نأ نيوعدملا

 :همعزب ءاودلا نيربادتملا نيقرفتملا نيملسملل مسري وهو " مثإلا نطاب " ةلاسر

 ريخلا هديب :هل كيرشال ًادحاو اهلإ هللاب نونمؤم اعيمج اننأ الإ نظأ امو "

 "ريدق ءيش لك ىلع وهو «كلملاو

 دشأ ضعب نع هضعب فلتخي نينمؤملا ناميإ نكلو... هللاب نونمؤم نحن معن
 ىلع اهدقتعي روتكدلا ناك نإف لاثم حضوأ ولعلا ةفص نم هيف نحن امو «فالتخالا

 هذه مهل عضو نيذلا سانلاف ؛ليطعت الو هيبشت نودب اهل نيتبثملا فلسلا ةقي

 «مهداقتعا يف مهل ًاكيرش سيل وه ناك نإ داقتعالا كلذ يف هنوكراشي ال ةلاسرلا

044 gf TT 



 هذه ىلإ راشأ دقو «هنيبو هللا هعرش ام ىلع سيل وهو ناميإلا اذه ديفياذامف

 " ةيقوفلاو ءاوتسالا " ةقباسلا هتلاسر ةمدقم يف ينيوجلا دمحم وبأ مامإلا ةقيقحلا

 :نيتضبقلاو نيديلاو مالكلاو رصبلاو عمسلاك هتافص ضعبب ىلاعت هللا ركذ نأ دعب

 مهب هملع «ةيفاخ مهنم هيلع ىفخي ال ؛هفلخ نم نابف هشرع ىلع ىوتسا "
 الو :هتاقولخم نم ءيش ههبشي ال هتافصو هتاذ يف وهو ؛لفان مهب هرصبو طيحم

 ليختت ال هتمظعو هلالجب ةقئال تافص يه «هتاعدتبم حراوج نم ءيشب لثمي

 فاصناو اهتوبثو اهقئاقحب نمؤن لب «نويعلا ايندلا يف اهرت الو ءنونظلا اهتيفيك

 ليثمتو «نيدحاجلا ليطعتو «نيلوأتملا ليوأت اهنع يفننو ءاهب ىلاعت برلا

 يلصن هلو ءدبعن هايإو «نمؤن برلا اذهبف :نيقلاخلا نسحأ هللا كرابت :نيهبشملا

 للا ريغ ديعي امنإف تافصلا هذه هل تسيل هلإ ىلإ هتدابعب دصق نمف ؛دجسنو

 ." هلإب كلذ هدوبعم سیلو

 مكحلا اذه ريصُيو كلذ لوقي امنيح ىلاعت هللا همحر ينيوجلا مامإلاو

 دبع مامإلا ةمجرت يف ينأيسف '''فلسلا ةمئأ نع كلذ ىقلت امنإ ةافنلا ىلع لدعلا

 سيل ءامسلا يف يذلا كهلإ نأ نومعزي مهنإ " :ةيمهجلا يف هلوق كرابملا نب هللا

 ءامسلا يف سيل اول وقي نأ يهتني مهمالك رخآ " :ماوعلا نب دابع ةمجرت يف "٠ ءيشب

 «يدهم نب نمحرلا دبع ةمجرت يف هوحنو «" اوثراوتي وأ اوحكاني ال نأ ىرأ ءيش

 ال مهنكل ءةمئألا نم مهريغو «يعيطقلا رمعم وبأو ؛يبنعقلاو ءريرج نب بهوو

 نمو "7 ص) هللا همحر يعافرلا ميركلا دبع خيشلل " ةفرعملا ١ ةلاسر يف ءاج ام ىنعم اذهو )١(

 نم كلذ ريغو ميسجتلاب ةينثولاو ثيلثتلاب ىراصنلا داقتعاك عقاولل اقباطم ريغ اداقتعا دقتعا

 .[هنم]." نيملسملا عامجإب رفاك وهف ةلطابلا تادقتعملا
e ا يتسم 04 0 | ا ا اا 



 نبا مامإلا ةمجرت يف ينآيس امك هيلإ اهئاهتنا دعب الإ ًادحأ اهب '''لهجلاب نورفكي

 .يربطلا ريرج
 .(هد-ه؟ ص)" ولعلا رصتخم"

 «ناكم لك یف هللا :مهضعب لوق لالض نايب باب ]4*٠١[

 دوجولا لك يف دوجوم وأ

 لك يف دوجوم وأ ءناكم لك يف هللا :سانلا نم ريثك هلوقي امع خيشلا لتس]

 :[باجأف .دوجولا

 شعلا لع ُنَمْحَّرلا# نأب نآرقلا حيرص عم ءنيبملا لالضلا وهاذه

 هدابعل هقصوو :(1:ىلعألا)# َلْغَأْلا كبَر مسا حّبَس# :ىلاعت هلوقو ء( ه:هط)# ىَوَتْسا

 ُحوُرلاَو ةّكئالملا رعت ..(00:لحلا»4 ْمِهِقْوَف ْنِم مر نوفا ب ؛نينمؤملا
 .(١٠:رطاف)4ُهُعَفْرَي ُحِلاَصلا ُلَمَعْلاَو ُبّيَطلا ملكا ٌدَعْضَيِهْيَلِإا..(؟:جرامملا 4إ

 هنأو ؛نيملاعلا نع ىنغلا وه لجو زع هللا نأ نيبت ةريثك ثيداحأو ةريثك تايآ

 نيذلا سانلا ءالؤه لوقي امك هقلخل ًاجزامم سيل هنأو «نيعمجأ هقلخ ىلع لعتسم

 نوملاظلا لوقي امع هللا ىلاعت ءناكم لك يف هللا «ناکم لك يف هللا نأ ءمهيلإ ترشأ

 .اريبك ًاولع

 هرشح يذلا ناكملا نيأ (هعم ءىش الو هللا ناك» :حيحصلا ثيدحلا یف

 ةنكمألا اهيفو «ةرهاطلا ةنكمألا اهيف ةنكمألا هذه ةصاخبو «ناكم لك ىف سانلا

 ..و «تاناخلاو «تاناحلا اهيفو «تارابلا اهيفو جيراهكلا اهيف ةثيبخلاو ةسجنلا

 )١( ؛ص) باتكلا نم ريرج نبا همجرت ىلإ عوجرلاب هتححص أطخ وهو مهجلاب :لصألا يف 57(.

 يا



 لوقي هنأ عم «ناکم لك يف نوكي نأ نع لجو زع هللا نوهزني ال فيك ؛هرخآ ىلإ
 لوسرلا نأ :... حيحصلا ثيدحلا يفو «ىوتسا شرعلا ىلع هنأ ةيآ نم رثكأ يف

 يف :تلاق «؟هللا نيأ» :اهل لاق ءاهقتعي نأ اهديس ديري ةيراج لأس مالسلا هيلع

 :هل لاقو اهديس ىلإ تفتلاف.هللا لوسر تنأ :تلاق «؟انأ نم» :اهل لاق.ءامسلا

 .«ةنمؤم اهنإف اهقتعا»

 ًاريثك تلأس نإ كنأل ؛مويلا ءاهقفلا نم ريثك نم هقفأ لوسرلا دهع يف ةيراجلا

 لك يف دوجوم هللا :لوقي يراج دحاو «ناکم لك يف :كباجأ ؟هللا نيأ «ءالؤه نم

 انير لهف «قولخم الو هللا ناكو «قولخم دوجولا «سانلا ءالؤه نيكاسم .دوجولا

 هللا ىلاعت :تاروذاق نم هيف ام ىلع قولخملا اذه يف سدنا قولخملا قلخ نأ دعب

 .ًاريبك ًاولع نوملاظلا لوقي امع

 (01 111/17 /11/8) ”رونلاو ىدهلا"

 ناكم لك يف هللا :ةديقع لالض نایب باب ]

 :[مامإلا لاق]

 يف روتكد اهشقان ءًاضيأ ةعماجلا يف سردت يهو ءةعماجلا يف ةأرما (ينتلأس)

 .ناكم لك يف هللا ءأطخ اذه :روتكدلا لوقي «شرعلا ىلع هللا ولع عوضوم

 .هيدهي هللا :ةلخادم

 ةرم تنك ءةبرجت يف تلخد انأو ءاهلبقي ال رفاكلا ةديقعلا هذه !هللاو :خيشلا

 ناكو ءايروس يف كانه ًابرغ ةيقذاللا ىلإ بلدإ نمو «بلدإ ىلإ بلح نم قلطنم
 نوفرعت «بلدإ نم ةيقذاللا ىلإ انبهذ «يباش نمحرلا دبع همسا انناوخإ دحأ يعم
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 .اولمعي اذام ًاناجم ةرايس يف نوكي يذلا ؛ةذاحشلا ةقيرط مهدنع نييبوروألا

 يشام انأو ءةيرصع ةقيرطب سب قيرطلا يف ذاحش فقوي «فرعأ ام :خيشلا

 ام «عارسإلا ريثك وأ «عارسإلا ضعب نيعرسم ًاعبط «يبحاص يبناجبو يترايسب
 انفقو «هماهبإ عفار ًاصخش كانه نأ انعمس ًاطوش انعطق امدعب مهملا «...يردأ

 ةرايسلا ءانعم هذخأن انعد ءنمحرلا دبع اي كيأر ام :ًالعف «ةآرملاب انعلطتو اذكه

 تسيل نكلو «...هفقاو هتجوزو «يكيرمأ لجرلاب ذإو «هللاو انعجر «دهاشلا «ةيضاف

 (انيخأل) تلقف ءاهيلإ راشأ ةرايسلا انفقوأ املف ءًابناج (ةفقاو) ءًانلع ةفقاو

 اوبكر :دهاشلا «بناجأ مهنأ انفرع امدعب امهعم قيرطلا عطقنس :ًاذإ «نمحرلا دبع

 .يتينابلأ يبسح ءاهنطرأ ال انآ امأ ءةيزيلجنالا نطري يبحاص ءانيشمو نينثالا

 هللا يف تنأ كتديقع يه ام :انلصو ىتح...«مه نيأ نم مهلأسا :هل تلق أدب

 رفاك دحاو ةديقع نوكت نأ ةبارغ ءروتكدلا ةديقع هذه.ناكم لك يف :لاق ءلجو زع

 وهو..اذك هل لق..اذك هل لق :انبحاصل اتأ تلقف «ةبارغ كانه سيل «يكيرمأ

 لوقعملا ءلوقعملا وه اذه هللاو :يل لاق .ديصقلا تيب ىلإ انلصو ىتح...مجرتي

 فيك «ناكم الو نامز ال «قلخ كانه سيلو ناك هنآل ؛اهلك تاقولخملا قوف هللا نأ

 ةديقعلا هذه دعب نومهني ال نويرصملا ةرتاكدلا :ناكم لك يف هللا نأ لاقي

 قوف كللضيو كشقانيو يرهزألا يتأيو «فيرشلا رهزألا يفو ؛بالطلا اهنونقليو

 .ىوتسا شرعلا ىلع نمحرلا :لوقت كنأل ؟اذه

 (01 ١:86:85 /۲۸۲) "رونلاو ىدهلا"



 ىلاعت هللا ولع يف باب ]٠٠/

 دوجولا لك يف دوجوم هللا :ةديقع دقنو

 عمسنو «ناكم لك يف ىلاعتو هناحبس هللا نأ :نولوقي ضعبلا عمسن :لاؤس

 مكازج انوديفأ ؟ةعباسلا ءامسلا يف وأ .تاومسلا يف هشرع قوف هنأ :لوقي ضعبلا

 ؟ريخ لك هللا

 رصعلا يف ةمألا عقاوب قلعتيو مهم لاؤس عقاولا يف لاؤسلا اذه.معن :خيشلا

 دقتعأ انأو «ةيمالسإلا ةوحصلاب ىمسي ام كانه نأ بلقلا حرفي امم ثيح ءرضاحلا

 غلبن اندك نورت امكو اننأ كلذ نم ءاهلئاوأ يف اهنكلو ءالعف ةوحص كانه نأب

 ءابطخلا ةنسلأ يف هللا لوسر لاق هللا لاق :عمسن انك ام ةنس نيعبرأ ذنم «نينامثلا

 نسحي ال وهف ةيآب مهدحأ ثدحت اذإو دج ردن ام الإ نيدشرملاو ظاعولاو

 ءاهساسأ ىلع ةميركلا ةيآلا رسفت نأ يغبني يتلا لوصألا فرعي ال هنأل ؟اهريسفت

 امأ.اذكهو هتحص نم تبثتي نأ نود هيوري وهف ع هللا لوسر نع اثيدح ىوراذإو

 «حيحص ثيدح اذه نأ نوعمست ام اريثك مكنأ يعم نودهشت اعيمج مكنظأف نآلا

 ءاذكب يربطلا ريرج نبا اهرسف ةيآلا اذهو :ملسم هاور هذه يراخبلا هاور اذهو

 .خلا...اذكي يقشمدلا ريثك نباو

 يف نحن لازن ال افنآ تلق امك نكلو ؛:ةوحصلا تامالع نم كش الب هذهف

 ملسملا نأو ءًافنآ متعمس امك تافصلاو ءامسألا ةلأسم ترثأ نآلاف :ةوحصلا لوأ

 هب ندنديام لجو زع هللا تافص نم لهف «هتافصو هئامسأ يف هللا دحوي نأ بجي

 كئلوأ نمو «مهنم ةصاخلا ضعبو «مويلا نيملسملا نم ةماعلا ةفاك لب «مهضعب

 ةيديرتاملاو :ةرعاشألاك :ةيديحوتلا وأ ةيمالكلا بهاذملا ضعب ىلإ نومتني نيذلا

 9۹ ۹ یا



 ؟مهلالض اولض دارفأ نم الإ مايألا هذه يف ركذ مهل سيل نيذلا ةلزتعملا نع الضف

 لهف «ناكم لك يف لجو زع هللا نأ :ةلزتعملل ًاعبت ةديرتاملاو ةرعاشآلا ةديقع يفف
 ؟ىلاعتو كرابت هللا تافص نم اذه

 ؟اناكم هل نأ لجو زع هللا تافص نم له

 نكل «ناکم يف نحن «هللا تويب نم تيب يف نآلا نحنف ؛ناكم انل رشبلا نحن

 ؛ناكم يف نوكي نأ هزنم لجو زع هللا :باوجلا.؟ناكم يف وه له لجو زع هللا

 هذه لثم يف فالتخا نم مهئيب ام ىلع نيملسملا عيمج قافتاب لجو زع هللا نآل

 ثيدح يف امك هعم ءيشالو هللا ناك ؛هعم ءيشالو هللا ناك :اهريغو ةلأسملا

 :هعم نوک ال يأ :هعم ءيش الو هللا ناك نذإ.يراخبلا حيحص يف نيصح نب نارمع

 يف هللا ديحوت يفاني يذلا كرشلا نم وه ناكم لك يف لجو زع هللا نإ :لاقي نأ يأ
 ؟اذامل «هتافصو هئامسأ

 ؟هسفن هب لجو زع هللا فصو اذامب نآلا رظننل

 ؟ناكم لك يف هنأ حيحص ثيدح يفوآ ءةيآلا يف هسفن فصو له

 نم هب هللا لزنأ ام مالك وه لب ؛ثيدح يف دري مل هنإ :لوقأ ال مالكلا اذه

 اهيف ىتلا تايآلا امأ هسفن هب لجو رع هللا فصو امل فلاخم هنأل كلذ ؛ناطلس

 سيل هنأو «هتاقولخم لك ىلع قلطملا ولعلا ةفص هل نأب هسفنل لجو زع هللا فصو

 الو دعت ال كلذ يف تايآلا ءاهلك هتاقولخم قوف وه لب «هتاقولخم نم ءيش يف

 شعلا َلَع ُنَمْحَّرلا# :نظأ اميف كاردتسالا يف تءاج يتلا ةيآلا لثمف ؛ىصحت

 رگذنل انه ًاليلق فقن نآلا (ه:هط)# ىَّوَتْسا شْرَعْلا لع ُنمْحَّرلا# .(ه:هط)# ىَّوَتْسا

 نم ىده ىلع ناك ملسملا هب كسمت اذإ يذلا حيحصلا ريسفتلا لوصأ نم لصأب

 اد
 ہا



 .ديعب لالض يف شاع هنع داح اذإو هير

 «نآرقلاب رسفي نآرقلا لوألا لصألا وه اذه :نآرقلاب هريسفت بجي نآرقلا

 .حلاصلا انفاس نع ةدراولا حيحصلا راثآلاب مث مالسلا هيلع لوسرلا ثيدحبو

 نم ناك ام ةصاخبو ميركلا نآرقلا ريسفت يف همازتلا نم دب ال ماظنلا اذه

 نم ةفصب وأ هتدابعب اقلعتم ىلاعت كرابت هللا وهو بويغلا بيغب اقلعتم نآرقلا

 نآرقلاب نآرقلا رسفي ؛جاهنملا اذه ىلع رسفت نأ دبال تايآلا هذه ريسفتف «هتافص

 .حلاصلا فلسلا نع ةدراولا راثآلاب مث ةنسلاب مث

 نأ مويلا ملسملل يفكي ال هنأ ةقباسلا تاسلجلا ضعب يف مكل انركذ انك

 انآ :لوقي نأ ميقتسم طارص ىلع ًايوس اكلاس نوكي نأو ؛هبر نم ىده ىلع نوكي

 باتكلا نم دب ال ءىفكي ال هدحو اذه نكلو هنم دب ال اذه «ةنسلاو باتكلاب ذخآ

 .حلاصلا فلسلا هيلع ناك ام وهو :ثلاث ءيشو ةنسلاو

 هلوقب ركذأ نآلا امنإو عوضوملا ةداعإ ديرأ الو صوصنلا ضعبب مكل تبثأو

 ليبس َرْيَغ ْعبْتَيَو ىدا هَل نيت ام ِدْعَب نم ٌلوُسَّرلا ٍقِقاَشُي ْنَمَول :طقف يلاعتو كرابت

 نأ يفكي ناك .(6١1:ءاسنا)#ًريِصَم ْتَءاَسَو َمَّنَهَج ِهِلْضّنَو لوك ام هلون نموا

 «ىلوت ام هلون ىدهلا هل نوبت ام دعب نم لوسرلا ققاشي نمو :ةميركلا ةيآلا يف لاقي
 ليبَس َرْيَغ غير :لاقف ىرخأ ةلمج ركذام ىلإ فاضأ لجو زع هللا نكل

 .(9١١:ءاسنلا) 4# َنيئِمّولا

 هيلإ انل ليبس ال ةنسلا مهفو باتكلا مهف نأ :ينعت اهنأل ؛ادج ةمهم ةلمج هذه

 .حلاصلا انفلس قيرط نم الإ

 ضعب لوق «للملاو راركتلا ةيشخ يضاملا مالكلا ديعأ ال :تلق امكو ءنآلا

 الل



 «ناكم لك يف هللا نإ :مالكلا ءاملع وأ مالكلا لهآ ضعبل اعبت مويلا نيرصاعملا

 ؟حلاصلا فلسلا تاملك يف ةديقعلا هذه ءةلمجلا هذه ءةملكلا هذه دجن له

 تايآلا عم بواجتي ام حلاصلا فلسلا تاملك يفامنإو «هللا اشاح

 .اهلك تاقولخملا ىلع ولعلا ةفص لجو زع هلل تبثن يتلا ثيداحألاو

 ُلَمَعْلاَو ُبّيَطلا ْمِلَكْلا ُدَعْضَي هيل «04:فارعألا»4ِشْرَعْلا ىلع ىَوَتْسا مثال وع

 .(؟:جراعملا)هْيَلِإ حوُرلاَو ٌةَكئاللا رعت ٠١ :رطاف)ُةْعَقْرَي ُحِلاَّصلا

 يف ْنَم ْمُكِنِمْأأ# ؛«ءامسلا يف نم مكحري ضرألا يف نم اومحرا»

 يتلا حلاصلا فلسلا لاوقأ نع الضف ةريثك ثيداحأو تايآ «(1:كلملا)ِءاَيَّسلا

 هللا نأ تابثإو ءناكم لك يف لجو زع هللا نإ :ةلالضلا هذه راكنإ ىلع اهلك عمجت

 :(ه:هط)# ىَوَتْسا ِشْرَعْلا َلَع ُنَمْحّرلا# :لاق امك وه امنإو ؛ناكم هل سيل لجو زع

 اولوأتف ناكم لك يف هللا اولعج نيذلا كئلوآ امأ «ىلعتسا :ىنعمب ىوتسا اورسفو

 اولاق ثيح ءافنآ مكل هتركذ يذلا نآرقلا ريسفت يف جهنملا فالخ اهولطعو ةيآلا

 .ىلوتسا يأ :ىوتسا

 فلسلا تاملك نم ةملك يأ يف لصأ هل سيل يفلخ ريسفت هنأ عماذه

 ةيآلا هذهف حلاصلا فلسلا ريسفتل فلاخم وه كلذ ىلإ ةفاضإلابف حلاصلا

 .(ه:هط)# ىَوَتْسا شرعا َلَع ُنَمْحَّلا#

 راد مامإ هللا همحر كلام مامإلا ةلمجو «فلسلا هرسف اذكه «ىلعتسا :يأ

 ٍِشْرَعْلا لع نَمْحَّرلا## كلام اي :هل لوقي لئاسلا كاذ هءاج امنيح ةرجعهلا

 ؟ىوتسا فيك (ه:هط)# ىَوَتْسا

 لاست تنأ يذلا يأ فيكلاو ؛عافترالاو ولعلا وهو يأ مولعم ءاوتسالا :لاق



 .عدتبم هنإف ؛لجرلا اوجرخأ «ةعدب هنع لاؤسلاو ءلوهجم هنع

 ؛ناكم لك يف هللا نإ :مهلوق يهو ةلالضلا هذه لاطبإ يف مالكلا ةصالخ

 وأ رافغلا يلعلل ولعلا" باتك ةءارق ةبسانملا هذه يف حصننو ليوط اهيف ثحبلا

 دعب الوانت برقأ هنأل ؛ولعلا رصتخم ىلوألاو «يبهذلا ظفاحلل ؛'ميظعلا يلعلل

 .يفيلأتبو يملقب وهو ءلصألا بيذهت

 ةفص لجو زع هلل تبثت يتلا تايآلا هيف ركذ دقف «رافغلا يلعلل ولعلا رصتخم
 ةريثكلاو «ةريثكلا ثيداحألاو ءناكم يف سيل هنأو ءاهلك تاقولخملا ىلع هنأ

 قوف لجو زع هللا نأب ةيئآرقلا صوصنلا عم بواجتت تءاج يتلا ةبيطلا

 نمز ىلإ مهعابتأو نيعباتلاو ةباحصلا نع ةيفلسلا راثآلا مث ءاهلك تاقولخملا

 .ةرجهلا نم عباسلا نرقلا دعب ام ىلإ ءيبهذلا مامإلا

 نإ :مهلوق يهو ةلالضلا هذه نولطبي نيذلا ءاملعلا تائم لقن مل نإ تارشع

 .اهلك تاقولخملا قوف لجو زع هللا نأ نوتبثيو :ناكم لك يف هللا

 ىلع ثيدحلا ءاملع قفتا يذلا ةيراجلا ثيدح «كلذ ىلع ةلدألا حضوأ نمو

 ةيواعم :همسا هللا يبنلا باحصأ نم الجر نأ ثيدحلا اذه ةصالخو «هحيحصت

 ىلع ًاموي بئذلا اطسف ءِدََأ يف هل امنغ ىعرت ةيراج هل ناك ءيملسلا مكحلا نب

 «لعف ام ىلع مدنو ءاهدخ يف ةعفص اهعفصف ةيراجلا ديس ديسلا بضغف «منغلا

 :هلأسي ؛ةيراج يدنعو ءةبقر ٌقتع يلع نإ هللا لوسر اي :لاقو لاو يبنلا ىلإ ءاجف
 ؟قتع نم هيلع ام ةرافك نوكيو اهقتعي نأ هنع ىزجي له

 يف :تلاق.؟هللا نيأ» : كاي هللا لوسر اهل لاق اهب ءاج املف .«اهتاه» :لاق

 .(«ةنمؤم اهنإف ؛اهقتعأ :اهديسل لاق هللا لوسر تنأ :تلاق؟انأ نم :لاق.ءامسلا

 الح



 طقف دهشت تسيل اهنأ :ءامسلا يف هللا نأب ةيراجلا ةداهش لاب هللا لوسر ربتعا

 دحاو ؛هتدابع يف دحاو «هتاذ يف دحاو هنأب نمؤت يه لب ؛هللا الإ هلإ ال نأ :اهناسلب

 هنأكف سلجم يف نوكن ءاهعمسن اننأل ؛ةلالضلا هذه يف اوعقت نأ مكايإف ؛هتافص يف

 وه هذه ؟ةملكلا هذه هوعمست الأ دوجولا لك يف دوجوم هللا :لوقيف هللا ركذي

 .دوجولا لك يف دوجوم هللا :هانعم

 امك هعم ءيش الو ناك هللا وهو دوجولا بجاو :امهدحأ نادوجو كانه

 .متعمس

 .قولخملا وهو نكمملا دوجولا وه :يناثلا دوجولا

 هللا نذإف رخخآ الو هل لوأ ال :يلزألا هدوجو لجو زع هللو دوجو انل نحنف

 كلت ىنعم انه نآلا هيف نحن يذلا اذه دوجولا اهنمو ينعي دوجولا لك يف دوجوم
 لك يف دوجوم هللا :ةحيرص اهولوقت نأ مكايإف ءناكم لك يف دوجوم هللا :ةلالضلا

 .ال ؛دوجولا لك يف دوجوم هللا وأ «ناكم

 ةنسلاو نآرقلا يف ءاج امم هانركذ ام يفاني هنأل ؛لالض هدعب ام لالض اذه

 .اهلك تاقولخملا قوف لجو زع هللا نأ :ةيفلسلا راثآلاو

 يه ىرخألا ةلالضلا «ىلوألا نم لضأ يه ىرخأ ةلالض ةلالضلا هذه لباقي

 .هجراخ الو ملاعلا لخاد سيل لجو زع هللا نأ

 لك يف دوجوم هللا :لوقي يأ ملاعلا لخاد لجو زع هللا نأ :لوقي يذلا

 هيبشتلاو «هيبشتلا عم دوجو هلل تبثي انه ؛دوجولا لك يف دوجوم هللا وأ ءناكم

 :لاقي نأ لضأ نكلو ؛لالض اذهف كلذلو (١1:ىروشلا»#مْيَِ هلْثِمَك سیل :لطاب

 لخاد سيل هللا :حص مالكلا فصن اذهف ؛:ةجراخ الو ملاعلا لخاد سيل هللا نإ

 ہا



 .اهلك تاقولخملا قوف وه امنإو «حيحص مالك وه اذه «ملاعلا

 :ءاملعلا ةغل يف همسا اذهف ؛ملاعلا جراخ الو :مهلوقب ةملكلا هذه عبتن نأ امأ

 يفافنآ مكانركذ امك لجو زع هللا نأل ءقحلا دوجو راكنإ يأ :قحلا دوجو ليطعت

 .«هعم ءىش الو هللا ناك) :نيصح نب نارمع ثيدح

 دهاشم وه امك تاقولخملا قلخ دعب اميف نكل ءهعم قولخم الو هللا ناك نذإ

 .انركذ امك نادوجو كانه نأ كلذب ناميإلا بجيو

 اذإف «ملاعلا لخاد سيل هنأ :قحلا وهو ملاعلا لخاد نكي مل اذإ لجو زع هللاف

 داحلإلا :اهانعم ءهلإ ال :اهانعم ملاعلا جراخ سيل :كلذ ىلإ ةفاضإلاب لئاق لاق

 ىلإ عوجرلا لوقأ الو «ةيفوصلا ةالغ ةديقع ىلإ عوجرلا هانعم ءقلطملا دحجلاو

 :نامسق ةيفوصلا نأل ؛ةيفوصلا ةديقع

 .كلذ نود مهنمو ةالغ مهنم

 :مهسأر ىلعو ةيفوصلا ةالغ ءدحاو دوجولا نأب :نولوقي نيذلا مه :ةالغلا

 ال :نولوقي مهف نوملسملا امأ ءدحاو دوجولا نإ :لوقي يذلا وه «يبرع نبا

 .هللا الإ هلإ

 دوجولا «نیدوجو تبثن (19:دمحم) هللا الإ هك ال هنأ ْمَلْعاَفل :ةيآلا هذهف

 .لطابلاب تادوبعملا :رخآلا دوجولاو «قحلا دوبعملا دحاولا

 تارابع مهل مهو «دحاو دوجولا :نولوقي مهف هب لض نمو يبرع نبا امأ

 .مهلالض نعو مهكرش نع اهيف نوحصفي

 .هللا وهف «كنيعب هارت ام لك «هللا وهف كنيعب هارت ام لك :الثم نولوقي مهف
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 ءرجش فوشتب ءرجح فوشتب ءرشب فوشتب فوشتب وش .دحاو دوجولا

 ةديقع وه «نييرهدلا ةديقع وه هللا وه نوكلا اذه ءضرأ فوشتب «ءامس فوشتب

 . لجو زع هللا دوجول قلطملا راكنإلا ىلإ دوعت هذه «هلإ ال «نييعويشلا

 وه دوجولا نأ كلذ ىنعمف :هجراخ الو :ملاعلا لخاد سيل هللا نإ :ليق اذإف

 حون موق دبع امل هللا وهف كنيعب هارت ام لك :ةيفوصلا ةالغ ةديقع يهو ؛دحاو
 لَو اًعاَوُس الو ادو نرد الَو مكنه نرد ال اولاً :نآرقلا يف لاق امك ةهلآلا

 امل ةيفوصلا ةالغ دنع باوجلا ؟هللا ريغ اودبع له (57:حون)ا رَ ٌقوُعَيَو توخي

 .راهقلا دحاولا الإ اودبع ام «راثلا سوجملا اودبع

 «ملاعلا جراخ الو ملاعلا لخاد ال هللا نإ :ليق اذإف قلطملا دحجلا وه اذه

 نم دارفأ كانه مويلا ةعامجلاو ةئسلا لهأ ةديقع اهنإ لاقت يتلا ةديقعلا هذه تعجر

 «تاكيلعتلا لقن مل نإ تاقيلعتلا ضعب نوقلعيو «لئاسرلا ضعب نورشني سانلا

 ملاعلا لخادال هللا نأ :ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةديقع هنإ ةديقعلا هذه نوبتكي

 .هجراخ الو

 ىنغتسم نآلا وه ناك لبق نم امك نآلا وهف ؛هعم ءيش الو ناك لجو زع هللا

 ىوتسا :لاق تاقولخملا قلخ املف ءاهلك تاقولخملا نع نغتسم لبق نم ناك امك

 نم ءيشب ةديقعلا هذه حضوتل انه دب الو ؛عفترا يأ :ىلعتسا «ىلعتسا :اهيلع

 زع هللا نأ :ةنسلاو باتكلا صوصنب انتبث نأ دعب لجو زع هللا نإ :ميلسلا لقعلا

 «تاقولخملا لخاد سيلو تاقولخملا قوف لجو
 اوناك نإو ءاقلطم هللا دوجول نيركنملا كئلوأ شقانن نأ كلذ دعب انل دب ال

 الو ملاعلا لخاد ال وه :نولوقي امنيح نكلو ؛هللا الإ هلإ الو ؛دوجوم هلا :نولوقي
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 هللا نأ :انعم متنأ :ءالؤهل لوقن نحن هللا دوجو اوركنأ مهنأ :كلذ ىنعم «هجراخ

 زع هللا نأ دب ال ءايشأ ةثالث نم ءيش نم دب ال قلخلا قلخ املف «هعم ءيش الو ناك

 لك يف سيل هلا نأ :انعم نوقفتم مه هذهو «هقلخ يف لخد قلخلا قلخ نيح لجو
 اذهو «قوف اهلعج قلخلا قلخ امل لجو زع هللا نأ دب ال :ةيناثلا ىقبت ذئنيح ناكم

 هقلخ قلخ امل لجو رع هللا نأ :ةثلاثلا الإ قبي مل نذإ ؛ءيش لك قوف هللا نأل ؛لطاب

 . لجو زع هللاب قئاللا وه اذهو «عقتراو اهيلع ىلعتساو

 همحر ةيميت نبا لاق امك وه هجراخ الو ملاعلا لخاد ال هللا نأب :لوقلا كلذلف

 :لاق :ىرخألا نم لضأ امهادحإ نكل «لالض يف امه اتلك نيتفئاط فصي هللا

 هبشي هنكلو «ًادوجوم اعيش دبعي ءامنص دبعي هتاقولخم ضعبب هللا هبشي يذلا هبشملا

 .هللا نود نم اهنودبعي نوكرشملا ناك يتلا مانصآلاب

 .ًامدع دبعي لّطعُملاو ءامنص دبعي هبشملا

 ؟لطعملا وه نم

 .هجراخ الو ملاعلا لخاد ال :لوقي يذلا وه

 هِلْثِوك َسْيَل# :لالض يفوهو «هبشم ملاعلا لخاد وه :لوقي يذلا

 .(١1:ىروشلا)#ءْيَن

 دوجو ركنأ دقف «هجراخ الو ملاعلا لخاد ال لجو زع هللا نإ :لوقي يذلاو

 .لوألا نم لضأ اذهف ىلاعتو كرابت هللا

 ةنسلأ ىلع اهليصفت نآلا اوعمسا ؛هجراخ الو ملاعلا لخاد ال :ةملكلا اذه

 نم لك نأ يف ةنيب ىلع اونوكتل ؛ةملكلا هذهب ةملكلا ىهنأ نأ ديرأ «مهضعب

 الل



 .نيبم لالض يف نوكي حلاصلا فلسلا جهنمو ةنسلاو باتكلا ةديقع فلاخي

 «تحت الو قوف هنأب :فصوي ال هللا نإ :مالكلا ءاملع ءالؤه نم مهلئاق لوقي

 الو هب الصتم ال ءهجراخ الو ملاعلا لخاد ال «فلخ ال مامأ الو راسی الو نیمی الو

 ؟مودعملل فصو اذه سيلأ :مكبرب يل اولوق.هب الصفنم

 انل فص :نايبلاو لقعلاو مهفلا نم ًائيش يتوأ لقاع يأل ليق اذإ :خيشلا

 «راسي ال نیمی ال ء«تحت ال قوف ال :مهلئاق لاق امنيح مهدوبعم ءالؤه فصو امم

 .هنع ًالصفتم الو هب ًالصتم ال ؛هجراخ الو ملاعلا لخاد ال «فلخ ال مامأ ال

 ٍشْرَعْلا ىلع ُنَمْحَّرلا# :(١1:ىروشلا»4ةْيَق ِهِلْئِمَك سيل :لوقنف نحن ام

 .(ه:هط) ىَوَتْسا

 لوألا لاؤسلل اعبت (؛:ديدحلا)#ْمُثْنُك ام َنْيَأ ْمُكَعَم وهو ىلاعت هلوق :ةلخادم

 ؟(؛+:هط)# ى راو مسا َُكَعَم ينا :ىلاعت هلوقو ؟اهريسفت وهام

 ديرأ هللا ءاش نإ رصتخم هيلع باوجلاو لاؤسلا اذه نع ةباجإلا لبق :خيشلا

 مث «نآرقلاب نآرقلا ريسفت بجي «ةقباسلا ةملكلا يف هب مكتركذ يذلا لصألاب ركذأ

 ام َنْيأ ْمُكَعَم َوُهَول :ةيآلا هذه ىنعم فرعي نأ ادرأ نمف.فلسلا لاوقأب مث «ةنسلاب

 :اهضعبب الثم مكل تيرض يتلا ةيفلسلا ريسافتلا سردي نأ هيلع (؛:ديدحلا)4مُتْنُك

 .يبطرقلا نع لأسي خيش اي يبطرقلا :ةلخادم
e} 

 ہک تا



 .امهوحن احن نمو لوقأ نأ يبسح ؛كلاؤس ظفحأ :خيشلا

 دب الف ءاملاع نكي مل نإ نكل ءاملاع نوكي نأ هيلع بجي ملسم لك سيل اعبط
 نآلا رضاحلاو ةقحاللاو ةقباسلا ةلئسألا يف نآلا عقاولا وه امك الئاس نوكت نأ نم

 ريسفت نم لصألا اذه ىلع امئاق يتأيس نآلا يباوج نأ ركذأ نأ ديرأ «لاؤسلا نم

 يأ (؛:ديدحلا) ْمُْنُك اَم َنْيأ ْمَكَعَم وهو :اولاق ةبطاق يريسفتلا ءاملعف «نآرقلا

 يف ةيفاخ هيلع ىفخت ال يأ «هملعب («:ديدحلا)4ْمّتْنُك ام َنْبَأ ْمُكَعَم وُو هملعب
 نم اذه هللا همحر كرابملا نب هللا دبع مامإلا لاق كلذل ءامسلا يفالو ضرألا

 ال ءداهجلاو دهزلاو ملعلا نيب اوعمج نيذلا ءاهقفلا نيثدحملا فلسلا ةمئأ رداون

 ناك لجرلا اذهف «حالسلا لمح يأ ءرافكلا داهج لب طقف سقنلا داهج ينعأ

 دمحأ مامإلا خويش رابك نم وهو «هاوقتو هدهزو هملع عم هللا ليبس يف ادهاجم

 . هللا همحر ةنسلا مامإ

 هتاذب هشرع قوف ىلاعتو كرابت هللا «هتاذب هشرع قوف ىلاعتو كرابت هللا :لاق

 لقألا ىلع بجي رومأ ةثالث هذه لاق مث ليصفتلا نم ءيشب هنايب قبس ثحب اذه

 كرابت هللا :هب نمؤي يذلا هبلق يف مث ؛هلقع يف هل اهيناعم خسرت نأ ملسم لك ىلع

 ةفارخلل ٌبرض؛هقلخ نم نئاب «هقلخ نم نئاب :ايناث الوأ «هتاذب هشرع قوف ىلاعتو

 نيملاعلا نع ىنغلا وه :يأ هقلخ نم نئاب :ال .دوجولا لك يف دوجوم هللا :ةقباسلا

 .ةيناثلا ةلصخلا هذه «ميركلا نآرقلا صنب

 ام كرابملا نب هللا دبع نع ىكحأ :لوقأ انأ شم ىلاعتو كرابت هللا :لوقأف ديعأ

 :هقلخ نم نئاب «ىلوألا هذه «هتاذب هشرع قوف ىلاعتو كرابت هللا :لاق :لوقأف لاق

 .ملاعلا جراخ «ملاعلا نع ٍنغتسم وه امنإو ملاعلا لخاد سيل يأ



 َوَهَو# :قباسلا لاؤسلا :يأ :هملعب مهعم وهو :دهاشلا عضوم يهو ةثلاثلا

 لاؤسلا اذه لثم برغتسأ انأو ؛هتاذب سيل «هملعب (؛:ديدحلا)# ْمَتْنُك اَم َنْيَأ ْمُكَعَم

 .القعو اعرش لطاب اذه ؛ناكم لك يف هتاذب هللا نأب لوقلا نأب :نايبلا كاذ دعبو

 اَمَنِيَأ ْمُكَعَم ومو هنأ لئاسلا نهذ ىلإ قبسي نأ يغبني ال نذإ
 سيلو «همانم يف ملسملا هاري نأ نع عفرتي ىنعم اذه «هتاذب ينعي (؛:ديدحلا4 منك

 ؟اذامل ؛هتظقي يف

 نع حيحصلا يف ءاج امك عاقبلا ريخ نم وه ناكم يف «تيب يف نآلا نحن

 رشو «دجاسملا عاقبلا ريخ» :لاق ؛عاقبلا رشو عاقبلا ربخ نع لتس هنأ :هللا لوسر

 .«قاوسألا «عاقبلا

 يه ؛قوسلا نم رش يه نكامأ يف قوسلا يف «قوسلا يف نکل «ةريبك ةعقبك
 يه رشلا اذه نم رشأو متعمس امك عاقبلا رش نم ناكم قوسلاف ءالثم ضيحارملا

 انزلا تويب «تارامخ «تاراب قاوسألا ضعب يف نوكي دق ءضيحارملا

 .خلا..و...ورهعلاو

 (؛:ديدحلا)# ْمُتْنُك اَم َنْيأ ْمُكَعَم َوُهَول :نكامألا اذه يف هتاذب لجو زع هللا له

 الف ؛هملعب مكعم وه نکل ؛كرابملا نب هللا دبع لاق امك هشرع قوف وه نکل ءاشاح

 .ءامسلا يف الو ضرألا يف ةيفاخ هيلع ىفخت

 نغتسم هللا تاذ ءهللا تاذ :اهب دوصقملا نأ دحأ ىلع ةيآلا هذه نلكشت ال نذإ

 .(هعم ءيش الو هللا ناك» ءاهلك هللا تاقولخم نع

 ال متنک امئيأ هملعب مكعم وه «(؛:ديدحلا)#ْمّثْنُك اَمَنْيَأ ْمُكَعَم وهو :نذإ

 ال «يناري الف ىبر نيبو ينيب بجح يف ةعبرأ ناردج نيب انآ هللاو :ناسنإلا لوقي



 . لجو زع هللا دوجول ركنم دحلم الإ هلوقي ال اذه

 ةيآلا هذه (؛ة:هط)# ىَرَأَو ٌعَمْشَأ اعم يِنّنإ# :ةيآلا لثم نع لاقي كلذك 1

 هذه .(4ة:هط)# ىَرَأَو ْعَمْسَأ َُكَعَم يإل :اهرخآ رسفي اهلوأو ءاهلوأ رسمي اهرخآ

 .ىرأو عمسأ ؟اذامب امكعم يننإ :ىلاعت هلوقل ريسفت ةلمجلا

 لاق .هافوخي نأو هارّكذي نأب مهرمأو نوعرف ىلإ مهثعب امل مهعم وه نذإ
 .(؛ةندط)# ىَرَأَو ْحَمْسأ [كَعَم ين اقا ال :امهل

 دئاقك كعم سيل امكعم يننإ :ىلاعت هلوقل ريسفت ىرأو عمسأ :ةلمجلا هذهف

 «ملاعلا نع ينغ لج زع هللا كلذك سيل ال «هدوجو عم شيجلا سيئر وأ ءشيجلا

 .ىلاعت لاق امك ىوتسا شرعلا ىلع وهو ضرألا ىلإ ءامسلا نم نوكلا ريدي وهو

 )*:¥10:۳ ل1: مالك 5و(: 54:55 ۷ 1£)"رونلاو ىدهلا"

 دوجولا لك ىف دوجوم هللا :ةديقع نالطب باب ]۱ 1]

 :[ مامإلا لاق]

 اهيف ءءاهقف اهيف سلاجملا لك يف لاقت ةملك هذه ؛دوجولا لك يف دوجوم هللا

 فالخ يهو «ةرابعلا هذه راكنإ يف ًاسح مهنم دحأل عمست الو ؛ةرتاكد اهيف «ءاملع

 :مهلئاق اهيف لاق ىتلا ةيمالسإلا ةديقعلا

 لاصتاو نكمتلا فصو الب نكل شرعلا قوف شرعلا برو

 هللا ليبس يف هداهج يف لثملا هب برضي يذلا كرابملا نب هللا دبع مامإلا لاقو

 اوظفحا ..ىلاعتو كرابت هللا :ةنسلا مامإ دمحأ مامإلا خويش رابك نم وهو ءهنامز ىف
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 ةصالخ يه ًادج ةريصق ةرابع يف ةحيحصلا ةديقعلا تعمج اهنأل ةملكلا هذه

 نم هدابعب هملع ةطاحإو ؛ةهج نم هشرع ىلع هللا ولعب قلعتي اميف ةدراولا تايآلا

 .ىرخأ ةهج

 ةرابع لوأ هذه ءهتاذب هشرع قوف ىلاعتو كرابت هللا :كرابملا نب هللا دبع لاق

 .هملعب مهعم وهو ءهقلخ نم نئاب «هتاذب هشرع قوف ىلاعتو كرابت هللا .هنم

 نئاب ىنعمو «هقلخ نم نئاب :هلوق هذه كرابملا نب هللا دبع ةملك نم دهاشلاو
 مث «هعم ءيشال و ىلاعتو كرابت هللا ناك ؛نيملاعلا نع ينغلا وهو «نغتسم :يأ

 وهف ءةنسلاو باتكلا يف فورعم وه امك ضرألاو تاومسلا قلخو شرعلا قلخ

 نيملسملا ةديقع يه امف ءًاقح ةعامجلاو ةئسلا لهأ ةديقع هذه «هقلخ نم نئاب

 .دوجولا لك يف دوجوم هللا ,ناكم لك يف دوجوم هللا :ةقباس ةملكب صخلت ؟مويلا

 (۰۱:۱۷:۸ /585)'"رونلاو ىدهلا"

 درلا باب 1

 ناكمب هللا نودحي مهنأب ةنسلا لهأ مهتا نم ىلع
 ؟نويبوركلا ةكئالملا مه نم :لئاسلا

 ركذ هيف ثيدح ٌتملع اميف تبثي مل ؟نويبوركلا ةكئالملا مه نم :خيشلا
 وحن ذنم مسالا اذه نأ ةقيقحلاو نويبوركلا ةكئالملا ؛ةكئالملل مسالا اذه

 لقأ مل نإ تائم يف اهتأرق تنك يتلا ثيداحألا يف يب رم نكي مل ةنس نيثالث

 نم مسوم يف ىنم يف مسالا اذه تعمس ىتح ةطوطخم اهرثكأ بتكلا فولأ

 ضعب عم ثدحتأ ىنم مايأ نم ٍةليمجو ةثداه ٍةليل يف اسلاج تنك «جحلا مساوم

 خيش انيلع لخد امل «مهريغو نييروسلاو نييرصملا ةنسلا راصنأ نم انناوخإ

 ا
 يا



 وه لخد مالكلا نع ًاليلق تفقوت نأ دعبو عمتساو سلجو ملس هب سأب ال هتمس

 نولمحيو رهزألا يف اوسرد نيذلا نم هنأ همالك نم نيبت ملكتي عوضوملا يف

 ضععبي رثأتم هنأو ديحوتلا ةوعد وأ ةيفلسلا ةوعدلل اًصْغب مهسوفن اياوط يف
 ناك ءاوس مالسإلا دالب لك يف ديحوتلا ةعامج ىلإ بسنت يتلا ةبذاكلا ىواعدلا

 ةوعد نأ لوقيو مجهتي هب اذإو «ناکم ريغ يف وأ ايروس يف وأ رصم يف وأ انه
 .تاقولخملاب هللا نوهبشي مهنكلو «ةديج ةوعد مسالا اذهب نييباهولا

 ؟كلذ فيك :هتلأسف

 ال وهو نآرقلا ىَّطخي هللا ناحبس - لجو زع هللا نأب نولوقي مهنإ :لاق
 مآ ؟مهلوق اذه له :هل تلقف «یوتسا شرعلا ىلع هللا نأب نولوقي :لاق - رعشي

 «ىنعمب ةيآلا هذه نورسفي مهنأب وه ينعي لاقف كردتسا ؟نيملاعلا بر لوق

 مهنيب فالخلا... يخأ اي :هل تلق ؛هشرع ىلع دعاق هللا نأ ىنعمب ةيآلا نورسفي

 «قافتالاب لطاب اذهف نيقولخملاب نيملاعلا بر هيبشت يف سيل مهيفلاخم نيبو

 هذهب كسمت وهف «ةيقوفلا ةفص هلل نأ ةيئزجلا هذه يف ةيفاسلا ةديقعلا ةصالخ

 اننأ كلذ ىنعم «شرعلا قوف نوكي لجو زع هللا نأ لوقعملا نم له :لاقو

 هللا لعجت ةديقع نم أربتن نحنو مكنم مهو اذه ءال :هل تلق «ناکم يف هانعضو

 ةقيرطب هعم ةشقانملا تأدب مث ريبكلا يلعلا وهو ناكم يف روصحم لجو زع

 ؟هعم ءيش الو ناك هللا نأ يف يعم تنأ له :هل تلق ةصاخ

 اًعبط :لاق

 حتا ا



 ؟شرع كانه ناك لهف هللا ناك نيح :ٌتلق

 ال :لاق

 شرعلا قل مث هعم ءيش الو هللا ناك نذإ

 معن :لاق

 ؟انقوف يذلا امف ضرألا يف نآلا نحن :هل تلقف هعم تلسلست

 ايندلا ءامسلا :لاق

 ؟مٹ
 ؟ةعباسلا قوف اذام :تلق ءةعباسلا ىلإ انلصو نأ ىلإ ءةيناثلا

 شرعلا :لاق

 ؟شرعلا قوف اذامو - دهاشلا انهو - تلق

 ةكئالملا ؟اذه ام :تلق ءةنس نيثالث وحن ذنم مسالا اذه عمسأ ةرم لوأل

 شرعلا قلاخ وه شرعلا قوف يذلا نأ فرعن نحن ؟شرعلا قوف نويبوركلا

 ءىلعتسا يأ ىوتسا شرعلا ىلع هنأب اهل فلسلا ليوأتو ةقباسلا ةيآلا ليلدب

 :ةلأسملا هذه يف نيربتعملا لاق امكو

 لاصتاو نكمتلا فصو الب نكل شرعلا قوف شرعلا برو

 مه شرعلا قوف يذلا نأ ةرم لوأل عمسأ انأ نكل ءنيملاعلا نع ينغ هللاف



 ال :لاق

 ؟ةيمستلا هذهب هيف مهركذ ءاج هنأ يف ثيدح كدنع له «بيط :تلق

 ال :لاق

 نويبورك ةكئالم شرعلا قوف نأ ةديقعلا هذهب تئج نيأ نم نذإف :تلق

 فيرشلا رهزألا ىف انخياشم انوسرد اذكه :لاق

 مهسورد يف ةيلطلا ىلع نوررقي رهزألا ءاملع نأ ملعأ انأ ءابجع اي :تلق

 ال ةحيحصلا داحآلا ثيداحأ :مهل نولوقي هقفلا لوصأو دئاقعلا لوصأب قلعتي ام

 يف الو نآرقلا يفال ةروكذم تسيل ةديقع مكونقل فيكف «ةديقع اهب تبثت

 ؟متدقتعا فيك ؟ةنسلا

 كئلوأ شرعلا قوف نأ به :هل تلق «مالكلا ٌتعبات مث ءلجرلا تهبف

 فقو «لجرلا فقو «مهقوف اذامف «نويبوركلاب مكدنع نومسملا ةكئالملا

 ىلإ انلصو ام نأ ىهتنا اذإف «ناكف نك هقلخل هللا لاقف كانه ءيش نكي ملف

 ةكئالملا ءالؤه قوف اذامف ؛ةكئالملا كئلوأ شرعلا قوف نأ كمعزبو شرعلا

 ؟دوجو مأ مدعأ

 ىلاعتو كرابت هللا قاخي نأ لبق ءيش ال نأ انقفتا انك انأل ءمدع ءال :لاق

 نكي مل ائيش هللا قلخي نأ لبقف نذإ ؛هعم ءيش الو هللا ناك «ضرآلاو تاوامسلا

 الو نويبوركلا ةكئالملا شرعلا قوف نأ ىلإ ملعلا كب ىهتنا اذإف «ءيش كانه



 كرابت هللا نأب نويفلسلا لاق اذإف قلخلا ىهتنا هنأل نوك نم كلذ ءارو ءيش

 هللا اورصح مهنأ ىلإ مهنوبسنت اذاملف «ىلعتسا يأ ىوتسا شرعلا ىلع ىلاعتو

 رخآ ائيأر يفو دودحمو روصحم نوكلا نأل كانه نوك الو هنوك يف لجو زع

 دعب ءيشالو نويبوركلا هيلعو شرعلا تنأ كيأر يف ءشرعلا هالعأو نوكلا

 مهنأل ؛حلاصلا فلسلا ةديقع يه امنإ ًالقنو ًالقع ةحيحصلا ةديقعلا نذإف «كلذ

 وه امنإ شرعلا ءارو كانه ناكم ال هنآل ؛نومعزت امك ناكم يف هللا اولعجي مل

 متررف امنيح مكنأ متنأ مكلاب ام نكلو «ىلاعتو كرابت هللا الإ ضحملا مدعلا

 شرعلا دعب ام نأل ناكم يف سيل هللا نإف هنم ءارب مهو هيلإ نييفلسلا متبسن امم

 نم نورفت متنأ مكلاب ام نكل «یوتسا شرعلا ىلع وهف اًناكم سیلو اًنوك سيل
 يف سيل هنأل ؛اًمامت هيزنتلا ةفص يهو ىلاعتو كرابت هلل ةفصلا هذه تابثإ

 يذلا هنوك يف هنورصحت ناكم لك يف هللا نإ نولوقت متنأو فيكف «نوكلا

 نحن انسلو ؛ةمسجملا متنأو ةهبشملا متنأف هوجو هل نكي مل نآ دعب هقلخ

 عيمسلا وهو ءيش هلثمك سيل# :ىلاعت لاق امب نولئاقلا الإ نييفلسلا رشعم

 تبثنو ًالماك اهيزنت ىلاعت ههزنن اهيفرطب ةيآلا هذه نم ساسأ ىلعو #ريصبلا
 هلالجو هتمظعب قيلي امك تافصلا هل

 (01:1ة: 16 /۱۹۷) "-رثألا- ةدج ىواتف"

 نايبو ء.دوجولا لك ىف دوجوم هللا :ةلوقم ىلع درلا باب ۳*11[

 ةيلولحلاو ةيداحتالا بهذم نالطب

 نعو «ةيفوصلاب فرعت ةفئاط نع نوعمست ًاعيمج مكنأ دب ال :خيشلا لاق

 مه ًاضيأ هيلإ نومتتملا هلهأ ًاعبط فوصتلا اذهو «فوصتلاب ٌفَرْعُي كولس وأ ..ملع

 نع جرخ «يمالسإلا فوصتلا مساب مالسإلا نع جرخو نشا نم مهنمف «ثاجرد



 نم تايآ اورسفو اولوأت مهنأل !؟اذامل ؛نيجعلا نم ةرعشلا جرخت امك مالسإلا

 نوفرعُي نيذلا كئلوأ ءدحاو ءيش ةيداحلإلا ةفسلفلاو يه ريسافتب ميركلا نآرقلا

 «نويرهدلا لوقي امك نولوقي نيذلا مه «دوجولا ةدحو لهأب نيملسملا ءاملع دنع

 نوكلاف هدحاو الإ كانه سيل هنإ :نولوقي -نييرهدلا ظافلأ ريغ ظافلأب نكلو-

 .ةدحولا لهأ نومسي كلذل... هللا وه هارن يذلا

 لّوَّوُم لكل ىفن هيف «تابثإ ىفو ىفن ىفف «هللا الإ هلإ ال :اولوقي نوملسملا

 .ىلاعتو هناحبس قحلا هلل تابثإلا مث ءقح ريغب

 ًادرو اهنولعجو اهنورصتخي مث ءوهالإ وه ال :نولوقيف نييفوصلا كئلوأ امأ

 «قحلا هللا دوجول راكنإ :ىنعي نورت امك ٌريطخ ٌفارحنا اذهف يهوه :مهل

 «برو دبع يف ام هنآل:ةينارصن الو..ةيدوهي ال ..مالسإ ال ؛عئارشلا راكنإ يلاتلابو

 :مهلئاق لاق كلذل فلكي دبعو فّلكي بر

 ؟فّلكملا نم يرعشتيلف 0 ٠ تردبعلاودبعبرلا

 ؟فئلكيون|برتلقو يف كاذفٌدةبع تلقذإ

 ومه :ريخألابو و الإ وم الف
 نو ءهللا الإ هلإ ال نأ نودهشي نيذلا نيملسملا نم جرخت تاملك كانه...

 تاملكب ًانايحأ نوظفلتي نكل «نييرهدلا كئلوأ نم اوسيلو «هللا لوسر ًادمحم

 هنم وجني داكي ال ًادج ريطخ رمأ اذهو «ةلطابلا ةديقعلا كلت ىلإ مهب يدؤت

 .نولقألا الإ

 يف هللا :ةبسانم ريغبو ةبسانمب مهلئاق لوقي «ةداتعملا انسلاجم يف نحن نآلا
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 .(ٌوُه الإ ْوُه ال) يواست (دوجولا لك يف هللا) ؛دوجولا لك

 دنع يواست :"دوجولا لك يف دوجوم هللا" ريثك هنوعمست اذه :خيشلا

 ال :ًاعبط مهتالغ..نيحيرصلا ةيفوصلا لوق اهنومضمو اهتلالد يف رظنلا ناعمإ

 .وُه الإ وُه

 الإ هلإ ال :ًاقح نمؤملا لوقي امنيح يه يتلا قحلا ةداهش يفانلمأت نإ اننأل

 هللا نود نم تدبع يتلا ةلطابلا ةهلآلا يفني هللا الإ هلإ ال :نيدوجو تبثي وهف «هللا

 دَر َنْوَّذَتاَلَو مگا نرد ال اوُناَقَول :حون موق لوق يف نآرقلا يف ؛ةدوجوم يهو

 هللا نود نم تديع ةهلآ ءال وه (7:حون)#ا ٌرْسَنَو ٌقوُعَيَو توغ الو اًعاَوُساَلَو

 اودبعي نأب مهرمأ نأ ناك هموق ىلإ مالسلا هيلع ًاحون لجو زع هللا ثعب امل كلذلو

 .ةدوجوم يهو ةلطابلا ةهلآلل يفت (هلإ ال) :ًاذإف ءهدحو هللا

 .ىلاعتو كرابت هللا وهو قحلا دوجولل تابثإ (هللا الإ)

 هنأب نمؤملا مث «ًالوأ همالسإب مهافلا ملسملل نكمي ال نادوجو كانه :ًاذإ

 دوجولاب ديحوتلا ءاملع ربعي «نيدوجو تبثي نأ الإ نكمي ال ءأيناث هلل قولخم

 هل لوأ ال يلزأ :يأ «هتاذب دوجوم وهف «ىلاعتو هناحبس قلاخلا دوجو وهو ؛لوألا

 دوجولا نكمم وهف رخآلا دوجولا امأ ؛هنع نوريعي امك دوجولا بجاو هدوجوف

 ينوك اهل لجو زع هللا لاق مث تناك ثيح ءاهلك تاقولخملاو ناسنإلا وهو

 امك هل ةيادب ال لوألا وهف «لجو زع هللا دوجو فالخب مدعلاب تَقِبُس يهف «تناكف

 .ًاعيمج مكيدل مولعم وه

 ہا



 نكمملا دوجولاو هللا وهو قحلا دوجولا ءًامامت ناتيفانتم امهو «نيتقيقحلا نيتاه

 ةدحو ريغ ىرخأ ةديقع يف عقي ذشيح «ىنعملا اذه ينعي نأ امإ ءقلخلا وهو

 هللا نأب نودقتعي ةيمالسإلا فئاوطلا ضعب ًالثم نوفرعت «لولحلا يهو دوجولا
 نييولعلا ءالؤه اودهاشتب ًالثم.مهمعزب نيِمّظعملا صاخشألا ضعب يف لي

 اغآلا ناك يذلا ريثكلا ءيشلا مهنع اوأر قت نكمي نييليعامسإلا «نييليعامسإلاو

 ءهصمقتي هلإلا اذه نأ اودقتعيف ءاكيرمأ يف بهذ نزوب نزوي ةنس لك ناك «مهعبت

 «ًافنآ اهيلع انملكت يتلا دوجولا ةدحو نم فخأ اذه «لولحلا همسا اذه «هيف لحي

 نئابو لصفنم هللاف لولحلا امأ ءضعب نع هضعب لاصفنا ال ءيش دوجولا ةدحو

 اذإف -ًاعبط مهمعزبس رشبلا ضعب صمقتيو لحي نكل ؛ءاملعلا لوقي امك هقلخ نع
 نأ كلذ ىنعمف «نيدوجو ينعي ؛دوجولا لك يف دوجوم هللا :لوقي يذلا اذه ناك

 ًاعبط اذهو «هلك نوكلا يف لح :صخش يف لحي ام لدبف ءرخآلا يف ّلَح امهدحأ

 دوجوم هللا) لوألا ىنعملا ينعي ناك نإو ءًاقالطإ ملسم كلذ يف كشيال رفك

 اذهف دحاو ءيش وه امنإ كانه قولخم الو قلاخ ال :يأ (دوجولا لك يف

 .رفكأو رفكأ

 يدتتقنو انعم نولصيو ءانعم نوموصي نيذلا نيملسملا ءالؤه ىرت

 دحأ ينعي ىرت ؛دوجولا لك يف دوجوم هللا :مهلئاق لوقي امل «خلا..مهءارو

 وأ «قولخم الو قلاخ ال :يأ «ةيفوصلا دنع ةقلطملا ةدحولا ينعي له !؟نيينعملا

 ةديقعلا هذه دقتعي ًاملسم نأ دقتعأ ام هيف ّلَح مث نوكلا قلخ هللا نأ «لولحلا ينعي

 .كلتوأ

 مالسلا هيلع لوسرلا بدأب نوبدأتي ال اذامل «ةملكلا هذه نولوقي اذامل :ًاذإ

Ta 



 :يه تثبخ ىنعم ."”(تّسِقَل :نكلو «يسفن تتيح :مكذحأ ٌنلوقي ال" :لوقي يذلا

 ٍظافلأب انسفنأ نع ثدحتت نأ انم دارأ لوسرلا نكل ءتَثْيَح يه تّسِقَلو ءتَسِقَل

 نع ثدحتت امنيح نحن انلابامف ؛هسفن وه ىنعملا ناك نإو ء«ةفيطل

 رفكلا مهوت ةملكب ملكتن نأ زوجي ال ةلاحلا هذه يف «ىلاعتو كرابت انبر

 .لالضلا مهوتو

 اوهبتتي عقاولا يف نيسلاجلا رثكأ لوقي ام ًاريثك «ثحبلا اذه لثم حَرْطُب امنيح

 ىلاعتو كرابت هللا نأ دصقن ال نحن كلوقيب مهضعب نكل ءةلفغ يف اوناك مهنأكو

 اودصق نإ مهنأل ؛اذه نودصقي مهنإ انلق ام نحنو ءاهلك هتاقولخم يف للاح هتاذب

 .ظافلألا بيذهت يف انثحب نحن نكل ءرفك نوكي :يناث ثحب اذه ءاذه

 .هملع ينعي ؟دوجولا لك يف دوجوم هللا نودصقت اذام :ًاذإ

 «یلاعتو كرابت طيحم ءيش لكب وهو ٌطيحم كش الب هملعب هللا دج ليمج
 لكي طاَحأ# :لوقتف «هللا ملع نع ثدحتت لوقت نأ ديرت ءأطخ :ًاذإ ريبعتلا نكل

 ىفخت الل «4ًاملع ءيش لكب طاحأإ# ميركلا نآرقلا يف صن :(1:قالطلا)# اع ِءْيَِك

 تاذلا نع ةرابع وه يذلا (هللا) :لوقت ال #ءاسلا يف الو ضرألا يف ةيفاخ هيلع

 ال ءناصقنلا تافص لك نع ةهزنملاو «لامكلا تافص لكب ةفصتملا ةيهلإلا

 لكب طاحأ :لوقت نكل ؛دوجولا لك يف دوجوم هللا «ناكم لك يف دوجوم هللا :لقت

 ْنِم «هيلإ تدصق ام حضو ًاذإف.ظافلألا حالصإ ليبس يف ناك ًاذإ ثحبلا اذهف
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 لك يف دوجوم هللا :لوقن نأ نم لدبف ءًاضيأ ظافلألا بيذهت عراشلا دصاقم نم نأ

 ءيش لكب طاحأ :لوقن ؛هملع دصقن نحنو «ناكم لك يف دوجوم هللا دوجولا

 ةيفوصلا ةالغ ةديقعب لصنت (دوجولا لك يف دوجوم هللا) :ىلوألا ةرابعلا نآل ؛ًاملع

 :مهلئاق لاق امكو «قولخمو قلاخ كانه سيلف ءوه الإ وهال :نولوقي نيذلا

 راهقلا دحاولا الإ اوديعام 2 رانلا سوجملا دبع امل

 راصتخابو ءاهل ةقيقح ال ءايشأ هذه لك «قولخمو «قلاخ «ةئجلاو رانلا نأل

 !هللا وهف كنيعب هارت ام لك :نولوقي ءوه الإ وه ال :مهلوق

 اهلق ءاهلوأتي نأ ىلإ اهدعب رطضي ةملكلاب ملكتي نأ ملسملل يغبني ال :ًاذإف
 امأ «٠٠:قالطلا»4 الع ٍءْيَم لكي ًطاَحأإ# :هنم حصفأ نآرقلا دعب سيلو ةحيرص

 مالسلاو ةالصلا هيلع لاق ءاذكو اذك دصقأ انآ هللاو :كلذ دعب لوقتو ةملكلا ملكتت

 .«سانلا دنع هب رذتعت مالكب ّنَمَّلَكَت ال» :انحجنل هانعطأ ول ءانايإ هبيدأت نم اذهو

 .(سانلا دنع هب رذتعت مالكب).نملكتت ال يأ (نملكت ال)

 .(هنم رذتعي امو كايإ) :اذه نم رصقأ ىرخألا ةياورلاو

 كيتأتس ؛دوجولا لك يف دوجوم هللاو ءناكم لك يف دوجوم هللا :لقت الف

 ملسملا رطضي يذلا ناكملا :كل لاقيس ءاهّدرب كل لبق ال تاداقتناو تاضارتعا

 !؟اضيأ كانه كبر له ؛ناكملا كلذ لخدي ال نأ ىنمتيو «ةثالث وأ نيترم هلخدي نأ

 .اذهب ملسملا لوقيام هرخآ ىلإ..و يراجملاو جيراهكلا كلذ ىلع سقو

 .هلقت ال ءاذه كمالك بحسا :ًاذإ

 .٠...هنم رذتعت مالكب ملكت الو» :ظفلب 0757 مقر) "عماجلا حيحص" (1)

 ما 1١



 هللا :ةلالجلا ةظفلب اهنع ربعي يتلا ةيهلإلا تاذلا نع ثدحتتن امنيح :يأ «ناكم لك

 .ًاعيمج نيملسملا ىدل فورعم اذه «تاذلا مسا

 معلا هب دوصقملا نأو ءأطخ اذه نأ انفرع «ناكم لك يف هللا :مهضعب لوق

 لكب طاحأ :لوقتف يهلإلا ملعلا دصقت تنك اذإ ًاحيحص كريبعت نكيل :لوقنف

 .ًاملع ءىش

 ؟لوقت اذامف «ةيهلإلا تاذلا نع ءلجو زع هللا نع ثدحتت نأ اندرأ اذإ نكل

 رابك نم كرابملا نب هللا دبع تاذلاب وهو ةمئألا فلسلا دحأ نع ءاج دقل

 هللا»:لاق «تعوأف تعمج ةرابعب ءاج هللا همحر دمحأ مامإلا ةنسلا مامإ خويش

 .(هملعب مهعم وهو «هقلخ نم نئاب وهو «هتاذب هشرع قوف ىلاعتو كرابت

 لكب طاحأ» :قباسلا ثحبلا «هملعب مهعم وهوا :ةريخألا ةلمجلا يف ءاج

 هللا :لوقيف ءةيهلإلا تاذلا نع ثدحتي مالكلا ًادتبم يف نآلا نکل «اًملع ءيش

 نآرقلا ىف ًادج ةريثكو ةريثك تايآ نم اذه ذخأ.هتاذب هشرع قوف ىلاعتو كرابت

 ُلَمَعْلاَو بيلا ُمِلَكلا ُدَعْضَيِهْيلإل ..(ه:هط»# ىَوَتْسا ٍشْرَعْلا َلَع ُنَمْحّرلا#..ميركلا

 .(١٠:رطاف)#ةَعَفْرَي حِلاَّصلا

 .(ءامسلا يف نم مكمح ري ضرألا يف نم اومحرا» :روهشملا ثيدحلا يفو

 فك نأ ءال يف ْنَم مَنَ :ىلاعتو كرابت هلوق نم سابتقا هنأك ثيدحلا اذهو

 اًبِصاَح ْمُكَيَلَع لرب نأ ِءاَسلا يف ْنَم منم أ رو يه اذ ضْزألا مكب

 .(15-1107:كلملا)# ريذت يك َنوُمَلْعَتَسَف

 امم اهريغو تايآلا هذه نع ربعي دمحأ مامإلا خيش كرابملا نب هللا دبع مامإلا

 ا ا
 يا



 ولعلا» :اهامس ةعوبطم ىهو ةصاخ ةلاسر ىف ىبهذلا ظفاحلا قشمد ظفاح هعمج

 تاذلل ةفصلا هذه لوح ندندت يتلا تايآلا ةلاسرلا هذه يف عمج ؛رافغلا يلعلل

 راثآو ةباحصلا لاوقأو ثيداحألاو تايآلا ءقلطملا ولعلا ةفص يهو ءةيهلإلا

 نب هللا دبع هعمج ام لوح نوندندي مهلك ءةعبرألا ةمئألا لاوقأ مهنمو «فلسلا

 «هقلخ نم نئاب ؛هتاذب هشرع قوف ىلاعتو كرابت هللا» :ةملكلا هذه يف كرابملا

 ال يذلا ولعلا كلذ نكل «نيملاعلا نع ينغلا وهو..نغتسم وهو لولحلا لطبأ

 وهوا :لاق «ةيفاخ هيلع ىفخت هنأ ينعي ال ؛هروصتي وأ هكردي نأ ٌيرشب لقعل نكمي

 .(هملعب مهعم

 «فلسلا لاوقأو ثيداحألاو تايآلا تارشع اهيف مج ةزجوملا ةلمجلا هذهف

 ةديعبو ؛دوجولا ةدحوب لوقلا نع ةديعب ةحيحص ةديقع ملسملا ةديقع نوكت ىتح

 قوف ىلاعتو كرابت هللا :ةلاضلا قرفلا ضعب هب لوقي يذلا لولحلاب لوقلا نع

 ٠٠:۱۸:٤٤( /59) "رونلاو یدهلا "

 ]٠١5[ ءامسلا يف نم متنمأأ# :ىلاعت هلوق ريسفت باب #

 ناكم لك يف هللا لوقي نم ىلع درلاو

 :[لاق هنأ لَم يبنلا نع يور]

 «ٌلاثمألا هلل اوب رض الو «نيظن الو هْيِبَّش الو هل لم ال هنإف «هللا يف ورک ال»

 . (عوضوم) .«ناكم لكب هنإف ٍلاوّزلاب هوفصت الو

 :[مامإلا لاق]

 نب سنأ نع شايع [ يبأ] نب نابأ نع انغلبو :(۲۱۷ /7) هدنسم يف عيبرلا لاق

YY 2 



 يف ركفتن:اولاقف ؟مكسلجأ ام لاقف «سولج موق ىلع أ يبنلا جرخ :لاق كلام

 وهو «شايع [يبأ] نب نابأ هتفآ ءعوضوم اذهو تلق .هركذف... : و لاقف ؛هللا

 قرط نم تيور دق ركفتلا ةلمجو. - ينالقسعلاو يبهذلا لاق امك - كورتم

 يف هتجرخ كلذلو «نسحلا ةبترم ىلإ يقترت اهنأ اهعومجم نم يل ادب ءىرخأ

 . (۱۷۸۸) "ةحيحصلا"

 نم يهو «ةلطاب اهنإف هنم ةريخألا ةلمجلا ةصاخبو ثيدحلا اذه رئاس امأو

 اهليوأت ريغ اهنولوأتي نيذلا ءّلَجَو َّرَع هللا تافصل ةلطعملاو ةيمهجلا عضو
 لوزنلاو نآرقلا يف هب حرصملا ءيجملا نع نوربعيو «فلسلا دنع فورعمل

 لعفي امك -لاقتنالا وأ .-ثيدحلا اذه يف امك -لاوزلاب لاب يبنلا نع رتاوتمل

 فصو زوجي الف «تاقولخملا تافص نم اذه :نولوقي مث «- هريغو يزوجلا نبا

 لل ةفص وهو ءاوركذ امب هليوأت زوجي ال لوزنلاو ءيجملا نأ ةقيقحلاو !كلذب هلل

 عيمسلا وهو ءيش هلثمك سيل» «ليطعت الو هيبشت نود اهب هفصن ؛هسفن اهب فصو

 . ليطعتلا ىلإ هنم اورفف «هيبشتلا يف مدقت امب اورتع نيح اوعقو مهف ؛«ريصبل

 ميظعلا هباتك نم لوألا ءزجلا يف ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق ام نسحأ امف

 «ىشعأ هبشملا ءًامدع دبعي لطعملاو ءًامنص دبعي هبشملا" :"ةنسلا جاهنم"

 ."ىمعأ لطعملاو

 الو ناك ّلَجَو َّرَع هللا نإف «"ناکم لك يف هنإف" :هلوق ثيدحلااذه لطبي اممو

 !هبنتف - هلبق يذلا ثيدحلا يف هنايب مدقت امك - نيملاعلا نع ينغلا وهو «ناكم

 ال ناكم لك يف هنأب لَجَو َّرَع هللا فصو نأ نيرصاعملا ةلطعملا ضعب ىأراملو

 ةغوارملاو رتستلا ىلإ أجل «- كانه قبس امك - لقعلاو عرشلا ةلدأ مامأ فقي



 لب «ةتبلا ناكم لك يف دوجوم هللا نأب لوقن ال اننأ :وهو ًادج مهم رمأ انهو"

 يفو !"ناكملا قلاخ هنأل «ناكم الب دوجوم هللا نأ دقتعنو «كلذ لوقي نم رفكن

 اهضعب ىلع وأ اهيلع هيبنتلا بجي ءةمهم رومأ سلدملا لهاجلا اذه نم مالكلا اذه

 :مهألاب اهنم ًاثدتبم «لقألا ىلع

 ديرأ قح ةملك اهنأل ؛ثيبخ سيلدت :ناكم الب دوجوم هللا نأب هداقتعا :ًالوأ

 ناكملا يف لولحلا نع - ىلاعتو هناحبس - قلاخلا هيزنت اهرهاظ نآل «لطاب اهب

 هيزنتلا اذهو :- اذه مهثيرَح يفامك - ةيضابإلاو ةلزتعملا هب لوقي يذلا قولخملا

 اذه هيلإ يمري يذلا نكلو «- هلبق يذلا ثيدحلا يف هناي مدقت امك - بجاو قح

 تاقولخملاو هشرع ىلع ىلاعتو كرابت هللا ولع ةفص ليطعت وه هدصقيو سلدملا

 ًاديهمت ًاناكم ةيقوفلا هذه يمسي هنأ غلابلا هلالض نم هنإف ءاهقوف ىلاعت هنوكو ءاهلك

 تايآلا تالالد لك لطعيو ؛يفنلا اذه لوح رودت اهلك هتاقيلعتو !اهيفنل

 وهو الأ ءادحاو ًالاثم كلذ ىلع مدقنلو ! اهيناعم ليطعتو ! اهليوأتب ثيداحألاو

 :ىلاعت هلوق

 نأ امإو «... لاقي نأ امإ" :هلوق لثمب هلطعي هنإف ءامسلا يف نم متنمأأ#

 دنع لوؤم [ءامسلا يف نم متنمأأ] :ىلاعت هلوقو :(۱۳۹ ص) لاق مث !!"... :لاقي

 . خلإ "... (ءامسلا ىلع نم)ب ةمسجملا

 ىتح «ءاملعلا هنيب امك - ! ملاعتملا لهاجلا اهيأ - ًاليوأت سيل اذه لوقنو

 عضوم نم رثكأ يف لاق يذلا يقهيبلا ظفاحلاك .صوصنلا ضعبل ةلوؤملا ضعب

 رخآلا هباتك يف كلذكو ء(١١٤و ١١51و ۳۷۷) "تافصلاو ءامسألا" هباتك نم

 Yo“ ي م م ممم



 رئاس يف هب حرص امك «شرعلا ىلع نم :ةيآلا ىنعمف" ١١7(: ص) "داقتعالا"

 لاضلا اهيأ - يقهيبلا مامإلا لهف ءاهيلإ راشأ يتلا تايآلا بابلا يف ركذو ."تايآلا
 هللا ولعب نيلئاقلا نآل ءكدنع مسجم ًاضيأ وه - !نيملسملا ةمئأل رفكملا ! لضملا

 !؟كيدل رافك ةمسجملاو «كدنع ةمسجم مه هقلخ ىلع

 007 /۸) نايح يبأل "طيحملا رحبلا ريسفت" نم هلقن مالكب هلالض دّيأ مث

 نايح وبأ لاق دقف «هغیز فشكناو حضتفال «لعف ول هنأ ملعي هنإف «همامتب هلقني مل

 :هصن ام ةمدقتملا ةيآلا يف

 "ناكملا نع يلاعتملا وهو ءامسلا يف هنأ نومعزت نم متنمأأ :ىنعملا"

 . اريبك اولع نولوقي امع هللا ىلاعت.

 هخيش هلبق نمو «لهاجلا اذه هب لض يذلا وه لطعملا اذه نم ريسفتلا اذه

 اهل لاب يبنلا ةداهشو ةيراجلا ثيدح ركنأ يذلا «هللا دبعب ىمسملا يرامغلا

 ليوأتلاب ةيآلل نايح يبأ ليوأت كلذ يف ًادلقم ءءامسلا يف هللا نأ اهتداهشل ناميإلاب

 يف برعلا ةديقع تناكف (ءامسلا يف) هللا نوكامأ" :- هللا هاده - لاقف مدقتملا

 همالك مامت رظنا !!"مالسإلا ىلع ًاليلد نوكت فيكف ؛نيكرشم اوناكو ؛ةيلهاجلا

 . (7151) ثيدحلا تحت "ةحيحصلا" يف هلالض لب

 ىلاعت هنأب ةيآلا رسف - هليجبت لاضلا كاذ رهظي نمم - هدحو يقهيبلا سيلو

 هنأ نظن نيذلا - ءالضفلا ءاملعلا نم عمج كلذ ىلع هعبت دق هنإ لب ؛ءامسلا ىلع

 هنإف ربلادبع نبا سلدنآلا ظفاح لثم «- ميسجتلاب مهيمري نأ لاضلا عيطتسي ال

 :- لاقف «يقهيبلا نع مدقت امك - ةيآلا ىنعم نأ 17٠١( /۷) "ديهمتلا" يف حرص

 ًاقيلعت )١179/97( لاقو. "... شرعلا ىلع ينعي ؛ءامسلا ىلع نم هانعمف"

 :يهلإلا لوزنلا ثيدح ىلع

 ہا



 عبس قوف نم شرعلا ىلع ءامسلا يف لجو ّرَع هللا نأ ىلع ليلد هيفو"

 ام ةحص ىلع ليلدلاو «شرعلا ىلع سيلو «ناكم لك يف لَجَو رع هللا نإ :مهلوق
 ةلزتعملا ىلع درو كلذ ىلع ةلادلا تايآلا ركذ مث. "... كلذ يف قحلا لهأ هلاق

 .عجاريلف ءًادج ديفم عساو ثحب يف اهريغو ءاوتسالا ةيآ يف زاجملا اوعدا نيذلا

 هديحل ًافالخ ةيآلا ريسفت يف ةعامجلا ليبس كلس دق هسفن يزوجلا نبا نإ لب

 :سابع نبا لاق" :(۳۲۲ )٤/ "ريسملا داز" هريسفت يف لاقف ! "هعفد" يف مهنع

 كاذ دّلقم لاق امك - لقي ملف." لجو رع هللا وهو ءامسلا يف نم باذع متنمأأ

 اذه ىلع قفشأل ينإ عقاولا يفو !"ءامسلا يف هنأ نومعزت نم متنمأأ" :- لاضلا

 لب «نيملسملا ةمئأ ةفلاخم يف هتأرجو هولغو «هلالض يف هتمارعل ءلجرلا

 ال وهف ءًاثيدحو ًاميدق نيلاضلا نم مههابشأو ةلزتعملا لاوقأب هذخأو ! مهريفكتو

 ًاباوص اهنم ناك امع ضرعيو ءاهلضأ الإ ةفلتخملا لاوقألا نم ذخأي نأ نسحي

 نم ةاش ينطعأ :لاقف ًايعار ىتأ يذلا لجرلا كاذب ينركذي يذلا رمألا ءًاضحم

 ينإو ! منغلا بلك نذأب ذخأف بهذف.اهريخ نّذأب ذخف بهذا :هل لاقف ؟كمنغ

 َليِئاَكيِمَو َليئاَرْبَج بر ّمُهّللا" : و هيبنب ًءادتقا هبر ًايعاد ام ًاموي لقي مل هنأ هنظأل

 َنْيَب ْمُكَحَت َتْنَأ ! ِةداَهَّشلاَو ٍبْيَعْلا َحلاَع ! ٍضْرَأْلاَو ِتاَواَمَّسلا َرِطاَف ! َليِفاَرْسَِو

 يره كَل َكِنْذإب َّنَكلا ْنِم هيف فتحا امل يندم َنوُفِلَتَْسب هيف اوُناَك ايف َكِداَبِع
 . "یت طا رص ىلإ ٌءاَّشت نم

 او £ /۲ /۱۳)"ةفيعضلا"

 .(رشانلا). خلا... (ايناث) ب ِتأي مل «ىلاعت هللا همحر خيشلا دنع لصألا يف اذك )١(
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 دوجولا ةدحوب نيلئاقلا رفك باب ] ٠١]

 ؟انحصنت اذامب ءاندلب يف دهع ةثيدح ةيفوصلا :لاؤسلا

 ىنعملاب نيملسملا :نيملسملا نيب ًادج ميدق فالح اهيف ةيفوصلا :خيشلا

 هيلإ نومتني نيذلاو فوصتلا مسالا اذهل نأ ةقيقحلاو افنآ هانعرش امك ماعلا

 نم ريثكل انتطلاخمل ملعن نحن «ةفاتخمو ةريثك يناعم ةفوصتملا وأ ةيفوصلا

 كسمتلا الإ سيل فوصتلا :نولوقي مهف ةجحلا مهيلع ماقت امنيح مهنأ ءءالؤه

 يف ةبغرلاو ايندلا يف دهزلا :ًالثم اهنمو وهلا لوسر اهيلع ناك يتلا قالخألاب

 ناك نإ لوقن نحن ذدكيحو ؛:ةجحلا مهيلع موقت امنيح نولوقي اذكه «ةرخآلا
 ةملك اوعفرا ءًايظفل مكنيبو اننيب فالخلا ىقبيف .مكمعزب اذه وه فوصتلا

 انركذ ام اهنمو اهضعب ًادج ةريثكو ةريثك يناعم اهل ةملك تحبصأ اهنأل ؛فوصتلا

 سيل ةرخآلا ىلع لابقإلاو ايندلا يف دهزلاو ةميركلا قالخألاب كسمتلا ًافنآ مهنع

 قفتملا رمألا اذه ىلع هنم دارملا يف كوكشملا مسالا اذه قلطن نأ ةرورض كانه

 ىلع لابقإلاو ايندلا يف دهزلاو مالسلا هيلع لوسرلا قالخأب كسمتلا نم هيلع

 ىنعملا اذه نع ريثكب دعبأ يناعم فوصتلا موهفمل نأ ةقيقحلا نكل «ةرخآلا

 ةقرفب هقحلي ةراتو ؛مالسإلا ةرئاد نم هبحاص جرخي ةرات دعبلا اذه مث «حيحصلا

 لهأ دنع فرعي امب نونمؤي نيذلا مه كئلوأف ىلوألا ةلاحلا امأ ءةلاضلا قرفلا نم

 - ينعت دوجولا ةدحو ؛حضوألا ريبعتلاب دوجولا ةدحو وأ «ةدحولا ةديقعب ملعلا

 ثيح «ةداملا الإ ءيشال :يأ «ةعيبطلا ءاملع ريبعتب ةعيبطلا ينعت - هنيعب داحلإ انه

 .هللا وهف كنيعب هارت ام لك :مهلئاق لوقي

 !هللا وهف كنيعب هارت ام لك «ةداملا يهف :ًاذإ

 ہا



 :ثلاث لوقيو

 ؟فلكي ىنأ بر تسلق وأ ىفت كذف دبع تلقذإ

 :لوقي عبارلاو

 ةديقعلا هذه لثمف ءاهب نوكربتي يتلا مهبتك يف ةرطسم تارابع اهلك هذه

 «ىراصنلاو دوهيلا ةديقع نم رفكأ ةديقع اهنآل ؛مالسإلا ةرئاد نم اهبحاص جرخت

 نأل ؛ىراصنلاو دوهيلا رفك امنإ :لاق ثيح «مهتالغ دحأ لوقب ينركذياذهو

 حورلاو نبالاو بألا يف هللا اورصحف ىراصنلا امأ ؛ريزعلا يف هللا اورصح دوهيلا

 سيل مهركذ نمف كلذلو «يش لك يف هانممع دقف :لاق ءمه :يأ نحن امأ «سدقلا

 "هللا الإ هلإ ال ركذلا لضفأ» :مالسلا هيلع لاق امك نيملسملا ركذ مهركذ

 ةماعلا ضعب اهفقلت فسألا عم يتلا تارابعلا ضعب يف اولوقيو .وه وه :مهركذ

 ينعي اذام.هريغ يف ام :لوقيف هللا ركذي نأ ديري ًاسلاج دحاولا دجت ءايروس يف اندنع

 .قولخم كانهو قلاخ يف ؟هريغ يف امب

 ىلإ نوهبتن ال مهنكل «سانلا ضعب ظافلأ يف تلت دوجولا ةدحو ةديقع هذهف

 ىدوجولا لك يف دوجوم هللا :ةماعلاو ةصاخلا نم ريثك لوق ًامامت اهلثمو ءاهلالض

 )١( ؛مقر) "عماجلا حيحص" ١١١(.
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 ةرعاشألا ةديقع كلذ عم اهنكل ءدوجولا ةدحو ةديقع.. ءناكم لك يف دوجوم هللا

 انه دوجوم هللا :ناكم اذه «ناکم لك يف دوجوم هللا ءنامزلا رخآ يف ةيديرتاملاو

 ! ؟انه هللا ؛هرخآ ىلإ..ءاوهو ناطيحو ةدامو ورمعو ركبو ديز ؟دوجوملا وهام

 .حلاصلا فلسلا ةديقع هذه «(ه:هط)# ىَوَتْسا شْرَعْلا َلَع ُنَمْحّرلا#

 .ضرألا هجو ىلع دجو يذلا رفكلا رفكأ وه فوصتلا نم عونلا اذهف

 نم للا لوسرلا هيلع ناك امع هكولس يف فرحنا يذلا وهو هنود عون كانه
 انتفصب نحن انسل :لوقن نحن انهو ءاهتيبرت مساب «قيطت ال ام سفنلا ليمحت

 يبرنل «ةلعانيبن قيرط ريغ قيرط نم اهاقلتن ةليسو ىلإ ًادبأ ةجاحب انسل «نيملسم

 يف هريغو ءدنسملا يف دمحأ مامإلا هجرخأ يذلا ثيدحلا يفو فيك ءانسفنأ اهب

 هنو يبنلا نأ» .هنع ىلاعت هللا يضر يراصنألا هللا دبع نب رباج ثيدح نم هريغ

 :لاق ؟رمع اي اذه ام :لاق ءاهيف ارقي ةفيحص باطخلا نب رمع دي يف موي تاذ ىأر

 نبا اي :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف ؛دوهيلا نم لجر يلاهبتك ةفيحص هذه

 دمحم سفن يذلاو !؟ىراصنلاو دوهيلا تكوهت امك متنأ نوكوهتمأ !باطخلا

 .(ىعابتا الإ هعسو ام ًايح ىسوم ناك ول !هديب

 كردأ ناك ول ةرشابم ةاروتلا هيلع هللا لزنأ يذلاو هللا ميلك ىسوم ناك اذإ :ًاذإ

 . لاب انيبن عبتي نأ الإ هعسي ال لب «هتاروت عبتي نأ هعسي مل ب يبنلا

 نم ةقيرط ىلع انسفنأ يبرن يفوصلا مالسإلا مساب مويلا نحن انب فيك :ًاذإ
 صصق مهل ءاهيلع ديدشتلاب ءوسلاب ةرامألا سفنلا بيذهت معزب اهيلع لمحلا

 اهل دوهشملا ىلوألا نورقلا ضعب يف اذهو «مهدحأ ناك «ًادج ةبيرغو ةبيجع

 الو ثدحف ينارعشلا ام كاردأ امو ؛ينارعشلا دهع يف دعب اميف امأ ؛ةيريخلاب

 ہا
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 ديدشلا درابلا مويلا يف تارفلا ءالط وأ ةلجد رهن يف سمغني مث ؛بايثلا ظلغأ

 :لاق ؟اذه ام «ةدرابلا حايرلا هحفلت ءرادلا حطس ىلع فقيف دعصي مث ؛ةدوربلا

 ةجاحب نحنو «قحب لاق يذلا ةو يبنلاو «بيذعت اذه ءًابيذهت سيل اذه

 مكبرقي ًائيش تكرت اما :مويلا ةيمالسإلا ةيملعلا انتايح يف ةملكلا هذه رثأ فرعنل

 الإ رانلا ىلإ مكيرقيو هللا نع مكدعبي ًائيش تكرت امو هب مكترمأو الإ هللا ىلإ

 نم امهدحأ ملسمو يراخبلا يحيحص يف ناثيدح كلذ نمو «هنع مكتيهنو

 ملف لاو يبنلا ىلإ طهر ءاج :لاق هنع ىلاعت هللا يضر كلام نب سنأ ثيدح

 هنابرقو «راهنلا يف همايقو ليللا يف همايق نع «هتدابع نع هلهأ اولأسو «هودجي

 ليللا موقيو ءرطفيو موصي مالسلا هيلع هنإ :نلقو نملعي امي نثدحتف ؛ءاسنلل

 ةدابعاودجو :يأ ءاهؤلاقت كلذ اوعمس املف :سنأ لاق.ءاسنلا جوزتيو :مانيو

 مزال !؟ليللا ماني للو هللا لوسر نوروصتي اوناك مهنأل ؛ةليلق مالسلا هيلع لوسرلا

 !؟ءاسنلا جوزتي كلذك ءهلك رهدلا رطفي نأ دب ال !؟رطفي كلذك .هلك ليللا موقي نأ

 :عبرأ جوزتي لوسرلا فيك .ءاسنلا ذاخفأ نيب ملعلا عاض :نولوقي سانلا ضعبو

 مهسفنأ ىلإ اوعجر نكل ءةليلق مالكلا نع هتدايعاودجوف «ةدايزو ةعست جوزتي

 .رخأت امو هبنذ نم مدقت ام هل هللا رفغ دق هللا لوسر اذه :اولاق

 دهع يثيدح اوناك مهنأ ديعب نم مهفأ سانأ نم جرخي مالكلا اذه ةقيقحلا

 يماسلا هلامك يف مالسلا هيلع هيبن َّمِهَف ناسنإ نم نكمملا نم سيل هنأل ؛مالسإلاب

 هل رفغ هللا ؟رطفي اذاملو ؟ماني اذاملو ؛لوسرلا جوزتي اذامل :لوقي ؛هل لثم ال يذلا
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 .عقو اذكه نكل ءمالكلا اذه لاقي نأ يغبتي ال .اذكه نم رثكأ ديري اذام

 نم مدقت ام هل هللا رفغ دق هللا لوسر اذه :اولاق ءمهسفنأ ىلإ اوعجرف «مهملا

 .رخأت امو هبنذ

 .هللا انل رفغي ىتح هلل دبعتنو بعتنو دكن نأ دب ال نحن :ًاذإ

 ؟مهمعز يف ليبسلا وهام

 .ًادبأ رطفأ ال رهدلا موصأف انآ امأ :مهدحأ لاق

 .مانأ الو ليللا موقأف انأ امأ :رخآلا لاق

 .ءاسنلا جوزتأ الفانأ امأ :ثلاثلا لاقو

 اا يبنلا بطخ ءربخلا ربخأف مالسلا هيلع لوسرلا ءاج ليلق دعب ءاوفرصناو

 هلل مكاقتأ ينإ امأ ءاذكو اذكو اذك نولوقي ماوقأ لاب ام» :لاقف ةزيجو ةبطخ

 بغر نمف ءاسنلا جوزتأو ؛مانأو ليللا موقأو ءرطفأو موصأ ينأ امأ ؛هلل مكاشخأو

 .«ينم سيلف يتنس نع

 نيحلاصلا ةيفوصلا ءالؤهف «ينم سيلف يتتس نع بغر نمف» :دهاشلا انه

 نع اوداح ءالؤه ءال ءدوجولا ةدحوو هلاثمأو ينارعشلا ةعامج نع ينعأ ال اهيدق

 نم اوناك مهلعلو ءاهوثراوت ءةميدق ةيدنه ةيذوب بيلاسأب اوءاجف ءا يبنلا يده
 ةقيرطب اوءاجف دعب مالسإلا اوهقفي املو مالسإلا يفاولخد نيذلا مجاعألا

 يتنس نع بغر نمفا :لوقي ثا مكيبن وه اذهو ءاهتيفصت معزب سفنلا بيذعت
 .«يئم سيلف

 هللا دبع نع هغلب امئيح هباحصأ ضعب يف جهنلا اذه قبط مالسلا هيلع هنإ مث

 تسلا ا
 يا



 ةاتفب هجوز هابأ نأ هغلب ءامهنع هللا يضر يباحص نبا يباحص صاعلا نب ورمع نب

 مل هنأ الإ سأب نم هب ام :هل تلاقف ءاهجوز نع اهلأسف ًاموي اهيلع لخدف «شيرق نم

 رمألا بعصف.جوزت امو جوزت :يأ «راهنلا مئاص ليللا مئاق هنإ ءًاشارف دعب انل أطي
 ينغلب !هللا دبع اي :مالسلاو ةالصلا هيلع هل لاقف 4 هيبن ىلإ هنبا اكشو رمع ىلع

 لوسر اي كلذ ناك دق :لاق ءاسنلا برقت الو راهنلا موصتو ليللا موقت كنأ كنع

 ديعتيل ًاجهنم هل عضو ِهَلَم يبنلا نإ :لوقأف هرصتخأو لوط هيف ثيدحلا انهو !هللا

 حو ؛ةهج نم سفنلا قحو مسجلا قح نيب مويلا نولوقي امك عمجيو هيف هللا

 ءنآرقلا متخي هلك ليللا موقي ناك دقو لاقف «ةدابعلا :يأ ءىرخأ ةهج نم حورلا

 ءةليوط ةصقلاو :فاطملا ةياهن يف اذه نآرقلا ةءارقل ةبسنلاب لاق ءرهدلا موصيو

 .هقفي مل ثالث نم لقأ يف نآرقلا أرق نمف «لايل ثالث يف نآرقلا أرقا :لاق

 مايأ ثالث رهش لك نم مص :رمألا لوأ يف هل لاق مايصلاب قلعتي اميفو

 ينإ !هللا لوسر اي :لوقي ناكف «هلك رهشلا تمص امهنأكف ءاهلاثمأ ةرشعب ةنسحلاو

 ليجلا كاذ نيب قرفلا انه نوظحالتو «كلذ نم رثكأ عيطتسأ يننإ ءةوق يب نإ باش

 موقيو اهنع ضرعي شيرق نم ةاتفب هوبأ هجوز رمعلا لبتقم يف باش «مويلا انليجو

 كسفن ىلع نوه اب لوسرلا هل لوقي امدنعو هرخآ ىلإ..و راهنلا موصيو ليللا

 ىلع مويلا «كلذ نم رثكأ عيطتسأ انأ «يوق انآ «باش انآ !هللا لوسر اي :هل لوقي

 ءديعبلاو بيرقلا هلوح نم نيّداصلا دجت هللا ةعاط يف باش أشني كلذ نم سكعلا

 كاذ نيب قرفلا رظنا دعب اميف دبعت ًاباش تلزام :هل نولوقي مآلا ًايناثو بألا ًالوأ

 .نامزلا اذهو نامزلا

 هيلع دواد موص هنإف ءًاموي رطفأو ًاموي مص :فاطملا ةياهن يف هل لاق دهاشلا
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 ال :لاق كلذ نم لضفأ ديرأ ينإ !هللا لوسر اي :لاق «ىقال اذإ رفي ال ناكو «مالسلا

 .كلذ نم لضفأ

 .ةنسلاو باتكلل ةفلاخم ءةمعازلا ةدهازلا ةيفوصلا هذه نيأف

 ذعيحف ةقيقح ةنسلاو باتكلا قفاوي امب ًارسفم فوصتلا نم ناك ام :ًاذإف

 امهفلاخ امو ءحلاصلا فلسلا جهنمو ةنسلاو باتكلا ىلع ىقبنو مسالا اذه اوعفرا

 .طئاحلا ضرع كلذب برضن نحنف

 (00:50:59 /5:*5)"رونلاو ىدهلا"

 دوجولا ةدحوب نيلئاقلا ىلع درلا باب [١٠ة5]

 :["ولعلا" ىف ىبهذلا لاق]

 ينعي نيرخأتملاو نيمدقتملا نم رثكألا "ىنسألا" يف..يبطرقلا لاق

 نمف ءزيحتلاو ةهجلا نع هلالج لج يرابلا هيزنت بجو اذإ :نولوقي نيملكتملا

 ؛نيرخأتملا مهتداقو نيمدقتملا ءاملعلا ةماع دنع ةمزاللا هقحاولو كلذ ةرورض

 ىتم هنأ مهدنع كلذ نم مزلي هنأل ؛مهدنع قوف ةهجل سيلف ةهجلا نع يرابلا هيزنت

 ةكرحلا زيحلاو ناكملا ىلع مزليو ءزيحو ناكم يف نوكي نأ ةهجب صتخا

 ."نيملكتملا لوق اذه «ثودحلاو ريغتلاو زيمتلل نوكسلاو

 ىضتقم نع اوضرعأو «لجو زع برلا ولع ةافن هدمتعا ام اذه معن :تلق

 .قئالخلا رطفو فلسلا لاوقأو ةنسلاو باتكلا

 حئارص مزالو هل لثم ال ىلاعت هللاو ؛ماسجألا قح يف هوركذ ام مزلي [امنإ]و

 يرابلا نوك [نأ] ملسن ال لوقن مث ءرثأب الإ ةرابع قلطن ال انكلو ءقح صوصنلا



 هيف لاقي شرعلا نود ام ذإ ؛ةهجو زيح يف هنأ هنم مزلي تاومسلا قوف هشرع ىلع

 .ةمئألا مهنع هلقنو لوألا ردصلا هيلع عمجأ امك هشرع قوف هللاو

 :هلوقب نيجتحم ناكم لك يف هنأب نيلئاقلا ةيمهجلا ىلع نيّدار كلذ اولاقو

 امهو «مهيعباتو نيعباتلا نمز يف اناك ناذللا امه نالوقلا ناذهف "مكعم وهو"

 يف سيل ىلاعت هنأ نم ًاريخأ دلوتملا ثلاثلا لوقلا امأف ؛ةلمجلا يف نالوقعم نالوق

 لصفتمب الو قلخلاب لصتم وهالو هشرع قوفالو ءاهنع اجراخ الو «ةنكمألا

 الو تاهجلا يف الو :هتاقولخم نع ةنئاب الو ةزيحتم ةسدقملا هتاذ الو :مهنع

 ةفلاخم نم هيف ام عم مهفي الو لقعي ال ءيش اذهف ءالو الو «تاهجلا نع ًاجراخ

 .رابخألاو تايآلا

 هللا دارم ىلع هللا نع ءاج امو هللاب نمآو «نيملكتملا ءارآو كايإو كنيدب رفق

 .هللاب الإ ةوق الو لوح الو هللا ىلإ كرمأ ضّوفو

 لقعي ال ىش اذهف'" :يبهذلا لوق ىلع اًقلعم " ولعلا رصتخم" يف مامإلا لاق]
 :[مهفپ الو

 ءيش قولخملاو قلاخلا نأو :دوجولا ةدحوب نولئاقلا همهفي امنإ «معن :تلق

 ! هللا وهف كنيعب هارتام لكف ءاقولخم وأ ًاقلاخ ىمسي كانه ءيشال لب «دحاو

 نيلوألا ةاعدلا نم هلاثمأو ًامهج لعلو.ًاريبك ًاولع نوملاظلا لوقي امع هللا ىلاعت

 ةديقع سرغ «شرعلا ىلع سيل هنأو «ناكم لك يف هللا نأب مهلوق نم نوُمري اوناك

 ةثيبخ ةقيرطب نكلو «ىلاعتو كرابت قلاخلا دوجو يفنل ةمزلتسملا دوجولا ةدحو

 مدقت امك - مهضعب حرصو «هعابتآ ىلعو «هيلع فلسلا ريكن دتشا كلذلو ءةيفخ
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 !ءيشب سيل هللا نأ نومعزي ةيمهجلا نأ - هريغو كرابملا نبا مامإلا ةمجرت يف

 نولوقي مهو نييفوصلا ةالغ مويلا اوعمس ول حلاصلا فلسلا لوقياذامف

 :رباثملا ىلع

 الو .فلخ الو ءمامأ الو ءراسي الو «نيميالو ءتحتالو «قوفال للا "

 .!"هجراخ الو :ملاعلا لخاد

 (۲۸۷ص)" ولعلا رصتخم "

 ؟تحت الو قوف سيل هللا :لوقن نأ نم عناملا ام باب "| 40]

 لوح نييرهزألا ضعبل خيشلا ةرظانمو هللا ولع ىلع مالكلاو

 كلذ

 .اندوجو ريغ هدوجو نأب :لوقت تنك ليلق لبق ءاندوجوو هللا دوجو.. :لاؤس

 .معن يأ :خيشلا

 .اندوجو تافص نم هذه تحت قوفلاو فلخلاو مامألا :ًاذإف :ةلخادم

 .ًاعبط :خيشلا

 ...لوقي نمم انيرغتسا ىنعي ؟هللا نع اهانبرغتسا اذاملف :ةلخادم

 نم اهلك ةرابعلا تذخأ ول تنأ هلل مهفصو ةهج نم... بارغتسالا :خيشلا

 .لاؤسلل ةجاحب تسل كسفن دجتس هنأ نظأ ءاهرخآ ىلإ اهلوأ

 تاهج ءانل ةيسنلاب تافص هذه..راسي الو نيمي الو تحت الو قوف سيل هللا

 ؟اذإ يقب اذامف !هجراخ الو ملاعلا لخاد الو فلخ الو مامأ الو راسي الو

 ها



 .ملاعلا جراخ الو ملاعلا لخاد ال :دوجو كانه يقب له

 .بارغتسا نودب :ةلخادم

 .معن :خيشلا

 دوجو...«ىلوألا ةدوجوملا ظافلألا سفنب اهسفن ةسياقملا زوجيب :ةلخادم

 ينعي ءىرخأ تاساقم كانه لعل «ءلجو زع هللا نع حصت ام نكمي «تاقولخملا

 ؟ةسوسحملا داعبألا جراخ

 مسوم يف نينس رشع ذنم «ىنم يف يعم تعقو ةصقلا هذه كل يكحأ نكمي

 ثوحب يف ثدحتن برغملا ةالص دعب نم سانلا ضعب عم سلاج انآ ءجحلا

 .مالسلا مكيلعو «مكيلع مالسلا «يرهزأ خيش انيلع لخد امل ءًاعبط ةيعرش

 امك رهزألا يف هتسارد ًاعبط ؛مالكلا اذه ةبسانم تءاج «عمسي سلج

 قوف لجو زع هللا نأ انلوق» :لاق امامت ةيميت نبا عم خياشملا نع مكتثدح

 .ةيسجتو ٌةيبشت اهلك تاقولخملا

 يف هعم تيرج انف ؛مالكلا ءاملع نم خياشملا مالكو امامت يرهزأ مالك اذه

 .لاؤسلا نع باوج وأ ءلاكشإلل ةباجإ اذه لعلو :ىتأي امك ثحبلا

 هيبشت :يأ «فييكت نود اهب ناميإلا بجي ةيعرشلا ةلدألا :ًالوأ :هل تلق

 .اهيناعمل راكنإ :يأ ليطعت نودو



 هتلأسف «حصأ نيلوقلا يأ ىرنل ءكلقعو يلقعب عوضوملا سردن انيلخ :ًايناث

 افسح :تلق.ايندلا ءامسلا :لاق ؟اذام انقوف نآلا :هل تلق «ةيلاتتم ةلئسأ «ىلي ام

 .ةعباسلا ...ةعبارلا ..ةثلاثلا. .ةيناثلا :لاق ؟ايندلا ءامسلا قوفو

 نوكلا :هل تلق «ٌلبق هتلأس [هسفن ىلع خيشلا كردتسي] ءيش ينتاف يلعل

 ًاتسح :هل تلق.قولخم هنأل ؛روصحم ءال :لاق ؟هل ةياهن ال وأ روصحم قولخملا

 :هل تلق.شرعلا :لاق ؟ةعباسلا ءامسلا قوف اذام :هتلأس مث «كلاب يفاذه عض

 :-بيرغلا باوجلا اذه عمسأ هرم لوأو- لاق ؟دجوي اذام شرعلا قوف ءًانسح

 ضعب يف فرعأ انآ ؟نويبوركلا ةكئالملا ءالؤه نم :هل تلق :نويبوركلا ةكئالملا

 «نويبرك ةكئالم شرعلا قوف لوقي خيش نكل «ماطخ الو اهل مانس ال امم ثيداحأ

 ال :لاق ؟ثيدح كدنع :هل تلق.ال :لاق ؟ةيآ كدنع له ءاذه نيأ نم :هل تلق

 اذكه !هللاو :لاق ؟شرعلا قوف نويبوركلا ةكتالملا نأب تيتأ نبأ نم :هل تلق

 لجأ نم نآلا اهلوقأو «ةصرف اهتربتعا ةقيقحلا انأو ءانوسرد رهزألا يف انخياشم

 نأ ملعلا ةبلط نوسردي يسارد جهنمك فسألا عم رهزألا خياشم «هيبنتلاو ريكذتلا

 ناك اذإف ءرتاوتم حيحص ثيدحلا نوكي مزال «حيحصلا ثيدحلاب تبثت ال ةديقعلا

 ناتلاسر يلو «كش الب أطخ اذهو ؛ةديقع هب تبثت ال ًةحصو ًاوق رتاوتملا نود

 لمعلا بوجو ثيح نم حيحصلا ثيدحلا نأو ؛لوقلا اذه لاطبإ لوح ناتعوبطم

 ءاملع نأ فرعن نحن لاو بيجع !خيش اي :هل تلقف المع ًامكحو ةديقع هب

 ةديقع متذخأ فيك «ةديقع هنم نوذختي ال حيحصلا ثيدحلا نأ نوسردي رهزألا

 ال نآلا نحن :هل انلق كلذ عم «ةيآ الو ثيداحأ ال يف امو ءشرعلا قوف نويبورك

 :لاق ؟دجوي اذام كلذ قوف «نويبورك ةكئالم دجوي شرعلا قوف نأ به ءانه فقن

 .دهاشلا انه .ءيش ال

0 
 ہا



 يفن «يفنلا وه اذه ءليطعتلا وه اذه نولوقيةنسلا ءاملع باوجلا اذه

 .هللا دوجو

 قلخلاف ءقلخلا ىهتنا نييبوركلاب هنأ كلذ ىنعم ءيش ال لوقت تنأ :هل تلق

 قلاخ وه هللا نأ دقتعن نحن ؟ءيش يف ام نآلا قلخلا اذه جراخ :ىهتنا دودحملا

 ...هرخآ ىلإ ءاهيلع لعتسم اهقوف وهو ءاهلك هذه ءايشآلا

 ؟قباسلا كلاؤسل ةبسنلاب عوضوملا برقي باوجلا اذه لعل

 .معن :ةلخادم

 :تلق اذإ :كل لوقيي هنأل ءءالؤه ليطعت لاطبإ تامدقملا هذهب ديرن نحن

 ةعامج ای ءناکم یف هتلعج «هتمسح «هتددح «( ه:هط)# ىَّوَتْسا شرعا لع نح رلا#

 قتشم ناكملا نأ «-هتكردتسا يذلا كاردتسالا تركذت نآلا -ناكملا «هللا اوقتا

 ام ؛قلخلا اذه ىهتنا املف .ناكم وه نوكلا اذه «قولخم ناكملاف ءنوكلا نم

 يقب امف :نوكلا نم ناكملا نأل ءال :لاق :ءيشال :لاق يرهزألا سفن ؟هءارو

 يف انلك ملكتن نحن «نآلا تامودعملاو تاسوسحملا نم انصلخف «ناكم يف كانه

 مكل حضتت ىتح كريغو تنأ انعم عجرا كلذ دعبف ؛تايداملا نم ملعن ام دودح

 ةديقع هذه (هعم ءىش الو هللا ناك» :ًافنآ نيصح نب نارمع ثيدح انركذ «ةيضقلا

 قلخ «قلخلا هللا قلخ مث «قلخ ال :ينعي (هعم ءيش ال١ :ىئعم ءملسم لك اهب نمؤي

 .هرخآ ىلإ ...قلخخ «شرعلا

 ؟نوك يف ناك له «هعم ءيش الو هللا ناک»

 مد



 .ال :ةلخادم

 ىنعم نونعي نكل «ةيفوصلا ضعب لوقي امك نآلا وهف.انلوق اذه ءبيط :خيشلا

 مل وهف «ناكمك اهيف ملكتن يتلا ةيثيحلا هذه ثيح نم نآلا وهف «حيحص ريغ رخآ

 نيذلا حلاصلا فلسلا اومهتت...متنأ ًاذإ اذامل ءناكمب سيل وهف «ناکم يف نكي

 ةفص «يداملا ولعلا سيل ؛قلطملا ولعلا ةفص اهنمو ؛لامكلا تافص لك هلل نوتبثي

 تنأو ؛ناكم يف هللا اولعج مهنإ..ةمسجم مهنإ مهنع نولوقت اذامل ءقلطملا ولعلا

 ءيشالو هللا ناك» :ًاذإ .ناكم كانه سيل هنأ ىنعم مهفت ئداه ثحب ثحبت امدنع

 ييحي قلخي ؛ءاشيامل لاعف دیری امل لاعف وه نکل ؛ناك هيلع امك نآلا وهف ؛«هعم

 .هرخآ ىلإ ءطسقلا نازيم هديب «تیمپو

 نإ تروصت امل نكل «سوسحملا نوكلا اذه ىف ناك تنأ كلاكشتسا :ًاذإف

 قلخ نأ لبق ءناك هيلع وه ام ىلع نيملاعلا بر ناك ام ىلإ انعجر ىهتنا نوكلا

 .ناكملاو نامزلا

 ؟هءارو اذام :كلاؤس. ..:ةلخادم

 ؟اذام ءارو :خيشلا

 ....رهزألا خيش لأست امدنع تنأ :ةلخادم

 بيراكم هيف نييبوركم لدب :يل لوقي فاخأ انأ...شرعلا ءارو...:خيشلا

 عانقإ باب نم يخأ اذه «ضعب عم انيهتنا صالخ «قلخلا ىهتنا ماد امف ءالثم

 شعلا َلَع ُنَمْحَّرلا# :نولوقي نيذلا نإ :لوقت تنأ هنإ «همالك سفن نم كل رظانملا

 «معن يأ ؟نوكلا نم ناكملا :رظنن انوعد بيط «ناكم يف هولعج «(ه:هط)# ىَّوَتْسا

 «شرعل انلصو «ةيناث ىلوأ ءامس ءوه ام :ًاذإف «معن يأ ؟مدعلاب قوبسم ناكو



 ..ناكم ال :ةلخادم

 ءيش (كانه) نكي مل :يأ .هعم ءيشالو هللا ناكف .ناكمال :ًاذإ :خيشلا

 قلخ نأ لبق ناك هيلع امك نآلا وه لجو زع هللا «نيملاعلا نع ىنغ هنأل ؛قولخم

 ةديقعلا يه «ةيفلسلا ةديقعلا نحن اهيمسن يذلا ةديقعلا هذه :نامزلاو ناكملا

 نآرقلا ةقيرط ىلع هل حضوت امنيح ًاقالطإ اهاوس لقعلا لبقي ال يتلا ةيرطفلا

 .ةنسلاو ميركلا

 ةرايس يدنع ناك «ةيقذاللا ىلإ بلدإ نم رفاسم تنك :ةصق ركذأ ةقيقحلا يفو

 .ةراشإ ىطعيب ؛ىبنجأ هيلع نيبم صخشب اذإو بلدإ نم انج رخ املف :ةريغص

 .بوتس..:ةلخادم

 يشام انأو «بوكرلا يذاحش ؛لوصألا ىلع نيذاحشلا لوذه :خيشلا

 ام :يباحصل تلق ءهتعطق تنك يرظن تفلف ءصخش ىيبناجب يعم ناك ةرايسلاب

 «عنام يف ام :لاق ؟قيرطلا يف هعم ىلستنو «يبنجأ هيلع نيبم هذخأن عجرن كيأر

 اوراص«هتنبو هتجوز رهاظلا هعم نيتأرما ئبخم ثيبخلا وه اذإو «ىرقهقلا انعجر

 .ثيدحلاب ىنعي ؟كعطقأ اي :فيك «كعطقأ اي ىنعطقت اي... لاقي امك... ىنعي

 :لاق ةديقعلا هذه هل انحرش امدنع «تاذلاب عوضوملا اذه ىلإ هعم انلصو

 مه «تاقولخملا لخاد سيلو تاقولخملا قوف لجو زع هللا نأ ءلوقعملا وه اذه

 «ةنسلاو نآرقلا حيرصب اندنع ةدوجوملا دئاقعلا هذه مهدنع سيل ىراصنك ًاعبط
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 تالاكشإلا مهيتأت امدنع نكل «ةميلسلا ةديقعلا هذه لبقتت ةرطفلا يدصق نكل

 نكمتملا نكل ءًاباوج اهل نوعيطتسي الو اهمامأ اوراحي «سانلا رثكأ نم تاهبشلاو

 ے لٹرگ سْيَل# :[فرعب] و هللا نو سر ثيدح يفو هللا باتك يف

 .ةلكشملا تهتنا ١ ١:ىروشلا) ىس

 ؟ةفسالفلاو ًالثم ةدحالملا ةرظانم زوجي له كمالك نم مهفُي له:ةلخادم

 مَآ ِءْيَت ِرْبَغ ْنِم اوَقِلخ مَا :ًالثم مهل لاق ؛ةنسلا هذه نس هللا ءًاعبط :خيشلا

 نوكي نأ دب ال مهرظاني نأ ديري يذلا لاحلا ةعيبطب نكل «(6:روطلا»َنوُقِلاَْلا مه

 ًاملاع «هللا باتكب ًافراع نوكي مزال :ًالوأ (هلاح دق) ماشلا يف اندنع لاقي امك

 ينعي «فتكلا لكؤت فيك ملعي يذلاو ؛ةقث# هللا لوسر ثيدحبو «هللا باتكب

 ناسنإ الإو مهلطاب ىلع هقح رهظي ىتح «نيلطبملا عم لوجيو لوصي فرعي

 مهشقاني ديريو مهشقاني...«هدادجأو هءابآ هيلع دجو ام الإ هنيد نم فرعيام نكمم

 «فعضألا لقعلا ىلع ىوقألا لقعلا بلغتي «لقع نود لقعبو ؛درجملا لقعلاب

 نم وأ هللا باتك نم صن ىلع ولعت نأ عيطتست ال تعمتجا ول اهلك لوقعلا امنيب

 .طرشلا اذهب نكل كلذ زوجيف ةو هللا لوسر ثيدح

 ؟ينعي ملعلا قيرط نع سيل :ًالثم ينعي :ةلخادم

 ..:خيشلا

 [عومسم ريغ توصلا انه]

 مهما ءى ِرْبَغ ْنِم اوُقِلَخ ما كل اهتركذ يتلا ةبآلا ظفحا تنأ :خيشلا

 ام دب ال ؛ًاعيمج نييرهدلاو نييداملاو نييعويشلل باوج اذه :(ه:روطلا74َنوَقِلاَْلا

 ءاذك تلمع ةداملا [نولوقي]... ءاهتافص ام ءاهتوق ام ةداملا هذه «ةداملا تبثي

 يا



 نأ ؛ءاوس ةملك ىلع يقتلن مكايإو نحن «ريبعتلاب مهرياسن نحن هللا ناحبس...

 نكل :مهدنعو اندنع هل لوأ ال ءيش كانه ؟ال وأ حيحص «هل لوأ ال ءيش كانه

 رداق ءيشلا اذه :لوقن نحن ءصنلا ىلع ًالضف ًاضيأ لقعلاب مهيلع حجرتن نحن

 ىلإ..قمحأ لوقن ال ميكح :لوقنو.لهاج لوقن ال ميلع اذه :لوقنو ءزجاع سيلو

 اهنم رجفت يتلا ةداملا هذه فصوت نأ ةفصلا هذه لبقي لقعلا نأ كش الو «هرخآ

 ؛هرخآ ىلإ. .اهعنصو اهبيكرت ةقد يف ةريح نودادزي مويلا ىلإ يتلا تاقولخملا هذه

 .هرخآ ىلإ ..ءامكب ءامص ءايمع ةدام نم اذه لاقي فيك

 ةداملاب نولوقي مه ءررحت لقعلا نأل ؛مهرمأ ىلع اوبلُغ نييرهدلا نآلا كلذل

 نكل ءاذه يفانعم نوقتلم متنأف «يلزأ هللا :لوقن نأ انيلع اوركنت اذامل ءةيلزألا

 تافص لك نع هزنمو «لامکلا تافص لك هل لجو زع هللا نأ مكيلع زيمتن نحن
 ةردقلا «ةديج ٍةفصب اهوفصت ًانايحأف ءاذكو..اذك تلمع ةداملا نولوقت متنأ ءصقتنلا

 لك ؟عمست ضبنت ىرت له ؛ةداملا هذه انل اوفص :مكل انلق اذإ «كلذ عم نكل ءالثم

 نأ ناسنإلا دارأ اذإ نكل ءءالؤه ةلداجم نكمملا نمف ءاهنوفصي ال تافصلا هذه

 .ةنسلاو باتكلا صوصن فرعي نأ ىلإ جاتحي نأ بجيف مهعم قمعتي

 01:1١:7١( /59) "رونلاو ىدهلا"

A]ناكم يف سيل هللا نأب لوقلا مكح باب ]1۰  

 :[مامإلا لاق]

 «ىوتسا شرعلا ىلع لجو زع هللا نأ عوضوم نع ينولأس ةدحاو نم رثكأ

 ال هتخأ هتجوز نوكت دق ةيفاقس ديكأ ًاضيأ هذهف «(ءامسلا يف نم متنمأأ# :ةبآو

 نم متنمأأ# :ىلاعت هلوق نع كنتلأس ةأرما نأ حيحص له :يل لوقت مهملا «يردأ
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 تأدبف «كلذك وه معن :تلق ؟شرعلا ىلع لجو زع هللا نأب ٌتبجأف #ءامسلا يف

 نيأ لئاس كلأس كنأ ول :اهل تلقف ؛ءالؤه ةعدتبملا لدج نم نوملعت امك لداجت

 ال :لوقت ءرومألا بئاجع نم اذه «لجر نم أرجأ لوقت ًاسأر ؟كباوج ام ؟هللا

 لاؤسلا ةنّس نس يذلا وه لوسرلاو زوجي ال فيك :اهل تلق !؟هللا نيأ لاؤس زوجي

 حجنت ال نكل ءفسألا عم اهسرد ةظفاحو نيقلت ةنقلم ؟ةثيبخلا تلاق اذام ؟هللا نيأ

 ينعي اذام فرعت يهف ءةيبرعلا ةغللا ملعت اهنأل ةيراجلا لأس لوسرلا تلاق...اذهب

 نأ يل ادب ًاسأر هنأل ءلوسرلا ينعي اذام اهلأسأ ديرأ ال ًاعبط انأ ءلاؤسلاب لوسرلا

 :ةيآلاب تباجأو لوسرلا دصقمب فرعت تناك يه ًانسح :اهل تقف..نم اهكسمأ

 بيجت نأ اهل زاج كلذلو ءةملاع يه اهنأ يدهشت تنأف ءامسلا يف هللا :تلاق

 ال مل بيط :اهل تلق ؟ةملاع :تلاق ؟ةلهاج وأ ةملاع يتنأف ءامسلا يف اهلوقب

 انأ اهل تلقف ءرودتو فلتو «نيبيجت ال اذامل ؟ةملاعلا ةيراجلا تباجأ امك نيبيجت

 ًاسار ؛ميركلا نآرقلا يف هيلع صوصنملا ةيراجلا باوجب نيبيجت ال اذامل كلأسأ

 تنأ اذامل ؛كلئاس انأو يلأست نأ كل زوجي ال :اهل تلق «كلأسأ نأ ديرأ لوقت

 تناك امنإ ءامسلا يف هللا تلاق امنيح اهنأ ةيراجلا هذهب كتداهش نيفلاخت نآلا

 ةملاع كنأ وأ ةملاعلا باوجب نيبيجت ال كلذلو ةلهاج كنأ امإ ًاضيأ تنأف ءةملاع

 مالسلا :تلاق نوفلتلا تحتف امل اهتأرج نم ةثيبخلاو «لطابلاب نيلداجت كنكلو

 ةثداحلاب ينركذت «يهجو يف فتاهلا رّكَسُت ال :تلاق ؛مالسلا مكيلعو مكيلع

 .ءودهبو يملع ثحبب ثحبي ناسنإلا هجو يف فتاهلا رّكَسأ ال انآ اهل تلق «كانه

 قةطقنلا هذه ىلإ انلصو ىتح انأدبو «كمامآ فتاهلا قلغأ ال انأف اذكه يتنآ اذإف

 يهجوت نأ يتنأ نيديرتو «لاؤسلا نع نيبيجت ال اذامل ءاهعماسم ىلع تررك انأو

 ناحبسف :نوفلتلا تقلغأ ذئنيح «لقألا ىلع تارم ثالث :هلوح يلداجتو ًالاؤس



 ىلإ لوصوللو «ثحبلل ثحبلا ديري ناسنإلا نأ ولف ؛ةدحاو ةريتو ىلع مهلك هللا
 اذه فرعت اهنأل باوجلا اذهب تباجأ ةيراجلا نأب يدهشت كنأ ماد ام ءةقيقحلا

 نيفلاخت اذامل ءباوجلا سفن يبيجأف ةملاع تنأ «ةيآلا نم حيحصلا ىنعملا

 هللا لوقن نأ زوجي الو :ناكم لك يف هللا نأ لوقن نأ زوجي ال :يلوقتو باوجلا

 .ناكم يف سيل

 .ناكم يف سيل هللا نأ لوقن نأ زوجي ال لوقت يه :ةلخادم

 - يواست هذه «ةديدج ةيظفل ةعدب هذه ءاذه ثيبخلا يأر اذه :خيشلا

 نبا نأب نوركذت مكلعل «-هللا ءاش نإ ةدئاف كلذ يف لعل ءركذي ءيشلاب ءيشلاو

 هللا نإو ةهج يف هللا نإ لوقن نأ زوجي ال :لوقي ًاريخ مالسإلا نع هيزجي هللا ةيميت

 مهفن نأ دعب الإ :ةهج يف سيل هللا لوقت الو ةهج يف هللا لوقن ال :ةهج يف سيل

 دق ةهج يف هللا لوقي يذلا نأل ؛تبثي يذلا دصقي اذامو يفني يذلا دصقي اذام

 زوجي ال اذهو «قولخم ناكم يف هنأ يأ اندنع ةفورعملا تاهجلا نم ةهج دصقي

 ةفص ىفن ينعي نكمي ةهج يف سيل هللا نإ لوقي يذلاو ءلجو زع هللاب قيلي الو

 يأ ءةهج يف سيل هللا نإ لوقي يذلا امأ ءًاتطخم نوكي ذئنيحف «ىلعألا يلعلل ولعلا

 ؛ظفللا ضفرن نكلو ؛ىنعملا اذه هنم لبقن نحنف ءاعيمج هقلخ ىلع ولعلا ةفص هل

 «نآلا ديدج نفب ءاج ثيبخلا اذه ءسكعلاب سكعلا كلذك دصقلاب كوكشم هنأل

 هللا نولوقي امنيح نييفلسلا لداجي نأ عيطتسي ال هنأل ناكم لك يف هللا لوقيال وه

 هللا ىلاعت ضيحارملاو جيراهكلا يف هرشحي نأ هبرب ىضري لقع يآ «ناکم لك يف
 .ًاريبك ًاولع نوملاظلا لوقي امع

 ًاذإف .ناكم يف هللا نإ لوقن نأ زوجي ال لوقنو نييفلسلا ىلع لبودن نحن :ًاذإ
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 انلق اذإ اننأل ؛ناكم يف سيلو ناكم يف وه لوقن ال ًاضيأ ءناكم يف هللا سيل

 ريمألا كلذ ىلإ ةيضقلا عجرتو «ناكم يف هانلعج ءىوتسا شرعلا ىلع هللا مهمعزب
 املف «همامآ هل نيفلاخم خباشم عم ةيميت نبا شقانت يذلا هنامز يف قشمد ريمأ

 ًاموق ءالؤه نإ :ةحارص لكب لاق «مهيلع ةيميت نبا درو خياشملا لوق عمس

 .مهبر اوعاضأ

 يناهربلا ديعس يخياشم دحأ نم ربنملا ىلع ةرابعلا هذه تعمس انأ ةقيقحلاو

 نأ زوجي ال :لوقي ناك ربنملا ىلع «يفنحلا هقفلا ئدابم هيدي ىلع تيقلت يذل

 لخاد ال فلخ الو مامأ ال راسي الو نیمی الو تحت الو قوف لجو زع هللا نإ لوقن

 ال مهير اوعاضأ موق ءالؤه نإ :ريمألا كاذ مالك ىنعم اذه ءهجراخ الو ملاعل

 لاقامك ملسملا لوقياملامأ «مدعلا ةقص اذه .هجراخ الو ملاعلا لخاد

 قيلي امك ًءاوتسا ىوتسا :ًاذإف ؛(ه:هط)# ىَوَتْسا ٍشْرَعْلا لع نمر نا :هلل

 .هتمظعو هلالجب

 مكنأ كلذ ىنعم :لاق ؟كلذ يف اذامف :فلسلا ةمئأ مالك اذه ؛معن :هلانلق

 اشاح :هل تلق ؛هومتدّسج «هومتمسج «ناكم يف هومترصح «ناکم يف هومتلعج

 :ينم عمسا نآلاو ءهلل

 نم ًاقتشم سيلأ :تلق.قولخم :لاق ؟قولخم ريغ مآ قولخم وه له ناكملا

 :هل تلق.روصحم :لاق ؟روصحم ريغ مأ روصحم نوكلا :تلق.ىلب :لاق ؟نوكلا

 قوفو.ةعباسلا ةيناثلا اهقوفو ًائسح :انلق .ايندلا ءامسلا :لاق ؟انقوف اذام نآلا ًاتسح

 .شرعلا :لاق ؟دجوي اذام ةعباسلا ءامسلا

 .معن :خيشلا
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 .مكيلع مالسلا :ةلخادم

 .مالسلا مكيلعو :خيشلا

 ؟انخيش لاح فيك :ةلخادم

 .تنأ فيك ءريخب هلل دمحلا :خيشلا

 .هلل دمحلا :خيشلا

 ؟هللا ءاش نإ نيبيط مكلاح فيك :ةلخادم

 .هللا كبيط :خيشلا

 ..خيش اي لاؤس يف :ةلخادم

 (0 1:1 )٣٦٥/ "رونلاو یدهلا"

 ءناکم الو ناك هللا :لئاقلا لوق مكح باب 73
 ؟دحلاو ةهجلاو ناكملا ظفل هلل بسني لهو

 ؟ناكم الو ناك هللا :لوقي نمب يعرشلا مكحلا ام :لئاسلا

 ءاملع نم نيملكتملا ةنسلأ ىلع ًاريثك دري يفنلا اذه لثم :باوجلا :خيشلا

 لجو زع هلل ةبسنلاب ةهجلا يفن كلذك «هتابثإك ناكملا يفتف ًاتابثإ وأ ًايفن مالكلا

 ءيش راكنإ زوجي ال هنأ :حيحصلا باوجلاو «ةريثك اهلثم يف ةلثمألاو ءاهتابثإك

 هذهل تبثملا هدصقي يذلا ىنعملا نيبتت نأ دعب الإ اهتابثإ وأ ظافلألا هذه نم

 .اهيفان وأ ظافلألا
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 لاؤسلا نع ةباجإلا ىلإ ةزيجولا ةمدقملا هذه دعبو ةئطوتلا هذه دعب دوعتف

 الو هللا ناك :لوقي يذلا ناك نإ :لوقن ةمدقملا هذه ىلع ٌءانب «لوقنف ةرشابم

 هنأو ءهل لوأ ال يدبأ يلزأ وهو لوألا وه لجو زع هللا نأ قيقحت ينعي امنإ «ناكم

 هلوقف «شرعلا هللا قلخ مث :هعم ءيش الو ناك :حيحصلا ثيدحلا يف ءاج امك

 ال اممو «تاقولخملا نم :يأ ءهعم ءيش الو هللا ناك :ثيدحلا اذه يف مالسلا هيلع

 نك :ىلاعتو كرابت هلوقل :يأ نوكلاب دجو امنإ ناكملا نأ هيف كش

 هَل َلوُقَي نأ اش دارا اَذِإ هما نإ :ميركلا نآرقلا يف لاق امك (110:ةرقبلا4ُنوُكَيَف

 .(85:سي)#ْنوُكَيَف ْنُك
 ؛ناكم الو هللا ناك :ًاذإف :ناكف نك :شرعلل لاق مث هعم ءيش الو هللا ناك اذإف

 :هب ينعي ناكملل ىنعملا اذه يفني يذلا ناك نإ امأ ءنوكلا نم قتشم ناكملا نأل

 اهتلالدو اهتوبث عوطقملا ةيعرشلا صوصنلا ضعب نم همهوت يف عرشلا ضراعي ام

 نأو نكي مل نأ دعب ناك ناكملا نأ انفرع دقو لجو زع هلل ناكملا تابثإ : ينعت هنأ

 اهتوبث عوطقملا صوصنلا ضعب تءاج امدنع نكل نيملاعلا نع ينغ هللا

 دق ذئنيحف «رافغلا يلعلل ولعلا تابثإ لوح رودت ةلدألا هذه لكو اهتلالد عوطقملاو

 ةلالدو أتوبث ةعطاقلا صوصنلا هذه هيلع تلد امب :انلق اذإ اننأ سانلا ضعب مهوتي

 تابثإ نم نومهوتي سانلا ضعب :يأ مهوتلا اذه ىلع ًءانبو «ناكملا هلل انتبثأ اننأ

 كلذ نأ :تابثإلا اذه نم نومهوتي اهلك تاقولخملا ىلع لجو زع هلل ولعلا ةفص

 .ناكم يف لجو زع هللا لعج مزلتسي

 قباسلا تابثإلاب امإ ءلطاب يفنلا :لوقن انه «ناكم الو ناك :نولوقي مه :ًاذإ

 يفنلا ىنعم نأل ؛يفنلا ىنعمو تابثإلا ىتعم :لوألا ىنعملا نيب ناتشو «حيحص

 زع هللا نأ :يه ةعطاق تالالد تبثي ناكملل تايثإلا ىنعمو ؛ةعطاق تالالد يفني

 مقل



 ينغ لجو زع هللا نكلو ؛ناكملا دجُو قلخلا قلخ املف ؛هعم ءيش الو ناك لجو

 ناكم يف لجو زع هللا نوكي نأ ًاقلطم مزلي الو ؛نامزلا نع ينغو «ناكملا نع

 لك يفاهب دهشن يتلا ولعلا ةفص لجو زع هلل مهعيمج ةنسلا لهآ تبثي امنيح

 .ىلعألا يبر ناحبس :هيف لوقنف هدجسن دوجس

 وأ يفن زوجي ال هنأ «لاؤسلا كاذ نع باوجلا اذهبو نايبلا اذهب تبث :ًاذإ

 هذه يفف «سانلا نيب حالطصا وه امنإو هلوسرو هللا نع دري مل ظفلل ّىنعم تابثإ
 اذهب ناكم هلل :انلق :ةعيرشلا قفاوي هدصقم ناك نإف ملكتملا دصقم ىلإ رظنن ةلاحلا

 .ىنعملا اذهب ناكم هلل سيل ءال :انلق ةعيرشلا فلاخي ام ينعي ناك نإو «ىنعملا

 ىفنت دق وأ هلل بسنت «ىفنت دق وأ بسنت دق يتلا ةهجلل ةبسنلاب :لاقي كلذك

 ينعت اذام :ةهج يف سيل هللا نإ :لوقي يذلل لوقن «مالكلا سفن لوقن كلذك «هنع

 شرعا لع ُنَمْحَّرلا# :ىلاعتو كرابت هللا لوق ةضراعم ينعتأ ؟يفنلا اذهب

 يف ْنَم منم .. (؛:جرامملا)4دْيَلِإ ٌحوُرلاَو ٌةَكِئالما رعت .. (ه:هط)* ىَوَتمما

 (ءامسلا يف نم مكمحري ضرألا يف نم اومحرا) .. (١1:كلملا>#ءاََّسلا

 .ًاضيأ اذه يف ةعطاق صوصنلاو

 هذه اهيلع تلد يتلا تالالدلا هذه يفن ينعأ انآ «معن :باوجلا ناك نإ

 يف عرشلا هتبثأ يذلا ىنعملاب ةهجلا يفنت امنيح لطبم تنأ :هل لوقن «صوصنلا

 هنأ ةهج هلل نإ :ام لئاق لوقي امنيح كلذب ينعي ناك نإو «ثيداحألا يف وأ تايآلا

 ةالغ نم دوجولا ةدحوب نولئاقلا لوقي امك قولخم ناكم لك يف سيل هللا نأ :ينعي

 ذكنيح مالك اذه ء«ناكم لك يف دوجوم هللا :نولوقي مهلاثمأو ةلزتعملاو ةيفوصلا

 ةفص هل نأ ةنسلاو باتكلا ةلدأ نم ةعطاق صوصنب انمهفأ لجو زع هللا نأل ؛لطاب

 مدح



 نم نكل «سأب ال :انلق هلل ةهج اهنأب ةفصلا هذه ومسو ولعلا ةفص انتبثأ اذإف ءولعلا
 .سأبلا لك هيفف ةغصلا هذه هلل نأ ىفن

 ًاتابثإ ةهجلاب قلعتي ام وأ ءًايفنو ًاتابثإ ناكملاب قلعتي اميف ءاوس كلذ عم اننكلو

 :يهو ًاضيأ ًايفنو ًاتابثإ - مالكلا ملع بتك يف هنورت اذهو - قلعتي ام وأ ءًايفنو
 ال دحلاو ةهجلاو ناكملا نم ةثالثلا ظافلألا هذه لك هيفن وأ ىلاعت هلل دحلا تابثإ

 مل كلذ نأل ؛هلمعتسن ال نحن «يفنلا ىنعمب الو تابثإلا ىنعمب ال ًاقالطإ هلمعتسن

 نم ًاظفل نولمعتسي دق نيذلا سانلا عم ظفحتن اننأ الإ ةنسلا يف الو باتكلا يف دري

 نإف ؟ينعت اذام هلأسن امنإو ًءادتبا مهيلع راكنإلا يف عراسن ال ةثالثلا ظافلألا هذه

 دصق نإو «ظفللا يف تأطخأو ىنعملا يف تبصأ :انلق ةعيرشلا هتتبثأ ينعم ىنعأ

 ىلوألا ةرملا ءنيترم تأطخأ :هل لوقن عرشلا فلاخي ّينعم ظفللا كلذ ىنعمب

 كنأ :يناثلا ءيشلاو «هتيفنف عرشلا هتبثأ ينعم ظفللا اذهب تينع كنأ :رطخألا يهو

 يف هتبثأ ام يفن مزلتسي كلذو لجو زع هللا نع هيفن يف هتلمعتسا ًاظفل تعدتبا

 .ةنسلا يفو باتكلا

 .هللا ءاش نإ حضاو هلعلو لاؤسلا كاذ باوج اذه

 .ينعي عوضوملا بلص يف ءيش كانه :ةلخادم

 . لضفت :خيشلا

 نودرويو «ناك هيلع ام ىلع نآلا وهو ناكم الو ناك هللا نإ :نولوقي :ةلخادم

 .هنع هللا يضر قيدصلا ركب يبأ ىلإ اهنوبسني كلذ ىنعم يف ةملك

 يفوص مالك اذهو - اولاق اذإ :قبس امك ًامامت لاؤسلا اذه باوج :خيشلا

 نوُنْعُي اوناك نإ «ناک هيلع ام ىلع نآلا وهو هعم ءيش الو هللا ناك :- ًاميدق هفرعن



 ءمتبصأ :مهل لوقن قولخملا ينوكلا ناكملا نع ينغ ؛ناك هيلع ام ىلع نآلا هنأ

 هل سيل لجو زع هللا نأ :ءالؤه هدصقي يذلا وهو ةرابعلا هذهب نونعي اوناك نإ امأ

 لع ىوش مث :ظفلب ميركلا نآرقلا يف تءاج ثيح شرعلا ىلع ولعلا ةفص
 يف هب حيرصتلا ءاج يذلا ءاوتسالا اذه يفت اودارأ اذإف (04:فارعألا)# ِشْرَعْلا

 «ةعيرشلا فلاخي ّىنعم متدصق مكنأ :ىلوألا ةرملا ؛نيترم متلطبأ :لوقن «نآرقلا

 يذلا ثيدحلا نآل ؛اهل لصأ ال ةلمج ثيدحلاب متقحلآ مكنأ :يناثلا ىنعملاو

 ةيوق ةلصاف ةطقن «ىهتنا «هعم ءيشالو هللا ناك» :يراخبلا حيحص يف ًافنآ هانركذ

 اهنألف ًادنس امأ «ٌىنعمو ًادنس ةلطاب ةدايز هيلع اوداز مه مث ءانه ىلإ ثيدحلا ًادج

 «ناك هيلع ام ىلع نآلا وهو» ءًاقالطإ ثيدحلا بتك نم ءيش يفاهل دوجو ال

 .يبلسلا ىنعملاب ّىنعم ًاضيأ ةلطابو ًادنس ةلطاب ةدايز

 مس /۳۳۳) "رونلاو ىدهلا"

 1. ما





 اهركنأ نم ىلع درلاو يحلإلا لوزنلا ةفص
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 لوزنلا ةفص تابثإ باب 2٠61
 :[ 2م هللا لوسر لاق]

 مثونديل هنإو ةفرع موي نم رانلا نم ادبع هيف هللا قتعي نأ نم رثكأ موي نم املا
 .«؟ءالؤه دارأ ام :لوقيف ؛ةكئالملا مهب يهابي

 " :ةدايزلا هذهب " ىلجتي ونديل " :ظفلب... " بيغرتلا " يف (ثيدحلا) عقو

 ثيدحلا قرط نم ءيش يفاضيأ اهل لصأ ال ةركنم ةدايز يهو... " ىلجتي

 هنأل ؛ثيدحلا ىنعمل َرَيَعُم هنأل هلبق يذلا نم أوسأ يدنعأطخلا اذه و... هتاياورو

 يف مالكلا ءاملعو فلخلا ةدعاق ىلع يرجي امنإ اذهو «يلجتلاب وندلل ريسفت

 يف مهوفلاخ امك ؛مهنع هللا يضر فلسلا ةقيرطل افالخ «تافصلا ثيداحأ ليوأت

 اذهو. هتمحر لوزن ىنعملا نأب '''ايندلا ءامسلا ىلإ ىلاعت هللا لوزن ثيداحأ ليوأت

 وأ ليوأت نود اهرهاظ ىلع صوصنلا ريسفت نم فلسلا هيلع ناك امل فلاخم هلك

 1١(( :ىروشلا)#ريصبلا عيمسلا وهو ءيش هلثمك سيل :ىلاعت لاق امك هيبشت

 لجو زع هوند كلذكو ؛نيقولخملا لوزن هبشي ال هلالجب قيلي يقيقح لوزن هلوزنف

 ةفرعب مهفوقوو ؛هتعاطب هيلإ نيبرقتملا هدابعب صاخو «هتمظعب قيلي يقيقح وند

 ملع ىلع نكف ءوندلاو لوزنلا يف فلسلا بهذم وه اذهف ءلجو زع هتوعدل ةيبلت

 لامجإلا اذه ليصفت دجتو «مهبهذم نع نيفرحنملا عم فرحنت ال ىتح كلذب

 ةعومجم " اهنم ةصاخبو «ةيميت نبا مالسإلا خيش بنك يف هيف لوقلا قيقحتو

 باوصلا ىلع ثيدحلا دروأ دقو. -٤۷۸( 5154 /0 ج) ًالثم عجارف "٠ ىواتفلا

 ةنسلا جيرخت " يفو («5 59) " ءاورإلا " يف اهنم ةريبك ةفتاط تجرح «ةرتاوتم ةريثك ثيداحأ يهو )١(

 .[هنم]. ها. (01- )٤۹۲ مصاع يبأ نبال "

 يآ °٠



 . ًافثآ هيلإ راشملا

 .( 1١41150-١3] "ةحبحصلا"

 ةرتاوتم لوزنلا ثيداحأ باب ]٠٠١١[

 :[مامإلا لاق]

 ظفاحلا كلذب عطق امك ةرتاوتم يهو لب ءاَّدج ةريثك... لوزنلا ثيداحأ

 . ًءزرج كلذ ىف فّلأ هنأ ركذو :(254 ٠۳ ص) "ولعلا " ىف ىبهذلا

 ٠١۸(. /۲)"ةفيعضلا"

 رتاوتم لوزنلا ثيدح باب 1 ٠٠1
 ايندلا ءامسلا ىلإ ةليل لك هللا لزني "":روهشملا لوزنلا ثيدح نع مامإلا لاق]

 :["رخآلا ليللا ثلث ىقبي نيح

 اهنم اًبيط اًمسق تجّرخ ةباحصلا نم عمج نع ءاج رتاوتم حيحص ثيدح وه
 ..(۱۱۱۸) " دواد يبأ حيحص "و (500) " ءاورإلا " يف

 .(۱۸۲-۱۸۳ ص)" ةئملا مامت"

 يهلإلا لوزنلا تابثإ باب ٠
 لوزنلا ثيدح لوح تاهبش ىلع درلاو

 :[لاق هنأ ولا يبنلا نع يور]

 يداني ًايدانم رمأي مث لوألا ليللا رطش يضمي ىتح لهمي لجو زع هلل نإ»

 16 1 ا



 . «ىطعي لئاس نم له «هل رفغي رفغتسم نم له ؟هل باجتسي عاد نم له :لوقي

 .(قايسلا اذهب ركنم)

 :[مامإلا لاق]

 نب صفح نب رمع قيرط نم (5487 مقر) "ةليللاو مويلا" يف يئاسنلا هجرخأ

 رغألا ملسم وبأ انربخأ :قاحسإ وبأ انربخأ :شمعألا انريخأ :يبأ انربخأ :ثايغ

 .ًاعوفرم هركذف... :لاق :نالوقي ديعس ابأو ةريره ابأ تعمس :لاق

 «نيخيشلا لاجر ت 2 مهلك هلاجر نإف ؛ةحصلا ةرهاظ دانسإ اذهو :تلق

 نبا ظفاحلا هب كئبني امك ؛فعضلا نم ءيش ثايغ نب صفح نب رمع يف نكل
 ةقث" :صفح يف لاقو. "مهو امبر ؛ةقث" :رمع يف لاقف ؛"بيرقتلا" يف رجح

 . "رخآلا يف ًاليلق هظفح ريغت ؛هيقف

 هتياور نم اهدحأ ءاهيف هأطخ ثيداحأ ةدع "بيذهتلا" يف هل قاسو

 . شمعألا نع

 دقف ؛هيف هايإ تاقثلا ةفلاخمل ؛هظفل يف أطخأ امم ثيدحلا اذه نأب عطقأ انأو

 :ظفلب هدانسإب رغألا ملسم يبأ نع «ةعامج هاور

 ءامسلا ىلإ لزن ؛لوألا ليللا ثلث بهذ اذإ ىتح «لهمي لجو زع هللا نإ"

 ىتح ؟عاد نم له ؟لئاس نم له ؟بئات نم له ؟رفغتسم نم له :لوقيف ءايندلا

 لمه" :لئاقلا وه هللا نأ هيف لب «"لوقي يداني ًايدانم رمأي هللا نأ" :هيف سيلف

 هركذي ملام اذهو ءايندلا ءامسلا ىلإ ىلاعتو هناحبس برلا لوزن هيفو «"..نم



 امئإو «هباتک نم هب ثدحي مل هنأ رهاظلاف :هظفحي مل هنأ ىلع لدف «ثایغ نب صفح

 . مهوف هظفح نم

 لوزن ركذب هوورف ؛هوفلاخ نيذلا تاقثلا نم هيلع تفقو نم ركذأ انأاهو

 :انركذ امك «لئاقلا هناحبس وه هنأو «ءامسلا ىلإ برلا

 :07/80و ۲۲۳۲) "هدنسم" يف يسلايطلا لاقف. جاجحلا نب ةبعش - ١

 . هب رغألا تعمس :لاق قاحسإ وبأ انريخأ :لاق ةبعش انثدح

 «(۲۸۸ /؟) "هحيحص" يف ةناوع وبأ هجرخأ :يسلايطلا قيرط نمو

 نباو ١75(: /؟) ملسم هجرخأو. (450) "تافصلاو ءامسألا" يف يقهيبلاو

 . هب ةبعش نع «ىرخأ قيرط نم ۳٤( /۳) دمحأو «(۸۳) "ديحوتلا" يف ةميزخ

 . هب قاحسإ يبأ نع :- يفوكلا رمتعملا نبا وهو - روصنم -؟

 . (85) ةميزخ نباو «ةناوع وبأو «ملسم هجرخأ

 . هنع «- يفوكلا ناوزغ نبا وهو - ليضف -

 . ةلاوع وبأ هجرخأ

 ٤ - هب هنع «- يركشيلا هللا دبع نب حاضولا وهو - ةناوع وبأ .

 . ٤۳( / ۳و ۳۸۳ /؟) دمحأ هجرخأ

 . هنع .- يرصبلا دشار نبا وهو - رمعم -

 "هفنصم" يف وهو - قازرلا دبع قيرط نم (45 /7) ًاضيأ دمحأ هجرخأ

711 41-۳( -. 

 ا
 ہا



 . يعيبسلا قاحسإ يبأ نب سنوي نبا وهو «ليئارسإ -5

 . ةميزخ نبا هجرخأ

 ظفلل فلاخملا ظفللاب هوور تابثأ تاقث مهلكو ءقرط ةتس هذهف :تلق

 . هيف همهو تبثف .ثايغ نبا صفح

 هنإف ؛-يعيبسلا وهو- قاحسإ يبأ نم مهولا لعل :لاقي نأ نكمي ناكو

 ىلوألا ةبعش ةياور يف ثيدحتلاب حرص دق هنأ الول ؛هيف سيلدت ىلع «طلتخا ناك

 أطخلا مزلو ءروكذملا لامتحالا ىفتناف ,طالتخالا لبق هنع ىور وه مث «هنع

 نم ةقث وهو «- عروملا نبا وهو - رضاحم هعبات دق هنأ ؛همهو دكؤي امم نإو

 ديعس ابأ هدانسإ يف ركذي مل هنأ الإ ؛هوحن هب شمعألا انثدح :لاق ملسم لاجر

 . يردخلا

 :لاقامنإو ء«هظفل قسي ملو ءةبعش ثيدح هقوس بقع ةناوع وبأ هجرخأ

 . هظفل قاسف :ةميزخ نبا هجرخأو «"هوحنب"

 ىرخأ قرط نم ءاج دق ثيدحلا نأ ؛هتراكنو روكذملا ظفللا أطخخ دكؤي اممو

 دقو. هوحن ظوفحملا ظفللاب ًاعوفرم - هنع هللا يضر - ةريره يبأ نع ةريثك

 ؛"نيحيحصلا" اهنم ناتتثا ؛((550) "ليلغلا ءاورإ" يف اهنم ةعبس تجرخ

 . هريغو "دمحأ دنسم" يف اهرئاسو ؛"ملسم حيحص" يف نايرخأو

 ثيدح نم ؛كانه اهضعب تجرخ ةريثك دهاوش حيحصلا ظفللاب ثيدحللو

 نب هللا دبعو «بلاط يبأ نب يلعو «ينهجلا ةبارع نب ةعافرو ؛معلعم نب ريبج

Ta - “0 ۹ ا 2010 ا serete ا يا renen steer nasser 



 . هرتاوتب ١19( /۷) "ديهمتلا" يف ربلا دبع نبا مزج كلذلو ءدوعسم

 نب يلع قيرط نم (۲۲ )٤/ دمحأ هجرخأ ام ؛ةراكنلا يف ثيدحلا اذه وحنو

 :ةليل لك دانم يداني" :ظفلب ًاعوفرم صاعلا يبأ نب نامثع نع «نسحلا نع ءديز

 ىتح ؟هل رفغيف رفغتسم نم له «یطعیف لئاس نم له «هل باجتسيف عاد نم له
 . "رجفلا رجفني

 . هنعنع دقو سلدم وهو «يرصبلا وه نسحلا ؛فيعض دانسإ اذهو :تلق

 . فيعض ؛- ناعدج نبا وهو - ديز نب يلعو

 :هلوق لب ءرومأمو رمآ ركذ هيف سيل هنأل ؛لوألا نم ةراكن لقأ اذه هظفلو

 ةحيحصلا تاياورلا يف امك ىلاعتو كرابت هللا وه نوكي نأ يفاني ال ؛"... يداني"

 يف ةميزخ نبا اهجرخأ «هثع ةياور يف هسفن ناعدج نبا نع تبث يذلا وه اذه لب
 هجرخأ هجولا اذه نمو. هنع ةملس نب دامح قيرط نم (89 ص) "ديحوتلا"

 طوبضم ريغ هدنع ثيدحلا ناك - هظفح ءوسل - ناعدج نبا نأ رهاظلاف ؛دمحأ

 . ركنملا ظفللاب ةراتو ءهظوفحملا ظفللاب ةرات هيوري ناكف ءهظفل

 . )1١07( "ةحيحصلا" يف هتجرخ ءرخآ ًاقيرط ثيدحلل تيأر مث

 باتكلا اذه يف ثيدحلا اذه جيرخت ىلع ينلمح يذلا نأ ملعاو

 :نانثا نارمأ

 نم هقاس دق - هنعو انع هللا افع - رجح نبا ظفاحلا تيأر ىنأ :لوألا

 ؛صاعلا يبأ نب نامثع نع دمحأ قيرطو ؛... رغألا نع يئاسنلا قيرط :نيقيرطلا

 قايس يفاني ءًاركنم ًاليوأت ىلاعتو هناحبس برلا لوزنل ةافنلا ضعب ليوأت هب ًايّوَقُم

 ركب وبأ ىكح دقو" ٠٠(: /۳) "حتفلا" يف لاقف واب يبنلا نع ةتباثلا قرطلا لك

 ا 8 مل



 أكلم لزني يأ «لوعفملا فذح ىلع هلوأ مضب هطبض خياشملا ضعب نأ :كروف نب

 :صاعلا يبأ نب نامثع ثيدح يفو... رغألا قيرط نم يئاسنلا هاور ام هيوقبو

 ركعي الو ؛لاكشإلا عفتري اذهبو :يبطرقلا لاق. ثيدحلا "... له :دانم يداني"

 نع لأسي ال" :لوقيف :ايندلا ءامسلا ىلإ هللا لزني :ينهجلا ةعافر ةياور يفام هيلع

 ظفاحلا لاق اذك ! "روكذملا ليوأتلا عفدي ام كلذ يف سيل هنأل ؛"يريغ يدابع

 عدبلاو ءاوهألا لهأ كلسم ثيدحلا ىلع اذه همالك يف كلس دقلف ! هنع هللا افع

 . ةياردلاو ةياورلا ثيح نم

 تاياورلل امهتفلاخم ملعي هنأ عم ؛نيثيدحلا دانسإ نع تكس هنإف ؛ةياورلا امأ

 :هسفن وه هلوقو ءايندلا ءامسلا ىلإ ىلاعت برلا لوزن يف ءب يبنلا نع ةتباثلا

 . ثيدحلل ةعدتبملا ليوأتل ةيوقت امهيف نأ ىأر امل ..."٠ نم له"

 نروق اماذإ روكذملا ليوأتلا نالطب لب فعض ىفخي الف ؛ةياردلا امأو

 نبا اهيلإ راشأ يتلا ةعافر ةياور اهنم يتلا ؛ثيدحلل ةحيحصلا تاياورلاب

 :اهظفلو :رجح

 :لوقي مث ءايندلا ءامس ىلإ هللا لزني ؛- هاثلث :لاق وأ - ليللا رطش يضم اذإ»

 ينوعدي يذلا اذ نم «هيطعأف ينلأسي يذلا اذ نم :يريغ يدابع نع لاسأ ال

 . (رجفلا رجفني ىتح «هل رفغأف ينرفغتسي يذلا اذ نم «هبيجأف

 مث" :ثيدحلا اذه يف هلوق هركذ يذلا ليوأتلا كلذ ىلع ركعيال فيكف

 ىلع دوعي "لوقي مث" :هلوق ريمض نأل ! "يريغ يدابع نع لأسأ ال :لوقي

 "لزني" ظفل مهطبضل ؛فوذحملا لوعفملا هنأ اومعز يذلا كلملا ىلإ «مهليوأت

 هقرط عيمج يف ثيدحلا مامت ليوأتلا اذه يفاني ال فيك لب !؟لوهجملل ءانبلا ىلع

 ا



 هيطعأف ينلأسي يذلا اذ نم" :لوقي يذلا وه هناحبس هللا نأ تركذ يتلا هظافلأو

 كناحبس !؟بونذلا رفغيو ءاعدلا بيجتسيو يطعي يذلا وه كلملا لهف :"خلإ...

 ! ميظع ناتهب اذه

 هوجو نم ىلاعت هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيش روكذملا ليوأتلا لطبأ دقلو

 ترشأ ام اهنم ء(يمالسإلا بتكملا عبط ۳۷-٤۲ ص) "لوزنلا ثيدح" هباتك يف

 مالسإلا خيش لاقو «ثيدحلا نم هانركذ ام لوقي نأ هل سيل كلملا نأ نم هيلإ

 هنإف ؛(كروف نبا ىلإ ريشي هنأك) سانلا ضعب ةجح لطبي امم ًاضيأ اذهو" :هبقع

 اذه نإف ؛«يدانيف ًايدانم رمأي هنأ» :ثيدحلا قرط ضعب يف يئاسنلا هاور امب جتحا

 نأ ال .كلذب ًايدانم رمأيو كلذ لوقي برلا نإف ؛ لو يبنلا نع ًاتباث ناك نإ

 يدانملا نأ ةا يبنلا نع ىور نمو «(؟هل بيجتسأف ينوعدي نم» :لوقي يدانملا

 ظفللا فالخ هنأ عم - هنإف ؛ وب هللا لوسر ىلع بذكي هنأ انملع دقف ؛كلذ لوقي

 هنأ ملعي .لوقعملا يف دساف - فلس نع ًافلخ ةمألا هتلقن يذلا رتاوتملا ضيفتسملا

 :مهضعب أرق امكو «مضلاب "لزني" :مهضعب ىور امك «نيعدتبملا ضعب بذك نم
 . "ىنعملاو ظفللا مهفيرحت نم كلذ وحنو «' 4(يلكت ىسوم هللا ملكو#

 ةياور توبث يف هكش ىلإ ىلاعت هللا همحر مالسإلا خيش راشأ دقف :تلق

 ىلع ينلمح امم ءاهيلع ظفاحلا توكسو ء«خيشلا نم كشلا اذهف هذه يئاسنلا

 ىلع نكي مل خيشلا نأب رعشي كشلاو ءزوجي ال توكسلا نآل ؛اهيف لوقلا قيقحت

 اهنيب عمجلا ىلإ ةجاح نم هب نكي ملو. اهراكنإ ىلإ ردابل ؛الإو ءاهلاح نم ةنيب

 . ضيفتسملا ظوفحملا ظفللا نيبو

 .[هنم].(085 /1) " هفاشك " يف (يلزتعملا) يرشخمزلا لقن يفامك )١(

 هك



 يف ركذ دق ؛اهلهأو ةنسلل ديدشلا هئادعب روهشملا يرثوكلا نأ :رخآلا رمألاو

 ححص دق قحلا دبع ظفاحلا نأ ( 5١ ص) "تافصلاو ءامسألا" ىلع هقيلعت

 :نيرمأ نم تبثتأ نأ تببحأف. ظفللا اذهب ثيدحلا

 امم ريثكب قثوي ال يرثوكلا نإف ؟حيحص قحلا دبعل وزعلا اذه له :امهلوأ

 . سلدي هنآل ؛هلقني

 رمألا امأ :لوقأف ؟ال مأ هيف بيصم وه لهف ؛ًاحيحص وزعلا ناك اذإ :امهيناثو

 اذهب ثيدحلا نأ تفرعو «عضوملا اذه ريغ يف هارت ال امب هنايب قبس دقف ؛يناثلا

 .حصي ال ركنم ظفللا

 وأ ةلفغلا نم ءيشب الإ ءًاضيأ حصي ال وزعلا نأ يل نيبت دقف ؛لوألا رمألا امأو

 تفرع هنمو " "هماكحأ" يف قحلا دبع ظفاحلا هدروأ ثيدحلا نأ ملعا

 فورعملا نمو «هتلع نع فشكلاو هتسارد نم كلذب تنكمتف «قبس امك هدانسإ

 قحلا دبع هدروي يذلا ثيدحلا نأ - يرثوكلا مهنمو - ثيدحلاب نيلغتشملا دنع

 يرثوكلا زاجتسا ؛هيلع صن امك ؛هدنع حيحص وهف هيلع ًاتكاس روكذملا هباتك يف

 اماذهو - سلد وأ «- هنع ًاديعب سيل اذهو - لفغف ؛هايإ هحيحصت هيلإ وزعي نأ

 ىلع تسيل ةروكذملا ةدعاقلا نإف ؛كاذ وأ اذه ناك ءاوسو «- ةرم ريغ هئم هاندهع

 ؛" ىطسولا " يدنع يهو «" ىربكلا ماكحألا " :اهناونع نكل " ةيرهاظلا " يف ةخسن هنم )١(

 نم امهريغو ينطقاردلاو ملسم نم ديناسألا اهيفف ؛" ىربكلا "امأ «ديناسألا ةدرجم اهنأل

 رثكأب نآلا لوقلل لاجم الو. مهبتك يف تعقو امك فلؤملا اهتبثي «ص يبثلا ىلإ مهنم نيجرخملا

 [هنم].اذه نم

 ا ا اق



 رثكأ ميقسلا ثيدحلاو" :هنع هتلقن ام دعب لاق دقف ؛يليبشإلا ظفاحلا دنع اهقالطإ

 قيرط نم درو ةلتعملا ثيداحألا هذه ضعبو «هب لغتشأ وأ «هل ضرعتأ نأ نم

 . "هتتيب امبرو ءاهنم هتركذف «ةدحاو

 ًاردان الإ هتلع نيبي الو ؛لولعملا ثيدحلا ركذي دق هنأ ءصنلا اذهب دافأف :تلق

 الو ؛هركذيف دحاو داتسإو ةدحاو قيرط نم نوكي نيح يهو ؛ةدحاو ةلاح يفو

 هنأ ىلإ هنم ةراشإ هجرخم دنع هدانسإب ثيدحلا هقوس ؟نذإف. نيبي دقو «هتلع نيبي

 ثيدحلا قاس هنإف ؛هللا همحر يليبشإلا ظفاحلا هعنص ام هنيعب وه اذهو «لولعم

 هحالطصاب نيفراعلا دنع ًاحضاو ًاليلد كلذ ناكف «مدقت امك يئاسنلا دنع هدانسإب

 نع ملسم ةياورل هقوسب هعبتأ دقو اميس ال :ةحصلا يفاني كلذو «هدنع لولعم هنأ

 يف حالطصالا اذه ظفاحلا ركذي مل ولف. ظوفحملا ظفللاب ًاعوفرم ةريره يبأ

 حضوأ ؛هدانسإ نودب ملسم ثيدحو هدانسإب يئاسنلا ثيدح هقوس ناكل ؛ةمدقملا

 ىلإ رظنلا تفل دق وهو فيكف. "اهل هبنتف ءةلع دانسإلا نأ بيبللا لقاعلل ةراشإ

 ظفاحلا ىلإ ازعو «يرثوكلا هلك اذه لهاجتف !!؟ةمدقملا يف ًاحيرصت اذه

 نع كل انفشكو «تنيب امك «لولعم هدئع وه لب ءكلذك سیلو «ثیدحلل هحيحصت

 . هاوس برال قفوملا وه ىلاعت هللاو. جيرختلا اذه نم قبس اميف ةلعلا

 ةفص وه ؛ةليل لك ايندلا ءامسلا ىلإ ىلاعتو هناحبس برلا لوزن نأ ملعا مث

 يف نيتباثلا :ةمايقلا موب هئيجمو «هشرع ىلع هئاوتساك ؛لجو زع هلاعفأ تافص نم

 دانسإب ثيدحلا قاس هنإف (؟/ ق) " ماكحألا رصتخم " يف ظفاحلا هعنص اماذهو :تلق (؟١)

 هباتك يف ظفاحلا نأ هتركذ ام كل دكؤيو .ملسم ثيدح قاس مث «هتداع فالع ىلع يئاسنلا

 عبرأب ظوفحملا ظفللا قاس هنأ عم «لولعملا ثيدحلا اذه فذح ١( /174 ق) " دجهتلا " :ثلاثلا

 .[هنم]. ملسم دنع تاياور
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 نود ؛ىلاعت هتاذب قيلي ام ىلع هل ناعذإلاو ناميإلا بجي :ميركلا نآرقلا صوصن
 هتاذب نمؤن اننأ امكف ؛ىلاعت هتاذ يف لاقي ام اهيف لاقي ةفصلا ذإ ؛هيبشت وأ ليطعت

 نأ نود - هريغو لوزنلا اهنمو - اهلك هتافصب نمؤن كلذكف ءاهفيكن نأ نود

 يفني نأ همزل ؛ليوأتلا قيرطب هب قيلي ام ىلع ةقيقح ىلاعت هلوزن ىفن نمف ءاهيفكن

 مالسإلا خيش هققح امك ؛ضقانتم وهف ؛الإو «قيرطلا سفنب ىلاعت هللا تاذ دوجو

 ."ةيرمدتلا"و ."لوزنلا ثيدح حرش" لشم هبتك نم ديدع يف ةيميت نبا

 .اهوحنو "ةيومحلا"و

 نأ دعب ( 5+ صو "ءامسألا" يف يقهيبلا هركذ ام ةبساثملا هذهب ينبجعيو

 لاق :لاق. ءاشي امك لزني :لاق ؟لزني فيك :لئس هنأ كرابملا نب هللا دبع نع ىور

 :(ىباطخلا ىنعي) هللا همحر ناميلس وبأ

 هدهاش امب كلذ يف رومآلا سيقي نم ثيدحلا نم ههبشأ امو اذه ركني امنإو"

 اذهو ءتحت ىلإ قوف نم لاقتناو ءلفسأ ىلإ ىلعأ نم ةلزن وه يذلا ؛لوزنلا نم
 هذه نإف ؛ماسجألا تافص هيلع يلوتسي ال نم لوزن امأف :حايشألاو ماسجألا ةفص

 ءمهيلع هفطعو «هدابعب هتفأرو هتردق نع ربخ وه امنإو «هيف ةمهوتم ريغ يناعملا

 الو ؛ةيفيك هتافص ىلع هجوتي ال ؛ءءاشيام لعفي «مهل هترفغمو «مهءاعد هتباجتساو

 نم اذهو :لاق #ريصبلا عيمسلا وهو ءيش هلثمك سيل## هناحبس. ةيمك هلاعفأ ىلع

 ةلمج نم وهو ؛هنطاب نع فشكن ال نأو ؛هرهاظب نمؤن نأ انرمأ يذلا ملعلا
 تامكحم تايآ هنم باتكلا كيلع لزنأ يذلا وه## :لاقف هباتك يف هللا هركذ. هباشتملا

 يقيقحلا ملعلا هب عقي هنم مكحملاف ؛ةيآلا 4...تابباشتم رخأو باتكلا مآ نه

 «لجو زع هللا ىلإ هنطاب لكويو ءرهاظلا ملعلاو ناميإلا هب عقي هباشتملاو «لمعلاو

 انما :اولوقي نأ نيخسارلا ظح امنإو هللا الإ هليوأت ملعي امو :هلوق ىنعم وهو
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 :لجو زرع هلوقك ؛نآرقلا ىف بابلا اذه نم ءاج ام كلذكو .#اتبر دنع نم لك هب

 &رمألا يضقو ةكئاللاو مامغلا نم للظ يف هللا مهيتأي نأ الإ نورظني له#

 ءاملع دنع كلذ عيمج يف لوقلاو «#ًافص ًافص كلملاو كبر ءاجو# :هلوقو

 . "هانلق ام وه فلسلا

 عدو ملسأو مكحأو ملعأ اهنإف ؛فلسلا ةقيرطب كيلعف ؛اذه تفرع اذإ

 ةقيرطو ملسأ فلسلا ةقيرط نأ" :اومعز نيذلا فلخلا اهيلع يتلا ليوأتلا ةقيرط

 ىلإ لهجلا ةبسن نم ىفخي ال ام هيفو «لوقلا نم لطاب هنإف ؛"مكحأو ملعأ فلخلا

 نمؤي نمم لوقلا اذه لثم ردصي فيك هللا ناحبسو !! فلخلا ىلإ ملعلاو «فلسلا

 بتك يف لوقلا اذه نالطب نايب عجارو ءدحأ ىلع ىفخت ال يتلا فلسلا لئاضفب

 ؛يبهذلا ظفاحلل "ميظعلا يلعلل ولعلا رصتخم" ل يتمدقم يف وأ «ةيميت نبا

 . همركو ىلاعت هلضفب اهنم ءاهتنالا كشو ىلع انآ يتلا يتمدقتو يراصتخاب

 . توريبب يمالسإلا بتكملا يف )١10١( ةنس هلل دمحلاو عبط مث

 "ةليللاو مويلا لمع" يف ثيدحلا ىلع ةدامح قوراف روتكدلا قلع :(هيبنت)

 E/N" "فنصملا" يف قازرلا دبع هجرخأو" :لاقف ء(١ 5٠ ص)

 وجرأو - ضحم أطخ وهو «ركنملا ثيدحلا اذه ىلع هقيلعت ؛جيرختلا اذهو

 هيلإ راشملا ثيدحلا نأل ؛كلذو - روتكدلا اذه نم ًاسيلدتو ًادوصقم نوكي ال نأ

 نب ةملس وبأ ينربخأ :لاق يرهزلا باهش نبا قيرط نم "فنصملا" يف
 نع ءامهريخأ ةريره ابأ نأ :ةريره يبأ ابحاص هللا دبع وبأ رغألاو نمحرلا دبع

 "نيحيحصلا" يف ظوفحملا ظفللاب ثيدحلا ركذف... :لاق و هللا لوسر

 ًافنآ روكذملا مقرلاب "ءاورإلا" يف جرخملا وهو «هيلإ ةراشإلا تقبس امك ءامهريغو

 ابأ هدنس يف ركذي مل هنآ الإ ؛هب باهش نبا نع ةريره يبأ نع ىلوألا قيرطلا نم
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 ثيدح قيرطو ظفل ريغ قيرطو ظفل اذهف. 6-١95( /۲ ج) يردخلا ديعس

 نوكي نأ وجرأ ! هسفن يف ةياغل هلهاجت مآ ءروتكدلا ىلع كلذ يفخ لهف «ةمجرتلا

 نع ظوفحملا ظفللا ىلع ًاضيأ قلع دق وهو اذه نكمي فيك نكلو لوألا رمألا

 :روتكدلا لاقف ؛(١586) مقرب ًاضيأ يئاسنلا هجرخأ دقو يرهزلا

 "فنصملا" يف قازرلا دبعو يراخبلاو ملسمل ةقفاوم ةياورلا هذه"

"EEN 

 ىلإ امهيدانسإ فالتخا عم ظوفحملا ظفللاو ركنملا ظفللا وزع حصي فيكف

 لهو ؛ظوقحملا ظفللاب حيحصلا دنسلاب هاور امنإ وهو ؛"قازرلا دبع فنصم"

 . !؟روتكدلا ىلع اذه ىفخي نأ نكمي

 نبا باتك ىلع نيقلعملا دحأ ليجدت نع فشكأ نأ - ًاضيأ - انه ديرأو

 هنإف ؛"فاخسلا" ب قحب مهدحأ هبقل يذلا وهو ؛"هيبشتلا هبش عفد" يزوجلا

 لجو زع هللا نأ ىلع ةقفتملا ؛امهريغو "نيحيحصلا" يف ةرتاوتملا قرطلا لهاجت

 ؛"ينلأسي نم.. ينرفغتسي نم.. يلوعدي نم" :لوقي يذلا وهو «لزني يذلا وه
 نأ ثيدحلاب دارملا نإ" ١57(: ص) هلوقب ةحيرصلا ةعطاقلا ةلالدلا هذه لطعف

 ةياورب كلذ ىوقو ء(١ /۳) "حتفلا" يف رجح نبال هنم ًاديلقت "! اكلم لزني هلل

 ؛"متفلا " يف ام ىلع ديلقتلا يف ىفتكا لهاجتملا اذه نأ ولو هذه ةركنملا يئاسنلا

 يئاسنلا ةياورل يفيعضت لطابلاب يلع دري ذخأ هنكلو «ءيشلا ضعب رمألا ناهل

 :لوقي فيك هيلإ عمساف ؛ًايناث يلع ءارتفالابو ًالوأ يمالكل هفيرحتب ؛هذه

 نع رظنلا ًاضاغ لوقأف. "اليلق هظفح ريغت ثايغ نب صفح نأ معز دقو"

 ! "معز" :هلوق يف هتشقانم
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 سيلدت. خلإ ".. باتك يف تناك شمعألا نع صفح ةياور" :هلوق :ًالوأ

 يف يذلا نإف ؛ينالقسعلا ظفاحلاو يزملا ظفاحلا ىلع بذكو «ءارقلا ىلع ثيبخ

 .ءيش اذهف ! "شمعألا نع هيبأ باتك صفح نب رمع دنع ناك هنأ" :"امهيبيذهت"

 . ءارقلا ىلع ىفخي ال امك ءرخآ ءيش هباتك يف ناك ركنملا اذه هثيدح نوكو

 ! "هعوقو ميلست ىلع ةرخأب صفح طالتخا اهرضي الف" :هلوق :ًايناث

 ىلع لدي «"ربغت" :يلوق ناكم "طالتخالا" ةظفل رييغتب هنأ ظحالي :لوقأف

 :رم امهالحأ نيئيش

 نم مكح تاقثلا نم ريغت نم مكح نأو «نيظفللا نيب فرفي ال هنأ :لوألا

 ريغتلا نأ عقاولاو !! ملعلا اذهب هقلعتو هلهجب قئاللا وه اذهو «هدنع مهنم طلتخا

 لوألاو «طالتخالاب فصو نم فالخب «هب فصو نم ثيدحل أطقسم ًاحرج سيل
 ؛طالتخالاب فصو نم امأو ءانه امك حيجرتلا دنع الإ ؛هب فصو نم ثيدح لبقي

 . طالتخالا لبق هب ثدح هنأ فرع اذإ الإ ؛فيعض هثيدحف

 ىلع" :هلوق نع راذتعالل ًاديهمتو ًاليلضت روكذملا رييغتلا دمعت هنأ :رخآلاو

 ! "هعوقو ميلست

 لوقن "نيبيذهتلا" يفو هريغت ركنت فيك :هل ليقو ظافلألاب هبعالتل هبنت اذإف

 ملسم ريغ اذهو طالتخالا تينع يننأب :باجأ ؟كلذب هفصوب ةمثآلا نع ةحيرص

 هنع تبجأ دق :لاق ؛- هراكنإ نكمي امم اذهو - ريغتلا يف ثحبلا :هل ليق اذإو ! هب

 يف رهاظ فلكت هيف مالكلا اذه نأ ودبي دقو !! صفح باتك يف ثيدحلا نأب

 هنأ ضارتفا دنع اذه نم دبال هنكلو «كلذك وه :لوقأف ءروكذملا هرييغت ليوأت

 . هجولا وه هلهج لبق نم ين هنأ لامتحالاف ؛الإو «رييغتلا دمعت
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 نيذلا تاقثلا رئاسك ناكو ريغتلاب َمْرُي مل ثايغ نب صفح نأ ضرف ول :ًاعبار

 تاقثلا كئلوأل هتفلاخمل ؛ذوذشلاب اذه هثيدح دري لئنيحف ؛ًاقلطم حرجب اومري مل

 ينوعدي نم" :لجو زع هلوقو ءةحارص هللا ىلإ لوزنلا ةبسنب هوور نيذلا ةتسلا

 . خلإ ".. ينرفغتسي د نم...

 . ٠٠١( ص) "تاقثلا ليواقأ"و ء(۳۹ )٤/ "يبطرقلا ريسفت" :عجار

 .(؟؟و/- هه /۸)" ةفيعضلا"

 هنم باب [5١١٠غ]

 ثلث ىضم اذإ ةليل لك لجو زع انبر لزتي» :لاق لاب يبنلا نع ةريره يبأ نع
 ينوعدي يذلا اذ نم ؟هيطعأف ينلأسي يذلا اذ نم كلملا انآ :لوقيف لوألا ليللا

 .«كلذك لازي الف ؟هل رفغأف ينرفغتسي يذلا اذ نم ؟هل بيجتسأف

 .(ملسم هجرخأ)

 :[ مامإلا لاق]

 لوزن لوزنلاب دارملا نأب :تافصلا ةافن دنع ثيدحلا اذه ليوأت رهتشا :تلق

 مالسإلا خيش هلّيب امك هوجو نم لطاب ليوأتلا اذه نأ عمو «هتمحرو ىلاعت هللا رمأ

 انآ :هلوق نإف ءثيدحلا قايس كلذ نم "لوزنلا ثيدح حرش " :هباتك يف ةيميت نبا

 .لزني يذلا وه ىلاعت هللا نأ يف حيرص ..خلا...كلملا

 لوزنلا نعولعلا ةافن ةمئأ ضعب ليس دقو " :(5 ص) مالسإلا خيش لاق

 نممف ءيش ملاعلا قوف كدنع نإ ؟لزني نممف :لئاسلا هل لاققف هرم لزني :لاقف

 ." تهبف ؟ضحلا مدعلا نم ؟رمألا لزني
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 " يف " ةرهز وبأ "خيشلا لوق ةافنلا ضعبل اهتيأر يتلا تاليوأتلا برغأ نمو

 ايندلا ءامسلا ىلإ لوزنلا رسفي نأ حصيو " :0275 ص) "ةيمالسإلا بهاذملا

 ال مث :ةليل لك برقي هللا باسحف ليوأتلا اذه ىلعف !!! "ىلاعت هباسح برق ىنعمب
 صوصنلل ليطعتلا نوكي اذكهو. ليوأتلا اذه ىلع ىتح لوزن الق ! باسح

 ...ىلاعت هب ةقئاللا ةيقيقحلا اهيناعم راكنإو

 1١١6-1١5(, ص)"ولعلا رصتخم"

 لوزنلا ةفص تابثإ باب ٠1
 لاقتنالا وأ لاوزلاب اهلوأت نم ىلع درلاو

 :[لاق هنأ هلم يبنلا نع يور]

 «لاثمألا هللاوبرضت الو يظن الو يبس الو «هل لم ال هنإف هللا يف اورّكَفتَتال»

 .«ناکم لكب هنإف ءِلاوّزلاب هوفصت الو

 . (عوضوم)

 :[مامإلا لاق]

 نب سنأ نع شايع [يبأ] نب نابأ نع انغابو :(۲۱۷ /۳) هدنسم يف عيبرلا لاق

 يف ركفتن:اولاقف ؟مكسلجأ ام لاقف «سولج موق ىلع أ يبنلا جرح :لاق كلام

 رهو شايع [يبأ] نب نابأ هتفآ .عوضوم اذهو تلق.هركذف... : وا لاقف هللا

 قرط نم تيور دق ركفتلا ةلمجو. - ينالقسعلاو يبهذلا لاق امك - كورتم

 يف هتجرخ كلذلو «نسحلا ةبترم ىلإ يقترت اهنأ اهعومجم نم يل ادب «ىرخأ
 . (۱۷۸۸) "ةحيحصلا"
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 نم يهو ءةلطاب اهنإف هنم ةريخألا ةلمجلا ةصاخبو ثيدحلا اذه رئاس امأو

 اهليوأت ريغ اهنولوأتي نيذلا جَو َّرَع هللا تافصل ةلطعملاو ةيمهجلا عضو
 لوزنلاو نآرقلا يف هب حرصملا ءيجملا نع نوربعيو «فلسلا دنع فورعمل

 لعفي امك -لاقتنالا وأ «-ثيدحلا اذه يف امك -لاوزلاب لب يبنلا نع رتاوتمل

 فصو زوجي الف «تاقولخملا تافص نم اذه :نولوقي مث «- هريغو يزوجلا نب

 لل ةفص وهو ءاوركذ امب هليوأت زوجي ال لوزنلاو ءيجملا نأ ةقيقحلاو !كلذب هلل

 عيمسلا وهو ءيش هلثمك سيل# :ليطعت الو هيبشت نود اهب هفصن .هسفن اهب فصو

 .ليطعتلا ىلإ هنم اوٌزفف ؛هيبشتلا يف مدقت امب اورّبع نيح اوعقو مهف #ريصبل

 /۱۳)"ةغيعضلا" ۲/ ۷۳٤-٣١ ۷(.

 ةياور فعض نايب باب || ]

 لوزنلا ةفص ليوأت ىلع اهب ُلَدَتْسُي لوزنلا ثيدحل
 :لاق راپ هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 ليللا ثلث ىقبي نيح ايندلا ءامسلا ىلإ ةليل لك ىلاعتو كرابت ائبر لزني))

 .«هل رفغأف ينرفغتسي نم هيطعأف ينلأسي نم هل بيجتسأف ينوعدي نم لوقي رخآلا
 يراخبلا هاور

 :[مامإلا لاق]

 ةياورب هاوقو كلذب يداني كَنَم وأ هرمأ لوزنب روهمجلل اعبت ظفاحلا هلوأت

 اًيدانم رمأي مث «ليللا رطش يضمي ىتح لهمي هللا نإ":ظفلب ثيدحلل يئاسدلا

 .ثيدحلا "هل باجتسيف عاد نم له:لوقي



 درفت ءركنم ذاش وه لب «كلذك سيلو «هتوبث مهوأف هنع ظفاحلا تكسو

 نم ةريره يبأ نع هوور نيذلا ةاورلا رئاس نود ثايغ نب صفح ظفللا اذهب

 وه هللا نأب حرصملا ؛هوحنو باتكلا ظفلب ؛هنع ةحيحص ديناسأب قرط عبس وحن

 حيرصتلا قرطلا عيمج نم هيفو ؛كّلملا سيلو «خلإ"..عاد نم له":لوقي يذلا

 برلا لوقو لوزنلا توبث كلذكو «صفح هل ضرعتي مل ام اذهو «ىلاعت هللا لوزنب

 كلذ غلب ىتح «ةباحصلا نم ةريره يبأ ريغ نع ثيدحلا قرط لك يف انركذ ام

 ثيداحألا" يف ةصالخلا هذه ىلع مالكلا تققح دقو.رتاوتلا غلبم

 .(۴۸۹۸)"ةفعضلا

 .(۳۳۹ /۱)" يراخبلا حيحص رصتخم"

 ؟هنم شرعلا ولخ ىلاعت هلوزن نم مزلي له باب ]6۷*1[

 هذه ام :لاقف ءرهاط نبا ىلع تلخد :لاق قاحسإ انثدح م رشخ نب يلع[ نع]

 نيذلا تاقثلا اهاور «معن تلق ؟ايندلا ءامسلا ىلإ لزني هللا نأ نووري ثيداحألا

 هنم ولخي نأ ريغ نم لزني نأ ردقي تلقف ؟هشرع عديو لزني :لاقف.ماكحألا نووري

 ؟اذه يف ملكتت َمِلَف :تلق.معن :لاق ؟شرعلا

 (حيحص هدانسإ)

 :[مامإلا لاق]

 ولخي نأ ريغ نم لزني نأ ردقي" :ىلاعت هللا همحر قاحسإ لوق يف :(ةدئاف)

 لزني هنأو «قولخملا لوزنك سيل ىلاعت هلوزن نأ قيقحت ىلإ هنم ةراشإ "شرعلا هنم

 ليحتسم اذهو «هقوف شرعلا ريصيو شرعلا هنم ولخي نأ نود ايندلا ءامسلا ىلإ



 يذلا اذهو ءرخآ لغشو ناكم غيرفت مزلتسي يذلا قولخملا لوزنل ةبسنلاب

 لازيال ىلاعت هنأ اهتمئأو ةمآلا فلس نع روثأملا وه قاحسإ هيلإ راشأ

 مالسإلا خيش لاق «ءامسلا ىلإ هلوزنو هوند عم «هنم شرعلا واخي الو «شرعلا قوف

 "لوزنلا ثيدح حرش" هباتك يف كلذ طسب عجارف «باوصلا وهو :ةيميت نبا

 .(64- ؛5ص)

 ,(197-1978ص)"ولعلا رصتخم "

 ثلثلا ىف ايندلا ءامسلا ىلإ ىلاعت هللا لزني فيك باب ]٠٠/

 ؟ناكم ىلإ ناكم نم ريغتي ريخألا ثلثلا نأ عم ليللا نم ريخآلا

 ١١ ليللا ثلث نأ ىلإ ةراشإلا عم لوزنلا ثيدح حرش تحمس ول «خیش :لاؤس

 .ةقطنم ىلإ ةقطنم نم ربغتي ريخألا

 ىلع لكشي ال ةداملا ىلع لكشي امو ةداملا ىلع مئاق يخأ لاؤس اذه :خيشلا

 يتوأ امهم ملاعل نكمي له :ًادبأ ًامئاد لوقأ انآ لاؤسلا اذه نآلاو ؛ةداملا قلاخ

 انأ يذلا ملاعلا كاذ عم وأ يعم اوملكتيب نآلا ةسمخ ةعبرأ نوكي هنإ ةنطقو ًاملع

 اذهل باوج يطعيبو «نوه نم مهفيبو ؛نوه نم مهفيب ءًافنآ هايإ مكل تليخ
 قلاخ «قلاخلا نع كلاؤس هنأل ؛اذه هبشي كلاؤس ؟اذه نكمم «باوج يطعيبو

 قولخملا ماكحأ قلاخلا ىلع يرجت الو «قولخملا ىلع قلاخلا ساقي الف ةداملا

 وم «ليل ثلث يف ةظحل لك ليللا ثلث هنأ حيحص ؛لاكشإ اذه :لوقت تنأ ىتح

 ةبسنلاب اولوقيب ام لثم «ًالثم ماسقأ ةعبرأ ةيضرألا ةركلا مسقن نأ عيطتسن ينعي سب

 ؟حص بورغ يف ةظحل لك ؛عولط يف ةظحل لك :اهبورغو سمشلا عولطل

 .معن :يقلملا



 .هه ةعامج اي هلاح ربّي فرعيب وه ةليل لك يف لزني

 .ههه :ةلخادم

 .هللا ناحبس ؛وتنا مه نيلياش شيلف :خيشلا

 ١١( :هك نها“ /۹۱۸) "رونلاو ىدهلا"

 لوزنلا مودي له باب ]١٠٠١4[

 ؟رجفلا عولط ىلإ مأ حبصلا ةالص ىلإ يهلإلا
 ةالص ءاضقنا ىلإ مودي له يهلإلا لوزنلا.. 0 :[ةنسلا هقف يف قباس ديس لاق]

 " اذهو اذه هيف درو دقو ؟رجفلا عولط ىلإ وأ حبصلا

 ايندلا ءامسلا ىلإ ةليل لك هللا لزني» : 4# هلوق " يهلإلا لوزنلا " ب ينعي
 هيطعأف ينلأسي نم هل بيجتسأف ينوعدي نم :لوقيف رخآلا ليللا ثلث ىقبي نيح

 .(؟هل رفغأف ينرفغتسي نم

 ىتح" :مهضعب داز (۱۱۱۸) " دواد يبأ حيحص "و (550) " ءاورإلا " يفاهنم

 " رجفلا (علطي :ةياور يفو) رجفني

 ةاورلا مظعم نكل " :" داعملا داز ىلع دايجلا تاقيلعتلا " يف تلق تنك دقو

 امأو (؟ 5 /۳) " حتفلا " يف ظفاحلا لاق امك رجفلا عولط ىلإ مودي هنأ ىلع اوقفتا

 نم يئاسنلل ةياور يف معن كلذ ديؤت ةحيرص ةياور دجأ ملف رجفلا ةالص ىلإ هماود



 فنصملا هركذ ام نمضتت يهف " سمشلا لجرت ىتح " :ظفلب ةريره يبأ ثيدح

 ." ظفاحلا لاق امك ةذاش ةياور اهنكل (ميقلا نبا يأ)

 دنع هنإف كيدف ىبأ نب ليعامسإ نب دمحم نم اهيف أطخلا لعل :نآلا لوقأو

 "ديحوتلا " يف ةميزخ نباو ٤۸١( مقر) " ةليللاو مويلا لمع " يف يئاسنلا

 نبا عفان نع سابع نب مساقلا نع بئذ يبأ نبا ينثدح :هقيرط نم (۸۷ - 85 ص)

 " نيحيحصلا " يف هب اجتحم ةقث ناك نإو كيدف يبأ نبا نإف ةريره يبأ نع ريبج

 نوكي نأ لمتحملا نمو " ةجحب سيلو ثيدحلا ربثك ناك " :دعس نبا هيف لاق دقف

 هنيل دقف اًضيأ ملسم لاجر نم ةقث هنوك عم هنإف سابع نب مساقلا هخيش نم أطخلا

 ."نازيملا " يف امك " لوهجم " :يئيدملا نبا لاقو ظفاحلا يقربلا نبا دمحم

 اًدانسإ - تبثلا ةقثلا وهو - رانيد نب ورمع هفلاخ دقف برقألا وه اذه لعلو

 ."رجفلا علطي ىتح" :ظفلب اعوفرم هيبأ نع معطم نب ريبج نب عفان نع لاقف اًنتمو

 وهو امهريغو ۸١( /6) دمحأو (۸۸ ص) " ديحوتلا " يف ةميزخ نبا هجرخأ

 نيتياور تدجو مث (001) " ةنسلا جيرخت يف ةنجلا لالظ " يباتك يف جرخم

 نم اضيأ ةميزخ نبا هجرخأ ." سمشلا علطت ىتح " :ظفلب :ىلوألا :نييرخأ

 .هعفر صوحألا يبأ نع يرجهلا ميهاربإ قيرط

 .ملسم نبا

 ."تافوقوم عفر ثيدحلا نيل" :" بيرقتلا " يف ظفاحلا لاق

 ."رجفلا ةالص نم ئراقلا فرصني وأ رجفلا علطي ىتح" :ظفلب ىرخألاو

 قيرط نم (504 /؟)دمحأو ةميزخ نباو ۳٤۷( - 7 545) يمرادلا هجرخأ



 .هب اًعوفرم ةريره يبأ نع ةملس يبأ نع ورمع نب دمحم

 دمحمو فيكف هل ةميق ال امم وهف يوارلا هيف كش دق هنوك عم اذهو :تلق

 ريثك يبأ نب ىيحيو يرهزلا هفلاخ دقو فيكف هظفح لبق نم مالك هيف ورمع نبا
 " رجفلا ىتح " :ظفلب ةملس يبأ نع

 .هريغو ملسم هاور
 تاياورلا لك هيلعو ريخألا ظفللا اذه الإ ثيدحلا يف حصي الف ةلمجلابو

 .ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ؛هيف ةحيحصلا
 .(187-184 ص)"ةنملا مامت"

 لوزنلا ةفص لوح مهم عجرم ركذ باب ٠١1
 :[مامإلا لاق]

 نايب يف [هيف] ضافأ..؛ةيميت نبا مالسإلا خيشل «لوزنلا ثيدح حرش» باتك

 . يهلإلا لوزنلا ةفص يف هداقتعا ملسملا ىلع بجي ام

 ٤١(. ص)بيطلا ملكلا حيحص"

 ۷ 1 ا



 (هيسركو نمحر لا شرع ىلع مالكلا باوبأ عامج)

 مسير





 فقوتلا بوجو باب ]٠١51[

 صوصنلا هب تءاج ام ىلع شرعلا فصو يف
 :["'ولعلا" يف هللا همحر يبهذلا لاق]

 هعافترا يف هسفنل ميظعلا يلعلا هذختا يذلا ميظعلا شرعلاب نظلا امف

 هقنورو هنسحو «هلوح نم نيّقاحلا نييبوركلاو ؛هِتلَّمحو هتيهامو همئاوقو «هتعسو

 .ماع فلأ ةئامسمخ ةريسم هتحاسم لعلو ؛ءارمح ةتوقاي نم هنأ درو دقف.هتميقو

 :[ًالئاق "ولعلا رصتخم " يف كلذ ىلع مامإلا قلعف]

 ةنسلاو باتكلا يف تبث امب هغصنو «هب نمؤن «ىلاعتو كرابت نمحرلا شرع

 ًاننظت ًافصو امهيلع دزي ملو ءامهدنع فقو ىلاعت هللا همحر فلؤملا تيلف ءطقف

 هنأ هبنم نب بهو نع لصألا نم يتأي اميف ركذ دق وهو اميس ال «بيغلاب ًامجرو
 وهو! ةئامسمخ لقي ملو .نيسمخ لاقف "ةنس فلآ نيسمخ ةريسم شرعلا " :لاق

 هتفذح كلذلو ؛هيبنتلل الإ اهركذ نم ةدئاف ال يتلا تايليئارسإلا نم لاح لك ىلع

 .رصتخملا اذه نم

 (١١٠-94ة5ص)"ولعلا رصتخم"

 شرعلا فاصوأ ضعب ركذ باب ]

 امهلوأت نم ىلعدرلاو يسركلاو

 :[مامإلا لاق]

 ثيداحألاو ةينآرقلا تايآلا هيلع تلد امك ًادج ميظع قلخ شرعلا نأ ملعا

 اهدجت رخأ تايآ هيفو [شرعلا وذ] :هلوق يف هسفن ىلإ ىلاعت هفاضأ كلذلو ةيوبنلا

 مسد



 يف هفاصوأ نمو «كلملا ريرس ٌةغل وهو. [ةيواحطلا حرش :يأ] " حرشلا " يف

 املا ىلع هنأو ١١( :ةقاحلا»# ةيناث ذئموي مهقوف كبر شرع لمحيو# :نآرقلا

 ةئامعيس ةريسم هقتاع ىلإ هنذإ ةمحش نيبام شرعلا ةلمح دحأ نأ ةنسلا يفو

 ةحيحص ثيداحأ يف كلذ ءاج. سودرفلا ةنج فقس هنأو مئاوق هل نأو «ماع

 كلملا نع ةرابع هنأب شرعلا ليوأت لطبي امم هلك كلذو ."حرشلا" يف ةروكذم

 .ناطلسلا ةعسو

 #ضرألاو تاوامسلا هيسرك عسو# :ىلاعت هلوق هيفف يسركلا امأو

 ًافوقوم سابع نبا نع حص دقو شرعلا يدي نيب يذلا وه يسركلاو (؟0:ةرقبلا)

 "ىلاعت هللا الإ هردق ردقي ال شرعلاو ءنيمدقلا عضوم يسركلا " :هلوق نم هيلع

 ىوس ًاعوفرم هيف حصي ملو..." يبهذلل ولعلا رصتخم " يباتك يف جرخم وهو.

 ةاقلم ةقلحك الإ يسركلا يف عبسلا تاوامسلا ام» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق

 («ةقلحلا كلت ىلع ةالفلا كلت لضفك يسركلا ىلع شرعلا لضفو ةالف ضرأب

 نبا نع ليوأتلا اذه حصي ملو. ملعلاب يسركلا ليوأت اضيأ لطبي امم كلذو.

 )1١9(. " ةحيحصلا " يف هتنيب امك سابع

 ٠١-١١(. ص )"ةيواحطلا نتم ىلع قيلعتلا

 اهعيمج تاقولخملا قوف شرعلا باب ]*٠١[

 :[مامإلا لاق]

 نم ءيش هقوف سيلو تاقولخملا قوف شرعلا نأ ىلع ليلدلا ماق

 .تاقولخملا

 ١(. ٤ص )" ةيواحطلا نتم ىلع قيلعتلا

0 
 ہا



 «ءاملا ىلع ُةْشْرَع َناَكَو# :ىلاعت هلوق ريسفت باب ]٠١[

 ءانل اهرسفت نكمم :(0:دوم)ِءاملا ىلع ُهْشْرَع َناَكَو# :ىلاعت لوق :لاؤس

 .ريخ هللا كازج

 رومألا نم هذه نأل ؛حضاو وه امم رثكأب ريسفت ىلإ جاتحت ال ةلأسملا :خيشلا

 كاردإ نع زجاعلا لقعلا لاخدإو ءاهيف عسوتلا نيملسملل زوجي ال يتلا ةيبيغلا

 َلَع ُهّشْرَع َناَكَو# :لوقي انبر نوكف «تادهاشملا دودح يف اهريوصتو «تابيغملا

 نكل «ءاملا ىلع لازي الو شرعلا ناك «لجو زع هللا قلخ نم قلخ وه «(7:دوه)#ِءاَذا

 ال يلزأ ميدق ًاضيأ شرعلا نأو «هل لوأ ال يلزأ ميدق ءاملا نأ ينعي ال كش الب اذه

 لجو زع انبرف مدعلاب ٌقوبسم ٌقولخم وهف لجو زع هللا ىوس ام لك نأل هل لوأ
 انربخي «سانلا نع ةيبيغلا ةّيِقَلَخلا ةقيقحلا هذه نع ميركلا نآرقلا يف ثدحتي امنيح

 ريثكو ءةيآلا يف اذه الإ سيلو «ءاملا ىلع امنإو «مارجأ:ءامسلا ىلع سيل شرعلا نأب

 ةرابع اذهو «ةيملعلا تافاشتكالا ضعبب ةينآرقلا صوصنلا نولوأتي مويلا سانلا نم

 ملعلاب ُفَرْعُي يذلا مويلا ملعلا انلأس ول اننأل ؛صّرخت هنإ لقت مل نإ نْنَظَت نع
 نآرقلا يف اهيلع صوصنملا عبسلا تاوامسلا يهام «يكلفلا ملعلاو يبيرجتلا

 ءارو اًكع ثدحتن ال نحن مهنم ةدحالملا ىتح ؛ًارئاح اهمامأ فقيس ًاعبط «ميركلا

 دعب يذلا غارفلا اذه الإ ملعن ال نحنف ءًاملع هب طيح امع ثدحتن نحن ءةعيبطلا

 قلطم غارف كلذ دعب مث «ءاوهلاب ةئلتمم هذه «نولوقي امك رتم وليك ةثامثالث. .نيتئام

 الإ نوثدحتي ال مهف «نييالملا نييالمب دعت يتلا بكاوكلا هذهو «مارجألا هذه اهيف

 يلاتلاب .ءيشب عبسلا تاومسلا نع ثدحتلا نوعيطتسي ال مهف كلذلو ءاودهاش امع

 .يلاعتو كرابت نمحرلا شرع هقوف يذلا ءاملا نع اوثدحتي نأ نوعيطتسي ال

 .لاؤسلا اذه نع ةباجإلا نكمي ام اذه

 ٠٠:۲۷:1١( /59)"رونلاو ىدهلا "

 ما 1١



 ؟ةنجلا قوف وأ ءاملا قوف نمحرلا شرع له باب ٠1

 ىلعأ وهو ةنجلا طسوأ يهف سودرفلا هولأسف هللا متلأس اذإ :ثيدح :لاؤسلا

 ىلاعتو هناحيس هللا لوقو "”(ةنجلا راهنأ رحفت هنمو شرعلا هقوفو ةنجلا

 هنأل ؛ثيدحلا اذهل مهفلاف «۷:دوه)#ءاملا ىلع ُهْشْرَع َناَكَو# :دوه ةروس يف

 ىلاعتو هناحبس هللا شرع نأ ركذت ةيآلاو ءشرعلا ةنجلا ىلعأ نأ ثيدحلا ركذي

 ؟ءاملا قوف

 نوك هنأل ؛ًالوأ اذه يفاني ال اذه «(۷:دوه»#ءاّا لع ُهّشْرَع َناَكَو# :باوجلا

 ًاضيأ وه ةمظعلا هذهب نوكي نأ يفني امف ءلجو زع هللا تاقولخم مظعأ شرعلا

 ضعب نأ ةلئسألا نم هريغو لاؤسلا اذه ةلكشمو «ةنجلا قوف وهو شرعلا ىلع

 اذهو ءًاسوملم ًايدام ًافييكت ةيبيغلا رابخألا اوفيكي نأ نولواحي مويلا نيملسملا

 دنع فوقولا بجي امنإو اهيف عسوتلا زوجي ال ةيبيغلا رومألا نآل ؛ًادج أطخ

 ةيبيغلا هذه تايفيكلا مهف يف قمعتلا ةلواحم امأ ءاهيلع ديازتلا مدعو اهفورح

 نحن «ةنجلا فقس وه شرعلا مث «ءاملا ىلع ناك شرعلاف «ةلأسملا هذهك اندنع

 نأ فيكتن نأ لواحن مث ءًالوأ ريغص همجح شرعلا نأ فيكتن نأ نآلا لواحن

 نكل ؛كلذك وهو... ءاملا ىلع نمحرلا شرع ناك :يأ «لبق نم ناك امك رمألا

 .ًافنآ اهيفن ىلإ ترشأ يتلا ةافانملا مزلتسي ال ًالوأ اذه

 "ناك" نآرقلا يف لاق امك "ناك" رمألا نوكي نأ نكمي :لوقأ ًاريخأو ًايناثو

 هنأش نمف «(۲۹:نمحرلا)€ٍناَش يف َوُه موي لكل :لاق امك لجو زع انبر كلذ دعب مث

 سيل :ًاذإف ءاشب امك هقلخ يف فرصتيو تيمي نأو يبحي نأو قلخي نأ لجو زع

 ,(7571/مقر) "يراخبلا" )١(

 ہا



 ةئجلا قوف ًاضيأ هشرعو «ءاملا ىلع هشرع نأ ًالوأ عمجن نأ يرورضلا نم كانه

 ًارط نوكي نأ نكميو «هنع باوجلا قبس دقو كلذك نوكي نأ نكمم «دحاو نآ يف

 هلوقن ام اذه.ةنجلا فقس هلك شرعلا راص هنأ ثيحب ديدج قلخ ءاملا اذه ىلع

 .تايبيغلا يف لوخدلا زوجي ال ليصفتلاو ؛ًالامجإ

 ىدهلا" والنور")٥۹۰/ ۳۸:۱:۳١ (2

 ؟عوفرم ثيدح شرعلا طيطأ يف تبث له باب 3
 :[لاق هنأ ةو يبنلا نع يور]

 رادقم هنم لضفي ام «هيلع دعقي هنإو ءضرألاو تاوامسلا عسو هيسرك نإ "

 اذإ ديدجلا لحرلا طيطأك اطيطأ هل نإو - اهعمجف هعباصأب لاق مث - عباصأ عبرأ

 . " هلقث نم بكر

 . (رکنم)

 :[لاق مث هتراكن مامإلا نب مث

 ىلعل هشرع نإ " :هرخآ يفو «هريغو " دنسملا " يف قاحسإ نبا ثيدح هلثمو

 نباو. " بكارلاب لحرلا طيطأ هب طئيل هنإو «ةبقلا لثم اذكه هضرأو هتاوامس

 ىف ةجح قاحسإ نباو ؛درف ادج بيرغ ثيدح اذه " :(۲۳ ص) "ولعلا " ىف

 امأو ؟ال مآ اذه او يبنلا لاقأ ملعأ هللاف «بئاجعو ريكانم هلو «دنسأ اذإ يزاغملا

 .هريغ هلإ الو :ةؤامسأ تسدقتو «هلالج لج ءيش هلثمك سيلف لجو زع هللا

 «لحرلا يف لصاحلا طيطألا سنج نم شرعلا تاذب عقاولا طيطآلا". (:لاق)
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 طيطألا ظفل مث ءلجو زع هلل ةفص هدعن نأ هللا ذاعمو «شرعللو لحرلل ةفص كاذف

 . ' تباث صن هب تأي مل

 .(9 هال-؟ه5 /۲)" ةفيعضلا"

 هنم باب []

 طيطأ هلو ءنيمدقلا عضوم يسركلا ":لاق ىسوم يبأ نع ريمع نب ةرامع نع

 . " لجرلا طيطأك

 :[مامإلا لاق]

 هنإف ءىسوم يبأ نم عمس ريمع نب ةرامع ناك نإ حيحص هدانسإو :تلق

 .عوفرم ثيدح طيطألا يف
 .(8 ا /۲)"ةفيعضلا"

 هناحبس هتافص ىف لخدم طيطألل سيل هنآ نایب باب ]٠١48[

 :[لاق هنأ كلام يبنلا نع يور]

 ٌرْذَق الإ هنع لضم امف «هيلع دعقل هنإو ءضرألاو ِتاوامسلا مسو هير َنإ)

 .«([َبِكُر اذإ] لْخّرلا طيطأك ًاطْيِطَأ هل نإو «- عبرألا هعباصأ دمو - عباصأ عَبْدَ

 . (رکنم)

 :[مامإلا لاق]

 «(۷ ٤ص ) "يسيرملا رشب ىلع درلا" يف ديعس نب نامثع يمرادلا هجرخأ



 نع قاحسإ ىبأ نع ليئارسإ قيرط نم ۷١( ص) ةنسلا" ىف دمحأ نب هللا دبعو

 .ةنجلا ينلخدي نأ هللا عدا :تلاقف كب يبنلا ىلإ ةأرما تقأ :لاق ةفيلخخ نب هللا دبع

 . هركذف... :لاقف «برلا مظعف

 "دادغب خيرات" يف بيطخلا هجرخأو. ليئارسإ نع نيقيرط نم هاجرخأ اذكه

 نيسحلا قيرط نم (5 )١/ "للعلا" يف يزوجلا نبا هقيرط نمو «20؟/)

 انث :عيكو انثدح :- (سوسرط) ب - يملسألا ةزمح وبأ انربخأ :يرجآلا بيبش نب

 .هي... قاحسإ ىبأ نع ليئارسإ وبأ

 ريغ هنإف ءىملسألا ةزمح ىبأ نم ًامهو هنظأو ؛"ليئارسإ وبأ":لاق اذك

 ."هانك" يف يبهذلا ظفاحلا الو ىتح «تملع اميف دحأ هركذي ملو «يدنع فورعم

 قاس هتمجرت يف بيطخلا نإف «بيبش نب نيسحلا هنع ياورلا نم مهولا وأ

 . نيروكذملا كاسنلا نم ناك هنا هدانسإ يف ركذ هنأ ىوس ! دزي ملو ثيدحلا

 انثدح :يبأ ينثدح 7١(: ص) لاق دمحأ نب هللا دبع نأ مهولا دكؤي امم نإو

 اذإ" :لاق رمع نع ةفيلخ نب هللا دبع نع :لاق هنأ الإ هب... ليئارسإ ثيدحب ؛عيكو

 بضغف عيكو دنع يبأ هامس لجر ,عشقاف "يسركلا ىلع لجو َّرَع برلا ساج

 ."اهنوركني ال ثيداحألا هذهب نوثدحي نايفسو شمعألا انكردأ" :لاقو عيكو

 ةليل لك يهلإلا لوزنلا ثيدحك ءةحيحص ثيداحأ تناك اذإ معن لوقأو

 لاق دقو «هاضرن ال ركنم فيعضف امأو ءاهوحنو نيديلاو عباصألا ثيداحأو

 :(هرصتخمم - ٠۲٤ - ۱۲۳ ص) "ولعلا" هباتك ىف ىبهذلا

 دعس تومل شرعلا زازتهاك وه لب ءأدبأ تافصلا ىف لخدم طيطألل سیلو"

 مث. ّلَجَو رع هلل ةفص هدعن نأ هللا ذاعمو كلذ وحنو ةمايقلا موي ءامسلا رطفتكو



 ۷١(: ص)"ديح وتلا" يف ةميزخ نبا لاقو. " تباث ظفل يف تأي مل طيطألا ظفل

 نب هللا دبع نع قاحسإ يبأ نع ليئارسإ نع حارجلا نب عيكو هاور دقو"

 ليسارملاب ملعلا نم سنجلا اذه يف جتحن انسل :دانسإلا لصتم ريغ هنآل

 . "تاعطقنملا

 ىلع هرادم نآل ءًاضيأ حصي الو ءًاعوفرم هيف رمع ركذب ًالصتم يور دقو تلق

 نم عمس - قاحسإ يبأ نب سنوي نبا :وهو - ليئارسإو ءطلتخا ناكو قاحسإ يبأ

 . طالتخالا دعب هدج

 :يزوجلا نبا لاقو. دانسإلا اذه يف الإ فرعي ال لوهجم :ةفيلخ نب هللا دبعو

 نبا هللا دبعو ءًادج برطضم هدانسإ فاو هللا لوسر نع حصي ال ثيدح اذه"

 ةفيلخ نبا هيوري ةراتو «ًالسرم لوألا ثيدحلا نوكيف ءةباحصلا نم سيل ةفيلخ

 اذه لكو «ةفيلخ نبا ىلع فقوي ةراتو ءرمع ىلع هفقوي ةراتو ًاعوفرم رمع نع

 . "هيلع لّوعي الف ةاورلا نم طيلخت

 ةفيعضلا" ")۱۳/ ۲/ ۷۲۲-۷۲٤(.

 شرعلا نع ىلاعت هللا ءانغتسا باب 4*11[

 شرعلا نع نغتسم وهو'' :نئاملا لوق ىلع ةيواحطلا حراش مالك مامإلا لقن]

 :[لاقف هايإ اًررقم."'هنودامو

 هنأل ؛انه مالكلا اذه هللا همحر خيشلا لاق امنإو :ىلاعت هللا همحر حراشلا لاق

 ؛شرعلا نود امو شرعلا نع هناحبس هانغ كلذ دعب ركذ ىسركلاو شرعلا ركذ امل

 ةمكح كلذ ىف هل لب «هيلإ هتجاحل سيل هيلع هئاوتسال شرعلا هقلخ نأ نيبيل



 هب ًاطيحم يلاعلل ًايواح لفاسلا نوكي نأ مزلي ال لفاسلا قوف يلاعلا نوكو هتضتقا

 قوف يه فيك ءامسلا ىلإ رظناف ءهيلإ ًارقتفم ىلعألا نوكي نأ الو هل ًالماح

 .اهيلإ ةرقتفم تسيلو ضرألا

 نم هولع مزاول لب «كلذ هولع نم مزلي نأ نم لجأو ًانأش مظعأ ىلاعت برلاف
 لفاسلا نع هناحبس وه هانغو لفاسلا رقفو لفاسلل هتردقب هلمح يهو «هصئاصخ

 نع هانغو ؛هتلمحو شرعلل هتردقب هلمح عم شرعلا قوف وهف هب لجو زع هتطاحإو

 شرعلل هرصحو هب شرعلا ةطاحإ مدعو شرعلاب هتطاحإو هيلإ شرعلا رقفو شرعلا

 .قولخملا نع ةيفتنم مزاوللا هذهو. هل شرعلل رصحلا مدعو

 ليبسلا ءاوس ىلإ اودُيل ليصفتلا اذهب اولَّصَف ول ليطعتلا لهأ ولعلا ةافنو

 اوأضف ليلدلا اوقراف نكلو «ليلدلا فلخ اوكلسلو «ليزنتلل لقعلا ةقباطم اوملعو
 هلوق نع لئس امل هللا همحر كلام مامإلا لاق امك كلذ يف رمآلا و. ليبسلا ءاوس نع

 :لاقف ؟ىوتسا فيك :اهريغو (0 :فارعألا)# شرعلا ىلع ىوتسا مث# :ىلاعت

 . لوهجم فيكلاو «مولعم ءاوتسالا

 .(ه8-ه7 ص)" ةيواحطلا نتم ىلع قيلعتلا

 ؟هنم شرعلا ولخ ىلاعت هلوزن نم مزلي له باب [۱۰۷۰]
 هذه ام :لاقف ءرهاط نبا ىلع تلخد :لاق قاحسإ انثدح مرشخ نب يلع[ نع]

 نيذلا تاقثلا اهاور «معن تلق ؟ايندلا ءامسلا ىلإ لزني هللا نأ نووري ثيداحألا

 هنم ولخي نأ ريغ نم لزني نأ ردقي تلقف ؟هشرع عديو لزني :لاقف.ماكحألا نووري

 ؟اذه يف ملكتت ملف :تلق.معن :لاق ؟شرعلا

 (حيحص هداتسإ)
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 :[مامإلا لاق]

 نأ ريغ نم لزني نأ ر دقي" :ىلاعت هللا همحر قاحسإ لوق يف :(ةدئاف)

 «قولخملا لوزنك سيل ىلاعت هلوزن نأ قيقحت ىلإ هنم ةراشإ "شرعلا هنم ولخي

 اذهو ءهقوف شرعلا ريصيو شرعلا هنم ولخي نأ نود ايندلا ءامسلا ىلإ لزني هنأو

 اذهو ءرخآ لغشو ناكم غيرفت مزلتسي يذلا قولخملا لوزنل ةيسنلاب ليحتسم

 لازيال ىلاعت هنأ اهتمئأو ةمألا فلس نع روثأملا وه قاحسإ هيلإ راشأ يذلا

 مالسإلا خيش لاق ءءامسلا ىلإ هلوزنو هوند عم ؛هنم شرعلا ولخي الو «شرعلا قوف

 "لوزنلا ثيدح حرش" هباتك يف كلذ طسب عجارف «باوصلا وهو :ةيميت نبا

 -٥۹(. :5؟ص)ر

 .(147١-98ص)"ولعلا رصتخم "

 ؟شرعلا ىلع رقتسم هنأب ىلاعت هللا فصوي له باب 31

 هتاذب رقتسم هللا نأ ينعت له هشرع ىلع هللا ءاوتسا ةيضق :لاؤس

 ؟شرعلا ىلع

 هنأب هللا فصوي نأ زوجي ال ؛عرشلا يف درت مل ظافلأ لامعتسا زوجي ال :خيشلا

 ىتح لجو زع انّبر اهب فصوُي مل :ًايناث :ةيرشب ةفص :ًالوأ رارقتسالا نآل ؛رقتسم

 الإ هللا فصن ال نحنف ءاوتسالا يف لوقن امك هلامكو هلالجب قيلي رارقتسا :لوقن

 ْعيِحَّسلا وهو ءىس ولثوگ سيل ليزنتلا عم ًانورقم مث هسفن هب فصوامب
 .(١1:ىروشلا)# ٌريِصَبلا

 ٠٠:1١:1۹( /ه45) "رونلاو ىدهلا"

 ہا



 ليلد كانه له باب 11¥[

 ؟هشرعل لجو زع برلا ةّسامم تبثي وأ يفني

 وأ يفني ام ةباحصلا لاوقأ وأ ةنسلا وأ باتكلا نم ليلد كانه له :لاؤسلا

 ؟هشرعل لجو زع برلا ةّسامم ثبني
 يداقتعا يف اهيفنو رومألا هذه لثم تابثإو ءًاقالطإ كلذ [دجوي ال] :خيشلا

 ءروذحم هنم بترتي يفنلاو تابثإلا نم ًالك نآل ؛حلاصلا فلسلا جهنم نع جورخ

 تبثي مل لجو زع هللا ىلإ ءيش ةبسن امهدحأ تاروظحم هنم مزلي دقف تابثإلا امأ

 .زوجي ال اذهو ةنسلا يف الو باتكلا يف

 نيلطعملل ًاقيرط انحتف كلذ نم ًائيش انيعدا وأ انتبثأ اذإ اننأ رخآلا ءيشلاو

 انحتف ؛ىلاعتو كرابت برلا تافصب ةقلعتملا ةنسلاو باتكلا صوصنل نيلوؤملا

 نم ضعب اهيعدي دق يتلا رومألا هذه نورسفي مهنأل ؛ميسجتلاب انومهتيل ًاقيرط مهل
 الف كلذلو «لجو زع هللاب قيلت الو رشبلاب قيلت يتلا اهرهاظ ىلع اهنورسفي ءانقبس

 ام يفن اهيفن نم مزلي دق هنأل اهيفن زوجي ال هنأ امك ءرومألا هذه لثم تابثإ زوجي

 .تاقولخملا يف لاح سيل لجو زع هللا نأ :ًالثم كلذ نم ةئسلاو باتكلا يف ءاج

 لك يف لجو زع هللا نأ دوجولا ةدحوب نولئاقلاو ةلطعملا لوقي امك سيل :يأ

 هذهب مهحيرصت يف ةيفوصلا الغو ؛دوجولا لك يف دوجوم لجو زع هللا نأ «ناكم
 هتاقولخمو نيملاعلا بر لثم هنأ «نآلا هركذأ ال رعش يف مهلئاق لاق امنيح ةلالضلا

 ل :باوجلا ؟ًاجلث هنوك نيح جلثلا نع ءاملا لصف نكمي له «جلثلاو ءاملا لثمك

 يف لاح هنإ اريبك ًاولع نوملاظلا لوقي امع ىلاعت نيملاعلا بر مهدنع كلذك

 ةجاحب سيل وهو «نيملاعلا نع ينغ لجو زع هللا نأ ةيفلسلا ةديقعلاو «تاقولخملا

 مسد



 ءاملعلا ضعب كلذب حرص دقو «هنم نكمتلاو ؛هيلع سولجلا ىلإو «شرعلا ىلإ
 نم ربثك يف ةرعاشألاك ةيديرتاملا نأل ؛نيلدتعملا لوقأ ءةيديرتاملا نم نيلدتعملا

 لاق دقف ؛هيلإ ريشأ يذلا ضعبلا اذه امأ حلاصلا فلسلا ةديقعل ةفلاخملا رومألا

 :لاقف هيلإ ةجاحب هنأ ماهيإ نود هشرع ىلع هللا ولع ةفصل ًاتبثم

 لاصتاو نكمتلا فصوالب شرعلا قوف شرعلا برو

 هللا ناكو «شرعلا ىلإ ةجاحب هنأ هانعم فصولا اذهب نيملاعلا بر فصو نآل

 شرعلا قلخ مث «نيصح نب نارمع ثيدح نم مهفن امك «هعم ءيش الو
 .ةنسلا يف كلذ ليصفت ءاج امك تاوامسلاو

 ءاج يذلا اذه تبثي ءيش ةنسلا يف الو باتكلا يف دجوي ال راصتخاب :ًاذإف

 .يفنن الو رقن الف هيفني وأ لاؤسلا يف

 (00:45:1 /۱۸۸)"رونلاو ىدهلا"

 ؟شرعلا ىلع دوعقلاب ىلاعت هللا فصوي له باب 1

 :[مامإلا لاق]

 ال ام تابثإب تابثإلا يف ولغلا باب يأ] بابلا اذه يف ركني امم نإ :لوقأ

 يبأ قيرط نم (7- )١/١55 " دحلا تابثإ " يف يتشدلا دمحم وبأ هاور ام [حصي

 اندشنأ :يبرحلا يلع نب دمحم بلاط وبأ اندشنأ :شداك نب هللا ديبع نب دمحأ زعلا

 :لاق هللا همحر ينطقرادلا رمع نب يلع نسحلا وبأ مامإلا

 هلئسن ىفطصملا دمحأ ىلإ دمحأ يف ةعافشلا ثيلح

 هلدحجن الف شرعلا ىلع هداعقإب ثيل حامعأف

Fa 1 
 ہا



 هلسفيامهيقفاولخلتالو ههجو ىلع ثيدحلا اوٌرِمأ

 هكلعقتهنئااودعحجتالو دعاقه لأ اوروركتتالو

 تايفو يف دامعلا نبا هدروأ دقف ءاذه زعلا يبأ لجأ نم «حصي ال دانسإ اذهف

 :يطامنألا باهولا دبع لاق " :لاقو (78/4) " تارذشلا " نم (277) ةنس
 "لاش ناك

 لاقو (501) ةنس تايفو يف هدروأ دقف يراشعلا وهو بلاط وبأ هخيش امأو

 . " ًادهاز ًاملاع اريخ احلاص ناك " :(586 /۳)

 ام وهو لطابلا ثيدحلا ... الإ هيف سيل شرعلا ىلع ةو هداعقإ نأ ملعاف

 نأ ىسع# :ىلاعت هلوقل ًاريسفت شرعلا ىلع ينسلجي:لاق هنأ 7 يبنلا نع ىوري

 ثيدح هيف سيلف شرعلا ىلع ىلاعت هدوعق امآو «(ادومحم اماقم كبر كثعبي
 ىلع هيف تفقو دقو. ىفخي ال امك هيلع ءاوتسالا نيبو هنيب مزالت الو .حصي

 :امهلاح نايبل امهركاذ انآ «نیٹیدح

 رادقم هنم لضفي ام «هيلع دعقي هنإو ؛ضرألاو تاوامسلا حسو هيسرك نإ) -

 اذإ ديدجلا لحرلا طيطأك ًاطيطأ هل نإو - اهعمجف هعباصأب لاق مث - عباصأ عبرأ

 .(هلقث نم بكر

 (... ركنم)

 ينإ :هدابع ءاضقل هيسرك ىلع دعق اذإ ةمايقلا موي ءاملعلل لجو زع هللا لوقيلا

 الو «مکیف ناك ام ىلع ءمكل رفغأ نأ ديرأ انأو الإ مكيف يمكحو يملع لعجأ مل

 . مامتلا اذهب عوضوم .«يلابأ
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 فرعأ الو ءيسركلا ىلع ىلاعتو كرابت هللا دوعق يهو اًدج ةركنم ةظفل هيفو

 يهو لب اًدج ةريثك يهو لوزنلا ثيداحأ ةصاخو :حيحص ثيدح يف ةظفللا هذه

 فلآ هنأ ركذو «(04 07 ص) "ولعلا " يف يبهذلا ظفاحلا كلذب عطق امك ةرتاوتم

 .اًءزج كلذ يف

 .(؟ هى-١ هاب /۲)" ةفيعضلا"

 ىلع ىلاعت هللا دعقي له باب 6 ]

 :[لاق هنأ ياو يبنلا نع يور]

 رادقم هنم لضفي امف هيلع دعقيل هنإو ءضرألاو تاوامسلا عسو هيسرك نإ"

 اذإ ديدجلا لحرلا طيطأك ًاطيطأ هل نإو ؛- اهعمجف هعباصأب لاق مث - عباصأ عبرأ

 .(هلقث نم ؛بكر

 .(ركنم)

 [لاق مث هللع مامإلا دروأ مث]

 - )١١/ ٤١٤ "ىواتفلا ةعومجم" يف ةيميت نبا مالسإلا خيش هلعأ اذهبو

 يف نيفلؤملا ضعب اهيوري يتلا ةفيعضلا ثيداحألل لاثمك هركذ هنإف 1

 :لاقف ؛هريغو هدنم نب نمحرلا دبعك «تافصلا

 نع رمع نع هيوري يذلا روهشملا ةفيلخ نب هللا دبع ثيدح :كلذ نمو"

 ."ةراتخملا" يف يسدقملا دحاولا دبع نب دمحم هللا دبع وبأ هاور دقو . ة1 يبنلا

 نباو يليعامسإلا ركب وبأ كلذ لعف امك ؛هبارطضال هدرت ثيدحلا لهأ نم ةفئاطو
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 . هولبق ةنسلا لهأ رثكأ نكل ؛مهريغو يزوجلا

 نمم ريثك نکل .عيكو هب ثَّدح هنأ ركذو ًارصتخم هريغو دمحأ مامإلا هاورو

 هنم لضفي شرعلا لعجف ؛«عباصأ عبرأ الإ هنم لضفي ام هنإ» :هلوقب هوور هاور

 هانعم ىلع اوملكتو :هوّرمأف ءظفللا اذه ةحص ىنوغازلا نباو ىضاقلا دقتعاو

 عضوم وه :لاق هنأ ذئاعلا نميأ نع ركذو ؛ءاوتسالا هيلع لصحي ال رذقلا كلذ نأب

 . "(1) و دمحم سولج

 "الضعيفة")١١/ 8/1/7 7/(.

 .ةيحب قوطم شرعلا" نأ حص له باب 1

 راثآلل نوكي ىتم نايبو'' لسالسلاب لزني يحولاو
 ؟عفرلا مكح ةديقعلا يف ةباحصلا ىلع ةفوقوملا

 :ثيدح كل تلق وه يذلا :نوفلتلا يف هايإ كتلأس دق لاؤسلا :لئاسلا

 وه له ىرأ عجرأ ينأ يل تركذ «(لسالسلاب لزني يحولاو ءةيحب قوطم شرعلا»
 ثيدح لاق وأ ورمع نب هللا دبع ثيدح :تلق تنأ «ولعلا رصنخما يف.... ثيدح

 ءورمع نب هللا دبع نع حيحص هدانسإو :تلقف هيلع تقلعو ءرمع نب هللا دبع

 اذهب وني هللا لوسر ىلإ عوفرملا مكح يف وه لهف «حيحص هدانسإ :تلقو

 ؟دانسإلا

 نإو.كلذك وهف هعفرب ًاحرصم ناك نإ «هتعمس ام ريغ باوج يدنع ام :خيشلا

 .فوقوم وهف حّرصم ريغ ناك
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 ؛ثيدحلا ىلإ رظنلا فيك ًافوقوم ناك اذإ ينعي لهف حرصم وهام ال :ةلخادم

 ؟ةيحب قوطم شرعلا نأ :لوقن له

 ناك وه «كل :ينعي «باوجلا ناك موي مكتبجأ نظأو «لوقن ام ءال :خيشلا

 ؛كريغل ًارركتم ًاباوج

 ىلإ ةعوفرملا ثيداحألا ةلزنم يف نوكتل مهنع تحص اذإ ةباحصلا لاوقأ

 هذه ءداهتجالابو يأرلاب لاقي ال امم :ًالوأ نوكت نأ بجي مالسلا هيلع لوسرلا

 نم عرفتي ام ضعب يف ءاهقفلاو ءاملعلا نيب فالتخالل لاجم كانه تاذلاب ةطقنلا

 يباحصلا ىلع فوقوملا ثيدحلا وأ يباحصلا لوق نوكي نأ وهو ؛طرشلا اذه

 يهنلا هيف ام ثيدح ءاج اذإ :ًالثم «فالتخا هيف ريصي نكمم «يآرلاب لاقي ال امم

 ال ءيشلا نع يهنلا نأ نظي نمف ءال مآ عوفرملا مكح يف اذه له «ءيش نع

 هنأ انآ يلثم نظي نمو ؛عوفرملا مكح همكح :لوقي داهتجالاب نوكي نأ نكمي

 ءيش نع ىهنيو دهتجي نأ ةمئألا نم مهدعب نم ءاج نملو يباحصلل نكمي

 يباحصلا ىلع فوقوملا ثيدحلا نوكي نأ :ًاذإ بجيف ًاتطخم هداهتجا يف نوكيو

 يف هنأ يف كش يأ هب طيحي ال هنأ بجي عوفرملا مكح يف هنإ :لوقن نأ داري يذلا

 :داهتجالاو يأرلا درجمب لاقي نأ لاجم ال نيح ؟كلذ نوكي ىتمو ؛عوفرملا مكح

 .لوألا طرشلا اذه

 ةقيقحلا يف دوعي لوألا طرشلا :يناثلا طرشلا لوقأ ام لبق وأ «يناثلا طرشلاو

 مسقني يبيغلا رمألا اذه نكل «ليلحتلاو ميرحتلا هيناعم نم وهو «يبيغ رمأ ىلإ

 عئارشلا نم ةعيرشلا لبق امب قلعتي مسقو «ةيمالسإلا ةعيرشلاب قلعتي مسق :نيمسق

 نوكي نأ يغبني عوفرملا مكح يف فوقوملا ثيدحلا نوكي يكلف «ةخوسنملا

 ؟اذامل ءاهلبق امب اقلعتم سيلو ةيمالسإلا ةعيرشلاب اقلعتم



 قلعتي يذلا خيراتلاو «تايليئارسإلا نم نوكي نأ نكمي هنأل ءديصقلا تيب انه

 هيلع لوسرلا لبق ام ىلإ قلخلا ءدب نم هانعم... مالسلا هيلع لوسرلا لبق امب

 .ليبقلا اذه نم وه هتثعبو مالسل

 وهو «تاقولخمو بئاجع نم تاوامسلا يف امع ثدحتي ثيدح انءاج اذإف

 مكح يف اذه ًاذإ نهذلا ىلإ ردابتيف داهتجالاو يأرلاب ًامزج لاقي نأ نكمي ال

 يباحصلا اذه اهاقلت يتلا تايلئارسإلا نم اذه نوكي نأ نكمم ءال نكل ؛عوفرمل

 ثيدحلا نوكي نأ يغبنيف كلذلو ءىراصنلاو دوهيلا نم اوملسأ نيذلا ضعب نم

 ةقالع هل سيل هنأب يحوي ام عوفرملا مكح يف هلعجن نأ داري يذلاو فوقومل

 .ةقباسلا عئارشلاب

 ةيليئارسإلا رومألا نم نوكي نأ نكمي ورمع نب هللا دبع نع ثيدحلا اذهف
 تباث يذلا نكل ءةكئالملا قاخ نمو «بئاجعلا نم ءامسلا يف امع ثدحنت يتلا

 نم نوكي نأ نكمي ال اذه نأ ًاروف ناسنإلا رعشي ًامامت كاذ سكع نآلا...

 ؟وه ام «صانم الو عوفرملا مكح يف فوقوم ًاذإ وهف ؛تايلئارسإلا

 هللا يضر لاق «حيحصلا دنسلاب سابع نبا نع يورملاو فورعملا ثيدحلا

 بسح ًامجنأ لزن مث ؛ةدحاو ةلمج ايندلا ءامسلا يف ةزعلا تيب ىلإ نآرقلا لزن :هنع

 ناك ولف «ليجنإلاو ةاروتلا نع سيلو نآرقلا نع ثدحتي :ًاذإ وهف ؛ثداوحلا

 ال :لاقيف ءقباسلا لامتحالا درو ليجنإلاو ةاروتلا نع فوقوملا اذه هثيدح

 نآرقلا ماكحأو نآرقلاب قلعتي مادام نكل ؛عوفرملا مكح يف وه لوقن نأ عيطتسن

 هاقلت دق يوارلا نوكيو الإ يبيغ ءيشب هنع ثدحتي نأ نكمي ال هب قلعتي ام لكو

 نبا فرعي نبأ نم بيغ اذه ةلمج لزن نآرقلا نوك هنآل ءمالسلا هيلع لوسرلا نم
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 ءامسلا يف ةزعلا تيب ىلإ لزنو «ليحتسم اذه تايلئارسإلا ضعب نم هاقلت سايع

 ثيدحلا اذه كلذل ؛هيلإ لصي نأ يرشبلا لقعلل [نكمي ال] قيقد ليصفت ايندلا

 . ةو يبنلا ىلإ هعفرب هيف سابع نبا حرص دق ناك ول امك هعم ءاملعلا لماعتي

 مكحب اهيلع مكحي نأ ًادبأ لهسلا نم سيل ةفوقوملا ثيداحألا نإ :راصتخاب

 .ملعلا لهأ رابك الإ هعيطتسي ال كلذو ءًادج ةقيقدو ةقيقد ةساردب الإ عوفرملا

 .انخيش اي ريخ هللا كازج :لاؤس

 .كيف هللا كراب كايإو :خيشلا

 .ايانثلاو سارضألاو ذجاونلاب اهيلع اوضع ةديرف ةدئاف هذه :ةلخادم

 .ًاريخ هللا كازج :خيشلا

 )۲٠۵/ ۷:0٩::٠٠( "رونلاو ىدهلا"

 دومحملا ماقملا له باب 71*11[

 ؟شرعلا ىلع إو يبنلا دوعق وه
 :[" ولعلا" يف يبهذلا لاق]

 نع - نادلجم وهو - هل " ةعيرشلا باتك " يف يرجآلا ركب وبأ ظفاحلا لقن

 دوعق يف ؛ةليضفلا هذه يف لاق هنأ دعاص نب دمحم نب ىيحي دمحم يبأ مامإلا

 :شرعلا ىلع ب يبنلا

 ب يبنلل ةليضف هيف ثيدح يف ملكتن الو ءاهيف يرامن الو اهعفدن ال

 ۶ یس
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 :["ولعلا رصتخم"" يف مامإلا لاق]

 ىسعإ :ىلاعت هلوقل مهضعب ريسفتو «...هاو هيف دراولا ثيدحلا نكل :تلق

 يفامل هتفلاخم عم شرعلا ىلع #8 هداعقإب «ًادومحم ًاماقم كبر كشعبي نأ

 عوطقم ريسفت وهف «ىمظعلا ةعافشلا دومحملا ماقملا نأ امهريغو "نيحيحصلا"

 وهو فيكف ؛ةجح هيف نكي مل ًالسرم كلذ حص ولو اا يبنلا نع عوفرم ريغ
 !؟نيعباتلا ضعب ىلع فوقوم عوطقم

 ثيدحلا اذهل نيفلاسلا نيثدحملا ضعب سمحت نم يهتني داكي ال يبجع نإو

 نظلا مهتءاسإو «هدر نم ىلع راكنإلا يف مهتغلابمو ءركتملا رثألاو يهاولا
 ةفئاط ءامسأ [ولعلا :يأ] لصألا يف ىلاعت هللا همحر فنصملا قاس دقو ! هتديقعب

 ذخأ هنأك هارأل ينإو "هرصتخم" يف نيرخآ ءامسأ دازو (1١؟5-75١ ص) مهنم

 :داجنلا ركب يبأ لوق لقن نأ دعب هنإف ! مهتقفاومو مهتفلاخم نيب ددرتي هنإف «مهتبیهب

 :تلقل «شرعلا ىلع ل ًادمحم دعقب هللا نأ ًاثالث قالطلاب فلح ًافلاح نأ ول"

 ."ترربو تقدص

 :داجأ دقو - هلوقب هبقعت دقف

 بوجو ىلإ ثدحملا اذهب ولغلا لآ فيك - ىوهلا نم هللا كظفح - رصبأف"
 ضعب لواحي لب ولعلا يف ةحيرصلا ثيداحألا نودريف مويلاو ءركنم رثأب ذخألا

 ."#«ىوتسا شرعلا ىلع نمحرلا# ىلاعت هلوق دري نأ ةاغطلا

 «ةافنلا ةلطعملا ءالؤه نيب طسوتلا باوصلا نأ ىلإ ريشي - هللا ةمحر - وهف

 ىلإ دوعي ١( 47 ص) رخآ ناكم يف هارت كلذ عمو «حصي مل ام تابثإ يف نيلاغملاو

 رشبلا ديس اهب درفنا ةميظع ةبقنم هيف نأب ًاحرصمو «هب ًالفتحم ءركنملا رثألا كلذ
 .«فيقوتب الإ كلذ دهاجم لوقي نأ دعبيو» :لوقيو ةا
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 هنوك ىلع ديزي ال - هذه ةلاحلاو - وهف «كلذك رمألا نأ به :لوقأف

 ماسقأ نم الإ لسرملا ثيدحلا لهف ءلسرملا ثيدحلا مكح يف وأ ثيدحلاك

 هيلع ىئبي فيك لب !؟ةليضف هب تبثت فيكف «نيثدحملا دنع فيعضلا ثيدحلا

 !؟شرعلا ىلع هعم #4 هيبن دعقي ىلاعت هللا نأ ةديقع

 نوكي نأ هلاوحأ ٌنسحأ يذلا رثألا اذه ىلع هنم ًادامتعا كلذ زوج نمف

 ولو ىتح لسرم ثيدح لكب ذخأي نأ همزليف - انركذ امك - لسرملا ثيدحلاك

 «ةلسرم ةدع ديناسأب ثدرو دقف «قينارغلا ةصق لثم «ةعيرشلل ةفلاخم نمضتي ناك

 امك إو يبنلا ىلإ اهعفرب اوحرص دقو «نيعباتلا نم اهيلسرم ىلإ ةحيحص يهو

 انع هللا افع - فنصملا ناك اذإف :"قيئاجملا بصن" ءاهب ةصاخلا ىتلاسر ىف هتنيب

 الإ كلذ دهاجم لوقي نأ دعبي هنأ ةجحب رثألا اذهب ذخألا ًاريخأ رربي - هنعو

 ىلإ اهوعفر دق نيعباتلا نم اهتاور نأ ةجحب قينارغلا ةصقب نذإ ذخأيلف «فيقوتب

 اهتاور نآلو عفرلاب حيرصتلا نم انركذ امل :ىلوأ اهب ذخألا لب ! ةحارص اا يبنلا

 .ربتعم لكل ةربع كلذ يفو ,دهاجم رثأ فالخب عج

 ,( 710 -۲۳۳ص)" ولعلا رصتخم "

[11°¥Y|هنم باب  

 :[لاق هنأ ولا يبنلا نع يور]

 .«شرعلا ىلع ىنسلجي»

 . (لطاب)

 :[مامإلا لاق]

 سنوي نب دمحأ نع نيقيرط نم (راصنألا عبط 00) "ولعلا " يف يبهذلا هركذ

 يا



 انأ انيب :لاق دوعسم نب هللا دبع نع قيلط نب ثعشأ نع رمحألا ةملس نع

 «ادومحم اماقم كبر كثعبي نأ ىسع# تغلب ىتح هيلع أرقأ 3 هللا لوسر دنع

 .هركذف :لاق

 وه دومحملا ماقملا نأ " حاحصلا " يف تبث هنأ [..هنالطب] ىلع لدياممو

 . ةو انيبنب ةصاخلا ةماعلا ةعافشلا

 نم ءاملعلا ضعب يتقي نأ ارئاح اههاجت لقعلا فقي يتلا بئاجعلا نمو

 نع(1١١-١8ا/و ٠٠١-1١١ ص) يبهذلا هركذ امك اذه دهاجم رثأب نيمدقتملا

 هللا نأ اثالث قالطلاب فلح ًافلاح نأ ول :لاقف نثدحملا ضعب الغ لب :مهنم دحاو ريغ

 !ترربو تقدص :هل تلقل «يناتفتساو شرعلا ىلع ةا ادمحم دعي

 ولغلا لآ فيك - ىوهلا نم هللا كظفح - رصبأف " :هللا همحر يبهذلا لاق

 يف ةحيرصلا ثيداحألا ندريف مويلاو «ركنم رثأب دخألا بوجو ىلإ ثدحملا اذهب
 شرعلا ىلع نمحرلا# :ىلاعت هلوق دري نأ ماغطلا ضعب لواحي لب ءولعلا

 ... "© ىوتسا

 .لطابلا ثيدحلا اذه الإ هيف سيل شرعلا ىلع ب هداعقإ نأ ملعا[و]

 .(5ه5-؟هه /۲)"ةفيعضلا"

 ةنسلا لهآ نع ميسجتلا ةمهت عفدو هنم باب ]۱٠۷۸[

 :[لاق هنأ لِي يبنلا نع يور]

 .(ريرسلا ىلع هع ىنشلْجي :لاق ؛#ًادوُمْحَع ًاماَقَم كبر َكَتْبَي نأ ىَسَعم ١)

 . (لطاب)



 :[مامإلا لاق]

 يف اهضعب ةباحصلا نم عمج ثيداحأل (فلاخم لطاب ثيدح) اذه

 .ةمايقلا موي ىربكلا ةو هتعافش يه دومحملا ماقملا نأ )٤۷۱۸(: "يراخبلا"

 )۸۱۳و ۸۰ 4و ۷۸۹و ۷۸و ۷۸1 /۲) "ةنجلا لالظ تتش نإ عجارو

 . (۱۹۷ )٤/ "روثتملا ردلا" ء(۲۳۷ ۰و ۲۳۹۹) "ةحيحصلا"و

 لهأ يفاونعطيل ؛ةيمهجلا خارفأو ةنسلا ءادعأ هلغتسي هنأ كلذ ىلإ فضأ

 «ماتلا هيزنتلا عم ءةنسلاو باتكلا يف ةتباثلا ةيهلإلا تافصلا نوتبثي نيذلا ةئسلا

 :- ليطعتلا نوبراحي امك - هتبراحمب اوفرع يذلا هيبشتلاو ميسجتلاب مهومريو

 نيملسملا هللا ىفك ءامهوحنو فاقسلاو يرامغلاكو «هبانذآو يرثوكلا لثمك

 "ةلسلسلا" هذه نم يناثلا دلجملا يف ثيدحلا تجرخ تنك دقو ءاذه .مهرش

 نع يور هنأو ؛كانه هتراكنو هتلع تنيبو «دوعسم نبا ثيدح نم (8705) مقرب

 .هنم ءاملعلا ضعب فقوم ًاركنتسم تركذو ءًافوقوم هريغ نعو ؛ًاعوطقم دهاجم

 ىلع هللا ىلإ دوعقلا ةبسن امهيف «عوضوم رخآو «ركنم ثيدحب هتعبتأ مث

 3" عباصأ عبرأ رادقم هنم لضفي ام":اهصن ةدايز امهنم لوألا يفو. هيسرك

 هنإف .هعجارف ءامهدانسإ ةيوقتو ءامهلاجر قيثوت يف مهضعب لهاست تركذو

 »)¥ - ٠١ ص) "ولعلا رصتخم" عوبطملا يباتك ةمدقم يف تركذ تنك امك .مهم

 . لطاب هعفر نأب هحيرصت عم ءدهاجم رثأل ةبسنلاب يبهذلا فقوم بارطضا

 كلت نم ةيميت نبا مالسإلا خيش فقوم ءارقلل نبأ نأ ديرأ ةبسانملا هذهبو
 :ظفلب اهوور نيثدحملا ضعب نأ ركذ دقف ءلوألا ثيدحلا ىف ةدايزلا

 ١ "عباصأ عبرأ الإ"



 هللا همحر خيشلا فعضف - رهاظ وه امك - اهيفنت كلتو ؛(عبرألا) تبثت هذهف

 قيلي ال امهنم لك يذلا ىنعملا نأ هتظحالم عم ءامهبارطضال نيتياورلاب ثيدحلا

 نکیل ْوَلَف":(595/17) "ىواتفلا عومجم" يف امك لاقف ؛هتمظعو هللا لالجب

 يف يفكت ينعي] هْذَه ْتَكَنَأ اَم ينك وَ ِ؛ِنيتَلَوُرلا فايا الإ ثيِرَحلا يف
 و رور

 لشن انو تالا هزأ لو قل لرش الو زخلا كل ع نكي 5و [هفيعضت

 كلا نم مَآ شرعا َنوُكيْذَأ شب رم لب تارلان رش يف

 عل یاو باتكأإ فلم لاذع

 تيل نو مط غو قرب ةكهملاب الإ ثلا مع امك كني ملغأ شعل

 . لْقَعْلاَو ةَنُسلاَو باكا ْنِم َمِلْع اهل فلام داف ىَنْعَم اَذَعَو

 كا نيف

 ماب

 ما ١

 © ساس ےس هلا ےس

 ميا ل نم معه ةنَوءَبرلا ةَمَطَع نيب نأ َكِلَد يف ِنآْرَقلا هَ َةَقيِرَط َّنِإَ

 هم ْمَظْعَأ بولا نأ سيو تاق وُلْخُملا َةَمَظَع ٌكْذَيَف ُكَتَمَظَع

 يف باوصلا نأ ىلإ بهذو «كلذ ىلع ثيداحألا ضعبب خيشلا دهشتسا مث

 ًايفاش ًانايب هنم هنايب مدقت امك ؛ىنعملا ثيح نم ينعي ؛يفنلا ثيدحلا ةياور

 .ركذ ىلع كنم اذه نكيلف «ىنبملا ثيح نم مزال ريغ كلذ ناك نإو ؛ىنعمل

 هل نوفلؤي نيذلا كئلوأ وأ ءفاقسلا كاذ لجد انئارقل نيبتي مدقت اممو

 مو



 هتديقع داسفل هنإف :ةيميت نبا مالسإلا خيش اميس الو «ةمذ الوآلإ مهيف نوبقري

 نم كلذ ريغبو «مسجم هنأب هيمرو حيرصتلا نع عروتي ال همهف ةلقو هلهجو

 يتلا هلئاسرف «عصانلا يلجلا قحلل دناعم ربكتسم هنأ ىلع لدت يتلا ليطابألا

 ؛قئاقحلا بلقو بيذاكألاو ءارتفالاو تهبلاب ةنوحشم ًاعابت هل اهنورشنيو اهنوفلؤي

 اهرشن يتلا هتلاسر يه اهف.تادلجم لب ًاريبك ًادلجم تناكل تعمج ول اهنأ ثيحب

 - ةحفاط يلاوحلا رفس لضافلا خألا ىلع درلا يف )١515( ةنسلا هذه يف

 مهزبني نيذلا نييفلسلا ىلع ءارتفالاو ليلضتلاو نيملاب - اهتراقحو اهرغص ىلع

 مالسإلا خيش ىلعو ء[ةصاخ] ةروصب لضافلا خألا ىلعو ! (نيفلسمتملا) بقلب

 .صخأ ةروصب

 تدرأ امنإو ؛كلذ نم زعأو قيضأ تقولا نإف «هيلع درلا نآلا يضرغ سيلو

 هبيذاكأو هتاءارتفا تائم نم ًادحاو ًالثم ءارقلا ىلإ مد نأ ثيدحلا اذه ةبساثمب

 نوقلطن نيذلا مويلا نيينيطسلفلا انناوخإب دوهيلا هلعفي ام هبشت يتلا ؛قئاقحلل هبيلقت

 ال هن ءارقلل دكؤي يذلا رمألا ! (ةليسولا رربت ةياغلا) :ةينويهصلا مهتدعاق نم

 زع هللا مهيلع ءارتفالا ىلع أر جت املالإو هللا دابع نم يحتسي الو هللا ىشخي

 .«هللا تايب َنوُنمْوياَل َنيِذَلا َبِذَكْلا يري اإ لوقي ّلَجَو
 نم بئذلا ةءارب ءارب اهنم وه لاوقأ ةدع ةيميت نبا مالسإلا خيش ىلإ بسن دقل

 ةيرف نايب نآلا انمهيو !! اهفالخب لوقي وه لب ء[مالسلا امهيلع] بوقعي نبا مد
 نأ دعب ( - ۲ ص) اهيلإ راشملا هتلاسر ةمدقم يف لاقف «تايرفلا كلت نم ةدحاو

 :تايرف ةدع هيلإ بسن

 هللا بنجب هسولج وه ل انيبن هب اندعو يذلا دومحملا ماقملا نإ :لوقيو"

 !!! عباصأ عبرأب ةفئاطلا هذه دنع ةردقملاو «ةيقبتملا ةحاسملا يف شرعلا ىلع

 ہا



 :لاق ةيشاحلا يف ."تاهرتلا نم كلذ ريغو

 ميق نبا هذيملتل "دئاوفلا عئادب" باتكو ۲٠١( /1) (!)"هتنس جاهنم" رظنا"

 ." 5١( - "9 /5) ةيزوجلا

 بذكلا دمعتي هنأو «هلجدب ةعانق ءارقلا ديزي امم خيشلا ىلإ هبسن اميف هتلاحإو

 صن اذهو «#مهبولق تهباشت# اوفشتكا اذإ هئارقب يلابيال هنأو «هيلع ءارتفالاو

 كفإلا كلذل نيقي ىلع ءارقلا نوكيل :ريوصتلا ةقيرطب ًالوقنم هللا همحر همالك

 فرعأ ال اذهف عباصأ عبرأ بناج لك نم شرعلا نع لضفي هنإ هلوق امأو" :نيبملا

 شرعلا نم لضفي ام هنأ ةفيلخ نب هللا دبع ٍثيِدَح يف ىور نكلو ءّالقان الو هل ًالئاق

 نم دحاو ريغ هيف نعط دق ثيدحلاو «تابثإلاب ىوريو «يفنلاب ىوري عباصأ عبرأ

 .هاوقو دهاوش هل ركذ نم سانلا نمو ءيزوجلا نباو يليعامسإلاك نيثدحملا
 يبنلا لوقك يفنلا مومعل در ظفللا اذه لثم نإف «ءيش هيلع دري ال يفنلا ظفلو

 وأ «عكار وأ ءدعاق وأ «مئاق كلمو الإ ؛عباصأ عبرأ عضوم ءامسلا يف ام»: لَم

 كلذ ءاباحس فك ردق ءامسلا يف ام :برعلا لوق هنمو ءعضوم اهيف ام يآ «دجاس

 يتلا تاحوسمملا رغصأو «عارذلاب ردقي امك «تاحوسمملا هب ردقي فكلا نآل

 لضفي ام هنإ ليق اذإف .ءيش لقأل ًالثم اذه راصف «هفك هئاضعأ نم ناسنإلا اهردقي

 هللا نأ نايب انه دوصقملاو «ءيش هنم لضفي ام ىنعمل ناك عباصأ عبرأ شرعلا نم

 سيلف هلاق أَي يبنلا نكي مل «ثيدحلا نأ مولعملا نمو «شرعلا نم ربكأو مظعأ

 مل يفتلاب هلاق ناك نإو «تابثإلا يفنلا نيب عمجي ملف هلاق دق ناك نإو «هنم انيلع

 دق امك «مهلوصآ بساني ام هيف اوركذ تابثإلاب هولاق نيذلاو «تابثإلاب هلاق نكي
 بهذم يف حدقي ال ًالطاب وأ اقح ناك ءاوس هلاثمأو اذهف «عضوملا اذه ريغ يف طسب

 لب ؛مهتعامج لوق وه سيل ًالطاب نوكي نأ ريدقتب هنأل .مهرضي الو ةنسلا له

 الح



 ةنسلا لهأ روهمج هدر ًالطاب ناك اذإو «سانلا ضعب هاور «ةفئاط هتلاق دق هنأ هتياغ

 اذه نوكي امف «لطابلا نم ًاريثك لوقي نيملسملا نم ًاريثك نإف «كلذ ريغ نودري امك

 ول هيفاذه لثم فرعي ام تاركنمل نم ةيمامإلا لاوقأ ىفو «نيملسملا نيدل راض

 ."7(ةنسلا لهأ ضعب هلاق دق ناك

 كناحب !؟هيلإ هناوعأو فاقسلا هازع ام هيف نيأف «هللا همحر خيشلا مالك اذه

 همزج مدع «عباصألا ثيدح ةحص يف فالخلا هتياكح هيف لب. ميظع ناتهب اذه

 تنك امك- ةنعنعلاو ةلاهجلا هتلع نأل «هنم ًابرغتسم اذه ناك نإو «هتحصب وه

 - كانه هنتّيب

 :اهنم ىل دب ال قح ةملك :ًاماتخو

 هنيب امك - ءيش لك نمو «شرعلا نم مظعأ ىلاعت هللا نأ ًاقح ناك اذإ

 شرعلا ىلع هعم ًادمحم سلجي هللا نأ داقتعا نوكيف «- مدقت اميف مالسإلا خيش

 .ةهادب ًالطاب

 نم قلخ شرعلا نأل زئاج نكمم وهف «ةيعملا نود شرعلا ىلع هسالجإ امأو

 نيباحتملا يف كلذ ءاج امك - رون نم ربنم ىلع وأ «هيلع هسلجأ ءاوسف «هللا قلخ

 لوقلا ىرنال نكل :نيرمألا نيب قرف ال - نيلداعلا نيطسقملا يفو «هللا يف

 عمج نع ميقلا نبا هاكح نإو ؛هب ثيدحلا توبث مدعل ؛شرعلا ىلع سالجإلاب

 . ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو. -كلذ ىلإ ةراشإلا تمدقت امك

 ةفيعضلا" ")1/ ٤۳/۲ ١١44-1١ (.

 ."ةفيعضلا":لصألا يف ًاروصم هرظنا )١(

Vé 
 ہا



 هلام يبنلل دومحملا ماقملاب دارملا نايب باب [ ١ ١ا/ة]

 :[ مامإلا لاق]

 ةصاخلا ةماعلا ةعاقشلا وهدو هجم اماقملا نأ "حا 1" يف تبث

 .(187ص)”ولعلا رصتخم"

 مظعأ يسركلا باب ]1۰۸۰[

 هلوأتي نم ىلع درلاو شرعلا دعب تاقولخملا
 :[ اپ هللا لوسر لاق]

 شرعلا لضفو «ةالف ضرأب ةاقلم ةقلحك الإ يسركلا يف عبسلا تاومسلا املا

 .«ةقلحلا كلت ىلع ةالفلا كلت لضفك يسركلا ىلع

 :[مامإلا لاق]

 * ضرألاو تاوامسلا هيسرك عسو# :ىلاعت هلوقل ريسفتلا جرخم جرخ ثيدحلا

 ىف ءاج امك «ناطلسلا ةعسو كلملا ىنعمب هلوأتي نم ىلع در هيفف. ًايونعم ًائيش سيلو

 ةياور نم هنأل ؛هيلإ هدانسإ حصي الف ؛ملعلا هنأ سابع نبا نع يور امو «ريسافتلا ضعب

 .ريرج نبا هاور.هنع ريبج نب ديعس نع ةريغملا يبأ نب رفعج

 . ريبج نبا يف يوقلاب سيل ةريغملا يبأ نبا :هدنم نبا لاق

 ضعب يف امك ؛ثيدحلا اذه ربغ يسركلا ةفص يف حصياال هنأ ملعاو

 هلمحي هنأو ءديدجلا لحرلا طيطأك ًاطيطأ هل نأو «نيمدقلا عضوم هنأ تاياورلا

 الل
 2 0 | ا ا اا



 ضرألا تحت يتلا ةرخصلا يف مهمادقأو :هوجو ةعبرأ كلم لكل ؛كالمأ ةعبرأ

 نم ًافعض دشأ هضعبو ©: يبنلا نع ًاعوفرم حصي ال هلك اذهف خلإ... ةعباسلا

 دضعي امم نآرقلا هيلع لد ام " باتك ىلع هانقلع اميف اهضعب تج رخ دقو «ضعب

 . يمالسإلا بتكملا عبط «هرخآب اقحلم " ناهربلا ةميوقلا ةديدجلا ةئيهلا

 .(0750 077/١ /١1)"ةحبحصلا"

 ؟يسركلا وأ شرعلا ىأر إب لوسرلا نأ تبث له باب 3

 .يسركلا وأ شرعلا ىأر هِي لوسرلا نأ تبث له :لاؤس

 .ثيدح يف ام ال -:باوجلا

 6010:51:17 /5) "رونلاو ىدهلا "

 :ثيدح حص له باب [ ١٠م5 ]

 ؟«ءاضقلا لصفل هيسرك بصن دقو «هللا ءاج دق»

 “«ءاضقلا لصفل هيسرك بصن دقو«١ هللا ءاج دق ثيدحلل ةبسنلاب :لاؤس

 ؟حيحص وه له

 اذإ نآلا رضحتسأ امانأ ةقيقحلا نكل ثيداحألا ضعب يف ءاج اذه :خيشلا

 باوج يدنع هيف ام ًاذإ ؛مالسلا هيلع لوسرلا نع ةتباثلا ثيداحألا نم كلذ ناك

 .نآلا حضاو

 (00 201:08 /140) "رونلاو ىدهلا"

 «..ملاظلا نم مولظملل ذخأيف هيسرك كلملا عضي موي ...» :هيف يذلا ثيدحلا دار لئاسلا لعل )١(

 .(087 مقر) "ةنجلا لالظ" يف ينابلألا هححص دقو

 ہا



 ةيؤرلا ةفص ىلع مالكلا باوبأ عامج

 مسوي





 ةمايقلا موي مهبرل نينمؤملا ةيؤر تابثإ باب ]8 ١
 ةرتاوتم كلذ يف ثيداحألا نأ نايبو

 :[مامإلا لاق]

 ةريثك ةمايقلا موي مهبر نينمؤملا ةيؤر تابثإ يف ةدراولا ثيداحألا نأ ملعا

 حراش :يأ" حراشلا مهنم. ةمئألا نم عمج هب مزج امك رتاوتلا دح تغلب ىتح ًادج

 :لاق مث اهضعب جّرخ دقو "ةيواحطلا

 نأب عطقي ةفرعم اهب طاحأ نمو ءايباحص نيثالث وحن ةيؤرلا ثيداحأ ىور دقو

 مث ثيداحألا نم بابلا يفام تقسل راصتخالا تمزتلا ينأ الولو ءاهلاق لوسرلا

 هيبشت وه لب «هلل اهيبشت رمقلاو سمشلا ةيؤرب ىلاعت هللا ةيؤر هيبشت سيل :لاق

 هقلخ ىلع هللا ولع ىلع ليلد هيف نكلو «يئرملاب يئرملا هيبشت ال ةيؤرلاب ةيؤرلا

 امإف.هلقع عجاريلف. ةهج يف ال ىري :لاق نمو ؟ةلباقم الب ةيؤر لقعت لهف الإو

 الو يئارلا مامأ ال ىري :لاق اذإف الإو ءيش هلقع يف وأ هلقعل ًارباكم نوكي نأ

 هعمس نم لك هيلع در هثحت الو هقوف الو ؛هراسي نعالو هنيمي نع الو .هفلخ

 .(۲۹ص)" ةيواحطلا نتم ىلع قيلعتلا"

 هنم باب [85]

 :[ اپ هللا لوسر لاق]

 اذإ مكب فيكف :لاق ءرمقلا ىلإ انّرْظَ :اولاق ؟ينع مكراصبأ صَحْشأ ام»

 .«! ؟ةَرْهَج هللا متيأر

 الل



 :[مامإلا لاق]

 ةيؤر :ةميظعلا ةمعنلا هذهل نيركنملا ةيضابإلاو ةلزتعملا ىلع ذر هيفو
 . ملعلا ىنعمب اهولوأت نيذلا اهل نيتبثملا ىلعو «ةمايقلا موي مهبرل نينمؤملا

 .( 1 هك- هه ١/ /۷)"ةحبحصلا"

 هنم باب |1۰۸٥]

 ليلدب ةنسلاو باتكلا بناجب ةمألا فلس مهف دبق ةيمهأ نع خيشلا ملكت ]

 ليس ع ْعَبَيَو ىدهلا هَل نت ام دعب ْنِميَلوُسّرلا ٍقِقاَشُي نمو :ىلاعت هلوق
 :[لاق مث €...ىلََ ام هلون َنِنِمْؤَملا

 ةيآلا نم هاندفتسا يذلا ديقلا اذه ةيمهأ حيضوتل ؛ًاطيسب ًالثم برضأ ٌةداع انآ

 يف ةبآ :ًاطيسب ًالثم برضأ «يباحصأو هيلع انآ ام» :لوألا ثيدحلا نمو «ةقباسلا

 يف ىلاعتو كرابت هلوق يهو :يهلإلا دارملا نايب يف تايآلا نيبأ نم ميركلا نآرقلا

 .(8377:ةمايقلا)#ةَرِظاَن ار ىلإ ٌفَرِضاَن ٍذِيمْوَي هوجو :ةنجلا يف ةنجلا لهأ فصو

 ّْنِم نأ يف ةحيرص يهو ةبآلا هذهل ةبسنلاب جراوخلاو ةلزتعملا فقوم ناك اذام

 ىلع اهب هللا نتمي ةمعن ربكأ يه لب ؛ةنجلا يف نينمؤملا ىلع ىلاعتو كرابت هللا مَع

 ةنجلا ميعن اوسن ىلاعتو كرابت هوأر اذإف «ةمايقلا موي مهبر نوري مهنأ :ةنجلا لهأ

 .معن ءاهلك

 مهنأل ؛اهوركنأ ام ال ؟اهوركنأ ؟ةيآلا هذه هاجت جراوخلاو ةلزتعملا لعف اذام

 اهولطع مهنكل «نيجعلا نم ةرجشلا جرخت امك نيدلا نم اوجرخل اهوركنأ ول
 ةرظان اهبر ميعن ىلإ :اولاق (7*:ةمايقلا)#ةَرِظاَن امر لإ .:ةحيرصلا اهتلالد اوفرح

 نايببل :ًافنآ نحن انلق امك ءًافوذحم ًافاضم اوردق «ةرظان اهبر ميعن ىلإ «ءيش اهيف ام



 ةغللا ىلع مئاقلا يهلإلا مالكلا نع ًالضف ةيبرعلا ةغللا مهفت نأ يغبني فيك

 :كل لوقي يخأ اي.ال

 ءاج مهفي له معن دمحأ ءاج :لوقأ انآ «ةيبرعلا ةغللا تلطعت تناك الإو «كلذل

 لطعي باوج یف ام ؟اذه ليوأتلاب تئج نيأ نم ىخأ اي «هنبا ءاج :دمحأ ءاج «هنیا

 باتكلا صوصن ريسفت يف مهريغو ةلزتعملا لعف اذكمه انهف «ةيبرعلا ةغللا

 .معن ؛ةنسلاو

 .قحلا نومهفيو :ةلخادم

 يف كلولوقي كلذل مهءاوهأ قفاو ام قحلا نكل ءقحلا نومهفي :خيشلا

 اوسيل لوقن ام مهنأ :اذه ىنعمو «هلقع يف لخد ام ؟هليلد وه ام «ليوأت ةرورض

 لجو زع هللا نأل ؛فيعضو صقان مهناميإ نأ ةأرج لكب :لوقن نكل ءاقلطم نينمؤم

 ىّدمِدِيفبْيَرال باكل كلذ ا :ةرقبلا ةروس علطم يف لوقي

 ةفص لوأ (”:ةرقبلا»«بَِمْلاِب دوو َنيِذَّلال ؟مه نم ١[ رف(

 .بيغلاب نونمؤي نيذلا :نيقتملا

 ىقب مه «ةفسلف ديرت ام (1؟:ةمايقلا>#ةَرِظاَن ار ىلإ :بيغلا نم.بيط

 ؟اهناكم نع لبجلا ليزت نأ عيطتست «ةيرشبلا ىوقلا :لثم يرشبلا لقعلا نولمعتسي

 ؟اذام كلذك «دولحم عمسلا دودحم رصبلا كلذك :ةدولحم ةيرشبلا ةوقلا ہال

 :ةيآلا اوعمسي امل مهف ءًافيعض لح ناسنإلا :ينعي ءيش لك امامت دودحم لقعلا



 :هانعم (7*:ةمايقلا)#ةَرِظاَن احر لإ :انلق اذإ نحن ديكأ (17:ةمايقلا) #ةَرِظاَن امر لإ

 يتلا تاهبشلا هذه نم «هرخآ ىلإ مادق هانعضو «قوف هانعضو ةهج يف هانرصح

 هسفن فصو هنأ اوسن قلاخلا نكل «نيقولخمك مهلوح هنودهاشي امم اهوقتسا

 .ةيبلس :ىرخألاو :ةيباجيإ :امهادحإ نيتنثا نيتفصب

 وهو لاقف :ىلاعتو كرابت هل هيزنت ةيبلسلا ء«هيف ةمئاق ةفص :ةيباجيإلا

 .ريصبلا عيمسلا

 .(۱۱:یروشلا) ىس ِهلْثِمَك سيل :ةلخادم

 .(١1:ىروشلا)#ُديِصَبلا ٌعيِمَّسلا َوْهَو ءيت هلک سيل :خيشلا

 تافص نم كلاب يف رطخي ءيش يأ هنأ هيزنت (١١:ىروشلا) 2# يت ِهِلْثِمَك سل

 هلثمك سيل ًاسأر لوقتب ءانتافص لثم نوكي ول رمألا كيلع طلتخي لجو زع هللا

 دوجو الو هل ةقيقح ال نهذلا يف مئاق ىنعم نع ةرابع وه له نكل :ءيش

 ميدق يبرع مسا ءاقنعلا ءاقنعلا روصتن نأ عيطتسن نآلا نحن :ينعي «هاشاح!؟هل

 هنإ ءاهلاثمأو ةليلو فلأ ةصق يف «يرحبلا دابدنسلا هنع ثدحتي ريبك ربط «ىلايخ

 اهيف ةصقلا يكحيبو ؛ةبقلا لثم هلعلطيب يللا ضيبلا :ينعي ريبك ريط نع ةرابع

 .لايخ يف لايخ اهلكو ةفارط اهيف :ينعي

 «ءناصقنلا تافص لك نع هزئمو ءلامكلا تاقص لك هل يذلا لجو زع انبرف

 تافص لك هل وهف ءضرألاو تاومسلا قلخ وه لب «كلذ ْنِم ربكأ هللا !؟لقعلا اذه

 ہا
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 امف «كلذك رمألا ذإ :لامكلا تافص لك اهلو ءةقيقح ةدوجوم تاذ وهف ؛لامكلا

 ةنؤم انافك دق لب ءاتدنع نم هفصن نأ لقعلا يف لاجم انل سيل ؟لجو زع هتافص يه

 .ةنسلا يفو باتكلا يفانل هسفن فصو نأب انلوقع ديرجت

 لاق امك نينمؤملا نأ (؟*:ةمايقلا)#ةَرِظاَن اجر لإ :تافصلا هذه ةلمج نم

 :لوقن نأ عيطتسن ءارعشلا ءاهقف دحأ

 لاثم نم برضو هيبشتو فيك ربغب نونمؤملا هاري

 دوجو مدعل جراوخلا اهركنأ «ةلزتعملا اهركنأ ةرخآلا يف ةتباث هللا ةيؤرف «معن

 ءاهيناعم اولَّطعو اهوفّرح مهنكلو :ةدوجوم صوصتنلا ال «ةنسلاو باتكلا صوصن

 :ًاذإف ءاهلئالد قئاقح مهراكنإ عم صوصنلا هذهب مهناميإ نم ًائيش اودافتسا ام :ًاذإف

 تيب انه ؟ىنعملا فرعن فيك ظوفحم صنلا ٌىنعمو ًاظفل صنلاب نمؤن نأ بجي
 .حلاصلا فلسلا هيلع ناك ام ىلإ عوجرلاب :لاقي امك ديصقلا

 لهف ءةيفلسلا راثآلاب مث ةحيحصلا ةنسلاب مث «نآرقلاب ءيش لوأ رسفي نآرقلا

 امير ىلإ ةَرِضاَنٍِيَمْوَيٌةو جو :ةبآلا هذه ريسفت حلاصلا فلسلا دنع دجن

 عم قفتي فلسلا نع يتأي رثأ لك أدبأ !؟اهبر ميعن ىلإ :يأ (5*:ةمايقلا#ةَرِظاَن

 ةيآلا نأ ىلع ةلالدلا يف ةحيرصلا ةحيحصلا ثيداحألا عم مث «ًآلوأ ةيآلا رهاظ

 وأ «ةيبهذمب بصي مل «نوّهب بصي مل ناك اذإ يبرع لك اهمهفي يتلا اهرهاظ ىلع

 ىتش ا اوث نيز للل :ىلاعت لاق ىرخأ ةيآ كانه «ةتيقم ةيبزح
 َنيِذَّلِلا :ملسم يف حيحصلا ثيدحلا يف ةيآلا هذه ريسفت ءاج (١۲:سنوب)6ةداَيزَو

 يف هللا ةيؤر :يأ 5:سنوي)#ةَةاَيْزَو# .ةدجلا :يأ (75:سنوي)# یتا اوُنَسْحَأ
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 هللا محر :لوقأ راصتخاب لاؤسلاب لئاسلا دارأ امم رثكأ تلطأ يلعلو راصتخاب

 :لاق يذلا ميقلا نبا

 هيوْمَشلاب سيلةباحصلا لاق 2 هلوسرلاق هللا لاق ملعلا

 هيقف يأر نيبو لوسرلا نيب ةهافس فالخلل َكَبْضَت ملعلا ام

 هيبشتلاو ليثمتل نمًارذح  اهيفنو تافصلا دج الوًالك
 .ةباحصلا لاق هللا لوسر لاق هللا لاق ملعلا وهاذه

 هللا لاق :نينثا مالكلا اذه نم نوذخأي اهلك ةيمالسإلا قرفلا مويلا

 كنوتأيو هللا لوسر لاق هللا لاق ام ىلع اوروديو اوغليب نکل «هللا لوسر لاقو

 ةديدجلا ةقرفلا :كلذ ىلع الاثم مكبسحو ؛ناطلس نم هب هللا لزنأ ام بهذمب

 ةيمالسإلا قرفلا رخآ ءالؤهف «ةيدمحألاب نوّمسُي نيذلا ةينايداقلا ةقرف يهو
 ةيكيرمألاو ةيبروألا يف ةعئاش ةوعد اهلو زورب اهلو :صوخش اهلو نايك اهل يتلا

 .مالسإلا مساب

 ارحلا هللا تيب ىلإ نوجحيو ءسمخ تاولص نواصي نوملسم ءالؤه
 لوقلا ىلإ اوقبسي مل ةنسلاو باتكلا يف ةصوصنم ةيعرش قئاقح نوركني مهنكلو

 كانه نوكي نأ نوركتي :ًالثم مهف ؛ةرعاشألا ةيديرتاملاو ةلزتعملا لثم شم ءاهب

 نوركني له.بيط «نجلا ةروس مسا نآرقلا يف ةروس كانه هنأ عم نجلا مه قلت

 لثمك نجلا ىنعم متمهف ام متنأ :انل نولوقي نكل.ال ؟ةروسلا نوركتي نآرقلا

 ال ؟نييمسم ىلع الإو دحاو ىمسم ىلع نالدي نيذه نيظفللا رشيلاو سنإلا

 قلطت ةثالث ءامسأ نجلاو رشبلاو سنإلا ثلاث ىمسم اوباج يقب مه ءدحاو ىمسم

 را نم يِئَئَقَلَح# :نآرقلا يف ةيآب مهل ينأت امل.رشبلا :مهو دحاو ىمسم ىلع

 يقيقح نيط الو ءةقيقح ران يه ام هذه :كل لوقي (1؟:فارعألا)# ِنِيِط ْنِم ُهَتمَلَحَو

 ا ٤ ۷۱



 هللا قلخ)» :ملسم يف حيحصلا ثيدحلاب هل بيجتب املو زاجم ءزاجم اذه امنإ

 :كل لوقي '”(مكل فصو امم مدآ قلخو «ران نم ناجلا قلخو «رون نم ةكئالملا

 ال داحآ ثيدح «ينعپ رتاوتم وه ام ثيدح «داحآ داحآ ثيدح «داحآ ثيدح اذه

 عم ةديقع هب تبثت ال ثيداحألا ثيدح نأ :يهو ةلالض هذهو «ةديقع هيف تبثت

 «نورقب ةلالضلا هذه ىلإ اوقبس ةينايداقلا «ينايداق بهذم وه ام ديدشلا فسألا

 .رشبلا وأ سنألا مهنأب نجلا ريسفت ىلإ اوقبسي مل نكل
 يذلا بالطلا ىلع ررقي فيرش هومسي يذلا رهزألا ءنآلا فيرشلا رهزألا

 هب جتحي ال حيحصلا ثيدحلا نأ مالسإلل ةوعدلل ةيمالسإلا ملاعلا يف مهوعزوي

 ةديدع قرط نم ءاج نوكي :ينعي ؟رتاوتم ىنعم ام ءًارتاوتم ناك اذإ الإ ةديقعلا يف

 نم ةرشع نع نيعباتلا نم ةرشعو «ةباحصلا نم ةرشع يف هاور نوكي :ينعي
 .اذكهو... ةباحصلا

 ..نوجش وذ ثيدحلا :لاقي امك نكل ءرصتخأ نأ تدرأ :لاح لك ىلعو

 .ليطعتلا نم نوديفتسي اذام :ةلخادم

 .عرشلا اومكحيب ام مهلوقع اومكحيب لقع ءاوهألا عابتا :خيشلا

 .(4:ناقرفلا)4ُهاَوَه هه لَكَ نم تيارا ءرمألا وه اذه :ةلخادم 3

 .معن يآ هاوه :خيشلا

 . ةديقعلا هذه ررقي هنأو فيرشلا رهزألا ةبسانمب ًاديج ركذأ :دهاشلا

 (۹:۲۷/۱۹۹۱٤:١۰)و (۰۰ 01# /151) "رونلاو ىدهلا""رونلاو ىدهلا"

 مقر "ملسم" (1)
۷1۸۷). 
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 ةيؤرلا صوصن رتاوت باب ه3
 جورخ ةديقعل ةنسلل نيبستنملا ضعب ليوأت نم اًروص ركذ نأ دعب مامإلا لاق]

 :[مالسلا هيلع ىسيع لوزنو لاجدلا

 نيلّطعملاو ءةّنَسلا ىلإ نيمتنملا ءاملعلا ءالؤه نيب قرفلا ام !يرعش تيلو

 ناميإ نيبو ؛هايإ هلتقو مالسلا هيلع ىسيع لوزنو «لاجدلا جورخب صوصنلا هذهل

 اهايإ مهليوأت عم ؛ةنسلاو باتكلا صوصنب نمؤُت يتلا ةلاضلا قرفلاو «ةينطابلا

 ةرتاوتملا صوصنلا نوركني نيذلاك ؛اهقئاقحب رفكلا ىلإ ةياهنلا يف يدؤي ًاليوأت
 ةيؤر اهنم دوصقملا نأ ليوأتب ؛ةرخآلا يف مهبرل نيئمؤملا ةيؤرب ةنسلاو باتكلا يف

 هللا ٌلوسر ْنكلو# :ىلاعت هلوقب -اومعز - نونمؤي نيذلا ةينايداقلاكو ! مهبر ميعن

 هدعب نيريثك ءايبنأ ءيجمو ةوبنلا ءاقبب نولوقي مث 4٠(: :بارحألا»4نييبنلا َمَئاخو
 كوباجأ ؛ةيآلا هذه نع مهتلأس اذإو ! «ينايداقلا دمحأ مالغ از ريم» مهنم ؛ هازل

 لب ! لبق نم نوملسملا اهمهف امك سيل اهانعم نكلو - !ًاعبط - اهب نونمؤي مهنأب

 يدجي لهف ! عبصألا ةئيز متاخلاك ؛مهتنيز :يأ ؛نييبنلا متاح نكلو :ىنعملا

 !؟قحلا اهريسفت ريغب اهو رّف نأ دعب ًائيش هللا دنع اهب مهناميإ

 هيلع ىسيع لوزنب ةرتاوتملا ثيداحألاب ءاملعلا ءالؤه ناميإ نإ :لوقأ كلذك

 ؛يزمرلا ريسفتلا كلذب اهايإ مهريسفت عم ًائيش مهيدجي ال ؛لاجدلل هلتقو مالسلا

 صوصنلا ىلع علطا ام اذإ ىوهلا نع درجتم ملاع لك هب عطقي ام فالخ هنآل

 .امهيف ةدراولا

 , (۲۲-۲۳ص)" لاجدلا حيسملا ةصق"
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 «َنورظنَي ِكِئاَرَأْلا ىلع :ىلاعت هلوق ريسفت باب [۱۰۸۷]
 ؟اًمئاد مهبرل نينمؤملا ةيؤر كلذب دوصقملا لهو

 ولعلا تابثإ مزلتسي ةيؤرلا تابثإ نأ نايبو

 .(57:نيففطملا) 4 نو ٌرْظنَي ِكْئاَرَألا لع :ىلاعت هلوقل ةبسنلاب انخيش :لاؤس

 هللا ىلإ رظنلا هنأب رظنلا اذه رّسف ةمئألا ضعب ىنعي ةمثألا لاق ىذلا رظنلا

 موي لك هللا ىلإ رظني نم وه ةلزنم ةنجلا لهآ ىلعأ» نإ ثيدح كانه مث ءىلاعت

 فصو كانه لهف «(عماجلا فيعضا يف هومتدروأ دق ثيدحلا اذه نأ عم «نيترم

 رظني ةعمجلا موي يف ةنجلا يف نأ ثيدح ءاج دقو ةنجلا يف مهبرل نينمؤملا ةيؤرل

 ِتِئاَرَأْلا ىلَع# ةيآلل ةبسنلاب انه ريسفتلا ينعي نوكي فيك ينعي مهبرل نونمؤملا هيف
 .(۲۳:نفضفطمل )4نو ظن

 موي كانه كلذ عمو «نورظنب كئارألا ىلع نوثكتم كئارألا ىلع نورظني مهف

 ؟اذه هجوي فيكف فيعض ًاضيأ اذه ىف درو يذلا ثيدحلاو رظنلل صصخي

 نع لأست مآ مهبرل نينمؤملا ةيؤر لصأ نع لأست له هللا كحماس :خيشلا

 اهيف نورظني يتلا تارملا ددع نع لأست مآ ؟مهبر ىلإ اهيف نورظني يتلا تارملا

 ناك نإ ًاثلاثو ًايناثو ًالوأ ًالاؤس ددحت كنأ ولف ةريثك بعش وذ كلاؤس ؟مهبر ىلإ

 كلاؤس يف ناك نإف ءًاباوجو ًالاؤس نيرضاحلل حضوأ اذه نوكي روصتن امك رمألا

 . مهألاف مهألاب اذإ أدبأف ةلئسأ ةثالث

 .(7:نيففطملا) 4 نو ٌرُظنَي ِكِئاَرَأْلا لع : ىلاعت هللا لوقل ةبسنلاب بيط:لاؤسلا

 . لوألا اذه ربتعي ينعي ؟ةنجلا يف مئاد اذه له

 مس



 . ًاعبط :خيشلا

 ؟تقولا ثيح نم مئاد دصقأ :لاؤسلا

 .كيف هللا كراب لاؤس ددح يخأ اي «ةميدقلا اهتداعل ةميلح تعجر :خيشلا

 ... مه ينعي :لاؤسلا

 ؟ةيؤرلا لصأب نمؤم تنأ له :خيشلا

 .ًاعبط معن :لاؤسلا

 ؟كلاؤس وه ام ًاذإ بيط :خيشلا

 ؟ةنجلا يف تقو لك يف مئاد رظنلا اذه نأ :لاؤسلا

 . تقو لك مئاد يردن ام :خيشلا

 ... رمألا ينعي ًاذإ :لاؤسلا

 ىّنسَملا ةعمجلا ثيدح نع ًالثم تلأس اله ؟لاؤسلا اذه لثم اذامل :خيشلا

 ًاذإ حيحص وه هلل دمحلاو معن لوقن ؟ال مأ حيحص له ديزملا مويب ثيدحلاب

 اذاملو ؛ملع اندنع ام ةظحل لكو ةعاس لك امأ :ةعمج موي لك مهبر نوري نونمؤملا

 فقت مل كنأ تملع ام دودح يف ملعت كش الب تنأو ةيبيغلا رومألا يف لاؤسلا

 الو اذه تملع ام ال ؛:ةعاس لك يفو ةظحل لك يف مهبر نوري نينمؤملا نأ ىلع

 .نمؤم لك ىلع بجي يذلا ًاذإ ءاقالطإ كلذ ملعي كريغ

 .مالسلا مكيلعو مكيلع مالسلا :ةلخادم

 تيرغتسا انأ كلذلو :ةنسلاو باتكلا يف تتبث يتلا ةيؤرلا لصأب نمؤي نأ وه

 الاخ
 يا



 .(7*:نيففطملا»4َنوُرْظنَي ِتِئاَرَأْلا َلَع:ىلاعت هلوق نع تلأس امنيح يف رمألا لوأ

 حضوأ صوصن كانه نكل ءمعن باوجلا ؟مهبر ىلإ نورظني ىنعم اذه له
 ركذن نأل ةجاحب انسل نآلا ةجاحب سيل اذهو ةيآلا هذه نم ةيؤرلا لصأ تابثإ يف

 نينمؤملا نأ يف كش هدنع لقألا ىلع نيرضاحلا نم ًادحأ دقتعأ ال ينأل اهنم ًائيش

 ةرعاشألاك اهليوأت قيرطب تافصلا نوركني نيذلا ىتح ءةمايقلا موي مهبر نوري

 نينمؤملا ةيؤرب نونمؤي مهنأ مهيلع ةجحلا ماقتو هب نوجتحي امم ًالثم ةيديرتاملاو
 جراوخلاو ةلزتعملا ءالؤه جراوخلل ًافالخو ةلزتعملل ًافالخ ةمايقلا موي مهبرل

 ةيرعشألاو ةيديرتاملا امأ ؛ةمايقلا موي مهبر نوري نينمؤملا نأ نوركني

 مهبر نوري نينمؤملا نأ يف مهناميإ يف ثيدحلا لهأ ةنسلا لهأ نوكراشي مهف

 .ةمايقلا موي

 هشرع ىلع لجو زع هللا ءاوتسال نيركنملا رهظ ةمصاق يه ةجح يتأت انه

 ةرعاشألاو ةيديرتاملا كرتشا يتلا ةيؤرلا هذه نأل كلذ .هتاقولخم ىلع هئالعتساو

 .لجو زع هللا ولع تابثإ مزلتست اهب ناميإلا يف ثيدحلا لهأ عم

 كلذ عمو هقلخ ىلع هللا ولع نوركنت فيك :مهل لاقي ءولعلا نوركني مهو

 نوركنت متنأو مهبرل نينمؤملا ةيؤر نولقعت فيكف «مهبرل نينمؤملا ةيؤر نوتبثت

 ؟هقلخ ىلع لجو زع هللا ولع

 هتحئار تألم ينعي يذلا لجرلا كاذ دجت نآلا كلذلو داضتو رفانت اذه

 ةديقع يهو ةديقعلا هذه تابثإل ًاقالطإ ضرعتي ال ًاعيمج نينمؤملا فونأ ةهيركلا
 ةديقعو ةرعاشألا ةديقع نأ عم نيملاعلا برل نينمؤملا ةيؤر نينمؤملا ةيؤر
 سيل لجو زع هللا:مهلوق لاطبإل يفكت اهدحو ةديقعلا هذه نآل ؟اذامل ةيديرتاملا

 . اهلك تاقولخملا قوف سيلو شرعلا قوف
Ta 1 



 عامجإو ةنسلاو باتكلا يف اهتوبثل هذه ةيؤرلا لصأب نِمْؤُت نأ بجي ًاذإ

 فقيف ليصافتلا يف لوخدلا امأ :ةرعاشألاو ةيديرتاملا نم فلخلاو فلسلا

 نينمؤملا نأو ةعمجلا موي ثيدح ديزملا ثيدح انملع ءاهنم ملع ام دنع نمؤملا

 رثكأ قمعتن نأ انل زوجي ال لب نيفلكم انسلو «كلذب انمآف ةعمج لك يف مهبر نوري

 .كلذ نم

 تركذ امك نيذلا ةيديرتاملا ةيفنحلا ءاملع دحأ ةلوق ةبسانملا هذهب ينبجعيو

 نينمؤملا ةيؤر يهو ىمظعلا ةمعنلا هذهب ناميإلاب ثيدحلا لهأ عم نوكرتشي ًافنآ

 هاري :يديرتاملا يفنحلا لضافلا ملاعلا لجرلا اذه لاق ةمايقلا موي مهبرل

 هيبشتو فيك ريغب نينمؤملا هاري ءلاثم نم برضو هيبشتو فيك ريغب نونمؤملا

 . لاثم نم برضو
 )0:10:5 رات 0 1:1 £: خلو( 5 /۳۸) "رونلاو ىدهلا"

 ؟ةمايقلا موي هتروص ريغ ىلع ىلاعت هللا يتأي فيك باب ]1٠١84[

 نبا نع رثأ هيف درو ,رافغلا يلعلل ولعلا رصتخم باتكل ةبسنلاب :لاؤس

 ثيدحيب دصقأ ؛ةروصلا ثيدح هل ركذ دقو «باتكلا اذه يف ححصم نوشجاملا

 مهيتأي امك ةمايقلا موي هتروص ريغ ىلع ةروصب لجو زع هللا يتأي امدنع :ةروصلا

 :هلأس هنأكو .ثيدحلا اذه... نيرضاحلا دحأ ىلع لكشتسا هنأكف .هتروص ىلع

 كانه نكي ملو «هتروص ريغ ىلع هارتف كينيع ريغي هنإ !قمحأ اي :لاقف ؟ريغتي فيك

 ؟ةلأسملا هذه يف حيحصلا مهفلا نوكي فيكف ءاذه ىلع ةيشاحلا يف قيلعت

 لجو زع هللا نإامنإو ءليق امك سيل... حيحصلا مهفلا :خيشلا

 i) :۳۸:۲۹ /ب١۲)" رولا ةلحر"



 هتيؤرل باجحلل ىلاعت انبر فشك ىف باب [١١م0]

 نجلا لهآ لد اذإ» :لاق هلي هللا لوسر َّنأ :- هنع هللا يضر - بيهُص نع

 ؟اَنَموُجُو ضي ملأ :َنوُلوُفيَف ؟مُكذيزأ انيس ٌنوُديرُت :َيلاَعتَو كرام فلا لوب جلا
 ْمِهْيَلإ بح ايش اوُطعَأ اَمَف باَججلا ُفِشْكَيَف ؟راتلا ىِ جَو جلا لذت ملأ
 . ملسم هاور.اْوُهيَر ىلإ رَظَتلا نم

 :[باجحلا فشكيف © هلوق ىلع اًقلعم مامإلا لاق]

 نأ دابعلل هنم باجح وهو «باجحلا ىلاعتو كرابت هللا فشكي يأ

 ىلإ رظنلاب انيلع لضفتي نأ ىلاعت هلأسن ؛هلالج لج هوريف مهنع هعفريف هوري

 .ميركلا ههجو

 .(54"ص)" نيحلاصلا ضاير قيقحت"

 رونلا ىلاعت هللا باجح باب ]

 :[ و هللا لوسر لاق]

 ,رونلا هباجح....هعفريو طسقلا ضفخي «ماني نأ هل يغبني الو «ماني ال هللا نإ)

 .(ناخيشلا هجرخأ) «هرصب هكردأ ءيش لك ههجو تاحبس تقرحأل اهفشك ول

 :[ مامإلا لاق]

 يف ىلاعتو هناحبس هارت نأ اهلك راصبألا بجحي يذلا وه باجحلا اذه

 ينأ رون :؟كبر تيأر له :لئس نيح هلوقب لَ يبنلا هيلإ راشأ يذلا وهو ءايندلا

 .ىتأيس امك.هارأ

 (85ص) "ولعلا رصتخم"



 ةمايقلا موي رافكلا نع ىلاعت هللا بجتحي له باب ]

 ؟هنع نوبجحي نيذلا مه مأ

 نأ نولوقي ءابطخلا نم ًاريثك انعمس ينعي لجو زع هللا ةيؤر ةلأسم يف :لاؤس

 الك :نيففطملا ةروس يف ةيآلا نأ عم ةمايقلا موي رافكلا نع بجحني لجو زع هللا

 نوبوجحملا مه نونوكي :ينعي (166:نيففطملا4َنوُبوُجْحَمل ٍذِقَمْوَي ْمُهّبَر ْنَع مِ
 .بوجحملا وه لجو زع هللا سيلو

 .معن :خيشلا

 رافكلا نع بجحني لجو زع هللا نأ لوقي نم يف انخيش مكيأر ام :ةلخادم

 ؟انخيش ةحيحص نوكت ةرابعلا هذه «مهيلع رهظي نينمؤملل هماركإ باب نمو

 .ةيهلإلا تاذلا نع ريبعتلا ىف بدأ

 ۰۱:۰٤:۲۰( /۷۹۸) "روللاو ىدهلا"

 كلاسم ضعب ركذ باب ]11°4۲[

 ةيؤرلا ةفص راكنإ ىف لالضلا لهأ

 نييعقاو نيلثم برض مث «فلسلا مهف نع بكدتلا ةروطخ نع خيشلا ملكت]

 :[لاقف كلذ ةجيتن ىلع

 ةلزتعملا مه... قيرع ميدق :امهدحأ «نيبهذمل نيلثم ةبسانملا هذهب برضاف

 ةعيشلا مويلا مهعمو ًالثم ةلزتعملا ؛ةينايداقلا مهو ثيدح ديدج :رخآلاو :مهلاثمأو

Y۲ 
 يا



 هللا ةيؤر نوركني (45:ماعنألا)4ميِلَعلا زيرا ٌريِدقَت كِل :ردقلا نوركني ةيضابإلاو
 يف اهنم ناك ام وأ ردقلا يف اهنم ناك ام ءاوس تايآلا نوركتي ال نكل ؛ةرخآلا يف

 .مهءاوهأ قباطت ىتح اهيلع نورودي نوفلي اهنولوأتي مهنكل هللا ةيؤر

 «حلاصلا فلسلا هيلع ناك ام نوفلاخي نكل ةنسلاو باتكلاب نولوقي مه :ًاذإف

 اَمِْعَبْنِم َلوُسّرلا قامي نمو :ىلاعتو كرابت هلوقب نوُييعملا مه فلسلا اذه
 ْتءاَسَو َمَتَهَج ِهِلْضْنَو وتا لو يمول يبس يع ْحِبتيَو یتش هَل ایت
 يفكي الق كلذلو ؛حلاصلا فلسلا مه :نينمؤملا ليبسف (١1ه:ءاسنلا)#َريِصَم
 نوبعالتي مه مث ةنسلاو باتكلا ىلع :اولوقي نأ نيثدحملاو ىمادقلا ككئلوأ

 الو ًادج طيسب لاثم «مهئاوهأ عم قفتتل ةديدج يناعمب نوتأيو تايآلا هذه يناعمب
 ةرظاك ار ىلإ ٌةَرِضاَت ٍذِئَمْرَي ةو ُجو# :ىلاعت لاق ؛هلوح ثيدحلا ليطن

 هللا اهب نتمي يتلا ةيهلإلا ةليضفلا هذه ..ةّنِملا هذه نوركني ةلزتعملا (7-78؟:ةمايقل)

 :لضافألا ءاملعلا دحأ لاق امك هنوري ثيح «ميعنلا ةنج يف هدابع ىلع

 لاثم نم برضو هيبشتو فيك ريغب نونمؤملا هاري

 لإ رضا ٍذِئَمْوَيٌهوُجَو# :اولاق نکل ةبآلا اوركني مل ال ؟ةيآلا اوركنأ لهف

 اوركنأو ةبآلا ىلع اوفل «ةرظان اهبر ميعن ىلإ :يأ (7-58؟:ةمايقلا)#ةَرِظاَن اي

 ريسفت يف مالسلا هيلع هلوق لثمك ؛ةحيحصلا ثيداحألاب اوهبوج ام اذإ ءاهتقيقح

 حيحص يف ثيدحلاو مالسلا هيلع لاق (؟:سنوي)#ُةَداَيِزَو ىتْسُلا# :ةميركلا ةيآلا

 : هلا هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر صاقو يبأ نب دعس ةياور نم ملسم

 ثيدحلاو ءةدايزلا هذه «ةرخألا يف هللا ةيؤر :ةدايزو ءةنجلا :ىنسحلا مهلا

 ةليل رمقلا نورت امك ةمايقلا موي مكبر نورتس مكنإ» :لوألا نم رهشأ وهو رخآلا

 ثيدحلا اذهب اوهبوج اذإ «هتيؤر يف نوُراضت ال١ :ةياور يفو «نوماضت ال ردبلا

 فقر ا



 اهب ذخؤي ال داحآ ثيداحأ ىهف ةحيحص تناك نإو ثيداحأ هذه :كل اولاق ؛كاذو

 .ةديقعلا ىف

 !؟ىنعملاب َرِفُك اذإ ناميإلا اذه ةدئاف ام ءاهاتعمب اورفك مهنكل ةيآلاب اونمآ :ًاذإ

 اذه ىلع ةيضابإلاو ةعيشلاو مويلا ةلزتعملاو :ةميدقلا قرفلا نم لاثم اذه

 مهدعاس «لبق نم فرعي ناك ام طاشن مهل نآلا ةيضابإلا ةبسانملا هذهبو «بهذملا

 لئاسرو ًابتك نآلا نوفل مهف «هرخآ ىلإو رشنلا رسيو ةعابطلا رسي :كلذ ىلع

 .مهلالضو مهبهذم رشن ؟اذام ليبس يف ةريثك

 نوعّذَي مهنأ كش ال ةينايداقلا ءةينايداقلاب :قلعتملا ديدجلا يناثلا لاشملا

 يف لاقي امك بوقعي نبا مد نم بئذلا ةءارب ءيرب مهنم مالسإلا نكلو مالسإلا

 مهدئاقع نم ريثك يف نيملسملا ليبس اوفلاخ مهنأل كلذ ؛ميدقلا يبرعلا لثملا

 ًاحوتفم لازي ال ةوبنلا باب ..قلغي مل..متخي مل ةوبثلا باب نأب نودقتعي ًالثم مهف

 يعدا ينايداقلا دمحأ مالغ ازريمب :يمسي ناك يذلا مهيبن ءاعداب كلذا ودكأو

 نحن اننورّفكيو ينايداقلا دمحأ مالغ ازريم :ةوبنب نونمؤي مهف كلذلو ؛ةوبنلا

 :ىلاعت هلوقب نونمؤي الأ !بيط «لاجدلا اذه مهيبنب نمؤن ال اننأل ؛نيملسملا رشعم

 اوركنأ ول مهنأل ؛ًاعبط نوئمؤي ؟(40:بازحألا»4َنيّييملا َمَئاَحَو هللا َلوُسَر ْنِكَلَو#

 ءيجمب نودقتعيو ينآرقلا صنلا اذهب نونمؤي ًاذإ فيك «مهنيد نع اودتراو اورفك

 .مهتصاخ يبنلا اذه لاثمأ نم رثك ءايبنأ يتأيس دعب هنأب نوحرصيو يبن

 بر لاق امك نينمؤملا ليبس نوفلاخيو هذه ةيآلاب نولعفي اذام نآلا اوعمسا

 مكنأل ؛لالضلا يفو أطخلا يف متعقوف ةيآلا هذه مهف متأسأ متنأ :لاق :نيملاعلا

 يف باوصلاو ءأطخ اذه مهرخآ :يأ (٠٠:بارحأل) يلا متاح :هلوق نم متمهف

 :ًاذإ ؛عبصإلا يف متاخلاك نييبنلا ةنيز :يأ(٠4:بازحألا»4َنيّنينلا مَا :ةيآلا مهف

۷۲ ٤ 



 يف ثحبلاو ندندن نحن اذهل ؛ءيش مهدفي مل ىنعملاب اورفك نكل ةيآلاب اونمآ مه

 لب ءملسم انأ :لوقن نأ يفكي ال رضاحلا رصعلا يف هنأ ندندن..ًادج ًادج ليوط اذه

 ةفئاط نيب ةزيمملا ةادآلا نم دب ال «ةنسلاو باتكلا ىلع ملسم انآ :لوقن نأ يفكي ال

 ىتمأ نم ةفئاط لازت ال» :فورعملا ثيدحلا ىف لوسرلا اهيلإ راشأ ىتلا قحلا

 اهنأ ىعدت ىتلا ىرخألا فئاوطلا نيبو ؛ثيدحلا رخآ ىلإ «قحلا ىلع نيرهاظ

 ملسم انأ :ةميمض نم دب الف ؛ًءزج وأ ًالك مالسإلا نع ةديعب يهو مالسإلا ىلع

 :ىلاعت هلوق يناعم نم اذهو «حلاصلا فلسلا جهنم ىلعو ةنسلاو باتكلا ىلع

 لوت ام هلون َنينِمْؤملا ليس َرْيَغ ْعِبتَيَو ىدا هَل نيت ام ِدْعَب نم َلوُسََرلا ٍقِقاَشُي نمو
 .(١٠٠:ءاسلا)&اًربصَم تَءاَسَو منهج هلصْنَو

 .معت
 ١:5١::::( /ه55) "رونلاو ىدهلا"

 ىلاعت هللا ةيؤر ركنأ نمم لالضلا لهأ ضعب ركذ باب | ]١9

 ةيراجلا ثيدح ىلع مالكلاو كلذ يف مهكلسمو

 :[لاق مث فلسلا نع بكنتلا ةروطخ ىلع مامإلا ملكت]

 الثمو ءًادج ًاميدق ًالثم ؛نينثا نيَلَثَم برضأ ةبسانملا هذه لثمب انأو

 :ًادج ًاثيدح

 ًاميدق ةلزتعملا عم نوقتلي نيذلا مهنم نويضابإلا «جراوخلا :ميدقلا لشملا

 «ةنسلاو باتكلا ىف ةتباثلا ةحيحصلا ةيمالسإلا دئاقعلا نم ريثك راكنإ ىف ًاثيدحو

 لجو زع هللا ربخأ يتلا ىربكلا ةمعنلا وهو الأ ءًاميدق ًالثم مكل برضأ تلق



 ةالصلا هيلع لاق امك ةمايقلا موي مهبر نوري مهنأب مهدعو هنأ يف نينمؤملا هدابع اهب

 نورثس مكنإ» :مالسلا ةالصلا هيلع مهل لاقف ءردب رمقلاو ءارمق ةليل يف مالسلاو

 يف -نوراضت ال وأ- نوُماضُتال ردبلا ةليل رمقلا نورت امك ةمايقلا موي مكبر
 .هتيؤر يف نوقشت ال :يأ «هتيؤر

 له :ةلأسملا هذه يف مهيأر ىأرو مهنيد ناد نمو ةلزتعملا كئلوأ نمآ لهف

 اذه يف كلي هللا لوسر لاق امك ةمايقلا موي مهبر نوريس نينمؤملا نأب اونمآ

 ؟هريغ يفو حيحصلا ثيدحلا

 لب ءاهب نمؤي نم نوللضيو لب ؛ةمعنلا هذه نوركتي مهنإ.ال :باوجلا

 هللا معن نم نأب نمؤن نيذلا ةنسلا لهآ نحنف ؛ميسجتلا ىلإو هيبشتلا ىلإ مهنوبسنيو

 ىرن امك مهنوريو ةمايقلا موي مهل ىلجتي هنأ همعن ربكأ نم لب «هدابع ىلع لجو زع

 كانهو «حيحصلا اذه ثيدحلاو اهنوركني فيك ءاهنوركني مه ءردبلا ةليل رمقلا

 .ىرخأ ثيداحأ

 باثتكلاو ةاعدلا ضعب نم ةفسلفلا هذه متعمس مكنأ دب ال ةفسلف مهدنع

 ةديقعلاب ةقلعتملا تايئزجلا ضعب ركذل ضرعتأ انأف كلذلو :نيرصاعملا

 باتكلا ءاهيلإ وعدن يتلا ةديقعلا هذهب لصفأس ام بسح ًاياجيإ وأ ًابلس ةلقعتملاو
 نم ذخؤت ال ةديقعلا نإ لوقت ةفسلفلا كلت «حلاصلا فلسلا جهنم ىلعو ةنسلاو

 وأ ًاضيفتسم ناك ولو لب ءًاحيحص ًاثيدح ثيدحلا ناك ولو ءداحآلا ثيدح

 ءالؤه نأ ناكمب ةبارغلا نم مث «ًارتاوتم نوكي نأ مهدنع طرتشي امنإو ءًاروهشم

 سانلا دعبأ مه ثيدحلا ءاملع هحضوأ يذلا يثيدحلا طرشلا اذه نوطرتشي نيذلا

 نوطرتشيو مهءاوهأ نوعبتي ءاوهأ لهأ مهف ؛ةياردو ةياور ثيدحلاب ملعلا نع

Y1 
 يا



 ًالوأ مهنآل ؛اهوققحي نأ مهناكمإب مهريغ امئيب اهوققحي نأ مهنكمي ال مه طورش

 مل :مهل ليق اذإف ءةيارد لهأ مه مث ءةنسلا لهآ مهو ثيدحلا لهأ مهو ةياور لهأ

 داحآلا ثيدح ةفسلفب اهيف اوككشت ىتح طقف ةنسلا يف مهبرل نينمؤملا ةيؤر درت

 رتاوتملا ميركلا نآرقلا يف ًاضيأ تءاج دق ةديقعلا هذه نإ «ةديقع اهنم ذخؤي ال

 .ًانيقي للام هللا لوسر نع هتياور

 يأ توبثلا يعطق ليلدب الإ ةديقعلا تبثت ال :مهلوق ىرخأ ةفسلف ىلإ اوأجل

 ةتباث يهو ميركلا نآرقلا يف ةيآ كانه ناك اذإف «ةيارد يأ ةلالدلا يعطق ءةياور

 عطقلاب تباث هذه :اولاقو ةحيرصلا اهتلالد اوفرصو اهب اوبعل افن انلق امك نيقيلاب

 .ةديقع اهب تبثت الف ءةينظ اهتلالد نكل

 ةديقعلا هذهب نيتقلعتم ميركلا نارقلا يف اتدرو نينتثا نيتيآ يف اولعف اذكه

 ار لإ ةرِضا ك فِي و جول :ىلاعتو كرابت هلوق ىلوألا ةيآلا ءةبيطلا
 .(77-78:ةمايقلا)#ٌةَرظاَت

 .ًاعطق نينمؤملا هوجو يهو #ٌةَرِضاَت ٍِِئَمْوَي هوجو # :ةحيرص ةيآ هذه

 .«ةَرظاَن اجر إم
 ءمهدنع اهليوأتو ءاهليوأت نكمي هنآل ؛ةلالدلا ةيعطق تسيل هذه :اولاق

 .ةلالدلا ةينظ ةفسلفب ةلالدلا ةيعطقلا صوصنلاب بعللا نوكي فيك نآلا اوعمسا

 .ةيآلا ةلالد اولطع ءةرظان اهبر ميعن ىلإ :يأ #ةَرِظاَن اَمر ىلإ :اولاق

 ءهيلإ فاضمو فاضم ةملك مهدنع نم اودازف #ةَرِظاَن ار ّلِإ# :لوقي انبر

 .ةرظان اهير ميعن ىلإ :اولاقف

 ۷۲۷ ا



 يهو ىرخألا ةيآلا ةلالد اولّطعُي نأ ىلؤَألاو ىلؤألابو «ةيآلا ةلالد اولّطع

 .0+:سنوي)4ٌةَداَيْزَو یتا اوَُسْحَأ َنيِذَّلِل :ىلاعتو كرابت هلوق

 .ةنجلا (ىتشخا#

 .ةنجلا يف نينمؤملا ةيؤر «ةَداَيِزَول

 نب دعس نع حيحصلا هدنسب ملسم حيحص يف حيحص ثيدح اذه يف ءاج

 4اوُتَسْحَأ َنيِذَّنِلإل» : ١# للا لوسر لاق :لاق «هنع ىلاعت هللا يضر صاقو يبأ

 .داحآ ثيدح اذه :اولاق ءريسفتلا اذه اوضفر ءاهللا ةيؤر :#ةَداَيْزَو# :ةنجلا :لاق

 هذهب لوبقلاب ةمألا اهتقلت يتلا ةحيحصلا ةنسلل ماده لّوْعِم ةفسلفلا هذه

 هذه يف لازتعالا اذه ىلع ًاضيأ ةعيشلاو ؛ةلزتعملا نم اهلّضأ يتلا ةفسلفلا

 تارشع لوقأ ال اودرف ءداحآلا ثيدح نم ذخؤت ال ةديقعلا نأ ةديقع :يأ ؛ةديقعلا

 ةفسلفلا هذهب ًاضرأ اهومرو اهومده ءةحيحصلا ثيداحألا تائم لب ثيداحألا

 .ةلالدلا يعطق توبثلا يعطق صنب الإ تبثت ال ةديقعلا :يهو «مالسإلا يف ةليخدلا

 .دهاشلا انهو ؟حلاصلا انفلس اهيلع ةديقعلا هذه تناك له

 اهب قلعت امو ٍةديلَم يبنلا ةريس سرد ملاع لك ىدل عوطقملا نم حلاصلا انفلس

 لسرأ ةا يبنلا نأ ملعي ال مكنم نم ؛مهنع هللا يضر حلاصلا انفلس خيرات نم

 يف اوشاع نيذلا نوكرشملا مه نووعدملاو هللا ىلإ نوعدي هباحصأ نم ًادارفأ

 ًالوأ مالسلا هيلع لوسرلا ةوعد نع نيديعب اوناك «مانصألا نودبعي ًارافك ةيلهاجلا

 يف لجو زع هللا دعوب ةوعدلا رشتتت يكلف ءةنيدملا يف ًاريخأو ًارخآو ءةكم يف

 هلك نيّدلا َلَع هَرهْظُيِل حلا ِنيِدَو ىدا ُهَلوُسَر َلَسْرَأ يذلا وه :ميركلا نآرقلا
 .("+:ةبوتلا# َنوُكر ملل هِرَك ولو

 فيل
 ہا



 لسري ناك لئاسولا نم ذئموي مالسلاو ةالصلا هيلع هنكمي ام دودح يف ًاقيبطت

 «نميلا ىلإ ًايلع لسرأ هنأ ركذي ال مكنم نم :ةاعد مالسلا هيلع هباحصأ نم ًادارفأ

 ءدارفآ ءالؤه ؛نميلا ىلإ لبج نب ذاعم لسرأ «نميلا ىلإ يرعشألا ىسوم ابأ لسرأ

 ؟اذام ىلإ نيك رشملا نوعدي اوناك اذامف

 اوناك مأ ةبحتسملا رومألا ضعبو نئسلا ضعب ىلإ ًءادتبا مهنوعدي اوناك له

 هللا الإ هلإ ال وه مالسإلا أ :توغاطلا اوبنتجيو هللا اودبعي نأ ىلإ مهنوعدي

 .هاوس امب رفكلاو

 نيأ نمف «ةباحصلا نم دارفأ اهيلإ وعدي ناكف ءاهلك دئاقعلا سأر هذه :ًاذإ

 ؟ةفسلفلا هذه تءاج

 .رتاوتلا ةياورب الإ تبثت ال ةديقعلا

 هدعب اميف مث اا لوسرلا دهع يف حلاصلا فلسلا ةريس فلاخي رمأ اذه

 .ةيريخلاب اهل دوهشملا نورقلا نم ب

 نأ يف انعم نوقتلي مه ًاثيدحو ًاميدق ًابازحأ اوناكو ًاعيش ارقّرفت نيذلاف كلذل

 عابتا ىلإ وعدن انن يف مهنع قرتفتو انع نوقرتفي مهنكل ءةنسو باتك مالسإلا

 .ةنسلاو باتكلا :نيعجرملا نيذهل مهمهف يف «حلاصلا فلسلا

 هتدروأ دق لوألا لاثملاو ةنسلاو باتكلل نيفلاخملا ءالؤه دحأل تلق اذإ

 .ديدجلا لاثملا مكل دروأسو «ميدقلا لاثملا وهو ءًافنآ مكيلع

 مأ نوركني له ؟نولئاق مهنظت اذامف ؟ةنسلاو باتكلا نوعبتت الأ :مهل ليق اذإ

 .نورقي ؟نورقي

 ال :مكل اولاق ؟نيعباتلاو ةباحصلا حلاصلا فلسلا نوعبتت له :مهل متلق ول

 م



 .لاجر نحنو لاجر مه

 .كنيبو ينيب قارف اذه «مهنيبو انئيب لصافلا وه اذهف

 نأ دب ال ؛نامزلا نم نرق نم لقأ الإ هيلع ضمي مل يذلا ديدجلا لاثملا امأ

 ةبسنلا هذه نوبأي مهو نيينايداقلاب نوفرعي نمم اوعمس نيرضاحلا نم ريثكلا
 اذه نايبل ليوط ثحب هلاذهو ؛نييدمحألاب مهسفنأ نومسيو سانلل ًاليلضت

 .مهنم سيلدتلا

 ةكئالملاب ناميإلا نم دهشن ام لكب انعم نودهشي نوينايداقلا ءالؤه مهملا

 نوكزيو نوجحيو نولصي مهف :ةسمخلا ناكرألا مالسإلابو هدعبامو

 امك سیلو ةا دمحم دعب ءايبنأ كانه نأب نولوقي مهنكل «هرخآ ىلإ ..نوموصيو
 َمَتاَحَوهْللا َلوُسَر ْنِكَلَّو# :ميركلا نآرقلا يف لجو زع هللا لاق امك نحن دقتعن

 .(٠5:بازحألا)#َنّيَتلا

 هلوق اهرهشأو اهحصأ نمو ةريثك ثيداحأ يف مالسلاو ةالصلا هيلع لاق امكو

 :لاق كوبت رطش ميو ةنيدملا يف هدعب نم ةفيلخ هْفّلَخ امل هنع هللا يضر يلعل

 ."”(يدعب يبن ال هنأ ريغ ىسوم نم نوراه ةلزنمب ينم تنأ»

 مهف كلذ عمو مالسإلاو ناميإلا طورش لك يف اننوكراشي ءالؤه فيك

 .ةدعاقك اذه وو هللا لوسر دعب ءايبنأ ءىجمب نودقتعي

 اهيلإو نايداق اهمسا ةيرق نمو دنهلا نم ًالعف ءاج مهدحأ نأب نودقتعي مث

 «ةدئاقعلا هذه لك يف اننوكراشي ءالؤه «نوينايداق مهنع لوقنف ءنحن مهبسنن

 .(0681/0مقر) ملسمو (416 4مقر) "يراخبلا" )١(

 ہا



 نيتس وحن نم ءاج مهدحأ نأو لبقتسملا يف ءايبنأ ءيجمب مهداقتعاب اننوقرافي

 ةغللا ىلإ هتمجرت اذهو «ينايداقلا دمحأ مالغ ازريمب ىمسي ناكو ءًابيرقت ةنس

 هلأفنآ ترشأ امك اذهو ءدمحأ همسا اولاقف ,دمحأ مداخ ةفاضإلا هذه

 .ليوط ثحب

 نوئمؤي مهو ءاج مهدحأ نأو ءايبنأ ءىجمب نودقتعي ءالؤه فيك :دهاشلا

 نوركني الو :(40:بازحألا)4َّنيِّيَّنلا َمَتاَحَو هللا لور ْنِكلَول :ةقباسلا ةيآلاب
 .ىلع ثيدح

 ةيآلا ربسفت متثراوت نيذلا برعلا رشعم متنأ ءنآرقلا نومهفت ال متن :نولوقي

 ًاددجم هيلإ يحوأ يذلا وه اهمهف يذلا ءةيآلا نومهفت ام فلخ نع ًافلس ةقباسلا

 ؟(4::بازحألا)# َنيّيتلا َمَتاَحَو هللا ٌلوُسَر ْنِكََو# :ًاذإ ةيآلا ىنعم امف

 لوسرف «عبصإلا ةئيز متاخلا نأ امك :اولاق.نييبنلا ةنيزو هللا لوسر نكلو :يأ

 .ءايبنألا رخآ هنأ متنأ نونظت امك ةبآلا ىنعم سيلف «ءايبنألا ةنيز هللا

 ثيدحلا اوفّرح ًاضيأ ءًادج ريثكو ريثك هلثمو قباسلا ثيدحلا مهيلإ مذ اذإف

 «يدعب يبن ال هنأ ريغ ىسوم نم نوراه ةلزنمب ينم تنألا :اولاقو ءةيآلا اوفّرح امك

 .يدعب يبن ينأيف ىلعألا قيفرلا ىلإ عفترأ امدعب انآ امأ «يعم :يأ

 .يعم :يأ (يدعب يبن ال) :ثيدحلا ىنعمف

 فرز ا



 جراوخلاو ةلزتعملا نم مهفلس ةقيرط ىلع صوصنلا نولوأتي اذكهو

 .مهوحنو

 ةنسلاو نآرقلا نالصألا لوقن نأ يفكي ال ديصقلا تيب انه «مكيف هللا كراب :ًاذإ

 نيذهب نوئيديو «ةلوقلا هذه نولوقي ةلاضلا قرفلا لك نآل ؛طقف انعجرم مه

 نم اًءلب فلسلا نوعبتت متنأ له افن مكل تلق امك مهل ليق اذإ مهنكلو «نيلصألا

 .لاجر مهو لاجر نحن ءال :اولاق «ثلاثلا ىلإ يناثلا نرقلا ىلإ ةباحصلا

 يتلا ةملكلا هذه نم ديصقلا تيب اذهو ًاديج اومهفت نأ بجي انتوعدف

 «مكمامإ انأو ءانأ ينيمأت لبق نيمآب مكتجض تعمس امنيح يترطاخ يف تحنس

 ةنسلل ةفلاخم اذهو فلخ اذه «يمامإ متنأو مكب ًايدتقم انأ ترص متبلق مكب اذإو

 ةماع ىلإ ةنسلا غلبي نم دوجو مدع ربكألا ببسلا نكل :ثيدحلا نع ةلفغلا اهيبس

 .نيملسملا نيب داتعملا رمألاك حبصتو ةنسلا مهنيب عيشت ىتح نيملسملا

 فيك لاثم ًاضيأ يلاب يف حنس مث «هذه يتظحالم وأ يتحناس يهنأ نأ تدك

 نم كلذ وحنو ةالصلا نوفرعي امك اهنوفرعي نيملسملا ةماع نيب يشمت ةنسلا تناك

 :لجرلا نع ةأرملا كلذ يف فلتخي ال «ئراقلا نم يمآلا فلتخي ال «ماكحآلا

 هيلع هلوق دح ىلع رشتني ناك ملعلا نأل ؟اذامل ؛ءاوس مالسإلل مهمهف يف مهلك
 ةماع هسلجم رضحي ام ةا لوسرلا ناك «بئاغلا دهاشلا غلبيلف» :مالسلا

 يبأك ةباحصلا نم ًالجر نأ ةحيحصلا ثيداحألا ضعب يف كانهو فيك «هباحصأ

 نع قاوسألا يف قفصلا كلغش تنأ ءرمعك ةباحصلا رابك نم لجرل لوقي ةريره
 نورضحي اوناك ام ةباحصلا ةماع نع لوقت انلاب امف «هللا لوسر ثيدح عمست نأ

 نع ًالضف ءءاسنلا نع ًالضف لاجرلا يف اذه «مالسلا ةالصلا هيلع لوسرلا سلجم

 اللا
 يا



 ناك كلذ عم «نهتاديسو نهدايسأ ةمدخ ةفيظوب نمقي نك نيذلا يراوجلا ءامإلا

 يف فالتخالا ادع ام «آلاجرو ءاسن ةباحصلا ةماع يف ًارشتتم ةديقعلا يف ملعلا

 امع ًالضف ءاوس ةديقعلا يف اوناك ءا: هللا لوسر يدي نيب ركذلاو ملعلا روضح

 .كلذ نود

 «ةيراجلا ثيدح يلاب يف رطخ مث ءةقباسلا ةملكلا يهنأ نأ ًافنآ تدرأ تنك

 يفانأ تنك امب ةقالع هل نأ :ًالوأ «نينثا نيببسل ثيدحلا اذه ةياورل تسمّكتف

 اولصت ال نأو «هوقبطت نأ ًالوأ مكيلعف «قباسلا ثيدحلا متعمس نآلا متنأ «هددص

 وه أدبي امنيح نورظتتنت امنإو ءال ؛هنوقبستف نمؤي مامإلا نوعمست دجسم يف

 .نيمأتلاب متنأ نوءدبت نيمأتلاب

 لاق امك بئاغلا دهاشلا غلبيل كلذ اوغلبت نأو لب «طقف اذه مكنم ديرأ ال

 ال «ةيآ ولو ينع اوغلب» ءركذي ءيشلاب ءيشلاو "'”«ةيآ ولو ينع اوغلبا :مالسلا هيلع

 املو ؛ةلماكلا ةلمجلا يه ةيبرعلا ةغللا يف ةيآلا ىنعم نأل ؛نآرقلا نم ةيآ ينعي

 ةيآلا «ةيآلا قالطإلا اذه ىلع حلطصا ةلماك لمج يه ةميركلا تايآلا تناك

 (ةيآ ولو ينع اوغلب» :ثيدحلا يف انه امأ ؛ةميركلا ةيآلا اهب داري امنإ قلطت امنيح

 . و هللا لوسر ثيدح نم ةلماك ةلمج ولو :يأ

 ظفحي فوسف «يلثم اًيسن ظفحلا فيعض مكدحأ ناك امهمو ًافنآ متعمس دقو

 مامإلا نمأ اذإ» :ةرم نم رثكأ مكعماسم ىلع هتولت يذلا ثيدحلا اذه هللا ءاش نإ

 .”«هبنذ نم مدقت ام هل رفغ ةكئالملا نيمأت هنيمأت قفاو نم هنإف ؛اونمأف

 )١( مقر) "يراخبلا" ۲۷۶"(.

 "يراخبلا" (؟) )رقم۷٤۷(.

YY 2 



 قةيراجلا كلت تحبصأ امك سانلا حبصي ىتح ثيدحلا اذه سانلا اوغلب :ًاذإ

 كرابت هللا تاذب ةقلعتملا ةحيحصلا ةديقعلا تفرع فيك «منغلا ىعرت ةيراج

 منغلا ةيعار ةيراجلا امأ «ةرتاكدلاو خئاشملا رابك مويلا ىتح اهلهجي يتلاو «ىلاعتو

 ؟ببسلا وهام ؛ةحيحصلا ةديقعلا تفرع دقف

 نيب ركذلا تاقلح نورضحي اوناك نيذلا ماركلا باحصألا ءال ؤه نأ بيسلا

 ىلإ ؛مهيلاهأ ىلإ «مهتويب ىلإ اوفرصنا اذإ اوناك «مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا يدي
 هذه اذكه او هللا لوسر نم هوعمس يذلا ركذلا اولقن ءمِهِمَدََح ىلإ «مهيرارذ

 ىعرت ةمداخ اهنأل ؛هللا لوسر نم ةرشابم سيل ةحيحصلا ةديقعلا تقلت ةيراجلا

 سلجم يف ةرشابم رضحي مل ًاضيأ اهديس نوكي دقو اهْنَّقلي اهُدِّيس امنإو «منغلا
 .هرخآ ىلإ ..هباحص نم هراج نم هيلإ لقن نكل «مالسلا هيلع لوسرلا

 نم مويلا نيملسملا خئاشملا نم ريثك فقوم امو ؟ةيراجلا ثيدح وهام

 ؟ةديقعلا هذه

 ًافلاخم عقاولا اذه نودجتسف «مويلا مكعقاو ىلع هوقبطو ثيدحلا اوعمسا

 .ةنسلاو باتكلل ةقباطملا ةديقعلا هذه ءةيراجلا ةديقعل

 هحيحص يف ملسم مامإلا هاور يذلا ثيدحلا اذهب مالكلا اذه يهنأ نأ وجرأ

 فلخ تيلص :لاق «يملسلا مكحلا نب ةيواعم همساو ةيراجلا ديس ثيدح نم

 اذكه يلإ اورظنف ءهللا كمحري :هل تلقف يبناجب لجر سطعف ءأموي كلَ يبنلا

 :سطع نمل لوقيو يلصي وهو «تلق امنإو «تكس ام لاق ينكل ؛هنوتكسي

 هبناجب سطع نمل لاق املف «مالسإلاب دهع ثيدح ناك هنأ لدي اذه ءهللا كمحري

 دادزا لب تكس ام هنكل «هل نيتكسم مهنيعأ فارطأب اذكه هيلإ اورظن :هللا كمحري

 ا ٤ ۷



 ؟يلإ نورظنت مكلام !هايمأ لكثاو لاق :يلصي وهو هتوص ىلعأب حاصو ًارجضت

 ىلع ًايرض اوذخأف ؟يلإ نورظنت مكلام.ةالصلا يف ًالمع ءاسأ هنأ نظيام وه

 ..يلإ لبقأ ةالصلا ةو هللا لوسر ىضق املف :لاق «هنوتكسي مهذاخفأ

 اذام ءهيلإ مامإلا لبقي مث نيلصملا ضعب نم عقت ةصقلا هذه لثم نآلا اوروصت

 روصت اذكه «برضلاب هردابي مل نإ لقألا ىلع هرهني نأ دب ال «هب لعفيس هنأ روصتي

 هلوقب كلذ نع ربع هنأل ؛هروصت باخ هلل دمحلاو نكل «يملسلا مكحلا نب ةيواعم

 .ينمتش الو ينبرض الو ينرهك الو ينرهق ام !هللاوف :نيبم يبرع ناسلب

 نم اهعمسن يتلا تاملكلا هذه نم لهاج..مهفت ام «نا ويح :ًالثم هل لوقي نأك

 .نيلصملا دحأ مهعم أطخأ اذإ اميف دجاسملا ةمئأ وأ خئاشملا ضعب

 نم ءيش اهيف حاصي ال ةالصلا هذه نإ» :مالسلاو ةالصلا هيلع يل لاق امنإو

 .«سانلا مالك

 .ةالصلا يف ةبطاخم

 .«نآرق ةءارقو ريبكتو ديمحتو حيبست يه امنإلا

 نايفس يبأ نب ةيواعم ريغ اذه مكرّكذَأو يملسلا مكحلا نب ةيواعم دجو امل

 لاب هللا لوسر نم يعيبطلا هندعم نم ءيش لكو فطللا اذه دجو امل ءيومألا

 انم نإ !هللا لوسر اي :لاقف ءهلأسيل ةجاحب هنأ رعشي امع ا هيبن لأسيل هلق حتت
 «نيرشعلا نرقلا ةيلهاج نم اذهو -ءايشألا ضعبب نومءاشتي :يأ- نوريطتي ًاماوقأ

 ةريثك ءايشأ نم نوريطتي ءًاضيأ نيملسملا يف امنإو نيكرشملاو رافكلا يف سيل

 .ةلثمألا ضعب نوملعت مكنأ نظأو ءًادج ةريثكو



 .«(مكندصي الف» :لاق :نوريطتي ماوقأ انم نإ

 ذإ :يأ (مكندصي الا :مهل لاق امنإو ءاوريطنت ال :مهل لقي مل اورظنا

 ةريط ببسل مكباقعأ ىلع اودترت الو هيف نوضام متنأ متنك اميف اوضماف متريطت

 لوأف جرخو رفسلا ىلع مزع اذإ يلهاجلا ناك «ريطلا نم تقتشا ريطتلا ةملك

 راط نإف ءًاراسي وأ ًانيمي ريطي نأ امإف ؛ناسنإلا نم فاخي ناويح ربط ءريطي هاري ريط
 هراد ىلإ دتريو ؛مءاشتي ًاراسي رئاط نإف «لئافتي.. ناسنإلا اذه ًانيمي ناويحلا اذه

 .رفاسياالو

 ريخلا فرعي فيك اذه ناويح «مكندصي الف لاق» :نوريطتي ًاماوقأ انم نإ لاق

 .«مهوتأت الف» :لاق «ناهكلا نوتأي ًاماوقأ انم نإ لاق

 نم يبن ناك دق" :لاق «لمرلاب برضلا :يأ «نوطخي ًاماوقأ انم نإ :لاق

 .«كاذف هّطخ هطخ قفاو نمف «ءايبنألا

 نع ًاباوج مالسلاو ةالصلا هيلع لوقي «لاحملاب قيلعت ءاملعلا لوقي امك اذه

 ىلع علطيف «لمرلاب طخي هل ةزجعم يلبق ءايبنألا نم يبن ناك دق :لاؤسلا كاذ

 يبنلا طخ لاجدلا طخ قفاوي نأ تاهيهو «بيصملا يأ كاذف ميركلا يبنلا كلذ

 .نيمألا قداصلا

 .دحأ يف يل ًامنغ ىعرت ةيراج يدنع !هللا لوسر اي :لاق ءدهاشلا يتأي نآلا

 امك بضغأ رشب انأو ءيمنغ ىلع ًاموي بئذلا اطسف ءةنيدملا يف دحأ لبج دنع

 فرد
 يا



 ءاهب تئا :هل مالسلا هيلع لاقف ءةبقر قتع يلعو ءةكص اهتككصف رشبلا بضغي

 .ءامسلا يف :تلاق ؟هللا نيأ» :دهاشلا انهو وتاب هللا لوسر اهل لاق هيلإ تءاج املف

 اهقتعا :هل لاقو اهديس ىلإ تفتلاف هللا لوسر تنأ :تلاق ؟انأ نم :اهل لاق

 .(ةنمؤم اهنإف

 اهتلفغ نمو اهديسل منغلا ىعرت تناك يتلا ةيراجلا هذهل ة4 يبنلا دهش

 كلت اهعفصو ءاهكصق اهديس بضغأ يذلا رمآلا اهمنغ ىلع بئذلا اطس اهفعضو
 «؟هللا نيأ» :نيلاؤسلا نيذهب مالسلا هيلع لوسرلا اهنحتماف ءاهدخ ىلع ةعفصلا

 .«اهقتعا» :اهديسل لاق .هللا لوسر تنأ :تلاق ؟انأ نم :لاق .ءامسلا يف :تلاق

 .«ةنمؤم اهنإف» ؛كرذنب تيفو دقف اهقتعأ ًاذإ :يأ

 يف سانلا ةماع نوعمست مكنإف :سانلا ةماع سيل سانلا اولأسا نآلا

 .ناكم لك يف دوجوم هللا .دوجوملا لك يف دوجوم هللا :نولوقي مهسلاجم

 .مهنم هقفأ يه منغلا ىعرت تناك يتلا ةيراجلا :ًاذإ

 يف ةيلهاجلا هذهب نوملكتي نيذلا ةماعلا ءالؤه نم هقفأ فقو رمألا تيل

 :كل لاق ؟هللا نيأ «مه ام ليلقو هللا ءاش نم الإ ةرتاكدلا تلأس تنأ ول «مهسلاجم

 لك يف دوجوم هللا :كل لوقي وأ .ناكم لك يف هللا .لاؤسلا اذه يخأ اي زوجي ال

 .ناكم هلل سيل :لوقي وأ ءدوجولا

 نم ةيآب تقطن امنإ ًاقح تقطن يتلا ةيراجلاو ءةنسلاو نآرقلا فالخ هلك اذه

 يه اَذِإَف ضْرَألا مكب فيْ نأ ِءاَمّسلا يف ْنَم ْمُثنِمأأ# :اهانعمب ةريثكلا هللا تايآ

 فيك َنوُمَلَْتَسَف اب صاح ْمُكَْيَلَع لر ذآ ِءاَّسلا يف ن مشا مآ نوت
 .(۱۷ :۱٦ كلملا) ري

 فرو ا



 هذه فرعن ام مويلا نحن انلاب امف ةحيحصلا ةديقعلا تفرع ةيراجلا :ًاذإ

 ةنسلاب لهجلا لوألا ءىشلا «نينثا نيئيش ىلإ دوعي رمألا ,ةحيحصلا ةديقعلا

 ناك ام ىلع وهو ثلاثلا لصألا نع تلفغ ريهامجلا نأ ىناثلا ءىشلاو .ةحيحصلا

 هللا نيأ لاؤس نع باوجلا يف حلاصلا فلسلا ناك ام ىلعو «حلاصلا فلسلا هيلع

 لاق امك حلاصلا انفاس ناك اذه ىلعو مالسلا هيلع لوسرلا اهرقأو تباجأ ةيراجلا

 هللا يضر لبتح نب دمحأ ةنسلا مامإ خويش رابك نم كرابملا نب هللا دبع مامإلا
 كرابملا نب هللا دبع لاق «ةنسلاو ةديقعلا نع هللا ليبس ىف دهاج نمو هنع ىلاعت

 .ةلهجلا لوقي امك ناكم لك يف سيل

 ..هقلخخ نم نئاب «هتاذب هشرع قوف ىلاعتو كرابت هللا

 اهب ةجلثك الإ لاثمتلا ىف هللا امو ءنوكلل طلاخم هللا :ةيفوصلا لوقي امك سيل

 .دوجولا ةدحوب نولئاقلا ةيفوصلا ةديقع هذه ءءاملا

 ٍشْرَعْلا َلَع ُنَمْحَّرلا# :لاق امكف لجو زع هللا امأ «ناكم لك يف هملعف

 نكل ًاريثك تدرطتسا دقف ؛ةيافك ردقلا اذهبو ؛ةريثك تابآلاو «(ه:هط)# ىَوَتْسا

 نيرخآلا ةوعدو انتوعد نيب قرفلا نعو انتوعد نع تحضوأ دق نوكأ نأ وجرأ

 يف اننوكراشي نيذلا «مهنع ثدحتت الف اننوكراشي ال نيذلا امأ ءاننوكراشي نيذلا

 ىضرن ال اننأ انع نوفلتخي مهو مهنع فلتخن نحنف ؛ةئسلاو باتكلا ىلإ ةوعدلا

 نأ نم وجنن كلذبو حلاصلا فلسلا هيلع ناك ام ىلع الإ ةنسلاو باتكلا مهفن نأ

 ..ةنسلاو باتكلا ىلإ نومتني ًاضيأ نمم ريثك فرحتي امك ًاراسيو ًائيمي فرحنن

 ٠۰١( 1:18:59 /558) "رونلاو ىدهلا"

YA 
 ہا



 ةيؤرلا يركنم لالض باب ۱1

 :[مامإلا لاق]

 نومعزي نيذلا ةدلقملا ضعب نم ةيؤرلا ركني نم لالض دعبأ (ام)

 مهعمو ةمايقلا موي برلا ةيؤر يف مهتديقع يف مهنوفلاخي مه مث ةمئألا ديلقت
 !! ةنسلاو باتكلا

 اهيف نوكّكشيف ةنسلا امأو ءزاجملا مساب هنولّطعُي لب هنولوأتي مهف نآرقلا امأ

 !!نأشلا اذهب نيفراعلا دنع رتاوتم ثيدح هنأ عم «داحآ ثيدح :مهلوقب

 .(181/ا/ /۳)" حيباصملا ةاكشم قيقحت"

 ؟ةمايقلا موي ىلاعت هللا ةيؤر يفني نم رفكُي له باب 1 ]٠

 :[ مامإلا لاق]

 لجو زع هللا مالك نأ يف مهتديقعبو مهيأرب ناد نم لكو ةيضابإلا نأ كش ال

 ةيؤر راكنإ ىفن نم كلذكو «قولخم زجعملا نآرقلا اذه كلذ نمو «قولخم

 ال ميلس بلقب هللا يتأ نم الإ نونب الو لام عفني ال موي نيملاعلا برل نينمؤملا

 زع هللا نأو ًاقولخم سيلو ةقيقح هللا مالك نآرقلا نوكل نيركنملا ءالؤه نأ كش

 نوملسملا لخدي مويو ءةمايقلا موي مهل ىلجتيف نينمؤملا هدابع ىلع نتمي لجو
 نيدلا نع ةدر رفك لالضلا اذه نأ امأو ءًادج حضاو لالض هيف راكنإلا اذه ءةنجلا

 ركنأ نم نكل «هنيد نع دترم رفاك وهف اهركنأ مث ةجحلا هل تنيبت نم :لوقن ءال وأ
 نم ةينالفلا ةفئاطلا وأ سانلا نم نالف لوقن نأ انمهي ال نحنو :لالض يف وهف كلذ

 اوفرعي نأو مهتياده دوصقملا نأل ؛لالض مه لوقن نأ انبسح :رافك مه سانلا

 ..باوصلا ىلإ اودوعي ىتح لالض ىلعو أطخ ىلع مهنأ
 (۰۰:4۹:۳۳ /۳۹۰)"رونلاو ىدهلا"

Tr 



 باتك نم ريذحتلا باب ]١7[

 ةيؤرلا يفنب لوقلل هيف رصتنا عدبلا لهآ ضعبل
 :[مامإلا لاق]

 نب دمحأ خيشلا وهو نييضابإلا دحأ أرجتي نأ هبئاجعو نامزلا اذه بئارغ نم

 هبهذمل هيف رصتنا ! " غمادلا قحلا " :همسا ريغب هامس اباَتِك فلؤيو يليلخلا دمح

 لهأ دولخبو «نآرقلا قلخب مهلوقو ؛ةنجلا يف مهبرل نينمؤملا ةيؤر مهراكنإ يف
 ءاوهألا لهأ نم مهريغو ةلزتعملا نم هفالسأ ةقيرط هيف كلس دقو. رانلا يف رئابكلا

 نم ناك اميف الم لوقيف «توبثلا وأ ةلالدلا ةينظ اهلعجو ءةنسلا لهأ ةلدأ ليوأت يف

 لامتحالا هارتعا اذإ ليلدلاو " :لقألا ىلع ةرهاظلا هنلالد نع هجرخأو نآرقلا

 . اهريغو ( 20١ ص) ! " لالدتسالا هب طقس

 :ىلاعت هلوقل هليوأت لثمك ؛هيهذم قفاوتل ؛اهلوأتف تايآلا نم وه هب لدتسا ام امأو

 عمو! ةرظتنم :يأ #ةرظانإلا :هلوق لوأت هنإف ؛#ةرظان اهبر ىلإ. ةرضان ذئموي هوجوإ#

 حجان ريغ ليوأتلا نأ هل نيبتو ثيدحلاو ةنسلا نم ناك اميفو ! ةيعطق مهدنع يهف كلذ

 ثيداحألا هذه نإف نكي امهمو " :(1۲ ص) هلوق وهو «مدهلا لوعم اهيف لمعتسا هيف

 نم اهفرعن ةنشنش ! "... ةيداقتعالا رومألا يف ةجح هب ضهنت ال يداحآلاو ؛ةيداحآ

 ترثك يذلا اذه اننامز ةصاخبو «نامز لك يف عدبلاو ءاوهآلا لهأ كلذب جهلي ؛مرخأ

 نإو !(اكاذب مهلرقتال ىليلو ىليلب ًالصو يعدي لكو) !فئاوطلاو قرفلا اهيف

 ةجحلا كلتب ةحيحصلا ثيداحألاب لالدتسالا نودري «يهتني داكي ال ءالؤه نم يبجع

 لصأ ال امو ءةعوضوملاو ةفيعضلا ثيداحألاب نوُلِدتسي مه ىرخأ ةهج نمو ةيهاولا

 افيآ روكذملا يليلخلا باتكو «ةيهاولا ةفوقوملا راثآلابو لب ؛ةحيحصلا ةنسلا يف هل

 .فوقوملاو عوفرملا نم حصيال امب نوحشم
 .(4780 /۲ /17)"" ةفيعضلا"



 اهمدع نم ايندلا يف هبرل كلر يبنلا ةيؤر ىلع

 ؟ايندلا يف هناحبس هبرل ناسنإلا ةيؤر نكمي لهو

 كلذ ريغو

 موصل





 ؟هير اب لوسرلا ىأر له باب 73
 لوسرلا ةيؤرب قلعتملا هيف فلتخملا رمألا يف حجارلاو تباثلا وه ام :لاؤس

 ؟-ىلاعتو هناحبس- هللا تاذل

 :لاق هنأ 8007 يبنلا ىلإ عوفرمو حيحص ثيدح كانه تأي مل ؛معن :خيشلا

 :لاق هنأ لَم يبنلا نع حص «ثيدحلا اذه لثم دجوي ال «يب يرسأ ةليل يبر تيأر

 ثيدح كانه دجوي لب مالكلا عوضوم نع جراخ اذهو ,”«مانملا يف يبر تيأر»

 يف ملسم مامإلا ىور «كلذ يفني ةشئاع ةديسلا نع حيحص رثأو «ماسم حيحص يف

 له هللا لوسر اي :لاق الجر نأ -هنع ىلاعت هللا يضر- رذ يبأ ثيدح نم هحيحص

 بقع ملسم هدرس دقو «يىسوم يبأ ثيدح يفو :«هارأ ىنأ رون» :لاق ؟كبر تيأر

 مل هنأ ةجيتنلا تذخأ اذه ىلإ اذه تممض اذإف ؛«رونلا هباجح» :لاق :ثيدحلا كاذ

 - ةشئاع نينمؤملا مأ نم مزج هيفو فوقوملا ثيدحلا امأ «عوفرملا ثيدحلا اذه.هري

 ةيصخشب سانلا فرعأ نم يهو «قيدصلا تنب ٌةقيَدّصلا -اهنع ىلاعت هللا يضر

 ملسمو يراخبلا يف نيحيحصلا يف ءاج ثيح هجارعمو هئارسإب قلعتي امو لوسرلا

 مأ اي :لاقف ةشئاع ىلإ ءاج هنأ «"قورسم "ب ىمسملا ليلجلا يعباتلا قيرط نم

 :لقان انآ امنإ ءينم سيل باوجلا عمساو «كلاؤس اذه ؟هبر دمحم ىأر له نينمؤملا

 ينيمحرا نينمؤملا مأ اي :لاق.تلق امم يرعش فق دقل :تلاق ؟هبر دمحم ىأر له

 ؟(1*:مجنلا) ىر هَلْ ذلو :- لجو زع- هللا لاق سيلأ «ّيلع يلجعت الو

 لوسر تلأس :كلذب سانلا ملعأ انأ..هللا لوسر تيأر «كلذب سانلا ملعأ انآ :تلاق

 )١( "ةنجلا لالظ" )رقم٤۷١(.

 ممر



 «حانج ةئامتس هلو ؛نيترم اهيف قلخ يتلا هتروص يف ليربج تبأر» :لاقف لاو هللا

 نع هللا اهازج «ةمألا ميلعت ةعباتم تلاق مث ءةيآلا ريسفت اذه ًاذإ .«قفألا دس دقو

 ًادمحم نأ مكثدح نم :ةيرفلا هللا ىلع مظعأ دقف نهومكثدح نم ثالث :ًاريخ ةمألا

 امو :-ىلاعتو كرابت- هللا لوق تلت مث :ةيرفلا هللا ىلع مظعأ دقف هبر ىأر لب
 «۱٥:یروشلا) ال وسَر لرب وأ باجبح ءاَرَو ْنِمْوَأ ايو الإ ةا ُهَمَلكُي نأ رکيل ناگ

 كلذلو ءايندلا ةايحلا هذه يف باجح ءارو نم الإ هلا عم ةملاكملا نكمب ال ًاذإ

 :تلاق «ىلوألا ةلأسملا هذه .ايندلا يفانه ةيؤرلا نيابت ةرخآلا يف هللا ةيؤر تناك

 تلت مث «ةيرفلا هللا ىلع مظعأ دقف ٍدَع يفام ملعي ناك لا ًادمحم نأب مكثدح نمو

 الإ بْيَعْلا ضْرَألاَو ِتاَوَمَّسلا يف ْنَم ُمَلْعَيال لق :-ىلاعتو كرابت- هلوق

 هغيلبتب رمأ ًائيش متك لَم ًادمحم نأب مكثدح نمو :ةريخآلاو ةثلاثلا .(50:لمنلا) هللا

 َلِزَنَأاَم ْعّلَب ُلوُسَولا اأ اإل :- لجو زع- هلوق تلت مث «ةيرفلا هللا ىلع مظعأ دقف

 .(>«:ةدئاملال« ِساّنلا َّنِم َكُمِصْمَيهْلاَو ُهَتلاَسر َتْفَلَب م لعق ا ْنِإَو كبَر نم كي

 ناک ئا ًادمحم نأ ول :تلاق لاق يراخبلا هبحاص نود ملسم اهب درفت ةيلور يف

 َتْمَحْنََو ا

 5 لار تلا ینو هيي لل ام كبر يف يفخر ها ياو كجو كاع كي هيلع
7 
 مدا ا

Cv رش لا اجا اي :ةلاسر هبجاو اذه نأل ؛ ؛متك ام هنكل «(۳۷:بازحألا) 6 ات نأ یک أ 

 .هريغ :ةيآلا رخآ ىلإ كبَر ْنِم َكِْيَلِإ َل نأ ام لَ

 دقف ايندلا ةيؤر ىعّدا نمف ءايندلا ىف ةيؤرلا ةيؤرلل ةبسنلاب :ىقلملا

 :لوقيو «هارأ ىَّنَأ رون» :40: يبنلا ثيدح لوؤي نمو .ةيرفلا هللا ىلع مظعأ

 .«هارأ نإ رون

 ہا



 يتلا ىسوم يبأ ةياور فالخو ءةحيحصلا ةياورلا فالخ ًالوأ اذه ءال :خيشلا

 .معن .ةحيحصلا ةياورلا ملسم اهي معد

 (۱٤۲:۰۳/۹٤:١٠٠)"رونلاو ىدهلا"

 ؟هبر لوسرلا ىأر له باب ]1٠١94[
 ؟ةظقيلا يف مأ مانملا يف ناك جارعملاو ءارسإلا لهو

 لهو «لجو زع هبر ىأر ةا لوسرلا لهو :لوقيف لئاسلا لآسي :لاؤس

 ؟ةظقيلا يف مأ مانملا يف ناك جارعملاو ءارسإلا

 اذه «مالسلاو ةالصلا هيلع هب ةظقي ناك دقف جارعملا ءارسإلا امأ :خيشلا

 ناك هنإ :لوقت ةحوجرملا لاوقألا ضعب كانه ناك نإو هيف لاكشإ الو كش ال

 كلذ نأ اًدبأ هيف كشن ال يذلا حيحصلا نكلو ءةظقيلاو مونلا نيب ناك وأ مانم يف

 .ةلغقي ناك

 نأ كلذ نم «هب مزجن يذلا اذه ىلع لدت اًدج ةريثكو ةريثك ءايشأ كانهو

 ةزجعم اهيف نكت مل ةظقي نكت ملو اًمانم تناك ول ةبيرغلا ةبيجعلا هذه ةصقلا

 ىلع نيكرشملا تلمحو «مهنيد يف اوباتري نأ ناميإلا ءافعض ضعب تلمح

 سانلا ربخأو حبصأ امل 7 يبنلا نأ دكؤي اذهو اذه لكف ءب يبنلاب ءازهتسالا

 انه نمو ءةظقي كلذ ناك هنأب مهثدح دق ناك امنإ «یربکلا هېر تايآ نم ىأر امب

 يف نيكرشملاو ناميإلا ءافعضل ةنتفلا تناكو ءةهج نم ةمارك تناكو زاجعألا ناك

 .ىرخأ ةهج نم دحاو نآ

 ةيفالخ ةلاسملاق هبر ةا هللا لوسر ىأر له وهو لاؤسلا نم يناثلا قشلا امأ

 هتريصبب هآر امنإو «هنيعب هبر ري مل اب يبنلا نأ حجارلاو «لوألا فلسلا ذنم



 رون» :لاق ؟كبر تيأر له :ةحارص لئش دق لكي يبنلا نأ اذه دكؤي اممو «هبلقو

 :هلوقب كلذل هيفن دكأو هبر ىأر دق لَم هللا لوسر نوكي نآل يفن اذهف «!؟هارأ ىنأ

 نأ رخآ ثيدح يف ءاج اًضيأ اذهو «هبر ىري نأ نم ناسنإلا عنمي اًرون كانه نأ

 ءيش لك ىلاعتو كرابت ههجو تاحبس تقرحأل باجحلا اذه الولو رونلا هباجح

 يف جرخم رخآلا اذهو لوألا ثيدحلا نم لكو ؛مالسلا هيلع لاق امك وأ هب رم

 .ملسم مامإلا حيحص
 ناك اَمّو# :ىلاعتو كرابت هلوق رهاظ وهو «هبر رب مل © يبنلا نأ حجارلاف

 (ه٠:ىروشلا الوش لري وأ باح ِءاَرَو ْنِم وأ ايو الإ ةا ُهَملَكُي نأ رل
 ةالصلا هيلع لوسرلا نأب لوقي نم در ىلع ةشئاع ةديسلا تلدتسا ةيآلا هذهبو

 هنأ هللا همحر قورسم ةياور نم نيحيحصلا يف ءاج دقف «هينيعب هبر ىأر مالسلاو

 دمحم ىأر له !نينمؤملا مأ اي :اهل لاقف اهنع هللا يضر ةشئاع ةديسلا ىلإ ءاج

 يلجعت الو ينيمحرا !نينمؤملا مأ اي :لاق «تلق امم يرعش فق دقل :تلاق ؟هبر

 ٍةَرْذِس َدْنِع ىر َةَلَن هآَر دَقَلَو# :هباتك يف ىلاعتو كرابت هللا لوقي سيلأ يلع
 تلأس دقل «كلذب سانلا ملعأ انأ :اهنع هللا يضر تلاق -٠١( 1+ :مجنلا»# ىلا

 ةئامتس هلو نيترم اهيف ٌقِلَخ يتلا هتروص يف ليربج تيأر» :لاقف ثلا هللا لوسر

 يف ليربج تيأر :لاق (٣۱:مجنلا) )یر ٌةَلْزَن هاَر د قلو اَذِإ تيأر (..حانج

 :اًدإف (- هتمظعب - قفألا دس دقو حانج ةئامتس هلو نيترم اهيف قلخ يتلا هتروص

 هللا ىلإ سيلو ليربج ىلإ دوعي امنإ اهنع ةشئاع قورسم لأس يتلا ةبآلا يف ريمضلا
 .ىلاعتو كرابت

 ةدافإو اهباوجل اًديكأت اهمالك اهنع هللا يضر ةشئاع ةديسلا تعبات دقف كلذلو

 ااو دمحم اهيبنو اهجوز نم هتقلت ملع نم اهتيعج يفام ضعبب هريغو لئاسلل

VET 
 يا



 نأ مكثدح نم..ةيرفلا هللا ىلع مظعأ دقف نهومكثدح نم ثالث :تلاقف

 :تلاق ام ىلع ةجتحم تلاق مث «ةيرفلا هللا ىلع مظعأ دقف هبر ىأر ةل#عادمحم

 «اًلوْسَر َلِيْرُي ْوَأ باج ِءاَرَوْنِمْوَأ يخول ها ُهَمّلَكُي نأ ركل َناَكاَمَو
 .(١6:ماعنألا»«َراَصِبألا كردي رهو ٌراَصبألا ةكرذت ال# :تلاقو (١٠:ىروشلا)

 هللا ىلع مظعأ دقف بيغلا ملعي ناك اب اًدمحم نأ مكثدح نمو :تلاق مث

 4ا الإ َبْيَعْلا ضْرَألاَو ِتاّوَمَّسلا يف ْنَم ُمَلْعَيال لق :ىلاعت هلوق تلت مث «ةيرفلا

 مظعأ دقف هغيلبتب رمأ اًنيش متك او اًدمحم نأب مكثدح نمو :تلاق مث ؛(68:لمدلا)

 ْنِم َكْيَلإ لرنأ ام ّْلَب ل وُسّرلا اأ اي :ىلاعتو كرابت هلوق تلت مث ءةيرفلا هللا ىلع

 .(۷٠:ةدئاملا)& سالا نم ٌكُمِصْعَيهلاَو هلام ّتْفَلَب اق ُلعْفت ْنِإَو كبَر

 ؟ةيرفلا يه ام :ةلخادم

 .بذكلا :خيشلا

 ىأر هنأ متلقو متلضفت !جارعملاو ءارسإلا ثيدحل ةبسنلاب انخيش :ةلخادم

 ؟هبلقب هیر ىأر ىنعم ام «هبلقب هبر

 نكمم :ينعي ءةيبلق ةيؤر هذه ةحراجلاب هنيعب سيلو :ينعي هتريصبب :خيشلا

 .هليثمت نكمي ال يملع لوقت

 «هغيلبتي رمأ اًئيش متك اًدمحم نأ معز نمو :ةشئاع ثيدح سفن يف :ةلخادم

 ؟متكي نأ لوسرلل زوجي هغيلبتب رمؤي مل اذإ :ةفلاخملا موهفمبف

 ام لاقي نأ نكمم :اًيناثو ءاًدبأو اًمئاد هب جتحي ال ةفلاخملا موهفم اّلوأ :خيشلا

 :ةقباسلا ةيآلا يف هنأل ؛اذه لاقي نأ نكمم هب ثدح ام هنأ ةعيرشلاب ةقالع هل سيل

TY 1 



 َتْفْلَب عف لفت نإ كبَر ْنِم َكِيَلإَلِرنْأاَم ْعُلَبل وشر امي ايل
 .معن (50:ةدئاملا)#ُةَتَلاَسِر

 ۰٠:۰۵:٥۲( / ؟) "تارامإلا یواتف"

 هنم باب 1۰۹۹1

 :[ مامإلا لاق]

 . ملسم هاور. «تومي ىتح هاري ال انم ًادحأ نأ»

 لب ءةجحلا هب موقت ام هل اهتابثإ يف دري ملف مالسلاو ةالصلا هيلع هسفن وه امو

 كلذ عمو ؛هارأ ىنأ رون» :هلوقب اهنع لتس نيح اهيفن ىلإ ةراشإلا هنع حص دق

 ىغبنيف لصألا وه اذهو "نيحيحصلا" ىف امك اهيفنب ةشئاع ةديسلا تمزج

 . هب كسمتلا

 .(7"١ص)" ةيواحطلا نتم ىلع قيلعتلا"

 هلم باب ]١٠٠١[

 جرعو #: يبنلاب يرسأ دقو «قح جارعملاو" :ةيواحطلا بحاص لاق]
 ءاش امہ هللا همركأو ءالعلا نم هللا ءاش ثيح ىلإ مث ءامسلا ىلإ ةظقبلا يف هصخشب

 هلآو هيلع هللا ىلصف ١١( :مجنلا) #ىأر ام داؤفلا بذك ام# ىحوأ ام هيلإ ىحوأو

 "ىلوألاو ةرخآلا يف ملسو

 :[«ىأر امو داؤفلا بذك امإ# :ىلاعت هلوق ىلع ًاقلعم مامإلا لاقف

 هبر ىأر مالسلاو ةالصلا هيلع هنأب لوقلا امأو ؛ىربكلا هبر تايآ نم ينعي

VEA 
 يا



 هري ملو هبلقب هآر هنأ حيحصلاو " :هريغو حراشلا لاق كلذلو ؛تبثي ملف هنيعب ذئتليل

 . هسأر نيعب

 .(ص)" ةيواحطلا نتم ىلع قيلعتلا"

 هنم باب ]١٠١١[

 .نيترم لجو زع هبر دمحم ىأر :لاق [سابع نبا نع]

 نبا هجرخأ دقو.هيلع ًافوقوم نكل سابع نبا نع تباث حيحص اذه :تلق

 اذه نم ًاضيأ ملسم هاورو ؛هنع حيحص دنسب ١7١( ص) "ديحوتلا " يف ةميزخ

 :ظفلب هنكل هجولا

 .سابع نبا نع ىرخأ قيرط نم ةميزخ نبال ةياور وهو "هبلقب هآر "

 :لاق :ظفلب هنع ثلاث قيرط نم ملسم هجرخأ مث

 هداؤفقب هآر :لاق #4 ىرخأ ةلرزن هآر دقلو ىأر امداّوفلا بذك ام# "

 .ًارصتخم ًاضيأ ةميزخ نبا هاورو."نيترم

 مكح يف وهف ءًافوقومو ناك نإو اذه سابع نبا ثيدح :لاقيالو :تلق

 «ةروكذملا ةيآلا هب ًارسفم هايإ هلوق نإ :لوقأ ينإف ءاداهتجا لاقي ال هنآل ؛:عوفرملا

 هفالخ حص دق هنأل «عوفرملا مكح هل سیلو هدنع نم داهتجاب هنأ ىلع ليلد ربكأل

 :اهنع هللا ىضر ةشئاع ةديسلا تلاق دقف ءاهريسفت ىف

 مل ليربج وه امنإ» :لاقف ؟ةقل# هللا لوسر كلذ نع لأس ةمألا هذه لوأ انآ"

 ًاداس «ءامسلا نم ًاطبهنم هتيأر «نيترملا نيتاه ريغ اهيلع قل يتلا هتروص ىلع هرأ

 نع هوحن ىورو ١١١( /١)ولسم هجرخأ «ضرألأ ىلإ ءامسلا نيب ام هقلخ مع

 مر



 :ظفلب ارصتخم ةريره يبأ

f» 5 7 5ليربج ىأر" :لاق #ىرخأ ةلزن هآر دقلو# ل 5 9١ دج ". 

 عوفرملا ةشئاع ثيدحل هتقفاومل سابع نبا فوقوم نم ىلوأ فوقوم اذهو

 .نسح هدئسو

 1١١9-١5١(. ص)"ولعلا رصتخم"

 هنم باب ]١١٠١١[

 :[مامإلا لاق]

 ىلع ولو دمحم انيبن نم الو ىتح ايندلا يف ىرّيال ىلاعت هللا نأ تباثلا نم

 .ءاملعلا يلوق نم حجارلا

 .(59/94)" ةفب ملا"

 هنم باب ]*١١١[

f doeعامل ع 2  fجم ويوسر هيما  êهار :لاق #ىّرخأ ةَلْزَت هار دقلو «ىأر ام ٌداَوْفلا بدك ام :لاق ساّيع نْبا نع 28  

 :[مامإلا لاق]

 ةشئاع ثيدح فلاخي الف.هنيعب هري مل هنأ هموهفم نإف ءًافوقوم هنوك عم اذه

 هلثمو «نيعلا ةيؤر ينعت اهنأل ؛ةيؤرلل اهيفنب هيف تحرص يذلا يتآلا بابلا يف

 .هارأ ىنأ ءرون :لاق ؟كبر تيأر له :ة# هللا لوسر تلأس :لاق رذ ىبأ ثيدح



 ةهج نم ةشئاع ثيدح فلاخي ثيدحلا اذه معن ! فئصملا هركذي ملو ملسم هاور

 ؟# ىرخأ ةلزن هآر دقلو# :ىلاعت هلوق نع ةا يبنلا تلأس اهنأ اهيف ناف :ىرخأ

 مَّدَقُم عوفرملا نأ هيف كش ال اممو ...؛مالسلا هيلع ليربج وه امنإ)» :لاقف

 .فوقوملا ىلع
 .(۲۹ ص)"ملسم 1 5

 هنم باب ]١١٠١5[

 هقيقحت د ةمدقم ىف ىطويسلل "ىربكلا صئاصخل ۳ باتك لوح مامإلا ملكت]

 ةعوضوملاو ةفيعضلا ثيداحألاب هاشح ىطويسلا نأ اًتيبم "لوسلا ةيادب" ىلع

 [دق ىطويسلا نأ اهنم ةلثمأ كلذ ىلع برضو

 :ًاعوفرم دوعسم نبا نع ركاسع نبا ةياور )١5( لصفلا تحت ركذ

 ءًاميلكت ىسوم ٌتمّلكو «يتلخ ميهاربإ ٌتلحَت :لجو زع يبر يل لاق"

 ١15١(. ص /۳) «احافك كتملكو «يتبحمو يتلخ دمحم اي كثيطعأو

 :[مامإلا لاق]

 :هيلع هقيلعت يف سارهلا ليلخ خيشلا روتكدلا لاق .عوضوم وهو

 . ؛كورتم وهو ملسم هب درفت .حصي ال١ : "ىلآللا" يف لاق

 ىلع ءارسإلا ةليل هبر ىأر دق ة## يبنلا نأ ىلع اصن ناكف حص ول :تلق

 هنيب سيل ةهجاوم :يأ "ًاحافك" ىنعم نأل ؛فالتخال لاجم ةمث قبي ملو «لقألا

 هيثني مل هللا همحر روتكدلا نأكو.(حفك) ةدام " ةياهنلا" يف امك باجح هللا نيبو

 ملك ةليللا هذه يفف " ١١١(: /۳) هلوقب (ءارسإلا) ةملك ىلع قلعف < عملا اذهل



 نبا نع هانركذ ام هيلع يفخف ."كلم ةطساو ريغ نم ًاحافك لاب انيبن لجو زع هلل

 الإ هللا هّملكي نأ رشبل ناك امو# :ىلاعت هلوقل فلاخم ثيدحلاف ذئتيحو .ريثآلا

 .(۱۷ ص)"لوسلا ةيادب قيقحت"

 ريرحت باب ]١١6[
 ىلاعت هبرل ااو يبنلا ةيؤر يق سابع نبا لوق

 :["'ةنسلا" يف مصاع ىبأ نبا لاق]

 يبأ نع ورمع نب دمحم نع ناميلس نب ةدبع انث ةبيش يبأ نب ركب وبأ انثدح
 . ىلاعتو كرابت هبر ىأر :لاق «ىرخأ هلزن هآر دقلو# :سابع نبا نع ةملس

 :[ًالئاق مامإلا قلعف]

 دمحمب اجتحي مل امهنأ الإ نيخيشلا لاجر تاقث هلاجر فوقوم نسح هدانسإ

 .ةعباتم هل اجرخأ امنإو ورمع نب

 ناملس نب ةدبع نع رخآ قيرط نم 55١( ص) يرجآلا هجرخأ ثيدحلاو

 الإ هب ورمع نب دمحم نع ىرخأ قيرط نم نابح نباو «ديحوتلا يف ةميزخ نباو
 يبنلا نع ًاعوفرم اهريسفت تبث دقف ؛باوصلا ىلإ برقأ اذهو ةيآلا ركذي مل هنأ

 هللا يضر ةشئاع ةديسلا ثيدح نم هنع هللا يضر سابع نبا ريسفت فالخي ا

 هللا لوسر كلذ نع لأس ةمألا هذه لوأ انآ #ىرخأ ةلزن هآر دقلو# :تلاق اهنع

 نيترملا نيتاه ريغ اهيلع تلخ يتلا هتروص ىلع هرأ مل ءليربج وه امنإ» :لاقف للاب

 ہا



 نبا نع هوحن ىورو «هريغو ملسم هجرخأ ثيدحلا «ءامسلا نم اطبهنم هتيأر

 .ةريره يبأو دوعسم

 ام داؤفلا بذك ام] :لاق سابع نبا نع ىرخأ قيرط نم ًاضيأ جرخأ هنكل

 ."نيترم هداؤفب هآر" :لاق #ىرخأ ةلزن هآر دقلو ؛ىأر

 نكل هنع تباث ىلاعتو كرابت هللا ةيؤرب سابع نبا نم ةيآلا ريسفتف ةلمجلابو

 نود بجاو ذخألاو «هنم ىلوأ ًاعوفرم لب هنع هركذ يذلا ريسفتلاب ذخألا

 يف امك اهقلطأ نم مهنمف ةيؤرلا هذه يف هنع ةاورلا برطضا دقو اميس ال فوقوملا

 يهو ةروكذملا ملسم ةياور يف امك داؤفلاب اهديق نم مهنمو هريغو ةمجرتلا ثيدح

 . ملعأ هللاو «هنع تاياورلا حصأ

 .(۱۷۷ص)"ةدسلا جيرخت يف ةنجلا لالظ"

 مانملا يف تناك امنإ ىلاعت هبرل ةا يبنلا ةيؤر باب []

 :[ 29ج هللا لوسر لاق]

 .(لجو زع يبر تيآر»

 .(حيحص)

 :[مامإلا لاق]

 .ىرخألا تاياورلا هيلع لدت امك مانملا يف ينعي

 ٦١۲(. /)" عماجلا حيحص"

 سيسي



 :ثيدح ريسفت ام باب ]1١17[

 ؟«مانملا يف هبر ىأر اب يبنلا نأ»

 ؟هريسفت ام «مانملا يف هبر ىأر اإ يبنلا نأ» :(..ثيدحل) ةبسنلاب :لاؤس

 .رّسفي ال :باوجلا

 ")٠٠:۳٤:٥۸/۲( رونلاو ىدهلا"

 ىلعألا ألملا ماصتخا ثيدح باب ]١١[

 مانملا يف هبر ةا يبنلا ةيؤرو

 :[ اپ هللا لوسر لاق]

 ال :تلقف «ىلعألا الملا ٌمصتخي ميف :لاقف ؛ةروص نسحأ يف ير تير

 الملا ٌمصتخي ميف :ّلاق مث هلهانأ درب ٌتدجو ىٌح «ّيفتك نيب هدي عضوف «يردآ

 ٌغابسإ :تلق ؟تارافكلا امو :لاق «تاجردلاو تاراقكلا يف :ثلق ؟ىلعألا

 :ةالصلا دعب ةالصلا ٌراظتناو :تاعامجلا ىلإ مادقألا لقنو «تاربسلا يف ءوضولا

 سانلاو ليللاب ةالصو مالسلا ٌءاشفإو «ماعطلا ٌماعطإ :ٌتلق ؟ثاجردلا امف :لاق

 .تانسحلاب ًالَمَع كلأسأ ٌّينإ !ّمهللا :لق :ّلاق ؟ُلوقأ ام :ثلق :لاق «لق:لاق ماين

 .(نوتغم ريغ َكيلِإ ينضبقاف ؛مهيف انأو ةنتف موق يف ٌتدرأ اذإو ءتاركنملل ًاكرتو

 :[مامإلا لاق]

 ضعب عجارو !هبنتف ةدايزلا كلت ذوذش دكؤي امم كلذو «ةيمانم ايؤر ناك كلذ نأ

 -٤۷١(. ٥٦٤و ۳۸۸۱ "ةنجلا لالظ' ىف قرطلا كلت

 170: ا



 اهيف يتلا ةحيحصلا ثيداحألا هذه نيب ًابيجع ًاطاخ يزوجلا نبا طلخ دقو

 ضعب نيبو «-تفرع امك -ةيمانم ايؤر اهنأ اهضعب يفو ءىلعألا الملا ماصتخا

 «قروأ لمج ىلع ىنمب ضرألا ىلع هّبر ىأر هنأ اهيف يتلا ةعوضوملا ثيداحألا

 يف هدّلقو «(50)" ةفيعضلا" يف اهضعب تجّرخ دقو «تاعوضوملا نم هوحنو
 هبش عفد" ىلع هقيلعت يف (فاقسلا نسح) ىمسملا تنعتملا دلجلا يمهجلا كلذ

 تاليوأتلا نم هيف امل ؛هفلؤم هفلؤي مل هنأ ىنمتأو يبهذلا هعفد يذلا ؛"هيبشتلا

 هللا ىلاعت ءهجراخ الو ملاعلا لخاد سيل هللا نأ ركذ ىتح ةيهلإلا تافصلل ةلطعملا

 .هتمظعو هلالجب قيلي ًءاوتسا ىوتسا شرعلا ىلع يذلا

 "ريبكلا مجعملا" يفأ

 نامثع نب دمحم انثدح ")0577/1١/97/5(: طسوألا"و ( ۸۲۰۷ /۳۸۹/۸)

 ةخم ثيدحلا جرخأ دق يناربطلا تيأرمث

 دعس يبأ نابزرملا نب ديعس نع كلام نب مساقلا انث :ءاّرغملا يبأ نب ةورف انث

 مصتخي ميف : و هللا لوسر لكس" :لاق باهش نب قراط نع ملسم نب سيق نع

 ."ةالصلا دعب ةالصلا" :هلوق ىلإ «ثيدحلا "...؟ىلعألا الملا

 :(۲۳۸ /۱)هلوقب ىمثيهلا هلعأو

 ." ميكو هقثو دقو «سلدم وهو «لأقبلا دعس وبأ هيفو"

 هدانسإ ظفحي مل نوكي نأ ىشخأف «فعض هيف اذه ةبيش يبأ نباو :تلق

 .ملعأ هللاو

 ىلع فقي نأ دعي دحأ كلذ يف كشي ال «حيحص ثيدحلا نأ ؛لوقلا ةلمجو

 ىلع هللا سمط نمم ناك نإ الإ ؛اهضعبل ثيدحلا ةمثأ ضعب حيحصتو قرطلا هذه
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 نينمؤملا ليبس فلاخي يذلا لهاجلا ''"فاخسلا) كاذك ءاوهألا يوذ نم مهبولق

 ةلاسر هيف عضو يذلا ثيدحلا اذهك «هوححص ام فعضيف «نيفراعلا ءاملعلاو

 يف يبر تيأر» :ثيدح عضو نايبل ةروثأملا ظافحلا لاوقأ" -هوف صف -اهامس

 مامإلا ظافحلا سأر ىلعو فيك «مهيلع -هللاو -بذكو!" «ةروص نسحأ

 نبا لاقف ؛هريغو يذمرتلا مامإلا هذيملت هعبتو !؟مدقت امك هححص يذلا يراخبلا

 ثيدح وهو «همانم يف :ملعلا لهأ دنع هانعم" :(070 /۲ 5)"ديهمتلا" يف ربلا دبع

 ." تاقثلا هاور ءنسح

 ثيدحلا وه امنإ ؛هعضوب ظافحلا لاق يذلا نأ ًانيقي ملعي (فاخسلا) اذهف

 وه سيلو ؛خلإ "...ضرألا ىلع هبر ىأر هنأ":ًافنآ هيلإ راشملا ًاّمح عوضوملا

 هب لاقو «قرطلا ضعب يف ًاحّرِصُم ءاج امك ةيمانم ايؤر وه يذلا ماصتخالا ثيدح

 .مدقت امك ءاملعلا

 يف نيدسفملا نم ةعامج لجرلا اذه ءارو نوكي نأ ىشخأل ينإ !هللاوو

 هرارمتسال ؛رشنلاو فيلأتلا بابسأ هل اورسيو «نيدلا داسفإل َةَيِطَم هوذختاءضرأللا

 نمو !ميسجتلاب مهايإ هيمرو«مهتفلاخم هدمعتو ءاملعلاو فلسلا يف نعطلا يف

 نيكرشملا ةديقع يه ءامسلا يف هللا نأب داقتعالا نأب هحيرصت هنم رهظ ام رخآ

 " ؟هللا نيأ" :ةيراجلا ثيدح اوححص نيذلا ءاملعلا ريهامج كلذكو.ةهبشملاو

 اهئيدح تحت هللا دمحب هيلع درلا قبسو ءهلقي مل اب يبنلا نأب عطق لب ؛هفعضف
 .(5175؟) مقرب

 .(ةردسدهت ا ١/ //"'ةحبحصلا"

 لاّجد كان :هلاثمأ يف ةمئألا لاق دقف ؛حرجلا باب نم امنإو ءزبانتلا باب نم اذهسيل )١(
 .[هنم] !باّذك

 يا



 ءب يبنلا ةيؤر له باب ]٠[
 ؟مانم مأ ةظقي ةيؤر ةروص نسحأ يف ىلاعت هبرل

 ؟ثيدحلا «ةروص نسحأ يف يبر يناتأ»: #5 يبنلا ثيدح يف :لوقي :لاؤس

 .حيحص ثيدحلاو ءةيمانم ةيؤر هذه :خيشلا

 (00:70:18/ب40)"رونلا ةلحر"

 باب ]١١١[

 «ةروص سحأ يف يبر تيأر» : ا هلوق يف ةيؤرلاب دارملا

 .. 2... ةروص سحأ يف يبر تيأر» او هللا لوسر لاق

 .(ديج هدانسإ)

 :[مامإلا لاق]

 يباتك يف حورشم وه ام ىلع ىرخألا تاياورلا ضعب يف امك ةيمانم ايؤر هذه

 .عجاريلف (559 ٤۳۳ ۳۸۸) مصاع يبأ نبال " ةنسلا جيرخت "

 .(19١-8١١ص)"ولعلا رصتخم"

 «ةروص نسحأ يف يبر تيأر» ثيدح يف له باب ]١3(

 ؟مانملا يف هللا ىرأ ينإ :لوقي نمل ليلد

 يف له «ثيدحلا :«ةروص نسحأ يف ةحرابلا يبر تيأر» :[ثيدح] :لاؤس

 ؟«مانملا يف هللا ىرأ ينإ) :لوقي نمل ليلد ثيدحلا اذه

 :لوقي يذلا لثم «لاؤسلا أطخ نكل ءلئاسلا دوصقم موهفم !؟ليلد :خيشلا



 ؛لوقي نمل ليلد هيف له :«ًاقح ينآر دقف مانملا يف ينآر نم» :مالسلا هيلع هلوق

 ؟مانملا يف لوسرلا ىأر هنإ

 ؟هحرشن الو ءال الو حضاو ءأطخ لاؤسلا اذه

 ؟ىرخأ ةرم دعأ :لئاسلا

 نم: :مالسلا هيلع هلوق ًالثم لوقي نم هبشي هنأل ؛أطخ لاؤس اذه لوقأ :خيشلا

 ؛مانملا يف لوسرلا تيأر :ٌلئاق لاق اذإ هنأ ليلد هيف «ًاقح ينآر دقف مانملا يف ينآر

 ىري نأ ملسملل نكمي هنأ ٌليلد هيف ءأطخ لاؤسلا لوقأف ؟اذه هلوقل ٌليلد هيف

 اذه وأ «ثيدحلا اذه.. ليلد هيف مانملا يف لوسرلا ىأر نالف امأءمانملا يف لوسرلا

 ال ليلد يفام ؟لوقي ام ىلع ليلد هيف :مانملا يف هبر ىأر :لئاقلا لوقي ثيدحلا

 .اذه الو اذه

 نم دوصقملا :لاؤسلا رهاظ ريغ لاؤسلا نم دوصقملا نآلا لوقأ انأ.. نكل

 ؟مانملا يف هبر ىري نأ ناسنإ ّيأل نكمي هنأ ىلع ثيدحلا لدي له ينعي لاؤسلا

 يف ينآر نم» :قباسلا ثيدحلا يف له ًافنآ هتحرط يذلا يلاؤس هيجوت وه امك

 يف هيبن ىري نأ ملسمل زوجي هنأ «يب لثمتي ال ناطيشلا نإفءًاقح ينآر دقف مانملا

 ملسملا ةيؤر ناكمإو زاوجلا ىلع ةلالد هيف يناثلا ثيدحلا.. «معن :لوقن ؟مانملا

 .مانملا يف مالسلاو ةالصلا هيلع هيبنل

 نع ثيدح اذه «ةروص نسحأ يف يبر تيأر» :..لوألا لئاسلا ثيدح امأ

 هيلع لوسرلا ةيؤر ثيدحك ءًاماع ًأدبم هيف سيلو ؛مالسلا هيلع لوسرلا صخش
 ةبسنلاب ؛مالسلا هيلع لوسرلل تعقو هذه نأ الإ هيف سيل اذه «مانملا يف مالسلا

 يف هبر ىأر هنأب هللا همحر دمحأ مامإلا نع ليق دقو ءنِكْمُي رقت الو ٌرِكْنُت ام هريغل

 يا



 هذهو هللا ىأر هنأ َعَّذُم ىَعَّدا نإ نكل ؛هنع كلذ ةحصب ملعأ هللاو ورم ريغ مانملا

 هبيذكتل ةعطاق ةجح اندنع ام نكل ءاهب قيدصتلا بعصو ءاًَدج ةضيرع ىوعد

 .لاؤسلا اذه نع يباوج اذه «حالصلاو قدصلاب ًافورعم ناك اذإ اميسال

 ؟برلا يف ًالثم لثمتي الأ :لئاسلا

 ءاندنع ةفورعم ةروص هل سيل برلا نكل «كيف هللا كراب ىلوأ باب نم :خبشلا

 نب دمحم ناك كلذلو «هلئامش نم هتروص فرعن ؛مالسلا هيلع لوسرلا فالخب

 :لوقي أ يبنلا تيأر :لوقي لجرلا هءاج اذإ ناك «لوسرلا ىر ام هنآ عم نيريس

 :نيملاعلا بر امأ ءوه هنهذ يف لوسرلا ةروص نأل ؟اذامل ؟هتيأر يذلا اذه فص

 .ًادبأ ءىش اذه ىف لاقُي نأ نكمي ال كلذل ٤یم ِهِلْثِمَك سیل

 (01 1:85:17 /١؟) "رونلاو ىدهلا "

 ةيعدب باب [7١١١؟]

 ..قروأ لمج ىلع ةفرع ةيشع لزني ىلاعت هللا نأ داقتعا

 :[جحلا عدب نم مامإلا ركذ]

 «نابكرلا حفاصي :قروأ لمج ىلع ةفرع ةيشع لزني ىلاعت هللا نأ داقتعا»

 .(ةاشملا قناعيو

 ١78(. ص)" وكلي يبنلا ةجح

 36 . Vo gj TTT م



 ثيدح عضو نایب باب ]١١١7[

 «ىنمب يبر تيأر» هيف يذلا قروألا لمجلا

 :[لاق هنأ او يبنلا نع يور]

 .«سانلا َمامأ فوص َةّبُج هيلع َقَرْوَأ ٍلَمَج ىلع ٍرْمَّتلا دنع ىنوي ّيِبَر ٌتيأر»

 . (عوضوم)

 :[مامإلا لاق]

 يلع يبأ قيرط نم ٠٠١( /۹) "قشمد خيرات" يف ركاسع نبا هجرخأ

 وبأ ان :(سلبارطأب) ب نايدنسلا يبأ نب نسحلا نب يلع نب دمحأ ان :يزاوهآلا

 نب هللا دبع ان :(ةفرع) ب يضاقلا مثيهلا نب بلاغ نب نسحلا نب هللا دبع دمحم

 طيقل نيزر يبأ نع عيكو نع ةملس نب دامح ان :دلاخ نب ةبده ان :يوغبلا دمحم

 ًابجعتم يزاوهألا نع ظفاحلا بيطخلا ركب وبأ هبتك" :لاقوًاعوفرم... رماع نب

 نع يوغبلا ةخسن انل تعقو دقو «هل لصأ ال عوضوم ثيدح وهو «هتراكن نم

 ريغ نايدنسلا يبأ نباو اذه دمحم وبأو. اهيف ثيدحلا اذه سيلو ولعب ةبده

 ." مهتم :يزاوهألاو ءةلادعلا يفورعم

 لاق دقو "دادغب خيرات" يف وه سيلو «بيطخلا هاور نبأ يردأ ال تلق

 :"نازيملا" نم يزاوهالا ةمجرت يف يبهذلا

 . "... يزاوهألا نع عرو ةلقب بيطخلا ركب وبأ ىور دقو"

 «يزاوهآلا هب هماهتا نم مدقت ام ركاسع نبا نع ركذو «همامتب هقاسف :تلق

 :هبقع لاقو «هب... هنع هدنسب )/١17/1( "ريسلا" نم هتمجرت يف يبهذلا هاور دقو

 ہا



 يزاوهألا بذك لهاج ندعبتسي ال :" يرتفملا بذك نييبت " يف ركاسع نبا لاقو"

 تاياورلا نم يعدي اميف سانلا بذكأ نم ناك دقف «تاياكحل كلت نم هدروأ اميف

 ."تاءارقلا يف

 «باوصلا وهو... سدح :لاقيو «سدع نبا :وهو - عيكو هقوف نكل تلق

 نب ىلعي ريغ هنع وري مل لوهجم - وهو «(۲۰۱ /۱) "لالظلا" يف هتققح امك

 ءًاضيأ "ريسلا"و "خيراتلا" نم عيكوو ةملس نب دامح نيب نم اذه طقس دقو «ءاطع

 . ملعأ هللاو. يزاوهألا لبق نم هلعلف

 ًاعوفرم ٍِساّبَع ِنْبإ ْنَع ةمركع نع ةداتق نع ةملس نب دامح ثيدح امأو

 . "ءارضخ ةلح هيلع درمأ ًادعج يبر تيأر" :ظفلب

 ةلعلا لعلو «- )١١/ ١١١( "ريسلا" يف يبهذلا لاق امك - ركنم ربخ وهف

 ايؤرلا ثيدح نم ًارصتخم ثيدحلا نكي مل نإ اذه «ةداتق ةنعنع يف نمكت

 جرخم وهو «(۱۸۹- 188/1) "لالظلا" يف هيلإ تبهذ تنك امك -:حيحصلا

 دقو ءذاعم ثيدح نم يذمرتلاو يراخبلا هححص دقو - (۳۸۸)مقرب كانه

 َرَع يبر يناتأ" :ظفلب سابع نبر ْنَع ةبالق يبأ قيرط نم ("78/1) دمحأ هجرخأ

 ثيدحلا ركذب "...:لاقف «- مونلا يف :ينعي هبسحأ - ةروص نسحأ يف ةليللا ّلَجَو

 هيف ةبالق وبأ نكل «نيخيشلا لاجر تاقث هلاجرو. ىلعألا الملا ماصتخا يف

 نبا نيبو هنيب جالجللا نب دلاخ ركذب (۳۲۳۲) يذمرتلا هلصو نكل «سيلدت

 . "هجولا اذه نم بيرغ نسح" :هلوقب يذمرتلا هدانسإ نّسحو «سابع

 هللا نإ) : ةو هللا لوسر لاق :لاق ةرمس نب رباج نع اهنم ةريثك دهاوش هلو

 .ثيدحلا ...٠ ىلعألا الملا مصتخي اميف ينلأسف :ةروص نسحأ يف يل ىلجت
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 تنك امك - نسح دنسب (550 )7١7/1/ "ةنسلا" يف مصاع يبأ نبا هجرخأ

 مساج لضافلا خلا دهاوشلا ةيقب ىلع مالكلا بعوتسا دقو «- "لالظلا" يف هتنيب

 يف ىلوألا رايتخا" :بجر نبا ظفاحلا ةلاسر ىلع هقيلعت يف يرسودلا ديهفلا

 ينثا نع هقرط هيف عمج دقف ء(١ - 7 4) "ىلعألا الملا ماصتخا ثيدح حرش

 امك سيلو ءةيثيدحلا ةيملعلا دعاوقلا بسح اهيلع امو اهل ام نايب عم ءًايباحص رشع
 هذه ضعب (۲۳ - )١/ ١5 هيف قاس هنإف «"ةيهانتملا للعلا" يف يزوجلا نبا لعف

 اهلقنب اهعيمج فعضب ءارقلا مهوأ لب ءاهفيعضو اهحيحص نيب زييمت نود قرطلا

 يف يقهيبلا مالك مامتو !" فاعض اهلك هجوأ نم يور دق" :لاق هنأ يقهيبلا نع

 ةياور مث هللا دبع نب مضهج ةياور هيف قيرط نسحأو" 27٠١: ص) "ءامسألا"

 يراخبلا اهححص يتلا يه مضهج ةياورو :تلق."فلخ نب ىسوم

 هتحص يف رثؤي الف ؛هدانسإ يف برطضا نمو «لصتم حيحص هدئسو«يذمرتلاو

 .ةلوبقم ةقثلا ةدايزو «ظفحي مل نم ىلع ةجح ظفح نم نأل

 يف اذه لثم رخآ ظفلب ءامسأ ثيدح نم رخآ دانسإ يزاوهألا يلع يبآلو اذه

 لاقو :((3750- )١/ ١75 "تاعوضوملا" يف يزوجلا نبا هدروأ ءدشأ وأ ةراكتلا

 رظنلا هتلاحتسال جاتخي الو «لاحم عوضوم هنأ يف دحأ كشي ال ثيدح اذه :هيف

 هللا نع يكحي نأ هزئم لوسرلاو ًادودرم ناك «تاقتلا هاور ول ذإ «هلاجر يف

 :هدنم نبا لاقو. ءافعض مهيفو «ليهاجم هلاجر رثكأو ؛هيلع ليحتسي ام لجو َّزَع

 ." زو هللا لوسر ىلع عوضوم لطاب لمجلا ثيدح

 اذه هبشي ام "هتاعوضوم" يف دروي نأ يزوجلا نبال دوأ تنك كلذلو :تلق

 ءاهتَعضيو ىلعألا الملا ماصتخا ثيداحأ "هللع" يف دروي ال نأو ءعضولا يف

1۲ 
 ہا



 ء(۳٤ /5) ريثك نبا هرقأو «- يذمرتلاو يراخبلا نع مدقت امك - حيحص اهضعبو

 ."ةراتخملا" يف يسدقملا ءايضلاو ًاضيأ ةعرز وبأ هححصو

 هنع هللا افع - يزوجلا نبا داريإ نيلاضلا ةعدتبملا ضعب لغتسا دقو

 نم همهوأ امل هيلإ راشملا عاصناف «"هيبشتلا هش" هباتك يف ماصتخالا ثيداحأ

 امك ًاحّحصُْم يذمرتلا مهنم - ظافحلا نم عمجل هازع [نأ] دعب لاقف :هايإ هفيعضت

 مالعأ ريس" يف يبهذلا هركذو" ١(: 58 ص) هلوقب جيرختلا ىلع بقعف «- مدقت

 ربخ وهو «يقهيبلا فيلأت يف همامتب وهو :لاقو(١٠١ - )٠١/ ١١١ "ءالبنلا

 ."... نيدلا يف ةمالسلا هللا لأسن «ركنم

 .هللا همحر يبهذلا ظفاحلا ىلع ريطخ ءارتفاو ؛ءارقلل بيجع ليلضت اذهو

 كانه تلقن دقو ؛ثيدحلا "... درمأ ًادعج يبر تيأر" :هلوقب ىنع امنإف

 يبهذلا مالك مامت فذح هنأ للضملا اذه ةثابخ نمو «هايإ هراكنتسا (776 ص)

 «نيمهتم ريغ اوناك نإو هتاورو «ملسم الو يراخبلا طرش ىلع وه الف" :هلوق وهو

 ."نايسنلاو أطخلا نم نيموصعمب مه امف

 بقع لاقف :"نازيملا" نم دامح ةمجرت يف اذه وحن ركذ هنأ تركذ ام ديؤيو

 مانم ةيؤر ةيؤرلا هذهو ءةملس نب دامح هب ىتأ ام ركنأ نم اذهف" :اذه هثيدح

 لهأ مهتا يذلا يضفارلا ىلع هدر يف - ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق دقو

 يف - خيشلا لاق «رامح ىلع ًابكار درمأ لكشب ةعمج ةليل لك لزني هللا نأب ةنسلا

 )١/ ۲١١(: "ةئسلا جاهنم
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 الو فيعض الو حيحص دانسإبال دحأ هوري مل هركذ يذلا ثيدحلا اذه"

 ةليل لزني هنأ الو ؛ةعمجلا ةليل لزني ىلاعت هللا نأ ثيدحلا لهأ نم دحأ يوري

 نم ءيش راثآلا يف دجوي ال لب «درمأ لكش يف لزني هنأ الو «ضرألا ىلإ ةعمجلا

 هللا نإ :لاق ةو يبنلا نأ ةحيحصلا ثيداحألا نم ءيش يف الو لب ؛نايذهلا اذه

 ثيدح لثم بذك عوضوم هنإف اذه هيف يوُر ثيدح لكو «ضرألا ىلإ لزني
 ثيدحو ةاشملا حفاصيو:نابكرلا قناعيف ةفرع ةيشع لزني هللا نأو «قروألا لمجلا

 لاثمأو. ةكم ءاحطب يف هبر ىأر هنأ رخآ ثيدحو ؛فاوطلا يف هبر ىأر هنأ رخآ

 . "ثيدحلاب ةفرعملا لهآ قافتاب ةبوذكم ثيداحأ اهلك هذه نإف.كلذ

 ةفيعضلا" ")۱۳/ ۲/ ٩ ۷۲۸-۷۲(.

VE 
 ہا



 ةيناكمإ ىلع مالكلا باوبأ عامج)

 (اهمدع نم لاو يبنلا ريغل مانملا يف ىلاعت هللا ةيؤر

ET J ي م م ممم Vo006  





 ؟ ولام يبنلاب ةصاخ مانملا يف ىلاعت هللا ةيؤر له باب 31

 يف ركذييو ءال مآ ب هتايصوصخ نم يه له «مانملا يف هللا ةيؤر :لئاسلا

 ؟هبر نالف ىأرو يبر تيأر مجارتلا بتك

 .ةيصوصخلا ىلع لدي ام كانه سيل :خيشلا

 ..؟اةروص نسحأ يف يبر تيأر» : ل هلوق ىنعم امو :لئاسلا

 ..مانملا يف اًعبط :خيشلا

 ,(09:027/5117"روتلاو ىدهلا"

 ؟مانملا يف هللا ةيؤر تتبث له باب [١١١ه]

 ؟مانملا يف هللا ةيؤر تبث له :ةلخادم

 .هآر لاب يبنلا نأ تبث :خيشلا

 .تیث :ةلخادم

 .معن :خيشلا

 .هللا تيأر :لاق دحاو ول :ىنعي :ةلخادم

 .هآر لاب يبنلا نأ تبث لوقأ :خيشلا

 .معن :ةلخادم

 ؛يفنيام وأ تبثي ام اندنع سيلف ؛مالسلا هيلع هريغل ةبسنلاب امأ :خيشلا

 .ملعأ هللاف

 ٠١:٤١:1٦( /۳۳۷) "رونلاو ىدهلا"
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 ؟هبر دمحأ مامإلا ىأر له باب 73

 هنأ لبنح نب دمحأ هنإ نيدصاقلا جاهنم رصنخم بانك يف تأرق ركذأ :لئاسلا

 بحأ ءيش يأ نع لجو زع هللا لأس دمحأ هلأسف ءهللا تيأر يننأ :لاق ءهللا ىأر

 وأ مهفب :لاق «مهف ريغب مأ مهفب :لاق همالكب هل لاق هيلإ هب سانلا برقتي نأب هيلإ

 لاق فيك مهفن نأ انعطتسا ام ةقيقحلاف «ةياورلا هذه كيلع ترم امبر «مهف ريغب

 .دمحأ نع حص نإ اذه دمحأ لوق انل حّضوُت ول :ينعي هلا تيأر :دمحأ

 نع ىورُت يتلا ثيداحألا نأ ملعت تنأ يخأ ءًاريخأ كلاؤس تححص :خيشلا

 نم فيعضلا نم حيحصلا زييمت ةقيرط نأو «حصي مل امو حص ام اهيف ةا يبنلا

 لاوقأ ةفرعم ةقيرط امأ ؛ثيدحلا ملع همسا ملع ىلإ اهعجرم ثيداحألا هذه

 قيرط الإ قيرط اهل سيل نيدهتجم ةمئأ وأ نيعبات وأ ةباحص اوناك ءاوس ءاملعلا
 لوسر لاق :باتك يف ءاج اذإ ثيدحلا «ريبك قرف كانه نكل «هسفن ثيدحلا ملع

 .هل ةميق ال هللا

 (فتاهلا ىلع خيشلا هيف در عاطقنا)

 ىمسي هب تعمس نظأ ءيش اندنع يف ثيداحألا هنإ لوقب تنكف :خيشلا

 ةساردلا هذه وأ ءانلصويب لاجر ةلسلس نع ةرابع وهو دنسلا ةساردف ءدثسلا

 اهل يفام ءاملعلا لاوقأ .حص ام الو حيحص ثيدحلا اذه نوك ةفرعمل انلصوتب

 امف ؛ةنسلاو باتكلا نع ضرعي ملاع نم انيتأي لوق يأ كلذلو «بلاغلا يف ديناسأ

 اذكه الو اذكه ال نكي مل امو ؛طئاحلا ضرعب برُض هقفاوي مل امو «هب ذخأ هقفاو

 ىلإ برقأ هلعل لوقلا اذهو «هيلع بصعتت الو هب نيدتت ال رايخلا ىلع تنأف

 نعالإ لقني مل هنأل ؛هللا ىري نأ هنأ :عرشلل ًافلاخم نوكي نأ يناثلا لامتحالا

 هيلع لوسرلا ريغ نع امأ ؛همانم يف لجو زع هللا ىأر هنأب مالسلا هيلع لوسرلا

YA و 
 يا



 مل هنإف :نيحلاصلا سانلا ضعب دنع دوهعم رمأ هنأ :لوقنل ءكلذ لقني ملف مالسلا

 لثم نع ضارعإلا ىلإ سانلا مجشت دق ةرابع اهيف ًايناث «فلسلا نع هلثم ًالوأ لقني

 .0؛:دمحم)4اًناَنْقَأ بوق لع أ نارمل َنوَرَبَدَتي الَقَأ# :ىلاعت هلوق

 01:14:37 /۳۲۷) "رونلاو ىدهلا"

 ؟مانملا يف ىلاعت هللا ةيؤر نكمت له باب 111141

 هللا لوسرل كلذ لصح امك مانملا يف هبر ىري نأ دحأل نكمي له :لاؤس

 ؟بابلا اذه يف نيكلاسلا جرادم يف ميقلا نبا هعدوأ امب ستأتي لهو يلم

 ءةيلاثم يه امنإ ةيقيقح تسيل يه ايؤرلا مادام يخأ ناكمإلا ةيضق :خيشلا

 نحن هللا ءاش نإو ةمايقلا موي نونمؤملا هاريس امك هآر ام همانم يف هللا ىأر نمف

 عساو لقعلاف كلذلو ءاهتقيقح ىلع هللا تاذ ىري نلف مانملا يف هآر نم «مهنم

 نكل «هريغو دمحأ مامإلا نع اذه لقت دقو اميس ال هللا ىري نأ ناسنإ نكمم ءادج

 يف مانملا يف هبر ىأر امنيح هلم يبنلا نإ :لوقن نأ عيطتسن نحن «ةقيقح هآر له

 ىتح هبر ىري نل مكدحأ نإ» :لوقي وهو «هتقيقح ىلع هآر ام هنع ةفورعملا ةصقلا

 .ءيش اهئارو نم بترتيالو «ةعس اهيف ةلأسملاف كلذلو «تومي

 5+ 55:58 /ه5) "رونلاو ىدهلا"

 هنم باب ]١١114[

 ؟ال وأ حيحص اذه له ءزئاج مانملا يف هللا ةيؤر نأ [بانك يف ركُذ]:لاؤس

 امك ىلاعت هثيؤر دوصقملا سيلف هللا ةيؤرب ليق اذإ نكل «ملعأ هللا :خيشلا

 :نمؤملا هيقفلا لاق امكو ةمايقلا موي نونمؤملا هاريس

 م



 لاثملاب برضو هيبشتو فيك ريغب نونمؤملا هاري

 هلو يبنلا نأل ؛ةيقيقح ال ةيلايخ ةروص ايؤر نع ةرابع ًامانم ايندلا يف هتيؤر
 مكيدل فورعملا ربكألا لاجدلا ركذ دقو «ملسم حيحص يف لاق هنأ هنع حص دق

 نإو ءروعأب سيل مكبر نإو روعأ هنإ) :هيف مالسلا هيلع هلوق اهنم «هتافص نم ءيش

 ىتح نينمؤملا نيملسملل لب يبنلا مدق ينعي .«تومي ىتح هبر ىري نل مكدحأ

 هذه :«روعأب سيل مكبر» «برلا وه لوقي هنأ «ربكألا لاجدلا اذه ىوعدب اورتغي ال

 تافص لك هل مكبر ؛ربكألا لاجدلا وه اذه نولوقت نأ نوعيطتست ءةفص لوأ

 .روعأب سيل مكبر نإو :روعأ هنإ «ةيلجتملا ةصقانلا ةفصلا هذه هل اذهو «لامكلا

 اذهو ''[يتوص عاطقنا انه لصح] «هبر ىري نل مكدحأ نإ» :ىرخأ ةفص مث

 .مكبر هنأ يعدي

 .مكبرب وه سيل :ًاذإ

 :ةمايقلا موي يف الإ هبر اندحأ ىري نل هنأ لوسرلا ربخأ دق.. ناك اذإ :ًاذإ

 بر ةقيقح ىري الف «مانملا يف هآر اذإف هلا ءاش نإ نينمؤملا ءالؤه نم نوكنسو

 يف هبر ٌدحأ ىأر نإ :ةقيقح تسيل «ًةيلاثم ًةيلايخ ًةروص ىري امنإو «نيملاعلا
 ملعأ هللاو دمحأ مامإلا ةنسلا مامإ نع لقتني امك ءًاقداص ًاصلخم ناكو «مانملا

 .هنع ةياورلا ةحصب

 2( ه1: /و*)" رونلاو ىدهلا "

 ءايندلا يف ىرُي هنأ :لاجدلا اهب فرعي يتلا تافصلا نم نأ انه نيب هللا همحر خيشلا نأ حضاولا نم )١(

 ىتح لجو زع هبر مكنم ٌدحأ ىري نل هنأ اومّلعت» :لاجدلا ثيدح يف © يبنلا لاق دقف

 . انبرب سيل هنآ ىلع ةلدألا نم ايندلا يف ىرُي لاجدلا نوكف «(70140) (ملسم)0تومي

 8 8 مل



 هنم باب ]١١1١69[

 ؟مانملا يف هتوص عمسي وأ هبر ىري نأ ناسنإلل نكمي له :لاؤس

 نوكيام هبشأ ةيضقلا نأل ؛عساو رمألاف مانملا يف ىرَي نأ امأ :خيشلا

 ثيدح تاياور نم ةياور يف ثيدحلا يف مالسلا هيلع لاق امك هللا نآل ؛لايخلاب

 لاق «روعأب سيل مكبر نإو روعأ هنإ» :لاق مالسلاو ةالصلا هيلع هفصو امل لاجدلا

 .«تومي ىتح هبر یری نل مكدحأ نإو» :ملسم حيحص يف ةياور يف

 ىأر هنأب دمحأ مامإلا ىلإ ةياور بسنتو «ةيلايخ ةيؤر يهف ةيمانملا ةيؤرلا امأ
 نوكي نأ الإ ليحتسي اذهف توصلا عمسي نأ امأ ءاهتحصب ملعأ هللاو ةرم اذك هبر

 .ًاضيأ لايخلا ىف هآر

 .«ةروص نسحأب يبر يناتأ» :ثيدح :ةلخادم

 .مانملا يف ةيؤرلا تبي اذإ وهف مانملا يف معن :ةلخادم

 .مالسلا هيلع لوسرلا صوصخب لقي مل اًماع ناك كلاؤس وه نكل :خيشلا

 ؟لوسرلاب صاخ وه ينعي :ةلخادم

 .اًعبط :خيشلا

 .مانملا يف هبر ىأر دمحأ مامإلا نأو ثيدحلا اذهب

 ۷۷۱ ا



 ةيصوصخ وه امنإو مومع هيف سيل اذه نأل ؛حصي ال ثيدحلاب لالدتسالا

 رمأ اذه ءهل دودح ال يذلا يلايخلا ناكمإلا ثيح نم نكل «مالسلا هيلع لوسرلل

 :٠٠:۲۹:۳۹( /۸۷)"رونلاو ىدهلا"

 هنم باب ]١١7١[

 :لاؤس

 ؟مانملا يف هللا ةيؤر نكمي له

 :باوحلا

 .ملعأ هللاو اذه اولاقءملعأ هللاو اذه لاقي

 ٠١( راسهم /؟) "روثلاو ىدهلا"

 فف
 ہا



 4 لد اد مَن :ىلاعت هلوق ىلع مالكلا باوبأ عامج

 ؟ىلاعتو كرابت برلا نم اند #5, هنأ دوصقملا لهو
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 هنيب راصو اند يذلا نم باب 11111[

 ءارسإلا ةليل نيسوق ردق إب انيبن نيبو

 :[لاق هنأ لي يبنلا نع يور]
 باقك لجو زع يبر ْنِم تنكف ؛نميألا جاج ىلع يِنَلَمَحَف «ليربج يناتأ»

 «ثيدحلا ركذو ىندأ وأ نيسوق

 .(لطاب)

 :[مامإلا لاق]

 هنيب راصو اند يذلا نأ ىلع ةلادلا ةحيحصلا ثيداحألل فلاخم [..وهو]

 ريثك نبا ريسفت رظنا .مالسلا هيلع ليربج وه امنإ نيسوق ردق ثا دمحم نيبو

 . ةيآلا هذهل

 ,(155-1:58؟/9١1/١1)"ةفيعضلا'"

 هنم باب [١١؟؟]

 :[""ولعلا'" ىف ىبهذلا لاق]

 ةردس دنع ىلعلا تاومسلا ىلإ هب جرع لإ انيبن نأ فلسلا ةمئأ دقع نمو

 .ىندأ وأ نيسوق باق هنم ناكف :ىهتنملا

 :[مامإلا لاق]

 رمن يبأ نبا هللا دبع نب كيرش نع لالب نب ناميلس هاور ام ىلإ ريشي :تلق



 .ىندأ وأ نيسوق باق هنم ناك ىتح :ىلدتف ىلاعتو كرابت رابجلا اندو "

 "..ءاش ام هيلإ ىحوأف

 ريهامج نع هب درفت امم اذه كيرش ىلع ركنأ ام ةلمج نم ةلمجلا هذه نكل

 اند مث# ىلاعت هلوق نأ ىلع لدي ام امهنع هللا يضر دوعسم نباو ةشئاع تور

 مالسلاو ةالصلا هيلع ليربج هب دارملا امنإ #ىندأ وأ نيسوق باق ناكف ىلدتف

 ىلدتف اند مث# :هلوق نيأف :ةشئاعل تلق :لاق قورسم نع )١١١/١( ملسم ىور

 ليربج كاذ امنإ :تلاق ؟#* ىحوأ ام هدبع ىلإ ىحوأف ىندأ وأ نيسوق باق ناكف
 ٤۳۸ -٤٤١(. ص) يقهيبلل "تافصلاو ءامسألا" رظناو ملسو هيلع هللا ىلص

 ةلمجلا ( ص) لصألا يف دروأ ىلاعت هللا همحر فنصملا ناك دقو

 ,"ةطوطخم ١-۲- /5؟١ ق" هلوطب هدروأ مث كيرش ثيدح نم ةروكذملا

 اذه" :يناثلا عضوملا يف فنصملا لاقو «ةراكنلا نم هيلإ ترشأ امل هتفذحف

 "حيحصلا" يف رّرقتو ةرطنقلا زفق هنكلو ءاملعلا ضعب هركنتسا "بيرغ ثيدح

 .لمأتف ءانه كلذك سيلو ؛ةحداق ةلع هيف رهظت مل اميف ملسم اذه :تلق

 (1119١11-8)"ولعلا رصتخم"

 هنم باب ]1111

 .لجو زع هبرآ[ هنم] اند :لاق# ىرخأ ةلزن هآر دقلو# :لاق [سابع نبا نع]

 :[ مامإلا لاق]

 لصألا يف هقاس هنإف ء["ولعلا" يف يبهذلا يأ] لاق امك نسح هدائسإ

YY 
 يا



 نبا نع ةملس يبأ نع ورمع نب دمحم انثدح يومألا ديعس نب ىيحي نع (۸۲ص)

 نم طقس دقو «(7؟ /9١ق)ةطوطخملا اهيفو ءاهلك لوصألا يف عقو اذكه. سابع

 ديعس نبا ىيحي انثدح (77 /71) "هريسفت" ىف ريرج نبا هجرخأ هنإف ءىيحي

 صاقو نب ةمقلع نبا وهو ورمع نب دمحم ريغ ثاقث هلاجر دانسإ اذهو

 ُنَسَح هنأ ملعلا لهأ دنع يأرلا هيلع رقتسا يذلاو «هيف فلتخم وهو يثيللا

 :"بيرقتلا" ىف هلوقب ظفاحلا راشأ هيلإو «ثيدحلا

 ."ماهوأ هل ءقودص"

 سابع نبا نع اذكه هنع يومألا هاورف هدانسإ يف هيلع فِلثتخا دق نكل

 نع شيج نب ريثك انث :لاقو ورمع نب دمحم نع ىسوم نب لضفلا هاورو.ًافوقوم

 ءارسإلا ثيدح ركذف "...دجسملا يف عجطضم انآ امئيب " :ًاعوفرم كلام نب سنأ

 :هيفو «جارعملاو

 نبا هجرخأ ثيدحلا ...٠ «ىندأ وأ نيسوق باق ناكف ىلدتف كبر اندف)

 (۲۸۰۲۷ /۲۷) ريرج نباو لولا ظفللاب 5١.779 ١( ص) "ديحوتلا" ىف ةميزخ

 صاقو نب ةمقلع نب ورمع نب دمحم انريخأ :لاق ليمش نبا رصنلا قيرط نم

 . هب يثيللا

 لق ورمع نب دمحم ناك نإف «فعض هيف - سينخ :ليقو - شيبح نب ريثكو

 وه امنإ اند يذلا نأ ةو هللا لوسر نع تباثلل هتفلاخمل ركنم وهف هنع هظفح

 مسرب



 «ليربج كاذ امنإ" :تلاقف ؟ةيآلا €... ىلدتف اند مثإ# :هلوق ام :ةشئاعل تلق"

 "ءامسلا قفأ دسف ؛هتروص يف ةرملا هذه يف هاتأ هنأو ؛لاجرلا ةروص يف هيتأي ناك

 نبا ثيدحل ضراعم وهو .ًابيرق ىضم دقو هوحنب ملسم دنع وهو ؛حيحص هدنسو

 .هنع تبث نإ فوقوملا اذه سابع

 -۱١١(. ۱۲۰ص )"ولعلا رصتخم"

 هنم باب [١١؟5]

 ٍنيَسْوَك َباَق َناَكَ یل ا من :ىلاعتو هناحبس هللا يف لوقي لئاس :لئاسلا
 كرابت رابجلا اندف] :لوقي يذلا ثيدحلا يف لوقت اذام (4.4:مجنل»ىَنْدَأ وأ

 ؟ريثك نبا ريسفت يف امك يراخبلل ىزعي يذلا [ىلاعتو

 ةاور دحأ ذاوش نم يه ةياورلا هذه :ثيدحلا ءاملع هيف لاق ام لوقأ :خيشلا

 ءاج اذهف .فورعملا يضاقلاب وه سيلو هللا دبع نب كيرش وه يذلاو يراخبلا

 نم دارملا] ءذش هنأب ثيدحلا ءاملع ركذو جارعملاو ءارسإلا ةصق يف ةدايزلا هذهب

 ةالصلا هيلع ليربج وه (؟:مجنلا)# ىَنْدَأ وأ ِنْيَسْوَق َباَق َناَكَف# :[ىلاعت هلوق

 .ىلاعتو كرابت نيملاعلا بر وه سيلو مالسلاو

 .معن.يراخبلا حيحص يف اهدوجو عم ةذاش ةياورلا هذه :ًاذإ

 ٠٠:۲۹:۱۹( /۲۲۸) "رونلاو ىدهلا"

YYA 
 ہا



 ىلع مدآ هللا قلخ»:ثيدح ىلع مالكلا باوبأ عامج)

 ةروصلا ثيدحب فورعملا «هتروص

Tr 





 «هتروص ىلع مدآ هللا قلخ» : واو هلوق ىنعم باب ]11۲°[

 ء[هتروص ىلع] ةو مدآ هللا قلخ» :لاق ةا يبنلا نع «ةريره يبأ نع

 ةكئالملا نم ٌرفت -كئلوأ ىلع مّلَسف :بهذا :لاق مث :ًاعارذ نوتس هلوطو

 «مكيلع مالسلا :لاقف «كتبرذ ةيحتو كتيحت اهنإف هب كنويحي ام عمتساف - سولج

 ىلع ةنجلا لخدي نم لكف هللا ةمحرو :هودازف ءهللا ةمحرو مالسلا كيلع :اولاقف

 .«نآلا ىتح قلخلا نم صقني لزي ملف «هتروص

 .(حيحص)

 :[ًالئاق "هتروص ىلع" :هلوق ىلع مامإلا قلع]

 «(1۲۲۷ :مقر «ناذئتسالا) [يراخبلا:يأ]"فلؤملا حيحص " نم ةدايز

 «قازرلا دبع قيرط نم هجرخأ امهالكو )١59/4(: ًاضيأ ملسم دنع يهو

 كلذكو «(51؟9) ًاضيأ نابح نبا هنعو 2784 )1١/ "فنصملا" يفاذهو

 .انه فتصملا

 ىلع مدآ هللا قلخ» :ثيدح نالطب ىلع ةحيرص ةلالد ثيدحلا اذه يفو

 يف ًالصفم اهتركذ تنك للع عبرأب لولعم هدانسإ نأ عم «نمحرلا ةروص

 يبأ نبال "ةنسلا جيرخت" يف كلذ وحنو «(١۷١١و )٠١١١ "ةفيعضلا"

 .(0 ٤او ١5ا/)وصاع

 نم هنع حص يذلا رخآلا ةريره يبأ ثيدح رّسفي حيحصلا ثيدحلا اذهبو

 قيلعتلا عم (۱۷۳ /۱۲۹)مقرب ىضم دقو "هتروص ىلع مدآ هللا قلخ " ظفلب قرط

 ۷۸۱ ا



 ىلإ -ىلاعت هللا همحر -يرجيوتلا خيشلا ءاسأ دقل :لوقأ ةبسانملا هذهبو

 قلخ يف ناميإلا لهأ ةديقع " :هامسأ يذلا هفيلأتب اعم ةحيحصلا ةنسلاو ةديقعلا

 ثيدحلاو «حيحصلا ثيدحلاب الإ تبثت ال ةديقعلا نإف ؛"نمحرلا ةروص ىلع مدآ
 قرط ةعبرأل فلاخم وهف «هدانسإ ثيح نم حصي ال هنأ عم هباتك هيلع ماقأ يذلا

 نأ عم ىرخألاو ءاهدحأ هتحص ىلع قفتملا ثيدحلا اذه ةريره يبأ نع ةحيحص

 نم سيل ملعلا اذه نأل ؛ًائيش كلذ نم دفتسي مل وهف اهححصو اهجرخ خيشلا
 :ظفلب ةريره يبأ نع ًاسماخ ًاقيرط لبقي نأ ملاعل حصي فيك الإو «هنأش

 !" نمحرلا ةروص ىلع "

 ىلوألاو :"هتروص ىلع " :ظفلب اهتثالث يتلاو «ةعبرألا قرطلا كلتل ًافلاخم

 ىلإ فاضي ؛ىرت امك مالسلا هيلع مدآ ىلإ ريمضلا عجرم نأب حيرصتلا اهيف اهنم
 هدانسإ ناك ول ذاشلا ثيدحلا فرعي نم دنع ًاذاش اهثيدح لعجت يتلا ةفلاخملا هذه

 (۲۷:ص) لواحي كلذ عمو هفعض ملعي خيشلاو ؛ةعيهل نبا اهيفو فيكف ءًاحيحص

 يف رجح نبا ظفاحلا لاق " لوقيوهف «هرتبو ظافحلا مالك رييغتب ولو ؛هقيثوت
 :هيف لاق هنإف ؛هيلع دري ظفاحلا مالك مامتو ! "قودص :"بيرقتلا"

 نم لدعأ هنع بهو نباو كرابملا نبا ةياورو ء«هبتك قارتحا دعب طلخ"

 ضعب لقني نميف لاقي اذامف !امهدحأ ةياور نم سيل ثيدحلا اذهو !"امهريغ

 .كلذ نايبل قيلعتلا اذه عستي ال «ريثك اذه لثم هلو !؟هضعب متكيو «مالكلا

 نع ةباجإلا يف ًادج خيشلا فلكت دقف ءركنملا ظفللاب رمع نبا ثيدح امأو

 نايفس ةياور ةحاجر لهاجت امك ؛ةميزخ نبا نع اهتلقن تنك يتلا ثالثلا للعلا

 تنك ةعبار ةلع لهاجت امبرلو !رمع نبا نع ةدنسملا ريرج ةياور ىلع ةلسرملا
 اذهو ؛هرمع رخآ يف هظفح ءاس ًاريرج نأ يهو (7 11 /۳) "ةفيعضلا" يف اهتركذ

 الما
 يا



 خيشلا ثبشتف ؛ركنملا ظفلا اذهب هاور ةرمف ؛ثيدحلا اذه يف هبارطضا ببس وه

 هيلع علطم هنأ عم !خيشلا هلهاجتف "هتروص ىلع " :حيحصلا ظفللاب هاور ةرمو «هب

 ىلع " :ظفلب ةريره يبأ نع عفار يبأ ثيدح يف تلق يننأ هنمو «همعزب هيلع

 :يلوقب هتعبتأو (015) مقر تحت هدانسإ تححص ينإف ؛"ههجو ةروص

 قرطلا يف ظوفحملا نإف "ههجو ... " :هلوق توبث نم كش يف ينكل "

 لوقلاب - جوجمم هل ليوط مالك يف - خيشلا ينمزلأف "هتروص ىلع" :ةحيحصلا

 :(۲۸ ص) لاقو «ثيدحلا ةحصب

 ! "هنتم ىف كشلل هجو الف ءًاحيحص دانسإلا ناكاذإو "

 كشأ مل يننأل :يلع دراو ريغ مالكلا اذه نأ ةريصب يذ لكل حضاولا نمو

 نم هقيفوتو هللا لضفب نحنف هلل اشاح ؛هدانسإ ةحص عم هتددرف ثيدحلا نتم يف

 "ههجو" :ةدايزلا هذه يف تككش امنإو «كلذ لعفي نمل ةاداعم سانلا دشأ

 دنسلا ةحص نم مزلي ال هنأ فرعي ال خيشلا نأ ينظ يفو ءاهيلإ راشملا ةفلاخملل

 كاذ ينمزلأ امل الإو ءلعي الو ذشي ال نأ حيحصلا طورش نم نأو «نتملا ةحص

 ظوفحملاو " :يلوق يف هيلإ راشملا ذوذشلا ياوعد -هنكمأ ول -يلع درلو ءمازلإلا

 هبسن ام نأ ىلإ ماركلا ءارقلا هبنأ نأ ديرأ ينإف ًاماتخو !تاهيه تاهيه نكلو " ...

 «حيحص ريغ وهف «ثيدحلا اوححص مهنأ نابح نباو يبهذلاو ةيميت نبا ىلإ خيشلا

 "ةفيعضلا" عجارو ءالف ركنملا ظفللا امأف «هيلع قفتملا ظفللاب هوححص امنإو

 .لوقأ ام ةحص نم دكأتتل

 51/١-709/1(. ص)" درفملا بدالا حيحص"
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 هنم باب 111۲1

 ناف ؛كهج بو هبشأ نم هجوو كهج جو هللا حبق :نلوقت ال " :لاق ةريره يبأ نع

 ."هتروص ىلع يلي مدآ قلخ لجو زع هللا

 :[ًالئاق قلع مث]

 يبأل رخآ ثيدح يف ةحارص كلذ ءاج دقو ءمالسلا هيلع مدآ ةروص ىلع :يأ

 متش اذإف..هيلع قفتم «ًاعارذ نوتس هلوطو ؛هتروص ىلع مدآ هللا قلخ» :ظفلب ةريره

 مدآ متشلا لمش "كهجو هبشأ نم هجوو ؛كهجو هللا حبق " :هل لاقو هاخأ ملسملا

 يتلا ةروصلا هذه ىلع مدآ قلخ هللاو «مدآ هجو هبشي موتشملا هجو نإف ؛ًاضيأ

 راوطألاو راودألاب رمي ملو ؛هديب هللا هقلخ مدآ نأ قرفلا نأ الإ ؛هتيرذ يف اهدهاشن

 :نونمؤملا ةروس لوأ يف ىلاعت لاق. بارت نم هقلخ امنإو «هونب اهب رمي يتلا

 انقلخ مث «نيكم رارق يف ةفطن هانلعج مث ءنيط نم ةلالس نم ناسنإلا انقاخ دقلو#

 مثًامحل ماظعلا انوسكف ًاماظع ةغضملا انقلخف ةغضم ةقلعلا انقلخف ةقلع ةفطنلا

 .(نيقلاخلا نسحأ هللا كرابتف رخآ ًاقلخ هانأشنأ

 .(54ص)"درفملا بدألا حيحص"

 هنم باب [١١؟ط/]

 :[ هيلع هللا لوسر لاق]

 ملسف بهذا :لاق هقلخ املف ءاعارذ نوتس هلوط :هتروص ىلع مدآ هللا قلخ»

 ةيحتو كتيحت اهنإف :كنويحي ام عمتساف ءسولج ةكئالملا نم رفنلا كئلوأ ىلع

 ا ٤ ۷۸



 ةمحرو" :هودازف هللا ةمحرو كيلع مالسلا :اولاقف :مكيلع مالسلا :لاقف كتيرذ

 .«نآلا ىتح دعب صقني قلخلا لزي ملف «مدآ ةروص ىلع ةنجلا لخدي نم لكف "هللا

 :[مامإلا لاق]

 :ةلئاف

 :حتفلا يف ظفاحلا لاق

 ىلاعت هللا نأ :ىنعملاو «مدآل ريمضلا نإ :لاق نم لوق ديؤت ةياورلا هذهو"

 يف ددرت الو «ًالاوحأ ةأشنلا يف لقتتي مل ءاهيلع هقلخ يتلا ةئيهلا ىلع هدجوأ

 «حورلا هيف خفن ام لوأ نم ًايوس ًالماك الجر هللا هقلخ لب ؛هتيرذك اًراوطأ ماحرألا

 ."مدآل اًضيأ ريمضلا داعف "اًعارذ نوتس هلوط":هلوقب كلذ بقع مث

 .ديفم هنإف ؛هعجارف «ثيدحلا بقع نابح نبا كلذ ىف لوقلا لصف دقو :تلق

 يف ليصفتلاب هتنيب امك «ركنم وهف "نمحرلا ةروص ىلع مدآ هللا قلخ" :ثيدح امأو

 ١١۷١( و١۷١١)"ةفيعضلا"

 ىلع مدآ قلخ يف ناميإلا لهآ ةديقع" باتك فلؤم هحيحصت يف قفوي ملو

 ضععب هيلع تذخأو تاقيلعتلا نم ًاريثك هيلع تبتك دقو "نمحرلا ةروص

 .مامتلا هللا نم ايجار ؛تاذخاؤملا

 "الصحيحة")١١/ ۲/ ۱۰ ۸۱۱-۸(.

 هنم باب ]۱۱۲۸1

 هيجونلاف «نمحرلا ةروص ىلع مدآ قلخ هللا نأ» :ثيدحل ةبسنلاب :ةلخادم

 ؟..ةحصلاو فعضلا ةيحان نم ثيدحلا اذهل

VA ° ا eeeeessessesetetes seretan teter ا tettt seette 



 ةلسلسلا نم ءازجألا ضعب يف ةّباتك اًلوأ ثيدحلا اذه نع انملكت دقل :خيشلا

 ..هب جاجتحالا نكميو حصي داتسإ هل سيل هنآ انيبو

 هل دجوي ال «نمحرلا ةروص ىلع مدآ هللا قاخ» :ثيدح نأب :لوقأل دوعأ

 ةرضاحمو ٌةباتك كلذ تنيب دق ؛ةجحلا هب موقت نمحرلا ةروص ىلع :ظفلب دانسإ
 نم فلاخم هدانسإ فعض عم اذه ثيدحلا نآل ؛يداقتعا يف كلذ نم رثكأ رمألاو

 دنسلاب هايور ثيح «نيخيشلا نيب هيلع قفتملا حيحصلا ثيدحلل ةياورلا ثيح

 يف رهظأ ريمضلا اذهف «هتروص ىلع مدآ هللا قلخ» :ظفلب «لاحلا ةعيبطب حيحصلا

 ةيثيدحلا ةيملعلا دعاوقلاف كاذنيحو :حيحص دانسإ اهل سيلو ىلوألا ةياورلا

 ..ريمضلا عجرم انل ددحت يتلا ةدايزلا هذه درن نأ ىلإ انرطضت

 نأو «هتروص ىلع مدآ هللا قلخ» :ظفلب يور حيحصلا ثيدحلا نأ انفرع اذإف

 مدآ هللا قلخ» :لاقف ىرخألا ةياورلا يف رمضملا ترهظأ يتلاو ىلوألا ةياورلا

 ام انرطضي ذئنيحف حصي ال ةياورلا هذه دانسإ نأ انفرع ام اذإف «نمحرلا ةروص ىلع

 ةياورلا ىلع ةدايز نمحرلا :ظفل..ةدايز اهنإ :لوقن نأ ثيدحلا ملع نم هملعن

 ...هتروص ىلع :تلاق يتلاو :ةظوفحملا ةحيحصلا

 (00:55:08/ 5*0 5) رودلاو ىدهلا ةلسلس)

 :ثيدح فعض باب ]١١١[

 «نمحرلا ةروص ىلع قلخ مدا نبا...»

 :[لاق هنأ هاو يبنلا نع يور]

 .(لجو زع نمحرلا ةروص ىلع قلخ مدآ نبا نإف ؛هجولا اوحبقت ال -

 .(فيعض)

۸٦ 
 ہا



 :[مامإلا لاق]

 " ديحوتلا " يف ةميزخ نباو ٠١( ص) " ةعيرشلا " يف يرجآلا هجرخأ

 " باتك يف ينطقرادلاو (5/5057/5) " ريبكلا " يف يناربطلاو (۲۷ ص)

 قرط نم (۲۹۱ ص) " تافصلاو ءامسألا " يف يقهيبلاو (48/54) " تافصلا

 يبأ نب ءاطع نع تباث يبأ نب بيبح نع شمعألا نع ديمحلا دبع نب ريرج نع
 .ًاعوفرم رمع نبا نع حابر

 ةميزخ نبا ركذ «للع عبرأ هل نكلو نيخيشلا لاجر تاقث هلاجو دانسإ اذهو

 :لاقف اهنم ةثالث

 :لقي ملو يروثلا هلسرأف هدانسإ يف شمعألا فلاخ دق يروثلا نأ :اهادحإ

 ." رمع نبا نع"

 .تباث يبأ نب بيبح نم هعمس هنأ ركذي مل سلدم شمعألا نأ :ةيناثلاو

 مث ءاطع نم هعمس هنأ ملعي مل سلدم ًاضيأ تباث يبأ نب بيبح نأ :ةئلاثلاو

 ىلع قلخ مدآ نبا نأ - ًادنسم لقنلا قيرط نم حص نإ - ربخلا ىنعمف " :لاق

 ." حورلا هيف خفن مث مدآ روص نيح نمحرلا اهقلخ يتلا ةروصلا

 مدقت امك ةقث ناك نإو هنإف «ديمحلا دبع نب ريرج يه :ةعبارلا ةلعلاو :تلق

 نيثالث يف " هتنس " يف ركذ يقهيبلا نأ " نازيملا " نم هتمجرت يف يبهذلا ركذ دقف

 ." ظفحلا ءوس ىلإ هرمع رخآ يف بسن دق " :لاق ديمحلا دبع نب ريرجل اثيدح

 :ظفلي (018 مقر) مصاع يبأ نبا دنع ةرم هاور هنأ كلذ دكؤي امم نإو :تلق

 نم ةو يبنلا نع ظوفحملا حيحصلا اذهو ." نمحرلا " ركذي مل ."هتروص ىلع"

 ۷۸۷ ا



 .ًاغئآ اهيلإ راشملاو ءةريره يبأ نع ةحيحصلا قرطلا

 )٠١/48(: " عمجملا " يف يمثيهلا لوق نم ىربك ةدئاف الف اذه تفرع اذإف

 وهو يناقلاطلا ليعامسإ نب قاحسإ ريغ «حيحصلا لاجر هلاجرو يناربطلا هاور "

١ ehe 
 ." فعض هيفو «ةقث

 مصاع يبأ نبا هجرخأ " ١79(: /0) " حتفلا " يف ظفاحلا لوق نم كلذكو

 ." تاقث هلاجر دانسإب رمع نبا ثيدح نم ىناربطلاو " ةنسلا " يف

 ىتح دنسلا يف هققحت بجي ام لك وه سيل ًاتاقث دانسإلا لاجر نوك نأل

 تاملكل يعبتت نإ لب ءكلذ يف ةيساسألا طورشلا نم طرش وه لبءًاحيحص نوكي

 " :ام ثيدح يف مهدحأ لوق نأ ىلع ينلد دق ثيداحألا ىلع مالكلا يف ةمئآلا

 مل كلذلو ةلع هيف لب «حيحص ريغ دانسإلا نأ ىلع لدي «" تاقث هدانسإ لاجر

 .لمأتف ءطقف تاقث هلاجر نأب حرص امئإو :هححصي

 للعلا نم ثيدحلا مِلَسول رضي ال يناقلاطلا هيف يناربلطلا دانسإ نوك نإ مث

 .جيرختلا اذه لوأ يف هيلإ ترشأ امك هيف عباتم يناقلاطلا نأل ؛ةقباسلا

 اعوفرم ةريره يبأ نع هدنسب ةعيهل نبا هاور امب ىوقي ثيدحلا نإ :لاقي دقو

 ةروص ىلع ناسنإلا هجو ةروص امنإف ؛هجولا بنجتيلف مكدحأ لتاق اذإ» :ظفلب

 .«نمحرلا هجو

 هنايب قبس امك ركنم ظفللا اذهب ثيدحلا نأ الول كلذ نكمي ناك دق :تلق

 .ثيدحلا اذهل ادهاش نوكي نأ ذئتيح حصي الف ءافنآ

 داعأ " :يبطرقلا لوق لقن نأ دعب " حتفلا " يف ظفاحلا لوق يف ام ملعت هنمو

 ىلع مدآ قلخ هللا نإ هقرط ضعب يف درو امب ًاكسمتم هللا ىلع ريمضلا مهضعب

 الط
 يا



 طاغف همهوت امب ًاكسمتم ىنعملاب [هاور]هاور نم نأكو :لاق :نمحرلا ةروص

 ريدقت ىلعو :لاق مث ةدايزلا هذه ةحص هعبت نمو يرزاملا ركنأ دقو كلذ يف

 :تلق " :ظفاحلا لاقف «" ىلاعتو هناحبس يرابلاب قيليام ىلع لمجيف اهتحص

 دانسإب رمع نبا ثيدح نم يناربطلاو " ةنسلا " يف مصاع يبأ نبا اهجرخأ ةدايزلا

 ةريره يبأ نع سنوي يبأ قيرط نم ًاضيأ مصاع يبأ نبا اهجرخأو «تاقث هلاجر

 ناسنإلا هجو ةروص نلف هجولا بنجتيلف لتاق نم» :لاق لوألا ليوأتلا دري ظفلب

 ةنسلا لهآ نيب ررقت ام ىلع كلذ يفام ءارجإ نيعتف.«نمحرلا هجو ةروص ىلع

 نمحرلاب قيلي ام ىلع هليوأت نموأ «هيبشت داقتعا ريغ نم ءاج امك هرارمإ نم
 ."هلالج لج

 وهو «فلسلا ةقيرط ءاج امك هرارمإو «فلخلا ةقيرط لبوأتلاو :تلق

 تملع دقو ءو لوسرلا نع ثيدحلا ةحص ىلع فوقوم كلذ نكلو «بهذملا

 هحيحصت قباسلا همالك بقع لقن دق ظفاحلا ناك نإو ءافنآ كل انيب امك حصي ال هنأ

 تعمس :" ةنسلا باتك " يف ينامركلا برح لاقو " :لاقف ؛ةمئألا ضعب نع

 قاحسإ لاقو.نمحرلا ةروص ىلع مدآ قلخ هللا نأ حص :لوقي هيوهار نب قاحسإ

 ." حيحص ثيدح وه :لوقي دمحأ تعمس :جسوكلا

 رهاظ ريغ كلذف نيقباسلا نيقيرطلا نم ثيدحلا ةحص نوديري اوناك نإ :تلق

 كسمتلاو ثيدحلا يف ملع وهو هفيعضتب ةميزخ نبا مامإلا حيرصت انعمو انل

 الصف دقع ثيح ةبيتق نبا اضيأ انعمو ةو يبنلا نع اهيف تبث امب ميلستلاو ةنسلاب
 ثيدحلا اذه لوح ۲۷۵١ - ۲۸١( ص) " ثيدحلا فلتخم " هباتك يف اصاخ

 لاق امك وهف كلذب 80ج يبنلا نع رمع نبا ةياور تحص نإف " :هيف لاق هليوأتو

 ." عزانت الو ليوأت الف ءا هللا لوسر
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 ىلع فقوتم رمألاف ؛نيروكذملا نيقيرطلا ريغ ىلع ثيدحلل اوفقو اوناك نإو
 ءزوجي ال هللا نيد يف ديلقتلا نآل اذه لوقن ءاهلاجر يف رظنلاو كلذ ىلع فوقولا

 انأو ؛هثيدح يف ةمثآلا لاوقأ فالتخا عم «يبيغلا رمألا اذه لثم يفاميسالو

 ءامهريغ ركذي مل ظفاحلا نأل «نيقيرطلا نيذه ريغ ثيدحلل نوكي نأ ادج دعبتسأ

 نمحرلا " ةدايز نودب ىرخأ قرط هل معن ؟ةئسلا ىلع هئم اعالطا عسوأ نمو

 541/) "عماجلا حيحص" يف "...مكدحأ لتاق اذإ"و "..مكدحأ برض اذإ " :رظناف

 .هريغو (7١2و

 فلاخم كلذ ىلإ هنأو ؛هيقيرطو هيظفلب فيعض ثيدحلا نإ :لوقلا ةصالخو

 هتروص ىلع مدآ هللا قلخ» :ةقْلِو هلوق اهنم ؛ةبراقتم ظافلأب ةحيحصلا ثيداحألل

 .اًاعارذ نوتس هلوط

 ." 0 ةحيحصلا " امهريغو ناخيشلا هج رخأ

 لاقم ىلع تفقو ديعب نمزب نيثيدحلا ىلع مالكلا ريرحت دعب :(ماه هيبنت)

 " ةيفلسلا ةعماجلا " ةلجم يف هرشن يراصنألا دامح خيشلا لضافلا انيخأل ليوط

 هللا مهمحر انئاملع نم ثيدحلا ححص نم - ديلقت لوقأ الو - عابتا ىلإ هيف بهذ

 مجارتو ةيثيدحلا دعاوقلا ىلإ عوجرلاب كلذ ىلع ليلدلا ميقي نأ نود «ىلاعت

 ضعب نيبأ نأ - ةيملعلا ةنامألل ءادأ - تيأر كلذل ءهلثم ىلع ىفخت ال ىتلا ةاورلا

 هتدافإو هلضفو هملعب يفارتعا عم هيلإ بهذ اميف هتطخ نع فشكت يتلا طاقتنلا

 .ًاريخ هللا هازج ةيمالسإلا ةعماجلا يف ةصاخبو ملعلا ةبلطل

 هراكنإب ةمئألا نيب نم درفت ىلاعت هللا همحر ةميزخ نبا نأ ءارقلا مهوأ :ًالوأ

 امك «هعبت نمو يرزاملاو ةبيتق نبا هعم نأ عم " نمحرلا ةروص ىلع " ثيدحل



 ىتح هلوأ ىف هركذي نأ ىلوألا ناك دقف .ثحبلا رخآ يف كلذ ناك نإو وهو «مدقت

 .ءارقلا دنع ةحضاو ةروصلا نوكت

 !ةميزخ نبا لبق ًاضيأ ثيدحلا ركنأ هنأ هللا همحر كلام مامإلا ىلإ بسن :ًايناث

 :هدنسب يليقعلا نع هركذ يبهذلاو «يبهذلا نع كلذ لقن خيشلا نأ :لوألا

 يئاسنلا لاق لب «هيف ملكتم هنأ خيشلا ملعي اذه مادقمو «خلإ..دواد نب مادقم انثدح

 ًاحيحص ًاثيدح ركنأ هنأ مامإلا ىلإ هتياورب بسني نأ زوجي الف " ةقثب سيل " :هيف

 ءركنملا ثيدحلا اذهل سيل كلام راكنإ ىف ةروكذملا ةياورلا نأ :رخآلاو

 مدآ قلخ هللا نإ " :ظفلب اهيف هنإف هيلع قفتملا حيحصلا ثيدحلل امنإو

 ."هتروص ىلع

 اشاحف ءةياورلا هذه يف ٠١١( /۲) " ءافعضلا " يف يليقعلا دنع وه كلذكو

 كلذلو.ةمئألا نم هريغوأ حيحصلا ظفللا اذهب ثيدحلا ركني نأ كلام مامإلا

 !حيحصلا ثيدحلا اذه ركني مامإلا نأ خيشلا ثحب نم مهفي يداعلا ئراقلاف

 ىبأ ثيدحب لعف كلذكو «ةرم نم رثكأ رمع نبا ثيدح دانسإ قاس :ًاثلاث

 للعلا ملعب وهو ثيداحألا نم تاملسملا قاسم امهقاسو «ةدئاف نود ةريره

 اهل ضرعتي مل كلذ عمو هيلع درلا دلص يف هنأل ةميزخ نبا هل اهركذ يتلا ثالثلا

 ملف ؛ةريره يبأ ثيدح يف يذلا ةعيهل نبا فعض ملعي كلذكو «باوج هلب ! ركذب

 اذه نأ :هيفو ؛مادقملا ةياور بقع هركذ يذلا يبهذلا مالك لقت :ًاعبار



 :(ينم ةيتآلا ماقرألا) هاور دقف نالجع نبا هب درفني مل ثيدحلا

 .ةريره يبأ نع يغارملا بويأ يبأ نع ةداتق نع مامه - ١

 .ةريره يبأ نع جرعألا نع دانزلا يبأ نع ةنييع نباو بيعش هاورو - ۲

 نع يربقملا نع نالجع نبا نع هريغو دعس نب ثيللاك ةعامج هاورو - ۳
 .ةريره يبأ

 نع نامثع يبأ نب ىسوم نع دانزلا يبأ نع هريغو اضيأ بيعش هاورو - ٤
 .ىهتنا .ةريره يبأ

 قلخ هللا نأ يف ثيدحلا :تلق " :قرطلا هذه ليبق يبهذلا مالك صن :لوقأو

 يف يبهذلا مالك نأ ىرت تنأف .خلإ "...نالجع نبا هب درفني مل ؛هتروص ىلع مدآ

 قرطلا هذهف.رخآ داو يف خيشلا مالكو ءداو

 اهقوسي - هللا هحماس - خيشلاو ؛" نمحرلا ةروص " ةدايز اهيف سيل ةعبرألا

 ال ذإ ةدايزلا هذه ةراكن ىلع ةعطاق ةلالد لدت اهدجول اهيف لمأتول وهو ءاهل ةيوقت

 هل سيل نمو «ةعيهل نبا لثم اهظفحيو «تاقث مهلكو ءالؤه ىلع توفت نأ لقعي
 فيك بجعلا ةياغ خيشلا نم بجعتم - هللاو - ينإو ! ريفنلا يف الو ريعلا يف

 حيحصلا ثيدحلا ةيوقتل اهقاس دق وهو يبهذلا نع القن تاياورلا هذه قوسي

 -هايإو هللا انافاع - خيشلاو ءيهاولا دواد نب مادقملا معزب كلام هركنأ يذلا

 ثيدحلا يف همالك يبهذلا نأ دكؤي امم نإو ! ركنملا ثيدحلا ةيوقتل اهقوسي

 تعمس :جسوكلا لاقو " :هرخآ يف لاق هنأ ركنملا ثيدحلا يف سيلو حيحصلا

 ." حاحصلا يف جرخم وهو :تلق.حيحص ثيدحلا اذه :لوقي لبنح نب دمحأ

4۲ 
 ہا



 هنأل .حيحصلا ثيدحلا ينعي هنأ :لوألا :نيرمأ ىلع انلدي اذه هلوقف :تلق

 .ينم قبس امك " حا لا" يف جوخ ا وه

 الإ خيشلا ديب قبي ملف ءروكذملا دمحأ حيحصتب دوصقملا وه هنأ :رخآلاو

 .ملعأ هللاو.ةياور سيلو «هنم امهف كلذ نوكي نأ نكمملا نمف «قاحسإ حيحصت

 قاحسإو دمحأ عم ينالقسعلاو يبهذلا ظفاحلا خيشلا نرق :ًاريخأو ًاسماخ

 ينعي هنأ هرهاظ لب «كلذ يف ًاحيرص سيل يبهذلا مالك نأ :هيلع يباوجو

 " تاقث هلاجر " :هلوق كلذ يف خيشلا ةدمعف رجح نبا امأو.حيحصلا ثيدحلا

 وه هححص هنأ ًالدج انملس ولو ؛ةحصلا ىنعي ال اذه نأ قبس امم تملع دقو

 ." نيقداص متنك نإ مكناهرب اوتاه " :انلق هريغوأ

 ثيدح يف نيضراعتم نيلوق ىكح هللا هظفح خيشلا نأ (هيبنتلا) ةصالخو

 نيقيرط هل ركذو ؛ىوعدلا درجم ىوس امهنيب حيجرت نود «نمحرلا ةروص ىلع»

 ةريثك ًاقرط هل نأ مهوأ لب ءامهفعض بابسأ نع بيجي نأ نود نيركنم نيفيعض

 فيرشلا ملعلا اذهب نيفراعلا دنع امهنهو دكؤي امم عقاولا يف يهو ءاهب ىوقتي

 قلخ هللا نإ " :ةحيحصلا هظافلأ دحأب ثيدحلا اذهل هيف هدقع لصف ىف " سيسأتلا

 ةيميت نبا نإف اريخ هللا هازج ناوخألا ضعب هنم ةروص يلإ لسرأ " هتروص ىلع مدأ

 " ريمض عجرم يف هولاق امو هل ءاملعلا تاليوأت ركذ يف مالكلا لاطأ هنوك عم

 نأ ملعي هنأل «درلاب هبقعتي ملو «فيعضتلا هل ملسو «ليوأتلا هيلع درف «حص نإ هايإ
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 دوأ تنك اذهلو «قيقحتلاو جيرختلا اذه نم ءىراقلل نييتي امك «كلذ ىلإ ليبس ال

 ركنم هنتمو «هيقيرط نم فيعض وهو «ثيدحلا ححصي ال نأ يراصنألا خيشلل

 .ةحيحصلا ثيداحألل هتفلاخمل

 نأو ءلمعلاو لوقلا يف دادسلاو قيفوتلا هلوانل ىلاعت هللا لأسن

 هللا ىتأ نم الإ نونب الو لام عفني ال موي## نيقداصلا نيصلخملا ةرمز يف انرشحي

 .(ميلس بلقب
 مالا /۳)" ةفيعضلا"

 هنم باب ]١١١[

 :[ةروصلا ثيدح ىلع اَقّلعُم مامإلا لاق]

 مدآ ةروص :يأ ؛"هتروص ىلع مدآ قلخ هللا نإف" :ظفلب ملسمل ةياور يف

 صنلا ريسفت باب نم وهامنإو «سانلا ضعب نظي امك ًاليوأت اذه سیلو «هسفن

 مدآ هللا قلخ :ظفلب اًعوفرم ةريره يبأ نع ىرخأ ةياور يفف يأرلاب سيلو «صنلاب

 ...هيلع قفتم ثيدحلا "...اًعارذ نوتس هلوط :هتروص ىلع

 ال ركنم هنأل ؛"نمحرلا ةروص ىلع..." :رمع نبا ثيدحب هريسفت زوجي ال و

 ةنسلا ءادعأ مهيمري نمم هريغو ةميزخ نبا هفعض كلذلو «للع عبرأ هيف «حصي

 يف اوّل نيذلا خياشملا ضعب ثيدحلا ىلإو ةنسلا ىلإ اًدج ءاسأ دقلو

 :هامس ام لثم ؛فيرشلا ملعلا اذهب لاغتشاو ةفرعم ةقباس مهل سيل نمم ؛هتيوقت

 لهأ عاقد"و «عوبطم وهو !"نمحرلا ةروص ىلع مدآ قلخ يف ناميإلا لهآ ةديقع"

 ا ٤ ۷۹



 نمم امهريغو «عبطي مل هلعلو !"نمحرلا ةروص ىلع مدآ قلخ نع ناميإلاو ةنسلا

 )١115(. "ةفيعضلا" يف كلذ ليصفتو.ركنملا ثيدحلا اذه حيحصت يف بتك

 .(118/5) " يراخبلا حيحص رصتخم"

 هنم باب 111۳1[

 حصي ال «نمحرلا ةروص ىلع مدآ هللا قاخ» :لوقي يذلا ثيدحلا.. :خيشلا

 .معن «هدانسإ ثيح نم

 ..هتروص ىلع مدآ قلخ نع روث ابأ لئس :ةلخادم

 ..وبأ وبأ :روث ابأ بصن يذلا امو :خيشلا

 مدآ ةروص ىلع وه امنإ :لاقف هتروص ىلع مدآ قلخ ىلع روث وبأ :ةلخادم

 ام :باهولا دبعل كلذ دعب تلقف :يرزجلا لاق ءنمحرلا ةروص ىلع وه سيلو

 نمو «روٹ وبأ رجؤي :لبنح نب دمحأ لوقب الإ هيف نيدأ ام :لاقف ؟روث يبأ يف لوقت

 هذه يف موق ملكت دقو ىرخأ ةرم باهولا دبعل تلقو :يرزجلا لاق «هلوقب لاق

 ةروص ىلع مدآ قلخ هللا نإ :لقي مل نم :لاقف «هتروص ىلع مدآ هللا قلخ» :ةلأسملا

 مل نم هنأ ىلع لاوقأ لقن يأرلا اذه بحاص... ينعي اذهف ؛يمهج وهف نمحرلا

 .دمحأ مامإلا نع يمهج وهف لوقلا اذهب لقي

 «نيدلقم انسل اننكل نييمهجلا ءادعأ نحن هلل دمحلاو :نيدلقم انسلو :خيشلا

 ام :ىرخألاو ءةدحاو هذه ؟ًايمهج ناك مهجلا هيف قفاو اّلوق لاق نم نأ ليلدلا ام

 انركذ نأ دعب ةصاخ ىلاعتو كرابت هللا وه امنإ ليلدلا عجرم نأ ةحص ىلع ليلدلا

 نأ زوجي الو اهلئاقل قلطت ةيهقفلا لاوقألا نم ريثكك لاوقأ هذهف ؟اًمثآ انركذ ام
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 ول :الثم لوقن نحنف :ةحيحصلا ةئسلا برض اهمزال ناك اذإ ةصاخبو ءاهب جتحن

 وأ ءارضاح لوقلا اذه لئاق ناك ول :رخآ اًئيش لوقن وأ..لوقلا اذه ىنبتي يذلا ناك

 يف ةريره يبأ ثيدح يف لوقت اذام ؛هدعي نم ءاج نمم لوقلا اذه ىنبتي نم ناك

 ذخأت لهف «اًعارذ نوتس هلوط هتروص ىلع مدآ هللا قلخ» :يراخبلا حيحص

 ؛لاوقألا هذهب يلابن ال مأ .مهجت هنأب هب لاق نم ماهتا هيف يذلا لوقلا عدنو ثيدحلا

 ناك ءاوس ثيدحلا عبتنو ةنسلا عبتن نأ انيلع نحنف ؟داهتجالا جرخم تجرخ اهنأل

 .ماكحألا يف وأ ةديقعلا يف كلذ

 ٠٠:٠٠:٠١0( 0/10 "ةيدملا تاءاقل"

 هنم باب ۲۱

 :[ 34ج هللا لوسر لاق]

 .«هتروص ىلع مدآ قلخ هللا نإف .هجولا بنتجيلف مكدحأ برض اذإ»

 :[مامإلا لاق]

 برقأ هنأ ؛مالسلا هيلع مدآ ىلإ هتروص ىلع:هلوق يف ريمضلا عجري :ةدئاف

 :ظفلب اعوفرم ةريره يبأ نع يراخبلل ىرخأ ةياور يف هب حّرصُم هنآلو ءروكذم

 ةروص ىلع..» ثيدح امأو...«اعارذ نوتس هلوط هتروص ىلع مدآ هللا قلخ»

 .ركنم وهف «نمحرلا
 "ةحبحصلا" ١18/9 -014).

 ہا 1



 هنم باب ]111[

 ىلع مدآ قلخ هللا نإ) :ثيدح ةحص ىدم ام !هللا كظفح دلاولا ةليضف :لاؤس

 .ريخ هللا كازجو (نمحرلا ةروص ىلع مدآ قلخ هللا نإ :ثيدحو (هتروص

 ةلسلس يف كلذ لعلو «يبتك ضعب يف ةلأسملا هذه يف اًثحب انبتك دقل :خيشلا

 نإ» :لوألا ثيدحلا نإف ؛ةمألا يف ئيسلا اهرثأو ةعوضوملاو ةفيعضلا ثيداحألا

 امأ ءامهيحيحص يف ناخيشلا هجرخأ «حيحص ثيدح «هتروص ىلع مدآ قلخ هللا

 نمحرلا ةظفل ركذف «نمحرلا ةروص ىلع مدآ قلخ هللا نإ» :ظفلب رخآلا ثيدحلا

 هل ناك ول ثيدحلا اذه نأل ؛ةركنم اهنإ ةقيقحلاو «ةذاش اهنإ :اهيف لاقي ام نسحأ

 نأ :ثيدحلا ءاملع ةقيرط ىلع ةذاش ؛نمحرلا :ةظفللا هذه نإ :انلقل حيحص دانسإ

 هتدايز نوكت هنم قثوأ وه نم اهيف فلاخ ثيدحلا يف ةدايز ىورو ةَقث ناك نم

 اذه يف عقاولاو «ةركنم هتدايز نوكتف ةقثلا ىلع داز يذلا ناك اذإ امأ «ةذاش

 كلذ يف لوقلا انلَّصف امك حيحص دانسإ هل سيل هنأل ؛ليبقلا اذه نم هنأ ثيدحلا

 .اًمنآ هيلإ راشملا ردصملا يف

 ةياورلاو ءاهركذ قبس :ىلوألا ةياورلا :ناتياور هلف حيحصلا ثيدحلا امأ

 يف ريمضلا عجرم نيعتو رسفتو ةركنملا ةياورلا كلت ضراعت يتلا يه ىرخآلا

 يف ةريره يبأ ثيدح وه كلذ «هتروص ىلع مدآ قلخ هللا نإ) :ةحيحصلا ةياورلا

 هلوط هتروص ىلع مدآ قلخ هللا نإ) : الاه هللا لوسر لاق :لاق يراخبلا حيحص

 هل نأ هتافص نم نيملاعلا بر له ؟نم لوط «يراخبلا حيحص يف ؛اًعارذ نوتس

 يف ريمضلا عجرم نأب حيرص ثيدحلا اذه امنإو هللا شاح !؟اًضرعو اًلوط

 يف ءاجو ؛مدآ ةروص :يأ (هتروص ىلع مدآ قلخ هللا نإ :حيحصلا لوألا ثيدحلا
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 هجو برض مهدحأ نأ ةبسانمب ثيدحلا اذه ركذ و يبنلا نأ ثيداحألا ضعب

 مدآ ةروصو «مدآ ةروص ىلع هءانبأ نإ :يأ هتروص مدآ قلخ هللا نإ :لاقف صخش

 هيلع لاق عرذأ ةتس يف ءاًعارذ نوتس هلوط :يراخبلا ثيدح يف اهريسفت ءاج

 .(نآلا ىتح صقانتي قلخلا لزي ملف» :مالسلاو ةالصلا

 قبي مل ريمضلا عجرم ددحي يذلا حيحصلا ثيدحلا اذه ءيجم دعب :اًذِإَف

 «نمحرلا ةروص ىلع مدآ قلخ» :لوقي يذلا يناثلا ثيدحلاب كسمتلل لاجم

 ثيدحلا فلاخ هنأ :رخآلاو «حيحص دانسإ هل سيل هنأ :لوألا امأ :نينثا نيببسل

 .عضوملا كلذ يف هنودجت ميوقتلاف .هحيحص يف يراخبلا هاور يذلا حيحصلا

 /ب۲۹)"رونلا ةلحر" ١١:۲۲:٠ ٠(

 هنم باب 111۳1

 ؟ريمضلا عجري نم ىلإ (هتروص ىلع مدآ قلخ هللا نإ) :ثيدح :لئاسلا

 .مالسلا هيلع مدآ ىلإ :باوجلا

 ثيدحلا ىنعم امف «لجو زع هللا ىلإ دئاع ناك اذإ «كيف هللا كراب اذإ :ةلخادم

 ؟نمحرلا ةروص ىلع مدآ قلخ هللا نأ ةركنم ربتعت ىرخألا ةياورلا لهو ؛...

 يف لوقلا ليصفت نايب كيتأيسو «حصت ال ةفيعض ةياورلا هذه :باوجلا

 ينآ نأ لبق تمّدق دقو «ةفيعضلا ثيداحألا ةلسلس يف ثلاثلا دلجملا يف اهفعض

 اذه فعض يف لوقلا ليصفت هيفو ءسراهفلا نود باتكلا عبطو سراهفلا لإ

 ىلع دعاسي ال ثيدحلا ملع نكلو «هتابثإب ةنسلا لهأ نم ريثك مامتها عم ثيدحلا

 يف ءاج امك حيحصلاو ء(نمحرلا ةروص ىلع) :ةدايزب ركنم لب فيعض وهف «هتابثإ
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 نم يراخبلا حيحص يف ءاجو طقف (هتروص ىلع مدآ قلخ هللا نإ) :هريغو ملسم

 لاق ثيح مدآ ىلإ دوعي ريمضلا نأ دكؤت ةدايزب (هتروص ىلع) :ةريره يبأ ثيدح

 حيرص صن اذه ««ًاعارذ نوتس هلوط هتروص ىلع مدآ قلخ هللا نإ» :مالسلا هيلع

 هب انمآ هللا ىلإ عوجرلاب ثيدحلا حص ولو «مالسلا هيلع مدآ ىلإ عجري ريمضلا نب

 .ليطعتو هيبشتو ليوأت نودو فييكت نود

 ٠٠:۱٦:۲١( /۸۹)"رونلاو ىدهلا"

 هنم باب 111۳|

 ةياورلا يف ريمضلا يفام ىلع ًاثيدحو ًاميدق ءاملعلا فلتخا :خيشلا

 نأ بجي يداقتعا يف فالخلا اذهو ««هتروص ىلع مدآ قلخ هللا نإ» :ةحيحصلا

 مدآ هللا قلخ» :ظفلب هحيحص يف يراخبلا مامإلا ةياور ىلع انفقو نأ دعب هنم غرفي

 ةنيبم ةرسفم ةحيحصلا يراخبلا ةياور نوكتف :«ًاعارذ نوتس هلوط هتروص ىلع

 ىلع مدآ هللا قلخ) :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق يهو ىرخألا ةحيحصلا ةياورلل

 قلخ» :ظفلب يراخبلا مامإلا ةياور يف حضتا هتروص يف ريمضلا عجرمف «هتروص

 هجوب حصي ال لوطلا اذهب فصولا نأل ؛«ًاعارذ نوتس هلوط هتروص ىلع مدآ هللا

 ةلكشم نم يهتنن كلذبو ؛مالسلاو ةالصلا هيلع مدآ ىلإ الإ عجري نأ هوجولا نم

 نم ءاوس !نمحرلا ةروص ىلع مدآ هللا قلخا) :ثيدح يف ضوخلاو لؤاستلا

 ىلع تلد يتلا ةياردلا ثيح نم وأ ءاهدانسإ فعض ىلع تلد يتلا ةياورلا ثيح

 يراخبلا ةياورل هذه ةفلاخمو «ًادانسإ اهيلع قفتملا ةياورلل اهتفلاخمو اهذوذش
 .ًانتم اهل ةفلاخملا ةحيحصلا

 (00 1:00:4١ ر/*”"كه) "روتلاو ىدهلا"
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 هنم باب 111۳31

 ىلع مدآ نبا قلخ هللا نإ» :لاق إو لوسرلا نأ درو ثيدح :لئاسلا

 ؟«نمحرلا ةروص

 .لطاب :خيشلا

 ؟هاه لطاب :ةلخادم

 .معت :خيشلا

 .كيدلاو محريو ريخ كيزجي هللا :ةلخادم

 .كظفحي هللا :خيشلا

 .حيحص هنا :اولاق نيذلاو :ةلخادم

 .حيحصلا نوفرعي ال نوححصي نيذلا :خيشلا

 .هللا ءاش نإ ريخ كيزجي هللا :ةلخادم

 ىلع مدآ قلخ هللا نإ) :ظفلب وه امنإ حيحصلا ثيدحلاو كظفحي هللا :خيشلا

 .نمحرلا ةروص ىلع سيل «هتروص

 .مدآ هيف دوصقملا هتروص ىلع :ةلخادم

 ةياور يفو «نيحيحصلا يف فورعملا روهشملا ظفللا وه اذه :عمسا :خيشلا

 (ًاعارذ نوتس هلوط هتروص ىلع مدآ هللا قلخ» :ىلوألا ةياورلا رسفت يراخبلا يف

 .مدآ وه ًاذإف

 0١( 1:84:55 /۳۲۸) "رونلاو ىدهلا"



 هنم باب ۳۷|

 ؟ريسفت فيك (نمحرلا ةروص ىلع مدآ قلخ هللا نأ» ثيدحلا :لئاسلا

 حصي ال ثيدح وه هنكل ءانيلإ رشتناو «مكدالب نم عبن ثيدح اذه :خيشلا

 «خيشلا صصخت نم سيل فيعضلا ثيدحلا ةيوقتف «هيرقي نأ خيشلا لواح امهم

 تالاكشإلا ريثي هنأ ةصاخبو ثيدحلا اذه ححص امل صصختلا ىلع ىدتعا وهف

 ةياورلا ىلع ثيدحلا ىقبأ هنأ ولف ؛نيملسملا ةماع دنع ةريثكلا تاهبشلاو

 يتلا ىرخألا ةياورلا ىلع دمتعي [الف] «هتروص ىلع مدآ قلخ هللا نإ) :ةحيحصلا

 اذه يوري الف ناسنإلاب نمحرلا هيبشت اهنم «ةريبكلاو ةديدعلا تالاكشإلا ريثت

 ىلع مدآ قلخ هللا نإ) :حيحصلا ثيدحلاب يفتكي امنإو ءهلوح ندندي الو ثيدحلا

 هريسفت داع ولو ىتح «هیدل حجرتي ام بسح رسفم لك هرسفي كلذ دعب مث (هتروص

 ًايأر سانلا ىلإ مدقي نأ نيب ريبك قرف كانه نوكي هنأل «فيعضلا ثيدحلا كاذ ىلإ

 لوقي نأ نيبو ءباوصللو أطخلل ضرعم يأرلاو «حيحصلا ثيدحلا ريسفت يف هل

 .«نمحرلا ةروص ىلع مدأ هللا قاخ» :هللا لوسر لوق اذه مهل

 ةياورلا يلع الإ ثيدحلا اذه يورن نأ أطخلا نمف كلذلو «نيرمألا نيب ناتش

 .ةحيحصلا

 ٠١:٤۹:۳۲( /۲۲۹) "رونلاو ىدهلا"

 هنم باب ]١١4[

 ليوأتلاف .«هتروص ىلع مدآ قلخ هللا نإ» : ةو لوسرلا لوقي..:لاؤس

 .ثيدحلا اذهل خيش حيحصلا

 هتروص ىلع مدآ هللا قلخا :يراخبلا حيحص يف ءاج هنأل ؛مدآ ةروص :خيشلا

 اكل



 .هسفن لوسرلا نم ريسفت اذهف «(ًاعارذ نوتس هلوط

 الو حصي له يردأ ام ًاثيدح.. ححص هنأك خيش اي ظفاحلا سب هيإ :يقلملا

 .«نمحرلا ةروص ىلع مدآ قلخ هللا نإ <

 م(": )۷٥٤/ "رونلاو ىدهلا"

 ةروصلا ثيدح تاياور دحأ ىلع مالكلا باب ]11۳41[

 انثدح :لاق مصاع يبأ نبا هجرخأ ثيدح يف مكيأر ىرن نأ ديرن :لاؤس

 مكدحأ لتاق اذإ» : اب هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع «عفار يبأ نع ةداتق نع

 اذه :لاق فلؤملا نأ مث اههجو ةروص ىلع مدآ قلخ ىلاعت هللا نإف هجولا ملسيلف

 ينكل :ينابلألا لوقو ءاذك ةحفص اذك ءزج ةنسلا :لاق قيلعتلا يفو «حبحص دانسإ

 نم كش يف وه ناك نإو .هل هجو ال (ههجو ةروص ىلعا :هلوق توبث نم كش يف
 .هيف اوگشب مل ثيدحلا لهأ نم ظافحلاف كلذ

 ؟ظافحلا نيأ :خيشلا

 .. ثيدحلا دنس ىلع قيلعتلا تدرأ :ةلخادم

 .لاجرلا لاح ا ًرضحتسم تسل نآلا :خيشلا

 .لاجرلا... دق :ةلخادم

 ہا



 عجارأ نأ ةجاحب ينكل ءةاورلا ءالؤه نم وار لك لاح رضحتسأ ال نآلا

 يف هرضحتسأ يذلا يننأ الإ :.مصاع يبأ نبال ةنسلا جيرخت يف هيلع يمالك

 ةروص ىلع :هلوق توبث نم كش يف ينكل :ينابلألا لوقو :هلوقب هلقن ام نأ ينهذ

 مل ثيدحلا لهآ نم ظافحلاف كلذ نم كش يف وه ناك نإو ؛هل هجو ال ؛ههجو

 .هيف اوكشي

 ىلع مدآ قلخ :هلوقب همتخ هنأ ةصاخبو ظفللا اذه صوصخب ينعي ناك نإ

 يف ريمضلا لعج نم لوقلا لاطبإ يف رهاظو حيحص دانسإ اذه :لاق ههجو ةروص

 :حيحصلا ثيدحلا نيب قرفلا ام :نآلا اورظنا «مدآ ىلإ اًدئاع هتروص ىلع :هلوق

 يف اوفلتخا «هتروص ىلع مدآ قلخ ىلاعت هللا نإف هجولا بنتجيلف مكدحأ لتاق اذإ»

 نآل ؛ههجو ةروص ىلع ةياورلا هذه ححص ذإ اًئيش دفتسي مل وهو ءريمضلا عوجر

 لعج نم لوق لاطبإ يف رهاظ وهو هلوقو كانه لبق ام هيف لاقي ريمضلا سفن

 .اًعيش ديفتسي نلف «مدآ ىلإ اًدئاع هتروص ىلع :هلوق يف ريمضلا

 ٠٠:۳۳:١١( /۳۹) "رولا ةلحر"

 ةروصلا ثيدح يف ءاج ام لوأت وأ در نم ىلع درلا باب ]114°[

 اًعارذ نوتس هلوط مالسلا هيلع مدآ نأ نم

 :[" ليكدتلا" يف يملعملا لاق]

 نم يأ قلخلا لاز امف ءاعارذ نوتس هلوط مدآ قلخ هللا نأ ثيدحلا يف ءاج

 هلاكشإ لقنو «نودلخ نبا هلكشتسا . نآلا هيلع مه ام ىلإ اوراص ىتح صقانتي هينب

 نع اهباويأ ديزت ال رجحلا يف دومث رايد نأب "يرابلا حتف" يف رجح نبا ظفاحلا

 نيبو اننيب قيرطلا فصن يفاونوكي نأ رهظي ام ىلع مدقلا نم مهو انرايد باوبأ

ك
ا
 



 لهآ لعلو ءًاعارذ نيثالث وحنب انع مهنادبأ لوطت نأ بجي اذه ىلع ناكف «مدآ

 سانلا لوط نع اهلوط ديزي الو ًادج ةميدق مجامجو ماظع ىلع اورثع تايرفحلا

 لوطلا نأ هللا همحر يدنسلا هللا ديبع خيشلا نم لاكشإلا لح تعمس > مويلا

 . ملعأ هللاف. ةدهاشملاو ماسجألا ملاع يف ال لاثملا ملاع يف روكذملا

 :[مامإلا لاق]

 . هل هرارقإو هايإ خيشلا ةليضف ةياكح

 قيرطلا فصن يف دومث نأ هرهظتسا ام ىلع حصي امنإ نودلخ نبا لاكشتساو

 هلثم تبث الو «موصعملا نع صن هب تأي مل ذإ «بيغلاب مجر اذهو ءمدآ نيبو انئيب

 ىقبيف. هرهظتسا ام فالخ ىلع تلد دق اهلعل لب ءةفشتكملا راثآلا نم نآلا ىتح

 . لاكشتسا يأ نود اهب ناميإلا بجي يتلا ةيبيغلا رومألا نم ثيدحلا

 . "امهحيحص" ىف ناخيشلا هجرخأ هيلإ راشملا ثيدحلاو

 .(۳۹۲ /۲)" ليكنتلا ىلع قيلعتلا"

 ريمضلا عجرُي مل نم نأ لاق نم ىلع درلا باب 3

 .يمهج وهف مدآ ىلإ «هتروص ىلع مدآ قلخ هللا نإ) ثيدح يف

 اهتشقانم عم ثيدحلا اذه يف سانلا لاوقأ ركذو

 مث «(نمحرلا ةروص ىلع مدآ هللا قلخ» :ثيدح فعض ىلع خيشلا ملكت]

 ةيمهجلا لوق اذه :لوقي مهضعب انخيش اي هللاو :[روضحلا دحأ لاق

 ؟وه ام هللا مكحماس ةيمهجلا لوق وه شيأ :خيشلا

 م64
 ہا



 .مدآ ىلع ريمضلا داعأ نم نأ :ةلخادم

 ؟ةيمهجلا لوق اذه :خيشلا

 .لينح نب دمحأ ةعامجلاو ةنسلا لهأ مامإ لوقب نوكسمتي :ةلخادم

 قلخ» :ثيدح نع ملكت ام دمحأ مامإلا ؛دمحأ مامإلا اذه لوقي ام ال :خيشلا

 ؟كلذكأ ؛ثيدحلا اذه ححصي ام دمحأ مامإلا «(نمحرلا ةروص ىلع مدآ هللا

 .كلذك :ةلخادم

 مامإلا ةنسلا لهأ مامإ هنأ ةهج نم ًاذإ ثيدحلا اذه نم انحرتسا «بيط :خيشلا

 ةياورلا اذكه «هتروص ىلع مدآ هللا قلخاا :ليوأتلل دوعن هححص ام دمحأ

 ؟كلذك سيلأ ,ةحيحصلا

 .معن :ةلخادم

 نأ دمحأ مامإلا نع تاياورلا ىوُرت مدآ ىلإ هاندعأ اذإ ريمضلا :خيشلا

 هلوط هتروص ىلع مدآ هللا قلخ ةيمهجلا لوق نم له «بيط «ةيمهجلا لوق اذه

 ؟ًاعارذ لوتس

 .ةيمهجلا :ةلخادم

 ؟ًاعارذ نوتس هلوط هتروص ىلع مدآ هللا قلخ ةيمهجلا لوق نم له :خيشلا

 .ال :ةلخادم

 ؟اذه نم لوق :خيشلا

 .مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا لوق اذه :ةلخادم

ح
ا
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 .يمهج انأف ًاذإ :خيشلا

 .يمهجلا وه نماذإ :خيشلا

 .العو لج برلا تافص ركني يذلا وه يمهجلا :ةلخادم

 عجرأ نم هنأ :لوقي مامإلا نأ عوضوملا ةيمهأب نورعشت اذاملف :خيشلا

 .يمهج لوق وهف مدآ ىلإ ريمضلا

 .اهيلع قلخي نأ لبق مدآل تناك ةروص يأو :نولوقي :ةلخادم

 اذه نأب تلقو «مالسلا هيلع هلوقب يعم تنمآ نأ دعب نآلا شقانت ال :خيشلا

 ؟نمل عجار ريمضلا ؟لوقن اذام :ًاذإف :لوسرلا لوق وه

 حيحصلا ثيدحلا اذهب اونمآ اذإ هيبشتلا يف نوعقي نآلا مه :ًاذإ «نسح :خيشلا

 اورصأ اذإ تنحف ء«يراخبلا حيحص» يف هنأل ؛هب انعم اونمؤي نأ الإ مهل ليبس الو

 نوتس هللا لوط :ةجيتنب جرخن :ًاذإ هللا ىلإ هتروص ىلع لوألا ريمضلا ةداعإ ىلع

 هللا ىلإ ريمضلا ةداعإ نم مهضعب هيحوتسي دق يذلا هيبشتلا مامت وه اذهو ءًاعارذ

 .هيبشتلا مامت نم اذه.هتروص ىلع مدآ هللا قلخ :ًاضيأ حيحصلا ثيدحلا يف

 دودرم اذهف هيبشتلا وه ثيدحلا اذه رهاظ نأ ىعدا نم نأ :نولوقيو ءهلوؤن نأ انل

 يف اذه نأل «هيبشتلا اهرهاظ نوكي ال ةنسلاو نآرقلا صوصن نآل ؛لطابو هيلع

 .رفكلا ةنسلاو باتكلا رهاظ نوكي فيكف ءاذه لطبي ام ةنسلاو نآرقلا

 ہا



 ؟حص «لوؤن ال :نولوقي مهنإ :لوقت نآلا تنأ :خيشلا

 .هلوؤن ال «هلوؤن نأ انل ام ؛معن :ةلخادم

 كنم ردصي مل اذه ناك نإو يفنلا اذهب ينعت له «لوؤن نأ انل سيل :خيشلا

 .كنم لقنو كنم ةياكح هنأ ًامامت رعشأ وه امنإو

 .كلذك وه «معن :ةلخادم

 تنأف «رفاكي سيل رفكلا لقان :لوقن لقنلا اذه لثمل ريربتو :خيشلا

 سيل :نونعي له «لوؤن نأ انل سيل :نونعي اذام ءلوؤن نأ انل سيل :مهنع لوقت

 نظأ امو «ضيوفتلا ىلإ دوعن ٍلئنيحو ؟مهفن نأ انل سيل يلاثلابو ءرسفن نأ انل

 .اذهب نولوقي
 .خيش اي نولوقي مه «معن :ةلخادم

 وأ يعم نوكت نأ امإف ءاذهب نولوقي نظأ ام :كل تلق انآ «يل حرشت ال :خيشلا

 ةضوفم مه لهف «نولوقي :لوقتو دوعت نأ ىلإ رمألا جاتحي ال يعم تنك نإف ءال

 ؟ثيدحلا اذه ىف

 .وه اذهو مهمزلي :خيشلا

 ..نحن :نولوقيو «مه كلذب نورقي ال نكل :ةلخادم

 .نوروديو نوفلي ءاوهألا لهأ «ةلكشملا هذه ء«خيش اي ةلكشملا هذهو :خيشلا

 ىلع ةنسلا لهأو «ميقتسم جهنم مهل سيل «ةضوفم ةرات «ةلطعم ةرات :ةلوؤم ةرات

 اكل



 ىنعملاب ةلوؤم اوسيلو «ةضوفم اوسيل مه هئارو نم نحنو دمحأ مامإلا مهسأر

 هريسفت يف ريرج نبا ًالثم لوقي يذلا يملعلا ىنعمب سيلو ؛يحالطصالا يملعلا

 ؟حضاو ءاهريسفت يأ ةيآ ليوأت

 .حضاو :ةلخادم

 ال ىنعم ىلإ هرهاظ نع صنلا جارخإ :ىنعمب ةلوؤم اوسيل ةنسلا لهأف :خيشلا

 ءًايناث هيلإ أجلن نأ ىلإ انرطضت ةيملع ةنيرق كانه دجوي ال مث ألو نهذلا ىلإ ردابتي

 نحن مهمالك ديفي اذام :ًاذإ .نورسفم ىنعمب ةلوؤم مه ةنسلا لهأ مه :ًاذإ

 ؟لوؤنال

 .يعدبلا ىنعملا ىلع :ةلخادم

 قلخ» :لوألا ثيدحلا ىلإ دوعن نآلا «تنسحأ «يعدبلا ىنعملا ىلع :خيشلا

 لك ىلإ ريمضلا ةداعإ لمتحي يبرعلا بولسألا ثيح نم.«هتروص ىلع مدآ هللا

 ثيح نم ؟ال مآ حص «مالسلا هيلع مدآ قولخملاو ؛نيملاعلا بر قلاخلا نم

 .يبرعلا بولسألا

 ؟بورضملاو :ةلخادم

 ؟بورضملا نيأ بورضملاو :خيشلا

 .ىنعي رخآ ثيدح ىف :ةلخادم

 هيلع ملكتن رخآ ثيدحب يتأت تنأ «ثيدحلا اذه نع ملكتن نحن :خيشلا

 مهنع ًالقن ثيدحلا تأدب تنأ تسلأ.هتروص ىلع مدآ هللا قلخ :انثيدح نآلا نحن

 ؟هللا ىلإ عجار انه ريمضلا نولوقي نيذلا مه مهنأ مهنع ًالقن :لوقأل دوعأ

 ہا



 .خيش اي معن :ةلخادم

 نع تشنال نأ وجرأف «عوضوملا اذه يف لازن ال نحن «بيط :خيشلا

 «ثلاثلا ثيدحلا يف ثحبلا نم ًابره اذه لوقأ ال انأو ءثلاث ثيدح ىلإ عوضوم

 اذه يف ريمضلا :لوقآل دوعأ نآلاف «لاجر ةلود لكلو «لاقم ماقم لكل ءال

 ؛ىلاعتو هناحبس قلاخلا ىلإ دوعي نأ لمتحي يبرعلا بولسألا ثيح نم ثيدحلا
 مهنم ًاكسمت ةيناثلا ةداعإلا اوكرت مهف ءال مأ حص ءمدآ وهو قولخملا ىلإو

 عوجر لمتحا اذإ :نولوقي ءاملعلا نأ يلثم ملعت كلعلو هللا قلع :ىلوألا ةداعإلاب

 .كيدل اذه فورعم ءاركذ برقآلا ىلإ داعي نأ ىلوألاف نينثا نيرمضم ىلإ ريمضلا

 .معن :ةلخادم

 ؟مدآ مأ هللا ثيدحلا يف انه وه ًاركذ برقألاف :خيشلا

 .مدآ :ةلخادم

 نم ةمهم رظن ةتفل هيف انهف :ًاذإ «بيط «مدآ.هتروص ىلع مدآ هللا قلخ :خيشلا

 لهأ نم ناسنإ اذإف ءروكذم برقأ ىلإ دوعي ريمضلا نأ يبرعلا بولسألا ثيح
 بولسأ اذهو ءروكذم برقأ ىلإ ريمضلا داعأ رخآ وأ ببسل ةعامجلاو ةنسلا

 نم ليوأتلا اذه ردص اذإ يمهج هنإ :لاقي نأ نكمم ؟يمهج هنإ :لاقي اذامل «يبرع

 هنأب مهتي نأ يغبني ال اذهف ةعامجلاو ةنسلا لهأ نم لصح اذإ امأ ؛ًالعف يمهج

 ةغللا لمعتسا :ًايناث «يمهجلاب سيلو ينس لصألا يف وه ًالوأ هنآل ؛يمهج

 ىلع مدآ هللا قلخ :مهملا وه اذهو ًاريخأو ًاثلاث ءروكذم برقأ ىلإ دوعي هنأ ءةيبرعلا

 نأ كش ال «ناريمض انه «لوألا ريمضلا داع اذام ىلإ .ًاعارذ نوتس هلوط هتروص

 رمضم ىلإ دوعي امهدحأف ءامهنيب (ةدقدق) لاخدإ نكمي ال يناثلاو لوألا ريمضلا



 ؟دراش مأ

 .خيش اي كعم :ةلخادم

 اورصأ نإ «هلوط هتروص «هلوط هتروص ىلع مدآ هللا قلخ :ًاذإف «يعم :خيشلا

 لوط :لوقي يذلا نم ءهللا ىلإ ؟دوعي نم ىلإ يناثلا ريمضلا هللا ىلإ ريمضلا ةداعإب

 كلذلو ؟هنيعب رفكلا وه اذه سيلأ ؟هيبشتلا وه اذه سيلأ ؛ًاعارذ نوتس هللا

 فل فيك ركذأ داع ام داريإلا اذه نم كاكفنإلا لواح باتكلا اذه يف اذه مكخيش

 ينهذ يف يقاب انآ «لعف اذام ركذت اذه ثحبلا نم بيرق رابتعاب تنأ كلعل «رادو

 «كلذ ليصفت ينهذ نم بهذو حاط نكل ؛حيحصلا ثيدحلا ىلع رادو فل هنأ

 ؟ركذت كلعلف

 ؟ينعي ثيدحلا لوح خيش اي مهلوق ديرت :ةلخادم

 .يرجيوتلا فلؤملا لاق اذام ديرأ ءال :خيشلا

 ؟هللا ىلإ دوعي ريمضلا نأب لوقي اذامل :ينعي «ينعي خيشلا وه :ةلخادم

 .هلوط هتروص ىلع مدآ هللا قلخ :يراخبلا ثيدح نم هفقوم ام.ال :خيشلا

 .خيش اياذهل ضرعت ام :ةلخادم

 .لوقي وه ينعي :ةلخادم

 ريخلا ىلع نواعتلا باب نم اذه يف انثحب نآلا نحت لاح لك ىلع :خيشلا

 امف ؛لوقأ امك ضرعت وأ «لوقت امك ضرعتي مل هنأ ضرتفن ءحيحصلا ملعلاو ربلاو

 ہا



 فقوم ام هنأ انمهي ءاذه انمهي ام :تأطخأ مأ تبصأ ؛ثأطخأ مأ ثبصأ انمهي

 ىلع مدا هللا قلخ :يراخبلا حيحص يف دوجوملا ثيدحلا اذه هاجت ملسملا

 ؟ثيدحلا اذه نم خيشلا فقوم ام ؟هفقوم ام.ًاعارذ نوتس هلوط هتروص

 هللا ىلع هديعن لوألا ريمضلاب ذخأن اننأ :لوقي خيشلا فقوم :ةلخادم

 .هللا ىلع داعي نأ نكمي ال يناثلا نأل ءمدآ ىلع هديعن يناثلا ريمضلاو

 .ةيبرعلا ةغللا يف اذه ريصي فيك «ملكتن انك يذلا اذه :خيشلا

 .خيش اي ريصي هدنع :ةلخادم

 .فرعن ىتح اذهك ةيبرعلا ةغللا يف لاثم هيف فوشن تاه :خيشلا

 شقانت ىرحألاب وأ ؛ةلأسملا يف هعم تشقانت ةوخإلا دحأ انخيش ركذ :ةلخادم

 ىلاعت هلوق ركذف ةماع تاثحابم ينعي راصو «يدوجوب يعافرلا بيسن خيشلا هعم

 :لاقف (ة:حتفلا»كاَليِصَأَو ٌةَرْكُب ركب هوست و هوقو تو هور روک :هذه ىلع ًاليلدت

 هناحبس هللا ىلع ةدئاع هوحبستو «مالسلا هيلع يبنلا ىلع ةدئاع هورقوتو هورزعت

 .دحاو قايس ىفامهو ؛ىلاعتو

 ءةيوستلا يف ًامامت رمألا فلختي انه نكل «معن يأ ءدحاو :خيشلا

 رمضملا ىلإ ريمضلا عاجرإ لاجم حسفي نأ نكمي ال اهتاذ يف حيبستلا ةظفل

 .ًاركذ برقألا

 .مالكلا ءاملع لوقي امك تاليحتسملا نم ؛عطاق ينعي :ةلخادم

 عقاولا يف ءيش عوضوملا يف ينمهي انآ لاح لك ىلع :ينعي كش الب :خيشلا

 دقو ةيثيدح تناك اذإ ةصاخبو صوصنلل ةبسنلاب مهفقوم ام ءاوهألا لهآ نأ «مهم

 عمل



 «خلإ..داحآ ثيدح هنأل ؛نظلا ديفي ثيدح هنأ ءاهنم صلختلا ىف ًاسفنتم نودجي

 يف ءاورصق ام هراكنإ اوعاطتسا اذإ «هراكنإ وأ صنلل ليوأتلا امإ :فورعم مهليبسف

 هةلملا نم جرخو هرمأ فشكنا نآرقلا نم ءيش ركنأ اذإ هنأل ءاذه نكمي ال نآرقلا

 رصعلا يف لاثملاو ءًأريثك كلذ اولعف دقو هوركني نأ مهناكمإبف ثيدحلل ةبسنلاب امأ

 نم ردبي ًانايحأ ةنسلا لهأف ءرصاعملا اذه ىلازغلا هلعف اميف كدنع دوجوم رضاحلا

 مامأ نحتف ءصنلا ىلع نارودلاو فللا وهو ؛ءاوهألا لهآ ىلع هركني ام مهدحأ

 ؟ثيدحلا اذه هاجت انفقوم ام.«هلوط هتروص ىلع مدآ هللا قلخ» :ثيدحلا اذه

 امإو ءروكذم برقأ ىلإ ناعجري نيريمضلا نأ ةحضاولا هتلالدب ملسن نأ امإ

 .كلذ هباش ام وأ ةذاش ةياور هذه :لوقنو ثيدحلا لطعن نأ

 [نسح يلع خيشلا لاق نأ ىلإ .عوضوملا جراخ تالخادم تثدح مث]

 اذه باتكلا فصن نم رثكأ :ىنعي «باتكلا فصن نم رثكأ ىف ةيمهجلا سيبلت

 وهف :ةطوطخملا ةخسنلا ةيمهجلا سيبلت نايب يف مالسإلا خيش مالك نم ذوخأم

 .هللا همحر مالسإلا خيشل مالكلا «هرشن

 .لاح لك ىلع :خيشلا

 نوتس هلوط هتروص ىلع مدآ هللا قلخ : ل هلوق :ليق نإف :لوقي :ةلخادم

 مهيلع ملسف «ةكئالملا نم رفنلا كئلوأ ىلإ بهذا :هل لاق هقلخ املف ءًاعارذ

 هللا ةروص ىلع لمح اذإ ثيدحلا اذهو :لوقي «ثيدحلا خلإ..كنويحي ام عمتساو

 نأ لج ةميزخ نبا لاق امك ىلاعت هللاو «ًاعارذ نوتس هلوط هللا نأ هرهاظ ناك ىلاعت

 نم لوق ىلع لطاب هللا قح يف ريدقتلا اذه نأ مولعمو :رابشآلاو ناعرذلاب فصوي

 ہا
A1۲ 



 امأو ءرهاظف ةافنلا امأ كلذ ةافن لوق ىلعو «تابثإلا لهأ نم ًارادقمو ًادح هل تبثي

 تاوامسلا عسو دق هيسركو ءوه الإ هملعي ال هدحو :مظعأ هللا ردق مهدنعف ةتبثملا

 هردق ردقي ال شرعلاو :ةالف ضرأب ةاقلم ةقلحك شرعلا يف يسركلاو «ضرآلاو

 .ىلاعت لاق دقو :ىلاعت الإ

 نظأ انآ «حتفلاب مآ نوكسلاب وه «ةقّلَحك :لوقت كتعمس ينأك ءًاوفع :خيشلا

 .ةقلح هنأ

 نكل ؛كيرحتلابو حتفلاب هيف نأ ودبي نكل «مالكلا انخيش حيحص :ةلخادم

 ... امهيأف «ىنعم ةدحاو لكل

 .[نكاس] مزجلاب انه وه :خيشلا

 .خيش اي ًاريخ هللا كازج معن يأ :ةلخادم

 .معت يأ :خيشلا

 ءوه الإ هملعي ال هدحو «مظعأ هللا ردق مهدنعف ةتبثملا امأو :لوقي :ةلخادم

 ضرأب ةاقلم ةقلحك شرعلا يف يسركلاو «ضرأآلاو تاوامسلا عسو دق هيسركو

 نح هلا اوُرَدَق امو :ىلاعت لاق دقو «ىلاعت هللا الإ هردق ردقي ال شرعلاو «ةالف

 ُلاَعَتَو ُهَناَحْبُس هنيو ٌتاّيِوُطَم ٌتاَوِمَّسلاَو ٍةَماَيِقْلا َمْوَي َُضِبَق اي ُضْرَآلاَو هِرْدَق
 يبأ ثيدح نم ا يبنلا نع صوصنلا ترتاوت دقو «277:رمزلا»4َنوُكِرْشُب اع
 «هيديب ضرألاو تاوامسلا ضبقي هللا نأ سابع نباو رمع نباو دوعسم نباو ةريره

 ديب امهيف امو امهنيب امو عبسلا نوضرألاو عبسلا تاوامسلا ام :سابع نبا لاق

 نأ نم مظعأو ربكأ ناك كلذك رمألا ناك اذإو ءمكدحأ دي يف ةلدرخك الإ نمحرلا

 .نيدلاو لقعلا نم ةرورضلاب مولعملا نم اذهو ءردقلا اذهب ردقي

 مو



 هرهاظ اذه نأ معز نمو ًاعارذ نوتس هلوط هللا نأ ثيدحلا رهاظ سيل :ليق

 لقعلا نم ةرورضلاب مولعم اذه داسف نإف ءدحلم باذك رتفم وهف هيلع هلمح وأ

 :هلوق يف ريمضلا نإف ؛ثيدحلا نم هروهظ مدع ًاضيأ مولعمو ؛مدقت امك نيدلاو

 مدآ لوطا :لاق مث «(هتروص ىلع مدآ قلخ» :هيف ليق يذلا مدآ ىلإ دئاع «هلوط»

 هذهف ؛«ةكئالملا نم رفنلا كئلوأ ىلإ بهذا» :هل لاق هقلخ املف ««ًاعارذ نوتس

 يف ًالخاد سيل هردقو لوطلا ظفلف ءًاضيأ اهنم اذهو «مدآ ىلإ ةدئاع اهلك رئامضلا

 ىلع نوكي نأ بجو «هتروص ىلع مدآ هللا قلخ :ليق اذإ لاقي ىتح ةروصلا ىمسم

 ةروص ىلع امهدحأ نوكي دق نيقولخملا نيئيشلا نأ مولعملا نم لب ؛هلوطو هردق

 تاوامسلا رهظت دقو ءامهتاوذ ردقو امهتاوذ سنج يف ميظعلا توافتلا عم رخآلا

 ةقيقح نأب ملعلا عم ءاهتروص هذه :لاقيو ءرغصلا ةياغ يف ةآرم وأ ءام يف رمقلاو

 كلذكو ءرخآلا ىلإ امهدحأل ةبسنال امب كلذ نم مظعأ ضرألاو تاوامسلا

 لابجلاو رمقلاو سمشلاو بكاوكلاو تاوامسلا ةروص روصي يذلا روصملا

 نع ءيش دعبأ هنإف كلذ هباش نإو هروصي يذلا نأ عم كلذ ةروصب راحبلاو

 .هيلإ فاضملا بسحب اهتلالد عونتت ةفاضإلاو «هردق نعو هتقيقح

 هلوط مدآ ةروص ىلع ةنجلا لخدي نم لكف» :ثيدحلا رخآ يف لاق املف

 سنج نم فاضملا ةروص نأل ردقلا يف سنجلا ةهباشم يضتقي اذه ؛«ًاعارذ نوتس

 اهنإف هتروص ىلع مدآ قلخ :هلوق امأو «ةدحاو امهتقيقحو ء«هيلإ فاضملا ةروص

 نيذلا امأو ءردق الو ةقيقح يف ال ًالثامت يضنقت ال ءطقف ةهباشملا نم ًاعون يضتقت

 ةروص هل نكت مل مدآ ىلإ ًادئاع ناك امل ًاعارذ نوتس هلوط :هلوق يف ريمضلا نأ اونظ

 ناك اذهلو «كلذ داسف ىلع ةلادلا ةددعتملا هوجولا انركذو ءاهيلع قلخي كلذ لبق

 قلخ :نولوقي ىنعملا اذهب سانلا ضعب اوثدحي الأ نوديري نيذلا نيثدحملا ضعب

 415 ا



 اهيلع هللا هقلخ يتلا مدآ ةروص رادقم نايب يف اذه ناك نإف ءًاعارذ نوتس هلوط مدآ

 هذه ىلع قلخ :لاقي دق لب «مدآ ةروص ىلع مدآ قلخ :كلذ لثم يف لاقيال

 ةروصلا مدقت يضتقت ةفاضإ هيف سيل ظفللا يف اذه نإف ءةفصلا هذه ىلعو ةروصلا

 نأ عم «قلخلا دعب اهيلع ناك يتلا ةروصلل نايبو صيصخت هيف لب ءاهيلع قلخ يتلا
 وأ مدآ ةروص ىلع مدآ قلخ :لئاقلا لوق نآل ؛ظفللا اذه يف لاقي نأ حلصي ال اذه

 هنإف ءًاعارذ نيتس اهنوك وهو «ريدقتلا هب دارأ اذإ مدآل تناك يتلا ةروصلا ىلع

 باطخلا نإف «باطخلا اذه نم لقأب كلذ نوفرعي نيبطاخملا نوك يضتقي

 مولعمو «فرعملا كلذب نيبطاخملا ةفرعم مدقت يضتقي ةفاضإلا وأ ماللاب فرعملا

 امو ءردقلا يف لاقي نأ حلصي ال اذهو «مدآ لوط نوملعي اونوكي مل نيبطاخملا نأ

 مولعم اذه ذإ «كلذ وحنو ءادتبا قلخ هنوك وأ ...هنوك نم مدآ ةروص يف ركذ

 نأو «هتروص ىلع مدآ قلخ هنأ نيتلمجب هيف ربخأ ثيدحلا نأ ملعف ءردقلا فالخب

 :لاقي ىتح اهيلع قلخ يتلا ةروصلا ريدنقت وه ريدقتلا اذه سيل ءأعارذ نوتس هلوط

 .مدآ ةروص يه

 .مالسإلا خيش هللا محر

 داعأ هنأو ءاذهل ضرعتم يرجيوتلا خيشلا نأ ينهذ يف يقاب انآ :خيشلا

 نأ دقتعأ ام خيشلا هركذ يذلا اذه ؛مدآ ىلإ يناثلا ريمضلاو هللا ىلإ لوألا ريمضلا

 امثيح ردابتم ريغلا ىنعملا اذه يف كلذ عم نكل «هنم رثكأب يتأي نأ عيطتسي دحأ

 .ًاعارذ نوتس هلوط هتروص ىلع مدآ هللا قلخ :ناسنإلا عمسي

 ..ناسنإ لكو ءهللا ىلع اذه دوع مدع ىلع لد نآرقلا نإ :نولوقي :ةلخادم

 «كيف هللا كراب ليصفت ىلإ جاتحت ام «فالخ اهيف ام هذه ةلأسملا :خيشلا

 لوط نأ لوقي دحأ ام هنأ زاجيإب ًافنآ انلق امكو ؛ينعي يفنلا اذه يف عدبأ انه خيشلا



 ديعن نأ اننكمأ ناك اذإف «مدآ ىلإ عجار ريمضلا نكل ءاعارذ نوتس نيملاعلا بر

 ىلع درلا يف سمحتن ام هنأ انثحب ناك ةقيقحلا ؟انثحب نحن ناك اذه «نيريمضلا

 هريغ نع ىكح هنأ ولو «هللا دبع لعف امك كتحراص اذإ ينذخآؤت الو نيقلاخملا

 اذه مدآ ىلإ دوعي هتروص ىلع ريمضلا نأ لوقي نيذلا ءيمهج اذه نأ نولوقي :لاق

 .ةيمهجلا لوق

 .خيش اي يمهج ينابلألا نولوقي ال نكل :ةلخادم

 ءالؤه نم لجرالإ انآ ام انأ ؛كيف هللا كراب يصخش ينمهيام انآ :خيشلا

 فلسلا جهنم ىلعو ةنسلاو باتكلا ةديقعب عيشتملا ينابلألا ناك اذإو «نيملسملا

 وه له ىرت اي نکل ًايصخش هنعاولوقي ام تنأ لوقتو لوقلا اذهب لوقي حلاصلا
 اذه لاق اذإ هنع نولوقي اذام ىرخأ رخؤيو لجر مدقي ةحيحصلا ةديقعلا لوح

 لاجم عم سمحتلا اذهف «يمهج هنأ هنع نولوقي عبطلاب !؟يمهج هنأ ؟لوقلا

 نود ىرخألا ةياورلاب كسمتلا عم مدآ ىلإ ليدعت يأ نودب ريمضلا ةداعإ ةيناكمإو

 هيف مادام «مدآ ىلإ عجار يناثلا ريمضلاو هللا ىلإ عجار لوألا ريمضلا بارطضا

 رئادلا وأ «لاجملا اذهب كسمتملا اذه ضرعتي نأ نود ىنعملا اذه ىلإ انه لاجم

 اذامل «ىلاعتو كرابت هللا تافص نم ةفص يفنل ضرعتي نأ نود لاجملا اذه يف

 هب لاق نم ليوأت وأ ريسفت اذه نأ :لاقي نأ ددشتلا اذه اذاملو «ةرارحلا هذه

 ؟يمهج وهف

 اذهب انلاوتأ يذلا مهو هللا مهمحر حلاصلا فلسلا نأل :نولوقي :ةلخادم

 «مهاتفلاخ مدآ ىلع دوعي ريمضلا نأ انلق اذإ نحنف «ريسفتلا اذهب هورّسف ثيدحلا

 نب دمحأ هلبقو «قاحسإ مهنمو يبهذلا مهنمو هللا همحر ةيميت نبا مهنم :نولوقيو

 نوركذيو «ةلبانحلا تاقبط نم مهنأ نوركذيو نوعمجي مهلك ؛هللا همحر لبنح

 ہا



 ريغ مدآ ىلإ دوعي ريمضلا نإ لاق فلسلا نم نم :نولوقيو «فلسلا نم نوركذيو
 ؟ةميزخ نبا

 ؟فلسلا نيب قفتم رمأ اذه له :لاؤس ينأي انه «شيلعم ام :خيشلا

 .اوركنأ فلسلا نأ نولوقي مه :ةلخادم

 الف «مهنع ةياكحلل كسفن تبصن تنأ كنأ مهاف انآ هنأل... ال ءال :خيشلا

 نأ فرعأس انآ «شخت ال ءنولوقي مه نولوقي مه نولوقي مه ءظفحتلا يف دادزت

 .كريغ نع ةياكح هرخآو كثيدح لوأ

 :نينثا نيرمأ هنم مهفأ ينلأسي يذلا نأ «خيش اي ءيش يدنع انآ نكل :ةلخادم

 بلطيف هريغ هدقتعي ام دارأ نإو ءاذه دقتعا يذلا نم ًالثم ديري هنأ :لوألا رمألا

 .اذهب حيرصتلا ينم

 «هنم كحيرن نحنف «تنأ لوقت امك ؟كلذك سيلأ «لامتحا اذه ءنسح :خيشلا

 .(ًاًئبتم) سيلو يكاح كنأ هجول ًاهجو كعضنو

 .ينعي لقان :ةلخادم

 ءنالف نع نالف ىكح ؟هانعم ام ؛ةيبرعلا ةغللاب لوقأ انآ يكاح «يشام :خيشلا

 ام انمالك نوكي لجأ نم تنأف ؛خلإ..دق دق ءًابدك يكحي دق ءًاقدص يكحي دق

 ؟يشام «ىنبتت الو يكحت كنأ مهاف انآ ةرركتم لمج يف لخدي

 .ةثالثلا نورقلا :ةلخادم

 ؟يشام :خيشلا

 .يشام :ةلخادم



 رمأ اذه له :كتلأس ام يلع دعأ نكل :؛كمالك يلع دعت ال :خيشلا

 ؟هيلع قفتم

 .ةثالثلا نورقلا يف هيلع قفتم :ةلخادم

 نأ دقتعأ ام ءدقتعت ام لقو ةياكحلا عد :كل لوقن تنأ نآلا «كنظأ ام :خيشلا

 .ةثالثلا نورقلا يف باوص كلوق

 .اذه ىلع اوقفتي مل ةثالثلا نورقلا ءال :ةلخادم

 .كلذ فالخ تمهف انأ.. :خيشلا

 .خيش ايهلوق كلذ :ىرخأ ةلخادم

 ؟ًادقتعم ينديرت مأ ًايكاح نآلا ينديرت :لوألا لخادملا

 مه له «يكحلل ةبسنلاب نآلا كلأسأ ًايكاح تنك اذإ لأسأ انآ ال :خيشلا

 ؟هيلع قفتم رمأ اذه نأ نولوقي

 هدر يف هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيش كلذ ركذو «معن :ةلخادم

 .يزارلا ىلع

 .ةيميث نبا نم امإو كنم امإ أطخ ءأطخ اذه نكل :خيشلا

 ..لوقي ةيميت نبا ءال :ةلخادم

 ءركذآ امب دتعأ الو ركذأ انآ «هللاب الإ كربص امو ربصا «ليلق ربصا ءال :خيشلا

 تنأو يعم ركذت الأ «ةميزخ نبا لوق ىكح ةيميت نبا ركذأ انآ «ريبك خيش :ينعي

 .عبطلاب باش

 .ةدايزو :رخآ لخادم

A1۸ 
 ہا



 .هعمسأ :ًاذإ ؛ةدايزو :خيشلا

 دئاع ريمضلا لاق نم لوق امأو :هنع وأ هنم هلقنو مالسإلا خيش لوقي :ةلخادم

 روث يبأ نع كلذ ركذيو ةرصبلا يثدحم ضعب نع دمحأ مامإلا ركذ امك مدآ ىلإ

 «؛ثيدحلا لهأ نم ةرصبلا يثدحم لوقو روث يبأ لوق هنأ ينعي مهملا ؛خلإ... وهف

 .دعب اميف هشقان يذلا ةميزخ نبا لوق نع ًالضف

 .انحرتساف انفرع :ًاذإ :خيشلا

 انأ خيش ايًاوفع :لوألا لخادملا

 ؟كريغ نع يكحت لازت ال مآ كسفن نع يكحت نآلا :خيشلا

 .خيش اي يريغ نعو يسفن نع يكحأ :ةلخادم

 .تنأ انيفكي ءال :خيشلا

 يثدحم نع اذه نأ هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيش !خيش اي :ةلخادم

 همحر روث يبأ نع كلذ ركذو ؛يتأن نأ لبق يلع خيشلل اذه تركذ انأو «ةرصبلا

 .مالكلا اذه تدجو انآ كلذكو هللا

 .مالكلا اذه انديفي ام «كيلع ام :خيشلا

 «باتكلا اذه يف ةيميت نبا مالسإلا خيش ركذ هنكل «خيش اي ةظحل :ةلخادم

 .ةثالثلا نورقلا لوق وه اذه نأ :لاقو

 .. ةثالثلا نورقلا تعمجأو :لوقي ينعي :ةلخادم

 محو



 .ضقانت اذه ءأطخ اذه شيلعم :خيشلا

 ؟خيش اي يبنذ ام انآ لعفأ ام :ةلخادم

 نولوقي نيذلا نأ كل نيبأ نكل ؛كمثؤأ الو كبنذأ ام ؟كبنذأ انأو :خيشلا

 .نآلا تنأ ًاعبط يعم كلامو ءلومشلاو مومعلاو قالطإلا اذهب

 .خيش اي كعم ءال :ةلخادم

 .هفوج يف نيبلق نم لجرل هللا لعج ام :خيشلا

 .لومشلا اذهو مومعلا اذهب نولوقي نيذلا «بيط :ةلخادم

 ؛لوقلا اذه لوقي بناج يف هنأل «مهسفنآ يف نوضقانتم «نوضقانتم :خيشلا

 .هفالخ لوقأ ام هضقني ام لوقي رخآ بناج يف

 ...ءاذه يف حالطصا هل ناك اذإ الإ :ةلخادم

 قيرط هربغو ةيميت نبا نع عافدلا يف كلست اذإ امأ :حالطصا هيف ام :خيشلا

 ةرابع ميقتست فوذحم فاضم طح :كل لوقأ «يددمب كدمأ انأف مالكلا ءاملع

 .طبضلاب هترابع ام «مالسإلا خيش

 .خيش ايانأ تأرق يتلا :لخادم

 رثكأ ؛(ًافوذحم ًافاضم) عض «ةثالثلا نورقلا اذه ىلع هنأ ةيضق ءال ال :خيشلا

 .مالسإلا خيش [ةملك] كل اهتصلخ اذكه «ةثالثلا نورقلا

 ىلوألا ةرابعلا ءركذي امهيأ ديريف «نيترابع قايسلا ضرعم يف ركذ... :لخادم

 .ةفاضإلا اذهب حصت ىنعملا اذه ىلع يهف ءةثالثلا نورقلا لوق اذه



 ء«يظفل ىلع حصألا ىلع وأ يسفن ىلع نكمي كردتسأ يل حمسا ءال :خيشلا

 فاضم ريدقتب رثكأ فوشكملا ضقانتلا نم ةيميت نبا جارخإ لجأ نم تلق اذإ انآ

 اذإ :ىنعي ءًاضيأ ًاحيحص سيل نكلو ءأطخلا فيفخت لجأ نم هلوقأ اذهف فوذحم

 ىلإ عجار ريمضلا نأ ىنعملا اذه ىلع ةثالثلا نورقلا رثكأ :تلق اذإ نآلا انأ تلق

 نورقلا لهأ اذه ىلع :لوقأ نأ أطخلا ىف ًاقارغإ دشأ نكل ًاتطخم ًاضيأ نوكأ هللا

 .ضعب نم نوهأ رشلا ضعب كينانح «ةثالثلا

 .ةدئافلا باب نم أطخلا انخيش اي شيل بيط :لخادم

 حماستلا نم اذهو ءأريثك ءاملعلا هيف عقي اذه ؛ءاصقتسالا ءاج نيأ نم :خيشلا

 :ينعي «نرق لك يف ءاملعلا لاوقأ ىصحأ يذلا نم ءاذك ءاملعلا رثكأ «ريبعتلا يف

 ةملكلا كلت دمحأ مامإلا لاق يذلا ىلإ - عامجإلا ءاعدا - نوكي ام برقأ اذه

 .اوفلتخا مهلعل هيردي امو «بذك دقف عامجإلا ىعدا نم :ًادج ةعئارلا

 نأ زوجي «خلإ..روث يبأ ىلعو ةرصبلا لهأ يثدحم ىلع فقو مالسإلا خيش

 ءاملعلا نم ىرخأ ةلثمأ مهل نوكي ءالؤه ءايابخ اياوزلا يف :لاقي امك كانه نوكي

 هيف نامك نوكي رثكأ ةرابعلل يريبعت دح يف عيقرتلا اذهب ىتح نوكي كلذلف

 اولاق ءال ؤه ؛ءاملعلا رصح ديرت ةلأسملا هذه :ىنعي ؛لاقي نأ بعص هنآل «لهاست

 ول ةيلمع هذه ءءالؤه نم رثكأ ءالؤه هللاو ىالؤه اًوَدَعءاذك اولاق ءالؤه لذک

 .ريبعتلا يف حماست هيف امنإ «نكمي

 ءاذه مهف حلاصلا فلسلا نأ نولوقي مهنأ اذه يف مهتجح خيش اي :ةلخادم

 هذه اولبقت حلاصلا فلسلا نأ :نولوقي ءاهرخآ ىلإ اهلوأ نم ةلأسملا هذه

 دوعي ريمضلا نإ :اولاقو ءاهليوأت ىلإ اوضرعتي ملو «تءاج امك اهورمأو ثيداحألا



 ءمهعسو ام انعسيو «هللا ىلإ دوعي ريمضلا نإ :اولاق امك نحن لوقت :ًاذإ هللا ىلع

 .ةميدقلا اهتداع ىلإ ةميلح تداع :خيشلا

 .اهلوأ نم ةلأسملا هذه :ةلخادم

 ال دوصقم ام :قباسلا لاؤسلا دوعي «لوؤن ال :لوقت تنأ «شيلعم :خيشلا

 .مهفي ال ؛لوؤي

 .ىلاعتو هناحبس هللا ىلإ دوعي ريمضلا نأ مهفي :ةلخادم

 ؟فلسلا ءاذه لاق يذلا نم :خيشلا

 .فلسلا :ةلخادم

 .فلسلا :لوقت نآلا تنأ :خيشلا

 .خيش ايمه :ةلخادم

 .. صالخو مهنع لوق :رخآ لخادم

 .قباسلا كمالك ةداعإب ةدئافلا ام .كيلع ام :خيشلا

 نإ:لوقن مهيلع درن اندرأ اذإ [لوقت] نآلا تنأ كنأ اذه نم ةدئافلا :ةلخادم

 .. نولوقي فلسلا نأ ًاحيحص سيل رمألا اذه

 ىرخأ ةرم ينرشحتل مهمالك ةياكح ىلإ دوعت اذاملف اذه نم انيهتنا :خيشلا

 .ةدئافلا امف ًاحيحص سيل اذه :لوقأ دوعأف

 .ينعي اذه ريغ رخآ در كانه اذه تلق انأ :ةلخادم

A۲ 
 يا



 ثحبلا اذه ءارو نم ةقيقحلا يف هلوقأ نأ ديرأ يذلا :ينعي «كبسح :خيشلا

 :باوجلا نوكي نأ يغبني ناك ؟مهنيب قفتم وه له :كتلأس امل ىلوألا ةملكلا وه

 يفلخ نوكأ وأ يفلس ريغ نوكأ ال ءرمألا نم ةعس يف انآ ًاذإف قفتم وه ام ماد ام ءال

 انآ اذإفءنايأر اهيف ةلأسملا مادام ؛:ةرصبلا يثدحمو ًالثم روث يبأ يأر تينبت اذإ

 انأ :يأ ًايناث يفلسلا جهنملاو ألوأ ةيبرعلا ةغللا هيلع دعاسيو نييأرلا دحأب تذخأ

 ءرشحملا ثيدح نم ًاذخأ ةروص هلل :ًالثم لوقأ انآ هللا تافص نم ةفص لطعأ ال

 وه ام :ًاذإف ؛ةقلطم ةماع ةروصب ةروصلا تركنأ ام مدآ ىلإ ريمضلا تعجرأ اذإ انأف

 ؛ةيميت نبا نع ًالقن فلؤملا لوقب ججاحيف كلثم دحاو ىلع بترتي يذلا روذحملا

 «ةرارحلا هذه اذامل :يمهج وهف مدآ ىلإ ريمضلا عجرأ نم هنأ دمحأ مامإلا نع القن

 ؟فالخ اهيف ةلأسملا ماد ام

 .نمحرلا ةروصو مدآ ةروص نيب هبش هجو كانه نأ دقتعت مل كنأ :ةلخادم

 كنأ فيكو «يراخبلل ةبسنلاب ةيثيدحو ةيبرع كل لوقأ انآ ءال فيك :خيشلا

 .دقتعت كنأل لوقت

 .مدآ ةروصو نمحرلا ةروص نيب هبش كلانه نأ دقتعت مل كنآل ءال :ةلخادم

 .مدآ ةروصو نمحرلا ةروص نيب هبش كانه نأ :نولوقي نآلا ةلكشملا :ةلخادم

 ؟مه نم :خيشلا

 هبشلا اذه نكل «هبش هجو كانه نأ ءاذه نم مهفأ يذلا اذه ءاذه دقتعي نأ نمؤملا

 .هوجولا عيمج نم هباشتلا يضتقي ال
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 .ةيميت نبا مالك اذه :خيشلا

 .معن :ةلخادم

 يلثم دحاو ىلع بترتي يذلا روذحملا وه ام :لوقأ ءدصقأ اذه ام انآ :خيشلا

 ؟مدآ ىلإ ريمضلا ديعي

 .كل هتركذ يذلا اذه وه :ةلخادم

 .روذحملا وهام :خيشلا

 .مدآ ةروصو نمحرلا ةروص نيب هبش هجو كانه نأ دقتعت مل كنأ :ةلخادم

 ىلع مدآ قلخ هللا نأ وه يذلا ثيدحلا نم تبي هنأك خيش اي :رخآ لخادم

 هناحبس هللا ةروصو مدآ ةروص نيب مدآ نيب هبشلا نم هجو كلانه نأ «هتروص

 تابثإ امأ ؛هبشلا اذه يفنت مدآ ىلإ ًادئاع ثيدحلا اذه ترسف تنأ اذإف ؛ىلاعتو

 ةلأسم «نولوقي امك انخيش نيتلأسم اندنع نوكي نآلاف ءةيناث ةلأسم هذهف ةروصلا

 مدآ ةروص نيب قفتملا ةهباشملا عون ةلأسم ءاهيف مكايإو نحن انقفتا ةروصلا تابثإ

 .روذحملا عقوف ءاهتيفن هذه هللا ةروصو

 .هللا دبع اي ةريطخ هذه : خيشلا

 .خيش اي ةلكشملا هذه :ةلخادم

 .ةريطخ هذه :خيشلا

 دقتعم اذه هال :نولوقي مهو «ىلاعت هللا اوقتا موق اي :مهل لوقأ :ةلخادم

 امك اذه يفأطخأ هنكل يفلس امإو يمهج امإ وهف اذهب دقتعي مل نمو «فلسلا

 4755 ا



 .ةميزخ نبا أطخأ

 .انلق اذإ ةديقعلا مامت نم :ينعي :خيشلا

 «قدأ لكشب مهترابعب ميلس انوخأ ءأدبت ام لبق شيلعم انخيش انرّكَذ :ةلخادم

 .هللا ءاش نإ حضوأ انخيش كدر نوكي اهئوض ىلعف

 ةفص ىلع مدآف ؛ةفص ىنعم تسيل انه ةروصلا نأ:نولوقي :يلالهلا ميلس

 هناحبس هللاو ؛هرقفب قيلي هجو مدآلف ءهجو نمحرللو هجو مدآل نإ «نمحرلا

 وأ هللا ةروص نيب هباشت يف هنأ نولوقي ال مهف «هلامکو هلالجب قيلي هجو هل ىلاعتو

 ءةفص ىنعمب انه ةروصلا نأب نولوقي ءال ءنمحرلا هبشي مدآ نأب نمحرلا ةروص

 .ريطخ رمأب يحوي مهنع هركذ ام خألاف

 .ريطخ رم أ اذه هل لوقأ انأ :خيشلا

 اي :هل تلق ءهايإو هللا انادهو هاعرو هللا هظفح يرجيوتلا خيشلا... :ةلخادم

 «...:ميلس خيشلا هركذ يذلا ريسفتلا اذهب ثيدحلا اذه رسفأ نأ يل زيجت له !خيش

 ءال :لاق «هيبشتلا يضتقي !خيش اي :تلق ءاج امك هرمن ؛هرسفن نأ انل ام ءال :لاق

 دقو «ىطخم وهف هيبشتلا ىضتقي ثيدحلا اذه رهاظ نأب لاق نمو ءانلوق وه ام اذه

 .نآلا كمالك ضقانت :خيشلا

 .. مدآ نيب ينعي ةهباشم هجو كانه نأ :خيش اي لوقي :ةلخادم

 .ةهباشملا يفن هلل دمحلاو يرجيوتلا نع تلقن نآلا يخأ اي :خبشلا

 «ثيدحلا اذه يف ماسقأ ىلإ اومسقنا دحاو نم رثكأ مه خيش اي ءال :ةلخادم



 هل تركذ انأ ءهلوأتن الو هرسفن الو ءاج امك ثيدحلا اذه رمن انآ :لوقي نم مهنم

 .. :مهل تلق ؛هب يتأن ام :لاق «ليوأتلا اذه

 «نآلا هنع ثدحتت تنأ يذلا مسقلا اذه «نآلا ةضوفم مه ينعي :خيشلا

 .ةضوفملا ىعدُي :ينعي ءدحاو مقر هيمسنو

 .ةضوفم مهنأ نوفرتعيام مه ءال :ةلخادم

 .هللاب الإ ةوق الو لوح ال :خيشلا

 ليوأت يف اودهتجا يناثلا مسقلا ؛لوألا مسقلا اذه خيش اي بيط :ةلخادم

 ةروص هلل نأ ىلاعتو هناحبس هللا ىلع ريمضلا اندعأ اذإ لوقت اننأ :اولاقو «ثيدحلا

 ال نكلو «ىنعملا يف هبشلا هجو كلاتهو ؛ةروص مدآل نأو هتمظعو هلالجب قيلت

 امنإو «ينعي ءايشألا عيمج يف هباشتلا يضتقي - ىنعملا يف هباشتلا - اذه يضتقي

 ًانيع هلل نأ امك ؛ةروص مدآل نإف ةروص هلل نأ امكو ءطقف ظفللا ثيح نم هجو وه

 .نولوقي هجولا اذه نم اذكهو ءانيع مدآل نإف العو لج

 ال اذه نأو ءهيبشت ةفاضإ (هللا ةروص ىلع» نإ لوقن ءال لوقن :اولاق مهنم مسق

 ةروص ىلع ةنجلا نولخدي ةرمز لوأ نأ :لاق إو لوسرلا نأ امك ةلثامملا يضتقي

 ءال :لاق ؟رمقلا ةروصك مهروص نأ ردبلا ةروص ىلع نأ اذه نم ينعي لهف ءردبلا

 نسحلا بناج نم هجو هيف هتروص ىلع ةفاضإ امنإو ولو لوسرلا دارم سيل اذه
 هللاو :ميوقت نسحأ يف مدآ قلخ هللا نأ قلخلا مركأ هيف نأو ءلامجلاو ءاهبلاو

 ةفاضإ اذه نإ :لاق مهنم... مسق لاقو «هتافص يف لامكلا ًاضيأ هل ىلاعتو هناحبس

 هللا تيب وأ هللا ةبعك :لوقت نأك ؛هيبشت

 . هللا ةقان :خيشلا

AT 
 ہا



 نومسقني هللا ىلإ هوفاضأ اذإ «مهنم ماسقأ ةعبرأ ًابيرقت اندنع اذه «معن :ةلخادم

 .يرجيوتلا خيشلا مهنمو «هرسفن انل ام نولوقي مسق ءماسقأ ةعبرأ ىلإ

 ؟ةضوفم ءالؤه :خيشلا

 .هرسفن نأ انل ام :نولوقي :ةلخادم

 .ةضوفم : خيشلا

 .ةضوفم :ةلخادم

 .لوقت اذام كنم مهفأ نأ ديرأ انآ «كيلع.. ال ءراصتخاب :خيشلا

 .ةضوفم :ةلخادم

 .يل لوقت ةرياسم سيل :خيشلا

 .ةرياسم سيل ال :ةلخادم

 مهفت له «تاملك عبرأ ثالث نع ةربعم ةظفلب كيلع مهفأ نأ ديرأ :خيشلا

 ؟ةضوفم مهنأ مهنع

 .اذه مهفأ خيش اي معن :ةلخادم

 ؟اذه ريغ مهفت الو :خيشلا

 .اذه مهفأ ال :ةلخادم

 ؟وه نم ءالؤه نمو ؛:ةضوفم لوألا مسقلا اذه ؛وه اذه :خيشلا

 .يرجيوتلا خيشلا :ةلخادم

 ؟يرجيوتلا :خيشل



 .. امك هرمن هرسفن نأ انلام لاق :ةلخادم

 .ضوفم وه «كيفكي باتكلا ناونع لاب ذوعأ :خيشلا

 .ءاج امك ثيدحلا رمن ءىنعملا ضوفم خيش اي ةلأسملا هذه يف ءال :ةلخادم

 نع ءاج امك ثيدحلا رمن ؛مالكلا انيلع دزت ال «كيف هللا كراب يحأ اي :خيشلا

 .ضيوفتلا همزلي خيش اي اذه يف نكل معن :ةلخادم

 تنأ يكحت اميف يرجيوتلا نأ انيلخ «ضوغم ةملك ىلع انيلخ :ًاذإف :خيشلا

 نييفلس انرايتعاب نحن هنأل ؛ءاج امك ثيدحلا رمن لوقي وه :لقت ال ءضوفم هنأ هنع

 ردابتي يذلا يبرعلا ىنعملاب امنإو «هلطعن ال :يأ «ءاج امك ثيدحلا رمن ةملك مهفن

 يف عقنف لوأتن وأ «هيبشتلا يف عقنو هلوح ندندن دعقن الو ؛هرمن يبرع لك نهذ ىلإ

 لوألا ظفللا .نيضقانتم نيظفل يرجيوتلا نع لقنت ال تنأف «هرمن اذه ؛ليطعتلا

 امك هرمن هنع لوقت مث ؛ثيدحلا اذه يف ضوفم هنأ «هنم تمهف تنأ امل صيخشلتك

 دوصقم سيل هنأ ًاريخ هللا هازج انل حرشي ةيميت نبا هركذي امل ءاج امك هرمن «ءاج

 ؟ضيوفتلا ةملك ريسفت يف انعم تنأ ءمهف نودب هانعم ضيوفتلا امنيبو «مهف نودب

 اهفداري ال ضيوفتلا ةملك هنأب انعم تنأ له ءانعم فراع انأ هللا ناحبس :خيشلا

 ؟اهرمن

 .ضقانتم نآلا تنأف ءبيط :خيشلا

ATA 
 ہا



 ركذيو اذه ركذي وه «ضقانتملا وه خيشلا امنإو «خيش اي انآ تسل :ةلخادم

 .خيش اي لاق ام [ركذأ] انأو ءاذه

 له «باتكلا تأرق تنأ ؟ضوفم هنأ هباتك دهشي اذام باتكلا نکل :خيشلا

 ضوفم هنأ لدي هباتك
 ؟انأ دقتعأ اميف :ةلخادم

 .كريغ ام تنأ تنأ «معن :خيشلا

 .ةلأسملا هذه يف ضوفم هنأ اذه دقتعأ معن :ةلخادم

 الو «ضوفم وه هنأب لوقي هباتك :ًاذإ ءاذكه لوقي وه لوقت اذامل ًاذإف :خيشلا

 .ءاج امك ثيدحلا اذه رمي هنإ لوقي

 .اذه معز وه نإو :ةلخادم

 .ءاج امك ثيدحلا رمي هنأب معز نإو :خيشلا

 .هلعاسي ال اذه نإف :ةلخادم

 .هلوقن يذلا اذه باتكلا يف يذلاف :خيشلا

 .اذه ىلع هدعاسي ال :ةلخادم

 ؟نسح «ةضوفملا نم نآلا انعد «بيط :خيشلا

 ؟يناثلا مسقلا وه ام يناثلا مسقلا ىلإ يتأن :خيشلا

 نأو «ىلاعتو هناحبس هللا ىلع دوعي ريمضلا نأ انلوق نإ :نولوقي :ةلخادم

 قيلت ةروص هلل نأ امنإو «هيبشتلا هنم مزلي ال ىلاعتو هناحبس هللا ةروصك مدآ ةروص

 ثيح نم هللا ةروصك مدآ ةروص امنإو ؛هلالجب قيلت ةروص مدآل نأ امك هلالجب

 مك



 مدآل نإف ؛هلالجب قيلي هجو هلل نأ امك «ىنعملا تايئزج نم ةيئزج يف طقف ىنعملا

 .مهلوق اذه .هزجعو هرقفب قيلي هجو

 .هب لوقن نحن «يناثلا مسقلا اذه :خيشلا

 هل هجو هل امك تنأ تلق امك «ةماع ةروصب ىنعملاب لوقن «شيلعم :خيشلا

 لوقن :يأ ءاذهب لوقن نحنو كل تلق يذلا اذه «تافصلا لك هلو عمس هلو رصب

 مهدعاسي ال ثيدحلا رهاظ ثيدحلا ظفل نأ :لوقأ خيش اي نكل :ةلخادم

 اذإ هيبشتلا هرهاظ «ىلاعتو هناحبس هللا ىلإ هاندعأ اذإ هيبشتلا هرهاظ نأل ؛اذه ىلع

 ليوأت اذه :ينعي «هيبشت كانه نوكي ال مدآ ىلإ هاندعأ اذإ نكلو هللا ىلإ هاندعأ

 اذه ءوهام ثلاثلا مسقلا ىرن «يناثلا مسقلا اذه ظفحن انيلخ «بيط :خيشلا

 .ثلاثلا مسقلا .دعب اميف هيلإ دوعنس نكمي

 دوعي ريمضلا «ىلاعتو هناحبس هللا ىلإ دوعي هنأ اولاق ثلاثلا مسقلا :ةلخادم

 .فيرشت ةفاضإ هنكلو ءهللا ىلإ

 .عبارلا مسقلا :ةلخادم

 باب نم هللا ىلإ ريمضلا عجري اولاق اذإ يدصق انآ «ةعبرأ لاق وه :خيشلا

 :ينعي ءًاضيأ كلذب لوقن نحن «خلإ.. هللا تيب هللا ةقان ةلثمأ تبرض امك فيرشتلا

 هللا ىلإ بسني نأ نم عنام هيف ام ماع أدبمك امنإو ؛ثيدحلا ريسفت صوصخل سيل

 ہا كس



 .يشام :فيرشتلا باب نم ءيش

 .يشام :ةلخادم

 ءالؤه هنأ ًافنآ كنم تمهف انأ ؛يناثلا لوقلا ىلإ عجرن نحن :ًاذإ :خيشلا

 «هيبشتلا نم ءزج هيف كانه نأ نمؤنل هللا ىلإ دوعي ريمضلا نأ انيلع اوضرفي نوديري
 ؟حيحص مهفلا اذه له

 .مهضعب هب لاق اذه :ةلخادم

 .ينتبجأ ام :خيشلا

 .طقف دحاو سيل ؛ماسقأ اندنع نحن «خيش اپ ال :ةلخادم

 .ماسقألا ةثالثلا ءهللا دبع خيش اي كيدهي هللا :خيشلا

 .خيش اي اذه عبارلا انل علطي نكمي :ةلخادم

 ؟ال مآ حص «نآلا طسولا يف نحن ةثالثلا دودح يف نكل شيلعم :خيشلا

 .معن :ةلخادم

 اذامل مهنأ ًاقباس كنم تمهف ثلاثلاو لوألا نيب طسولا لوقلا اذهف :خيشلا

 هنآل ءهيبشتلا نم عونب لوقي ام هنأل ؟مدآ ىلإ ريمضلا دري يذلا يمهج :نولوقي

 «هب ناميإلا بجيف ؛هيبشتلا نم ًاعون يطعي هللا ىلإ ريمضلا انعجرأ اذإ ثيدحلا
 .هتمهف انأ اذكه

 .اذه وه يذلا عبارلا مسقلا كيطعأ انأ :ةلخادم

 ؟هاه :خيشلا

 .كل هتركذ يذلا عبارلا مسقلا :ةلخادم

 م ا



 وه نوكي دقو ؛عبار مسق هيف ينهذ يف انآ يقاب ناك يذلا اذه :نسح :خيشلا

 «بترم ريغ رشنو فل اذه نولوقي انايحأ ءاملعلاو «ينعي بيترتلا انمهي ام يناثلا

 :مدآ قلخ ةيآ يف (١1:ىروشلا)4ُريِصَبلا ٌعيِمَّسلا ره يَ هلْثِمُك سیل نآلا

 ؟حص (؟:ناسنإلا)#اريِصَب اًعيِمَس ُهاَتْلَعَجَف

 نم ريثك يف مالسإلا خيش لوقي امك اذه مآ ؛هيبشت عون هيف لوقن نأ حصي له

 كرتشملا ظفللا اذه نم ذخأي فوصوم لكو ؛كرتشم ظفل اذه نأ عضاوملا هذه

 (؟:ناسنإلا»#ا رص اًعيِمَم ةاَنْلَعَجَف# :ىلاعت لاق ناسنإلاف «هب قيلي يذلا ىنعملا

 نيملاعلا بر نكل «خلإ.. اذكو اذك هلو نافجأ هلو ةقدح هلو نيئيع هل هنأ هنم لخؤي

 بسانتي ام نيتفصلا نيتاه نم هل (١١:ىروشلا>ُةُريِصَمْلا ُعيِمَسلا وهو :لاقامل

 يضتقي لوقن ال :يأ ؛كرتشم ظفل انهف «خلإ..وو هتيلزأو هلالجو هتمظع عم

 ؟حضاو ءهيبشتلا

 .حضاو :ةلخادم

 لوقن [نأ] ًايرورض سيل هللا ىلإ مدآ ثيدح يف ريمضلا انعجرأ اذإف :خيشلا

 لك يف لوقن نأ انمزلي اذه انه انلق نإ هنآل «هيبشت عون كانه نأ نمؤن نأ بجي :هيف

 لجو زع هللا تافص نيب يظفل وأ يىمسا كارتشا دجوي ىتلا تافصلا

 :لوقي يفلس يتأي فيكف «هيبشتلا يف عقي ام ىتح همعزب صوصنلا [...عاطقنا ...]

 كلذ لعفي مل نمو «هيبشت عون كانه هيف نأ نمؤن ىتح هللا ىلإ ريمضلا ةداعإ يغبني

 ؟ال مأ ينهذ يف رمألا ندندأ انأ يذلا روذحملا كل نيبت ؟ًايمهج نوكي

 .معن :ةلخادم

 )00:5:۳1 79و( 0:1:1 ° )و (0 0:۰۰:۳1 )۲۹٥/ "رونلاو ىدهلا"

 نرحب
 ہا



 ةنسلا لهأ ةديقع باوبأ عامج)

 كلذ يف نيفلاخملا ىلع درلاو ءلجو زع هلل مالكلا ةفص يف

 :ةّلوق مكح ىلع مالكلا عم ءنآرقلا قلخب لوقلا درو

 (كلذ ريغو ةفقاولا ركذو «قولخ نآرقلاب يظفل

 ماا ا





 لوق نالطب نايبو «توصو فرحب عمسُي يقيقح هللا مالك باب ]١١557[
 كلذ ىف ةرعاشألا

 :[ مامإلا لاقز

 فلتخم ىلإ اولحريل ثيدحلا ءاملع رس نأ لجو زع هللا لضف نم ناك

 «هنم ةرشابم مهوعمسيل ءدحاو ثيدح ولو هدنع هنأ نوملعي نمب اوعمتجيل دالبلا

 ةبقع همسا مهدحأ «مالسلاو ةالصلا هيلع هباحصأ ضعب ءالؤه يف ناك دقل ىتح

 ءرصم يف ناكو ثيدح هدنع روهشملا يراصنألا هللا دبع نب ًارياج نأ هغلب رماع نب

 ثيدحلا كاذ عمسيل ؟اذامل :رصم ىلإ ةنيدملا يف ناك ذئموي هنظأ هدلب نم رفاسف

 .مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا نم رباج هعمس هنأ مهل ليق يذلا

 ءيش كنم ديرأ ام انآ :لاق ءرخآلا امهدحأ نضتحاو هاقلتو رباج هيلإ جرخف

 ثيدحلا صنو مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا نع ثيدح تعمس كنأ ينغلب هنأ الإ

 امك برق نم هعمسي توصب ةمايقلا موي يداني لجو زع هللا نأ» نآلا هنم ركذأ اميف

 ًاقح ةنسلا لهأ اهب كسمتي يتلا ثيداحألا نم ثيدحلا اذهو ادع نم هعمسي

 وأ ةيديرتاملاك ةديقعلا يف بهذمل نوبصعتي ال نيذلا ثيدحلا لهأ مهب ينعأو

 ماكحألا يف بهذمل نوبصعتي ال مهنأ امك «ةيربجلا وأ ةلزتعملا وأ ةيرعشألا

 بهاذم نع ًالضف يلبنحلا وأ يعفاشلا وأ يكلاملا وأ يفنحلا بهذم ةيعرشلا

 الإ نوبصعتي ال ثيدحلا لهأ ىلوألا بهاذملا نع دعبلا لك دعتبت ىرخأ

 :مهلئاق لاق امك ءهيلإ اومتناو هيلإ اوبسن كلذلو «ثيدحلل

.0/ 

 رساله /5 /۷) "ةحيحصلا"
)١( 



 اوبحص هساقنأ هسفن اوبحصي مل نإو يبتلا لهأ مه ثيدحلا لهأ

 اوكردأ ام ءلوسرلا تكردأ تنأ :لاق يذلا لهاجلا اذه باوج اذهو

 مه امنأك مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ثيدحب نولغتشي نيذلا نكل «لوسرلا

 .هعم نوشيعي

 اوبحص هساقنأ هسفن اوبحصي مل نإو يبنلا لهأ مه ثيدحلا لهأ

 نيرسفمو ءاهقف ينثتسن الو يشاحن ال ةفاك ءاملعلا دنع ًافورعم حبصأ كلذلو

 هللا رضَت» :لئاقلا مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ثيدح هيلع لد امم :اولاق مهلك

 هنم هقفأ وه نم ىلإ هقف لماح برف اهعمس امك اهادأف اهاعوف يتلاقم عمس ًاءرما

 .«عماس نم هل ىعوأ غلبم برو

 نولغتشي مهنأل ثيدحلا لهأ يف ةرضنلا ىرن كلذلو :ةفاك ءاملعلا لوقي

 كلذ لوق مهيف قدصف ًاراهن ًاليل مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا مالكب
 :ملاعلا رعاشلا

 اويحص هسافنأ هسفن اوبحصي مل نإو يبنلا لهأ مه ثيدحلا لمأ

 لوقيامك [عاطقنا] كسمتي رماع نب ةبقعل رباج ثيدح ثيدحلا اذه

 هنأب نوئعي ءيسفن مالك وه ميركلا نآرقلا هنمو هللا مالك نأ ةيديرتاملاو ةرعاشألا

 لطبي ثيدحلا اذه :عومسملا مالكلاب سيل هنأب نونعي يظفللا مالكلاب سيل

 انآ يِ (۴٠:هط)« یک وب اي ْعِوَتْساَفأ :ىسومل لجو زع هللا لوق دكؤيو مهاوعد
 1 .(١؟:هط)>(يِرْكِذِل ةالَّصلا مِقَأَو ٍنْدبْعاَف اأ سارع آكل هَل ال هللا

 امك ىسوم ملک امئيح لجو زع انبر نأ اهانعم (٣۱:ہط) ىَحوُي اي عمتساق#

 عمسي ىسوم ناك (174:ءاسنلا»(َيِلْكَت ىَسوُمهَلا ملك :ميركلا نآرقلا يف لاق

ATT ف 
 يا



 نآرقلل ليطعت وهف يسفن مالك هنأب يهلإلا مالكلا ليوأت امأ :لجو زع هللا مالك

 نم دش يذلا ثيدحلا اذه اهنمو مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ثيداحألو ميركلا

 هيلع لوسرلا نم هعمس يذلا يباحصلا هيوار ىلإ ةباحصلا دحأ ةلحرلا هلجأ

 .مالسلاو ةالصلا

 )۳۳:٤۷/۲۰۳: ۰١(. "روللاو ىدهلا"

 هافن نم ضعب ركذو ىلاعت هلل مالكلا تابثإ باب 1

 ينابلألا مامإلا دارأف ةمامإلاب زعلا يبأ نبا ةيواحطلا حراش ةدغوبأ فصو]

 ملعي يتلاو هتديقع يف حراشلا اهررق يتلا ةيدقعلا لئاسملا مهأ ضعبب همازلإ

 :[مامإلا لاقف اهل يرثوكلا هخيش وأ ةدغ يبأ راكنإ ينابلألا خيشلا

 انأف ةروهشملا ةسوململا ةمامإلا هذهب ًاقح ًانمؤم ةدغ وبأ ناك اذإف :تلق

 هيلإ بهذ ام قفاوي امب اهنع باجأ نإف «لئاسم عبس مامإلا اذه مالك نم هل راتخأ

 نظلا ةءاسإ نم هيلإ رذتعأو :هوجرن ام كلذف صلخم بلق نم روهشملا مامإلا اذه

 . ةارادملا نم هب هتيمر ام -فسألا عم - ديؤي امم كلذف ىرخألا تناك نإو ءهب

 :[لاق مث ىلوألا ةلأسملا ركذف]

 يواحطلا رفعج يبأل ًاعبت [زعلا يبأ:يأ] مامإلا لاق :ةيناثلا ةلئاسملا

 ءًايحو هلوسر ىلع هلزنأو لوق ةيفيك الب ادب هنم هللا مالك نآرقلا نأو (158١ص)

 سيل ؛ةقيقحلاب ىلاعت هللا مالك نأ اونقيأو ءًاقح كلذ ىلع نونمؤملا هقدصو

 . ةيرشبلا مالكك قولخمب

 بهاذم ةعست ىلع يهلإلا مالكلا ةلأسم يف سانلا بهاذم "مامإلا" حرش مث

 عاش فيكو «ءاش ىتمو «ءاش اذإ ًاملكتم لزي مل ىلاعت هنأ :فلسل ١ بهذم نأ نيبو

Fy Ary 



 . توصب ملكتي هنإو

 :(55 ص) "يرثوكلا تالاقم " عومسملا توصلا يفتي ةدغ يبأ خيشو

 نإ ١15(: ص) "تافصلاو ءامسألا" :"يقهيبلا باتك" ىلع هقيلعت يف لوقو

 همالك همهفأ امنإو ؛هتوص هعمسي مل ًاميلكت ىلاعت هللا هملك امل مالسلا هيلع ىسوم

 !... دحأل بسك ريغ نم هقلخ ىلوت توصب

 (ها/- ٩٦ ص)" ةيواحطلا ةديقعلا حرش قيقحت"

 مالكلا ةفص تابثإ ةلدأ نم باب ]:١١4[

 :[ چپ هللا لوسر لاق]

 باذع مهلو «مهیگزی الو :مهيلإ ٌرظنب الو ءةمايقلا موي هللا مهملكي ال ةثالث»

 ةعلسب الجر عياب لجرو ؛ليبسلا نبا نم هعنمي ؛ةالفلاب ءام لضف ىلع لجر :ميلأ

 كلذ ريغ ىلع وهو ,هقّدصف ءاذكو اذكب اهّلَتَأل :هللاب هل فلحف ءرصعلا دعب

 اهنم هطعي مل نإو ؛ىفو اهنم هاطعأ نإف ؛ايندل الإ ُهُعيابُيال ؛ًامامإ عياب جرو
 .(يفي مل

 :[مامإلا لاق]

 مالكلا يتفص ليوأت -ًارقم -(!) " ناسحإلا" ىلع قلعملا لقن :(هيبنت)

 !! كلذ وحنو «ضارعإلاو اضرلاب ىلاعت هللا تافص نمرظنلاو

 لصألاو «حلاصلا فلسلا ةديقعل فلاخملا ؛مرمذملا ليوأتلا نماذهو

 :هناحبس هلوق يف امك ؛هلالجو هللا ةمظعب قئاللا هجولا ىلع اهرهاظ ىلع اهرارمإ

 !! هللا وه قفوملاو .(ريصبلا عيمسلاوهو ءيش هلثمك سيل#

 .(1 ا ا از" ةحيحصلا"

ATA 
 ہا



 هللا مالك نآرقلا باب [١١ه]

 :[ةيواحطلا بحاص لوق ىلع ًاقلعم مامإلا لاق]

 هقدصو ءًايحو هلوسر ىلع هلزنأو ءًالوق ةيفيك الب ادب هنم هللا مالك نآرقلا نإو"

 مالكك قولخمب سيل ةقيقحلاب ىلاعت هللا مالك هنأ اونقيأو ءًاقح كلذ ىلع نونمؤملا

 رقسب هدعوأو هباعو هللا همذ دقو «رفك دقق رشبلا مالك هنأ معزف هعمس نمف «ةيربلا

 :لاق نمل رقسب هللا دعوأ املف (؟5 :رثدملا)#رقس هيلصأس# :ىلاعت لاق ثيح

 هبشي الو رشبلا قلاخ لوق هنأ انقيأو انملع ٠۲( :رثدملا»# رشبلا لوق الإ اذه نإ#

 :رشبلا لوق

 عومجم " يف ةيميت نبا مالسإلا خيش هللا همحر فنصملا نع مالكلا اذه لقن

 ص) هللا همحر زعلا يبأ نبا حراشلا لاقو هب ادهشتسم (007/1؟) " ىواتفلا

 :(ةعبارلا ةعبطلا 9

 نم ةلدألا هيلع تلد يذلا قحلا وه هللا همحر يواحطلا هاكح يذلا اذهو

 تاهبشلاب ريغت مل يتلا ةميلسلا ةرطفلا هب تدهشو امهربدت نمل ةنسلاو باتكلا

 :لاوقأ ةعست ىلع مالكلا ةلأسم يف سائلا قرتفا دقو. ةلطابلا ءارآلاو كوكشلاو

 يهنلاو رمألا وه هللا تاذب مئاق دحاو ينعم هنأ وهو :ثلاثلا :اهنمو اهقاس مث

 ناك ةيناربعلاب هنع ربع نإو ءًانآرق ناك ةيبرعلاب هنع ربع نإو ؛رابختسالاو ربخلاو
 .هريغو يرعشألاك هقفاو نمو بالك نبا لوق اذهو «ةاروت

 اذهو هريغ يف هقلخ ام وه هتاذب ًامئاق ّىنعم نمضتي همالك نأ :اهعباسو :لاق

 .يديرتاملا روصنم يبأ لوق

 ملكتي وهو ؛ءاش فيكو ءاش ىتمو ءاش اذإ ًاملكتم لزي مل ىلاعت هنأ :اهعساتو

 كم



 اذهو ًاميدق نيعملا توصلا نكي مل نإو «ميدق مالكلا عون نأو «عمسي توصب هب

 .ةنسلاو ثيدحلا ةمئآ نع روثأملا

 نإف ؛مهريغو ةلزتعملا ىلع در " الوق ةيفيك الب ادب هنم هللا مالك " :هلوقو

 . مهلوق ةياكح مدقت امك هنم دبي مل نآرقلا نأ معزت ةلزتعملا

 لوق وه امك ىنعملا نود ظفللا لاقي الف ءهيناعمو هظفل هللا مالك ميظعلا نآرقلا

 مهعبات نمو لالضلا ةيبالكلا لوق وه امك ظفللا نود ىنعملا الو «لازتعالا لهأ

 نولوقي ةعامجلاو ةنسلا لهأف ءمومذملا لطابلا مالكلا لهأ نم مهلطاب ىلع

 للا مالك نيع هيناعمو هظافلأ قولخم ريغ لزنم هللا مالك نآرقلا نأ :نودقتعيو

 وهف «يبنلا نم هوعمس ةباحصلاو «ليربج نم هعمس يبنلاو «هللا نم ليربج هعمس

 .ةنسلألاب ولتملا ءرودصلاب ظوفحملا «فحاصملاب بوتكملا

 :هللا همحر ميقلا نبا ظفاحلا لاق

 نايب ةقيقح هنم عومسم لا همالك نيع نآرقلا كلذكو

 ناغور الب ىشعملاو ظفللا هيحوو نيملاعلا بر ليزتت

 :(40 - ١15 ص) هللا همحر حراشلا لاقو

 هعامس روصتي ال دحاو ىنعم هنإ :لاق نم لوق دري هللا همحر يواحطلا مالكو

 هنع ةرابع وه امنإو هللا مالك سيل بوتكملاو ءورقملا لزنملا عومسملا نآو هنم

 فلسلا نم هريغ لاق كلذكو. " ادب هنم هللا مالك" :لوقي هللا همحر يواحطلا نإف.

 ةلزتعملا نم ةيمهجلا نأل ؛ادب هثم :اولاق امنإ و . دوعي هيلإو ادب هئم :نولوقيو
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 لاقف. لحملا كلذ نم مالكلا ادبف لحم يف مالكلا قلخ هنإ نولوقي اوناك مهريغو

 لاق امك تاقولخملا ضعب نم ال ادب هئمف هب ملكتملا وه يأ " ادب هنم " :فلسلا

 #« ينم لوقلا قح نكلوإ# ١( :رمزلا)#ميكحلا زيزعلا هللا نم باتكلا ليزتت## :ىلاعت
 :مهلوق ىنعمو 23١7(. :لحنلا) © قحلاب كبر نم سدقلا حور هلزن لق 1١( :ةدجسلا)

 يف الو ةيآ هنم رودصلا يف ىقبي الق فحاصملاو رودصلا نم عفري :"دوعي هيلإو"

 .راثآ هدع يف كلذ ءاج امك. فحاصملا

 " زاجملاب سيل " ًالوق " هب هملكت ةيفيك فرعت ال :يأ :" ةيفيك الب " مهلوقو
 ليئاربج كلملا هعمسف كلملا ناسل ىلع هيلإ هلزنأ :يأ " ًايحو هلوسر ىلع هلزنأو

 :ىلاعت لاق. سانلا ىلع هأرقو كلملا نم إو دمحم لوسرلا هعمسو هللا نم

 لاقو 10 :ءارسإلا)#اليِزنت هارو کم َلَع سالا َلَع ُآَوْقَتلهاَنفَرقانآَرُكَو#

 * نيبم يبرع ناسلب نيرذنملا نم نوكتل كبلق ىلع نيمألا حورلا هب لزنإ# :ىلاعت
 . ىلاعت هلل ولعلا ةفص تابثإ كلذ يفو (۱۹۳ :ءارعشلا)

 .(۲-۲۸ ؛ص)" ةيواحطلا نتم ىلع قيلعتلا"

 كلذ فلاخ نم ىلع درلاو هللا مالك نآرقلا باب 53

 :[مامإلا لاق]

 هنأ مالكلا ملع ببسب ةيمالسإلا قرفلا ضعب تباصأ يتلا نتفلا ربكأ نم نإ
 ءازاجم ال ةقيقح نيملاعلا بر مالك وه ميركلا نآرقلا نأب ناميإلا نع مهب فرحنا

 نكل «حوضفم حضاو كلذ يف مهرمأف قولخم هنأب نولوقي نيذلا ةلزتعملا امأ

 هيف فرحنا امم هريغو لوقلا اذه ةلزتعملا ىلع درتو ةنسلا ىلإ يمتنت ةفئاط كانه

 ةلزتعملل نوقفاوم ةقيقحلا يف مهنإف ءةيديرتاملاو ةرعاشألا مهو الأ مالسإلا نع

 نوحصفي ال مهنأ الإ «نيملاعلا بر لوق نم سيل هنأو نآرقلا قلخب مهلوق يف



 نم عومسم ريغ ميدق يسفن هنأب يهلإلا مالكلل مهريسفت ءارو نورتستيو كلذب

 «لزألا ذنم ملكتم هنأو «ءاش اذإ ملكتي ال ىلاعت هنأو «نيلسرملاو ةكئالملا نم دحأ

 مهريسفت لاطبإ يف ًاّماه ًاثحب ىلاعت هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيشل تيأر دقو

 :مالكلا مدق تبثأ نأ دعب لاقف اذه

 ملعي نم نأ امك ءملكتي ال نمم لمكأ ملكتي نم ناف لامك ةفص مالكلاو

 ال نمم لمكأ هتردقو هتئیشمب ملكتي يذلاو ردقيالو ملعي ال نمم لمكأ ءردقيو

 كلذ ناك نإ هتردقو هتئيشم ريغب ملكتي نمم لمكأو «هتردقو هتئيشمب ملكتي
 ىلع ًارداق نوكي نأ امإ :لاقي نأب فلسلا لوصأ ىلع اهريرقت نكميو «ًالوقعم

 ملكتي ملو ًارداق ناك نإو ءسرخألا وهف ارداق نكي مل نإف ؛رداق ريغ وأ مالكلا

 .تكاسلا وهف

 سيل مهدنع مالكلاف (ةلأسملا هذه يف ةرعاشألا عوبتم) ةييباّلُكلا امأو

 نكل مالكلا مدق ىلع تلد دق هذه :لاقيف «هذهب اوجتحي نأ مهنكمي الف رودقمب

 هتئيشمب املكتم لزي مل هنأ اهلولدم مآ ؟هتئيشمو هتردق ريغب نيعم مالك مدق اهلولدم

 ؟هتردقو

 ةيبالكلا لوق :لوألاو

 ال يناثلا اهلولدم :لاقيف ءةنسلاو ثيدحلا لهأو ةمئآلاو فلسلا لوق :يناثلاو

 الو لوقعم ريغ هتردقو هتثيشم نودب ملكتملا تاذب موقي مالك تابثإ نأل ؛لوألا

 .هروصت نع عرف ءيشلا ىلع مكحلاو مولعم

 تاذب موقي ًامالك روصتي ءالقعلا نم دحأ الو تنأ ال :اهب جتحملل لاقيف

 لقعي ال ايش لوقعملا ليلدلاب تبثت فيكف هتردقو هتئيشم نودب ملكتملا

 :كلوقف ًاضيأو

AE 
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 مالكلا يف لقعي امنإ " توكسلاو سرخلاب فصتال مالكلاب فصتي ملول"

 ارداق نوكي نأ امإف ءًاملكتم نكي مل اهدقف اذإ يحلا نإف ؛تاوصألاو فورحلاب

 «سرخألا وهو هيلع ًارداق نوكي ال نأ امإو «تكاسلا وهو ملكتي ملو مالكلا ىلع

 وأ اتكاس ناك هنع الخ نم نأ لقعي ال كاذف يناسفنلا مالكلا نم هنوعدي ام امأو

 «سرخأ وأ ًاتكاس نوكي نأ بجي هنع يلاخلا نأ ىلع هتوبث ريدقتب لدي الف سرخأ

 «هومتروصت الو لب ؟وه ام اوتبثت مل هومتبثأ يذلا يناسفتلا ميدقلا مالكلاف ًاضيأو

 ناكاذهلو ؟هتبثي نأ زوجي فيك هتبثي ام روصتي مل نمف «هروصت عرف ءيشلا تابثإو
 ال ةلأسملا هذه يف اهمامإو (ةرعاشألا ينعي) ةفئاطلا هذه سأر بالك نب ديعس وبأ

 «سرخلاو توكسلا ضقاني ىنعم :وه لوقي لب لقعي ءيش اهنايب يف ركذي

 نع تكاسلا وه تكاسلاف ؛مالكلا روصت اذإ تاروصتي امنإ سرخلاو توكسلاو

 هعنمت قطنلا لحم يف ةفآ هل تلصح يذلا وأ هنع زجاعلا وه سرخألاو مالكلا

 فرعيالو مالكلا فرعي ىتح سرخألاو تكاسلا فرعي الف ذئنيحو ؛مالكلا نع

 .سرخألاو تكاسلا فرعي ىتح مالكلا

 نوهبشي مالكلا يف مه لب هوتبثي ملو ؛هولاق ام اوروصتي مل مهنأ نيبتف
 مهنإف (داحتالا)و (ثيلثتلا)و (ميناقألا) يف هولاق امو (ةملكلا) يف ىراصنلا

 ملو ءيشب اوربخأ اذإ مالسلا مهيلع لسرلاو هنونيبي الو هنوروصتي ال ام نولوقي

 .مهقيدصت بجو هروصتن

 يلع الي ملكت دق ناك الإو هب لئاقلا هروصتي نأ دبالف لقعلاب تبثيام امأو

 «لوقعم لوق مهل لصحي ملو ءًاضقانتم مهمالك ناكف «ملع الب ملكتت ىراصنلاف

 لوق هل لصحي ملو ًاضقانتم همالك ناك ملع الب ىلاعت هللا مالك يف ملكت نم كلذك

 ةفرعمو مهنيد لصأ يفاوجتحا مهنأ ءالؤه ىلع هب عئشي امم ناك اذهلو :لقعي
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 :لطخألا هل لاقي ينارصن رعاش لوقب قلخلا عيمج مالكو هللا مالك مالكلا ةقيقح

 اليلد داؤفلا ىلع ناسللا لعج امنإو داؤفلا يفل مالكلا نإ

 قئاقحلاف هرعش نم نوكي نأ ريدقتبو «هرعش نم سيل اذه نإ ةفئاط تلاق دقو

 لوق ىلإ هيف عجري ال مدآ ىنب عيمج هب ملكتي يذلا مالكلا ظفل ىّمسم وأ ةيلقعلا

 اصخلم ىهتنا "... لطخألا همسا ًاينارصن ًارعاش نوكي نأ عد لضاف رعاش فلأ

 .(۲۹۷ - ۲۹٤ /5) " ىواتفلا ةعومجم " نم

 .(51-ه5ص)"ةيواحطلا نتم ىلع قيلعتلا"

 ؟هللا مالك ليجنإلاو ةاروتلا له باب ]/١١51[

 .نآرقلل امك هللا مالك ةفص امهيطعن ال ليجنإلاو ةاروتلا نإ :لاق خأ هيف :لاؤس

 ؟اذه يف بيصم وه لهف

 .نآرقلاو :خيشلا

 هللا مالك ةفص :لوقي نكل ءةئاملاب ةئام هللا مالك نآرقلا نأب نمؤي وه :لئاسلا

 ؟دوعي هيلإو أدب هنم هللا مالك هنأ ثيح نم نآرقلا ةلزئمب سيل ةاروتلاو ليجنإلا

 ؟لدبملاو فرحملا ليجنإلا ؟دصقي ام اذه :خيشلا

 .فرحملا ريغ ليجنإلا :لئاسلا

 .رفك اذه :خيشلا

At 
 ہا



 ؟هيلع درن فيك :لئاسلا

 .( ١١ ؟:ءاسلا»# الك ىَسوُم هلا مگ :نآرقلا يف اندنع :خيشلا

 001:01: 4/19) "رونلاو ىدهلا"

 ةفرحم ةاروتلا باب ]١[

 :[مامإلا لاق]

 تاوامسلا قلخ هلل ادب هنأ :اهيف ءاج هنأ ةاروتلا فيرحت ىلع لديامم

 .ضرألاو

 .(۱4۷۸ /۳ /۷)" ةحبحصلا"

 ةنسلا لهأ ةديقع نايب باب ]١[

 مهفلاخ نم لالضو ىلاعت هللا مالك يف

 :[هنأ ةدغ يبأ لالض ىلع ةلثمألا نمض مامإلا ركذ]

 ةيفيك الب ادب هنم ىلاعت هللا مالك نآرقلا :يواحطلا مامإلا لوق ىلع قفاوي مل

 مالك هنأ اوئقيأو ءاقح كلذ ىلع نونمؤملا هقدصو ءاّيحو هلوسر ىلع هلزنأو ءالوق

 اش اذا اًملكتم لزي مل ىلاعت هنأو «ةيربلا مالكك قولخمب سيل ةقيقحلاب ىلاعت هللا

 لاطأ يتلا نآرقلا قلخ ةلأسم يف هثحب أرق نمو «توصب ملكتي هنأو ءءاش فيكو

 هنأ اًياج هل نيبتي (۳۷۹- 75١ ص) (دعاوقلا» ىلع هقيلعت يف اهيلع مالكلا

 .يدعج يمهج
 (ه٠/-ه5ص)" تاءارتفالاو ليطابألا نم ةدغ يبأ تاملك يف امع باقنلا فشك"
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 :نايفس لوق حرش باب ]1
 "دوعي هيلإو أدب هنم .قولخم ريغ هللا مالك نآرقلا"

 ."دوعي هيلإو أدب هنم «قولخم ريغ هللا مالك نآرقلا" :[نايفس لاق]

 :[مامإلا لاق]

 قل هنأ ةيمهجلا هلوقت امك وه سيل «هندل نم هلزنأ يذلا وهو «هب ملكتملا يأ

 .هريغ دنع نم أدبو ؛هريغ وأ ءاوهلا يف

 الف ءرودصلاو فحصملا نم نامزلا رخآ يف هب ىرسي هنأف "دوعي هيلإ " امأو

 ةديقعلا" يف اذك.فرح هنم فحاصملا يفالو ةملك هنم رودصلا يف ىقبي

 .ةيميت نبا مالسإلا خيشل "ةيطساولا

 .(١5١ص)"ولعلا رصتخم"

 هب ناميإلاو يهلإلا توصلا باب ]١1[

 :[ كلاي هللا لوسر لاق]

 ىداتُيف .كيّدغسو !انّير كيبل :لوقيف !مدآ اي :ةمايقلا موي لجو رع هللا ٌلوقي»

 تعب امو !ٌّبر اي :لاق.راتلا ىلإ ًاثعب َكتيرذ نم جرخت نأ كرْمأي هللا نإ :توصب

 مضت ٍكنيحف «نيعستو ٌةعستو ٍةئِم عسي :-لاق هارأ -يفلأ لك نم :لاق ؟راتلا

 كلو یراکشب مامو ىراكُس سانلا ىرتو# «ديلولا ٌبيشيو ءاهلمح ٌلماحلا
 ّيبنلا لاقف ؛مهُموجو ترّبغت ىّتح سانلا ىلع كلذ قشف .«ٌديدش هللا باذع

 سانلا يف مّثنأ مث.لحاو مكنمو «نيعستو ةعستو ٍةئم عست جوجأي نم : 7

 روثلا بنج يف ءاضيبلا ةرعشلاك وأ .ضيبألا روشلا بّتج يف ءادوسلا ةرعشلاك

 مغت
 يا



 ؛ةنجلا لهأ ثلث :لاق مث ءانرّبكف ؛ةّجلا لهأ مُر اوثوكت نأ وج رأل ٌّينإو ءدوسألا

 .«انرّبكف ؛ةئنجلا لهأ ٌرطش :لاق مث ءانرّبكف

 يف يقهيبلا ىلع در... كلذ يفو :[لاق مث هب هانمجرت امب مامإلا هل مجرت]

 !" اب يبنلا نع حيحص ثيدح يف توصلا ظفل تبثي ملو" :هلوق

 «هنع ظفاحلا هنيب امك هريغ وأ كَم ىلإ عجار توصلا نأب ثيدحلا لوأت مث

 :هلوقب هدر ىلإ راشأ مث

 عمسيي مل هللا نأ هنم مزليو «ةمئألا نم توصلا يفني نم مالك لصاح اذهو"

 ." هايإ مهمهلأ لب .همالك هلسرو هتكئالم نم ًادحأ

 كرابت هللا لوق اهنم كبسحو «ةريثك صوصنل فلاخم لطاب اذهو :تلق

 لصاحو" :لاق مث.(١1 :هط)# ىحوُي امل عمتساف# :يسومل هتملاكم يف يلاعتو

 دهع يتلا اهنأل ءنيقولخملا تاوصأ ىلع سايقلا ىلإ عوجرلا يفنلل جاجتحالا

 امك جرخم ريغ نم نوكي دق توصلا ذإ ؛هيف ام ىفخي الو.جراخم تاذ اهنأ

 سايقلا عئمن نكل ؛انملس.قبس امك ةعشأ لاصتا ريغ نم نوكت دق ةيؤرلا نأ

 توصلا ركذ تيثاذإو ءقولخملا ةفص ىلع ساقت ال قلاخلا تافصو «روكذملا

 .ليوأتلا امإو ءضيوفتلا امإ مث هب ناميإلا بجو ءةحيحصلا ثيداحألا هذهب

 ." قيفوتلا هللابو

 ىلإ اهقئاقح ةفرعم ضيوفت عم «هتافص رئاسب نمؤن امك ناميإلا لب :تلق
 #ريصبلا عيمسلا وهو ءيش هلثمك سيل# :لاق امك ىلاعتو هناحبس اهب فصتملا

 1١١١(. :ىروشلا)

 ۷٦۷(. هر ؟ الز" ةحبحصلا"
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 توصب ملكتي ىلاعت هللا نأ ىلع ليلدلا باب 3

 نآرقلا ملكتي ىلاعتو هناحبس هللا نأ ىلع لدي يذلا ثيدحلل ةبسنلاب :لاؤسلا

 ؟باتك يأ يف دوجوم ثيدحلا اذه نيأ «توصب

 .ًاقلعم يراخبلا حيحص يف دوجوم :باوجلا

 ..هعبات وأ ؟هلصو نم كانه له «معن :ةلخادم

 .ًاعبط روكذم كانه :خيشلا

 ؟نيو :ةلخادم

 .يراخبلا رخآ يف ديحوتلا باتك يف نظأ.."يرابلا حتف" يف روكذم :خيشلا

 .ًاريخ هللا كازج :ةلخادم
 60:49:88 /159)"رونلاو ىدهلا"

 مّدِقلاب ىلاعت هللا مالك فصوي له باب ]١١5[

 :[مامإلا لاق]

 امم كلذ نأل «فلسلا ةقيرط ىلع رظن هيف (ميدقلا)ب ىلاعت هللا مالك فصو

 . مهنع دري مل
 5١(. ص)"ةيمالسإلا دئاقعلا وأ ديحوتلا:باتك قيقحت"

 مالكلا ةفص يف ةرعاشألا بهذم نايب باب | 5]

 :[مامإلا لاق]

 حوللا يف هقلخ هنأ ىنعمب هللا مالك نآرقلا" :اولاقف ةرعاشألا لوأتو

 (15- 4 4ص)" ةرهوجلا " ىلع "يروجيبلا ةيشاح" عجار !"ظوفحملا

 .(147”ص)"ولعلا رصتخم"

AEA 
 ہا



 هنم باب [ ١١ه هز

 ٌةرعاشألا اهيف قفاوي يتلا ةعبسلا تافصلا دحأ [مالكلا ةفص] تسيلأ :لاؤس

 ؟ةعامجلاو ةنسلا ّلهأ

 .ىّنعم ال اًظفل :خيشلا

 ؟ىّنعم ال اًظفل :ةلخادم

 ..مهنأل ؛معن :خيشلا

 ؟مالكلا وأ عبسلا تافصلا لك :ةلخادم

 ظوفلم هللا مالك نأب :نولوقي ةنسلا لهأ نأ فرعت تنأ... مالكلا ءال :خيشلا

 .. اذه نولوقي ام ةرعاشألا ؟كلذك سيلأ «عومسم

 .عومسم ال ظوفلم وه :ةلخادم

 ملعلا يواسي امب يهلإلا مالكلا نولوأتي :ىنعمب «هللا سفن يف :ينعي يسفن «يسفن

 نأ عم عمسي نأ :لوقي ام ؟ىسومل همالك مهفي نأ ىلع رداقب هللا سيلأ ؟يهلإلا

 هنأل «عومسملا مالكلاب نوئمؤي ال مهف (1":هط)# ىح و اب ْعِعَتْساَف## :لوقي نآرقلا

 َنبالإ ٍهِمْلِع نم ٍءْيَب َنوُطيِحت الو :لاق امك لجو زع هللاف «يملع ءيش
 نأ مهيأر يف نكل نحن انيأرب ىسوم عمسي نأ ىلع رداق هللا اًدإَف (٠٠۲:ةرقبلا) ءا

 .ةلطعم اًضيأ ةفصلا هذه يف مهف كلذلو «همهفي

 ٠٠:۳٠:۳١۰( /140)"رونلا ةلحر"

A۸۹ 2 



 ملكتي هللا" :هلوق نم ةفينح يبأل بسني ام ىنعم باب [١١ه5]

 ريغ ىلاعت هللا مالكو ءةقولخم فورحلاو «فورح الو ةلآ الب

 كرشلا نم هلباقي امو ديحوتلا ماسقأ ىلع مالكلاو ."قولخم

 يلعل ربكألا ركفلا حرش نتم يف ةفينح يبأ مامإلا لوقب كيأر ام :يقلملا

 هللا مالكو ءةقولخم فورحلاو .فورح الو ةلآ الب ملكتي هللا نأو :(5 )١ ص ئراقلا

 ةديقع قفاوي ةفينح يبأ نع تبث نإ لوقلا اذه نأ ىلإ ًارظن .قولخم ريغ ىلاعت

 ؟فلسلا نم ةفينح ابأ نأو ءةلأسملا يف ة رعاشألا

 نأو هب كركذأ نأ دب ال ملعلا نم ًاديدج ًاباب يل حتفي اذه كلاؤس :خيشلا

 رذح هنآ هايازم نم اذهو ميركلا نآرقلا يف لاق ملعت امك مالسإلا «هيلإ كرظن تفلأ

 قح يف لاقف ىراصنلاو دوهيلا نم نولوألا عقو ام لثم يفاوعقي نأ نيملسملا

 نا َعيِسلاَوهْلل نود نما برأ معا برو ْمُهَراَتْخَأ اوُدَقَتا# :ءالؤه
 برعلا نم يبرع لجر سلجملا يف ناك تلزن نيح ةيآلا هذه (١٠:ةيوتلا)€ مير
 ردانلا الإ نويمأ برعلا ءيمأ ريغ ٍذئموي ًافقثم يرصعلا ريبعتلاب ناك يذلا رداونلا

 ب فورعملا باتكلا أرق ءًاملعتم ناك افقثم ناك نيردانلا ءالؤه نم ناك اذهف «مهنم

 ريخ ليجنإلاو ةاروتلا دجوف «ليجنإلاو ةاروتلا يوحي يذلا ««سدقملا باتكلا»

 :قالخألا نم ًائيش كانه دجو ؛مانصألاو ليثامتلا نودبعي هموق هيلع دجو امم

 ةيلهاجلا ةينثولا يف ًاقالطإ كلذ نم ًائيش دجي ال ثيح «تاعيرشتلا نم ًائيش

 ىلع بيلصلا قلع دقو ءاج هتينارصن ىلع وهو لِ, يبنلا ىلإ ءاج املو ءرصنتف
 ملسأو - لجو زع- هللا هاده مث ؛هيلع كلذ -مالسلا هيلع- لوسرلا ركنأف «هردص

 موي تاذ «-مالسلا هيلع- لوسرلا سلاجم سلجيو هقفتي ذخأو ءهمالسإ نسحو

 «(61:ةيوتلا)4هللا نود ْنِم ابر ْمُتاَْهَُو ْمُهَراَبْحَأ اودا # :ةيآلا هذه تلزنامل
 ہا الشلل



 !هللا نود نم ًابابرأ مهانذختا ام هللا لوسر اي :لاق ىراصنلا كئلوأ نم ناك وهو

 اودقتعا ينعي :ةبآلا دوصقم نأ ىلإ -هنع هللا يضر- متاح نب يدع نهذ ىلإ ردابت

 متنك متسلآ» :لاق خلا وو نويحبو نوتيميو نوقزريو نوقلخي مهنأ مهرابحأ يف
 اذهامأ :لاق «؟هومتللح ًامارح مكل اوللح اذإو ؛هومتمرح ًالالح مكل اومرح اذإ

 .(هللا نود نم ًابابرأ مهايإ مكذاختا كاذف» :لاق .ناك دقف

 نم مهيف دجوي نولازي ال هلل دمحلاو مويلا ىتح نوملسملا :دوصقملاف

 ثيدح نمو هللا باتك نم طبنتسي يذلا ديحوتلا نأل ؛هلماكب ديحوتلا ىلع ظفاحي

 لب «دوهيلا دنعو ىراصنلا دنع دوجوملا ديحوتلا نع ًامامت فلتخي ةا هللا لوسر
 ءاج يذلا ديحوتلا :نيملسملا ضعب ىتحو :كعماسم ىلع ًاليقث عقيال نأ وجرأو

 ؛ىرخألا نايدآلا لهأ نع ًالضف «نيملسملا نم ريثك هلهجي ةنسلا يفو نآرقلا يف

 ينعي وه مهنم دحأ ءانثتسا نود مهلك لسرلا هيلإ تعد يذلا ديحوتلا نأل كلذ

 رمأ اذهو «هعم قزار ال ؛هعم قلاخ ال هل دن ال :يأ «هتاذ يف - لجو زع- هللا ديحوت

 اوناك او لوسرلا مهيلإ ثعب نيذلا نوكرشملا ءنوكرشملا ىتح هيف كرتشي

 يفاوفصو كلذ عم مهنكلو «هتيقلاخ يف هل دن ال دحاو وه قلاخلا نأ نودقتعي

 ْمُتنَأَو اًداَدنَأ هلل ا ولعت القل :مهل لاق هللا نأو نوک رشم مهنأب تايآلا نم ديدع

 هللا اهركنأو لجو زع- هلل اهولعج يتلا دادنألا يه امف (؟؟:ةرقبلا»4َنوْمَلْعَت

 َقَلَخ ْنَم ْمُهتلأَس نيَو :ميركلا نآرقلا حيرصب نولوقي اوناك مهنأ عم ؟مهيلع
 مه «ضرألاو تاومسلا قلخ ًاذإ ؛7:نامقل»4هللا َنُلوَقَيَل ضْرَألاَو ِتاَوَمَّسلا

 هتاذ يف هللا نودٌّحوي مهنأ ماد ام «مهک رش نيأ ًاذإف ءكيرش ال دحاو هنأ نودقتعي

 «نيملسملا نم ةلهجلا ضعبو ءًافنآ اهيلإ انرشأ يتلا نايدألا لك لهج نمكي انه

 خياشملا ضعبل لئاسرلا ضعب تيأر ىتح هللا الإ هلإ ال :ىنعم نومهفي ثيح



 ثيحب دج ًادج ئطاخ ريسفت اذهو هللا الإ بر ال :يأ (هللا الإ هلإ ال) اهرسف

 يف لخدي ال هللا الإ بر ال :لاق ًاينارصن وأ ناك ًايدوهي ًاكرشم نأ هنم بترتي

 :نولوقي نآرقلا نم ًافنآ تعمس امك نوكرشملا ناك هللا الإ بر ال هنأل ؛مالسإلا

 ءالؤه ىلإ كلي هللا لوسر ثعب اذامل ًاذإ دحاو وه نيملاعلا بر وه قلاخلا
 ال هدحو هللا وه ضرألاو تاومسلا قلاخ نأ اودقتعي نأ ىلإ مهوعدي نأ نيكرشملا

 ؟لصاح ليصحت ينم مهفت «لصاح ليصحت همسا اذه ءال ءهل كيرش

 وه نكل ؛ءالؤه نيكرشملا سوفن ةرارق يف ًادوجوم ناك ءيش ينعي...

 .ءامسلا ءام ىلإ ىشطعلا ضرألاك ءهيلإ نونوكي ام جوحأ اوناك ءيش ىلإ مهاعد

 :قباسلا يلؤاستل باوجلا ةيآلا هذه «ميركلا نآرقلا يف -لجو زع- هللا لاق

 نأب نوفرتعي اوناك مهنأ مادام نيكرشملا ءالؤه ىلإ ب ًادمحم هللا لسرأ اذامل

 اَمَءاَيِلْوَأ هِنوُذ نم اودا َنيِذَناَول :ىلاعت لاق «هل كيرش ال دحاو وه قلاخلا

 يط) ب ءاملعلا دنع ىمسي ءيش يف انه «(*:رمزلا)# یز هللا لإ انوُبرَقْيِل الإ مهدي

 «+:رمزلا»4ءابلَأ هنود رم اودا َنيَِّلاَوظ :نآرقلا زاجعإ نم اذهو ؛«مالكلا نم

 ؟هللا نود نم ءايلوأ ءالؤه متذختا اذامل :مهل ليق اذإ ؛راصتخالا نيو يطلا نيو

 ءيشلا :نيئيشب اوفرتعا مهف «(۴:رمزلا)( ىر هلا لإ َوُبَرعيِل الإ مذيع امل :لاق

 ًاذاف للا ىلإ مهولصويل مهنودبعي امنإ مهنأو .هللا نود نم مهنودبعي مهنأ :لوألا

 ىلإ مهعدي مل «هل كيرش ال هدحو هلل ةدابعلا اوصلخيل مهيلإ لسرأ اب هللا لوسر

 نأ مهفارتعا عم نكل «لصاح ليصحت انلق امك اذه هنأل ؛دحاو قلاخلا نأب داقتعالا

 هريغ هعم نودبعي اوناك هل كيرش الو هل دن ال دحاو وه تيمملا ييحملا قلاخلا

 .ًادج ةريثكو ةريثك تايآو ةيآلا هذه يف امك

 ہا



 لخدي ال «هللا الإ بر ال :لاق هنيد ناك امهم ًاكرشم نأ ول ًافنآ انلق نحن ًالثم

 ؛نيدحوملا ناميإ نمؤي نأ بجي وهو ؛نيكرشملا ناميإ نمآ هنأل ؛مالسإلا يف
 «هريغ هعم نودبعي ال «هتدابع يف هللا نودحوي .هتاذ يف هللا نودحوي ًاقح نودحوملا

 يفو هئامسأ يف هنودحوي «-مالسلا هيلع- ىسيع نودبعي ؛ًالثم ىراصنلا لعفي امك

 ىلع نورصتقي نوكرشملا ناك امك «هتاذ يف دحاو هللا نأب نمآ ملسم اذإف «هتافص

 هريغ هعم دبعي ال هدحو هللا دبعي هنأ كلذ ىلإ ملسملا اذه فاضأ مث ديحوتلا اذه

 قيض يف اوعقو اذإ نيحلاصلا نيبيطلا نيملسملا نم ًاريثك نأ عمست كلعل :ًالثم

 نم كلذ وحنو ««رداقلا دبع يديس» بو ء«يودبلا» ب هنومسي نم ؟نم نوداني

 ًاذإف ءىلوألا ةيلهاجلا لعف نولعفي مهف هللا نود نم مهنوعدي نيحلاصلاو ءايلوألا

 عاونأ ةثالث كرشلا نآل ؛كرشلا نم مهذقني مل «مهدفي مل ءهللا الإ هلإ ال :مهلوق

 اذه ءًالثم نييرهدلاك هللا دوجو ركنأ نم «ةيبوبرلا ديحوت :عاونأ ةثالث ديحوتلاك

 دبعي هنکلو «قلاخ هنأو هللا دوجوب نمآ ول امأ «هبر دوجو ىفنو «هلقع كرشأ ءكرشم

 ؟ةيآلا فيك ؛ةينآرقلا ةيآلا يف امك «هاوه دبعي «هريغ

 .(70:ةيئاجلا) اوه هه دا ِنَم تيارا :ةلخادم

 ملسأ يذلا اذه ًاذإف ؟فياش (؟+:ةيئاجلا»ُهاَوه هَ ذَا نَم تيارا :خيشلا

 لجو زع- هللا الإ دبعي ال مث «هنم دب ال اذه «هل كيرش ال هتاذ يف هللا :لاقو

 ؛هللا الإ هلإ ال ب ًانمؤم نوكي ام هللا دابع نم دبعل هللا تافص نم ةفص يطعي هنكلو

 ًادحاو «هتاذ يف ًادحاو هللاب نمآ نمف ؛ةثالثلا عاونألا هذه لمشت هللا الإ هلإ ال نآل

 دوعوملا وهو ءةنجلا لخدي يذلا وه اذهف هئامسأو هتافص يف ًادحاو «هتدابع يف

 ًاموي هتعفنا :رخآلا ثيدحلا يف امك وأ «(ةنجلا لخد ؛هللا الإ هلإ ال :لاق نم» :هلوقب

 ءامسألا ديحوت وهو ثلاثلا ديحوتلا اذه نم ءيشب لالخإلا امأ «(هرهد نم



 قح ىف ىلاعت لاق كلذل ؛ًاملسم نوكي ال اذهف ةدابعلا ديحوت وأ تافصلاو

 هللا الإ هَل ال مَ ّلِِق اَذِإ اوا مب :قلاخلا وه هللا نأب اونمآ نيذلا نيكرشملا

 قلخ يذلا وه هللا :نولوقي مهو «نوربكتسي اذامل :(*:تافاصلا)# َنوُريْكَتْسَي

 مهنأو برع مهنأل ؟هللا الإ هلإ ال :اولوقي نأ نوربكتسي اذامل ؟ضرألاو تاومسلا

 ريثكب عسوأ ىنعملا لب هللا الإ بر ال ينعم سيل «هللا الإ هلإ ال ىنعم نأ نومهفي

 ىلإ مضي نأ دب ال مث ءديحوتلا ساسأ اذه هللا الإ بر ال :قيضلا ىنعملا اذه نم

 انأو «تافصلاو ءامسألا ديحوت مث «ةدابعلا يف هل كيرش ال هدحو هتدابع كلذ

 خيشلا نأب دقتعا ملسم اذإ «تافصلا ديحوتب لخي اميف ًالثم نآلا كل برضأ

 ؟ًادحوم نوكي له ؛بيغلا ملعي ينالفلا

 .سانلا لك نيبو ءسانلا ضعب نيب... نيب قرفي :يقلملا

 ؟كيلع مهفأل يل حرشت نأ كمي :خيشلا

 ةيآ [ريسفت] يف اذام فرعي انه سلجي يذلا لجرلا اذه ًالثم :يقلملا

 «هيلإ ةبسنلاب بيغ اذهف.يسركلا

 ال :خيشلا

 ...وه امل ةبسنلاب ًابيغ سيلو :يقلملا
 شيلعم :خيشلا

 .هاه :ىقلملا

 .يبسنلا بيغلا اذه «عقاو رمأ اذه نكل :خيشلا

 معن :يقلمل 1

Ao 
 ہا



 نيذلا نويكلفلا ءالؤه «سانلا نع دعبأ ينعي وهام كل لوقأ انأو :خيشلا

 عيطتسي له نكلو «يبسن بيغ اذه «رمقلاو سمشلا فوسخب نينس لبق اننوربخي
 ؟ظوفحملا حوللا يفام ملعأ انأ :لوقي نأ دحأ

 !؟فيك :يقلملا

 .هاه :خيشلا

 .... !؟ملعي فيك :يقلملا

 نوكي له ؛ظوفحملا حوللا يف ام آرقيو «بيغي نالف لاق اذإف ؛هاه :خيشلا

 ِتاَوَمَّسلا يف ْنَم ْمَلَْيال لق :هللا باتكب نمآ نوكي له «هللا الإ هلإ ال :ب دهش
 تلق كلذل ديدشلا فسألا عم ملعن نحن «(٠ه:لسلا)4هلا الإ َبْيَعْلا ضْرَألاَو

 كيلع دسفي امم ءيش هلخادي نأ كمالسإ ىلع ىشخأ :نيمأ حصان كل انأو «كل

 ملعن نحتف «ملاعو حلاصو ملسم هنأ نظي نم ضعب نم هعمست دق امم «كمالسإ

 عم نيملسملا ءالؤه نم ًاريثك نأ سانلاب انتطلاخمو انتكراشم نمو بتكلا نم

 نوملعي «بيغلا نوملعي نيحلاصلاو ءايلوألا ضعب نأب نودقتعي ديدشلا فسأل

 ىلع تولت انأو ءةنسلا يفو نآرقلا يف ةعطاقلا صوصنلا نم مغرلاب «بيغل

 الإ َبْيَعْلا ضْرَألاَو ِتاّوَمَّسلا يف ْنَم ُمَلْمَيال لق ةحيرصلا ةيآلا نآلا كعماسم

 نم ٍراوجب رم ةا يبنلا نأ يراخبلا حيحص يف ثيدح كانهو «(*8:لمنلا) هلل

 ملعيال» :لاقف دغ يف ام ملعي ٌيبن انيفو :نلقي اميف نلقيو ؛نينغي نهو راصنألا

 كلعل هدغ يفام ملعي :لاق يه ؛«نيلوقت تنك ام يلوقو اذه يعد «هللا الإ بيغل

 مهسلاجم يف نودشانتي مهنأ نييقرطلا وأ نييفوصلا وأ خياشملا ضعب نم تعمس

 :يريصوبلا لوقب ة8 يبنلا نوبطاخي «ركذلا سلاجمب اهنومسي يتل

Aco ا 



 ملقلاو حوللا ملع كمولع نمو اهترضو ايندلا كدوج نم نإف

 ؟اذه عمست ملأ

 .تعمس امال ال :يقلملا

 .- لجو زع- هللا دمحا :خيشلا

 .هلل دمحلا :يقلملا

 مل نإ عمستس كنأ دب ال نآلا كرًكذأ انأ نكلو «-لجو زع- هللا دمحا :خيشلا

 نوبطاخي ديشدلا اذه نودشنيو «هللا ىلإ هب نوبرقتي اذه «تلق امك تعمس نكت

 اوؤاج ركذ سلجم اوسلج اذإ اوناك ايروس يف فرعأ انأو ءرفكلا ةملكب ةت يبنلا
 ؟اوتنا اهومستب وش (ةبرش) اهومسيب ؛ءام هيف ءاعوب

 .انخيش ةبرش :ةلخادم

 ؟هذه تفرع «ةبرش :خيشلا

 معن :يقلملا

 .راخفلا نم ءاعو :خيشلا

 راخفلا نم ءاعو :يقلملا

 طسو يف هنوعضيف ًءام ةئلتمم راخف نم ؟هذه فياش ءةبرشلا هذهك :خيشلا

 -مالسلا هيلع- لوسرلا نوبطاخيو «نوليميو نوبرطيو نودشني مهو ءقلحلا

 :مهلوقب

 ملقلاو حوللا ملع كمولع نمو اهترضو ايندلا كدوج نم نإف

Ao 1 ا 



 ؟اهترض ىنعم وش ءاهترض :يقلملا

 ؟فيك :خيشلا

 ؟اهانعم ام اهترض :يقلملا

 .ةرخآلا ينعي ءاهترضو ايندلا كدوج نم نإف.ةرخآلا ةرضلا هآ :خيشلا

 .ةرخآلاو ايندلا :ةلخادم

 .هآ :يقلملا

 .رفكلا نيع وه اذهو :خيشلا

 .ربكأ هللا :ةلخادم

 يف نكل «شيلعم ايندلا يف دوجي ملسملا نأ ملسملا روصتي فيك هنأل :خيشلا

 .«..و ءتأر نيع ال ام اهي» :هلوقب -مالسلا هيلع- لوسرلا اهفصو يللاه ةرخآلا

 .تعمس نذأ الو :ةلخادم

 :يه ةمعن ربكأ اهيفو «”(رشب بلق ىلع رطخ الو «تعمس نذأ الو» :ةلخادم

 لإ ةَرضات ٍذعَمْوَي هوُجٌو# :نيملاعلا بر لاق امك ءةرخآلا يف - لجو زع- هللا ةيؤر

 ءاونسحأ نيذلل ؛ةيآلا... ميركلا نآرقلا يف لاقو :(7851:ةمايقلا)#ٌةَرِظاَن ار

 هللاب اونمآ :ايندلا يف اونسحأ نيذلل (*:سنوي)4ٌةَداَيِزَو یتش ا اوُنَسْحَأ َنيِذَّنِلل

 «ةرخآلا يف - لجو زع- هللا ةيؤر :يأ ؛ةدايزو «ةنجلا :يأ ؛ىنسحلا مهل هلوسرو

 الو ةنجلا ميعن نوسني مهبر نوري امنيح ةنجلا لهأ نأ ثيداحألا ضعب يف ءاجو

 .("۰۷۲مقر) "يراشببلا" (1)

Ao ۷ eeeeessessesetetes seretan teter ا tettt seette 



 ىسني «نيط نم رشبلا نم هل ًابيبح ناسنإ ىري امنیح ءًادج يعيبط رمأ اذهو كش

 قلطي ًايداع ًاملسم نأ لاقي فيك ؛نيملاعلا بر یری ناسنإلا اذه لاب امف «ءيش لك

 ًاملع ملسم لقأ ملسملا لوقلا اذه بسن ول «ةرخآلا اهترضبو ايندلاب دوجيو ايندلا
 نمو :مث ؛للاب يبنلا ىلإ لوقلا اذه بسني فيكف ءًاريبك أطخ ناكل ًاحلاص ًالمعو

 ؟اذه فرعت «ضيعبتلل (نم) نظأ امك ملعت تنأو ؛ملقلاو حوللا ملع كمولع

 .معن :يقلملا

 .اهلك مهلاومأ ذخ شم (١٠*:ةبوتلا)#ةَفَدَص ْمِهفاَوْمَأ نم لل :خيشلا

 .معن :يقلملا

 بطاخي نوهف ؛هرخآ ىلإ مهلاومأ ضعب نم «مهلاومآ ضعب ذخ :خيشلا
 :لوقي وه :هللا الإ بيغلا ملعي ال# :ةيراجلل لاق يذلا -مالسلا هيلع- لوسرلا

 ملقلاو حوللا ملع كمولع نمو اهترضو ايندلا كدوج نم نإف

 هيلع- لوسرلا ًاذإ :نوكيس امو ناك ءيش لكب طاحأ ملقلاو حوللا ملع

 نم ريثك دئاقع يف دجوي امم هلك اذهف ءهملع ضعب اذهو ءأملع اذهب طاحأ -مالسلا

 .مويلا نيملسملا

 فورحلا يفنل ةبسنلاب دهاشلا عضوم وش «تافصلاو ءامسألا ديحوت :يقلملا

 ؟ةفينح يبأ ىلإ بوسنملا

 نأ ديرأ انآ .هيلإ انلصو ام اذه «هيلإ انلصو ام هسل اذه ءال «تنسحأ :خيشلا

 اهل ةلص ال اهنأ اهنم ةريصب ىلع نوكتف اهعمست دق ءايشأب َكرّكذَأ نأ ينعي
 هلباقي ؛ماسقأ ثالث هل ديحوتلا نأ فرعي نأ ملسم لك ىلع بجيف ؛مالسإلاب

 «تاغصلاو ءامسألا ديحوت «ةدابعلا ديحوت «ةيبوبرلا ديحوت «ماسقأ ةثالث هل كرشلا

 يا



 ْعيِمَّسلا َّوُهَوْيَش هلك َسْيَل# :ىلاعت لاق امك تافصلاو ءامسألا ديحوتف

 نكلو «هسفن هب قصو امب هبر فصي نأ ملسملا ىلع بجيف ؛(١١:ىروشلا)# ُريِصَبلا

 مث (١1:ىروشلا)ءْيَف ِهِلْثوَك َسْيَلا :لاقف ءًايناث تابثإلاب وأ هيزنتلاب هسفن فصو

 ؛قلخلاب ههبشن نأ نحن زوجي الف (١1:ىروشلا)#ُنيِصَبلا ٌعيِمَّسلا وهو :لاقف تبثأ

 هذه نأ معزب هتافص نم ةفص يفتن نأ زوجي الو ؛ثداوحلل ةهباشم نع هزتم هنأل

 .ًاتابثإو ًاهيزنت باتكلا عم نحن امنإو :ثداوحلاب - لجو زع- هلل هيبشت اهيف ةفصلا

 عيطتست فورحلا :لوألا يف هتلأس ام ىلإ دوعأ نآلا «ةقيقحلا هذه تفرع اذإف

 «فوج ىلإ جاتحي يذلا اذه ءيدنعو كدنع دوهعملا فرحلا نع هزني هللا :لوقت نأ

 ءاهلك ءايشألا هذه نع هزنم نيملاعلا بر ًاعبط «خلا وو ةاهلو ؛ناسل ىلإ جاتحيو

 ؛مهرايحأ اوذختا :ةيآب تأدب انآ «ةياورلا كلت لثم ةفينح يبأ نع لقني امنيحف

 هذختن ال مامإلا اذه نحن :نيملسملا ةمئأ نم مامإ نع لوق انءاج اذإ :لوقتل ؟اذامل

 ؟حضاو «هتمصعب نمؤن الو «هتمامإب نمؤن نحن «ىسيعب ىراصنلا تلعف امك اهلإ

 .معن :يقلملا

 هتبسن نم تبثتن نأ ديرن ءيش لك لبق مامإ نع انءاج لوق يأ ٍلئنيح :خيشلا

 لوقلا اذه لثم «ةنسلاو باتكلا ىلع هانضرع لوقلا اذه حص نإ كلذ دعب «هيلإ

 .هب نمؤل ال نحل

 ؟حيحص وه هل باتكلا ةبسن :يقلملا

 يذلا اذه «هتايح يف ًاباتك فلؤي مل ةفينح وبأ ينعي «حيحص ومال :خيشلا

 امو «ةنسلاو باتكلا قفاويام باتكلا اذه يفف «هدعب نم هعابتأ ضعب هفلأ

 .كلذ فلاخي

 ۸۹ 2 ل مو ا



 .هيلع سلدم نكمم :يقلملا

 ؟فيك :خيشلا

 ؟باتكلا ةفينح يبأ ىلع سلدم :يقلملا

 ةريثك بتك كانه «هيلإ بوسنم «سلدم لاقي ال ؛هيلإ بوسنم بوسنم :خيشلا

 اهيفلؤم ريغل ةبوسنم

 .معن :يقلملا

 بوسنم باتكلا اذه «كتبجأ ينأ عم ةيحانلا هذه كمهي ام تنأ نكل :خيشلا

 بسنب بتك مهل مهلك ةعبرألا ةمئآلا لك «باتك هل سيل ةفينح وبأ «ةفينح يبأ ىلإ

 «باتك هل سيلف «ةفينح وبأ وهو ةقبطلل ةبسنلاب لولا مامإلا الإ ءةلقو ًةرثك ةتوافتم

 له ب نحن متهن نأ يغبني امف كلذلو «هنع ىورت تاياور هلو ةذمالت هل كانه امنإو

 .انعوضومب قلعتي اميف ؟ال وأ ةفينح يبأل ةبسنلا حيحص باتكلا اذه

 .معن :يقلملا

 يبأ ىلإ هتبسن تبثث ال باتكلا اذه نأ هفرعن يذلا :كل تلق ينأ عم :خيشلا

 ريثكب ىلتبن نييبهذملا نيبصعتملا سانلا نم ريثكب ىلتبن نحن «ضرتفا نكل ءةفينح
 ةبسنلا حيحص لوقلا اذه نوكي دق ؛مامإلا لوقل نوبصعتي نم «ةبصعتملا ءالؤه نم

 اذه وأ لوقلا اذه نأ ضرتفن نآلا نحن «هيلإ ةبسنلا حيحص نوكي ال دقو «هيلإ

 ؟اذامل ؛هلبقن ال نحن «مالكلا اذه لاقو ؛ةفينح يبأل ةبسنلا حيحص هلك باتكلا

 مه ثيدحلا لهأو ةنسلا لهأو ةنسلا ةديقع اوفلاخ نيذلا ةعدتبملا نأ ملعن اننأل

 اهنم نولصوتي «كلذ وحنو ظفللاو فورحلا يأ ءايشألا هذه يفنب نولوقي نيذلا

 ةلكشملاب نآلا كطبرأ انأ ًالثم.ةحيحصلا ةنسلاو ةميركلا نآرقلا حرص ام يفنل

 ہا



 َمّلَكَو# :مانألا بر ثيح ؛مالكلا هتفص نم -لجو زع- هللا نأ كش ال ءةيساسألا

 لجو زع- هللا مالك وه نيملسملا قافتاب نآرقلاو«(1؟4:ءاسلا# ييِلْكَت ىَسوُم هللا

 لا :لوقأ ال .تانسح رشع فرح لكب هلف نآرقلا أرق نم» :لوقي ةو لوسرلاو

 ىَسوُم هللا ملك :هللا لاق دق ًاذإ "فرح ميم «فرح مال فرح فلآ لب ؛فرح

 ؛ليوأتلا نم ءيشب هيفنن الو «- لجو زع- هللا مالك تبثن اذإ «(174:ءاسنلا)# الك

 نآرقلا أرق نم» :-مالسلا هيلع- هلوق نم تعمس امك «فورح هللا مالك نأ تبثنو

 هللا مالك :لوقن ال كاذو اذه تبث امنيح اننكل ««تانسح رشع فرح لكب هلف

 ءانمالكك وه - لجو زع- هللا مالك نم جرخي يذلا فرحلا :لوقن الو ءانمالكك

 ام يفننو تبثأ ام تبثنف ؛(١1:ىروشلا)#ُريِصَبلا ٌعيِمَّسلا َوُهَو ٌءْيَس هلثمگ َسْيَل#

 اذه :رصبلاو عمسلا تبثأ «تبثأ يذلا ام «(ءيش هلثمك سيل ؟ىفن يذلا ام ءىفن

 ؟اذه وه هسفنل هتبثأ يذلا !؟اذه وه عمسلا وه

 . ال :يقلملا

 ضعبل ةملك انه امنإ ءاشاح ؟اذه وه ؛عمسلا هسفنل تيثأ ءاشاح :خيشلا

 هدب الو هب عمست ؛دادغب خيرات بحاص بيطخلا ركب وبأ طبضلاب وهو «نيثدحملا

 ًاريثك ًافالتخا يهلإلا مالكلا يف تفلتخا يتلا قرفلا اهدنع فقو ول قح ةملك لوقي

 ٍةَمِلَك لإ اَوَلاَعَت باَتِكْلا َلْهَأ اي :ىلاعت لاق امك «ءاوس ةملك ىلع ًاعيمج اوقفت

 ْنِم بير اًضْعَبَنُضْعَب دخن الو ايس هب كرش الو هلا الإ دبع الا منيو اَنْ ِءاَوَس
 بيطخلا اهب انركذ يتلا ةملكلا هذه ىلع اوقفتا ول كلذك «(٤٠:نارمع لآ) هللا نود

 نحن له «تاذلا يف لاقي ام تافصلا يف لاقي :وهو فالخلا لازل -هللا همحر-

 .(۹٦٤٠مقر) "عماجلا حيحص" (1)



 ؟تاذلا ةيفيك ملعن

 .ال :يقلملا

 شم تاذ هللا نأب نمؤن اننكل ؟كلذك سيلأ تاذلا ةيفيك ملعن ال ال :خبشلا

 يف هلوقن تاذلا يف هلوقن يذلامف راځ دوجو هل سيل طقف مئاق ينهذ ىنعم

 نمؤن ةيهلإلا تاذلا دوجوب نمؤن امكف «تاذلاب ةقلعتم تافصلا هنأل ؛تافصلا

 :لوقن كلذك تاوذلاك تسيل هتاذ نأب نمؤن امك «ةيهلإلا تافصلا دوجوب ًامامت

 ةثالث :مويلا ىلإ نيملسملا فقوم ام مالكلا نآلا ,تافصلاك تسيل هتافص

 ؟دب الو تنأ اذه فرعت «بهاذم

 .تعمس :يقلملا

 امنيحو «هآ.ملكتي ال هللا :نولوقي ؛ةلزتعملا بهذم :بهاذم ثالث :خيشلا

 ؛ملكت ام هللا نولوقي (1؟4:ءاسنلا)# ييِلُكَت ىَسوُم هللا َمَّلَكَول :ىلاعت هلوق ىلإ نوتأي

 مالكلا هنأل :اولاق ؟اذامل ؛ةحارص مالكلا اوفنف :ةرجشلا يه تملكت يتلا امنإ

 .ناسنإلا ةفص

 معن :يقلملا

 لهجلا ىهتنم اذهف «قولخملاب هانهبش هانعم ملكتي هللا انلق اذإف :خيشلا

 .لالضلاو

 .ةلأسملا هذه سفن يف مهجلا لتق «معن :يقلملا

 هذه لكو انأو تنأ ؟مل :لالضلاو لهجلا ىهنتم اذه :لوقأف :خيشلا

 نيب نحئف «تادوجوم نامك «خلا وو دامجو ةكئالمو نجو سنإ نم تاقولخملا

AY 
 يا



 انئيب كارتشا هيف راص دوجوم انلق اذإ اننأل ؛دوجوم ريغ هللا :لوقن نأ امإ «نيئيش دحأ

 هللا لوقن «يفنن :ةلزتعملا تلاق امك لوقن ؟لوقن اذام اذإف ءهيبشتلا وه اذهو «هنيبو

 .دوجوم ريغ وه ًاذإ تاقولخملاب دوجوملا برلل هيبشت هيف اذه هنأل ؛دوجوم ريغ

 فرعت نظأ ءدوجولا ةدحو لهأ لاق امك لوقن ؟لعفن اذام اذإ ءنيب لالض اذهو

 :نولوقي نيذلا ءالؤه .هآ :خبشلا

 ةسيئك يف بهار الإ هللا امو انهلإ الإ ريزنخلاو بلكلا امو

 دحاولا الإ اوديعام راثلا سوجملا دبع املو «هللا وهف كنيعب هارتام لكو

 وه اذه هللا وهف كنيعب هارت ام لكف ٍظئنيح ءوه الإ ءيش ال ءوه وه :يأ ءراهقلا

 هللا الإ هلإ ال :لوقن نيذلا نحن «ديحوتلا لهأ ب مهسفنأ نومسي مه كلذل ؛دوجولا

 مدع ؟شيأ ببسي نيبملا لالضلا وه اذه هللا عم ًائيش اندجوأ اننأل ؛نوكر شم نحن

 ام تبثن ؛(١1:ىروشلا)# ُديِصَبلا ٌعيِمَّسلا ّوُْهَو ءس ِهِلْثِوُك ٌسْيَل# :ةبآلاب كسمتلا

 ةرعاشألا ملكتي ال هللا :اولاق ةلزتعملا دهاشلا ءهزن امك هزئنو «هيزنتلا عم تبثأ

 «ليوأتلاب ةلزتعملا دنع اولصوو ءاوفلو ءاوراد نكل :ملكتيب هللا !؟فيك :اولاق

 ؟اذهب تعمس «ىسفنلا مالكلاب اولاقف

 0 رسفنل | مالك معن :يقلمل أ

 كل



 ملكتي ال هللا نأب ةلزتعملا عم اوقتلا مهنأ اهانعم ءيسفنلا مالكلا هآ :خيشلا

 َكَيَلعَت ْمَلَخاَف كبَر اَنَأ نإ :- لجو زع- هللا لوق يعم ركاذ تنأو ءًاعومسم ًامالك

 انه «۳۰۱۲٠:هط)( ىَحوُي اي عودا كرتا اَنَأَو ءىّروُط سدا ِداَوْلاِب كَل

 مالك يردص يفانأ نآلا ءعمسي ال يسفنلا مالكلاف ءىحوي امل عمتساف «دهاشلا

 معن :يقلملا

 :تنأ كبطاخأ نأ يل نسحي ال «هعمسأ ال انآ مالك كردص يف تنأو :خيشلا

 ؛عمسا امأ.يسفن يفام مهفا :كل لوقأ دق امنإو ءيسفن يف يذلا يمالكل عمسا

 مالك هنأب ةرعاشألا دنع ةيآلا يف حرصملا يهلإلا مالكلا لوؤي فيكف «لاقي ال اذه

 ضوخن نأ نم هللا ىلإ أربن ءايشأ هذه «خلاو نانسأو سارضأو مفو ةاهل ءفيك

 ضرعت نآرقلا «نآرقلا هل ضرعتي مل ًاثيش اوتبثأ مالكلا اولوأ امل ةرعاشألا ًاذإف ءاهيف

 نأ نكممف يهلإلا ملعلاب هانرسقو يسفنلا مالكلاب انلق اذإف ءيهلإلا ملعلا تابثإل

 .ًالياضت يسفنلا مالكلاب هيمسن اذاملو «ملعلا وه نكل «لوقعم مالك اذه نوكي

 اذهو «- لجو زع- هللا نم ردصي مل اذه نآرقلا نأب نولوقي مه ةياهنلا يف

 اوفلتخاف مالكلا ةفص دنعاوفقو مهنأ ببسلاو ًاعيمج نيملسملا ةديقع فالخ

 هنم ام رش يفاوعقو هنإ :يأ :ملكتي ال هللا نأب اوحرص ةلزتعملا :بهاذم ثالث

 ًاذإ ؛دامجلاب - لجو زع- هللا اوفصو ًاذإف ؟حص «دامجلا وه ملكتي ال يذلا ءاورف

 عماوقتلا ةرعاشآلاف مهملاف ءاهلك ةلكشملا تهتناو هدوجو راكنإ لحلا ؟لحلا ام

 تارشع راكنإ مالسإلا اخأ اي هنم مزلي اذهو «يهلإلا مالكلا راكنإ يف ةلزتعملا
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 َمَدآِل اوُدُِجْسا# :مهل لاقو ةكئالملا بطاخ امنئيح -لجو زع- انبر ؛تابآلا

 سيلبإ ناك ًاضيأو مهرمأيو ةكئالملا هعمست مالك كانه سيلأ (74:ةرقبلا)#اوُدَجمَسَف

 001 :7٠ رجحلا)# سیل لإ درحال ةا َدَجَسَف# «مهعم هللا دبعي

 ىسيع عمسي ام ۱ ١ 5:ةدئاملا) هللا نود نم نإ أو ينو ساتل َتْلُق َتنأأ#

 مل نإ تارشعل ليطعت هلك اذه «..اذهب مانألا بر هبطاخي امنيح -مالسلا هيلع-

 «لقعلا ميكحتو «ليوأتلا :شيأ ببسي «ةنسلاو باتكلل صوصنلا تائم لقن

 ءرشبلا وهو دهاشلا ىلع -ىلاعتو كرابت- هللا وه بويغلا بيغ «بئاغلا سايقو

 نأو ؛مالكلا هسفنل تبثأ ههسفنل تبثأ ام هلل تبثن نحن :لوقي ثلاثلا بهذملا ىقبي

 نكلو ءأدبأ - لجو زع- هللا قلخ نم قولخم مالك سیلو هللا مالك وه نآرقلا اذه

 لئاس هءاج امنيح -هللا همحر- كلام مامإلا لوق تعمس كلعل «يردن ال ؟فيك

 :لاق ؟ىوتسا فيك (ه:هط)# ىَوَتْسا شْرَعْلا َلَع ُنَمْحَّرلا#.. كلام اي :هل لاق

 .لجرلا اذه اوجرخأ «ةعدب هنع لاؤسلاو ءلوهجم فيكلاو ؛مولعم ءاوتسالا

 .ةعدب هنع لاؤسلاو «بجاو هب ناميإلاو :ةلخادم

 ءةغل مولعم ءاوتسالا :هل لاقف «عدتبم هنإف لجرلا اذه اوجرخأ ةعدب :خيشلا

 ناحبس :نآرقلا يف أر قن امك ءاهلك تاقولخملا قوف - لجو زع- هللاف ءولعلا وهو

 ىلع انآ يئاوتساك سيل هؤاوتسا نكل ؛خلاو دوجسلا يف هلوقنو "”ىلعألا يبر

 امك لوقن ال «هلالجو هتمظعب قيلي ءاوتسا وه ءرشبلا نم كريغو تنأو يسركلا

 سلجملا اذهك سلجم انه نوكي «مويلا مهريغو ةرعاشألاو ةلزتعملا -ًاضيأ- لوقي

 1111111! للا دوج و لك يف دوجوم 111111111 دلا :هللا ركذي هنأ هنظ يف مهدحأ لوقي

 .(ىلعألا كير مسا حبسا :نآرقلا يف )١(



 ؟ديحوتلا اذه تعمس دب ال :دوجو لك يف دوجوم

 .ال :يقلملا

 ؟هتعمس ام :خيشلا

 .هلل دمحلا :ةلخادم

 .هههه «كل ًائينه :خيشلا

 .ههه :ةلخادم

 ال وأ هفرعت نمم ناسنإ يأ ًالئاس نآلا تلأس ول ءًاريثك هعمسن نحن :خيشلا

 دنع فورعم هباوج ينعي لاؤس اذهف «ناکم لك يف هللا :كل لوقيس ؟هللا نيأ :هقرعت

 .ناكم لك يف دوجوم هللا «خلاو ةرتاكدو نيدشرمو ظاعوو خياشم مويلا سانلا

 .لولحلا اذه :ةلخادم

 لاق ام ةحيحصلا ةديقعلاو ءلولح اذه كيف هللا كراب- لولح اذه :خيشلا

 ام !ناكم لك يف دوجوم هللا :لوقن نأ امأ :# ىوتسا شرعلا ىلع نمحرلا# «كلام

 هلخدي ال ام وو تايامنيسلاو تارابلاو يراجملاو زيلاهدلا نكامألا نم هنأ اوفرعتب

 ام نكامأ يف مهبر نولعجيف ءارطضم الإ قسافلا ىتح رفاكلا ىتح ناسنإلا
 ؟ليحوت همسإ اذه ؟ديحوت اذه «نيرطضم الإ مه هنولخدي

 .هههه :ةلخادم

 ةيفنحلا ءاهقف دحأ لاق كلذلو «ليحوت همسا اذه هاه «ماللاب :خيشلا

 زع- هلل ولعلا يفن يف ةرعاشألا عم يقتلت ةفئاط :ناتفئاط انه ةيديرتاملا ءةيديرتاملا

 عم نوقتلي مهنم ةفئاطو «ناكم لك يف دوجوم هللا :ةلزتعملا عم نوقتليو «- لجو



 :مهلئاق لاقف .ةنسلا لهأ

 لاصتاو نكمتلا فصو الب نكل شرعلا قوف شرعلا برو

 جج ٍسانلا ىلع هلو :-لجو زع- هلوقل ريسفت اذهو «مالكلا اذه موهفم

 نإ «(4۷:نارمع لآ)# َنيَياَعْلا نع ٌيِنَغ هللا نق َرَمَك ْنَمَو اليس هْيَلإ َعاطتْسا ِنَم ِتْيَبْلا
 شرع نع وأ يسرك نع ًالضف نيقولخملا نيملاعلا لك «نيملاعلا نع ينغ هلا

 هقفلا نم سيلو ةنسلاو باتكلا نم ذخؤت نأ بجي ىخأ دئاقعلا هذهف ؛هلمحي

 همحر- ةفينح يبأ مامإلا ىلإ ةبسنلا تحص ول ىتح ««ربكألا هقفلا» ب ىمسملا

 .ةيسنلا ةحيحص ريغ ىهو ؛-هللا

 .ةحيحص ريغ يه :يقلمل ١

 معن يأ :خيشلا
 .يخْلَبلا عيطم وبأ نظأ هب مهتملا :ةلخادم

 هداه هتكنلاه هل يورن خياشملا ىلع انلطأ ولو سأب ال «معن يأ :خيشلا

 .ةديقعلاب ةقالع اهلإ ىللاه

 .يخيش اي زمضفت :ةلخادم

 دج ةيفاص ةليل يف سلاج انأو «ىنم يف جحلا نينس ضعب يفانك :خيشلا

 انيلع لخد امل ؛رصم يف ةنسلا راصنأ مهنم بابشلا ضعب عم انعمتجا انعمتجاو

 ضرألا هنأ هبتناو «سلجف ملع سلجم يف هنأ ٌرَعَّش عمس «نييرهزآلا خياشملا دحأ

 .ينعي ةيباهولاب مهنومسي نمب ةنوكسم

 ها: يقلمل ١
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 الو «لوقن نحن «هللا ناحبس :هل تلق «شرعلا ىلع هللا هنإ اولوقتب متنأ :لاق ؟فيك

 هنإ اولوقتب وتنأ نکل :لاق «(ه:هط)# ىَوَتْسا شْرَعْلا لع ٌنَمْحَّرلا# :لاق نيملاعلا بر

 هنأل ؛ةفسلفلا هبشي ةقيقحلا شاقنلا اذه شاقنلا ىرج نآلا دهاشلا «ناكم هل هللا

 ةيداقتعالا لئاسملا شقاني نأ ةجاحب سيل ملسملا نكلو «يقطنم يلقع شاقن

 لقنلا ىلع لقعلا نومكحي نيذلا ءالؤه ةشقانمل ًائايحأ رطضي نكل ءةيلقع ةشقانم

 كلأسأ :تلق ءاناكم هلل نولعجت متنأ نكل :لاق امل «ًاديعب ًالالض نولضيف

 ؟يدوجو مآ يمدع ءيش ناكملا :هل تلق ءلضفت :لاق «ينبيجت نأ وجرأو

 ؟لاؤسلا موهفم

 .معن :يقلملا

 :لاق ؟نكي مل نأ دعب دجو مآ لزألا ذنم ناك :تلق «يدوجو :لاق :خيشلا

 ءامسلا انقوف :انلق «معن :لاق ؟ناكم يف نآلا نحن ًاذإ :انلق «نكي مل نأ دعب دجو

 ةنكمأ ناكم ةعباسلا ءامسلا ووو ةيناثلا ءامسلا.معن :لاق ؟ناكم.معن :لاق ؟ىلوألا

 :تلق «شرعلا :لاق ؟يف شيأ ةعباسلا ءامسلا قوفو :هل تلق «معن :لاق ؟اهلك

 ينأجافف ؟يف شيأ شرعلا قوفو :تلق «ناكم معن :لاق ءًاعبط قولخم هنأل ؟ناكم

 لوذه مهام :تلق :نويبوركلا ةكئالملا :لاق ؛نابسحلا يف نكي مل ءيشب

 ؟نويبورك ةكئالم نوده شيأ :تلق هيأ ؟نويبورك

 .اوبركيب نويبورك :ةلخادم

 ىلع هنإ تبثت ةيآ كدنع ىف :تلق ءةكئالم ءالؤه :لاق ههه ههه :خيشلا
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 خياشم نأ ملعن نحنو ؛يرهزأ لجر تنأ ءًابجع :تلق ءال :لاق ؟-مالسلا هيلع

 ناك اذإ الإ داحآ حيحص ثيدحب ةديقع تابثإ زوجي ال هنأ مكنونقلي رهزألا

 الب نويبورك ةكئالم شرعلا قوف كانه هنأ يبيغ رمأ ةديقع تبثت فيك تنأ ءأرتاوتم

 .انونقل كيه :لاق ؟ثيدح

 .ربكأ هللا :ةلخادم

 الو لوح ال :هل انلق «شرعلا شيأ قوف ةكئالم كانه هنأ انونقل كيه :خيشلا

 قوف «نويبورك ةكئالملا شرعلا قوف كمعزب ءنآلا كعم يشمن «هللاب الإ ةوق

 :لاق ؟دودحم ال مأ :دودحم نوكلا :تلق «تكس ؟يف شيأ نويبوركلا ةكئالملا

 ةكئالم شرعلا قوف هنأ كمعزبو «شرعلا هتياهن ًاذإ دودحملا :هل انلق دودحم

 نوكلا مادام كلذك سيلأ مدعلا الإ يفام نويبوركلا ةكئالملا قوف «نويبورك

 شيلف شرعلا ىلع - لجو زع- هللا نإ نويفلسلا لاق اذإ ًاذإ معن :لاق ؟ًادودحم

 قلخلا نآل ؛ناكم كانه سيلو :ناكم يف هولعج مهنأ ىلإ مهبسنت تنأ

 عم ىشامتي قطنم اذهف .هقير علبي نأ هبسح !ةجحلاب محفملا بيجي اذام ...:ىهتنا

 ال ؟ىوتسا فيك (ه:هط) 4 ىّوَتْسا ٍشْرَعْلا َلَع نَا :لاق هللا «ةعيرشلا صوصن

 رصبلاو عمسلا ءاهيلع مالكلا قبس امب ىلاعت هتافص نم ةفص يردن له «يردن

 يردن ال انك نإو «هتافص نع ًائيش يردنف «هتاذ نع ًائيش يردن انك نإ ءال ؟مالكلاو

 ام يفننو تبثأ ام تبثن «هلوسرو هللا نع ءاجام لكب نونمؤم سب نحن «يردن الف

 اوفقو اذإ مهلك رشبلا مولع ىهتنم اذه ءريصبلا عيمسلا وهو ءيش هلثمك سيل «ىفن

 .-لجو زع- هللا لوق عم

 (0 1:41 0/0150 (09 169:5 /ه18) "روتلاو ىدهلا"
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 ؟قولخم ريغ نآرقلا :لاقُي له باب ]/1©١١[

 يتظفلب ىلاعت هللا فصو زاوج ىلع ملكت نأ دعب - هللا همحر- خيشلا لاق]

 نأ عم "هقلخ نم نئاب'' "هتاذب شرعلا قوف هللا" مهلوق يف "نئاب'"و "هتاذب'"

 رطضا ناكم لك يف هللا نأب ةيمهجلا لوق رهظ امل نكل ةباحصلا نع دري مل اذه

 :[لاق .كلذب اوظفلتي نأ فلسلا ةمئأ

 اهفرعت ال هذه نإف ؛قولخم ريغ هنأ ميركلا نآرقلا يف مهلوق ًامامت اذه لثمو

 كلذ ىلع نوديزي ال ىلاعتو كرابت هللا مالك :هيف نولوقي اوناك امنإو ًاضيأ ةباحصلا

 هنإ :ةلزتعملا نم هعايشأو مهج لوق الول دحلا اذه دنع هيف فوقولا يغبنب ناكو

 ولو قحلاب اوقطني نأ قحلا لهأ ىلع بجو لطابلاب ءالؤه قطن اذإ نكلو قولخم
 همحر دمحأ مامإلا راشأ ةقيقحلا هذه ىلإو «لبق نم ةفورعم نكت مل ظافلأو ريباعتب

 ريغ وأ قولخم هنإ نآرقلا يف نولوقي ال نيذلا ةفقاولا نع لتس نيح ىلاعت هللا

 يلو :لاق ؟تكسي مث " هللا مالك" :لجرلا لوقي نأ ةصخر مهل له قولخم

 اوملكت ثيح نكلو توكسلا هعسي ناك سانلا هيف عقو ام الول ؟تكسي

 "هلئاسم" يف امك هنم دواد وبأ هعمس " ؟نوملكتي ال ءيش يأل اوملكت اميف

 ,(558- ۲٣۳ ص )

 .(۱۸ص)" ولعلا رصتخم "

 قولخم ريغ نآرقلا نأب حرص نم مدقأ ركذ باب ۸1

 :["ولعلا رصتخم"" يف مامإلا لاق]

 نم همساب اوحرص نمم [قولخم ريغ نآرقلا نأب يأ] كلذب حرص نم مدقأو

 يفوت دقو [ولعلا رصتخم نم] )١59( ةمجرت يف مدقت امك رائيد نب ورمع :فلسلا

 ہا



 الإ مهللا «مهنم دحأ نع ًاحيحص ًاحيرص ًاصنّرأ ملف ةباحصلا امأو )2١75(: ةنس

 دقف ًابيلغت هيف نأ ينظو كانه باتكلا يف مدقتملا رانيد نب ورمع لوق مومع

 مدعل "قولخم ريغ" :اولوقي مل نكلو «هللا مالك نآرقلا نأب لوقلا مهنع حص

 له :لئس نيح ىلاعت هللا همحر دمحأ مامإلا راشأ اذه ىلإو. ذئموي هيلإ ةجاحلا

 امالول ؟تكسيولو :لاق ؟تكسي مث "هللا مالك" :لجرلا لوقي نأ ةصخر مهل

 ءيش يأل اوملكت اميف اوملكت ثيح نكلو «توكسلا هعسي ناك سانلا هيف عقو

 !؟نوملكتيال

 . (7507-555 ص) دواد وبأ هنع هاور

 :يدع نبا ظفاحلا لاق كلذلو

 ." نآرقلا يف ضوخلا مهنع هللا يضر ةباحصلل ف رعيال"

 :(؟ 5 5 ص) لاققف "ءامسألا" ىف ىقهيبلا هيلع قلعو

 نآرقلا نأ معزي نم يناثلا الو لوألا ردصلا يف عقي مل هنأ هب دارأ امنإ :تلق"

 ."قولخم ريغ" ظفللا اذهب ءيش مهنع تبثي الف «هراكنإ ىلإ جاتحي ىتح «قولخم

 ."ىلاعت هللا مالك هنأب هديجمتو ىلاعت هللا ىلإ نآرقلا ةفاضإ مهنع تبث دق نكل

 رفعج رثأ يف لاق هنأ ينيدملا نبا نع (7 17 ص) يقهيبلا هاور ام امأو

 ."قولخم الو قلاخب سيل" ١(: 5 5) مقرب مدقتملا قداصلا

 ." اذه نم مدقأ نامز يف مالكلا اذهب ملكت هنأ ملعأ ال"

 مهنود نمف ص هللا لوسر باحصأ ةنس نيعبس ذنم سانلا تكردأ :وه مدقتملا رانيد نب ورمع لوق )١(

 .دوعي هيلإو جرح هنم هللا مالك هنإف «نآرقلا الإ قولخم هاوس امو «قلاخ هللا :نولوقي

 . ظافحلا تاقثلاب لسلسم حيحص هدائسإ :ينابلآلا لاق



 امك رفعج نم مدقأ رانيد نب ورمع ناف «هملع هب طاحأ ام ىلع وهف تلق

 نيز نيسحلا نب يلع نع هلثم ىور دق هنأ ىلع. امهتمجرت نم قبس امم فرعت

 ةافو مدقأ اذهف (47) ةنس هتافو تناكو )١7( ةمجرتلا يف مدقت امك نيدباعلا

 .قبس امك فعض هيلإ دنسلا يف نكل ءامهنم

 .(۱۷۹-۱۷ ٤ص" ولعلا رصتخم"

 حاوبلا رفكلا نم نآرقلا قلخب لوقلا له باب ]١١54[

 ناكف هانعيابف لِي هللا لوسر اناعد تماصلا نب ةدابع ثيدح يف ءاج :لئاسلا

 انرسعو ءانهركمو انطشنم يف ةعاطلاو عمسلا ىلع هانعياب نأ انيلع ذخأ اميف

 مكدنع ًاحاوب ًارفك اورت نأ الإ» :لاق هلهأ رمألا عزانن ال نأو ءانيلع ةرثأو ءانرسيو

 ؟حاوبلا رفكلا ىنعم حيضوت وه حورطملا لاؤسلاف «ناهرب هيف هللا نم

 هسفن يف اهب عنتقي ةجح هبحاص دنع سيل يذلا حيرصلا رفكلا ينعي :خيشلا

 نأ ؛ةنّيبلا ةعطاقلا ةجحلا يه انه ةجحلاف «هريغ اهب َعِنَعُي نأ عيطتسي نأ نع ًالضف

 الف اهب عئتقم وه ةجحب ءاج ناك اذإ امأ ءنحن هيمسن يذلا رفكلا ىلع ةجحب يتأي
 ةنتف للعن اذهبو ءانتامولعم فلاخو اندوهعم فلاخ هنآل ؛هيلع جورخلا زوجي

 نآرقلا نأب هلوقب هتفالخ يف يمالسإلا ملاعلا ىلع جرخ ثيح يسابعلا نومأملا

 لحاطفلا ءاملعلا هيفو ذئموي يمالسإلا ملاعلا دجنف..هيلع اوجرخ ام مهف «قولخم

 انم ىوقأ ينعي كش الب اوناك مهو مهيلع اوجرخ ام ةمئآلاو ءاهقفلاو نيثدحملا نم

 زوجي ال هنأ وهو مكحلا اذه نونبتي اوناك امل مهنكل ؛مهيلع جورخلا يف مويلا

 اوأرام ءاحاوب ًارفك مهنم اوأر اذإ الإ مهئارمأو مهماكح ىلع اوجرخي نأ نيملسملل

 يف ءاملعلا ضعب هنع رّيعُي امب همهفن نأ نكمي حاوبلا رفكلا نأل ؛حاوبلا رفكلا هنم

 مالا ف
 يا



 يف كرتشي مكح ينعي «ةرورضلاب نيدلا نم ًامولعم ناك امب تابسانملا ضعب

 رمأ ةحابتسا ام ًاموي مكاحلا نلعأ اذإف لهاجلاو ملاعلا ءةماعلاو ةصاخلا هتفرعم

 هنأل ؛اهب عيوب يتلا ةعيبلا طقست ذكنيح ةرورضلاب نيدلا نم ًالثم هميرحت عوطقم
 نكل كش الب أطخ اهنأ حيحص نآرقلا قلخ ةلأسم امأ ءًاحيرص ًاحاوب ًارفك بكترا

 امل نكل ةيضقلا هذه يف اوملكت ام نولوآلا ةباحصلا فلسلا ءاملع «ليلدلا نيأ

 نإ :اولاقف ةيعرشلا ةلدألا نع ًاعبط ةفرحنملا ةلطابلا ةديقعلا هذهب ةلزتعملا تجرخ

 اذه اولباقي نأ ثيدحلا ءاملع مهنم ةصاخبو ةنسلا ءاملع رطضا ؛قولخم هللا مالك

 نوكي نأ لقعُي الو هتافص نم ةفص هللا مالك اول وقي نأو ءةفصلا وهو هضيقنب لوقلا

 ءيش هبشأ ىرخأ ةرابع لقنلو «مالكلا ملعب ىمسي امب ءيش هبشأ اذه نكل ًاقولخم

 تافصلاو ةميدق تاذلاو «تاذلل عبت ةفصلاو ةفص هذه نأ مهفي نم ةفسلفلاب

 رومأ هذه «..قلاخلل ةفص اذه نآل ؛ًاقولخم سيل مالكلا نأ هنم مزليف ةميدق

 باوص اهلك يه الو ةلطاب ةيطابنتسا ةيداهتجا رومأ لك تسيلو ةيطابنتسا ةيداهتجا

 داهتجالا قيرطب وه ام نيبو هيلع صوصنم وهام نيب رمألا فلتخي نكل
 هنأل ؛هيلع جورخلاب يدهملا ةلالض اولباق ام ذئموي ءاملعلا دجن كلذل طابنتسالاو

 بيذعتلا نم اوقل اماوقل كلذلو ءًاحاوب ًارفك ءاج ام نكل ركنم رمأب ءاج حيحص

 امانل نّيبت نأ دعب نحن نآلا انهو «هيلع اوجرخ امو لتقلاو توملا اميرو نجسلاو

 رصعلا اذه يف ثيدحلا اذه مهف ةدئافام ةلثمألا ضعب انبرضو حاوبلا رفكلا وه

 ةعامج نم مه هلاثمأو لاؤسلا اذه نوريثي نيذلا نأ دقتعأ انآ «ةعيب ال ثيح

 وأ قحب اومس ةعامج هتنبت يذلا ديدجلا ركفلا نولمحي مه نيثّدْحَملا جراوخلا

 ...ةرجهلاو رفكلا ةعامجب لطابب

 ٠٠:١۷:٠١( /۲۱۱)"رونلاو ىدهلا"

AYY 2 



 هلم باب 111٦۰1

 :[مامإلا لاق]

 لجو زع هللا مالك نأ يف مهتديقعبو مهيأرب ناد نم لكو ةيضابإلا نأ كش ال

 ةيؤر راكنإ ىفن نم كلذكو «قولخم زجعملا نآرقلا اذه كلذ نمو ءقولخم

 ال «ميلس بلقب هللا ىتأ نم الإ نونب الو لام عفني ال موي نيملاعلا برل نينمؤملا

 زع هللا نأو ءًاقولخم سيلو ةقيقح هللا مالك نآرقلا نوكل نيركنملا ءالؤه نأ كش

 نوملسملا لخدي مويو «ةمايقلا موي مهل ىلجتيف نينمؤملا هدابع ىلع نتمي لجو

 نيدلا نع ةدر رفك لالضلا اذه نأ امأو ءًادج حضاو لالض هيف راكنإلا اذه ؛ةنجلا

 ركنأ نم نكل ؛هنيد نع دترم رفاك وهف اهركنأ مث ةجحلا هل تنيبت نم :لوقن ءال وأ
 نم ةينالفلا ةفئاطلا وأ سانلا نم نالف لوقن نأ انمهي ال نحنو ؛لالض يف وهف كلذ

 اوفرعي نأو مهتياده دوصقملا نأل ؛لالُص مه لوقن نأ انبسح ءرافك مه سانلا

 ..باوصلا ىلإ اودوعي ىتح لالض ىلعو أطخ ىلع مهنأ
 ٠٠:44:۳۳( /۳۱۰)"رونلاو ىدهلا"

 نآرقلا قلخ ةئتف ىف داود ىبأ نبا رود ركذ باب 3]

 :[مامإلا لاق]

 يذلا وهو روهشملا يمهجلا يضاقلا - داؤف نزو ىلع - داؤد يبأ نب دمحأ

 ؛نآرقلا قلخب لوقلا ىلع ناوهلاو برضلاب ةنسلا لهأو دمحأ مامإلا نجتما هببسب

 " تارذشلا" نم هتمجرت يف روكذم وه امب هلامو هسفن يف داؤد يبأ نبا يلتبا مث

 . )۲٤١( ةنس تام قحتسي امب هللا هلماع هريغو (97 /؟)

 ۱۹١(. ص)"ولعلا رصتخم"

AYé 
 ہا



 :ىلاعت هلوقب نآرقلا قلخ ىلع لدتسا نم ىلع درلا باب ]١7[

 اًثولخم الإ نوكي ال لوعجملا :لاقف (ايبرع انآرق هانلعج انإإ#
 هليزنتو هللا مالك نآرقلا نأ اولاق لالضلا لهآ نأ "ولعلا"' يف يبهذلا ركذ]

 ال لوعجملاو :اولاقو [ايبرع انآرق هانلعج انإ] مهليلد يف اوركذو ."قولخم هنأو

 .[اًقولخم الإ نوكي

 :[ًالئاق كلذ ىلع مامإلا قّلعف]

 نكل «هدرل فنصملا ضرعتي مل كلذل هنأكو ؛نالطبلا رهاظ لطاب لوقلا اذه

 لهآ اهب لدتسا يتلا تايآلا ضعب ىلإ ةراشإلا نم قيلعتلا اذه يفانل دب ال

 ىنعمب يتأت ال "لعج" ةظفل نإ :هصخلم اماولاق دقف «هنالطب ىلع ثيدحلا

 قاحسإ هل انبهوو# :ىلاعت هلوقك «تعقو ناكم يأ يفو «ترِكُذ املُك "قلخ"

 نإ لب ءًاعطق قلخلا ىنمب انه تسيلف ؛#باتكلاو ةوبنلا هتيرذ يف انلعجو بوقعيو
 هيلع فسوي يف لاقف نيقولخملا ضعب ىلإ ةظفللا هذه فاضأ دق ىلاعت هللا

 ةكئالملا اولعجو# :نيكرشملا يف لاق لب ؛هيخأ لحر يف ةياقسلا لعج» :مالسلا

 !؟... ةكئالملا اوقلخ نيكرشملا نأ ىنعملا لهف «ًاثانإ نمحر لا دابع مه نيذلا

 .ًاريبك ًاولع همالكل ةعدتبملا ريسفت نع هللا ىلاعت

 يذلا عضوملا ىلإ رظنلاب ةروكذملا ةظفللا ريسفت نم دب ال ناك اذه نيبت اذإف

 ناكو ءًاعطق نآرقلا وه امنإ «ًايبرع ًانآرق انلعج# :ىلاعت هلوق ناك اذإف ؛هيف تدرو

 اهلك ىلاعت هتافصو «هتافص نم ةفص همالك ناكو ؛ًاعطق ىلاعت همالك نم نآرقلا

 رومألا هذه يفاني امب ةظفللا هذه رسمت نأ ذئنيح زجي مل «هتاذك ةقولخم ريغ ةيلزأ

 رداق وهو اهلك ةنسلألا ملعي ناك امل ىلاعت هللا نإ :ىنعملاف :اولاق ءاهب عوطقملا

 ملكت ءاش نإو ؛ةيبرعلاب ملكت ءاش نإف «ءاش ىتم اهنم ءاش امب ملكتي نأ ىلع



 ةاروتلا لعج امك :همالك نم ًايبرع هلعج يأ «ًايبرع ًانآرق هانلعج# لاق ؛ةيربعلاب

 امك ءمھل نيبيل هموق ناسلب لوسر لك لسرأ هنأل كلذ ءهمالک نم ًايربع ليجنإلاو

 سيلو ؛ىرخأ ىلإ ةغل نم هاتفرص :"هانلعج" هلوق ىنعمف «هباتک يف ىلاعت لاق
 . 1١57-2151 ص) "يسيرملا ىلع درلا رظنا". هانقلخ

 ١09/8(. ص)"ولعلا رصتخم"

 باتك نم ريذحتلا باب 111۳1

 نآرقلا قلخب لوقلل هيف رصتنا عدبلا لهأ ضعبل
 :[مامإلا لاق]

 نب دمحأ خيشلا وهو نييضابإلا دحأ أرجتي نأ هبئاجعو نامزلا اذه بئارغ نم

 هبهذمل هيف رصتنا ! " غمادلا قحلا " :همسا ريغب هامس ًاباَتِك فلؤيو يليلخلا دمح

 لهآ دولخبو «نآرقلا قلخب مهلوقو ءةنجلا يف مهبرل نينمؤملا ةيؤر مهراكنإ يف
 ءاوهألا لهأ نم مهريغو ةلزتعملا نم هفالسأ ةقيرط هيف كلس دقو. رانلا يف رئابكلا

 نم ناك اميف ًالَّثَم لوقيف «توبثلا وأ ةلالدلا ةينظ اهلعجو ءةنسلا لهأ ةلدأ ليوأت يف

 لامتحالا هارتعا اذإ ليلدلاو " :لقألا ىلع ةرهاظلا هتّلاَلَد نع هجرخأو نآرقلا

 . اهريغو 2١( ص)! " لالدتسالا هب طقس

 هلوقل هليوأت لثمك ؛هبهذم قفاوتل ؛اهلوأتف تايآلا نم وه هب لدتسا امامأو

 :يأ #ةرظان# :هلوق لوأت هنإف ؛#ةرظان اهبر ىلإ. ةرضان ذئموي هوجو#* :ىلاعت

 نأ هل نيبتو ثيدحلاو ةنسلا نم ناك اميفو ! ةيعطق مهدنع يهف كلذ عمو ! ةرظتنم

 ٦۲(: ص) هلوق وهو «مدهلا لوعم اهيف لمعتسا هيف حجان ريغ ليوأتلا

 يف ةجح هب ضهنت ال يداحآلاو «ةيداحآ ثيداحألا هذه نإف نكي امهمو "

 مالك
 يا



 عدبلاو ءاوهألا لهأ كلذب جهلي ءمزخأ نم اهفرعن ةنشنش ! "... ةيداقتعالا رومآلا

 يعدي لكو) ! فئاوطلاو قرفلا اهيف ترثك يذلا اذه اننامز ةصاخبو «نامز لك يف

 نودري «يهتني داكي ال ءالؤه نم يبجع نإو ! (اكاذب مهل رقت ال ىليلو ىليلب ًالصو

 مه ىرخأ ةهج نمو «ةيهاولا ةجحلا كلتب ةحيحصلا ثيداحألاب لالدتسالا

 ؛ةحيحصلا ةنسلا يف هل لصأ ال امو «ةعوضوملاو ةفيعضلا ثيداحألاب نوُلدتسي

 حصي ال امب نوحشم اّقِنآ روكذملا يليلخلا باتكو «ةيهاولا ةفوقوملا راثآلابو لب

 .فوقوملاو عوفرملا نم
 4٠١(. /۲ /۱۲)"ةغيعضلا"

 ةفينح يبأ نع نآرقلا قلخب لوقلا ةمهت عفد باب 1٤1

 ىلاعت هللا مالك يف ةّلاضلا دئاقعلا ضعب ركذو

 :[مامإلا لاق]

 :لوقي ناك ةفينح ابأ نأ ةدع..تاياور [دادغب خيرات يأ] " خيراتلا " يف

 لعلو «حداق نم ولخي ال اهتدجوف اهضعب يف رظنلا تققد يننأ الإ. قولخم نآرقلا

 اندنع حصي مل :لاق هنأ دمحأ مامإلا نع بيطخلا ىور دقو اميسال «كلذك اهرئاس

 .قولخم نآرقلا :لوقي ناك ةفينح ابأ نأ

 يف هنع ةتباثلا ةياورلا يف امك فسوي وبأ هرظاني نأ لبق ناك كلذ لعلف «هفالخ

 نأ ىلع اًريخأ هعم قفتا ءرهشأ ةتس هترظانم ثرمتسا ام رمألو هرظان املف «باتكلا

 .رفاك وهف "قولخم نآرقلا":لاق نم نأو «قولخم ريغ نآرقلا

 ءقزعلا هذخأت مل هنإف ةفينح يبأ لضف ىلع ةريثكلا ةلدآلا نم عقاولا يف اذهو

 ۸۷۷ ا



 هللا همحرف «هعم قحلا نأ هل نيبت نيح فسوي يبأ هذيملت ةعباتم نع ربكتسي ملو

 .هنع يضرو ىلاعت

 نيرخأتملا ةصاخبو «هعابتأ نم ًاريثك نأ «فسألا دشأ هل فسؤي امم نكلو

 ؛يسفنلا مالكلا ىلع هلمحب كلذو هدر ىلإ دوعب امب اذه همالك اولوأت دق «مهنم

 ةيار لماح - يرثوكلا خيشلا اذهف «نظأ اميف - كلذ ىلإ ةراشإلا تقبس دق امك

 لوقيف «ةفينح يبأل فسوي يبأ ةرظانم ىلع قلعي - فلسلا يف نعطلاو «فلخلا

 نأب مهلوقل ةيوشحلاب ثيدحلا لهآ زينو «ىلاعت هللا مالك يف بهاذملا ركذ نأ دعب

 :لاق !! مهفالخب ةربع ال هنأو توصو فرحب ىلاعت هللا مالك

 مالك تابثإ ىلإ دئاع قيقحتلا يف وهو «(!) ةلزتعملا نيبو انتيب عازنلا يقبف"

 يسح مالك وه يذلا فورحلا نم فّلّوَملا اذه وأ ءوه نآرقلا نأو «هيفنو سفنلا

 مدق يف مهل الو «يسحلا مالكلا ثودح يفانل عازن الف الو (عومسم يأ)

 وه هنوكو يسفنلا مالكلا توبث يف ةرظانملاو ثحبلا ىلعو. تبث ول يسفنلا

 مث ,رهشأ ةتس فسوي يبأو ةفينح يبأ ةرظانم نم لقن ام لمحي نأ يغبني نآرقلا

 !" رفاك وهف نآرقلا قلخب لاق نم نأ ىلع امهيأر رقتسا

 كرابت هللا مالك نآرقلا نأ راكنإ يف ةلزتعملا عم يرثوكلا يقتلا اذكهو

 نم مهنأب نورهاظتي نمم هلاثمأ نمو هنم نارودلاو فللا ةقيرطب نكلو :ىلاعتو

 «يسفنلا مالكلاب نولوقي مهنإف ءربكأ مهرودص يفخت امو !! ةعامجلاو ةنسلا لهأ

 يذلا نمو ءًالوأ نآرقلاب ملكت يذلا نم اولتس اذإ مهنإف كلذلو «عومسم ريغ وهو
 امنإ ىلاعت هللا مالكل ةافنلا نأ ةقيقحلاو ءًاباوج نوريحي ال مهنإف ًألوأ ؟هنم هعمس

 نم لوأ ناك ءاوسف كلذك ناك اذإو ءهللا مالك سيل نآرقلا نأ ىلإ مهلوق عجري

 عم يقتلي مهلوق نإف ؛مالسلا امهيلع دمحم وأ ليربج وه عومسم مالكب هب ملكت
 مالا

 يا



 «رشبلا لوق الإ اذه نإ# :نآرقلا يف اولاق مهنأ مهنع هللا ىكح نيذلا شيرق رافك

 هريغ وأ ليربج لوق هنإ دب الو نولئاق مهف ءرشبلا لوق هنإ مهلثم اولوقي مل نإ مهنإف

 «رشبلا لوق الإ اذه نإإ# مهلوق نم ضرغلا يف مهعم نوكرتشم مهف «قلخلا نم
 ريثك هيلإ لصو يذلا لالضلا اذه ىلع ناعتسملا هللاف «ىلاعت هللا مالك نم سيل هنأ

 فلسلا بهذم نع مهفارحنال ىلاعت هللا نم مهل ةبوقع كلتو «فلخلا نم

 لاق كلذ لجأ نم «مهتلم ىلع انتامأو «مهترمز يف هللا انرشح ثيدحلا لهأو

 :حارجلا نب عيكو

 نوبهذي امنإو ؛مهلوق رش نم هنإف ؛قولخم نآرقلا" :مهلوقب اوفختست ال"
 يقهيبلا لاقو 7١( ص) " دابعلا لاعفأ " يف يراخبلا هاور ! "ليطعتلا ىلإ

 ۲١(: :ص) هبقع

 يضر مهئاملعو راصمألا ءاهقف نم نيرخآ ةعامج نع اذه وحن انيور دقو"

 ةباحصلا نامز يف سانلا نم دحأ نع لوقلا اذه فالخ اندتع حصي ملو «مهنع هللا

 ."نيعمجأ مهنع هللا يضر نيعباتلاو

 ,(18إ0/-١1ه5ص)"ولعلا رصتخم "

 :دمحأ لوق حرش باب ]111°[

 " يمهج وهف قولخم نآرقلاب يظفل لاق نم"
 نآرقلاب يظفل :لاق نم" :دمحأ مامإلا لوقي :[ولعلا يف يبهذلا لاف]

 ."يمهج وهف - نآرقلا ديري - قولخم

 :[رثألا اذه ىلع اًقلعم مامإلا لاق]

 يقهيبلا هجرخأ. هوحن هيبأ نع (۲۹ ص) "ةنسلا" يف دمحأ نب هللا دبع هاور

 كك



 :لاقو :حيحص دانسإب (515 ص) "ءامسألا" يف

 دقف ."نآرقلا ديري" :هلوق وهو هللا دبع هنبا هنع هظفح دييقت اذه :تلق"

 هنم أربت ام هيلإ بسن ىتح انيكح ام فالخ ظفللا يف هنع ىكح نمم هريغ هنع لفغ
 . "انركذ اميف

 مامإلا نأ رمألا ةقيقح نأل ؛رظن "... هريغ هنع لفغ دقف" :هلوق يفو :تلق

 هشفن هللا دبع هنبا هنع كلذ ىور نممو «نايحآلا نم ريثك يف كلذ قلطي ناك دمحأ

 ىلإ ابسني نأ زوجي لهف ًابيرق هنيبأس امك دواد وبأ اذكو «باتكلا يف يتأي امك

 دق امل ًاعفدو ًانايب ةرم ديقو ؛عمج هنع هظفحف ءًابلاغ قلطأ دمحأ نأ قحلاف !؟ةلفغلا

 دنع ررقم وه ام فالخ اذهو ءانلاعفأ نم سيل نآرقلاب انقطن نأ قالطإلا نم مهوتي

 يراخبلا مامإلا هحرش امك هقولخم - قطنلا اهنمو - دابعلا لاعفأ نأ ةنسلا لهأ

 ةنسلاو باتكلا نم ةعطاق ةلدأب "دابعلا لاعفأ تلخ" هباتك يف ىلاعت هللا همحر

 قطن ينعي ال هنأ ديقلا اذهب ىلاعت هللا همحر دمحأ مامإلا نّيبف .فلسلا لاوقأو

 ذيملت عم مامإلا قفتي اذهبو ؛ىلاعت هللا مالك ديري امنإو :قولخم هنإف ؛يلاتلا

 :لاقو «هريغو يقهيبلا هاكح امك ءولتملاو ةوالتلا نيب قرفي ناك يذلا يراخبلا

 ."ليصفتلا يف يراخبلا قفاوي ناك ىلاعت هللا همحر جاجحلا نب ملسمو"

 ببسلا نيبو «كلذ يف نسحأو ءىلاعت هللا همحر فنصملا هحرش يذلا وهو

 ليصفتلاب لوقلا نم هققاو نمو - هنع تاياورلا رثكأ يف - دمحأ مامإلا رارف يف

 يف هتلاسر يف ينيوجلا مامإلا مالك هل عجارو.رومألا ةبقاع هللو روكذملا

 .مهم هنإف ١185( ص) "ءاوتسالا"

 (؟١١ص)"ولعلا رصتخم"



 قولخم نآرقلاب انظفل نأب لوقلا زوجي له باب ©( 7

 ؟قولخم نآرقلاب انظفل نأب لوقلا زوجي له :لئاسلا

 رصعلا يف اهتراثإل رربم الو ةجاح ال يداقتعا يف ةلأسملا هذه :خيشلا

 وأ تّ ءاوس ءةملكلا هذهل نيعماسلا مهف ةءاسإل ًاببس نوكت دق اهنأل ؛رضاحلا

 هسفن نآرقلا نأ ىلع ذخؤي نأ نكمم :قولخم نآرقلل يظفل :ليق اذإف ءتَيِفُ

 رابكف ؛يراخبلا مامإلا وهو «هنامز يف نيثدحملا مامإ يف عقو اماذهو «قولخم

 نآلاو ءةملكلا هذه لاق هنأل ؛هٌوَداَعو هومصاخ ثيدحلا ظافح نم ريثكو هباحصأ

 امنيح مويلا نيملسملا ريهامج نآل كلذ ؛رصعلا اذه يفو ددصلا اذه يف انسل نحن

 هنورسفي مه «قولخم ريغ هللا مالكو «هللا مالك نآرقلا نأب داقتعالا يف اننوكراشي

 ًايظفل ًامالك سيلو يسن ىلاعتو كرابت هللا مالك نأب ؛مهبتك يف فورعم ريسفتب

 ريثن نأ ديرن الو انيفكي دوجوملا نآلا فالخلاف «رايخألا نيفطصملا دنع ًاعومسم

 ةنسلا لهأ نيب مويلا دوجوملا فالخلاف ,مهسفنأ ةنسلا لهأ نيب ناك ًاميدق ًافالخ

 وأ يديرتاملا بهذم ىلإ نومتني نمم «مهل نيفلاخملاو ثيدحلا لهآ عابتأو

 هللا مالك نأب لوقن نيذلا نحن اننيب [هريِثُن] زوجي امف ءانيفكي فالخلا اذه يرعشألا

 ال ْموَكْاَق# :ةميركلا ةيآلا يفامك عومسم يقيقح مالك لجو زع
 .(۱۳:هط) یس وب

 ؟قولخم نآرقلاب يظفل :لوقأ نأ يل زوجي له :امأ

 يداقتعا يف وهف ءرضاحلا رصعلا يف ةصاخو اذه ءارو نم بترتي يذلا ام

 ناك اذإ امأ ءهرضاحلا رصعلا يف نآلا عوضوم يذريغ هنإ :يباوج ةصالخ اذهو

 ًايباجيإ وأ ًاباس ةملكلا هذه لوح لاكشإ وأ ةهبش هدنع - دارفألا نم درف - ناسنإ

 نكميو سانلا نيب اذكه ةيعامج اهريثن امأ ءدارفنا ىلع هعم ثحبلا اذه نكمم



 وأ ءاذك ىنعمب زوجي هنأب ليق ءاوس ءًاقالطإ عوضوملا اذه نع يلاخ هركف مهرثكأ

 .لاؤسلا اذه نع ىباوج اذه

 (0 ا )۲۶٤۷/ ۳١: "رونلاو ىدهلا"

 قولخم نآرقلاب انلوق :لئاقلا لوق مكح باب 71

 كلذ لقني .«ربكألا هقفلا» يف هللا همحر ةفينح وب مامإلا لوقي :لاؤسلا

 يفو .ءورقم ةنسلألا ىلع نآرقلاو» :لوقي ميركلا نآرقلل ةبسنلاب ةيواحطلا بحاص

 انلوقو» :لوقي .هللا ءاش نإ دهاشلا اذهو لوقي هلوق رخآ ىلإ «ظوفحم رودصلا

 .«قولخم نآرقلاب

 يلوق :لاق نم» :لوقي هللا همحر ةيدوعسلا ءاملع نم ملاع يمكحلا لوقي

 نيتثالا مولعمو ««عدتبم وهف قولخم ريغ لاق نمو «يمهج وهف قولخم نآرقلاب
 ؟ءاملعلا لاوقأ يف لوقلا امف «ءالجألا ءاملعلا نمو هلل دمحلا ةيفلس مهتديقع

 مامإلا نيب عقاولا فالخلا اذهو ءدصقلا نيب يخأ رمألا فلتخي :خيشلا

 «ىراخب يف ثيدحلا ةمئأ رابك نم اضيأ يلهذلا مامإلاو «نيثدحملا مامإ يراخبلا
 نم ةقد اهيف ةلأسملا «هدلب رجهي نأ ىلإ هرطضاو يراخبلا ىلع يلهذلا ماق ىتح

 هنأل ؛عمجلا اذه لثم يف لاؤسلا اذه لثم لاقي نأ بحأ تنك امو «ريبعتلا ثيح

 مالكلا اذهب دارملا نع ناهذألا ضعب درشت دقو «ةفسلفلاب باوجلا نوكي ام هبشأ

 هذه عقت ءيمهج وهف نآرقلاب يظفل لاق نم نأ :لوقي يذلا روذحملا عقيف

 ؟هريغ وأ ةملكلا هذه دمحأ مامإلا لاق اذامل ءاهسفن ةلكشملا

 قيقدتلا امأ :ةوطخ..ةعيرذ «قولخم نآرقلا نأ :لئاقلا لوقيل ةعيرذ هذه هنأل

 مخك
 يا



 ظفلتأ انأو :كش الب ثداح يظفلت انأف انآ يظفلت انآ هنأ يراخبلا هاتع يذلا وهو

 يظفل انآ :لوقأ امل نكل ءقولخمو ثداح وه انآ يظفلت (ملأ) :لوقأف نآلا نآرقلاب

 نأ ةصاخبو «قولخملا وه هسفن نآرقلا نأ سائلا ضعب مهفي دق «قولخم نآرقلاب

 لك رباد عطق دمحأ مامإلا دارأف «ةلزتعملل ةلودلاو ةلوصلا نمز ناك نمزلا كلذ

 دصق انفرع اذإ نآلاو «كلذ وحنو ةلزتعملاو ةيمهجلا دييأت ىلإ يدؤي ةليسو

 ينأل قولخم اذه ءانأ يظفل (ملأ) انآ :لوقأ امل انآ يظفل نآلا انآ لوقأ امك ملكتملا

 .دوصقملا وه اذه «قولخم ريغ همالكف هب ملكت يذلا هللا نكل «قولخم انأ

 0١:۰۹:1١( /551) "رونلاو ىدهلا"

[1113A]مهلك ةيمهج اوسيل نارقلا قلخب لوقلا يف ةفقاولا باب  

 :[مامإلا لاق]

 [ليئارسإ يبأ نبا] قاحسإ فصنأ دق هللا همحر يبهذلا ظفاحلا تيأردقلو

 )١١/ ٤۷۷ - ٤۷۸(: اهرخآ يف لاقف "ريسلا" يف هايإ هتمجرت يف اذه

 ىور مث ." الك ؛مهجتي ناك هنأ ال ءفقولا ىلإ هدومجو هعرو هادأ :تلق"

 :لاق هنأ هنع

 . " يلبق موقلا تكس امك ؛تكس ينكلو «كشلا ىلع لقأ مل"

 ام ةياغو :ىلاعت هللا ءاش نإ روجأم وهف ؛جهنملا يفلس اذه ىلع وهف :تلق

 فوقولا نأ ىلإ ههابتنا مدعل ؛هدومجو هفقو يف أطخأ هنأ ؛هلثم يف لاقي نأ نكمي

 نم دب ال ةلاحلا هذه يفف «نآرقلا قلخب لوقلاب ةعدتبملا رهجي مل ول اميف عفتني

 . ملعأ هللاو. فلسلا هيلع ناك امل فلاخم لقألا ىلع هنأل ؛كلذ راكنإ

 ةفيعضلا" ")۱۳/ ١/ £۷۷ -4۷۸(.
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 لاؤس نم مزلي له باب ۱1

 ؟نآرقلا قلخب لوقي لئاسلا نأ "قولخم نآرقلا له"

 :[مامإلا لاق]

 نأ هنم مزليال "قولخم وه له" :نآرقلا نع لاؤسلا درجم نأ يفخي ال

 ملع نم ةدازتسالل هنع لأس امنإو ؛هفالخب لوقي هنأ لامتحال ؛هب لوقي لئاسلا

 .ملعأ هللاو. لوؤسملا

 .(157١؟ص)"ولعلا رصتخم"

5 7 22 
 ..صقي نآرقلا :مهضعب لوق مكح باب ]111۷۰[

 ...صقي نآرقلا اذه لوقي مهضعب :ةلخادم

 صقي هللا مالك وه يذلا نآرقلا اذه نأ ءزاجم :انه لاقي يذلا اذه :خبشلا

 .اذك مكيلع

 .زاجملا ىلع... :ةلخادم

 نأ حالطصالا ىلع امنإو مهحالطصا ىلع سيل :زاجملا لوقأ :خيشلا

 وأ ةقيقح ىلإ مالكلا اومسق امنيح نآل ؛ةقيقحلا وه نطاوملا ضعب يف زاجملا

 اذإف ؛مالكلا عمسي ام لوأ نهذلا يف ردابتي يذلا ىنعملا وه ةقيقحلا :اولاق زاجم

 هذه يف ليوأتلا ىلإ ريصملل دب الو اًليوأت هومس ردابتم ريغ ىنعم ىلإ هنع اوفرصنا

 امثيح نكل ؛ةيلقع وأ ةيلقن ةئيرقلا نوكت نأ امإ :نولوقي امك ءةنيرق نم ةلاحلا

 ىمسملا ىنعملا وه ةلمجلا نم ردابتي يذلا اًراجم اهومس يتلا ةلمجلا نوكت

۸۸ £ 



 - هللا همحر - ةيميت نبا مالك نم هتظفح امم كلذ ىلع لاثمللو ةقيقحلا وهف اًراجم

 يذلا ىنعملا يبرع يأل ردابتي ال انهف (65:فسوي)4ةَيزَقْلا ٍلأْساَول :ةميركلا ةيآلاو

 صنلا نم ردابتي امنإو اهراهنأو اهلايجو اهبارت يف هذه ةيرقلا :يأ «ةقيقح هنومسي
 زاجملاب ىنعملا اذه لثمل مهتيمست اًّذإف ءاراجم هنومسي يذلا ىنعملا اذه نآرقلا

 هنومسي امف مهحالطصا يف ةقيقحلا وه يذلا ىنعملا رياغي ال صاخ حالطصا

 وه نآرقلا نأ نهذلا ىلإ ردابتي ال :انه نآلاف ؛ةقيقحلا وه نطاوملا ضعب يف اًراجم

 .اًمنآ هتركذ يذلا ىنعملا ردابتي نكل «صقيف ملكتي تاذ

 ترس :يبرعلا لاق اذإ اميف هللا همحر ةيميت نبا رخآ الثم برض الثم اذكهو

 دحأ له نكل «ضرألا يف وهو ءامسلا يف رمقلا نأل ؛زاجم اذه :نولوقيف رمقلاو

 يتلا يناعملا نم كلذ وحنو هدي عضاو هبنجب رمقلاو راس هنأ :هنهذل ردابتيو مهفي

 بسانتي يقيقحلا ىنعملا :اًذإ ءال اًعبط ؟رشبلا نم نالف عم ترس :لاق ول اميف مهفت

 زاجم ..زاجم اذه ءرمقلاو ترس :انهف «عقاولا قباطي...امم هيف هنع ثدحتملا عم

 ضرأ يف..دحاو ناكم يف هنأ ةقيقحلا ؟ةقيقحلا وه ام هنأل ؛مهحالطصا يف

 دحاو ىنعم الإ كانه سيلو ءاًقالطإ نهذلا ىلإ ردابتي ال ىنعملا اذه نكل ؛ةدحاو

 اهب ءاج اذإ اميف هللا اهدارأ يتلا ةقيقحلا وهو اًراجم هامس يذلا ىنعملا وه

 ة كيلا ٌحُرفَت#.. 0:رجفلا4اًفَص امص ُكَنَئاَو كبَر اجو...

 يف اًراجم هنومسي «تايآلا هذه هبشت ةيآلا هذهف هرخآ ىلإ (؛:جراعملا»# ٌحِوّرلاَو

 /14)"'رونلا ةلحر" . ةنسلا لهأ حالطصاب ةقيقحلا يه نكل «مهحالطصا
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 نآرقلا ةعافش باب | ]

 :[مامإلا لاق]

 رظناف ثيداحأ اهيفف نآرقلا ةعافش امأو «رتاوتلاب ةتباثف ةا يبنلا ةعافش امأ

 )١٠١١(. [عماجلا حيحص]"حيحصلا"

 .(90”ص)" عماجلا فيعض"

 لالضلا لهأ ضعب ركذ باب ]١١7[

 نيملاعلا بر نآرق يف نعط نمم
 :[مامإلا لاق]

 دوجوملا نآرقلا نأب :لوقت ةيمالسإلا قرفلا ضعب ديدشلا فسألا عم كانه

 نأ ثيح السلا اهيلع ةمطاف فحصم نم ءزج اذه نيملسملا يديأ نيب نآلا

 امك نآرقلا امنإ ءاوبذك عبرلا وه انيدل يقب يذلا اذهو «عاض اومعز ةمطاف فحصم

 .مويلا نيملسملا يديأ نيب وهف مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم بلق ىلع هلزنأ

 (٥۱/۷۰٤:٠٠:٠٠)"رونلاو ىدهلا"

AAT 
 ہا



 «قلخلا ةفص ىلع مالكلا باوبأ عامج)

 ضرألا ةيورك ةلأسمو «تاقولخملا لوأ ىلع مالكلاو

 (كلذ ريغو امنارودو
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 كلذ فالخب لاق نم ىلع درلاو قولخم لوأ ملقلا باب "1.۴1

 :[ اپ هللا لوسر لاق]

 . «نوكي ءيش لك بتكي نأ هرمأو ملقلا ىلاعت هللا هقلخ ءيش لوأ نإ)

 :[لاق مث.هب هانمجرت امب مامإلا هل مجرت]

 ىف ةخسار ةديقع كلذ راص ىتح سانلا هلقانتي ام در ىلإ ةراشإ ثيدحلا ىف

 سيلو. ىلاعتو كرابت هللا قلخ ام لوأ وه يدمحملا رونلا نأ وهو مهنم ريثك بولق

 ... ةحصلا نم ساسأ كلذل

 نع كلذ يف صن الو «قولخم لوأ وه شرعلا نأب لوقي نم ىلع در هيف و

 ًاداهتجاو ًاطابنتسا - هريغو ةيميت نباك هلاق نم هب لوقي امنإو ةو هللا لوسر

 «ةلأسملا يف صن هنأل ىلوأ - ىرخأ ثيداحأ هانعم يفو - ثيدحلا اذهب ذخألاف

 . مولعم وه امك صنلا دروم يف داهتجا الو

 ول ليوأتلا اذه لثم حصي هنآل ءلطاب شرعلا دعب قولخم ملقلا نأب هليوأتو

 لثمو امأ «ملقلا اهنمو اهلك تاقولخملا لوأ شرعلا نأ ىلع عطاق صن كانه ناك

 . ليوأتلا اذه زوجي الف ءدوقفم صنلا اذه

 الإ :قولخم نم ام هنأو ءاهل لوأ ال ثداوحب لوقي نم ىلع ًاضيأ در هيفو

 . قولخم لوأ اذه

 ًاعطق هلبق سيلف «قولخم لوأ وه ملقلا نأ نّيَعُيو لوقلا اذه لطبي ثيدحلاف

 ًالواحم ةفسالفلا ىلع هدر يف مالكلا هللا همحر ةيميت نبا لاطأ دقلو. قولخم يأ
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 رثكأ هلبقت الو ءلوقعلا هيف راحت امب كلذ ءانثأ يف ءاجو ءاهل لوأ ال ثداوح تابثإ

 هنأ عم ءاهل لوأ ال ةميدق تاقولخملا نأب لوقي هنأب هموصخ همهتا ىتح «بولقلا

 لوقي كلذ عم هنكلو «مدعلاب قوبسم وهو الإ قولخم نمام نأب حرصيو لوقي

 ام ىلإ ثداوحلا لسلستب هريغو وه لوقي امك. هل ةيادب ال ام ىلإ ثداوحلا لسلستب

 نأ دون انك مكو ثيدحلا اذهب ضوفرم وه لب «لوبقم ريغ هنم لوقلا كلذف «ةياهن ال
 مالكلا ملعو ةفسلفلاب هيبش هيف مالكلا نأل ءجلوملا اذه هللا همحر ةيميت نبا جلي ال

 نيح هللا همحر كلام مامإلا قدص نكلو «هنم ريفنتلاو ريذحتلا هنم انملعت يذلا

 ." )اج رقلا اذه بحاص الإ هيلع درو دَر الإ دحأ نم اتم ام " :لاق

 "الصحبحة")١/1١/لاه 88-5 5(.

 تاقولخملا لوأ ركذ باب 3

 ؟َقِلَخ ءيش لوأ اذام... وه ءاملعلا هيف (برطضي) [عوضوم كانه] :لئاسلا

 ثيداحأ دجوي ًاعبط ءملقلا :وه قلخ ءيش لوأ حبحصلا ثيدحلا يف فرعن نحن

 لجو زع هللا نأ بثت ىرخأ ثيداحأو .هلبق ًائيش نكي ملو ناك لجو زع هللا نأ تبنت
 .ءاملا ىلع هشرع ناك

 .معن :خيشلا

 ثيدحلا ىلع ءاملا لبق قلخ ملقلا نأ [هفرعأ] يذلا انآ ًاعبط :ةلخادم

 ؟ال وأ حص

 .معن :خيشلا

 ؟يمالك يف بارطضا دجوي مأ حيحص :ةلخادم



 .بارطضا دجوي ال ءال :خيشلا

 .حيحصل اوه اذه :ةلخادم

 .معن :خيشلا

 2:53:85 /؟ه84) "رونلاو ىدهلا"

 قولخم لوأ شرعلا :لاق نم لوق در باب ]١١0[

 :[لاق هنأ هل يبنلا نع يور]

 لاق مث اولا يهو «نونلا هدعب لح مث «ٌملقلا هللا قلع ءيش لوأ [نإ])

 «لمع نم نوکی ام بتكا :العو لج لاق ؟ُبْتْكَأ امو :لاقف. ٍبّتُكا :ىلاعتو هناحبس

 كلذف ءةمايقلا موي ىلإ ٌنئاك وه امو وكي ام بتكف. [لجأ وأ] ءِقْرِر وأ ءِرَئَأ وأ

 قطني الو طنب ملف مّلَقلا ىلع َمَهَح مث 4نورطسي امو ملقلاو نإ# :َلَجَو رع هلوق

 كّنَصِقْنألو ُتْبَيْحَأ نميف كتلوكأل ! يتّزعو :لاقف لقعلا قاخ مث] ءةمايقلا موي ىلإ
 .[ٌتْضَخَبَأ نميف

 . (ركنم)

 :[مامإلا لاق]

 "قشمد خيرات" يف ركاسع نباو (۸۳ ص) "ةعيرشلا" يف يرجآلا هجرخأ

 :لاق - قرزألا يقشمدلا :ينعي - دلاخ نب ماشه ناورم يبأ قيرط نم (87/؟)

 نع حلاص يبأ نع ةيمأ ينب ىلوم هللا دبع يبأ نع ينّشحلا ىيحي نب نسحلا انثدح

 0 عمر ب ا 1
 . اعوفرم... هنع هللا يضر ةريره يبأ

 . ةمجرت هل دجأ مل :اذه هللا دبع وبأ «فيعض دانسإ اذهو تلق



 . "أطخلا ريثك قودص": ظفاحلا لاق :ينشخلا ىبحي نب نسحلاو

 بهو نب دمحم هيوري :ةيهاو اهنكلو «حلاص يبأ نع ىرخأ قيرط هلو

 . هب... حلاص يبأ نع يمس نع سنأ نب كلام ان :ملسم نب ديلولا انث :يقشمدلا

 لطاب اذهو" :لاقو (7559/5) "لماكلا" يف يدع نبا هجرخأ

 ."دانسإلا اذهب

 ثيدح ريغ هلو" :لاقو «يقشمدلا ةيطع نب بهو نب دمحم ةمجرت يف هركذ

 . "هنم ريخ وه نميف اومّلَكَت مهتيأر دقو ءأمالك هيف نيمدقتملل رأ ملو ءركنم

 ةمجرت يف هركذ نكل :(40 )١5/ ركاسع نبا هجرخأ يدع نبا قيرط نمو

 يف يبهذلا هتتطختب حّرصو .ةيطع نب بهو نب دمحم ةمجرت يف هداريإ يف يدع

 :هّبتَع لاقو ."نازيملا"

 ظفاحلا هوحن ركذو . "لطاب ثيدحلا نأ يف يدع نبا قدصف"

 ."بيذهتلا" يف

 عوضوملا يف ركاسع نيال يه نيتفوكعملا نيب يتلا تادايزلا نأ ملعاو

 يف ريثك نبا ظفاحلا هيلإ اهازع دقف ءاهنم ةريخألا الإو «"هخيرات" نم هيلإ راشملا

 قيرط نم )11/١( "يلآللا" يف يطويسلا اهدانسإ قاسو .(ن] ةروس هريسفت

 .ةمدقتملا ناورم ىبأ

 نإ :هلوق ىلإ هوحنب هيلع ًافوقوم سابع نبا اهركذ قرط نم ءاج ثيدحلاو

 .#نورطسيامو ملقلاو

۸4۲ 
 ہا



 ٠١(« - 94/99) "ريسفتلا" يف يريطلاو :( 85 ص) يرجآلا هجرخأ

 (۳ /۹) "ننسلا " يف يقهيبلاو :((598/5) مكاحلاو )١١۷ -١18(: "خيراتلا"و

 هقفاوو ."نيخيشلا طرش ىلع حيبص نب ملسم ىحضلا يبأو نايبظ يبأ قيرط نم

 .ىبهذلا

 قيرط نم ١177717( 7/8577 /۱۲) "ريبكلا مجعملا" يف يناربطلا هجرخأو

 ىحضلا ىبأ نع بئاسلا نب ءاطع نع ديز نب دامح انثدح :ليعامسإ نبا لمؤم

 نب لمؤم الإ ديز نب دامح نع هعفري مل":هبقع يناربطلا لاق ءركنم اذهو تلق

 هقثو دقو ءأطخلا ريثك ةقث لمؤم :تلق" :هبقع (١؟/8/1/) ىمثيهلا لاق "ليعامسإ

 . "تاقث هلاجر ةيقبو «هريغو يراخبلا هفعضو «هريغو نيعم نبا

 هّلوُأ هريغو يساّبَع نبا ْنَع ثيدحلا اذه نم ًاعوفرم حصي امنإو :لوقأو

 ؛ملقلا ىلاعت هللا هقلخ ءيش لوأ نإ" :ظفلب هنع ريبج نب ديعس هاورف ءأرصتخم

 ."نوكي ءيش لك بتكي نأ هرمأو

 نب ةدابع ٿيدح نم دهاوش هلو(, "ةحيحصلا" يف جرخم وهو

 يف َرَمَع نبا ْنَعو ((44 /7 5 )١/ "ةاكشملا" يف جرخمو ؛هنع قرط نم تماصلا

 .(81) ًاضيأ "ةحيحصلا"

 نع نايفس قيرط نم "هيباتك" يف يربطلا اهجرخأ يتلا ةياورلا امأو :(هيبنت)

 ىلع ناك هّرْكِ ىلاعت هللا نإ":ظفاب ًافوقوم ٍِساَّبَع ِنْبإ ْنَع دهاجم نع مشاه يبأ
 موي ىلإ نئاك وه امب ىرجف ملقلا هللا قلخ ام لوأ ناكف ًائيش قلخي نأ لبق هشرع

 .ثيدحلا . "... ةمايقلا

qy 1 



 ريغ شرعلا نأ رعشي هنإف... "ًائيش قلخي نأ لبق":هلوقل يدنع ًادج ركنم وهف

 لطابلا اذه هيف ركذي ملف مشاه يبأ نع ةبعش هاور دقو ءلطاب اذهو !قولخم

 «نابح نبا هزمغ دقف «قافتالاب ةقث ناك نإو هنإف «ينامرلا مشاه يبأ لبق نم هلعلو.

 :(095 /۷) "هتاقث" يف لاقف

 ةياور امأف «هنع تاقثلا ةياور نم ناك اذإ هثيدح ريتعي نأ بجي «ىطخي ناك"

 ."كرتلا كلذ هيف دجو نم قحتسي ال شحفي مل ىتم أطخلاو ءأطخلا ريغ

 ةلسلس نم دحأ ىلإ لوقلا كلذ يف أطخلا بيصعت نم دب ال ناك اذإو :تلق

 وبأ وه هب مهالوأ نإ مث ءسابع نبا نود نم ىلإ بسني نأ ىلوألاف «دانسإلا اذه

 ةقث":هنإف -يروثلا :وهو- نايفس هنع يوارلا سيلو «-قبس امل- اذه مشاه

 . - "بيرقتلا" يف ظفاحلا لاق امك - "ةجح مامإ دباع هيقف ظفاح

 الع هنع ىور نمم هسفن هنأ :سابع نبا ىلإ هتبسنو لوقلا كاذ لطبي امم نإو

 . "... ملقلا ىلاعت هللا هقلخ ءيش لوأ نإ" :ظفلب مدقت امل هنالطب دكؤيام

 ىلوأ هانيور يذلا ديبي هللا لوسر لوقو" :هللا همحر يربطلا لاق كلذلو

 لوأ نإ) : لب هلوقب مع لب ؛ملقلا ٌقلخ هايإ هللا ٌقلخ مدقق هنأ ءايشألا نم ًائيش

 كلذ نم ءانثتسا ريغ نم هلبق قولخم ملقلا نأ «ءءيش لك «ملقلا هللا قلخ ءيش

 هاور يذلا هنع دهاجم ربخ نم سابع نبا نع ةحصلاب ىلوأ ٍساَِّع نبا ْنَع ىحضلا

 ىلع نايفسو ةبعش هنع كلذ ةياور يف فلتخا دق مشاه وبأ ناك اذإ «مشاه وبأ هنع

 ."اهيف اهفالتخا نم تركذام

۸4٤ 
 ہا



 امل ًامامت قفاوم مامإلا اذه نم مالكلا اذه نأ ىلاعت هللا دمحأل ينإو

 "ةحيحصلا" ًافنآ روكذملا ردصملا يف اذه سابع نبا ثيدح دئاوف يف هتركذ تنك

 دقذئموي نكأ ملو «قولخم لوأ وه شرعلا نأب لوقي نم ىلع ًادر هيف نأ

 .هيلع تفقو

 .هلضف نم ديزملا هلأسأو «هقيفوت ىلع هلل دمحلاف

 577-81 /۱۳)" ةفيعضلا"

 هنم باب ۷١1

 :[ و هللا لوسر لاق]

 .«نوكي ءيش لك بتكي نأ هرمأو ملقلا ىلاعت هللا هقلخ ءيش لوأ نإ)

 :[لاق مثه هانمجرت امب مامإلا هل مجرت]

 نع كلذ يف صن الو «قولخم لوأ وه شرعلا نأب لوقي نم ىلع در هيف

 ًاداهتجاو ًاطابنتسا - هريغو ةيميت نباك هلاق نم هب لوقي امنإو واو هللا لوسر

 «ةلأسملا يف صن هنآأل ىلوأ - ىرخأ ثيداحأ هانعم يفو - ثيدحلا اذهب ذخألاف

 . مولعم وه امك صنلا دروم يف داهتجا الو

 ول ليوأتلا اذه لثم حصي هنآل ؛لطاب شرعلا دعب قولخم ملقلا نأب هليوأت و

 لثمو امأ «ملقلا اهنمو اهلك تاقولخملا لوأ شرعلا نأ ىلع عطاق صن كانه ناك

 .. ليوأتلا اذه زوجي الف .دوقفم صنلا اذه

 ,(؟ ها هزل /۱ /1)" ةحيحصلا"

 A40 | ا ا



 ثداوحلا نأ ءلوأ اهل تاقولخملا نوك نم مزلي له باب ]١71[

 ؟قولخم لوأ ىلع مالكلاو ؟لوأ اهل

 لوأ نأ ىلع لدي يذلا ثيدحلا ةحيحصلا ةلسلسلا يف تلق !خيش اي :لاؤس

 نأ نم مزلي لهف «لوأ اهل ثداوحلا نأ ىلع كلذب تللدتساو «ملقلا وه قولخم

 ...ريخ هللا مكازجو «لوأ اهل ثداوحلا نأ لوأ اهل تاقولخملا

 لكو ؛ثداح قولخم لك ؟ثداوحلاو تاقولخملا نيب قرفلا ام :خيشلا

 ؟ديري يذلا ام يردأ ام «قولخم ثداح

 .لاؤسلا بحاص انأ خيش :ةلخادم

 .لضفت :خيشلا

 هللا مالك ينأيو ءالثم مالكلا يف امك ثّدحت..هللا تافصب دصقأ انآ :ةلخادم

 رهف هداحآ ثيح نمو ؛ميدق وه هعون ثيح نم مالكلا نأ دصقأف ءءاشي ىتم

 .. ثداوحلا لخدي لهف هتدصق يذلا اذهو «ثداح

 ؟كلذك تاقولخملا لهف ءهتافص نم ةفص مالك نكل !بيط :خيشلا

 .ال :ةلخادم

 .معن ءاّمامت ناقرتفي :اًذِإف :خيشلا

 .لوأ اهل سيل ثداوحلا كلت نأ :لوقن له :ةلأسملا هذه ىلع :ةلخادم

 ؟«ملقلا هللا قلخ ام لوأ» :مالسلا هيلع هلوقو :خيشلا

 «قولخمو قلخو قلاخ :اذكه انروصت ول...ينعي سنجلا دصقأ انآ ءال :ةلخادم

 .ميلق وه قلخلا :لوقنف :ةلأسملا هذه سانلا نم ريثك ىلع لكشُي هلعلف

AA ب 
 يا



 .ميدق قلاخلا ةفص قلخلا :خيشلا

 وه قولخملا نأو «ىلاعتو هناحبس هتاذب هللا وه قلاخلاو معن :ةلخادم

 .تاقولخملا

 .مالسلا هيلع لوسرلا نع ءاج سيلو لوق اذه ؛مالكلا اذه يوتسي ال :خيشلا

 .(ءاملا ىلع هشرع ناكو» :ثيدح ىف... :ةلخادم

 قولخم لوأ شرعلا نأ ءاج امو :تلق تنأ نكل «فرعأ انآ !سأب ال :خيشلا

 اًطابنتسا ام مكحل طابنتسالا نيب ريبك قرف كانهو «مالكلا اذهل لصأ ال :تلق

 هيلع لوسرلا هب حرص مكح نيبو ءأطخ نوكي نأ نكميو اًباوص نوكي نأ نكمي

 امك ثيدح يأ يف دجوي ال :ينعأ هل لصأ ال اذه :كل تلق انأف ءاًحيرصت مالسلا

 هنوك نکل ؛قولخم هنأ شرعلل لاق هنأ دجوي ال قولخم لوأ هنأ ملقلل لوسرلا لاق

 كلذ لبق اًئيش قلخي مل هنأ نّيَبُي ال اذه «ءاملا ىلع هشرع ناکو» :مالسلا هيلع لاق

 ثيدح ناكو ؛ثيدحلا اذه ىف نيم ريغ اذه ناك اذإف ءهيلع هشرع ناك يذلا ءاملا

 حيرصلا صنلا كرتن نأ ىلع انلمحي ام كانه سيلف «قولخم لوأ هنأب حيرص ملقلا

 لك ىلع ٍظتتيحف ملقلا ريغب حيحصلا ثيدحلا هذه ىنعم لمتحي يذلا صنلا ىلإ

 قولخم لوأ وه ملقلا ناك ءاوس - اًيتاث اًروط ذخأي ثحبلا نآلا - ناك ءاوس لاح

 نيفلتخملا عيمج نيب ءاقتلا ةطقن كانه :اًدإف «شرعلا هيلع ناك يذلا ءاملا ناك وأ

 يف فالخلا امنإ ؟ال وأ اذه حص :قولخم لوأ كانه نأ قولخم لوأ نييعت يف

 ةيميت نبا بئاجعلا نم اذهو ءاوفلتخا نيذلا دنع فالخ ال نكل ؛هنييعتو هديدحت

 وه له :قولخم لوأ ىفاوفلتخا ءاملعلا نأ فالتخالا اذه ىكح هسفن
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 هنأ هيلع قفتم ءيش كانه اًذِإف هرخآ ىلإ ؟ءاملا وه له..ملقلا وه له..شرعلا

 ؟تاقولخملا نم لوألا اذه وه ام «هيف فلتخم ءيش دجوي ءقولخم لوأ دجوي

 .ليقو لبق

 .معن ؛ملقلا هللا قلخ ام لوأ :اًقنآ انركذ امك حيرصلاو

 «ةحيرص ةلالد هيف سيل هنأ :لوقي مهضعب :ثيدحلا اذه... !خيش :ةلخادم

 ملقلا هللا قلخ ام لوأ» :موهفملاب نوكي نكمم هيف نأ :نولوقيو اهنولوؤي مهو

 ءاذك لعفا :هل لاق بابلا نم نالف لخد ام لوأ :لوقي امك :ىئعي «بتكا هل لاقو

 .. ىلع ةلالد هيف سيل :لوقي

 اذكه سيل ثيدحلا لاق قلخ ام لوأ «ةرابعلا ترّيغ تنأ رظنا رظنا :خيشلا

 دري انه "لاق" :لاق ول امأ..مالك فائئتسا لاقف «ةمات ةلمج «ملقلا هللا تلخ ام لوأ»

 .اهتركذ تنأ ىتلا ةهبشلا

 .. ةفطاع نآلا واو :ةلخادم

 :مالسلا هيلع هلوق نم ردابتملا وهام ؟دعاوقلل عجرن ؟ردابتملا وه ام :خيشلا

 ىلإ نئاك وه ام بتكا :لاق ؟بتكأ ام :لاق ءبتكا :هل لاقف «ملقلا هللا قلخ ام لوآ»

 نأ لامتحا اهيف ةيضقلا نأ به مث ءضعب يف اهضعب ةطبترم لمج اهلك «ةمايقلا موي

 ؟لامتحا اهيف ام ءقولخم لوأ شرعلا وأ «قواخم لوأ ءاملا :لوقي

 .اهيف :ةلخادم

 ليلدلا لعجي ثيحب ىوقأ :ينعي نيلامتحالا يأف «لامتحا اهيف :خيشلا

 .معن «ملعأ هللاو .ىوقأ اذهو «فعضأ لوأت ةرذ هيف ام يذلا نأ كش ال «فعضأ
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 نأ تدرأ ينكل «هيلإ متبهذ ام نيعت :ينعي ةنسلا يف خيش... يأر يف :ةلخادم

 هللا هقلخ ءيش لوأ» :ةنسلا باتك يف ةروكذم يهو ءاذه لثم ىلع درلا فرعأ

 ؟خيش اي ىنعملا اذه حجرت كلعل ءيش ةفاضإف «بتكا :هل لاقف «ملقلا

 ءلاق :ةظفل نيب نوقرفي ةهبش هدنع يذلا اذه نكل «كلذك وه «معت :خيشلا

 ثيح نم ةملكلا هذه لوح تندند انأ «ةياورو «لاقف :نيبو ؛ةميدق رظن ةهجو اذهو

 وه لاق نوكي «..لاق ملقلا هللا قلخ ام لوأ» :لاق ول هنأل ؛اهيف ةياورلا ةحص تابثإ

 وأ ًادتبم تمت «ملقلا هللا قلخ ام لوأ «ملقلا انه ربخلا امنإو «ةلمجلا هذهب ربخلا

 ربخلا وه ملقلاف ءنإ مساو «بصن لحم يف هذه :هللا قلخ ام لوأ «هربخو مسا

 .ىنعملا فلتخيف ءريخلا وه ةيلاتلا ةلمجلا ريصت ذئبيحف "لاق" :لاق ول امأ «نإل

 (01:0197:07 /ب41)"رونلا ةلحر"

 ؟هللا قلخ لوأ يدمحملا رونلا له باب 31 ١![

 :[ اپ هللا لوسر لاق]

 .«نوكي ءيش لك بتكي نأ هرمأو ملقلا ىلاعت هللا هقلخ ءيش لوأ نإ)

 :[لاق مث.هب هانمجرت امہ مامإلا هل مجرت]

 يف ةخسار ةديقع كلذ راص ىتح سانلا هلقانتي ام در ىلإ ةراشإ ثيدحلا يف

 سيلو. ىلاعتو كرابت هللا قلخ ام لوأ وه يدمحملا رونلا نأ وهو مهنم ريثك بولق
 ... ةحصلا نم ساسأ كلذل

 ةحبحصلا" "1١١/١ / ۲۰۸-۲۵۷(.

qa 



 هنم باب 111۷41

 :[ اپ هللا لوسر لاق]

 هيلع مدآ قلو ؛مومسلا ران نم سيلبإ قلخو «رون نم ةكئالملا تقلخ»

 . (مكل فصو دق امم مالسلا

 :[مامإلا لاق]

 ام لوأ " :سانلا ةنسلأ ىلع روهشملا ثيدحلا نالطب ىلإ ةراشإ هيفو :تلق

 نم قلخ لاو هنأب لوقت يتلا ثيداحألا نم هوحنو. " رباج اي كيبن رون هللا قلخ

 رون نم اوُقِلَخ نيذلا مه طقف ةكئالملا نأ ىلع حضاو ليلد ثيدحلا اذه نإف ءرون

 . نیلفاغلا نم نكت الو هبنتف «هیثبو مدآ نود

 "الصحبحة"١/ /؟ ١ ۸۲(.

 ا ييسر
 ہا



 (اهنارودو ضرألا ةيورك)

 ةيورك ضرألا باب ]١١[
 :[ لاق هنآ لَ يبنلا نع يور]

 . «اهانمي مث اهارسُي ءابارخ نيضرألا لوأ»

 . (فيعض)

 :[ مامإلا لاق]

 هيلع لدت امك ءًاعطق ةيورك ضرألا نأل «يدنع ركنم ثيدحلا رهاظ نإ مث

 اذإو ؛كلذ يف يرامُي نمل افالخ ءةيعرشلا ةلدألا فلاخت الو «ةيملعلا قئاقحلا

 قرشلاك نايبسن نارمأ امهف !؟اهارسيو ضرألا ىنمي نيأف كلذك رمألا ناك

 . ًامامت برغلاو

 ةفيعضلا" ")1/ ٠١۹-۹۵۷(.

 ىلاعت هللا ولعو ضرألا ةيورك باب ١7

 اذإ ةيضرألا ةركلا هذه هنأ :لوقيف.. ةديقعلا يف ًالاؤس (مهضعب) لأسي:لاؤس

 «لفسألا فرطلا يف رخآ لجرو ءانل ةبسنلاب «ىلعألا فرطلا يف لجر نأب انضرف
 نوكيو «ىلاعتو كرابت هللا ّنِم لأسي هنإف ءامسلا ىلإ هيدي عفر اذإ ىلعألا لجرلاف

 عفري نوكيف انروصت يف لفسألا يف يذلا لجرلا امأو ءولعلا ةهج ىلإ نيديلاب عفرلا

 ؟اذه انل حّْضوُت نكمم لهف.تحت ىلإ هيدي

 اعل



 ءامسلا ىلإ هيدي عفري وهف ضرألا حطس ىلع ناك نم لكءأطخ اذه -:خيشلا

 ةيعرشلا ةيحانلا نم أطخو ةيكلفلا ةيحانلا نم أطخ هيكحت مع يللا تنأ ءولعلا ىلإ
 .[دوصقملا هل نيبيل لئاسلل ًائيش ٌرّوَصُي خيشلا ذخأ من]

 (00:08:57/ 51) "رونلاو ىدهلا "

 ؟يورك ملاعلا له باب ]11۸۲1[

 ؟ميقتسم مأ يورك ملاعلا نأ مكيأر يف له :لاؤسلا

 ؟ينيد وأ يفارغج لاؤس اذه :خيشلا

 .امهالك :ةلخادم

 .يورك :خيشلا

 ؟ةميقتسم اهنأب لاق امنيح زاب نبا أطخأ له :ةلخادم

 ؟ةحطسم وأ ةميقتسم :خيشلا

 .ةحطسم :ةلخادم

 .ةيفارغجلا ةلأسملا دنع فقو أطخلا نأ تيل :خيشلا

 .يل حرشت نأ ديري :ةلخادم

 ةلأسم يه الو ؛ةيلمع ةلأسم تسيل اهتيحطس وأ ضرألا ةيورُك ةلأسم :خيشلا

 هللا دبعتيل ةيلمع تناك اذإ ءاهيف عرشلا مكح فرعي نأ ملسملا ىلع بجي ؛ةيداقتعا

 لك رمؤي ةديقع تناك اذإ ءهبلقو هسفن ةرارق يف اهدقتعي نأ وأ «تادابعلا رئاسك اهب

 نم نينثا نيهجو ىلع ذخؤت دق ةلأسم يه امنإو ءاهب نمؤُي نأو اهدقتعي نأ ملسم

 لئاسملا رثكأ يف نأشلا وه امك كش البو ؛ميركلا نآرقلا يف تايآلا ضعب ريسفت

407 
 يا



 ًالهأ ناكو دهتجا نم اذه ىلعو ءأطخ رخآلاو ًاباوص نيهجولا دحأ نوكي

 وأ باصأ ءاوسف ؛ةيبرعلا ةغللاب ةفرعملا وه ةيلهألا هذهل طرش لوأو داهتجالل
 تايآلا هذهو ءدحاو رجأ هلف أطخأ نمو نارجأ هل باصأ نم ءوه ملعي امك أطخأ

 صن كانه سيلف «ةتباث يه مأ ةيورك ةكرحتم يه له ضرألا لوح تءاج يتلا

 ال ةيداقتعا ةلأسم تسيل هذه نآ انلق كلذلو «نيفلتخملا نيهجولا دحأ ديؤي عطاق

 نآرقلا نم تايآلا ضعبف «فلسلا يآرب دقتعن امك دحوم يأر اهيف نوكي نأ دب

 ءاهتيحطسو ضرآلا تابث اهنم مهفُي نأ نكمي عوضوملا اذهب قلعتت يتلا ميركلا

 حجرتي يذلا وه يأرلا اذهو ءاهنارودو اهتكرح اهنم مهب نأ نكمي رخآلا ضعبلاو

 ناك ءاوس سانلا دارفأ نم درف لك هب رعشي يذلا يعيبطلا عقاولا يف قباطبو اندنع

 .ًارفاك وأ ًاملسم

 ىلع َنوُحِلُي نيذلا عم عطاق ليلد اهيف سيل ةلأسملا نأ فرعن نأ يف يفكيو

 يفكي «سمشلا لوح رودت اهنأو ةكرحتم ضرآلا نأ مويلا ًايملع تبث ام ةفلاخم

 نم ًاريثك نأ ءيكلفلا يأرلا اذه وأ ةركفلا هذه فلاخي حيرص صن ال هنأ ةفرعمل

 نحن ةصاخيو مهلضفو مهملعب نيملسملا لك فرتعي نيذلا نيملسملا ءاملع

 تةنسلاو باتكلا ةفرعم يف ةيميت نبا مالسإلا خيش ةيمامإب دقتعن نييفلسلا رشعم

 ءانب نآلا عاذي ام فالخ نوري اوناك مهنأب امهريغ نع ًالضف ةيزوجلا ميقلا نباو

 َكَِّد َدْعَب ضْرَألاَو# «ًالثم يساور لابجلاو :ةيآك ةينآرقلا رهاوظلا ضعب ىلع

 دماجلا يأرلا اذه اهتم اومهف ام «تايآلا نم كلذ وحنو :«(*::تاعزانلا»#«اَهاَحَد

 .ةيكلفلا ةيملعلا ةقيقحلل ًايناثو ءىرخألا صوصنلا رهاوظل ًالوأ «فلاخملا

 مزلتسي ال ,نفسلل ةبسنلاب يساورلاك ضرألل ةبسنلاب لابجلا فّضَو ةيآ لثم

 .ةيرطضم ةيبارطضا ةكرح يفتت امنإو ءًاقلطم ةكرحتم ريغ ضرألا نوكت نأ ةغل



 دتولا نأ ةدهاشملاب ملعن اننأل ۷: أبلا)كاَداَتْوَأ لابو : ةيآ ةيآلا هذه لثمو

 ةيوضوفلا ةكرحلا نم اهعنمي دتولا امنإو «ةكرحلا نم اهل ًاعنام سيل ةبادلل ةبسنلاب

 سرفلا نارودك ضرألا نارود مّن انبر ءال «تءاش امفيك قالطنالاو دورشلا يهو

 ضرألا ةكرح تبت يه «نوعدي ام سكع ىلع ًاداتوأ لابجلا لعجف ءدتولا لوح

 ال ةنسلا لاوط يف ًادج ةقيقدو ةمظنم اهنأ مويلا ةفورعم ةيملع ةكرح تبثت تبثت نكل

 تايآلا ىلإ انلقتنا اذإو ءةكرحلا نم ةنيفسلا عنمت ال يساورلا كلذكو «ةيناث فلتخت

 تايآلا نم نومهفتام سكعب ةحيرص نوكت داكت وأ ةحيرص يهف ىرخألا

 اَهاَْيَيَْأ ةَ ضْرَألا مَ ٌةَيآَول ءسي ةروس يف ةروكذملا تايآلاك «ىلوألا
 اه رسن يِرْمَت ٌُسْمَّشلاَو# :لاق نأ ىلإ 0: سي)#َنوُلُكأَيُهْنِوَق اًنَح اَهْنِم اَنْجَرخَأَو

 ال ميِدَقْلا نوُجرْعْلاَك داع ىّتَح َلِزاَنَم هاتْرَدَق َرَمَْلاَو ءميِلَعلا ريِرَعلا ريدك ريق كلذ

 f) مسي لكَ رال باس لب الورق ةر نأ انك ي ىي ٌسْمَّشلا

 «؟؛0١:سي)#َنوُحَبْسَي كلف يفا# سمشلاو رمقلاو ضرألا :ثالثلا تايآلا نم

 نودب ةلاسرلاو ةوبنلا قدص ىلع ةينوكلا تايآلا نم ةقيقدلا تايآلا هذهو

 ضعب يف اهقيبطتو اهليوأت يف ًادج نوفلكتي متنأ اوفرعت تايآ كانه نأل ؛فّلَكَت

 .. ةيملعلا تايرظنلا

 40 ل و7 كو / 29 ه) "رونلاو ىدهلا"

 ؟ ةقيقح ةقيقح يه له ضرألا نارود ةلأسم باب ]*١1١8[

 ؟ضرألا نارود ةلأسم يف مكلوق ام :لوقي لئاس :لاؤسلا

 ام سمسا

 يف لخدت هذه املإو :كلفلا لع نئاقدو كلافلا لع نع تدمي نأ اسر سش

 اتا

 ہا



 سنأ ثيدح نم هحيحص يف ملسم هجرخأ يذلا مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق مومع

 «هتننظ نظ وه امنإ» :مهل لاق امنيح «لخنلا ريبأت ةصق يف هنع هللا يضر كلام نب

 رومأ نم ءيشب مكترمأ امو «متعطتسا ام هنم اوتأف مكنيد رمأ نم ءيشب مكترمأ اذإف

 اهنع ثدحتي نأ ضورفملا نم سيل اياضقلا هذهف «مكايند رومأب ملعأ متنأف مكايند

 ةياغل امنإف هباتك يف لجو زع انبر وأ هثيدح يف وه ثدحت نإو مالسلا هيلع لوسرلا

 .كلذ وحنو ةزجعمل وأ ةيآل وأ

 هذه يفاني ام ةنسلا يف الو باتكلا يف دجوي ال هنأ :لوقن نأ عيطتسنف كلذلو

 ةردقب رودت اهنأو ةيورك ضرألا نأب :لوقت يتلاو مويلا ةقورعملا ةيملعلا ةقيقحلا

 :لقن مل نإ رعشي ام دجي نأ ملسملل نكمي لب «عساولا ءاضفلا اذه يف لجو زع هللا

 امك ءاضفلا اذه يف اهلك اهنأ ثيح نم رمقلاكو سمشلاك ضرألا نأ ىلع صني ام

 لبق نأ انرضحتسا اذإ اميس ال (40:سي)4َنوُحَبْسَي كَل يف لو :لجو زع لاق
 ضرألاب أدتبا ثيح «ةثالثلا بكاوكلا ينعت يه «لكو :ةظفلب يهلإلا ميمعتلا اذه

 مث 00: سي)4َنوُُكأَي هنوف بح اًهْنِم انْجَرْخَأَو اهي هلا ضْرَلا م یاو :لاقف
 َلِذاَتَم هاَئْرَدَق َرَمَقْلاَو ءميِلعْلا زيرَعْلا ٌريِدْقَت كِلَذ اهل مسن ير ٌسْمَّملاَول :لاق

 ُقِباَص ليلا الَوَرَمَعْلا كرم نأ ا يغني ملا ال ميلا نوعا داع ی
 مث ضرألا ىلوألا ةبآلا لمشت لك ةظفل :۳۸-٠٠( سي4 نوبي كَل يف ْلُكَو اهلا

 نم رهاظ اذه :(40:سي)#َنوُحَبْسَي ِكَلَق يف لگو :ىلاعت لاق مث رمقلا مث سمشلا

 عم اذه لكف «ةرهاب لجو زع هللا كلم يف تايآ كش الب يهو هذه تايآلا قايس

 سمشلا وهو روكذم برقأ ىلإ لك مسا اوداعأ ريسفتلا يف ءاملعلا نأب ملعلا

 يتلا ضرألا لمشيف لكلا ىنعم عسون نأ نم ًادبأ عنمي ام كانه سيل نكل ءرمقلاو

 اعل
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 حصي مل نإو «تمعنو اهبف حص نإف «هلوقأ اذه ءرمقلا لبقو سمشلا لبق تركذ

 هذه يفني ام ةنسلا يفالو ًافنآ تلق امك نآرقلا يف دجوي ال هنأ :لاقيام لقأف

 .ةيملعلا ةقيقحلا

 نأ يساور لابجلا لجو زع هللا لعجك تايآلا نم هب لدتسي ام وأ لاقي ام امأ

 ال ةقيقحلا يف يهف تايآلا نم كلذ وحنو اهاحد كلذ دعب ضرألاكو «مهب ديمت

 ةجح نوكت اهضعب لعل لب ؛ةهج نم ةينوكلا ةيملعلا ةقيقحلا هذه لاطبإل ضهنت

 ًاهيبشت داتوألاك كلذك ًاداتوأ لابجلا لجو زع هللا لعجف ءاهب نيلدتسملا ىلع

 كرحت عنمي امنإو ءًاقلطم اهكرحت عنمي ال كلذ نأب حيرص صن اذهف داتوألاب

 لب اهيفامب عتمتلا نم اهيلع نونكاسلا نكمتي ال ثيحب ءًايبارطضا ًاكرحت ضرألا
 اهتكرح عنمت ال نفسلل ةبسنلاب يساورلا نأ ملعن اننأل كلذ ءاهيلع ةايحلا نم

 ًالامشو ًانيمي جاومألا اهبرضتف رحبلا مضخ يف اذكه تلفت نأ عنمت اهنكل ءًاقلطم

 نم كلذ وحنو ليخلل ةداع برضت يتلا داتوألا كلذك «قرغلا اهريصم نوكي مث

 نإ دتاولا كاذ هدارأ دودحم ىدم يف ًاكرحت كرحتت نأ ًادبأ عنمت ال يهف باودلا

 .ناويحلل دتولا برض يذلا وهو ريبعتلا حص

 ضعب اهيف عرْزت يتلا نيتاسبلا نيتاسبلا ضعب يف ايروس يف ىرن نحنو
 يف اندنع ىمسي تاناويحلا نم كلذ وحنو رقبللو ليخلل ماعط يه يتلا شئاشحلا

 ةنيدملا يف عابي يذلا اذه «ميسرلاب مكدنع ىمسي امبرو ةصفلاب ماشلا دالب

 ؟ميسربلا وه سيلأ رضخأ شيشح

 .معن :ةلخادم

 «هترقبل وأ هسرفل ًادتو برضيف تبني امنيح حالفلا يتآيف «عرزي اذه :خيشلا

 ہا 1



 كرحتت يهف ءاهبحاص هديري يذلا رادقملا ميسربلا اذه نم لكأت ةرقبلا هذه دجتف

 كرحتت امنإو ؛مامزلا اهل قلطأ ول امك ىضوفب كرحتت ءاشت امك كرحتت ام نكل

 هلتكأ يذلا ميسربلا وأ ةصفلا :ةرئاد تلكش دق دجت كلذلو «ةيماظن ةكرح

 .ًامئاق هيف راضخلا لازي ال اهلوح امو ءراضخلا نم ًابيرقت ءادرج ضرألا تحبصأ

 يسارملاك ضرألل ةبسنلاب لابجلل ىلاعتو كرابت نيملاعلا بر هيبشتف

 يفني ال كلذ لك ضرألل ةبسنلاب ًاضيأ هذه تاناويحلل ةبسنلاب داتوألاو «ةنيفسلل
 وأ تايآلا اذه نأ :تلق كلذل «ىلاعتو كرابت هللا ةردقب ةمّلَتُم ةكرح ضرألا نع

 اهنأو لاقي ام لقأ كرحتت ضرألا نأ ىلع ةلالدلا ىلإ برقأ يه لقألا ىلع اهضعب

 .سانلا نم ريثك مهوتي امك ةدماج ةتباث تسيل

 ةيورك مث «ضرألا ةيورك يفني ام ًادبأ عرشلا يف دجوي ال :لوقلا ةصالخف

 يف ناسنإلا مهتي ينعي ديلا سمل ةسوملم ةيملع ةقيقح مويلا تحبصأ ضرألا
 نأ عيطتست مويلا كنأل ءةقيقحلا هذه دحج اذإ اميف هملع يف لقألا ىلع وأ هلقع

 ؟ليل مأ راهن مكدنع اذام نآلا :هل لوقت قداص كل قيدص عم لصتتو ةعامسلا عفرت

 نَّدؤُي برغملا ناذآل ًالثم اندنع نذوب يذلا تقولا يف ليل اندنع :كل لوقيس

 الإ ًادبأ هروصت نكمي ال اذهو «سمشلا تعلط دق نوكي وأ رجفلا ةالصل مهدنع

 سمشلا لوح رودت ضرألا نأ ببسب جتني اذه نأ ةبرجتلا اذه ملعلا لوقي امك

 لوصفلا لوصح كلذ نم قدأ مث «راهتلاو ليللا اهءارو نم جتني ةلماك ةرئاد

 كلفلا ملع يف هليصفت هل اذهو ءاهبارتقاو سمشلا نع ضرألا داعتبا ببسب ةعبرألا

 رومألا هذه لصحت نأ نكمي ال هنأ دهاشلا نكل «هددص يف انسل ايفارغجلا ملع يف

 اهنأب لاقي نأ نكمي الف اهتيوركب مّ اذإو ؛ةيورك ًالوأ ضرألاو الإ ةحضاولا

 اعل



 بطقلا يف مويلا لاقي امك ءاهبناوج لك يف ضرألا هذه نونكسي رشبلا نآل «ةتباث

 يف اوناك نم تبثي فيك ةتباثو ةيورك يه تناك ولف ءيبونجلا بطقلا يفو يلامشلا

 هللا ةردقب رودت تناك امل اهنكل ءاهيفرط يف ناك نمو لب يبونجلا بطقلا لفسأ

 اذهف ةبرطضم اهيلع نينكاسلا وأ نينطوتسملا ةايح لعجي ال يذلا نارودلا ةبيجعلا

 .ىلاعتو كرابت هللا ةردق ةمظع ىلع ةلادلا زاجعإلا ةياغ ينعي رمأ

 ناهذأ يف لخدي ال يذلا ديعبلا ءيشلا اذه برقي ءيشب رّمذَأ نأ ديرأ انأو

 هيتأي ناكف ءًاقالح ناك يل لاخ ةناكد يف ًاريجأ تنك اينابلأ يف انأو) :سانلا ضعب

 يتأي ةجوهقلا ريجأ وأ يجوهكلا يتأي :ةوهق ناجنف ةوهق هل بلطيف ًالثم نوبز

 ؟ةينيص نولوقت ةينيص وأ نحص هدي يفو يجوهقلا وأ ةوهقلا يف هريجأ

 .معت :ةلخادم

 نكمم :ينعي ءةلماح اهل هذه نكل ءًاليلق اهنم ربكأ يناوصلا هذه لثم :خيشلا

 اهيف لمعي ىلستيو هدي ًالوأ يشميو انه هعبصإ عضي انه !..اذكه اهروصن نأ

 اذه «هناكم نم كرحتي ال ةداعلا يه امك ريغصلا نحصلا ىلع ناجنفلاو ءاذكه

 ءاهيلع رشبلا برطضي الو ضرألا رودت فيك ناسنإلا مهفي ًادج ًادج رغصم

 ناك اذإف (؛:نيتلا>4ميِرَقَت نَسْحَأ يف َناَسنإلا افلح دَ :ىلاعت لاق امك رشب رشبلاو

 هتردق ميشغ لهاج ناسنإ وه هكرحي يذلاو ةينيصلا يف عوضوم وهو ناجنفلا اذه

 ةردقلا نم اًئيشو لقعلا نم ًائيش هاطعأ لجو زعانبر كلذ عم «ةدودحم هكرادمو

 هنم رطقي الف ريغصلا نحصلا قوف وهو ناجنفلا اهيلعو ةينيصلا هذه ريدي هنأ ثيحب

 ناهذألا يف حصي سيلو «لوقناذام لجو زع هللا ءراغص نحنو هارن انك اذه «ةرطق

 ام ةيضقلا :ًاذإ ءريدق ءيش لك ىلع هللا نأ :يأ «ليلد ىلإ راهنلا جاتحا اذإ ءيش

 404 ا
 يا



 ًاعبط لماكلا ناميإلا دوجو عم حيحصلا كاردإلاو ملعلا نم ءيش ىلإ الإ جاتحت

 .لاؤسلا اذه يف ييأر اذه.ناسنإ اهروصتي نأ نكمي ال يتلا هللا ةردق ةمظعب

 .ريخ هللا مكازج :ةلخادم

 )۰٠:٤۲:٤۹/٤۹۷( "رونلاو ىدهلا"

 ضرألا نارود باب 737

 لدجلا لبقت ال يتلا ةيملعلا قئاقحلا نم

 :[مامإلا لاق]

 لبقت ال يتلا ةيملعلا قئاقحلا نم تحبصأ ءاضفلا يف رودت ضرألا (ن وك)

 .مهضعبل ًافالخ كلذ يفاني صن ةنسلا يف الو باتكلا يف سيلو «لدجلا

 .(188 /۲)" ليكدتلا ىلع قيلعتلا"

 اعل



 ("'تبسلا موي ةبرتلا هللا قلخ'" :ثيدح ىلع مالكلا)

 ةبرتلا ثيدح نيب عمجلا باب ]١١85[

 * مايأ ةتس يف ضرألاو تاومسلا قلخ# :ىلاعت هلوقو

 :[" ولعلا" يف يبهذلا لاق]

 نب دمحم ينثدح :بوقعي نب ميهاربإ انثدح :ةدجسلا ريسفت يف يئاسنلا لاق

 ءاطع نع حيرج نبا نع نالجع نب رضخأ انثدح :دادحلا ةديبع وبأ انثدح :حاّبصلا

 تاومسلا قلخ هللا نإ ةريره ابأ اي» :لاقف يديب ذخأ ة۶ يبنلا نأ :ةريره يبأ نع

 ةبرتلا قلخو «عباسلا موي شرعلا ىلع ىوتسا مث «مايأ ةتس يف امهنيب امو نيضرألاو

 رونلاو «ءاثالثلا موي رشلاو «نينثإلا موي رجشلاو .دحألا موي لابجلاو «تبسلا موي

 دعب راهنلا نم ةعاس رخآ يف ةعمجلا موي مدآو «سيمخلا موي باودلاو ءاعبرألا موي

 كلذ لجأ نم ءاهثيبخو اهبيطو اهدوسأو اهرمحأب ضرألا ميدأ نم هقلخ ءرصعلا

 .«ثيبخلاو بيطلا مدآ نم هللا لعج

 هثيدحو «يدزألا هنّيلو هثيدح بتكُي متاح وبأ لاقو ؛نيعم نبا هقثو رضخألا

 . هدارفأ نم بيرغ ثيدحلا اذهو ؛ةعبرألا نئسلا يف

 :[قودص رضخألا نأ حّجر نأ دعب مامإلا لاق]

 درفتي مل هنأ ىلع دانسإلا ديج ثيدحلاف مهلك تاقث دانسإلا لاجر ةيقبو

 ملسم هجرخأ دقف «ةعبسلا مايآلا ةيقب يف اهريغو «تبسلا موي ةبرتلا قلخ ركذب

 و يا



 يف هتجرخ دقو ءاًعوفرم هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ىرخأ قيرط نم هريغو
 لوأ يف ةروكذملا ةيآلل فلاخم هنأ مهضعب مهوت دقو (1877) مقر "ةحيحصلا"

 هتقّلع اميف هتنيب تنك امك كلذك سيلو ؛" ةدجسلا " ةروس لوأ يف يهو «ثيدحل

 ريغ يه ثيدحلا يف ةعبسلا مايألا نأ كلذ ةصالخو :(0175) "ةاكشملا " ىلع

 هارجأ يذلا ليصفتلا نم ءيش نع ثدحتي ثيدحلا نأو «نآرقلا يف ةتسلا مايأل

 فقأ نأ لبق عمجلا اذه ناكو ءهفلاخي الو «نآرقلا ىلع ديزي وهف :ضرألا ىلع هلل

 هلل دمحلاق .عمجلا نم هيلإ تبهذ تنك اميف حيرص وه اذإف ءرضخألا ثيدح يلع

 .تاحلاصلا مت هتمعنب يذل

 (115-١١١ص)"ولعلا رصتخم"

 هنم باب [1۱1۸٦]

 موي ةبرثلا هللا قلخ» :لاقف يديب لاب هللا لوسر ذخأ :لاق ةريره يبأ نع

 هوركملا قلخو «نينثالا موي رجشلا قلخو .دحألا موي لابجلا اهيف قلخو «تبسلا

 مدآ قلخو «سيمخلا موي باودلا اهيف ثبو «ءاعبرألا موي رونلا قلخو «ءاثالثلا موي

 رصعلا نيب اميف راهتلا نم ةعاس رخآو قلخلا رخآ يف ةعمجلا موي نم رصعلا دعب
 ملسم هاور. «ليللا ىلإ

 :[مامإلا لاق]

 ؛هوجولا نم هجوب نآرقلل فلاخمب وه سيلو «ةتبلا هدانسإ يف نعطم الو
 ءاهدحو ضرألا ىلع قلخلا ةيفيك لِصَقُي ثيدحلا نإف «مهضعب همهوت امل ًافالخ
 ناك ضرألاو تاوامسلا قلخ نأ ىلع نآرقلا صنو ؛مايأ ةعبس يف ناك كلذ نأو

 ريغ ةتسلا مايألا هذه نأ لامتحال كلذ ضراعي ال نيموي يف ضرألاو «مايآ ةتس يف



 ةلحرم نع ثَّدَحت - ثيدحلا ينعأ - هنأو ؛ثيدحلا يف ةروكذملا ةعبسلا مايألا

 هديؤيو «ىنكسلل ةحلاص تراص ىتح ضرألا هجو ىلع قلخلا روطت لحارم نم
 نوسمخ هرادقم اهضعبو ءةنس فلأك ىلاعت هللا دنع مايألا ضعب نأ ركذي نآرقلا نأ

 انمايأ نم ةعبسلا مايألاو ؟ليبقلا اذه نم ةتسلا مايآلا نوكت نأ عناملا امف ؛ةنس فلأ

 . نآرقلا نيبو هئيب ضراعت الف ذئئيحو «ثيدحلا حيرص وه امك ؟هذه

 .(19594 /۳" حيباصملا ةاكشم قيقحت "

 # تبسلا موي ةبرتلا هللا قلخ# ثيدح ىنعم باب 73
 ؟مالسإلا خيش هفعِض لهو

 هللا همحر ملسم مامإلا..ملسم هيوري يذلا ثيدحلا :لوألا لاؤسلا :لئاسلا

 همحر ةيميت نبا مامإلل تأرق دقلف «ةبرتلا :تبسلا موي لجو زع هللا قلخ ام لوأ هنأ

 ىلع فوقوم يراخبلا هاور دقو «للعم هنأب :ثيدحلا اذه ىلع لوقي هنأب هللا

 .ةباحصلا دحأ

 ؟لاق نم :خيشلا

 .لوقلا اذه لوقي ةيميت نبا خيشلا ثحب :ةلخادم

 .خيشلا ىلع تمهو تنأ ءال :خيشلا

 ؟اذام :ةلخادم

 يراخبلا نأ :لوقيام خيشلا «خيشلا ىلع تأطخأ..تمهو :خيشلا

 .ًافوقوم هاور

 ؟لوقي اذام الإو :ةلخادم
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 .فقولاب هلعأ :لوقي :خيشلا

 ؟لوقي اذام :ةلخادم

 .هلعأ :خيشلا

 .فقولاب هلعأ :ةلخادم

 .ًافوقوم هاور نيبو فقولاب هلعأ نيب ناتشو معن :خيشلا

 .حيحص «معن :ةلخادم

 .هريغ !بيط :خيشلا

 .ثيدحلا ححصت تنأ ًاعبط :ةلخادم

 .كش الو معن :خيشلا

 مايأ لوأ نأ ىلع لدتسي :ينعي ثيدحلا اذه هليلعتب ةيميت نبا... :ةلخادم

 يف ضرألاو تاوامسلا قلخ لجو زع هللا نآو ءدحألا ؟اذام يه يذلا عوبسألا

 ىلع انآ ينتباصأ يتلا ةهبشلا هذه فيك «ةلأسملا هذه يف مدآ قلخ ركذي ءمايآ ةتس

 ؟ثيدحلا وه ام مايأ ةتس ريغ هلاحل مدآ قلخ نأ :لوقن ردقن :ينعي هنأ

 .هصن تبعوتسا ثيدحلا تنأ :خيشلا

 .ًابيرقت :ةلخادم

 .ليمج :خيشلا

 .هتمهف يذلا حرشلا انأ :ينعي هصن لك سيل :ةلخادم

 حرش لبق «حورشملا بعوتسم نوكت كدب حرشلا لبق !سأب ال :خيشلا

 محم



 قلخ ركذ ثيدحلا يف له نآلا كرُكَذأس انأف .ثيدحلا بعوتست نأ بجي ثيدحلا

 ؟ضرألاو تاوامسلا

 .ءيشلا لوأ ةبرتلا ءال :ةلخادم

 هب تثّدحت امب ثدحتي الو قلعتي ال ثيدحلا :كيلع ىقلُي امل هبتنا ًاذإ :خيشلا

 ينأن ىتح مايأ ةتس يف ضرألاو تاوامسلا قلخ هللا نأب حرصت يتلا ةميركلا ةيآلا

 قلخ امع ثدحتي طقف ثيدحلا اذه نآل ؛ةيآلا فلاخي ثيدحلا اذه نأب :لوقنو

 .طقف ضرألا يف ةديدج تافرصتو تاقولخم نم دجوأو لجو زع هللا

 20:75:85 /5ه9) "رونلاو ىدهلا"

 ا ٩۱٤



 (تاقرفتم)

 تاوامسلاك عبس نيضرألا باب 1

 :[ص هللا لوسر لاق]

 «ةيصولا كيلع اق ىنإ :هتيال لاق ةافولا هترضح امل اب ًاحون هللا ىبن نإ)

 عبسلا تاومسلا نإف «(هلا الإ هلإ ال) ب كرمآ «نيعثا نع كاهنأو نيتنثاب كرمآ

 نهب تحجر ةفك يف هللا الإ هلإ ال تعضوو ءةفك يف تعضو ول عبسلا نيضرألاو

 نهتمصق ةمهبم ةَقَّلَح نك عبسلا نيضرألاو عبسلا تاومسلا نأ ولو «هللا الإ هلإ ال

 ءقلخلا قزري اهبو ءيش لك ةالص اهنإف ؛هدمحبو هللا ناحبسو ءهللا الإ هلإ ال

 هانفرع دق كرشلا اذه هللا لوسر اي :ليق وأ :تلق :لاق ءركلاو كرشلا نع كاهنأو

 :لاق ؟نانسح ناكارش امهل ناتتسح نالعن اندحأل نوكي نأ :- لاق - ؟ربكلا امف

 :لاق ؟هيلإ نوسلجي باحصأ اندحأل نوكي نأ وه :لاق.ال

 .«سانلا صمغو قحلا هفس» :لاق ؟ربكلا امف هللا لوسر اي :ليق. ال

 :[مامإلا لاق]

 :"اهنم" :ةريثك دئاوف هيفو...

 نيحيحصلا يف ةريثك ثيداحأ هيفو. تاوامسلاك عبس نيضرألا نأ ..

 ىلإ تفتلت الف. ددعلاو قلخلا يف يآ #نهلثم ضرألا نمو تاوامس عبس قلخ#

 ۹۱ 0 | ا ا اا



 ملع هيلإ لصو امب ًارارتغا اضيأ ددعلا يف ةيلثملا يفن ىلإ لوؤي امب اهرسفي نم
 عبس نوملعي ال مهنأ عم ! نيضرأ عبس نوملعي ال مهنأو يِقّرلا نم نييبروألا

 عم مهريغو نييبروألا لهجب هلوسر مالكو هللا مالك ركتنفأ ! اضيأ تاوامس

 هللا قددصو «هب مهلهجب املع اودادزا نوكلاب املع اودادزا املك مهنأ مهفارتعا

 ...اليلق الإ ملعلا نم متيتوأ ام و## :لوقي ذإ ميظعلا

 "الصحبحة")1١/1١/ 057859 0551(.

 ؟ًالسن خسمل هللا لعج له باب ]7

 .«لسن نم خسمل هللا لعج اما :ثيدحلا يف تبث :ةلخادم

 .ملسم مامإلا هجرخأ حيحص ثيدح اذه «معن :خيشلا

 .ثيدحلا اذه ىنعم :ةلخادم

 مايأ ةثالث اوثكم ءالؤه ريزانخو ةدرق دوهيلا خسم امل لجو زع انبر :خيشلا

 لوقي وأ نظَي امك السن مهل هللا لعجي مل ءالؤه نوخوسمملا ءاوديبأ مث نيخوسمم

 أطخ اذه «ناسنإ هلصأ اذه نأ اثم درقلا ةصاخبو ينالفلا ناويحلا نأ سانلا ضعب

 امو ءادورق دوهيلا ىلاعتو كرابت هللا خسمي نأ لبق اًدوجوم ناك درقلا مالكلا نم

 ثيدحلا نأ دهاشلاق :مهنودهاشي اوناك نيذلا دورقلاك مهلعجيل الإ اًدورق مهخسن

 ال تاناويحلا هذهف تاناويحلا ضعبب ىلاعتو كرابت هللا مهخسمي موق يأ نأ ينعي

 .مهينفيو مهديبي امنإ السن اهل هللا لعجي

 (00:78:11/17) "تارامإلا ىواتفو ةلئسأ"

 ہا 1



 ريرحتو ثداوحلا لسلست ةلأسم ىلع مالكلا باوبأ عامج

 (كلذ يف مالسإلا خيش لوق

  5ب “3 5١





 اهل لوأ ال ثداوحب لاق نم ىلع درلا باب ]١١140[

 قلخ ام لوأ نإ» :لوقي و هللا لوسر تعمس :لاق ءتماصلا ني ةدابع نع

 ءيش لك ريداقم بتكا :لاق ؟بتكأ اذامو «بر اي :لاق «بتکا :هل لاقف «ملقلا هللا

 .«ةعاسلا موقت ىتح

 .(حيحص)

 :[ مامإلا لاق]

 لوأ ال ثداوحب :ءاملعلا نم لوقي نم ىلع درلا ىلإ ةفيطل ةراشإ ثيدحلا يف

 !هل لوأ ال ام ىلإ اذكهو قولخمب قوبسم وهو الإ قولخم نم ام هنإو اهل

 ١۴۳(. مقر) "ةحيحصلا ثيداحألا ةلسلس" اذهل عجارو.لمأتف

 .(558 ص)"ةيواحطلا ةديقعلا حرش قيقحت"

 ثداوحلا لسلست ةلأسم يف مالسإلا خيش مالك لوح باب 3

 :[ 2م هللا لوسر لاق]

 . ؟نوكي ءيش لك بتكي نأ هرمأو ملقلا ىلاعت هللا هقلخ ءيش لوأ نإ)

 :[ لاق مث.هب هانمجرت امي مامإلا هل مجرت]

 ىف ةخسار ةديقع كلذ راص ىتح سانلا هلقانتي ام در ىلإ ةراشإ ثيدحلا ىف

 سيلو. ىلاعتو كرابت هللا قلخ ام لوأ وه يدمحملا رونلا نأ وهو مهنم ريثك بولق

 ... ةحصلا نم ساسأ كلذل

 نع كلذ يف صن الو «قولخم لوأ وه شرعلا نأب لوقي نم ىلع در هيف و

 مس



 ًاداهتجاو ًاطابنتسا - هريغو ةيميت نباك هلاق نم هب لوقي امنإو اچ هللا لوسر

 قلأسملا يف صن هنأل ىلوأ - ىرخأ ثيداحأ هانعم يفو - ثيدحلا اذهب ذخألاف

 . مولعم وه امك صنلا دروم يف داهتجا الو

 ول ليوأتلا اذه لثم حصي هنأل ءلطاب شرعلا دعب قولخم ملقلا نأب هليوأت و

 لثمو امأ «ملقلا اهنمو اهلك تاقولخملا لوأ شرعلا نأ ىلع عطاق صن كانه ناك

 . ليوأتلا اذه زوجي الف «دوقفم صنلا اذه

 الإ قولخم نم ام هنأو ءاهل لوأ ال ثداوحب لوقي نم ىلع ًاضيأ در هيف و

 اذه :لاقي نأ نكمي ال ثيحب «هل ةيادب الام ىلإ اذكهو :هلبق قولخمب قوبسمو

 .قولخم لوأ

 ًاعطق هلبق سيلف «قولخم لوأ وه ملقلا نأ نّيَعّبو لوقلا اذه لطبي ثيدحلاف

 ًالواحم ةفسالفلا ىلع هدر يف مالكلا هللا همحر ةيميت نبا لاطأ دقلو. قولخم يأ

 رثكأ هلبقت الو «لوقعلا هيف راحت امب كلذ ءانثأ يف ءاجو ءاهل لوأ ال ثداوح تابثإ

 هنأ عم ءاهل لوأ ال ةميدق تاقولخملا نأب لوقي هنأب هموصخ همهتا ىتح «بولقلا

 لوقي كلذ عم هنكلو «مدعلاب قوبسم وهو الإ قولخم نم ام هنأب حّرصيو لوقي
 ام ىلإ ثداوحلا لسلستب هريغو وه لوقي امك. هل ةيادب ال ام ىلإ ثداوحلا لسلستب

 نأ دون انك مكو ثيدحلا اذهب ضوفرم وه لب «لوبقم ريغ هنم لوقلا كلذف «ةياهن ال
 مالكلا ملعو ةفسلفلاب هيبش هيف مالكلا نأل «جلوملا اذه هللا همحر ةيميت نبا جلي ال

 نيح هللا همحر كلام مامإلا قدص نكلو ؛هنم ريفنتلاو ريذحتلا هنم انمّلعت يذلا

 . " )أ رقلا اذه بحاص الإ هيلع درو دَر الإ دحأ نم انم ام " :لاق

 .(؟ 7-08 هزل ١/ /١)"ةحبحصلا"

 لل
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 ثداوحلا لسلست ةلأسم ىف قحلا لوقلا باب 1

 ؟ثداوحلا لسلست ةلأسم ىلع ءاملعلا مالك يف قحلا ام :لاؤس

 ناك نظأ دهعلا ةبيرقلا سلاجملا ضعب يف اًضيأ هنع انملكت اذه :خيشلا

 اذهب لوقلا ىرنال انثأ :راصتخاب باوجلا ءذاعم وبأ سلجم ىف ثحبلا اذه

 :نينثا نيببسل

 نودب قولخم لوأ تابثإو «قولخم لوأ تابثإ عم ضراعتي هنأ :لوآلا ببسلا

 ام :لاق «بتكا :لاقف «ملقلا هللا قلخ ام لوأ» :هلوق وهو مالسلا هيلع لوسرلا

 ءاهل لوأ ال ثداوحب لوقي يذلا «ةمايقلا موي ىلإ نئاك وه ام بتكا :لاق «بتكأ

 اذكهو «قولخم هلبقو الإ قولخم نمام :ةحارص لوقي وه مَدِقلا يف لسلستلابو

 قلخ ام لوأ» :ركذلا فنآلا مالسلا هيلع هلوق عم اذه قفتي فيك «هل لوأ ال ام ىلإ

 ؟«ملقلا هللا

 ضعبل مهف امنإو فلسلا نع هدورو مدع عم اذه لوقلا نأب كلذ ىلإ فاضي

 يأرلا درجمب اًدج ريطخ رمأ..يبيغ رمأ نع ثدحتلا يف لوخد فلخلا ةمئأ

 نأ انيلع لب ءاهيف عسوتن نأ يغبني ال اًعيمج ملعن امك ةيبيغلا رومألاو ءداهتجالاو

 .رمألا ىهتناو صنلا دنع فقن

 اذه نأ :لوقي ةيميت نبا يذلا :ينعي انأرق اميف اذه ثيدحلا ... :ينعي :ةلخادم

 له نآلا نكل ءةيفرظلا ىلع بوصنم :"لوأ"ف «ملقلا هللا قلخ ام ٌلوأ» :ءاج ظفللا

 ؟لوأ ظفلب :ينعي تاياور تتبث



 اذه تددرف ةيواحطلا حرش جيرخت يف اًميدق هتنيب انأ اذهو ءاذه وه :خيشلا

 .لصألا متنأو برعلا متنأ امأ برعتم انأف ءيش حص نإ انأف

 .ال ال :ةلخادم

 بخو أدتبم :(ملقلا هللا قلخ ام ُلوأ» اذكه ةياورلا :كل لوقأ ال :خيشلا

 ةممتم ةيفانختسا ةلمج مث ءاًريخ عوفرمو أدتبم عوفرم امنإو بصن انه سيلف «ةمايقلا

 .. لوألا مالكلل

 .اذه ىلع ىشميو اًقرظ هرابتعا ىنعي نكمم ةياورلا تتبث ول :ةلخادم

 دنع ول لعجا :ةذخاؤم الو راثآلا ضعب يف ءاج امك نكل !تبث ول :خيشلا

 لوأ يف ءاملعلا فلتخا دقل :هتيمهأ هل اًمالك اًمنآ تلق ىسنت ال مث .بكوكلا كاذ

 فالخلا اذه ىكح وه اهل لوأ ال ثداوحب لوقي يذلا نأ ىلإ ترشأو :قولخم

 «ةيفرظلا ىلع بوصنم :لوأ نأ :هسفن يف ماق امل ثيدحلا اذه فالخ حجرو

 امك مهم اذهو ءاهلك ىوعدلا تضقتتا :اَذِإ .شرعلا وه قولخم لوأ :لاقو

 .مكافخي ال

 نم قبسأ وه لوقي «قولخملا لوأ ام..قولخم لوأ :لوقي الءال :ةلخادم

 ..قولخم لوأ وه لوقي ال «ملقلا

 .شرعلا وه قولخم لوأ نأ حجري وهو «قولخم
 ٠٠١:٠٠:١٤( /۲) "ةيدملا ثاءاقل"
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 ثداوحلا لسلست ةلأسم يف ةيميت نبا لوق يف باب ا.

 ثداوحلا عاونأ نوكت نأ نم عنام ال :هلوق يف هيمين نبا دصقي اذام :لاؤسلا

 ؟اهل لوأ ال وأ ةقولخم ريغ

 ةصاخبو انيدل موهفم ريغ هنكلو ءأدج حضاو هدصقي يذلا دصقي اذه :خيشلا

 «بتكا :هل لاقف ءملقلا هللا قلخ ام لوأ» :مالسلا ةالصلا هيلع هلوق يفاني هرهاظ نأ

 .«..ةمايقلا موي ىلإ نئاك وه ام بتكا :لاق ؟بتكأ ام :لاق

 انآ كش البو ءاهيف ةيميت نبا مالسإلا خيش عابتا زوجي ال ةلأسملا هذه كلذلف

 نكلو كردن ال ام كردي دق ءاكذو ملعو لقع نم ىتوأ امب ةيميت نبا نأ يداقتعا

 . إب هللا لوسر وهو موصعملل الإ كردن ال امب ملسنال نأ انمّلعت هلثم نم نحن

 ال ام ىلإ..هلبقو..هلبقو ءقولخم هلبقو الإ قولخم نم ام :لوقي امنيح وهف
 ءيش مهفلاو ء«همهفت نأ عيطتسن ناك نإو «هلقعن نأ عيطتسن ام مالك اذه ءهل لوأ

 .رخآ ءيش لقعلاو

 «قولخم لوأ وهف «ملقلا هللا قلخ ام لوأ» :مالسلا هيلع هلوق دنع فقن كلذل

 .قولخم هلبق سيل وه :ًاذإف «قولخم لوأ وه ناك اذإف

 .هيف هعبتن الو ةيميت نبال يأرلا اذه عدن كلذلف

 (مالسإلا قيرط ٠٠:٠٠:٤١ /516) "رونلاو ىدهلا "

 ةنسلا لهأ لوق نيب قرفلا باب 3

 ثداوحلا لسلست ةلأسم يف ةفسالفلاو

 مدقو ةنسلا لهأ نم هب لاق نم دنع ثداوحلا لسلست نيب قرفلا ام :لاؤسلا

 .لوألا لاؤسلا اذه ؟ةفسالفلا دنع ملاعلا
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 نمام هنأب حّرصُي ثداوحلا لسلستب ةنسلا لهآ نم لوقي يذلا :خيشلا

 .كلذ نولوقي الف ةفسالفلا امآ «مدعلاب قوبسم وهو الإ قولخم

 .حضتني هيف امب ءانإ لكو ءاننيب توافتلا اذه مكبسحو

 (01 :ةال:١1 )٤۹۱/ "رونلاو ىدهلا"

 «لو اهل تاقولخملا نوک نم مزلي له باب ]١١55[

 ؟لوأ اهل ثداوحلا نأ

 لوأ نأ ىلع لدي يذلا ثيدحلا :ةحيحصلا ةلسلسلا يف تلق !خيش اي :لاؤس

 نأ نم مزلي لهف «لوآ اهل ثداوحلا نأ ىلع كلذب تللدتساو ملقلا وه قولخم

 ...ريخ هللا مكازجو «لوأ اهل ثداوحلا نأ لوأ اهل تاقولخملا

 لكو «ثداح قولخم لك ؟ثداوحلاو تاقولخملا نيب قرفلا ام :خيشلا

 ؟ديري يذلا ام يردأ ام «قولڅم ثداح

 .لاؤسلا بحاص انأ خيش :ةلخادم

 .لضفت :خيشلا

 هللا مالك يتأيو اشم مالكلا يف امك ثدحت ..هللا تافصب دصقأ انآ :ةلخادم

 رهف هداحآ ثيح نمو ؛ميدق وه هعون ثيح نم مالكلا نأ دصقأف ءءاشي ىتم

 .. ثداوحلا لخدي لهف هتدصق يذلا اذهو «ثداح

 ؟كلذك تاقولخملا لهف «هتافص نم ةغص مالك نكل !بيط :خيشلا

 ال :ةلخادم

 .معن ءاّمامت ناقرتفي :اذإف :خيشلا
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 .لوأ اهل سيل ثداوحلا كلت نأ :لوقن له :ةلأسملا هذه ىلع :ةلخادم

 ؟«ملقلا هللا قلخ ام لوآ» :مالسلا هيلع هلوقو :خيشلا

 قلخو قلاخ :اذكه انرّوصَت ول...ينعي سجلا دصقأ انأ ءال :ةلخادم

 قلخلا :لوقنف ءةلأسملا هذه سانلا نم ريثك ىلع لكشي هلعلف «قولخمو

 ..ميدق وه

 .ميدق قلاخلا ةفص قلخلا :خبشلا

 وه قولخملا نأو «ىلاعتو هناحبس هتاذب هللا وه قلاخلاو ؛معن :ةلخادم

 لوأ شرعلا نأ ءاج امو !بيط «ملقلا وه يذلا تاقولخملا لوأ ربتعي... ؛ثداحلا

 .تاقولخملا

 .مالسلا هيلع لوسرلا نع ءاج سيلو لوق اذه مالكلا اذه يوتسي ال :خيشلا

 .(ءاملا ىلع هشرع ناكو) :ثيدح يف... :ةلخادم

 قولخم لوأ شرعلا نأ ءاج امو :تلق تنأ نكل «فرعأ انآ !سأب ال :خبشلا

 اًطابنتسا ام مكحل طاينتسالا نيب ريبك قرف كانهو ؛مالكلا اذهل لصأ ال :تلق

 هيلع لوسرلا هب حرص مكح نيبو ءأطخ نوكي نأ نكميو اًباوص نوكي نأ نكمي

 امك ثيدح يأ يف دجوي ال :ينعأ هل لصأ ال اذه :كل تلق انآف ءاًحيرصت مالسلا

 هنوک نکل «قولخم هنأ شرعلل لاق هنأ دجوي ال قولخم لوأ هنأ ملقلل لوسرلا لاق

 كلذ لبق اًئيش قلخي مل هنأ نيبي ال اذه ءاملا ىلع هشرع ناكو» :مالسلا هيلع لاق
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 ثيدح ناكو ؛ثيدحلا اذه يف نيم ريغ اذه ناك اذإف هيلع هشرع ناك يذلا ءاملا
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 لك ىلع ٍلئنيحف ملقلا ريغب حيحصلا ثيدحلا هذه ىنعم لمتحي يذلا صنلا ىلإ

 قولخم لوأ وه ملقلا ناك ءاوس - اناث اًروط ذخأي ثحبلا نآلا - ناك ءاوس لاح

 نيفلتخملا عيمج نيب ءاقتلا ةطقن كانه :اًذِإف «شرعلا هيلع ناك يذلا ءاملا ناك وأ

 يف فالخلا امنإ ؟ال وأ اذه حص «قولخم لوأ كانه نأ قولخم لوأ نييعت يف

 ةيميت نبا بئاجعلا نم اذهو ءاوفلتخا نيذلا دنع فالح ال نكل «هنييعتو هديدحت

 وه له :قولخم لوأ يفاوفلتخا ءاملعلا نأ فالتخالا اذه ىكح هسفن

 هنأ هيلع قفتم ءيش كانه اًذِإف هرخآ ىلإ ؟ءاملا وه له..ملقلا وه له..شرعلا

 ؟تاقولخملا نم لوألا اذه وه ام هيف فلتخم ءيش دجوي «قولخم لوأ دجوي

 .ليقو لبق

 .معن ملقلا هللا قلخ ام لوأ :اّقنآ انركذ امك حيرصلاو

 «ةحيرص ةلالد هيف سيل هنأ :لوقي مهضعب :ثيدحلا اذه... !خيش :ةلخادم

 ملقلا هللا قلخ ام لوأ» :موهفملاب نوكي نكمم هيف نأ :نولوقيو اهنولوؤي مهو

 ءاذك لعفا :هل لاق بابلا نم نالف لخد ام لوأ :لوقي امك :ينعي «بتكا هل لاقو

 .. ىلع ةلالد هيف سيل :لوقي

 اذكه سيل ثيدحلا «لاق قلخ ام لوأ «ةرابعلا ترّيغ تنأ رظنا رظنا :خيشلا

 دري انه "لاق" :لاق ول امأ..مالك فانئتسا لاقف ءةمات ةلمج «ملقلا هللا قلخ ام لوأ»

 .اهتركذ تنأ يتلا ةهبشلا

 .. ةفطاع نآلا واو :ةلخادم

 :مالسلا هيلع هلوق نم ردابتملا وه ام ؟دعاوقلل عجرن ؟ردابتملا وه ام :خيشلا

 ىلإ نئاك وه ام بتكا :لاق ؟بتكأ ام :لاق «بتکا :هل اقف «ملقلا هللا قلخ ام لوآ»
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 نأ لامتحا اهيف ةيضقلا نأ به مث ءضعب يف اهضعب ةطبترم لمج اهلك «ةمايقلا موي

 ؟لامتحا اهيف ام «قولخم لوأ شرعلا وأ «قولخم لوأ ءاملا :لوقي

 .اهيف :ةلخادم

 ليلدلا لعجي ثيحب ىوقأ :ينعي نيلامتحالا يأف :لامتحا اهيف :خيشلا

 .معن «ملعأ هللاو :ىوقأ اذهو .فعضأ لوأت ةرذ هيفام يذلا نأ كش ال «فعضأ

 نأ تدرأ ينكل ءهيلإ متبهذ ام نّبعت :ينعي ةنسلا يف خيش... يأر يف :ةلخادم

 هللا هقلخ ءىش لوأ» :ةنسلا باتك ىف ةروكذم ىهو ءاذه لثم ىلع درلا فرعأ

 ؟خيش اي ىنعملا اذه حّجرت كلعل ءيش ةفاضإف «بتكا :هل لاقف «ملقلا

 «لاق :ةظفل نيب نوقرفي ةهبش هدنع يذلا اذه نكل «كلذك وه «معن :خيشلا

 ثيح نم ةملكلا هذه لوح تندند انأ ؛ةياورو «لاقف :نيبو ؛ةميدق رظن ةهجو اذهو

 وه لاق نوكي «..لاق ملقلا هللا قلخخ ام لوأ» :لاق ول هنأل ؛اهيف ةياورلا ةحص تابثإ

 وأ ًادتبم تمت «ملقلا هللا قلخ ام لوأ «ملقلا انه ربخلا امنإو ءةلمجلا هذهب ربخلا

 ربخلا وه ملقلاف ءنإ مساو «بصن لحم يف هذه :هللا قلخ ام لوأ ؛هريخو مسا

 .ىنعملا فلتخيف ءريخلا وه ةيلاتلا ةلمجلا ريصت ذئييحف "لاق" :لاق ولامأ «نإل

 ۷:٥۳::٠١( /ب١٤)" رولا ةلحر"

 اهل لوأ ال ثداوح :ةلأسم لوح باب ©( 37

 نم ىلع كلاب لوطت كدب سب !ثداوحلا لسلست عوضوم يف لاؤس :لاؤس

 ؟ةدهاشملا ءايشألا نم وه ملقلاب دوصقملا له «ملقلا ثيدح لثم !انخيش
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 .. مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا لوق :ينعي

 ؟ةدهاشملا :خيشلا

 .معت :ةلخادم

 .دوصقملا سيل ءال :خيشلا

 ..لاؤسلا لأس يذلا انخيش !بيط :ةلخادم

 ؟لأس يذلا نم :خيشلا

 .. اولأس امدنع نميلا لهأ «نميلا لهأ :ةلخادم

 .ملقلا نع اولأس ام نميلا لهآ :خيشلا

 ؟رمألا اذه لوأ نع مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا اولأس سيلأ :ةلخادم

 ؟ملقلا باوجلا ناك معن :خيشلا

 .نيثيدحلا نيب سابتلا يدنع حبصأ «ًاوفع ًاوفع :ةلخادم

 . لضفت : خيشلا

 ةياورلا يفو «هلبق ءيش نكي ملو هللا ناكل :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق :ةلخادم

 ..ملقلا ثيدح رخآلا ثيدحلا يف..هريغ ىرخألا

 ؟وهو ملقلا ثيدح !وهو :خيشلا

 ؟بتكأ ام :لاق «بتكا :هل لاقف ملقلا ىلاعتو كرابت هللا قلخ ام لوأ» :ةلخادم

 ..(نوكيس امو نئاك وه ام بتكا :هل لاق

 ؟معن..ةمايقلا موي ىلإ ؛معن ناك وهام :خيشلا
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 عجرن..انلق ولو ءنيثيدحلا نيب طبرن فيك :نآلاف «ةمايقلا موي ىلإ :ةلخادم

 ناك تارتفلا نم ةرتف يف له (۷٠٠:دوه)# ديري اَي ُلاَّعَق# :لوقت يتلا ةيكلل ًاضيأ

 رمتسا مث ملقلا قاخ لوأ ناكو ملقلا قلخ ةياغل لعفلا نع لَّطعُم ىلاعتو كرابت هلل

 ؟قلخلا يف

 .هملحب كذخأي هنأ خيشلا نم تبلط امدنع ًاروذعم تنك :خيشلا

 .خيش اي ةعجرلا طخ ظفحأ ءًاعبط :ةلخادم

 ؟يعرش وه ًافنآ هب تقطن يذلا قطنملا اذه «معن :خيشلا

 ؟لمعلا نعو قلخلا نع ًالّطعُم كلذ لبق هللا ناك له هنأ :خيشلا

 اهيف يدنع لصح ةلأسملا :ينعي ءةلأسملا مهفأ نأ ديرأ انآ انخيش :ةلخادم

 ..اهمهفأ نآ ردقأ مل اهيف عجارأ انأو سمأ ىلإ ؛لاكشإ

 ..فقتس... كيلع نّئَبُم :خيشلا

 ؟قياضملا هذه يف كلخدي يذلا ام

 ؟اهمهفأ نأ نودب اهيلع رمأ ..ةلأسملا هذه ىلع ترمف باتك ىفأرقأ :ةلخادم

 ؟اهيلع ميركلا نآرقلا صن يف..اهل لوأ ال ثداوح :خيشلا

 ..ينرذعاو ًاعبط يتفرعم بسح (١1:دوه)4ُديِرُي اّن لاَ :ةلخادم

 يف ام وأ صن يف :لقت مل :ةديحلا وهو ىودعلا تراس رهاظلا :خيشلا

 ءاهل لوأ ال ثداوح كانه نأ ينعت ةيآلا نأ مهفأ ال انأو ةيآلا يلع تولت..صن

 م



 ول

 ريغلا امنإو هريغ نم روبجم ريغ هللا نأ فرعي ملسم لك (۷٠٠:دوم دیر ال لاف

 كانه له :يلاؤس انأ نكل 207:هوه)4ٌديِرُي ا ٌلاَّمَق وهف «هنم ًاروبجم نوكي دق

 ؟اهل لوأ ال ثداوح ةفسلف..صنلا اذه رّرقُي تأرق اميف وأ تملع اميف صن

 (۷٠٠:دوه) ديرب اَي لاق قباسلا كباوج نيب قرفلا فيك تيأرأ :خيشلا

 ًاعرستم تنك كنأ نيبت نيباوجلا نيب انعمج اذإ ىنعمف «نآلا كباوج نيبو

 اي لق هنأب نمؤن ًاعيمج اننأل 10:دوه24ُدِيِرُي اي لاق :كلوق يف
 ثداوح كيلإ هجوملا لاؤسلا عوضومب ةقالع هل سيل نكلو (7١1:دوه)ُذيِرُي

 .اهل لوأ ال

 ثيدح تركذو نيصح نب نارمع ثيدح تركذ لاؤسلل كحرط ءانثأ ىف

 ؟امهنيب قيفوتلا فيك..ملقلا

 اهوغلبأ دقو أريح هللا مهازج ثيدحلا ءاملع اهركذ يتلا قيفوتلا هوجو نم

 :كلذ نمءامهنيب ضراعتلا ودبي نيصن نيب قيفوتلا هوجو نم هجو ةئام نم رثكأ ىلإ

 هنا ع 00 3 8 1 .٠
 ؛نيصنلا نم مهوتملا فالتخالا عوضوم يف حيرص نيصنلا يأ ىرت نأ -

 وه قولخم لوأ ديدحت يف حيرص نارمع ثيدحأ :لاؤسلا اذه كيلإ هجوي نآلاف

 ؟ملقلا ثيدح مأ شرعلا

 .. نارمع ثيدح :ةلخادم

 ديعأو ءطقف اذه وأ اذه :يل لق ؛ثيدحلا يل ديعت نأ كلأسأ ام ءال :خبشلا

 مآ نارمع ثيدحأ قولخم لوأ ىلع ةلالدلا يف حرصأ نيثيدحلا يأ :لاؤسلا

 ؟ملقلا هللا قلخ ام لوأ ثيدح
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 .ملقلا ثيدح..ملقلا يمهف بسح :ةلخادم

 .ًالوأ اذه ءضراعتلا لاز :ًاذإ هه :خيشلا

 لوأ وه شرعلا نكل قولخم لوأ وه سيل ملقلا نأ كريغو تنأ مهفت دق :ًايناث

 ؟حص «قولخم

 .شرعلا لبق ءيش نكمم :ةلخادم

 ؟حصب سيل وأ حص ينبجت مل :خيشلا
 .تاقولخملا لوأ وه ملقلا نأ ثيداحألا هذه نم همهفأ يذلا انأ :ةلخادم

 تنأ ناك اذإ !بيط ؛ليوط راوشم يلع ترفو كريخ رت !بيجع :خيشلا

 ام لوأ» :مالسلا هيلع هلوقل ًاضراعم كاذنيح نوكت الأ «كعم انأو مهفلا اذه مهفت

 ؟قولخم ملقلا لبق نوكي نأ نكمي «ملقلا هللا قلخ

 .ًاتكمم سيل ءال :ةلخادم

 رعشت الأ ءملقلا وه قولخم لوأ نأب انعم دقتعت تنأ تنك اذإ :لوقأ :خيشلا

 ..قولخم لوأ وه سيل ملقلا نوكي نكمي لوقت نيح كنأ

 سيل :هنأ لوقأ نكمم سيل ؛داقتعالا اذه دقتعأ انأ نكمم سيل ءال :ةلخادم

 ؟قولخم لوأ نوكي ملقلا ًانكمم

 ؟حص هللا ىلإ بتف اذه تلق دق نكل :خيشلا

 .طوبضم :ةلخادم

 .اهل لوأ ال ثداوح ةلأسم تهتنا :خيشلا



 .. ملقلا لبق انخيش !بيط :ةلخادم

 لوأ يف نأ لوقت كنأ امإ :نوكي اذكه ام :عجرت نأ ديرت ؟تلز ام :خيشلا

 :لوسرلا لاق امك الإ لوقت ال وأ «ملقلا لبق لوأ يف :لوقت نأ امإ :ًاوفع..قولخم

 تلق اذإو ٌةهادب هريغ لوق لطب لوسرلا لوقب تلق اذإف «ملقلا هللا قلخ ام لوأ»

 .كافخي ال ام هيفو لوسرلا لوق تلطبأ لوسرلا لوق فالخب

 ..اذه لوقن ام هللا ءاش نإ ءال :ةلخادم

 انيبن مالك هيف فلاخن ءيشب اننهذ لغشن اذامل :ًاذإف !كيف هللا كراب :خيشلا

 كرابت نيملاعلا بر وهو «بويغلا بيغب قلعتي رمأ اذه نأ ةصاخبو مالسلا هيلع
 .ريبعتلا يف ًاعبط حماستلا عم ىلاعتو

 هَ

 يف أرج هيلإ رج هثحب ناك عوضوملا اذه ثحب امدنع ةيميت نبا نأ ةقيقحلا

 ًادبأو ًامئاد ملسملا ىلع يغبني نكل «ملاعلا مدقب نيلئاقلا ةفسالفلا ىلع هدر ءانثأ

 رش لکو «فلس نم عابتا يف ريخ لکو :هنأ ًاضيأ ًامئاد هنهذ يف ًارضحتسم نوكي نأ

 فلسلا خيرات يف اهفرعن ال اهل لوأ ال ثداوح ةملك نحن «فلحخ نم عادتبا يف

 نباو «ملقلا هللا قلخ ام لوأ» :ثيدح فرعن نكل «هفرعن ال ريبعتلا اذه ءًاقالطإ

 يذلا ضقانتلا يف عقت نأ نم ينتحرأ تنأو عوضوملا اذه يف ضقانتي هسفن ةيميت

 .ةيميت نبا هيف عقو

 ركذي امدعب نأ ىلإ ليمي «ةيشرعلا ةلاسرلا»ب ةامسملا هتلاسر يف ةيميت نبا

 شرعلا وه قولخم لوأ نأ ىلإ ليمي قولخم لوأ ديدحت يف ءاملعلا نيب فالخلا

 اهل لوأ ال ثداوحب قلعتي امل ةبسنلاب :ًاذإ «نيصح نب نارمع ثيدح رهاظ ىلع
 ناك ًءاوس قولخم لوأ كانه نأ مهملا «يوناث قولخم لوأ ديدحت عوضوم حبصأ

۳۲ 
 يا



 نأ اندرأ اذإ نكل ءاهل لوأ ال ثداوحب لوقلا لطب ًاذإف ءشرعلا ناك وأ ملقلا

 ةلالدلا يف حرصأ ًافنآ انلق امك ملقلا ثيدح نيبو نارمع ثيدح رهاظ نيب َقّفوُت

 .ةيلوألا ىلع

 لظن ال شرعلا وه قولخم لوأ هنأ ىلع ٌرِصُي لظي ًاناسنإ انضرف اذإ نكل
 عوضوم يف هلك ثحبلا نآل ؛هرخآ ىلإ ئطخم تنأ..بيصم تنأ ال هعم نحاطتن

 نأ مهملاف ملقلا ناك وأ شرعلا وه قولخم لوأ ناك ءاوسف ءاهل لوأ ال ثداوح

 ام انفلتخا نكل ءقولخم لوأ كانه نأ انقفتا اننأل ؛تلطب اهل لوأ ال ثداوح ةلأسم

 الف «يناث عوضوم اذه :ًاذإ «ملقلا لئاق نمو «شرعلا لئاق نمف ؟قولخم لوأ وه
 مامأ تبثت ال هذه نآل ؛اهل لوأ ال ثداوح يف ثحبلاب انسفنأ لغشن نأ ًاذإ يغبني

 «قولخم لوأ تبثي نيثيدحلا نم ًالك نآل ؛ملقلا ثيدح مامأ وأ نارمع ثيدح

 .عوضوملا ىهتناو

 011ه 5/0/9480 رونلاو یدهلا "

 اهل لوأ ال ثداوحب نيلئاقلا ىلع درلا باب [17]

 ["'ملقلاو حوللاب نمؤنو'' :ةيواحطلا بحاص لوق ىلع ًاقلعم مامإلا لاق]

 ؟شرعلا وأ تاقولخملا لوأ ملقلا له اوفلتخا ءاملعلا نأ انه حراشلا ركذ

 هب تحَّرص تنك امك لوألا يدنع حجارلا ناك نإو انأو امهل ثلاث ال نيلوق ىلع

 كاذ مأ اذه حجارلا ناك ءاوس :نآلا لوقأ ينإف ۲۹١( ص) هيلع يقيلعت يف

 لوأ كانه نأ ىلع اوقفتا ءاملعلا نأ ىلع هموهفمب لدي روكذملا فالتخالاف

 نوح ِّرِصَي مهنأل ؛قافتالا اذهل نوفلاخم اهل لوأ ال ثداوحب نولئاقلاو ءقولخم

 نبا كلذب حرص امك هل لوأ ال ام ىلإ اذكهو قولخم هلبقو الإ قولخم نم ام نآب
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 حراشلا مالك رهاظ وه امك قولخم لوأ شرعلا :اولاق نإف هبتك ضعب يف ةيميت

 اذه لمأتف قافتالا اوفلاخ كلذب اولوقي مل نإو. اهل لوأ ال ثداوحب مهلوق اوضقن

 .قفوملا هللاو. مهم هنإف

 .(58- ؟/ص)" ةيواحطلا نتم ىلع قيلعتلا

 ؟ملاعلا مّدِقِب مالسإلا خيش لوقي له باب 1

 ضعب يف امم..فاقسلا بتك ملعت امك انتلصو :خيشلا ةليضف لوقأ :لاؤس

 اذه لهف ملاعلا مدقب دقتعي ناك ةيميت نبا هللا همحر مالسإلا خيش نأ :بتكلا هذه

 خيش نإ :لوقي نم مكح امو ءدقتعملا اذه دقتعا نم مكح امو «ةيميت نبا نع تباث

 ؟ريطخلا رمألا اذه يف عقو هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا

 ىلإ ردابتملا نآل ؛هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيش ىلع ءارتفا اذه :خيشلا

 لقأل اشاحو ءنيملسملا دنع قلاخلاك ملاعلا نأ ملاعلا مدقي لوقلا ةملك نم نهذلا

 يلزألا وه هللا امنإ تاقولخملا نم ءيش مدقب لوقي نأ ًاناميإو ًاملع نيملسملا

 كلذب لوقي ال نأ ىلوأ باب نمف :ءيش لك قلاخ وهو نطابلاو رهاظلاو لوألا

 خيش كلذب لوقي نأ ةياهن ال ام ىلإ ىلوأو ىلوأو ىلوأ باب نمو «ملسم ملاع

 .هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا

 برلا هلإلاب نونمؤي ال نيذلا نييرهدلا ةفسالفلا لوق وه ملاعلا مّدِقِب لوقلاف

 ءاملع نم ريثك نود ًاأدج ًادج ةريبك تادهاجم هل هللا همحر ةيميت نباو «قلاخلا

 ىلإ بسدي يذلاف «ملاعلا مدقب نيلئاقلا نييرهدلاو ةفسالفلا ىلع درلا يف نيملسملا

 مالسإلل ودعو كافآ باذك امإ :نيلجر دحأ وه ملاعلا مدقب لوقلا ةيميت نبا

 هنم مهفي ةيميت نبال ًامالك أرقي نأ امإو ءًاقالطإ هعم انل مالك ال اذهو «نيملسملاو
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 خيش دض هبلق يف نيمك وه يذلا ضغبلاو دقحلا ببسبو ًالوأ هلهج ببسب

 .ملاعلا مدقب لوقي هنأ هتاملك ضعب نم مهوتيف ةيميت مالسإلا

 .ةيرفكلا هذه لثم يف عقي نأ نم انرشأ امك ربكأ ةيميت نباو

 ؟هنع بجأ مل ًاضيأ كلاؤس يف ىتأ ءيش كانه نأ نظأ

 ؟دقتعملا اذه دقتعا نم مكح امو :ةلخادم

 مهيلع در نيذلا ةفسالفلاو نييرهدلا مالك اذه :تلق باوجلا قبس :خيشلا

 .هبتك ةيميث نبا
 (٥۳/۷۹٥:4۱٤:١٠)"رونلاو ىدهلا"
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 لئاسم يف نيفلاخملا ضعبو مامإلا نيب ليوط شاقن باب ]7

 ءامسألا باوبأ يف ةنسلا لهأ لوصأ ضعبو ةماه ةيدقع

 ةيميت نبا مالسإلا خيش نع عافدلا اتمضتم تافصلاو

 دصقت يذلا يعرشلا ملعلا ىنعم انل حضوت ول ذاتسأ اي شيلعم سب :خيشلا

 !؟لخؤي نيأ نم هب اتبر اندبعتي يذلا ملعلا ينعي :ةلخادم

 .يعرشلا ملعلل رداصملا ينعي «هآ هأ :خيشلا

 .ةمألا قافتاو ةنسلاو باتكلا نم هرداصم «هآ :ةلخادم

 .ةمألا عامجإو ةنسلاو باتكلا كدنع ًاذإ ليمج :خيشلا

 .ضعب يف سايقلاو :ةلخادم

 ؟قيرط يأب بولسأ يأب رسفي باتكلا ًادج ليمج :خيشلا

 .راثآلاب رسفي امإو ًاضعب هضعب رسفي امإ :ةلخادم

 .؟ةنسلاب مآ راثآلاب :خيشلا

 .ةنسلاب :ةلخادم

 ؟فيعضلا اهنمو حيحصلا اهنم ةنسلاو ًادج ليمج :خيشلا

 .كش الب معن :ةلخادم

 يعرشلا ملعلا وهام ملعلا اذه يف ءيش مهأ ملعلا اذهف ءًادج ليمج :خيشلا

 و
 يا



 ؟ءيش مهأ

 .دوجولا يف ءيش مهأ ًاعبط يعرشلا ملعلا :ةلخادم

 ؟ هنم ءيش مهأ :خيشلا

 .ةديقعلا :ةلخادم

 . مالك يف الو رداصملا سفن نم ذخؤت ةديقعلاو ًادج ليمج :خيشلا

 .رداصملا سفن نم كشالب :ةلخادم

 .الو ديدحت طورشب كرظن تفلاب معانأ ال :خيشلا

 ةيمالسإلا ةديقعلا هنم لخؤت هذه رداصملا هيلع لدتب ءيش لك ال :ةلخادم

 ؟سايقلا نم ذخؤت ةديقعلا له ءلوقت ام ينعت كنظأ ام :خيشلا

 .نآرقلا نم ذخؤت ةديقعلا :ةلخادم

 كريغ حيرتو كسفن حيرت باوج كنم ديرأ كيدهي هللا كلأسأ انآ :خيشلا

 له لاؤسلا ءاجف «ةعبرأ يمالسإلا ملعلاو يمالسإلا عرشلا رداصم هنإ انقفتا نحن

 هنأ كلاؤس لأسأ نأ تببحأ انأف ءمعن :تنأ تلق ءرداصملا سفن نم ذخؤت ةديقعلا

 .ةديقعلاب قلعتي امب أطخ قالطإلا اذه نأ ءال

 .عامجإلاو ةنسلاو باتكلا نم ذخؤت ةديقعلا :ةلخادم

 ؟لئنيح ءيش يف فلتخا اذإ هانعم عامجإلا ًادج ليمج :خيشلا

 عامجإ شيف ام :ةلخادم

 .ةعبرألا رداصملا نم كاذ نيح ىقبي اذام :خيشلا
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 .ةنسلاو باتكلا :ةلخادم

 انقفتا مادام هلل دمحلاو اننأ ماد ام ًاليلق فشكن نأ بجي انه تنسحأ :خيشلا

 ال ةديقعلا نأ يهو ًادج ةماه ةطقن ىلإ اناصوو «ةديقعلا وه همهأو «ماسقأ ملعلا نأ

 - عامجإلا ؛عامجإ كانه ناك اذإ ةمألا عامجإب الإو ةنسلاو باتكلا نم الإ ذخؤت

 ؟كلذ دعب لصحي وه مآ ةنسلاو

 .ةحيحصلا ةئسلا رداصم ىنعي :ةلخادم

 كلأساب مع انآ كيف هللا كراب لق ام مالكلا ريخ يخأ اي كل لوقأ :خيشلا

 ريخو «دقتم هللاو «يفطنم الو دقتم رونلا اذه :كل تلق امك ينعي ؛ددحم لاؤس

 باتكلا عم وه عامجإلا كعماسم ىلع هديعأ يلاؤس انآ لدو لقام مالكلا

 .عقاولا ثيح نم يتأي ةنسلاو باتكلا دعب الو ءةنسلاو

 ؟عامجإ همسا ءيش لوسرلا دهع يف ينعي :خيشلا

 . ةا لوسرلا دهع يف :ةلخادم

 .معن :خيشلا

 ....ةكلاب لوسرلا دهع يف ناك :ةلخادم

 .هيف ام الو هيف لق لدو ّلق ام كمالك يلخ يخأ اي :خيشلا

 لوسرلا دهع يف عيرشت يف :ةلخادم

 دهع يف عامجإ كلقأب مع ؟عيرشت هيف كلأساب مع ؟حرش اهدب :خيشلا

 ؟ال الو هيف لوسرلا

 ہا 2



 .ةلأسملا ليصفت اهدب ءا لوسرلا اهب ىتأ يتلا لئاسملا :ةلخادم

 الو لعاش ءوضلا «ليصفت اهدب ام كيلع ىضري هللا ليصفت يدب ام :خيشلا

 !؟ليصفت هدب ىفطم
 .رونلا نع فلتختب يه :ةلخادم

 كلأساب مع «كمالك ىلع دهشيب ام ًادبأ رونلا مالكلا ىلع دهشيب ام :خيشلا

 ؟عامجإ كانه له همالكب ملكتي لوسرلا ناكو نآرقلا لزني ناك امل

 .ةمآلا لك هيلع نوقفتي اوناك هايإ مهنوطعي اوناك يذلا كش الب :ةلخادم

 .عامجإلا وه شيا فرعت ام تنأ ًاذإ :خيشلا

 .عامجإ يف ؟عامجإلا وه شيإ فرعأ ام فيك :ةلخادم

 .عامجإلا فرعت ام ديكأ :خيشلا

 .اهتحص ىلعو اهيلع عمجم اهلك سيلأ باتكلا تايآ ًالثم تنأ :ةلخادم

 .كيدهي هللا :خيشلا

 .اذه يرارطضا عامجإ :ةلخادم

 هللا ملكتأ انآ يخأ اي عمسا للاب هللا لوسر ىلع ةيآلا لزنت امل باتكلا :خيشلا

 .بدأ هل شاقنلاو «مالكلا كيلع يضري

 .معن معن :ةلخادم

 لك له لزنيب نآرقلا امل كلقاب مع هلمكأ ينتيلخ ام مالكلا سفن انأو :خيشلا

 ؟ةظحللا كلت يف كلذب ملع ىلع ةباحصلا

 ۹۳۹ را



 .ال ءةظحللا كلت يف :ةلخادم

 ؟ةظحللا كلت يف عامجإ هيف اذإ هآ :خيشلا

 .ال ةظحللا كلت يف :ةلخادم

 .عامجإ يف تاظحل دعبو :خيشلا

 ...ناسنإ يف ام «تحضتا رومألا ةيقب صالخ نيب هللا لوسر امل :ةلخادم

 لايخ يكحتب مع لايخ يكحتب مع :خيشلا
 الاثم كل برضأ بيط :ةلخادم

 كلايخ ىلع لاثم يل برضت تنأ :خيشلا

 يلايخ ىلع هيا :ةلخادم

 ةيآلا تلصو ىتم ًالثم ةنيدملا يف ةيآ تلزن اذإ...كلايخ ىلع :خيشلا

 .ةكم ىلع

 ..يدب انأ :ةلخادم

 .تنأ روصت ةكم ىلإ نلصو ىتم :خيشلا

 ...رمأ امل :ةلخادم

 .كيدهي هللا كلأسأ تلصو ىتم :خيشلا

 ...شيلعم وه :ةلخادم

 .ىلستت كدب سب يباج تنأ كيلع نّيبم تنأ :خيشلا

 .ال :ةلخادم

 لل ۵6
 ہا كحل



 .يبرغ الو يقرش :خيشلا

 .الال :ةلخادم

 ىتم رومألا نم رمأ يف تلزن يتلا ةيآلا ؛هباوجو لاؤس كلقأب انآ :خيشلا

 ؟ةكم ىلإ تلصو

 كبواجأ يدب انآ لاؤس ىلإ لاؤس نم ينعلطتب تنأ شيلعم خيش :ةلخادم

 ؟شيإ ناش نم كلأسأ انأ :خيشلا

 .ةايحلا ديق ىلع هللا لوسرو عامجإ نوكي له ينتلأس تنأ :ةلخادم

 مع نآلا ءاهنع تبواجام ةلئسألا كيذه لاؤس رخأ كلأسأ انآ :خيشلا

 .لاؤس كلأسأب

 .مهافتلا ليبس وم اذه...ةبوجأ يدنع انا «بواجأ ينتيلخ ام تنأ :ةلخادم

 ىلإ لصن ميج نيس ميج نيس ميج نيس مهافتلا ليبس مهافتلا ليبس :خيشلا

 ةديقعلاب قلعتملا ملعلا نم انيهتنا نآلا ًالثم ءاهريغ ىلإ لقتنن اهنم انيهتنا ةطقن

 يف نآلا نحن «هرخآ ىلإ ةدايعلاب قلعتم يذلا ملعلا وهو ةيناث ةوطخ ىلإ لقتتن

 عامجإلاو ةنسلاو نآرقلا رداصم عبرأ هل ملعلا ءاهنم انيهتنا ام ىلوألا ةطقنلا

 :تبجأ ةعبرألا رداصملا هذه نم ذخؤت ةديقعلا له لاؤس لوأ انلأس «سايقلاو

 .نيدعب قحلا وه اذهو سايقلا تينثتسا مث ءةعبرآ تلق ءأطخ اذهو :معن

 .قحلا اذه ًاعبط ةديقعلا ىف :ةلخادم

 بيجأ نيدعبو هيلع انقفتا ام صخلأ انآ :خبشلا



 .عطق يف :ةلخادم

 .كيدهي هللا كيدهي هللا كيدهي هللا كيدهي هللا :خيشلا

 .نيما نيمآ :ةلخادم

 ليبس وم اذه ملعلا ليبس وم اذه مالكلا رتك نم كسفن فياش تنأ :خيشلا

 .ملعلا ليبس اذه وم كيدهي هللا ملعلا

 .تقو ينيطعم وم تنأ :ةلخادم

 .ملعلا ليبس اذه وم :خيشلا

 .ملعتن نيياج انحا :ةلخادم

 كدنع ناك نإ ملعلا ليبس ملعلا ليبس اذه وم :ةرم فلأ ةئم كلياق انأ :خيشلا

 .هحرطت ملع

 سايقلا تلعجو ملع كدنع هنأ كلاح فراع تنأو كيدهي هللا عمسا

 .ةديقعلل ًاردصم

 .ردصم هتلعج ام سايقلا ال :ةلخادم

 .تبحس مث ةديقعلل ًاردصم هتلعج تنأ :خيشلا

 .لوقاب انأ :ةلخادم

 نيدعب تهبنت كتهبن امل ةقيقحلا ركنت زوجيب ام :تهبنت كتهبن امل:خيشلا
 .ةقيقحلا هذه لوقت ال اذامل - سايقلا تبحس

 .ينتهبن ءاهتركنأ ام انآ :ةلخادم

 رتا ۹٤۲



 .ةانأ هدب ملعلا ءرارق هدب ملعلا يخآ اي :خيشلا

 ًاعبط ًاعبط :ةلخادم

 وش اذإ ءًاعبط ًاعبط حبصلا نم هلوقأب يلا انأ ًاعبط ًاعبط ًاعبط ًاعبط :خيشلا

 سايقلا «سايقلاو عامجإلاو ةئسلاو باتكلا ملعلا «حوار كناكم نكل «ةدئافلا

 كراب عامجإلا نوكي ىتم لاؤسلا ناك ؛ةقالع هل عامجإلا «ةديقعلاب ةقالع هل سيل

 امنإو مالسلا هيلع لوسرلا نمز يف نوكيب ام عامجإلا نأ ملعت نأ بجي «كيف هللا

 لوسرلا دهع يف نيملسملا نآل ؛مالسلا هيلع لوسرلا دعب نوكي حيحصلا باوجلا

 يبرغو يقرش مالك يليدت شم «باوجلا وه اذه ءدبأ هاوس ىلإ ةجاحب اوسيل ةا
 لوسرلا مكاتأ ام هنأل ؛ةكاَب لوسرلا ةافو دعب الإ هيلإ راصي ال عامجإلا هرخآ ىلإو
 كنكمي يتلا ىلوألا ةقبطلا يهام نآلا يجن ؛اوهتناف هنع مكاهن امو هوذخف

 .عامجإلا يف اهيلع دامتعالا

 اوتأ نيذلا :عامجإلا يف اهيلع دامتعالا نكمي يتلا ىلوألا ةقبطلا :ةلخادم

 .هدعب اوتأ نيذلا ااو هللا لوسر دعب

 .كيدهي هللا ةباحصلا لق :خيشلا

 ةباحصلا لق «كيلع نياب ليوطلا راوشملا بحت تنأ ءةباحصلا لوق :خيشلا

 ىلع اوناك ةديقعلاب قلعتي اميف ةباحصلل له نآلا ؛ةباحصلا مهنع ىضرتو

 .كش الب :ةلخادم

 ممم



 .كش الب ةرضاحم يلمعت ام باوجلا اذه «هه :خيشلا

 .ًاعبط ىده ىلع اوناك :ةلخادم

 نرقب مهدعب اميف مهتريسم راس نمف مهبر نم ىده ىلع اوناك بيط :خيشلا

 ؟مهبر نم ىده ىلع ًاضيأ اونوكيب نامزلا اذه ىتح نورق وأ

 .معن :ةلخادم

 نومسي نم نيب ًاميدق ًافالخ كانه نأ ًاديج ملعت تنأ نآلا دج ليمج :خيشلا

 ؟فالخلا اذه فراع ةلزتعملاب ْنوّمسُي نم نيبو ثيدحلا لهأب

 يقيقح عقاو فالخ يف معن :ةلخادم

 ديرن نيعونق ةعامج نحن ةدحاو ةلأسم ولو ركذت ردقت ءًادج ليمج :خيشلا
 ةمئألا ةنسلا لهأ ثيدحلا لهأ نيب اهيف فالخلا عقو امم ةدحاو ةلأسم كنم

 .ةدحاو ةلأسم رخأ بناج ىلع ةلزتعملاو ءمهسأر ىلع ةعبرألا

 .ًالثم ةيؤرلا ةلاسم يهو ًادج ةمهم ةلأسملا يهو ةدحاو ةلأسم :ةلخادم

 .بيط :خيشلا

 .اهوتبثأ ام ةلزتعملاو اهوتبثأ نامك ةنسلا لهأ مه يلإ ثيدحلا لهأ :ةلخادم

 ؟اهايإ مهراكنإ يف ةلزتعملا ةجح وش ًادج ليمج :خيشلا

 ةيوق لوقن مهراكنإ ةجح يه اهايإ مهراكنإ يف ةلزتعملا ةجح :ةلخادم

 ام ًاعون

 .ربكأ هللا :خيشلا
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 ُكرْذيَوَهَو ٌراَصِبَألا كردت ال ال ىلاعت هلوق ةيآ اودمتعا :ةلخادم

 .كَراَصَبَألا

 .ةنسلا لهأ ةجحو بيط :خيشلا

 .«ةرظان ممر ىلإ ةَرِضاَن ِِيَمْوَي هوجو # ةنسلا لهأ ةجحو :ةلخادم

 .ةفيعض الو ةيوق معن معن :خيشلا

 .ةيوق :ةلخادم

 .ةفيعض الو ةيوق :خبشلا

 .ةيوق :ةلخادم

 . سب سب :خيشلا

 .معت :ةلخادم

 .ًاضيأ ةيوق كيذاهو :خيشلا

 .ًاضيأ ةيوق كيذه :ةلخادم

 .ةديقعلا يف ناتضراعتم ناتسفانتم ناتوق ريصيب هللا ءاش ام :خيشلا

 .ةنسلا لهأ بهذم ىلإ بهاذ انآ :ةلخادم

 ؟يوق ةلزتعملا بهذم ىقبيو بيط :خيشلا

 .أطخ لوقتب نحن :ةلخادم

 .ةوقلاب هتفصو شيل نكل :خيشلا
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 .اوأطخأ مهنأ مادام :ةلخادم

 فصواذامل «ملعلا اخآاي مالسإلا اخآ اي «خأ اي هتفصو اذامل :خيشلا

 ؟ةوقلاب أطخلا بهذملا

 .اهنم ىوقأ انتجح نكلو ةجح مهعم هآ :ةلخادم

 .اهنم انيهتنا هذه نآلا ىوقآلا نم كلأساب انآ :خيشلا

 .هويأ :ةلخادم

 ؟ةوقلاب اهتفصو اذامل كلأسا انآ :خيشلا

 .هللا باتك يف ةيآ ءيش لوأ اهنآل ؛ةوقلاب اهتفصو :ةلخادم

 ؟اهب نمؤت ال تنأو ةوقلاب اهتفصو اذامل كلأسأب مع هللا ءاش ام :خيشلا

 .اهب لوقي نم ىطخأ نكلو اهب نمؤأ ال انأ :ةلخادم

 .ربكأ هللا :خيشلا

 ..اهب نمؤأ ال انأ :ةلخادم

 اذامل اهب كناميإ مدع عم اهب نمؤت ال تنأ املاط كيدهي هللا :خيشلا

 ؟ةرقلاب اهتفصو

 ًادبأ ال هلقاب انأ «ةيآ دمتعاو لاق لجرلا ىتح فعضلاب اهفصأ شيل :ةلخادم

 !؟ةيآلا ىنعم مهفأ ال :هلقاب :ةحيحص شم

 .ربكأ هللا :خيشلا

 ؟ينعي لاؤسلا فيك يل حضوت تير ايانأ نيدعبو :ةلخادم

 1 ہا



 .كتقيرط ىلع وم سب حيضوتلا كيياج حيضوتلا كيياج :خيشلا

 .يشام :ةلخادم

 .يبرغو يقرش :خيشلا

 .ديفتسن مكنمو :ةلخادم

 ْنَع ْمُكَب َقَّقَتق بسلا اوم الو هوبا (يِقَيْسُم يطا َرِص ادم ناو :خيشلا

 لاوقأب نوذخأي اوناك له ةوقلاب ةلزتعملا بهذمل كفصو كلوقل ةبسنلاب # ِهِلييَس

 . هلام هللا لوسر باحصأ مهلوأ مهفلس

 ؟ينعي اوناك فيك :ةلخادم

 ؟يبرعلاب الو يناملألاب يكحاب انأ :خيشلا

 ؟يدب شيلعم لاؤسلا ال :ةلخادم

 .ًاهبتتم نوكت نأ كوجرأ سب كلسأ انأ شيلعم :خيشلا

 .معن :ةلخادم

 و يبنلا باحصأ نم مهفلس لاوقأب نوذخأي اوناك له ةلزتعملا :خيشلا

 ةديقعلا نم ءزج وه امي قلعتي اميف كلذ نمو ةديقعلاب ءيش لك لبق قلعتي اميف

 .ةرخآلا يف هللا ةيؤر يهو ةحيحصلا

 .ينعي لاؤس لاسأ انأ شيلعم انه معن :ةلخادم

 كل تحّضو ؛لاؤسلا يل حضو تلأس كنأل لأست كنإ قح كل ام :خيشلا

 لاؤسلا نع بجأ لأست دوعت اذاملف...هايإ
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 .حيضوتلا عيطتسا ال انه انأ :ةلخادم

 .حيضوتلا تبلط ام انأ عيطتست ال :خيشلا

 ام يدب نأل شيل «هايإ يدب يلا باوجلاب :بواجأ عيطتسا ام :ةلخادم

 .فرعت ام اذإ تنأ ملعتت كدب وش ًاذإ :خيشلا

 .ينعي كنم ديفتسن انيج :ةلخادم

 ةبآ انتءاج اذإ «لكش ريغ لاؤسلا روطنب بيط «كبلق نم كيه سب :خيشلا

 فلسلا نم راثآ كانه ناكو ءةيبرعلا ةيحانلا نم ناهجو اهل ناكو اهتركذ ىتلا ةيآلاك

 دحأل ًاحجرُم نوكي تنأ كملع يف اذه نيينعملا نم ىنعم ديدحت يف حلاصلا

 :تلق ىنعي ؛كيلع بواجأ ناشلع امامت هدصقتب ىلا حصو ينعي :ةلخادم

 ةيآلا يف تدرو ةيآلا يف ةملك «يناعم ةدع لمحت ةغللا ىف ةيآلا ىه نآرقلا ىف ةيآ

 .ًالثم يناعم ةدع لمتحت

 .معن يأ :خيشلا

 اهورسف مهنأ مهنع درو ينعي نيملسملا ءاملعو فلسلاو ةباحصلا :ةلخادم

6۸ 
 يا



 ينعي اوضرب مهنم سان هيف ناكو ءةيملع هردق ىلع ناسنإلا ناك اذإ :ةلخادم

 .اهيف نيينعم مهلإ ةباحصلا سفن نم

 .لاؤسلا نع ةديح ةديح ةديح :خيشلا

 .ىنعي اهيلع قافتا راص :ةلخادم

 مغر لاؤسلا كل حضوأ ؛لأستب كيدهي هللا تنأ يخأ اي :خيشلا

 .لاؤسلا حيضوت

 .ةلزتعملا لاؤس يل حضوت كنم تبلط انآ :ةلخادم

 تيوس وش انآ :خيشلا

 عوضوم يف نيياج انحإ :نيياج انحإ «هنع ةركف شيدنع ام هلتلق انآ :ةلخادم

 ... هع برغن شاندب «نیعم

 هينضراف نيياج وتنأ هيلإ نيياج متنأ يلا نيعملا عوضوملا معن هيأ :خبشلا

 !؟ضرف

 اولاقف نيعم عوضوم يف نيياج انحإ نإ ةوخإلا انغلب انحإ سب ءال :ةلخادم

 .اولضفتا

 .ةديقعلا يف ثحب نيعملا عوضوملا وه اذه هه :خيشلا

 ةديقعلا يف نيعملا عوضوملا اذه ةديقعلا يف نيعم عوضوم اذه معن :خيشلا

 .اهيلع قفتن تامدقم ىلإ جاتحي

 مح



 .عوضوملا اذهب قلعتت :ةلخادم

 نيعملا عوضوملا اذه يخأ اي لوقاب انآ ءكيف تلمع وش انأو كيه وه :خيشلا

 يف ؛ةنسلاب ذخأي ال نيقيرفلا دحأ ناك اذإ :ًالثم ؛اهيلع قفتم تامدقم ىلإ جاتحي

 !؟نيعملا عوضوملا يف لوخدلا نم ةدئاف

 .ةمدقملا يف لخدا مث عوضوملا طح ال :ةلخادم

 حرطت كدب امل تنأ ءانأ يفيك ىلع عوضوملا كفيك ىلع شمال :خيشلا

 تلق مالكلا تأدتبا ام لوأ انأ كلذلو «هفيك ىلع هحرطي مكريغلو مكل عوضوم

 ؟ملكتي هدب نم

 .معن :ةلخادم

 .ال الو حص :خيشلا

 .معن معن :ةلخادم

 ناك اذإ عوضوملا لصو نآلا ؛ملكتي أدب وه نكل ؛:تضرف ام انأف :خيشلا

 صنلا ريسفت يف نيينعملا نم ىنعمب اوؤاج ةباحصلاو نيينعم لمتحت ةيآ كانه

 ؟مهفلاخن نأ زوجي

 ال ءيش ىلع ةبطاق ةباحصلا ذخأو ةباحصلا قافتا ةفلاخم زوجي ال :ةلخادم

 .ةتبلأ زوجي

 عم متنأ له نيعملا عوضوملا وه اذهو مكلأسن نحن نآلا ًادج ليمج :خيشلا

 ؟ةديقع لكب قلعتي ام لكب ةباحصلا

 .كلذ ىرن نحن هللا ءاش نإ هللاو :ةلخادم



 .عقاولا نع لأسن نحنف هللا ءاش نإ لوقن انلك هللا ءاش نإ يخأ اي :خيشلا

 .كلذ ىرن نحنو معن :ةلخادم

 هللا نإ لوقي نمل نولوقت اذام ؛هريرقت قبس اميف نآلا هديرن يذلا اذه :خيشلا

 ؟ءامسلا يف لجو زع

 .هللا باتك يف ةيآ هذه :ةلخادم

 .ًاريخ هللا كازج هللا باتك يف ةيآ اهنإ فرعب ام انآ ًاريخ هللا كازج هه :خيشلا

 .ةيآ يلقتب ءامسلا يف هللا لوقيب نميف لوقت اذام كلأساب انآ ريخ هللا كازج

 .ليمج مالك ىكح هنكلو :ةلخادم

 .معن :خيشلا

 .بيط ليمج مالك ىكح :ةلخادم

 ؟كباوج وش هللا نيأ تنأ كتلأس اذإ :خيشلا

 .دوجوم دوجوم ناكم الب كل لوقأ انآ هللا نيأ ينتلأس اذإ :ةلخادم

 لاق امك لوقت ال اذامل ؛ريخ هللا كازج ةيآلا تنسح امك لوقت ال املو :خيشلا

 .نيملاعلا بر

 هل لوقأو هللا نيأ ينلأسي دحاو لجر امل هنأل بابسأل ؟شيل لوقأ انآ :ةلخادم

 .ناكملا ديفت يه ءامسلا يف

 ؟ةحيحص ةدافإلا هذه ناكملا ديفت :خيشلا

 .ةغللا يف ىنم ىوقأ يلع انوخأ :ةحيحص ةغللاب :ةلخادم

 40۱ | ا ا



 .تنأ كلأسأب مع كيدهي هللا كيدهي هللا :خيشلا

 .معت :ةلخادم

 ؟ناكملا ديفت ةيآلا :خيشلا

 .ناكملا ديفت ال ةبآلا :ةلخادم

 ؟ناكملا ديفت ال ةيآلا :خيشلا

 ..ةيآلا شم نآلا هويأ :ةلخادم

 ناكملا ديفت ةيآلا نآلا تلق تنأ :خيشلا

 .نيألا :ةلخادم

 .نيألا :خيشلا

 .معت :ةلخادم

 ؟ناكملا ديفت نيألا لاق :خيشلا

 .ناكملا ديفت ال ةيآلاو ناكملا ديفت نيألا :ةلخادم

 باوص ىلع نوكتب نيألا نع ةيآلاب تبجأ تنأ ًاذإف ناكملا ديفت ال :خيشلا

 .أطخ ىلعالإو

 .هللا نيأ تبجأ اذإ أطخ ىلع نوكاب انآ :ةلخادم

 سساح تنأ امو ةيآلا يف طلغتب تنأ «باوجلا يف َّنأت كيدهي هللا َنأت :خيشلا

 .نآلا لاؤسلا كل تددح انأ
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 ؟هللا نيأ ًالاؤس ىنلأس اذإ :خيشلا

 ؟ناكم الب هللا هل لقأ :ةلخادم

 ؟ناكم هل له كتلأس ام :خيشلا

 هللا نيأ ينلأست تنأ :ةلخادم

 .كتلأس ام انأ :خيشلا

 . يباوج اذه كباوج وش :ةلخادم

 .ال الو حيحص ةَع لوسرلا لاؤس كتلأس انآ :خيشلا

 نأ ديرن ال نآلا نحن...ينعت ةيراجلا ثيدح يف لوسرلا لاؤس :ةلخادم

 .ةيراجلا ثيدح يف ضوخن

 .كيأر وش ةيراجلا ثيدح يف ضوخن نأ ديرأ انأ :خيشلا

 .معن :ةلخادم

 نأ ديرأ انأ ةيراجلا ثيدح يف ضوخأ نأ ديرأ حمست كيأر وش :خيشلا

 ؟كباوج وه امف هللا نيأ لوسرلا لاؤس كلأسأ

 ؟شيل حيحصلا ثيدحلا فلاخأ الو ناكم الب :ةلخادم

 .كيدهي هللا :خيشلا

 .ينعمسا :ةلخادم

 . كيدهي هللا :خيشلا

 انأف «بيجت اذامف هللا نيأ يبنلا لاؤس تلئش اذإ يل تيكح تنأ :ةلخادم
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 | ثيدح اندنع هنأل ؛شيل يبنلا لاؤس اذه نأ تبثي ال يبثلا نأب كل يكحأ

 لاس اا يبنلا نأ تبثي مل وهف برطضم وهف حلطصملا دعاوق بسح ةيراجل

 .لاؤسلا اذهب

 .بيط :خيشلا

 .ثحبلاب ثيدحلا اذه لوانتنف :ةلخادم

 .بيط :خيشلا

 . برطضم سيل وأ برطضم ثيدحلا هنأ كل تبثن يكل :ةلخادم

 .بيط :خيشلا

 انحن هنأ هللا ءاش نإ هنأ نيبت نأ هللا ءاش نإ ينعي هنأ اوضرب بحن :ةلخادم

 قحلا ىلإ لصن نأ الإ اندصق سيل هنأو ثحبلا يفو بلطلا يف نيقداص نوكن

 .لجو زع هللا ىلإ لصنو

 .هلوقيب الإ ناكملا اذه يف دحاو يف ام مالكلا اذه يخأ اي هللاو :خيشلا

 «ملع ةبلط انحإ :هللا ءاش نإ كل يكحأ يدب انآ يديس اي فوش :ةلخادم

 انأرقو نوه نمو نوه نم انأرق «مکبتک نم انأرق ءبناوج ةدعل انأرقو «بتك انأرقو
 تاعانق اندنع نآلا نحنف ءاهيف انعنتقا رومأ يف ؛هفرعت ديكأ فاقسلا خيشلا دحاول

 .يعم نواعتت مزال بناج يأ نم تناك نيأف كيلع اهضرعن اندب ةنيعم

 .يخأ اي لاؤس كلأسأب انآ نكل ًادج تنسحأ :خيشلا

 .لضفت :ةلخادم

 وهام فرعت ًايصخش تنأ برطضم ثيدحلا هنأ ًافنأ تلق امل تنأ :خيشلا
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 ؟برطضملا ثيدحلا

 .معت :ةلخادم

 ؟وه ام :خيشلا

 ةيواستم نوتم ةدع يف درو يذلا ثيدحلا وه برطضملا ثيدحلا :ةلخادم

 .رهاظلا يف ةضراعتم ةوقلا يف

 ةوقلا يف ةيواستم نوتم ةدع يف درو يذلا ثيدحلا :وه برطضملا ثيدحلا

 ضراعي فيعض ثيدح ناك اذإ رمألا اذه نم جرخي نكل :ضراعتلا اهرهاظو

 .حيحصلا ذخأنو فيعضلا حرطن انه حيحص ثيدح

 نم نوتملا هذه وأ قرطلا هذه ةوق يواست فرعي نم «ًادج تنسحأ :خيشلا

 ؟فرعي يذلا

 .اهلاجر ققحو اهديناسأ يف رظن يذلا ناسنإلا وه كلذ فرعي يذلا :ةلخادم

 .ملعلا لهأ وه ؟ميلعت نودب لوقت كدب :خيشلا

 .معن :ةلخادم

 يذلا نأ يعم قفاوت تنأف ءًادج قيقد شم اذه فرعيب يذلا نأل :خيشلا

 .نينكمتملا ملعلا بالطو ملعلا لهأ مه فرعيب

 هضراعي يذلا ظفللا وه ام هللا نيأ ثيدح نآلا بيط

 .لوألا ظفللا ظافلأ ةدعب ثيدحلا درو رصان خيشاي كلقأ انأ معن :ةلخادم

 ءهل ضراعملا ظفللا وه ام يلاؤس انآ لدو لق ام مالكلا ريخ يخأ اي :خيشلا
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 ام هنأ نحن هنأ نظت ام ىتح كل نيبأ انآ يلحمسا «ظافلأ ةدعب ءاج يل تلق تنأ

 تفرع تنأ ؛سانلا هيف فلتخا يذلا قحلا ةفرعم ىلإ لوصولل قيرط برقأب يشمن
 قرطلا هذه فرعي يذلا نم لاؤس هجوت ءًاحيحص ًافيرعت برطضملا ثيدحلا هنأ

 ظفللا وه ام لاؤسلا نآلا ءنسح ملعلا لهآ تلق ءةوقلا ةفلتخم وأ ةوقلا ةيواستملا

 ؟رخآلا ظفللا وه ام هللا نيأ وهو فورعملا ظفللا فلاخي يذلا

 ؟ِكبر نم ةيراجلل يبنلا لاؤس وه ظفللا :ةلخادم

 ؟ِكبر نم :خيشلا

 .هللا الإ هلإ ال نأ نيدهشتأ ىرخأ ةياور يفو :ةلخادم

 .بيط :خيشلا

 نآلا ةطقن نيبأ انأن :ةلخادم

 نوكيب امل نايب حرطل ةجاحب ناسنإلا ىتم... يخأ اي يلحمسأ الال :خيشلا

 وش «نايبل ةجاحب نكي مل ناك اذإ امأ نايبل ةجاحب ًالاؤس كلاسيب ىلإ صخشلا
 !؟نايبلا ةجاح

 ىلع شم ءانثتسا هيف انآ ييأر نايبل ةجاحب ييأرل ةبسنلاب :ةلخادم

 .يمالك قالطإلا

 .نايبلل ةجاحب تسل وأ نايبل ةجاحب تنأ دعب اميف نيبتيس يخأ اي :خيشلا

 هيلع يف هقالطإ ىلع سيل يمالك نأ دصقلا ءيديس اي دصقلا شمال :ةلخادم

 .اهايإ كل يكحأ بباح تادييقت ةيوش

 151 ی



 ءامسلا ةظفل انلمح اذإ هظافلأ نيب عمجلا نكمي ثيدحلاف مالكلا امأ :ةلخادم

 .اذكو ةبترلا واع ىلع

 يف ثحبلا سيل .عوضوملا عوضوملا ىلع نآلا تدح «ةديح ةديح :خيشلا

 كوجرأ لجعتست ال ءلوسرلل هجو يذلا هجو يذلا لاؤسلا يف عوضوملا ءامسلا

 ؟حص باوج يف لاؤس هيف ةيراجلا ثيدح «ثيدحلا يلإ ىودعلا يرستالو

 .معن :ةلخادم

 تزفق تنأ نآلاف «باوجلا نع نكي ملو «لاؤسلا نع ناك لاؤسلا :خيشلا

 ؛ةيراجلا باوج ىلإ لوسرلا لاؤس نم «باوجلا ىلإ لاؤسلا نم نالزغلا ةزفق
 فلاخي يذلا ظفللا وه ام «ةثلاثلاو ةيناثلا ةرملل كعماسم ىلع هرركأ نآلا لاؤسلا

 ؟لاؤسلا وه ام هللا نيأ ةيراجلل لوسرلا لاؤس

 ؟هللا الإ هلإ ال نأ نيدهشتأ كبر نم ةظفل :ةلخادم

 ؟اهلك ظافلألا نيب قيفوتلا نكمي ال ًاضراعت ضراعت هيف اذه له :خيشلا

 نيبأ يدب عمجأ ال لبق عمجلا ةيناكمإل ةبسنلاب معن ؛بواجأ يدب انأ :ةلخادم

 ناميإ هب تبثي ال هللا نيأ لاؤس ةظفل نأ يه ضراعتلا ةطقن ؛ضراعتلا ةطقن وش

 امنيب ؛ةطقن هذه ءامسلا يف هللا نأ اولوقيب اوناك مهسفنأ رافكلا نآل ؛كرش هب ىفنيو

 .فلاختلا هجو اذه ًاكرش يفنيو ًاناميإ تبثي رخآلا ثيدحلا

 .ربكأ هللا :خيشلا

 .فلاختلا هجو اذه :ةلخادم

 .هجولا وه اذه :خيشلا
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 .معن :ةلخادم

 ةلمج نكل ءرطخأ اذه انلقني امير عوضوم ىلإ انلقنت تنأ نآلا :خيشلا

 ؟ًالالض نوكي نأ بجي رافكلا هلوقي لوق لك له اهلعجن ةضرتعم

 .ال :ةلخادم

 ةملك ًاريخأ تلق مادام «كيدهي هللا يخأ اي عمسا كلوق ةدئاف ام ًاذإ :خيشلا

 ءامسلا ىف ةملك نأ كل نيأ نم ًاذإ ءلطاب وه رافكلا هلوقي لوق لك سيل هنأ قحلا

 .كباوج وه اذه هنولوقي رافكلا نأل :هلوقن ال نأ ىغبني اذه

 .ال :ةلخادم

 .ال نولشأ بيط :خيشلا

 ..هنأ لوقاب انأ :ةلخادم

 هللا نأ نودقتعي اوناك ةيلهاجلا يف نيكرشملا هنأ ًافنأ تلقام :خيشلا

 .ءامسلا يف

 . معن :ةلخادم

 .ًاذإ ال لوقتب شيل :خيشلا

 نوك هنأ هايإ كل حضوأ يدبانأ رمألا اذه نم يرظن ةهجو سب حص :ةلخادم

 اذهو «رفاكلاو نمؤملا نيب قرفت ال ءامسلا يف لجو رع هللا نأ ةديقع داقتعا

 .لاؤس نم بولطملا ناك وه قيرفتلا

 .تنأ كرظن ةهجو نم اذه :خيشلا
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 .يبنلا لاؤس نم بولطملل ةدافإ اذه :ةلخادم

 .شيلعم شيلعم :خيشلا

 .ةنمؤم وم الو هنمؤم يبنلا لاؤس :ةلخادم

 ةهجو كانه نوكي زوجيب تنأ كرظن ةهجوو اذه كلقاب مع انأ يخأ اي :خيشلا

 .نآلا ىرخأ رظن

 .لاؤسب دارملا ةطقن يف زاتمم :ةلخادم

 .كيدهي هللا يلإ مالكلا :خبشلا

 .فسأتم انأ لضفت :ةلخادم

 .هللا ناحبس :خيشلا

 .مكنم بدآلا اتملعت هللا ءاش نإ ريخلا كيزجي هللا :ةلخادم

 نولوقي نيملسملا نم فئاوط وأ ةفئاط كانه نأ ملعت له «نيمآ مهللا :خيشلا

 .ناكم لك يف هللا

 .كلذب مهرّثكأ انأو :ةلخادم

 .ريفكتلا ددصب انسل نحن كيدهي هللا يخأ اي :خيشلا

 .ناكم لك يف هللا نأ لوقتب ةفئاط يف نأ فرعأ معن :ةلخادم

 ىلإ ةبسنلاب ًاذإ ناكم لك يف هللا نأ نولوقي نيذلا ءالؤه ًادج ليمج :خيشلا

 نم ةفئاط كانه هنأ هرخأ ىلإ وأ وأ وأ انرعش وأ انفرع اذإ لوقن نأ نسحي ءالؤه

 لك يف هللا نأ :نولوقي ًائيقي وأ نولوقي دق نكل «نيتداهشلاب انعم اودهشي نيملسملا
Toa ا اميل 40 ٩ 201210121000 



 امك مه له فشكتسيل ؟هللا نيأ :مهل لوقن ءلوسرلا لاؤسب مهلأسن نحنف «ناكم

 اذه نأ لوقتب ؛لاؤسلا اذه نبتت مل امنيح تنأ امأ «نيملسم الو رافك تنأ تلق

 ذه :أطخ اذه ال :كل لوقن «رفك نع فشكي الو ناميإلا نع فشكي ال لاؤسلا

 كل انيرض نآلا نحنو «نيرخآلا رظن ةهجول ةبسنلاب امأ «تنأ كرظن ةهجول ةبسنلاب
 ذه هلأسن نحنف «ناکم لك يف هللا نإ لوقي نأب يلتبا ٍناسنإب انعمتجا اذإ ًالاشم

 ناك هنأ اندكأت ءناكم لك يف هللا :باوجلا سفنب باجأ اذإ ذئنيحو ؛يوبثلا لاؤسلا

 انلأس اذإ نآلا نكل ءةنيعب رفكلا لب «لالضلا وه هنأو حيحص هنأب هنم هانعمس ام

 اذه هنم لبقن له ءامسلا يف ب باجأف هللا نبأ سانلا نم هريغ وأ ناسنإلا اذه

 .يلاؤس تبعوتسا كلعل ؟هضفرن مأ باوجلا

 رظنن نحنف ءامسلا يف لاق هنأب باجأق هللا نيأ ناسنإ تلأس اذإ :ةلخادم

 تادارم اهل نأ ءامسلا يف ةملك ىنعم لقعي الو يماع ناسنإلا نوكي دق ناسنإلل

 كلذ لاق اذإف «ةبترلا ليبس ىلع اذكو ولعلا يف ءامسلا يف هللا دصق نكمي ؛ىرخأ

 بيجي هنأ :ينعي ءامسلا يف لجو زع هللا نأ دصق اذإ امأ :نمؤم لجر هنإ هنم لبقن

 .اهيكحأ يدب ريخلا كيزجي هللا ةطقن كانه «هنم هضفرئف ناكم يف هللا هنأ

 . لضفت :خيشلا

 :لوقيب ساسأ ىلع هللا نيأ دحاو لأسن هنأ يل تيكح تنأ هنأ يه :ةلخادم

 ثيدحلا يف دجوي ثيدحلا ال لوقأ انأ ؛هناميإ صحفن ىتح ًالوأ .ناكم لك يف

 اهلأس يبنلا نأل ءءامسلا يف لجو زع هللا ناب جتحي ثيدحلا يف جتحي يلإ طباض

 هدب اهلأس امل إو يبنلا هنأ طباض ثيدحلا يف ءال الو هئمؤم يه له فرعيل

 يه كيه ريغ تلاق اذإو «ةنمؤم اهنأ باوجلا ناكف ءامسلا يف تلاق اذإ اهفوشي

 اذه ىلع ءانيو ءامسلا يف يللا فرعيل اهلأس امنإ هنأ نيبي طباض يفف ةنمؤم شم
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 فلاخم ظفللا اذه نوكيب ظفللا اذهب جتحن ام ةا يبنلا لاؤس يف جتحت ام رمألا

 .ةيناثلا ظافلألل

 ؟لوسرلا ظفلب جاتحن جتحن ام فيك كيلع تمهف ام :خيشلا

 فوشن اندب انحنو ىرخألا ظافلألل فلاخم ظفللا اذه ثيح نم :ةلخادم

 .فلاختلا ةطقن

 ؟نيأ ؟طظفل يأ :خيشلا

 .معت :ةلخادم

 ةيحانلا نم نحن «كيدهي هللا انيهتنا ام ثيدحلا حلطصم نم هسل نحن :خيشلا

 عيمجت وأ ظفل ىلع ظفل حيجرت اهيمسن امإ ةيلمع ءارجإ قيرط يف نحن ةيثيدحلا

 انيهتنا ام نحن هسل «همدقم اهلعجتو ةجيتنلا قبتست ال تنأف ءاهلك ظافلألا نيب

 فشكي ام ىفام هنإ :تلق تنأ كنإ هذه ةطقنلاه انل رسيت نإ نكل ؛ةيثيدحلا ةيحانلا

 اذإ نكل ؛كرظن ةهجو ىف اذه ًايلمع كل ٌتبثأ انأف لوؤسملا ةديقع نع هللا نأ لاؤس
 نع لاؤسلا اذه فشكي ناكم لك ىف هللا نأ دقتعي دق وأ دقتعي ناسنإ ىلإ انيتأ

 نحن اذهو باجأ ؟هللا نيأ انلأس نيحف ؟فلاخم الو عرشلل قفاوم وه له «هتیوط

 اذه هجون ام ةرثك نم كلذ متفرع مكلعلو «نامزلا اذه يف ديلا سمل هسملن هفرعن

 «ناكم لك يف هللا نأ :سانلا نم باوج عمسنف ءانتديقع يف يوبنلا هسفن لاؤسلا

 ريهامج ىلع مكمكح وش فرعأ نأ ديرأ «نآلا هيكحا يذلا ييأر دكؤيل اذهو

 هلوسر نع اندنع حص ام دودح يف يديلقتلا لاؤسلا اذه اولئس اذإ مويلا نيملسملا

 له متنأ مكباوج مأ ةلزتعملا باوج مهباوج وه له مهباوج نوكيب وش هللا نيأ

 محم



 .ةلزتعملا باوج :ةلخادملا

 .هآ :خيشلا

 .فراع شم اوبواج شا ةلزتعملا شيأ فراع شم :ةلخادم

 لوقأ «قرفلا ءارآب ةفرعم مكدنع ام هنأ اودبي هنآل ةلزتعملاو انعد بيط :خيشلا

 نوكي له هللا نيأ اولتس ام اذإ ةصاخ نمو ةماع نم نيملسملا ريهامج باوج وش

 ناكم لك يف هللا نأ لاق نم تلقف تعرست تنآ يذلا باوجلا اذه وه مهباوج

 هللا نولوقيف ؟هللا نيأ اولتس اذإ ةصاخو ةماع نم نيملسملا ريهامج يأر ام ؟هرفكن

 .متنأ مكباوجب مآ باوجلا اذهب نوبيجي كيأر وش «ناکم لك يف

 .[هب] نيمزتلم نحن قح نم هديرن ام نحن يديس اي هللاو :ةلخادم

 .اذه نع كتلأس ام :خيشلا

 .اذه يقح نم :ةلخادم

 .اذه نع كتلأس ام انأ :خيشلا

 فالخ هنا دقتعاب انأو ءًاباوج اوبواج ملاعلا لك ول «نيملسملا لك ول :ةلخادم

 .مهيلع درب ام نآرقلا

 ال» :مالسلا هيلع هلوقب نمؤت الأ ةديح هذه «كيدهي هللا ةديح هذه :خيشلا

 .معت :ةلخادم

 ىلع اوعمجأ مهلك نيملسملا نأ ول :تلقو «تنآ تدح اذامل بيط :خيشلا

 .كيدهي هللا لاّؤس اذه وم انآ تنكو ةلالضلا هذه



 يف نم لك نأ ول تلق انآ ءاذه ىلع نيملسملا عمجي نأ ليحتسم :ةلخادم

 ..اولاق ملاعلا

 ول هنأ لوقلا ىلإ «نيملسملاب مامتهالا نع تفرصنا شيل يخأ اي :خيشلا

 اذهوم اذه هب ذخأت تنأف باوصلا لوق انهو لوقلا اذه اولاق نيملسملا ريهامج

 .تقولا انيلع عيضت ام مكوجرأ كلذل «شاقت عضوم الو لاؤس عضوم

 .لاؤسلا تمهف ام انآ لاؤسلا ينمهف :ةلخادم

 .كيدهي هللا يخأ اي تمهف ام يل لق :خيشلا

 .ريخلا كيزجي هللا ينمهف ئطاخ مهف ىلع تبجأ انأ نكي ال :ةلخادم

 .لوقأ مع :خيشلا

 .معن :ةلخادم

 ؟حص هرش نم هريخ فرعي نأ بجي عمتجم يف شيعي ناسنإلا مويلا :خيشلا

 .معن :ةلخادم

 اذإ ةيرجتلا ثيح نم نآلا رشلا نع مهاهنيو ريخلاب سانلا رمأي نأك :خيشلا

 الو باوج يتأي هللا نبأ انلأس اذإ نحن ءدعب انعم متقفتا ام مكنأل متلأس ام لب متلأس

 ؟باوج ينأيال

 .باوج يتأي :ةلخادم

 نوكي اذام كملع دح ىلع لأسأ انآ نآلا «كيف هللا كراب باوج يتأي :خبشلا

 يف دوجوم هللا وه له ةماع نم الو ةصاخ نم اوناك نيملسملا ريهامج نم باوجلا

 مکباوج وه مآ ناكم لك

 ممم



 نوكردي ال مهنأل ؛ناكم لك يف هللا اولوقيب اهلهج ىلع زوجيب ةماعلا :ةلخادم

 .رمألا اذهل نيهبنتم اونوكيب زوجي ةصاخلا امأ ءرمألا اذه ةروطخ

 .زوجيب زوجيب :خيشلا

 .ةديقعلا ىه ىلع نيهبنتم :ةلخادم

 .كيف هللا كراب عقاولا نع يكحنب مع

 لوقتب سان يفو ناكم ال يف هللا اولوقيب سان يف طوبضم ريغ عقاولا :ةلخادم

 .ربكأ هللا :خيشلا

 ناكم لك يف لوقت مهتماع :ةلخادم

 .اهيف مكيأر وش دوجوم لك يف دوجوم هللا ةيناثلا ةلوقملا بيط :خيشلا

 .دوجو لك يف دوجوم هللا :ةلخادم

 .هيإ :خيشلا

 .اذه لولح اذه :ةلخادم

 .رفك تلق ام اذه هلل دمحلا سب لولح :خيشلا

 .رفك الإ وهام لولحلا وهام :ةلخادم

 .كيذه تخأ ينعي رفك ًاذإ بيط :خيشلا

 .حص :ةلخادم

 ہا كحل



 ؟يه ام مكتديقع متنأ كلأسأ نآلا هه :خيشلا

 .ناكم الب دوجوم لجو رع هللا نأ يتديقع انأ :ةلخادم

 .اهب لاق نم ةديقعلا هذه ناكم الب دوجوم :خيشلا

 .ةنسلاو باتكلا يف :ةلخادم

 ام تنأ ةنسلاو باتكلا نع نآلا كلأسأ انآ هللا ءاش ام هللا ءاش ام :خيشلا

 ةأرما لثم تنأ ءةنسلاو باتكلا دجت ىتح ةنسلاو باتكلا ىلع قلستت نأ عيطتست

 تنأ :اهل تلق «تنسحأ هللاو :تلاق هرخآ ىلإ رامخلاو باجحلا نع ينتلأسف ًافنآ

 هللا كراب تنأ «ةقيقحلا يف باوجلا اذه ىنرسف ءةبايوط ةبليوط انآ ال تلاق ؟هملاع

 .ملعلا لهأ نم اذهب لاق نم كلأساب مع انآ ءةنسلاو باتكلا نم ًاسأر كيف

 طرتشي الو ناسنا يأ لوقب لدتسا ال ىلإ ةبسنلاب ينديقع يف انآ هللاو :ةلخادم

 . سائلا لاوقأب بيجأ يتديقع تبثأ ناش ىلع هنأ يل

 ؟سانلا لك سانلا لاوقأ ربكأ هللا :خيشلا

 .اهيف لدتسأ ينإ طرش شم ءاملعلا لاوقأ :ةلخادم

 .ءاملعلا عبتت ام تنأ ًاذإ :خيشلا

 .ةنسلاو باتكلا عابتإب دبعتم انأ ءاملعلا عبتتب دبعتم وم انأ طرش شم :ةلخادم

 .؟ءاملعلا قيرط نم سيلأ هلصحت نيو نم ةنسلاو باتكلاو :خيشلا

 .معت :ةلخادم

 نع ينغتستال ًالوأ ءاملعلا نع ينغتست ال تنأ بيط «كيدهي هللا :خيشلا

 ۹10 | ا ا



 تحصفأ تنأ نآلا اهتيمهأو اهتروطخو ةقباسلا ةمدقملاب كل نيبتي هنأل ؛ءاملعلا

 له ةلزتعملا هلإ لاؤسلا تهجو امنيح مكدنع ةميق هلام قباسلا مالكلا هنأ ةقيقح

 لب «باوجلا نسحت ال ًاضيأ تنأو «باوجلا نسحأ ام ؟فلسلا لاوقأب نوذخأي

 نودي ءاملعلا لاوقأب ذخأت ال كنأب تقلطأف باوجلا ديرت ال ثيح نم تبجأ تنأ

 نمو ةباحصلا لاوقأب لخآ «مهدعب نمو ةباحصلا لاوقأب ذخت :ًالثم تلق ال «ءانثتسا

 .لمجملا ىلع ناك يمالك انآ :ةلخادم

 .ةماع ةملك تلق تنأ :خيشلا

 ... هنأ تلق معن :ةلخادم

 .ةماع ةملك :خيشلا

 .كتباجإ هذه سانلا لاوقأب لخآ ال انآ ةماع ةملك تلق تنأ :خيشلا

 ثيدحلا لهآ دنع عونمم نيقلتلا ةنسلاو باتكلا ةيجحلا أطخ اذه :خيشلا

 .كلذك سيلأ

 ملعلا بلاط سيلو ملاعلا دتعي الأ ناكمب أطخلا نم كيف هللا كراب يخأ اي نآلا

 تنأ كتالص هنأ مكحب اذهب انآ ءءاملعلا مالكب دتعي ال نأ ملعلا بليوط نع ًالضف

 لوسرلا ةنس ىلع ًاضونت فرعت ال كنأ مكحأ «هتفش امو كئوضوو ءاهتفش ام انأو

 فيك ءاملعلا مالك نم تعمس ام دودح يفامنإو لوسرلا ةالص ةفص ىلعالو

 ۹1 ا



 انأ كتلأس ول :ًايناث ًالوأ اذه هللا كحماس !؟ءاملعلا مالكب ذخآ ال انأ لوقتب ءيجت

 نودب ةنسلاو نآرقلا نم ذخأت عيطتست يخأ اي تنأ ًادج حضاو باوج ينيطعتب

 ؟ملعلا لهأب ةناعتسالا

 .[ال] :ةلخادم

 فيك ًاذإف «ربخلا ربُخلا قباط ينعي قدصو هتبلط انأ يذلا اذه هه :خيشلا

 .ءاملعلا دصاق قيرط تنأ كمهيب ام (فيك) ؛ءاملعلا ينمهيب ام انآ لوقتب يجت

 «ينتعمس ام تنأ كل تنيب يمالك انآ ءيمالك ىنعم مهفأ خيش :ةلخادم

 .ماقمب شم يدنع سانلا مالك هنأ كل تلق انآ يلاتلاك يمالك

 .ءاملعلا مالك لق ؛كيدهي هللا ذاتسأ اي سانلا مالك لقت ال :خيشلا

 . ءاملعلا مالك :ةلخادم

 . ءاملعلا نع يكحنب مع سانلا نع يكحنب ام انأ :خيشلا

 ...تفرع اذإ ةيجحلا ةبترم يف نوكي ال يدنع ءاملعلا مالك :ةلخادم

 كل تلق ةجحلا امو ةجحلا نع كتلأس ام انآ ؟ةبترملا نع كتلأس انأ :خيشلا

 نأ نود هللا لوسر ثيدحو هللا باتك نم ةديقعلا مهفت نأ عيطتست له نآلا تنأ

 .ءاملعلاب نيعتست

 .الك :ةلخادم

 «كلأساب مع انأو «نآلا عجرب مع انأو قباسلا كمالك ىنعم شيأ ءالك :خيشلا

 جرخي نم :كل لوقأف ءأطخلا باوجلاب هنع تدح تن يذلا يلاؤسل نآلا عجرن

 ؟يشام فيك هلك عوضوملا نآلا متفرع ؟ءاملعلا نم كلوقب

۹1 ۷ 5 



 .معت :ةلخادم

 تنأ ءامنيب ضعب باقرب اهباقر ذخأ اهضعب ةلسلس دعب يتأت ةلسلس :خيشلا

 .بواجأس انأ :ةلخادم

 لجو زع هللا نولوقي مهب نودتعت نيذلا ءاملعلا ْنِم ْنَم لوقأ انآ نآلا :خيشلا

 ؟اذك نولوقي نيذلا نم ؟ناكم نودب دوجوم

 .يلحمست نمحرلا دبع خألل ةباجإلا لوحأب انأ :ةلخادم

 ؟ال شيل «كلحمساب هيإ :خيشلا

 امك اونوكت هنأ دوصقملا لك هنأل ؛يعم انأ قرفتب ام شيلعم شيلعم :خيشلا

 فوشنل تاه [يِيَعَبلا ٍنَمَو اأ ٍةَريِصَب َىلَع هللا ىلإ وُهْذَأ يلبس ِهِذَه لَو] ىلاعت لاق
 ؟لاؤس يأ نع بواجت كدب

 .هللا ءاش نإ هايأ انل هجوتب يذلا هللاو :نمحرلا دبع

 . معن :خيشلا

 .هئع بواجأ لاؤس رخآ :ةلخادم

 ؟لاؤسلا وه ام هويأ :خيشلا

 ؟لجو زع هللا ناكم نع لاؤسلا ةلأسم يف انلوقب لوقي نم وه :ةلخادم

 .ال ؛كترابع هذه نولوقت امب لوقي نم : خيشلا



 .ةكربلا ىلع ةيوش :ةلخادم

 .هه كيدهي هللا ال :خيشلا

 نيأ لاؤس ىلع باوج متلق ثيح مکباوجب لوقي نم لاق خيشلا :نسح يلع

 .ناكم نودب دوجوم هللا نأ لوقي نم :خيشلا

 .باوجلا شيلعم هويا :ةلخادم

 1 ثيل شا شم :خيشلا

 هللا لوسر لاؤس امك ىنلأست امدنع انلوقي لوقي نم ديرت تنأ :ةلخادم

 ...«هللا نيأ ةيراجلا

 ..اذه:خيشلا

 ناث لاؤس كدب الو :ةلخادم

 .اذه :خيشلا

 نآلا تدحام :ةلخادم

 !؟باوجلا وه اذه :خيشلا

 .درأ نأ فرعأ

 بتكي ىتح بذكي لجرلا لازي ال :زوجي ال بذكلا هللا قتا هللا قتا :خيشلا

 .نآلا كمالك رِيَمَت تنأو ءًاباذك هللا دنع

 مسح



 .تّربغ ام انآ :ةلخادم

 .مكلوقب لوقي يذلا نم تنأ كلأسأب انآ :خيشلا

 .ناكم الب دوجوم هللا هنإ ؟هيأ نع انلوقب هويأ :ةلخادم

 .يلازغلا مامإلا :ءاملع ةدع كل ددعا يدب

 .يلازغلا مامإلا :خيشلا

 .هللا همحر :ةلخادم

 ؟نيم يلازغلا مامإلا لبقو هللا همحر :خيشلا

 .يقهيبلا :يلازغلا مامإلا لبق :ةلخادم

 .ناكم ريغب ناكم نودب دوجوم هللا وه لوقي نيأ يقهيبلا :خيشلا

 .دقتعا ناميإلا بعش باتك يف ءامسألا هباتك يف :ةلخادم

 .دقتعت :خيشلا

 .معت :ةلخادم

 ..؟قوف ىنعمب ءامسلا يف لجو زع هللا نأ يقهيبلا لوقي الأ :خيشلا

 .يقاب هسل هريغو يقهيبلاب... جتحا انأ :ةلخادم

 .يقهيبلا نع لأسنب مع هريغ اوتبج ةعامج اي هريغو يقهيبلا :خيشلا

 .معن معن :ةلخادم

 .ناكم ريغب دوجوم لجو رع هللا هذه كتملكب لوقيب يقهيبلا :خيشلا

7 ov, 
 يا 0



 . ناكم الب :ةلخادم

 ءنآلا ضوخأ يدب ام انأو اذه حص اذإ مالكلا نوذخأت متنا بيط :خيشلا

 اذكه ءامسلا قوف يأ «ِءاَيَّسلا يف ْنَم مما :ىلاعت هلوق ريسفت يف لوقي يقهيبلا

 ناكم نودب دوجوم لجو زع هللا نأ ليلدلا نيأ نآلا كلأسأ انآ نكل :يقهيبلا لوقي

 .ينعطاقت ال يخأ اي عمسا اهيلع صوصنم هذه ناكم نودب ةملك

 .معن معن :ةلخادم

 وجرأ ةنسلا يف وأ نآرقلا يف صن يف ناكم نودب ءانثتسالا اذه :خيشلا

 له يلاؤس تمهف له ءرجفلا علطم ىلإ حرشا مثال وأ معن باوجلا نوكي نأ

 ؟يلاؤس تمهف

 ؟ل مأ ةنسلاو باتكلا يف تدرو هللا نع ناكملا ةظفل له :ةلخادم

 مثال وأ معن باوجلا نوكي نأ اوجرأ يلاؤس لمك طقف اذه ام ال هيأ :خيشلا

 ...مث كيدهي هللا عمسا

 .باوجلا :ةلخادم

 .كيدهي هللا هللاب الإ ةوق الو الوح ال :خيشلا

 .شيلعم بيط بيط :ةلخادم

 .كيدهي هللا :خيشلا

 .شيلعم :ةلخادم

 . شيلعم شيلعم كيدهي هللا :خيشلا



 .شيلعم :خيشلا

 ...اهيف ةلئسأ ىفو :ةلخادم

 مالكلا اذه تئش ام لأسا ال وأ معنب بيجأ نأو كدب ام وش لاسأ ال :خيشلا

 .ةلأسملا ركتحم :خيشلا

 .كمالك ىلع ةلثمأ كلبجب انأ ركتحم شم :ةلخادم

 .ال وأ معن كل لوقأل تعش ام لأسا :خيشلا

 .لاسأ يدب انأ :ةلخادم

 .معن :خيشلا

 .اهنع خيشلا لأسأ يدب ًالثم ينعي ءال وأ معن اهيف ام لاؤس يف :ةلخادم

 .عرشلا نع كرتا «عرشلا نع عرشلا نع لأسا :خيشلا

 ؟ةلثم نيخدتلا تلّطب الو نخدتب كتاسل ًالئم الجر انلأس ول :ةلخادم

 .مكيدهي هللا «هللاب الإ ةوق الو لوح ال :خيشلا

 ءامسلل اوعلطت مكدب مولعلا ئدابم مكدنعام مكيلع فسأب ان ةعامج اي هللاو

 هلو الإ لاؤس يأ دجوي ال مولعلا ئدابم اوملعت نكل ءال الو ءامسلا يف هللا اولوقتب

 ال وأ معنب باوج

۹۷۲ 
 ہا



 ؟ليلد هيلع هيف ناكم الب مكلوق له لوقن وأ «یلع ليلدلا ام معن

 انك ام لصألا يف هذه ةلأسملا نحن خيش اي ةطقن يف حيحصلا وه :ةلخادم

 .. هذه لاؤسلا نيفراع سب ةدحو ةلأسم يه اهيف شقانن نيياج

 ؟ةديقع وم يه مكلاب يف نيطاح متنأ اهلجأ نم نيياج متنك ةلأسم يأ :خيشلا

 عم نآلا دحل هلع جرخن ردقنب ام نيعم عوضوم نيددحم انحن ال :ةلخادم

 .هسلو رخآ عوضوم يف انتلخد تامدقم تامدقم يكحتب فسألا

 .تامدقملا يف انسل الال :خيشلا

 «ناكم الب هللا نأ نولوقت متنآ ةديقعلا يف نآلا نحن اهنم انيهتنا تامدقملا نيو

 .ءامسلا يف هللا نأ نوركنتو

 .لضفت يكحا انأ ينيلخ :ةلخادم

 .معن :خيشلا

 .هللا باتك له لأسأ انأ :ةلخادم

 .كيدهي هللا لاؤس اذه :خيشلا

 .تلأس ام انأ هسل :ةلخادم

 .تنأ شم لئاسلا انأ عمسا :خيشلا

 .قحلا ىلع لصنل عوضوم يف شقانتن انيج انحأ :ةلخادم

 .شقانتن يخأ اي :خيشلا

 .كلأسنو انلأستب :ةلخادم



 .تئش ام لآسأ نيدعبو كباوج وش يل لق :خيشلا

 .ناشلع لاؤسلا ديعت تير اي :ةلخادم

 .ربكأ هللا :خيشلا

 .شيلعم نكمي :ةلخادم

 ؟ناكم نودب دوجوم هللا نأ ةنسلاو باتكلا يف صنلا ءاج له ربكأ هللا :خيشلا

 .اذه ظفللاب تأي مل :ةلخادم

 ؟ىنعملاهب ليمج :خيشلا

 .ثايآ ةدع نم ىتأ ىنعملاهب :ةلخادم

 .تايآ ةدع نم :خيشلا

 .معت :ةلخادم

 .ةدحاو ةيآب عنقن :خيشلا

 .ناشلع نهلك نهبيجنب ال :ةلخادم

 .ربكأ هللا هللا ربكأ هللا فوش فوش :خيشلا

 ةيآلا يه ؛[ِدِعاَوَقلا ىم مَا هللا ىَنأَل هباتك يف لاق لجو زع هللا :ةلخادم

 لجو زع هللا نأ دقتعي ىلوألا ةلهولل اهعمسي يللا ينعي كيه ةيآلا موهفم رهاظ

 .مهتويب تاساسأ ىلع داعو دومث ناینب ینا

 .كيدهي هللا يه ةيآلا يف ناكملا يفن نيو يه ةيآلا نم صلخت انيلخ :خيشلا

 .ناكملا يفن يف ةلمجب لمكأ ينيلخ :ةلخادم

 را ٤ ۹۷



 .ةدحاو بيجأ ىل تلق تنأ :ةلخادم

 :انصلخ هيإ :خيشلا

 .ةيآلا يف ليلدلا نيو كلقأب مع ال :خبشلا

 .اهريغ ةيآ يف :ةلخادم

 .ربكأ هللا :خيشلا

 .لالدتسالا مث ةلماك يرظن ةهجو كل حرطأ يدب ال ؛كيل اهطبزأ :ةلخادم

 .ةلماك كرظن ةهجو نامهف انأ :خيشلا

 .تيراي بيط :ةلخادم

 يقن نيو ةبآلا نم كلالدتسا نم :هذه ةيآلا نم لالدتسالا ديرأ :خيشلا

 .ةيآلا يف ناكملا

 يه ةيآلا يفانه «لجو زع هللا يه ةيآلا يف ناكملا يفن :ةلخادم

 يف دومث موق داع موق تاساسأ يف هنأ يتيب نأ تبثأ نآلا دحل لدتسن نحنو

 .ىرخألا ةيآلا

 .ىرخألا ةيآلل لقن هه :خيشلا

 .تايآلا لك كل بيجأ يدب :ةلخادم

 .يرهزألا كاذ ةصق الإ ىقب هعفني ام اذه :خيشلا

 ¥۹۷ 0 | ا ا اا



 .ةرملاب اذه عوضوملا نم جرخن وأ لماك انمالك عمست امإ :ةلخادم

 ًاراركتو ًارارم متجرخ متنك نإو جرخت كدب نيو نكل كتحار ىلع :خيشلا

 ىلوألا ةيآلا هنإ كل نيبأ مع نكل رح تنأ «ٍرطْيَسُمِب ْمِهّْيَلَع كسل نحن نكل
 .عمسا ءركذ اهيف سيل

 .معن :ةلخادم

 .اباجيإ الو ًابلس ال ناكملل ركذ اهيف سيل :خيشلا

 .حيحص كمالك :ةلخادم

 .حص :خيشلا

 .ميلس كمالك :ةلخادم

 .حيحصو ميلس يمالك !؟ًاذإ كمالك ىنعم شيأ :خيشلا

 .الالالال :ةلخادم

 .اهفرعي ام يرظن تهجو فرعي هنأ ىعدأ :خيشلا

 .ربكأ هللا ربكأ هللا .هللاب الإ ةوق الو لوح ال :خيشلا

 .يكحا ينيلخ :ةلخادم

 .ربكأ هللا اودّوَسُت نأ نأ لبق اوهقفت :خيشلا

 .لمكأ ينيلخ :ةلخادم

 .ًاباجيإ وأ ًاباس ناكملا نيأ هذه ةيآلا يل تبثأ لمكت ام ال :خيشلا

 هل تلق ام تابآ ةدع هل تلق «ةدحاو ةيآ ال لاق «تاپآ ةدع هل تلق انآ :ةلخادم

 والا
 يا



 .ةدحاو ةيآ بلط ةيآ

 .تايآ كلبجاب انأو تايآ كلبجاب انأو :خيشلا

 .تايآلا لك كلبجا :ةلخادم

 بيجأ حار ناكملا هلل يف سيلو ناكملا تابثإ يف تايآ كلبجاب انآ :خيشلا

 ُهَل نُكيََو ذوو دليا ُدَمَّصلا هللا ٌدَحَأ هللا وُ لق ناكم هلل سیلو تايآ هل

 .4دَحا اوُنُك

 .فوشل اهلمك رولا كاطع ٌإ» بيط هه
 نأ تبثت ةيآ يدب ناكم نودب ناكم نودب دوجوم لجو زع هللا نأ نولوقت متنأ

 .ًالوأ اذه ناكم يف سيل لجو زع هللا

 .ًاعبط موهفملاب :ةلخادم

 .ًالوأ اذه تلق كوجرأ كوجرأ :خيشلا

 .ةلوأ اذه :ةلخادم

 .ًايناث هيف !؟اهانعم وش ًالوأ ناسنإلا لوقيب امل :خيشلا

 انحرش متئش نإو متحرش متتش نإ ناكملا ةملك انل اوحرشت ديرنب ًايناث لضفت
 تلق ام لثمو ةدحاو ةيآ لجو زع هللا نع ناكملا يفنت ةيآ ديرن نآلا مهملا «نحن

 .لضفت عونق انأو كبحاصل

 هلوق ناكملا نع هزنم لجو زع هللا نأ ىلع لدت يتلا ةيآلا :ةلخادم

 ةدوجو يف رقتفم نوكلا اذه يف قولخم لك نأ ذإ يش وليك سيل ىلاعت
00 



 ريغ هدوجو يف وهف ءيش هلثمك سيل لجو زع هللا .ناكم ىلإ ةدوجو يف رقتفم

 .ًادج ليمج :خيشلا

 .مهغلاخي يأ هقلخ نيابي كلذب وهو :ةلخادم

 ٌعبِمَّسلا ٌوُهَو ءىش ِهِلْثِوُك َسْيَل## ىلاعت هلوقب دقتع يذلا ًادج ليمج :خيشلا

 هنأي هسفن فصو لجو زع هللاو ًاضيأ رشبلا تافص نم رصبلاو عمسلا «ٌُريِصَبلا

 امهتبثن مأ لجو زع هللا نع امهيفنن مأ نيتفصلا نيتاه تبثن لهف ؛ريصب عيمس

 ؟تاقولخملاو ثداوحلا هباشي نأ نع ههزننو

 .ةهباشملا نع ههزننو اهتبثن :ةلخادم

 يفكي ال ءناكملا يفنل يفكي ال هدحو ليلدلا اذه ًاذإ ًادج ليمج :خيشلا

 مع (يذلا) اذه انيخآ رظن تفلن ًافنآ تلق يعم ركذت كلعل ًاملع «ناكملا يفنل

 كلبجأ حار انأ هتهباج انأف :ددصلا كاذ يف تسيل ةيآلاو :ناكملا يفنب ةيآ بيجيب

 تلق انأ «تهبتنا ام الو مالكلا اذهل تهبتنا ناكم هلل سیلو ناكملا تابثإ يف تايآ

 ركذتال اهنأل لمحت الام ةيآلا ليمحت ةيآلاب لالدتسالا نأ خألا رظن تفلل ًافنآ

 تابثإل تايآ كلبجأ حار انأ هل تلق هرظن تفل باب نمف ًاباجيإ الو ًابلس ال ناكملا
 ام ىتح ناكم هلل سیلو ناكم هلل سیلو اهب «ناكملا ىلع لالدتسالل ءاهب ناكملا

 لالدتسالا زوجيب ام هنأ هرظن تفلل سب ناكم هل هللا نإ لوقأ انآ هنأ مكنهذل قبسي

 تبثأ ناكملا تيفن امل انآ يلثم هلثمف ناكملا يفت اهيف ةيآلا يه ةيآ انتوالت درجمل

 .رثوكلا كانيطعأ انإ دحأ هللا وه لق ةروسب ناكملا

 ناكم هلل سيل تلق هنا كرظن تفلأ تدرأ كرظن تفلأ تدرأ نكل :ليمج

 ا ا



 نيب تافالخلا نم ًاميدق رشن امم همهفن نحن يذلا ءيشلا هنأل ؛كلاب تذخأ

 فلسلا ةديقع نم نومهفي مهنأ فلخلا بهذم نآلا رشني نمو فلسلاو فلخلا

 نومهني ءًاناكم هلل نوتبثي مهنأ اهلك تاقولخملا قوف لجو زع هللا نإ نولوقي نيذلا

 زوجي ال هنأ لوقأ نأ ديرأ نآلا انأف كلذلو :نويلم ةئاملاب أطخ مهف اذهو اذه نم

 نمو هللا باتك نم ليلدب الإ لجو زع هللا نع ًائيش يفني نأ وأ ًائيش تبثي نأ ملسملل

 .هللا ءاش نإ اهيف فالخ ال ةملك هذهو ؛ةحيحصلا ۴# هللا لوسر ةئس

 ... سب :ةلخادم

 .نايبلا كيياج نايبلاب كيباج كيياج :خبشلا

 .سأرلا ىلعو نيعلا ىلع مالكلا اذه ريخلا كيزجي هللا :ةلخادم

 يدوجو اهانعم يه له ناكملا ةملك لوقن نحن نآلا سيوك :خيشلا

 ؟ينهذ الو

 .ريخ هللا كازج :ةلخادم

 .يسح الو يونعم رمأ ناكملا له يكحت كدب لضفت :خيشلا

 .يسح اذه :ةلخادم

 .يدوجو ناكملا ناك اذإ نآلاف بيط :خيشلا

 . معن :ةلخادم

 ناكم يف لزآلا ذنم ناك لجو زع هللا نأب دقتعي ملسم نم لهف بيط :خيشلا

 .هعم ءيش الو هللا ناك ثيح

 .كلذ دقتعي ملسم شيفام :ةلخادم

۹4 0 



 .هه :خيشلا

 .ال :ةلخادم

 لجو زع هللا نأب دقتعي ًاملاع ًاملسم كانه نأب نودقتعت متنأ له ًاذإ ال :خيشلا

 .ناكم يف

 .ال ًاعبط :ةلخادم

 يتلا تايآلا لكب نمؤي نم لك نيبو مكنيب نآلا فالخلا وه ام ًاذإف :خيشلا

 ىلع نمحرلا ةيآب ءءامسلا يف ةيآب اهلك هتاقولخم قوف لجو زع هللا ولع نأ تبثت

 ةولتمو ةفورعم اهلك نآل ؛اهيفنن ام اهرخآ ىلع اهلك «تايآلاب ىوتسا شرعلا
 مكل حضوت امدعب ةظحللا هذه يف نآلا متنأ متزيمت اذامب ًاذإف ءًاراهن ًاليل هلل دمحلا

 سيلو ناك لجو زع هللا نأو «مدعلا نم ٌقِلخ يأ يدوجو رمأ ناكملا نأ ؛نائيش

 .سيوك نامز الو ناكم كانه

 .ريخلا كيزجي هللا :ةلخادم

 ثيداحأو تافصلا تايآب نونمؤي نيذلا مهلك فلسلا ءاملعف نذإ :خبشلا

 مهنأ مهلاوقأ نمو صوصنلا هذه نم نومهفت اذامل «ىلعألا يلعلا اهنمو تافصلا

 ؟اذامل ,ناكم يف سيل متلقو مهنع متنأ متد رشف... ناكم يف هللا اولعج

 نايبب ًامئاد فلسلا مالك ءًادج زاتمم هللاو مالكلا اذه كبيجأ انآ :ةلخادم

 ءولعلا ةفص هل وأ يلع لجو زع هللا نأب تاقولخملا قوف لجو زع هللا نأب مهلوقب

 ناك فلسلا نأ يكحنب نحن ًاعبط نكل «ةيلك ةقفاوم رمألا اذه ىلع نوقفاوم نحنف

 ...ولع سيل ةبترلا ولع يف تاقولخملا ىلع ٍلاع تاقولخملا قوف لجو زع هللا

 انه نم يخأ سحلا ةيضق هنأل يل حمسا... طقف ةبترلا اولع سيل ال :خيشلا

446١ 
 يا



 .نوكلاب ةقالع هل سحلا أطخلا مكءاج

 .معن :ةلخادم

 .نوكلا قلاخلاب سيلو نّوَكملاب يأ نوكلاب ةقالع هل سحلا :خيشلا

 ... ديحوت مالكلا اذه تقدص :ةلخادم

 هديعأ :يلاؤس نع باوجلا ينتيطعأ ام «كلاحل هبتنا كرابتعا بيط :خيشلا

 شرعلا ىلع لجو زع هللا نأب نونمؤي نيذلا فلسلا ءاملع نع متزيمت اذامب :لوقأف

 وهو «ناكملا قلخي نأ لبق ناك هللا نأل ؛ناكم يف سيل هنأ مهداقتعا عم ىوتسا

 ؟ناكملا قلخ لبق ناك امك نآلا

 .معن :ةلخادم

 نيب قرفلا ليلق دعب ءنآلا رهظيس نآلا رهظيس «متزيمت اذامب بيط :خيشلا

 متررف متنأ يذلا ينعي ةديقعلا هذه ىلع متنأو «فلخلا ةديقع نيبو فلسلا ةديقع

 .ناكم لك يف هللا لوقن ام نحن ءًافنآ هنم

 .معن حص بواجأ يدب تنك :ةلخادم

 اونوكت نأ ىشخن - متعقو لوقن ام- ىشخن «هنم متررف يذلا اذه :خيشلا

 .نآلا متررف هنم امم رش وه اميف متعقو

 .اولوقيب ىلإ فلسلا ىلع انزيمت شيأب تنأ تيكح :ةلخادم

 .نآلا لوقأب يلإ يمالك تصلح ام هسل :خيشلا
2 

 .يمالك لّمَكأ نأ ديرأ نآلا هلوقأب انآ ربكأ هللا :خيشلا

 مس



 .لضفت :ةلخادم

 .حص ناكم يف هللا نأ لوقن ال نحن اننأ كل حضو نظأ نآلا :خيشلا

 .هللا ءاش نإ هيلع قفتن نأ ديرن يذلا اذه تنسحأ :ةلخادم

 ىلعو ءامسلا يف هللا نأ هللا لاق امب نلوقت ال متنأ نكل بيط حص :خيشلا

 .هرخآ ىلإ وو ىوتسا شرعلا

 ؟كلذب لوقن ال :ةلخادم

 .نظأ ام :خيشلا

 ..لجو زع هللا نأ لوقن انحن :ةلخادم

 عمست شم «يعم فق ءنظآ ام :كل لوقأ امل هنآل ءيل حمسا نظأ ام :خيشلا

 اوقس مه نيذلاو تاملكلا هذه هنم متيقتسا يلاه هنأل مالكلا اذه نولوقت مكنأ

 نيكرشملا ةديقع يه ءامسلا يف هللا نأ نولوقي نولوقي مه -مكل نيقاسلا- اذه

 .ًافنآ اهتلق تنأو

 باوج ةملك هنأ :كيدهي هللا تلق (يذلا) يخأ اي تنأ شم تيسن ام عرسأ ام

 له :ىخأ اي كل تلقو :نيكرشملا ةديقع ىه هنأل ؛ًاباوج سيل ءامسلا ىف هللا نأ

 لاق اذإ ًاضيأ ال :تلق «مهفلاخن نحن يرورض نوكرشملا اهدقتعي ةديقع لك

 .مهيف ةياكن مهفلاخن نحن ءامسلا يف هللا نإ :نوكرشملا

 .ال :ةلخادم

 ةياكن :دوجوم وم هللا انحإ لوقن هدوجوم هللا .دوجوم هللا نولوقي دق :خيشلا

A۲ 
 يا



 .تلق ام تيسن ًاذإف مهيف

 لجو زع هللا نأ داقتعا نأ :تلق انأ ؛ىطاخ يمالك هيلع تلمح يذلا لمحملا

 ال هنع درجملا لاؤسلاو «هورقأ رافكلا اذه هلل ناكملا تابثإ ىنعمب ءامسلا ىف

 .كيف هللا كراب يخآ اي :خيشلا

 .يدصق اذه :ةلخادم

 يف ْنَم ْمُتْنِمْأَأل :لوقيب انبر امل لمحتت الام ةيآلا لمحتب مع تنأ :خيشلا
 قولخملا ناكملا تابثإ :ناكملا تابثإ ةيآلا نم مهفتب مع كمهفب تنأ «ِءاَمّسلا

 .نيكرشملا ةديقع يه لوقت كلذ ىلع ًءانب

 .كلذك اومهف سان يفو :ةلخادم

 .كلاب لوط :خيشلا

 هذه هنا كيف هللا كراب لوقتب مع تنأ يخأ اي «ءيشب ريصنو ءيش يف نوكن

 ولو ءًامامت ةيآلا هذه يف حرص وهو هلل ناكملا تبثت (ءامسلا يف نم متنمأأ# ةيآلا

 هسفن نع يفني الو ًاناكم هسفنل تبثي ال لجو زع هللا شيلعم ناسل ةتلف نوكت اهلعل

 ىفن نإ نكلو ءًاناكم هسفن نع يفنيالو ًاناكم هسفنل تبثي ال «كلاب تذخأ ءًاناكم

 #ةْيَش ِهِلْثوَك َسْيَل## ىلاعت هلوقب ال دتسم ًافنآ تنأ تلق امك هب قيلي ال ًائيش يفنيف

 باوج ًافثآ مكل تلق امكو ؛ءامسلا يف هنأ نم نآرقلا يف هتبثأ ام يفني ال اذه نكل

 ىلع ءالعتسالا ةفصو ةيقوفلا ةفص هللف ءامسلا قوف ءامسلا يف لوقي يقهيبلا

 يف مهفي نأ امإف ءامسلا يف هللا :ملسملا لاق اذإف «هتمظعو هلالجب قيلي امك شرعلا

 .لالض اذه هل فرظ ءامسلا ينعي ءامسلا

 مكس



 .كلذ ىلع كعم نحنو :ةلخادم

 .سيوك :خيشلا

 .معت :ةلخادم

 تاقولخملا قوف هنأو ءامسلا ىلع ىنعمب ءامسلا يف مهفي نأ امإو :خيشلا

 ةقالع هل سحلا كيف هللا كراب يخأ اي :كل تلق ءًاسح ال ًاناكم :تلق تنأ ءاهلك

 قوف ءاهلك تاوامسلا قوف قلاخلاف ءقلاخلا يف انمالك نحنو ءتاقولخملاب

 .ىلاعتو كرابت هب قيلت ةيقوف ءاهلك تاقولخملا

 .معن :ةلخادم

 قشمد يف انخياشم ضعب نم انعمسو فرعن نحن لوقنس نآلا بيط :خيشلا
 مكيأر وش نآلا مكلأسأ- «لجو زع هللا نأ قرفلا ضعبل بتك ضعب يف هانأرقو

 الو ,راسي الو نیمی الو «تحت الو قوف هنأب فصوي ال لجو زع هللا- مالكلا اذهب

 ؟مالكلا اذه يف مكيأر وش ءهجراخ الو ملاعلا لخاد ال «فلخ الو مامأ

 اذه مهل لوقن ناكملا يفن ىلع هنع لومحم ناك اذإ اذه مالكلا :ةلخادم

 ولعلاو ةبترلا لمحم ىلع هلمحن نحنف قوف لجو زع هللا ناكم هل سيل حص
 .مهعم نحنف ناكملا يفن مهدصق ناك اذإف يونعملا

 .باوجلا نع تدح تنأ :خيشلا

 .ناكملا يفن مهدصق ناك اذإ :ةلخادم

 .دصقلا ةملك ينم تعمس تدح تدح :خيشلا

 ؟دصقلا تملك تيكحأ انأ فيك :ةلخادم

 ا ۹۸٤



 كلأسأب معو باوجلا نع تدح كلقاب مع انآ «تدح كلقأب معان :خيشلا

 .ال الو دصقلا ةملك ينم تعمس

 .ال :ةلخادم

 يمالك يف ترشح امانأو دصقلا تملك ترشح اذامل ًاذإ بيط :خيشلا

 .ةملكلا هذه

 ينآ نأ بجي بواجأ يدب امل انأ بواجأ يدب فيك بواجأ يدب :ةلخادم
 .ينعي طرش ةديدج تاملكب

 معانأ باوج هلإ لاؤس لك باوج هلإ لاؤس لك يخأ اي كيدهي هللا :خبشلا

 ..لوقي نميف لوقت اذام كلقاب

 اذه حيحص كمالك :ةلخادم

 .معت :خيشلا

 .حيحص مالكلا اذه :ةلخادم

 .بيط :خيشلا

 .ةمتت باتكلا يف دروو :ةلخادم

 مالكلا اذه :تلق ول ًاله ينعي :كيدهي هللا ءاهاطغو ةملك سب :خيشلا

 كلاب لَّوَط كتجح وش كلأسن ام ءاندنع حيحص ريغ مالكلا اذه ناكو «حيحص

 .كيدهي هللا كلاب لوط
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 اذه ناك اذإ ليلدلا وش كلأسأب ام كلقأب مع انآ كلاب لوط كيدهي هللا :خيشلا

 .ليلدلا نع كلأسنب ام حيحص ريغ اندنع ناكو حيحص لوقتب مالكلا

 .حص :ةلخادم

 .يكحتو ضرفت كدب تنأ شيل ًاذإ :خيشلا

 .مالكلا اذه رمألا لّصَقَأ يدب :ةلخادم

 .ليصفتلل تجتحا اذإ لصف يخأ اي :خيشلا

 .حص مالكلا اذه كلقأب انأ يشام بيط :ةلخادم

 .حص :خيشلا

 .معن :ةلخادم

 .هجراخ الو نوكلا لخاد ال ًاذإ هللا ينعي :خيشلا

 .كش الب :ةلخادم

 نم تئش ام رشحاو :كدنع ام تئاو ءنآلا كلأسن...:ربكأ هللا ربكأ هللا :خيشلا

 .ةداملا الإ ءيش كانه سيل نولوقي نيذلا ةلطعملا مالك يواسي اذه سيلأ ءةلدآلا

 .اهيواسيال ال :ةلخادم

 .قولخملا ملاعلا جراخ الو قولخملا ملاعلا لخاد ال هيل :خيشلا

 ؛شيل ةلطعملا مالك يواسي ال مالكلا نأ كل تبثأ انآ زاتمم :ةلخادم

 ...لطعملا نأل

 جرخ يذلا اذه فوش نآلا «يواسپ ام الو يواسي يلاؤس وم يخأ اي :خيشلا

A7 
 يا



 ؟هجراخ الو ملاعلا لخاد ال هللا لوقي نميف لوقت ام قباسلا مالكلا نع

 .باوص :ةلخادم

 ءيشال لوقي نم نيبو مالكلا اذه نيب قرفلا شيأ ًاذإف بيط :خيشلا

 .ةداملا الإ

 هللا دوجو يفني لطعملا هنإ قرفلا نإ يلاتلاك وه قرفلا قرف هيف :ةلخادم

 تبثي وهف هجراخ الو ملاعلا لخاد سيل لجو زع هللا نأ لوقيب يلا امأ «ةرملاب

 .ناكم يف نوكي نأ نع ههزني نكلو هللا دوجو

 .كيدهي هللا :خيشلا

 .حضاو ءيش هلثمك سيل :ةلخادم

 .حضاو شم ال :خبشلا

 .هليعأ :ةلخادم

 ؟يدوجو ءيش ناكملا هنأ ًافنآ انقفتاوم يعم كيلخ :خيشلا

 .معن :ةلخادم

 .ناكملا جراخ هللا دوجو يفنتب مع نآلا تنأ بيط :خيشلا

 .ل :ةلخادم

 .كيدهي هللا :خيشلا

 !؟ناكم شم ملاعلا جراخ ينعي «ناكم شم ملاعلا جراخ :ةلخادم

 .كيدهي هللا ناكم شم ال :خيشلا
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 .ملاعلا جراخ وش بط :ةلخادم

 .مكتلكشم هذه :خيشلا

 لك نوكي نكمم لمحم ىلع ةباجإلا تلمح ةباجإلا تلمح انأ :ةلخادم

 هنأ يدصق انآ حالطصالا يف ةحاشم ال نوكي زوجي سب ؛قفتن نكمم دحاو انفده

 لاق يذلا اذهف ناكملا يفن ىلإ ةجاحب هنا يدصق انأ...لطعملا نيب قرافلا اذه

 .ةرب الو ةوج ال هللا لاقف ناكم ملاعلا ةرب هنأو ناكم ملاعلا ةوج هنأ مالكلا اذه

 .كسفن (لخاد) ضقانتلا دوجو ىلع لدي اذه :خيشلا

 .الك :ةلخادم

 انعم ًافنآ لاق يذلا يدوجو رمأ ناكملا نأ لوقيب يذلا ءالك الك الك :خيشلا

 ؟حص ًاينهذ سيل يدوجو ءيش ناكملا نأب

 .حص :ةلخادم

 هنأ الإ روصتن نأ نكميال نيلقاعلا عيمج دنع ناكملاه كيف هللا كراب :خيشلا

 .؟حص يدوجو ءيش
 .ميلس مالك اذه معن :ةلخادم

 ؟يمدع ينعي ينهذ ءيش ناكملا ىوس ام بيط :خيشلا

 .اهتبعوتسا ام هسل يمدع هآ ينهذ :ةلخادم

 .هللا ءاش نإ اهبعوتستس :خيشلا

 .هيه ينمهف... ملع بلاط انا «ينعي فيك :ةلخادم

AA 
 يا



 قلفيب ءيش سانلا مالكب دتعاب ام انآ هيلع ترثكتسا انآ كيه ناشم :خيشلا

 ربصلاو ملعلاو ربصلاو ةانألا نم ءيشب ناسنإلا عّنم لجو زع هللا نأ ول ءرجحلا

 الو هللا ناك نحن نيقفتم وم يخأ اي هرخآ ىلإ مهداشرإو مهتيادهو سانلا ىلع

 ؟دوجو الو مدع وه هريغ «دوجو الو مدع هعم ءيش ال «هعم ءيش

 .مدع :ةلخادم

 .ناكم مدعلا اذه بيط :خيشلا

 .يدوجو ناكملا نأل ال :ةلخادم

 ىلإ انعجر تنأو انآ كلقأب مع ةميدقلا اهتداعل ةميلح تعجر هه :خيشلا

 .يمدع ءيش هاوس امو يدوجو ءيش ناكملاف ءناكملا

 .ينهذ وأ :ةلخادم

 .معن :خيشلا

 .يل حمست ةطقن يف :ةلخادم

 .نيتطقن ةطقن نوكت ام سب :خيشلا

 .ةدحاو ةطقن ال :ةلخادم

 ىلع ناكم ظفل قلطي ال كلذل قفتن هنأ وه يلإ ةدحاو ةطقن :ةلخادم

 ناكملا قطنن ينعي يمدع ناكملا لوقن ام تكسنو مدعلا ءيش مهأ دوجو ءيش

 .ىمدع هنأب

 مهر



 .كيدهي هللا هنم ةدئافلا وش نكل :خيشلا

 ناكم الب دوجوم هللا...كلقيب مهضعب هنآل ةطقن ىلإ اناصوت انأ :ةلخادم

 لوقت ريصي امف ناكم الب دوجوم لجو زع هللا نأ حص حيحص شم ال هلقنب «يمدع
 .نمؤملا ةلاض ةمكحلا ملعتتب انحإ هللاو... ياهب هذه طبرت يمدع ناكملا

 .ًاناكم سيل ناكملا ريغ ًاذإ :خيشلا

 لئاقلا لوقي نأ كل حضو يذلا حيضوتلا اذه دعب حصي له بيط :خيشلا

 يخأ اي فوش

 .ركفأ يدب ركفأب مع :ةلخادم

 .يخأ اي فوش كلقأب مع :خيشلا

 .لضفت :ةلخادم

 ببسلا وش ةريبك قرف ؛قرف اهيف لض ةطقنلا هذه ال يكحا كلقأب مع شم

 اناكم هيمسن الو يمدعلا ناكملا نيبو يدوجولا ناكملا نيب اوطلخ مهنأ ببسلا

 ...نيباوطلخ

 .زاتمم ءانثتسا :خيشلا

 مكيلع صقأ نأ سأب الو قرفلا نم ًاريثك لضأ يذلا وه طلخلا اذه :خيشلا

 .ةصقلا هذه
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 ناك اميف ملكتن انعم نيسلاج نيفتلم جاجحلا ضعبو ءةكرابم ةيسمأ يف نيسلاج

 ههاجتا نأ مهفيب رخآ ملاع هيلإ سلجيو ام ثحب يف ضوخيب امل ملاع لك نأ كش

 .معن :ةلخادم

 جهنم ىلع يتقيرط انآ هنإ ثحبلا ةقيرط نم وه همعز يف مش لجرلا :خيشلا
 ملعلا بالط ريهامج نم ريثك يأر وه امك كلذ نم مزلتساو «حلاصلا فلسلا

 «حضاو يباهو لجر انأ هنأ مالكلا يف بولسألا اذه نم مزلتسا خياشملاو

 هرخآ ىلإ يف يف مهبهذم يف مهتديقع يف نومهتم نييدجنلا مه يلإ ةيباهولاو
 دمحأ مامإلا بهذمب نيكسمتمو ةلبانح انهو لصأ اهل سيل ةمهت كش الب هذهو

 .عورفلا يف وأ ةديقعلا يأ لوصألا يف ءاوس

 :لاق ؟فيك :هل تلق ةهبشم ةمّسّْجم مكنكل هكربو ريخ مكيف متنا لجرلا لاق

 «ىوتسا شرعلا ىلع لجو زع هللا نأ نولوقت لب ءلجو زع هللا نولعجت مكنأل

 مكنأ دصقأ نكل حص :لاق «نيملاعلا بر مالك اذه انمالك وم اذه خيش اي :هل تلق

 اي :هل تلق ؛ناكم يف دهاشلا انه اهرهاظ ىلع ةيآلا هذهب مكناميإب هللا نولعجت

 الو هيبشت نودب ليطعت الو هيبشت نودب ةنسلاو باتكلا يف ءاج امب نمؤن نحن يخأ

 امنيح ناكم ىف هللا نأب لوقن ال انثأ كملعو كناسلب كل تبثن نحن نآلاو «ليطعت

 ؟فيك :لاق ؛بيطلا ملكلا دعصي هيلإ وأ ىوتسا شرعلا ىلع نمحرلا :لوقن

 مأ يدوجو ءيش وه له ناكملا :هل تلق هقحلي امو قباسلا لاؤسلا هتلأس



 قلطم الو دودحم دوجوملا اذه نسح :هل تلق ءيدوجو ال :لاق ؟يمدع

 باوج يطعيب ًالاؤس لأسنب مع بيط «دودحم ال :لاق ؟قلطم الو دودحم نوكلا

 ىلوألا ايندلا ءامس لاق ؟شيأ انقوف نآلا :ًاتسح :تلق هيف فالخ هيفام

 ؟يف شيإ ةعباسلا قوف :تلق معن :لاق «ةعباسلاو معن :لاق :ةثلاثلاو ةيناثلاو :تلق

 .شرعلا :لاق

 يبرعلا ريبعتلاب ينءاج نكل تننظ كيه «تاقولخملا نم انيهتتا تننظ انآ

 انأ ؟شرعلا قوف شيأ :هل تلق ؟اذامل اذامل :(ةتوخفمب) يروسلا ريبعتلابو «ةعقابب

 :يل لاق وش... ينأجاف ذإو ءىوتسا شرعلا ىلع نمحرلا ؟لوقيب شيأ تننظ شيأ

 لوذه :لاق ؟نويبورك شبأ «نویبورکلا شيأ :هل تلق «نويبوركلا شرعلا قوف
 قوف مهنأو «ًالوأ نويبورك مهمسا ةكئالم يف هنأ ركذت ةيآ يف تلق «:ةكئالم

 ًاذإ :تلق ءال :لاق ؟مالسلا هيلع لوسرلا نع ثيدح يف :هل تلق.ال :لاق ؟شرعلا

 ءالؤهو «ةكئالم يف شرعلا قوف لوقت نأ يبيغ رمأ اذهو اذهب تج نيأ نم

 ءانونقل كيه رهزألا ءاملع :لاق ؟اذهب تئج نيأ نم «نويبورك مهمسا ةكئالملا

 الإ ذخؤت ال ةديقعلا نأ نولوقي مهنأب رهزألا ءاملع نع ملعأ ان هللا ناحبس :تلق

 متنأ فيك ءأرتاوتم ًاثيدح نوكي مزال سبو حيحص ثيدح شم رتاوتم ثيدح نم
 نأ به :هل تلق !؟ةدحاو رتاوتم ريغ حيحص ثيدح الو هيف ام ةديقعلا هذه متذخأ

 يلا متيأر امك انبولسأ ًامئاد اناوخأل لوقنب نحن هنأل ؛نويبورك ةكئالم شرعلا قوف

 اه بيط «ءاطعلاو ذخألاب عساو نوكي هدب ناسنإلا هنأل ؛هعم يجت كعم يجيب ام

 ال لاق ؟هيف شيأ ةكئالملاه قوفو «نويبورك ةكئالم يف شرعلا قوف هنأ دقتعت تنأ

 نييفلسلا نأ كسفن ىلع كناسلب دشت نأ نآلا كيفكي الأ هللا ناحبس تلق ءيش

 هنأل ؛ناكم يف هولعج ام شرعلا قوف هللا :اولاق اذإ نييباهولاب مهومستب ىلا
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 قوفف «نويبوركلاب تنأ كدنعو «شرعلاب اندنع ىهتنا ناكملا نأ كفارتعاب

 دقتعن اهلك تاقولخملا قوف هنأب نمؤن نيذلا نحن هللا ًاذإف ؟ناكم هيف ام نويبوركلا

 تافصلا تايآ عم بواجتت يتلا ةحيحصلا ميهافملا هذهب ًاذإ .ناكم يف سيل هنأ

 ىلع وتسم لجو زع هللا ناب نمؤن ثداوحلا ةهباشم نع نيملاعلا بر هيزنتو

 سيل تافصلا هذه لكب انناميإ ًاذإ ؛هللا هتمظعو هلالجب قيلي ءاوتسا شرعلا

 .ناكم يف

 ةفيعض ةياورلا هذه نأب متنقل متنأ ؟هللا نيأ يوبنلا لاؤسلل نآلا دوعن اذه ىلع

 دجوي ال مالكلا اذه نيملسملا انناوخأ اياوفوش ءةحيحصلا تاياورلل ةفلاخم اهنأو

 .يل حمسا ءايندلا يف دجوي ال نيقلتلا اذه مكنقل نم قبس ايندلا يف ملاع

 تنأ عيطتست ام تنأ كيلع ىضري هللا اهمهفت تنأ :لوقن «يخأ اي لوقن لوقنب

 ةياور هنأب لوقي يذلا الو لب «حوجرملا نم اهنم حجارلا زيمتو تاياورلا هذه عضت

 اذه يف ثحبلل لهآ وه الو عيطتسي ال هذه نم حجرأ هذه نأب دهشتو كبر نم

 تفلأ انأو ءًادج امهم ًالاؤس انل حتفت تاذلاب ةطقنلا هذه نآلا نكل «عوضوملا

 ةقالع اهلام هللاو هذه هنأ اونظتب ام هنأ وجرأو ميركلا نآرقلا يف ةيآ ىلإ مكرظن

 ال َمُتنُك ْنِإ ِرْكَّذلا َلْمَأ اولأشاق# :لوقي انبر ةقالعلا لك ةقالع اهل «عوضوملاب

 ءاملع ريغو ءاملع نيمسق ىلإ ةيمالسإلا ةمألا نيملاعلا بر ِمّسَق نآلاف 4َنوُمَلْعَت

 نم روهمجلا ىلع بجوأ ءرخألا نع بجي ال ام نيقيرفلا نم لك ىلع بجوأو
 ال ْمثْنُك ْنِإ ِرْكّذلا لأ اوُنَأْساَقل ؛ءاملعلا مهو سانلا نم ةلقلا اولأسي نأ سانلا

 ًادج ةريثكو ةريثك ثيدحلا ملع يف بتك ىلع متقفأ كش الب متنأ نآلا 4َنوُمَلْعَت

 «نابح نبا ؛ةميزخ نبا :ملسمو «يراخبلا حيحص :ًالثم «حاحصلاب فرعي ام اهنم

 لب ًاحفص اهنع اوبرضي نأ نوعيطتسي ال نيملسملا ةماع ءالؤه هرخآ ىلإ «مكاحلا
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 نيبولسأ نم بولسأ ىلع نوكي ءاهيلع دامتعالاو اهيلع اودمتعي نأ مهل دب ال

 ةماعل ةبسنلاب «صالخ يراخبلا هاور ىلوألا قيرطلا :نيتقيرط نم قيرط ىلعو

 «سانلا ةماعل اذهو حيحص ثيدح اذه ملسم هاور حيحص ثيدح اذه سانلا

 دق نامزلا اذه يف ةصاخ لقألا مهو يناثلا مسقلا «ملعلا لهأ نم سيل يذلا مسقلل

 اذه له نكل «حيحص ملسمو يراخبلا مامإلا دنعو ًافيعض هاري دق هلك ثيدحلا

 نورشحت نآلا متنأ نآلا ءديج ملعلا لهآ مهو سانلا ةصاخ وأ سانلا ةماعل

 ؟سانلا ةصاخ يف الو سانلا ةماع يف مكسفنأ

 سانلا ةماع يف :ةلخادم

 يف تلاق هللا نيأ ةيراجلا ثيدحك ًاثيدح تيأر اذإ «كيف هللا كراب :خيشلا

 اذه لثم تيأر ةنمؤم اهنإف اهقتعأ لاق هللا لوسر تنأ تلاق انأ نم لاق ءامسلا

 نوحرصي نيرخأتملاو نيمدقتملا ءاملعلا تيأر مث «ملسم حيحص يف ثيدحلا

 .ثيدحلا اذه حيحصت يف ًاملسم عباتي مهضعبو «ثيدحلا اذه حيحصتب

 هحيحص يف ثيدحلا اذه جرخأ ملسم :طقف نينثا نيلاثم ينعي كل برضأ

 ةلثمألاو «حيحص هدانسإ ثيدحلا اذه لوقي يقهيبلا مامإلا «حيحص هدنع وه ًاذإف

 ىلعو ملسم ىلع اولعي نأ عيطتسي نآلا ْنَم ءبيط نيلاثم سب كل تلق سب ةريثك

 نمو ةلوطملا بتكلا يف ةدوجوم مهئامسأ نيرخآ ءاملع نم امهنيب امو يقهيبلا

 .ءالؤه ىَّطَخّيو يتأي هنأ عيطتسي يذلا نم يناثلا مسقلا نم نيملسملا رشعم ايوتنأ

 هيف امنإو (هللا نيأ» حيحصلا ثيدحلاب سيل ءأطخ ثيدحلا اذه ؛متأطخأ :لوقيو

 لثم نوجلاعت فيك مكسفنأ يف دهاشلا نآلا اولوق «هرخأ ىلإ نيدهشتأ «كبر نم»

 ا ٤ ۹٩



 نم ركبو «حيحص ثيدحلا اذه :لوقي رصعلا اذه يف سانلا نم ديز ءةيضقلا هذه

 وش «مالكلا اذه لاق ام لوسرلا نأ هللاب مسقيو ءأطخ ثيدح اذه ال :لوقي سانلا

 اذه ةحصب حيرصتلا ىلع ًاضعب مهضعب عباتو اوعباتت نيذلا ءاملعلا ضعب مكيأر

 ؛ملعلا اذه يف مويلا ديلو وه يذلا نآلا ناسنإلا اذهو ءأطخ ىلع ءالؤه ثيدحلا

 نمم نمؤي نمم ءاملعلا نم ريهامجلا ءالؤه ىلع لواطتي «ملعلا اذه يف مويلا ديلو

 اذه كيأر شيأ ءًاعيمج مهفلاخي وه مهفلاخي نممو مهليبس كولسو مهملعب نمؤي
 ؟نوكي ميلس جهنملا

 .لجرلا ىوعد فوشن :ةلخادم

 ةماع نم تنأ عيطتست ام كيلع ىضري هللا هاوعد مهفت عيطتست ام :خيشلا

 كل لوقأ انآ نآلا عيطتست ام ء«هبر ضراع هسفن ضرع نم «كلاح ىسنت ال «سانلا

 اوور نيذلا ؛هرخخأ ىلإ دواد يبأو دمحأو كلامو ملسم دنس سردت نأ عيطتست له

 عيطتست له «هتحصب اوحّرص مهنم دارفأو «هب اومَّلس مهريهامجو ثيدحلا اذه

 الو ةقثب مهفرعتو لزان تنأو ةباحصلا نم ءالؤه نم يوار لك لوانتت نأ تنأ

 ؟عيطتست حرجب

 تنأ رمألا سفن يف تعقو تنأ سب...«يتردقم ىلع ًاعبط ردقأ ام :ةلخادم

 تفعضأ ام انآ ةديح هذه ءةديح هذه كيدهي هللا :ةديح هذه كيدهي هللا :خبشلا

 ىدحتأو «هحيحصت ىلع ءاملعلا عباتت كلبجاب انآ هب ٌثدرفتو ملسم يف ًاثيدح

 اوفرحنا نيذلا نمو رضاحلا رصعلا ريغ نم لجرب انيتأي نأ نآلا فعضُي يذلا
 ءاوس نيمدقتملا نم دحاو ًافنآ مكل اهانمهف يتلا ةحيحصلا ةيفلسلا ةديقعلا نع
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 ضعب لوؤي يقهيبلا نأ فرعت «يقهيبلاك نولوؤي نيذلا وأ ءنولوؤي ال يذلا نم

 ؟ال الو تايآلا

 .معن :ةلخادم

 ال تنأف حيحص هدانسإ ثيدحلا اذه نأب حّرصُي لوؤملا اذه بيط :خيشلا

 ام انآ نكل معن ملسم حيحص يف ثيدح تفعض انآ هنأ يعم طروتت كسفن للضت

 ةنتفلا نمز لبق مويلا لبق ام ىلإ ملسم حيحص موي نم ءاملعلا عباتت ثيح تفعض

 نم ةرشع كلبجأ دادعتسا يدنع انأ امامت رمألا فلتخي «ةديدجلا ءارآلاب ءالتبالاو

 فيك ؛حيحص ثيدحلا اذه نأ هريغو يوونلا مامإلا مهنمو ًاثيدحو ًاميدق ءاملعلا

 لخدي فيك ىوهلا نع يل ودبي امك درجتملا باشلا تنأو تنأ كلقع يف لخدي

 اونوكي هنا ثيدحلا ملع ملعتن مهنمو مهلك ءاملعلا ءالؤه نوكي نأ كلقع يف

 ام ثيدحلا اذه لوقي ناسنإ يتأي مث ثيدحلا اذه حيحصت يف اوؤطخأ مهلك ءالؤه

 ؟هناكم نيو ؛هللا نيأ هنم مهفي هنآل ؛هسفن يف یوه فلاخ هنأل امل هللا لوسر هلاق

 ناكم يف سيل هللا نأ ًافنآ كل ايب دقف أطخ وهف أطخ ىلع ينب امو ءأطخ مالكلا اذه

 .اهلك تاقولخملا قوف لجو زع هللا نكل

 نوكيب اذه مالكلا نم كلذ ىلع ءانب ءيظفل فالتخا رمألا ًاذإ :ةلخادم

 ..هنأل شيل يظفل فالتخالا

 ظفل يأ يفو يظفل فالخب دصقتب وش مهفن نأ لبق ينبت ال ًاوفع ًاوفع :خيشلا

 .ظفل يأ يف

 .هانعم ينعي يظفل فالخ :ةلخادم

 ىوعدلا دد «ىوعدلا دّدح «كيدهي هللا كلقأب مع ءيش يأ يف :خيشلا

 ۹47 م
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 .ةيحان نم ينعي برطضم شم وأ برطضم ثيدحلا يف :ةلخادم

 .كيدهي هللا بواجتب مع ام نآلا ىتح تنأ ال :خيشلا

 .باوج كل بترأ انأ :ةلخادم

 ؟فيك :خيشلا

 .باوج كل بترأ ينعد :ةلخادم

 .لاؤسلا نع داح وه نكل بتر يخأ اي :خيشلا

 .يباوج بترأ ديعأ يدب :ةلخادم

 .هنع بواجت كدب يلا لاؤسلا وه شيأ :خبشلا

 ؟فالخلا اذه عقو ظفل يأ يف ينتلأس تنأ :ةلخادم

 .ال :خيشلا

 .تيكح تنأ :ةلخادم

 فيك وه لاؤسلا لاؤسلا اذه وم ال ال كلقاب انآ يكحيب هسل ال ال :خيشلا

 نولوؤيال نيذلاو نولوؤي يذلا ثيدحلا ءاملع ءاملعلا نأ مكلوقع يف ميقتسي

 .ثيدحلا اذه ةحص ىلع اوقفتا

 .يكحن نكمم هللاو :ةلخادم

 .فيك :خيشلا

Tay 1 



 .دحأ اهب كقبس ام ثيداحأ تفعض رصان خيش اي تنأ ينعي :ةلخادم

 مالك ديعت لوقت عجرت كنا قح كل ذاتسأ اي تنأ هيوشا يل حمسا سب :خيشلا

 انآ كمالك ديعت شم «هيلع در ىمالك ىلع در كدنع تنأ تنك اذإ هيلع تيدر انأ

 نيذلا لك فلاخي وهف مويلا هفعضيب يذلا ثيدحلا اذه امأ «عمسا عمسا ؛ينقبس

 هرهاظ ىلع ثيدحلاب نيئمؤملا نم ءاوس هحيحصتب اوحرص نيذلاو ثيدحلا اوور

 لك فلاخ ًايناثو ؛ةيثيدح ةيملع ةسارد هسردو ءاج ام وه امأ «كلذ ىف فلس

 وأ هدانسإ ثيح نم هيلع اوملكت ءاوس ثيدحلا اذه ىفاوملكت نيذلا ءاملعلا

 ىف هنأ «فرعت ةيهقفلا هتلالد ثيح نم وأ ةديقعلا ىف هتلالد ثيح نم هيلع اوملكت

 .ال الو كلذ فرعت ةيهقف هلالد ثيدحلا

 . :ةلخادم

 ثيدحلا اذه حيحصت ىلع اوعباتت مهلك ءاملعلا ءالؤه ًاذإف بيط :خيشلا

 ؟تفعض تنأ لوقتب فيك

 انيروت ينعي كفلس نيم هتفعض ملسم يف ثيدحلا بيط ذاتسأ زاتمم :ةلخادم

 ؟خيش اي انيطعت

 .عوضوملا ىلع تجرخ اله كيدهي هللا :خيشلا

 .هلذه ةطقنلا تيثن ناشع سيال :ةلخادم

 اذه نيب قرفلا هلبجأ مع نأ ثحبلا يف أطخ اذه سب يخأ اي كل :خيشلا

 لقتنل عوضوملا اذه نم ىهتنا تنأ ءاهمسا هلداجم هذه..عجريب وهو ءاذهو

454 
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 ًائيدح كل بيجأ انآ ؛ةليوط نينس انشع ولو ثحبلا انعم يهتنيب ام اذهلو ؛هريغل

 ؟نآلا انعوضوم اذه نكل «هايإ كلثحباب ديرت ثيدح يأ كل لرقأ

 .ال :ةلخادم

 انأ ثيدح نيب قرف يف «كيف هللا كراب جورخلا اذه اذامل ًاذإف بيط :خيشلا

 نيرصاعملا ضعب ًالثم لعفي امك اهنع ٌتجرخ ام لا ةيثيدحلا يتلدأ.. هتفعض

 ضقني يجي رضاحلا رصعلا يلازغ يلازغلا ةلكشمب متعمس دب الو «مويلا
 اذكه «ءاملعلا اهعضو يتلا ةيملعلا دعاوقلا لمعتسيب ام هيأرب ةلقعب ثيداحألا

 فالتخا ىلع نيملسملا ءاملع :ًالوأ ؟هللا نيأ :ةيراجلا ثيدحل ةبسنلاب لوقنب نحن

 هفعضي هفعضي يذلا :ًايناث .ثيدحلا اذه حيحصت ىلع اوعباتت مهبراشمو مهبهاذم

 تافلاخم يف انه هنأ عم «ىرخآلا ثيداحألا ثيدحلا اذه فلاخ هنآل همهوتب هيأرب

 ثيدحلا اذه هنأ :ًالوأ هيلإ دوعأسو بارطضالا عوضوم تقرط تنأ :ًالوأ «ةددعتم

 نأ ثيدحلا حلطصم ملع يف ررقملا نمو نيملسملا ءاملع نم دحأ هركني مل

 توبثلا ينيقي وهف لوبقلاب ةمألا هتقلتو امهدحأ وأ ناخيشلا هاور يذلا ثيدحلا

 هفرعت يذلام كلاسأ ام «هفرعت ام هفرعت ام «ثيدحلا ملع يفاذه فرعت اذه فرعت

 ؟اذه نع كلأسأ

 .ال هذه :ةلخادم

 هذه ةسلجلا يف شم دعب اميف اهمّلعتو اهعمسأ هذه نآلا بيط :خيشلا

 .نيحيحصلا ىف ىتلا ثيداحألا

 .معن :ةلخادم

 ًالثم داحآ هديناسأ لوبقلاب ةمآلا اهتقلت ربكألا مسق نامسق يه سيوك :خيشلا

Taq | 



 هيلع ماق اذه «مالك الو ةالص الف ربنملا بيطخلا دعص اذإ» :ثيدح كلقاب مع انأ

 مكدحأ لخد اذإ هفرعن يذلا «ثيدحلا فيعض هدانسإ وهو ةيفنحلا بهذم

 اذإ هرخآو امهيف زوجتيلو نيتعكر يلصيلف بطخي بيطخلاو ةعمجلا موي دجسملا

 ثيداحأ هذه ء«توغل دقف .,تصنأ بطخي بيطخلاو ةعمجلا موي كبحاصل تلق

 لوبقلاب اهتلبقت ىنعم وش لوبقلاب اهتقلت ةمألاو نيحيحصلا يف ةدوجوم نكل داحآ

 نوذخأي ال وأ اهب نوذخأي نيذلا نم ًالك لوبقلاب اهتقلت حلطصملا يف حورشم اذه

 «باتكلا ةحتافب أرقي مل نمل ةالص ال :ثيدح ًالثم مهدنع ىرخأ ةجحل هذه اهب

 هنولوأتي هتياورب نوذخأي ال فانحألا نكل «ثيدحلا اذهب اوفرتعا نيملسملا لك

 نأب عوطقم ثيدحلا اذه نكل ؛ددصلا اذه يف ًاضيأ انسلو «مهيأر بسح ًاليوأت

 يلا لوقيب ناك فعض هيف ناك ول ؛لوبقلاب هتقلت اهلك ةمألا نأل ؟اذامل «هلاق لوسرل

 اذه ًاذإف ءًاحيحص هودجو ؛ال نكل ءهنم انحرتساو فيعض اذه :هب ذخأيب ام

 يف ءاج ثيدح يأ نأ «حلطصملا ملع يف ررقم اذه هتوبثب عوطقم ثيدحل

 مل يتلا ثيداحألاف ءةمألا نم لوبقلاب يقلت نيحيحصلا يف هنأ رابتعاب نيحيحصل

 يتلا امأ «عطقلا ديفت هذه هريغو ينطقرادلاك ءاملعلا نم دحأ اهدقتنا نأ قيسي

 ثيدحلا اذه ًافيعضتو ًاحيحصت ىرخألا ثيداحألا نأش وه امك نيب نيب تدقتن

 هجو اب هللا لوسر موي نم لوبقلاب ةمألا هتقلت ليبقلا اذه نم وه ةيراجلا ثيدح

 ءاملع نم دحأ ال «نامزلا اذه ىلإ باوجلا كلذب يه هتباجأو لاؤسلا اذه

 ًافنآ كل تلق امك حرصي نم مهنم ؛ثيدحلا اذه حيحصتب فرتعيو الإ نيملسملا
 يجيب هنأل ؛حيحصلا ةلماعم هلماعي نم مهنمو «ينالقسعلا رجح نباو يقهيبلا نع

 وأ ًالهج ةالصلا يف ملكتملا مالك نأ ثيدحلاب نولدتسي ًالثم ةيعفاشلا ؛هحرشيب

 ىلإ هتحصب نودقتعي ثيدحب اولدتسا مهنأ هانعم اذه ؛ةحيحص ةالصلا ًاوهس

 ہ ہا



 الإو ثيدحلا ملع بولسأ ىلع هفعض ام ثيدحلا اذه فّعِض يذلا نآلاف «هرخآ

 :ًايناث :هرخآ ىلإ ووو ظافحو تاقث هلاجر لك نآل ؛هيلع درلا ًادج لهسلا نم ناك

 ضراعتلا هنأ فرعتب تنأ ةضراعم ال هنأ نآلا رظنا «ضراعي هنا مهوت هنأل هاوهب هدر

 ؟يناثلا فلاخيب دحاو ينعي عفادتلا وه

 .معن :ةلخادم

 ًاضراعت ىمسي ال اذه رخآ ثيدح ىلع ةدايز هيف ثيدح ءاج اذإ امأ :خيشلا

 .ةدودرم الو ةلوبقم ةقثلا ةدايز ةدعاق يرجت وه امنإو

 .معن :ةلخادم

 ةياور ةحيحصلا ةياورلا امهب تضراع نيتياور تركذ ًافنآ تنأ نآلا :خيشلا

 له ؟ةحيحصلا نيتياورلا يأ نآلا كلأسأ انأ...نيدهشتأ ؟كبر نم :يهو «ملسم

 ؟هللا لوسر ىنأو هللا الإ هلإ ال نأ نيدهشتأ :اهل لاق الو ؟كبر نم :اهل لوسرلا لاق

 ؟نيتياورلا نيب ضراعت يف كيأر بسح ىلع انه

 .كبر نم نيب :ةلخادم

 .معن يأ :خيشلا

 .ضراعت شيف ام نوه :ةلخادم

 .هاه :خيشلا

 .ضراعت هيف ام :ةلخادم

 .شيل :خيشلا

 .مهنم ةدحاو حيجرت وأ امهنيب عمجلا نكمي :ةلخادم

 مكمل



 لوقتب امل «كيدهي هللا ضراعت راص هنأ اهانعم حيجرت لوقتب امل ءال :خيشلا

 عوضوملا يف ههيجوت كخيش وش وأ تنأ وش نآلا «ضراعت راص هنأ اهاتعم حيجرت

 نيب ضراعت هيفام لوقن نحن «ضراعت هيف ام تلق نإ انباوج هباوج وه وش

 ةعامج اي مكيفكي «نيتياورلا نيتاه نم حصأ يه يلا ملسم ةياورو نيتياورلا

 نيثيدحلا لوذه هنأ اوفرعت نأ مكيفكي «ةملسملا ةمآلا نم يناثلا مسقلا اي

 ملسم مامإلا ةياور يه حجارلاو ؛:ةحوجرم ةحصلا ثيح نم لوذه نأ اوفرعت

 ؟اذه مكيفكي

 .نيباح انحن :ةلخادم

 .معن :خيشلا

 .ديفتسن ىتح انديزت تيراي :ةلخادم

 .صيرح يصوت ال اولوقيبو ددصلا اذه يف انأ كيف هللا كراب :خيشلا

 ةياورو «معن يأ نابح نبا ةياورو «ملسم ةياور :تاياور ثالث اندنع يف نآلا

 كيف هللا كراب تاياور ثالثلا هذه :هرخأ ىلإ وو يقهيبلاو دمحأ هلعل نيرخآ ءاملع

 نآلا نحن ؟كبر نم لأس مالسلا هيلع لوسرلا نوكي نكمي ءأدبأ ضراعت اهيف ام

 هل لوقن ةحيحصلا ةديقعلا ىلإ ملسملا هيجوت يف أدبن ام لوأ نآلا نحت هيبشت الب

 نآ يف نيلاؤس تلأس انأ ًاذإ ؟وه نيأ هدبعت يذلا هللا اذه «هدبعت يذلا هللا اذه

 نكل يتياكح لثم موصيو يلصيب ملسم هنأ فرعي امدنع صخشلا نأل ؛دحاو

 ةيراجلا باوج نعو حلاصلا فلسلا ةديقع نع نيعياض سانلا ريهامج هنأ فرعأ

 لك يف دوجوم هللا :ًافنآ انلق امك باوجلا عمسا :ناميإلاب لوسرلا اهل دهش يتلا

 ہا



 نأ لواحن يذلا رشبلا نحن ًانايحأ نحن «هللا قتا ءدوجولا لك يف دوجوم هللا .ناكم

 يهو نكامألا ضعب يف لخدن نأ اننكمأ امل ةكئالملاك نيرهطم اتسل اننأل ؛رهطتن

 يف ينعي ؛ناكم لك يف :هدبعت يذلا كبر نع لوقتب تنأو ؛ًالثم ضيحارملا

 معن هلل اشاح هلل اشاح «هرخآ ىلإ تارابلا يف يراجملا يف زيلاهدلا يف ضيحارملا

 .فالخ عضوم اذه ام هملعب

 لوسرلا نأ عمجلا نكمي ًاذإف ؟وه نيأ هدبعت يذلا هللا اذه لوقأب انأف دهاشلا

 هيف ام .«فياش ؟وه الإ هلإ ال هنأ نيدهشتأ هللا :تلاق ؟كبر نم :اهلأس مالسلا هيلع

 یك ْنَم ْمُهَتَلَأَس نولو :ىلاعت لاق نيكرشملا هنأل ؛نيتياورلا نيب ضراعت
 وأ قولخملا اذهل قلاخلا نأب نونمؤي مه ًاذإف هلل َنُلوَقَيَل ضْرَألاَو ِتاَواَمَّسلا
 ال ليق اذإ نورك هللا الإ هَل ال ميل يق اد مهنكلو ًاقلاخ تاقولخملا هذهل

 نيدهشتأ ءهللا :تلاق ؟كبر نم اهلأس نأ دعب ةيراجلا هذه ًاذإ ءنوربكتسي هللا الإ هلإ

 انأو .نوكلا اذه قلاخ هللا نأب ناسنإلا نمؤي نأ يفكي ال هنأل ؟هللا الإ هلإ ال نأ

 مكبحاص معز يذلا ثيلثتلا رضاحلا رصعلا تاماط نم هنأ اذه لوقأو ءاذه لوقأ

 تايآلا لوأتو ءةيبوبرلا ديحوتب طقف نمآو تافصلا ديحوتو ةيهولآلا ديحوت ركنأف

 نم :لاؤس نع ًاباوج اولوقيب امل رافكلا لاق مهلك ريسفتلا ءاملع ريغ ليوأت ريغ

 فالخ نولوقيل نوبذكي نولوقي مهنأك هللا نولوقيل ضرألاو تاومسلا قلخ
 همامأ هعضاو وه فده ىلإ لوصولا ناشنم ؟هذه ليوآتلا شيأ ناش نم ؛مهتديقع

 ملسم حيحص يف تباثلا نمو ؛همعزب همامأ نم تارثعلا لك ليزي نأ ديري وه
 تناك ةيوبنلا ةثعبلا لوأ نمز يفو ةيلهاجلا نمز يف ةأرملا نأ نوملعت مكلعل

 :ةفئاطلا هذه لوقتو لاجرلا نع ًالضف ةيراع يهو ةبعكلا لوح فوطت

 هلحأ الف هنم ادب امو هلك وأ هضعب ودبي مويلا

 محمل



 كل كيرش ال كيبل :كيبل مهللا كيبل -دهاشلا انهو - مهتيبلت يف نولوقيو

 اوناك مهنأ ءًامامت تايآلا رسفي ثيدحلا حيرص اذه «كلم امو هكلمت ًاكيرش الإ

 اذإ كلم امو مهكلمت ليلدب هللا وه مهلك ءاكر شلاه فلاخ هنأ ةقيقح نودقتعي

 ؟كبر نم :لاؤسلا ًاديأ تاياور ثالثلا نيب ضراعت هيف ام هنا دهاشلاف «هلخاد

 هيف ام حيحص نامك ؟هللا نيأو «حیحص ؟هللا الإ هلإ ال هنأ نيدهشتأ :لاؤس «حیحص

 باتك يف ررقم عيمجتلا قيرط قيضي امدنع اذه «حيجرتلا ةيلمع ىلإ ًأاجلنف براضت

 نالوبقم ناثيدح ءاج اذإ :لاق «ينالقسعلا رجح نبا ظفاحلل «ةبخنلا حرش»

 نم هوجولا هذه «قيفوتلا هوجو نم هجوب امهنيب ءيش لك لبق قفو ناضراعتم
 ام اذإ ءهجو ةئام ؛هجو ةئام نم رثكأ ىلع اهلصوأ يقارعلا ظفاحلا هنإ ثيحب ةرثكلا

 ةعست نيرشعلا رشع هتسلا سماخلا عبارلا عبارلا ثلاثلا يناثلا هجولا اذهب نكمأ

 ...ةدايزو ةئام نيعستو

 هنأل ؛قيفوتلا هوجولا نم هجوب قيفوتلا ىلوألا ةلحرملا لاق وهف دوصقملا

 ىلع انلزن نكمي مل اذإ :لاق ءانركذ ام ىلإ اهغلبأ يقارعلا ظفاحلاف ًادج فثكم هباتك

 «نسحلا ىلع حيحصلا مدقف حيحصلا نسحلا ضراعي نأ ًالثم حيجرتلا ءحيجرتلا

 نأ وأ :ضيفتسملا وأ روهشملا حيحصلا ثيدحلا داحآلا حيحصلا ضراعي نأ

 ربتعأ حيجرتلا نكمي مل نإف :لاق «حيجرتلا ليبس وه اذه «رتاوتملا اذه ضراعي

 هملاع ىلإ رمألا لكوأ اذه نكمي مل نإ لاق ؛هبترملا اذه خوسنملا نم خسانلا

 ؟شيأ اهيف مهل ودبي يتلا ثيداحألا يف نولمعي ملعلا لهأ اذكه «ملعأ هللا :انلقو

 نيو ركف نالفو نالف هححصيو ملسم هاور نإو ثيدح اذه نأل شم «ضراعتلا

 ًاقالطإ تاياورلا هذه يف دجوي ال هلك اذهو عفادتلا وه ضراعتلا ضراعتلا

 نيلاؤسلا نيب تعمج فعض اهيف ناك نإو هللا ناحبس اهتدجو ةياور يف ةصاخبو

 ہا



 فعض هدنس يف نآل اذهب جتحأ ال انآ «هللا الإ هلإ ال نأ نيدهشتأ نيبو هللا نيأ نيب

 ةحيحص تاياورلا ةثالثلا يخأ اي دهاشلاف ءنولوقي امك اهب سنأتسي دوجوم نكل

 امك به مث شيلعم مث لقلب هللا لوسر نع تبث اهلكو اهنيب رفانت الو عفادت الو

 هجو دحاو نكل حيحص وم هللا نيأ هنأ ةلأسملا هذه يف ةقيقحلا ثيدحلا انأدب

 باوج وش بيط «هنم ائيهتنا دقو يناث ثحب اذه باصأ لوقتب أطخأ لوقتب لاؤسلا

 ًءانب نوكي هيزنتلا نآل ؛ًاهيزنت سيل يخأ اذه ناكم يف سيل دوجوم هللا :لاؤسلا اذه

 «ةهج يف سيل هللا نإ :لاقي ال نولوقي نيققحملا ءاملع ضعب كلذلو ءصنلا ىلع

 ال تءاج ام ًاتابثإ وأ ًايفن تاذلاب ةهجلا ةظفل نآل ؟اذامل «ةهج يف هللا نإ لاقي الو

 لوقن الو ةيقوف ةهج يف هللا نإ لوقن ال نحن كلذلو «ةنسلا يف الو باتكلا يف

 ىلع نمحرلا# تءاج امك اهيورن فلسلا لاق امك امنإو ةيقوف ةهج يف سيل
 دعصي ءامسلا يف ؛ءامسلا يف ءىوتسا شرعلا ىلع نمحرلا #ىوتسا شرعلا

 .بيطلا ملكلا

 .. ينعي ضيوفت :ةلخادم

 .ةظفللا تعمس ام ضيوفت لوقت :خيشلا

 .تءاج امك اهريسفت ينعي ضيوفت :ةلخادم

 نمم مويلا نيرصاعملا ضعب انهو ءيخأ اي ناينعم هل ضيوفتلا :خبشلا
 ىلع مهلمحي ام ةيملعلا ةردقلا نم مهدنعامو لولحلا فاصنأ ىلإ نوأجلي

 اذام مهفن ام ىنعمب ضيوفتلاب نولوقي حيجرلا يأرلاو حيحصلا لقنلا نيب قيفوتلا
 ضيوفت داريو قلطي ضيوفتلا ءًاضيوفت سيل اذه ءاذك ةيآ نمو اذك ةيآ نم انبر ينعي

 .ىنعملا فييكت يف ضيوفتلا داريو قلطيو ىنعملا مهف

 مكحم



 هذه فييكتب لوقن ال نكل«ملعلا ةفص ريغ رصبلاو عمسلا ةفص نأ هبتك ضعب يف

 سيلو فيكلل ضيوفتلا ًاذإف فيك فراع عمسلا ةفصو رصبلا ةفص ةفصلا

 ال امب هدابع ىلإ هسفن فرع لجو زع هللا نأب لوقلا ىلإ دوعن الإو ىنعملل ضيوفتلا

 ولو ؛مهفلكي نأ نود نکل هسفن هب فصو امب نومهني هلل اشاح انعم نومهفي

 الام مهفلكلو مهتنعأل ًاليبس كلذ ىلإ اوعاطتسا امل ةيفيكلا اومهفي نأ مهفلك

 ةيهلإلا تافصلا يف لوقن تاذلا يف لوقن امك تافصلا يف لوقن...راصتخاب

 هللا تاذ ىفنن له ًايفنو ًاتابثإ ةيهلإلا تاذلا ىف لوقن امك

 .اشاحو الك :ةلخادم

 له هدوجوو هللا تاذ تبثن امنيح اهتبثن رفكلاو داحلإلا وه اذهءاشاح :خيشلا

 .تافصلا كلذك ال :باوجلا ؟هللا تاذ فيكن

 .هتبثن ام فيكلا ىنعي :ةلخادم

 :ىفن ام يفننو تبثأ ام تبن «تاذلا يف هلوقن ام تافصلا يف لوقن :خيشلا

 يف لوقن ةرصتخم ةملك يف حلاصلا فلسلا ةديقع يه «لاتقلا نينمؤملا هللا ىفكو

 نع فرحنم اهانعم ةلمجلا هذه نع ديحيب يذلاو «تاذلا يف هلوقن ام تافصلا

 نيمرتحملا نيملسملا ءاملعو حلاصلا فلسلا هيلع ناك امو ةنسلاو باتكلا

 .ءاملعلا دنع نيرّقوملاو

 نم وأ ةيثيدحلا ةيحانلا نم ءاوس هللا نيأ صوصخب يدنع امم تيهتنا انآ نآلا

 ہا



 نأ نيدهشتأ ؟كبر نم :ىرخأ تاياور نم ريثكب حصأ هللا نيأف ةيداقتعالا ةيحانلا

 هيف ام حيحصتلا اذهل ءاملعلا لوادتو «حصأ ًادنس ىلوألا ةياورلا نآل ؟هللا الإ هلإ ال

 ؟كبر نم ةياور ححص نم عمجن نأ اندرأ ول «ىرخألا ةياورلا نيبو اهنيب هبسن

 .نولوقي امك ةدحاو فك ددع لصي ال امبر ليلق ددع الإ دجن نل ؟..نيدهشتأو

 ءاج امب نمؤن نحن اننأ امامت متمهف ًاضيأ يداقتعاب ةيهقفلا ةيحانلا نمو

 نودو هيبشت نود هقلخ ىلع هولعب لجو زع هللا فصو نم ةنسلاو باتكلا يف

 ناكم الو هللا ناک يدوجو ءيش ناكملا نأل ؛ناكم يف سيل هنأو «لیطعتو ليوأت

 لوقت كدب وش نآلا ناكم يف سيل لبق نم ناك امك ةيثيحلا هذه نم نآلا وهو ءهل

 ؟فوشل تاه

 هزنم لجو زع هللا نأ كيه ضيوفتلا ةلأسمل ةبسنلاب ىنعي :ةلخادم

 .فيكلا نع

 .شيأل ةبسنلاب :خيشلا

 ؟هنع ىفنم فيكلا ىنعي ضيوفتلا ةلأسم ىف :ةلخادم

 لوُؤُي نم لكو «مسجم وهف فّيكُي نم لك «نوه ةيفيك يف ام ًادبأ :خيشلا
 انتمثأ دحأ لاق امك «ليوأت نودب مئاق يفلسلا بهذملا ؛كلاي ينطعا «لطعملا رهف

 .لالض يف

 نهذلا اذه باعتإ ىلإ جاتحت ام نهذلا يف قصلت كيف هللا كراب ةملك ًاريخأو

 .تاذلا ىف لوقت ام تافصلا ىف لق :وه

 .هللا ءاش نإ :ةلخادم

 صك جمل



 ال تاذلا لثم تافصلا كلذكو اهفييكت نكميال تاذلا :خيشلا

 .دمحأو يراخبلاك.. فلسلا نع درو هنأل ليوأتلا موهفم وم مهفن ديرن

 ءالؤه كل لوقن ؛شيلعم شيلعم اهيلع انآ كبواجاب يخأ اي ةدعاق يف :خيشلا

 تبثي اذهو ءىرخألا صوصنلا اولوؤي ملو صوصنلا ضعب اولوأ مهنآل ؟هلوؤم
 له نكل «هراكنإ نكمي ال اذه ليوأتلا ضعب يف هنإ «هب هللا نيدن نحن يذلا اذهو

 ؟ليوأتلا وه ةيبرع هلمج لك يف لصألا

 .لصألا ةقيقحلا :ةلخادم

 .نحن هلوقن يذلا اذه بيط :خيشلا

 .لوؤملا وه ليزنتلا رهاظ فلاخي يذلا ينعي :ةلخادم

 .وه اذه :خيشلا

 .زاتمم :ةلخادم

 ةيعرشلا اهدودح نع جرخ اهيف عسوت ول ةلأسم لك نكل :وه اذه :خيشلا

 نوبطاختي ضعب عم مهضعب نوبطاختي امل نآلا ةغللا ءاملع «ةيقطنملاو ةيلقعلاو

 ىلع الو ةقيقحلا ساسأ ىلع ؟ليوأتلا مدع ساسأ ىلع الو ليوأتلا ساسأ ىلع

 ؟زاجملا ساسأ

 .ةقيقحلا :ةلخادم
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 امف «يبرعلا بولسألا اذهب انملك هللا مالك لجو زع هللا مالكف «بيط :خيشلا

 .اديعب ًالالض لضنف ليوأتلا باب حتفن يجن نحن زوجيب

 .هنم لب الف هويأ طباوض نودب :ةلخادم

 ريثك يف ةيآلا هذه «ْمّثَنُك اَم َّنْيأ ْمُكَعَم َوُهَول ًالثم كلذلو ءوه اذه :خيشلا

 .اولوأتب متنأ ليوأت اذه [نولوقي] «ةيآلا هذهب نوجتحي ةلوؤملا ةلطعملا نم

 سابع نبا هللا دبع وهو نآرقلا نامجرت نع ءاج اذكه ًالوأ ةعامج اي

 .هنع هللا يضر

 الأ هتافص نم ةفص نع ثدحتي هللا نأ لدتب اهقابسو اهقايس اهلوأ ةيآلا ًايناث

 يف ىلاعت هلوق لثم ًاليوأت سيل ةقيقحلا يف ليوأتلا اذه ناك كلذلو «ملعلا يهو

 *َنوُفِواَصَل انو اهيف اتا يلا َريِعلاَو اهي انك يلا ةَيرَقلا ٍلَأْساَو :فسوي ةصق

 رطضيف ؛ةلهو لوأل نهذلا ىلإ ردابتي ال يذلا :وه ليوأتلا ؛ًاليوأت سيل اذه

 ٌةقيلس يبرعل نكمي ال ؛هذه ةيآلا يف انه ءليوأتلا ىلإ بابسألا نم ببسل ناسنإلا

 اهلابج :ينعي ةيرقلا لأسا ؛يأرلا يداب ودبي ام فالح اهتم مهفيذأ ًاملعتم وأ

 يه فوذحم فاضم :ءاملعلا لوقي امك ريدقتب اذإ ءردابتيب يلا اذه وم اهناطيحو

 ول سكعلاو :ةقيقحلا وهف ليصألا يبرعلا ىنعملا وه اذه ًاليوأت سيل اذه "لهألا"

 يبرعلا بولسألا وه اذه نأل ؛ليوأتلا وه اذه نوكي لابجلا لأسا :تلق

 هديإ ططاح "رمقلاو" ىنعم شيإ «رمقلاو ترس يبرعلا لوقي ًالثم كلذك

 ىلعو ًاليوأت سيل اذه ًاقالطإ ىنعملا اذه ردابتي ام ال «يشامو هرصاخم هديإب

 انفلس ناك اذإف ليوأت اهنأ لاقي نأ نكمم ينعي ءايشأ ضعب يف نكل «سقف كلذ

 سيل اذه نكل انيبن ثيداحأب اًنآر قب اتيدب انم ملعأ مهنآل ؛نيعلاو سأرلا ىلع اولّوأ
 ا ا م



 عمسلا ةفص اوركنأ نأ رمألا مهب لصو ىتح هلزتعملا لض انه نم ًادبأ لصألا وه

 ؟ةقيقحلا هذه نوفرعت ءرصبلاو

 .ملعلل عجرم رصبلاو عمسلا ةفص نأ نولوقي :ةلخادم

 .ملعلا :خيشلا

 .هآ :ةلخادم

 ملعيال لجو زع هللا نإ :لاقو ملعلا ركنأ ىتح غلاب مهضعبو :خيشلا

 انئاملع ضعب ًاضيأ لوقي امك ةقيقحلاو ءاهعوقو دعب الإ اهعوقو لبق ثداوحلا

 شيإ ؛ًادج ةميظع هتكن هذه ةتكنلا فوش ءاوهبش دقو الإ اولوأ ام اولوأ نيذلا نأ

 ؟مالكلا ىنعم

 .تمهف ام :ةلخادم

 ؛لطاب هيبشتلا اودجوف ًالوأ اوهبش ءاوهبش دقو الإ اولوأ ام لوقا انأ :خيشلا

 ميلعلا كلذ لاق كلذلو ءليطعتلا :لطبأ وه اميف اوعقوف ليوأتلا ىلإ هنم اورفف

 دبعي لطعملا نكل «دوجوم ءيش ينعي منص دبعي ًامنص دبعي مّسجملا ميكحلا
 .نوهبشي ءيش لك لبق نولوؤي نيذلا ءالؤهف كلذلو ءًامدع

 اولتبا يذلا نيملسملا ضعب نم لاؤس ينءاج بيرقلا سمألاب ًالثم ينعي

 قلعتي ةلئسألا ضعب ينلأسف يعيش لجر عم نكسي :لاق هنأ ايناملأ يف ناطيتسالاب

 لك لزني هنإ» :هبر يف مالسلا هيلع هلوق نع لأس مث «هرخآ ىلإ ووو ةعيشلا ةديقعب

 هنإ نورتس ؛ثيدحلا اذه ىلع نآلا دروي يذلا لاكشإلا ؛ايندلا ءامس ىلإ ةليل

 لك يف هنإو ةيورك ضرألا نأ ًايملع فرع نأ دعب نآلا هنإ ضحم يدام لاكشإ

 ثلثلا يف ةليل لك يف هللا لزني ىنعم فيك اذإ ليل ثلث يف ةظحل لك يف ةظحل

 ہا



 ىلع ًءانب ةفصلا هذه اولكشتستب مع متنأ هللا اوقتا ةعامج اي ؟ليللا نم ريخألا

 نيملاعلا بر اوسيقتب معف «يرشبلا مكفعض ىلع يأ ؛مكيف ةدوهعملا تافصلا

 كلوزتب نيملاعلا بر لوزن هبشتب مع ؛ةظحل لك لزنيب هنأ فيكف تاقولخملا ىلع

 ءاج انه نم «ةفرغلا هذه تّلَحَح تحتل لزنت ةفرغلا هذه يف نوكتب امل تنأف «تنأ

 «نيلطبملا لوأ انأو لطاب اذهف زجاعلا ناسنإلا اذهب نيملاعلا بر هبش هيبشت لالضلا

 قيلي امكو ءاشي امك لزني :لوقأ انآ ال ؛لوزن ال ًاذإ :لوقأ نأ ينطروي اذه له نکل

 ىلإ نوأجلي امنيح ءةيدئاقع ًاضيأو ةيثيدح ةلالض هذهو «هتمحر لزنت لوقأ الو «هب
 ثيداحلا دانم يدانيف هنإ هل «ةليللاو مويلا لمع» يف وأ «يئاسنلا ننس» يف ثيدح

 مامت مث رتاوتم ثيدح «هللا لزني ؛هللا لزني :هللا وهو لعافلا ركذ يف ةرتاوتم اهلك

 هنأل ةركنم يه لب طقف ةذاش تسيل ًةقيقح يهو ىرخألا ةياورلا لطبي ثيدحلا

 نيحيحصلا يف ةدوجوملا ىرخأآلا تاياورلل فلاخم فعضلا اذه عم فعض اهيف

 الأ ءهل بيجتساف ًاعاد نم الأ» :لوقي هنأل ؛ةياورلا هذه لطبي ثيدحلا مامت اهريغو

 اذه ؟هللا قلخ نم قلخ مآ هللا اذه «هل رفغأف رفغتسم نم له الآ .هيطعأف لئاس نم

 .(لئاس نمالأ رفغتسم نم الأ ًاعاد نمالأ» :لوقي يذلا وه هللا

 .ليمج كمالك :ةلخادم

 نم دحاو اذإ نكل هلوأت نحن فلسلا هلّوأ يلا نآلا كلقنب نحن بيط :خيشلا

 .فلسلا نم دحاو لوأ فلسلا

 .[..كلام] :ةلخادم



 .كمالك تمهف تعمس انأ..كبواجأ مع انآ :ةلخادم

 ..اولوأ نورخآلا كلأسأ حار لوأ

 ..انأ :ةلخادم

 .لوأ كلام ريغ هريغ كلأساب مع :خيشلا

 يلا كلام لشم َلَّوأ حبصأ كلام نع لقن يذلا اولوأ هريغ يف هللاو:ةلخادم

 .كلام نع لقن

 ...كيدهي هللا :خيشلا

 .[ربلا دبع نبال ديهمتلاب هل اوتأي نأ ةوخإلا خيشلا بلط]

 :(ديهمتلا» يف لوقي ليوط ثيدح «اهقتعأ» ثيدحلا اذه فوش :خيشلا

 يف :تلاق ؟هللا نيأ لوقيب سب «مكعماسم ىلع هديعن ةجاح يف ام ةيراجلا ثيدح

 شيإ ءاهقتعأف ةنمؤم اهنإف اهقتعأ :لاق هللا لوسر :تلاق ؟انأ نم :لاق ءامسلا

 وهو ىعازوألا ةياور نم ليوطلا ثيدحلا ترصتخا انآ :؟«ديهمتلا» بحاص لوقيب

 مهجاجتحا امأو «هللا ءاش نإ انباتك نم ةعضوم يف يتايسو ًاضيأ كلام ثيدح نم

 هتوتحاو ةئكمألا هب تطاحأ ام هنأل تاقولخملا هبشأل ناكم ىف ناك ول هنأب

 هقلخ نم ءيش هلثمك سيل لجو زع هللا نآل ؛هل ىنعم الو مزلي ال ءيشف ؛قولخم

 لبق ناك وه الإ هلإ ال سانلاب ساقي الو سايقب كردي ال ؛هتيرب نم ءيشب ساقي الو

 لك دعب يقابلا وهو امهنيب امو ضرألاو تاوامسلاو ةنكمألا قلخ مث ءيش لك

 لقعي ال هنإ :لقع يذ لكو نوملسملا لاق دقو هل كيرش ال ءيش لك قلاخو ءيش

 ۱۱۱ ا



 «مودعمب سیلو ناكم يف ال لزألا يف ناك هنأ ليلدلا نم حضاولاب تبثو لوقعملا

 يفتي هنأ ًاربخأ متعمس دقو همالك رخآ ىلإ..؟هقلخ نم ءيش ىلع ساقي فيكف

 ؟ناكملا ىفني تعمس «ناكملا

 .قيلعتلا عمسا :خيشلا

 ؟نيم قيلعت :ةلخادم

 الف أطخأ نأ تدك مكخيش خيش لوقأو ةصاخ كعم ئطخأ انأ تدك :خيشلا

 وه نآلا هنوعمست فوس يذلا قيلعتلاه هنأ لوقأ نأ تدك «هآ مالكلا فصن ذخأت

 هلل دمحلاو هتلق ام نكل مكخيش خيشل

 ؟نيم قيقحت وش :خيشلا

 يرامغلا قيدص نب هللا دبع... :ةلخادم

 وبأو ملسم هاور تحت وهو جيرختلا يف ققحملاه لوقيب وش عمسا :خيشلا

 ملسم نم تاقثلا تاورلا ماهتا نآلا عمسا «يئاسنلاو دوواد وبأو ملسم هاور دواد

 دواد وبأو ملسم هاور ءًاقباس مهيلإ انرشأ نيذلا ةمئألا لك نم دمحأ نم كلام نم

 دقو يئاسنلاو دواد وبأو ملسم هاور بيط.. هظافلأ يف ةاورلا فرصت دقو يئاسنلاو

 ؟يور ىنعم شبأ «يور «ظفللا اذهب يورف هظافلأ يف ةاورلا فرصت

 ينالقسعلا رجح نبا ظفاحلاو يقهيبلا هححصو ملسم هاور !فيعض :خيشلا



 ىلع شاو اي شاو اياهتاصحإل نآلا لاجم ال نيريثك صاخسشأ ىلإ ووو يوونلاو
 :تلاق ؟كبر نم ظفلبو انه اذهب يورف هظافلأ يف ةاورلا فرصت دقو «يكرتلا ةلوق

 امك يريغ ٌسكاعم سكاع ول ىرت ؟هللا الإ هلإ ال نأ نيدهشتأ :ظفلبو «يبر هللا

 «يبر هللا :لاق ؟كبر نم لاق يذلا لوقنف سكعن ال اذامل :لاقو ًافنآ تعمس

 ىلإ فرصتلا انبسن امنإو ةاورلا ءالؤه فرصت لاقي ال اذاملف هللا الإ هلإ ال نيدهشتأ

 ىلع ةيضاقلا نوكتس هللا ءاش نإ هذه ءةيراجلا ةصق لوح ايندلا يف ةياور حصأ

 يف يقهيبلا ظفاحلا اهديناسأب ظافلآلا كلت بعوتسا دقو معن :تلاق ماهوألا

 ىنعملاب ايورم انه روكذملا ظفللا نأ اهيلع فقاولا مزجي ثيحب «ىربكلا نئسلا»

 يقهيبلا ننسل هيسنيب مع يلا مالكلا اذه نآلا كيأر وش «يوارلا مهف بسح

 نإ ىوهلا نع درجتم هللا ءاش ام يل رهظ ام بسح نآلا تنأ مهفتب وش ؟ىربكلا

 اهديئاسأب ظافلآلا مكلت بعوتسا دقو هلوق نم نآلا مهفتب وش «ريبك ردقب هللا ءاش

 روكذملا ظفللا نأ اهيلع فقاولا مزجي ثيحب ىربكلا نئسلا يف يقهيبلا ظفاحلا

 .يوارلا مهف بسح ىنعملاب يورم انه

 لك ركذ ىربكلا نئسلا يف يقهيبلا نأ مالكلا اذه نم مهفا انآ :ةلخادم

 .فرصت اهيف ةيراجلا ةياور هنإ نّيبو ديناسألاب اهاورو تاياورلا

 لاق اهححصنب مع يتلا ةياورلا يف يقهيبلا لاق اذإ كيأر وش :خيشلا

 ؟حيحص اهدانسإ

 .اذه ثدحي نكمم :ةلخادم

 له ءال الو نكمم كلأساب مع ام كلاب لخ كلاسأ ام شيلعم ال :خيشلا

 ؟مالكلا اذه لاقي نأ كانه حصي
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 .. اذإ نكمم :ةلخادم

 .هللا قثا هللا قتا فصنا ءدرجتلاب كانفصو هه درجت :خيشلا

 .نيقتملا نم انلعجا مهللا :ةلخادم

 .درجت :خيشلا

 .لاؤسلا ديعت تير اي :ةلخادم

 .انفلك ولو نسح اذه كيف هللا كراب :خيشلا

 .ريخلا كيزجي هللا :ةلخادم

 كنهذ ىلإ ردابتي له صنلا اذه تعمس امدعب كيف هللا كراب لوقأ انأ :خيشلا

 ؟صنلا اذه نم هللا نيأ ةياور ححصي يقهيبلا نأ

 .اوفرصت ةاورلا نأ يكحيب نكل ًادانسإ اهححصي نكمم :ةلخادم

 نكمي ال وأ نكمي كلأسأ ام انأ كيدهي هللا يخأ اي دحت ال دحت ال :خيشلا

 يقهيبلا هنإ مالكلا اذه نم مهفي له كلأسأب معانأ نكمم كباوج نوكي ىتح

 .حيحص اهدانسإ ؟هللا نيأ ةياور دانسإ هنأ لوقيب

 .داتسإلا نوكي نمم :ةلخادم

 كيطعن يخأ كيطعنب نحن شيلعم شيلعم نكمم لوقيب عجريب :خيشلا
 قوف نم ماشلا يف اندنع نولوقي امك كيه بواجت الو «عمست اميف رّكَف مايأ ةحسف
 بواجتب مع تنأ حيحص يخأ اي «حورطم ريغ باوج بواجتب مع تنأ «حيطاسأ

 ححصيام نكميو ححصي نكمي هنا نكمي لوقاب انآ حورطم لاؤس نع وم نکل

 نيأ :ىلوألا ةياورلل ححصم وهو يقهيبلل هازع يذلا مالكلا اذه بواجتي له نكل

TT س کک و ےل 



 ضعبل للعم «ثيدحلا رجيب ثيدحلا كديزأ نآلا تاياورلا ضعبل للعمو ؟هللا

 ؟لاسرإلا ةلعب ىرخألا تاياورلا

 .نكمم ينعي :ةلخادم

 كلذ ديؤيو كدنع يقابلاو ةلاّمكلا عمسا عمسا «بيط نكمم ؛مهملا :خيشلا

 صخشلا مالسإ ربتخي ناك هنأ رتاوتلاب هنع تباثلا ثلا يبنلا لاح نم دوهعملا نأ

 نونمؤت كش الب متنا نآلا ءهليلدو مالسإلا ساسأ امه يتاللا نيتداهشلا نع هلاؤسب

 هنع تباثلا ةو يبنلا لوق نم دوهعملا نأ كلذ ديؤيو لوق وهو مالكلا اذهب

 .نيتداهشلا نع هلاؤسب صخشلا مالسإ ربتخي ناك هنأ رتاوتلاب

 .معن :ةلخادم

 لاؤسلا اذه نيأ ًالوأ :نيلاؤس يف «رتاوتملا رابتخالا اذه نيو :خيشلا

 ؟لاؤسلا تمهف ؟رتاوتملا ريغ حيحصلا لاؤسلا نيأ ةجرد لزنن مث ؟رتاوتملا

 غلب لهف ؟يورم اذه نبأ نيبي هنأ هللا دبع ديسلا نم بولطملا نذإ :ةلخادم

 ؟رتاوتلا ةجرد

 .حبطاسألا قوف نم بواجت فيك تفش :خيشلا

 نأ مالكلا اذه بتك نمم بولطم ًالعف امأ «ملعآ ال يتيحان نم انأ :ةلخادم

 ..؟رتاوت لهو ؟نيو انل تبثي

 .ةنسلا نع فارحنالا ىلإ رج مكرجيب مالكلا اذه :خيشلا

 .. نحنو هللاو ال :ةلخادم

 قيرفلا نع ءْنَم نع لوقأ انا :يخأ اي يلحمسا «يلحمسا «يلحمسا :خيشلا



 :[َنوُمَلْعَتاَل ْمُتْنُك ْنِإ ِرْكّذلا َلْهَأ اوُنَأْساَف] ىسنت ال ؛كيدهي هللا نيملسملا نم يناثلا

 ؟ءاملعلا مسق نم سيلأ قيدصلا هللا دبع خيشلا اذه

 .معن :ةلخادم

 هدبام اذه مالكلا اوفوشتب امل متنأ مه يلإ يناثلا مسقلاو بيط :خيشلا

 .هلوقيب ام ىلإ رج مكرجي

 .يخأ اياذه زوجيب ام اورباكتب مع شيل يلقتب مع شيل :خيشلا

 .ريخلا كيزجي هللا :ةلخادم

 امل ينعي 4اَتلْبْس ْمُهََيِدْفَتَل نيف اوُدَهاَج َنيِذّلاَو# لاق لجو زع انبر :خيشلا
 يشمن وأ «خيشلا عم يشمن اندبام نحن هنأ مكنع صقتنتب ام مكسفنأ اولداجتب متنأ

 لجرلا اذه لوقأب مع نآلا انأف ناك ام ثيح قحلا عم ال «خيرفألا عم وأ خيشلا عم

 لصأ هلام مالكلا اذه.. صخشلا مالسإ ربتخي ناك هنآ رتاوتلاب هنع تباثلا لوقيب

 ناشم ةيباطخ ةغل «هه ةيباطخ ؟شيأ ةغل يه اهومسيب وش كيه طقف اذه ًاقالطإ

 نأ ديري ءًاثيس ًامهف همهفي وه يذلا حيحصلا ثيدحلا اذه هنإ سانلا عنقي ؟شيإ

 نحن «هربتخي ناك هنأ ب هللا لوسر نع رتاوتلاب تبث هنا ىوعدلا هذه لثمب هلطبي

 سانلا ربتخي ناك امأ «ةثالثلا ةلئسألا هذهب اهربتخا ةيراجلا ثيدح الإ اندنع سيل

 مامت نآلا عمساو «هتعدب ديؤي نأ ديري هنأل ؟اذامل ءهلبق دحأ لاق امرتاوتلابو

 يف هللا نوك امأ «ةلطعملا ىلع ربكأ هللا ربكأ هللا ءءامسلا يف هللا نوك امأ :مالكلا

 نم !؟لوأ نم مالكلا اذه رركي ناك انبحاص سيلأ برعلا ةديقع تناكف ءامسلا

 «نيكرشم اوناكو ءةيلهاجلا يف برعلا ةديقع تناكف ءامسلا يف هللا نوك امأ يتأ انه



 ىلع ليلد يه ةيلهاجلا يف برعلا ةديقع ؟مالسإلا ىلع ًاليلد نوكت فيكف

 نيذلا «متنآ شم متنا شم مكحيو #ِءاَمَّسلا يف ْنَم ْمتْنِمَأ مآ هللا لاق مأ مالسإلا

 أطخ اهنأ ىنعي ال ةملك رفاكلا لاق اذإ هنا ةطقن انل تنيب تنأ :ةلخادم

 نوكلا اذهل نأب اونمؤي ىراصنلاو دوهيلا كيف هللا كراب كيف هللا كراب :خيشلا

 امثيح قحلا ذخأن نحن ءال ؟اوكرشأ مهنأل قلاخلا ركنن لهف نوكرشم مهنكل ًاقلاخ

 تناكف ءامسلا يف هللا نإ :لاق نم امأ لوقيب انه نآلا امآ مالسإلا بدأ وه اذه ناك

 ؟مالسإلا ىلع ًاليلد نوكت فيكف نيكرشم اوناكو ةيلهاجلا يف برعلا ةديقع
 ؛ىردأ متنأ «یردآ متنأ مكخيش سيل وأ مكخيش اهلوح ندند يتلا ةديقعلا هذه

 نآلا انآ ينبسنو يزوجلا نبال «هيبشتلا ههبش عفد» ىلع اهلك هتاقيلعت يف ندند

 (هتحيحص» يف مسجم لاق (هتحيحص) يف مسجم لاق يتديقع متفرعو ؛مسجم انأ

 ةيآلا فيك «ىلاعت هلوق فالخ ءايربألا مهتي يذلا ناسنإلا !؟اذه ملسم اذه

 ..اهب انوركذ

 ةَئبِطَخ بسك ْنَمَو # :نسح يلع

 عمو امامت ليطعتلا براحن امك ميسجتلا براحن نحن ؛ربكأ هلا ري :خيشلا

 مل مث (هتحيحص) يف مسجملا لاق (هتحيحص» يف مسجملا لاق :لوقي وهف كلذ

 هدنع ملع ال هنأ هلل دهشأ انأو :ملع هدنع لجر ناك ول اناوخإ اياوفرعاف اذه فكي

 «نوه نمو نوه نم بطحلا عمج ينعي ؟باطح ىنعم وش فرعت «باطح وه امنإ
 سحب ال وهو هغدلت يهو ىعقألا هيفو ةرهظ ءارو هيقلي مث يعفاشلا مامإلا لاق امك

 هدنتسم نيو هرخآ ىلإ غرفتلا ىفعب رهاظلا غرفتم باطح عامج لجرلا ءرعشيالو
 ديحوتلا ةيار اعفر ناذللا امهو مسجم ميقلا نبا مسجم ةيميت نبا مسجم انآ هنأ

 ا وأ

 ۱۰۱۸ ا



 .ًاعم ةلطعملاو ةهبشملا نيسنجلا ىلع درلاو

 ًاعبط تعمس ام دعب ميسجتلاب كخيش ينمهتي كيأر وش ملكتت كدب يلا تنأ

 كلقأب مع انآ ءينأطخت نأ كوجرأ كوجرا كلذل «تراط ولو ةزنع :بواجت حار ام

 ىلإ ينئطخت نأ كوجرأ تراط ولو ةزنع ًاسأر ًاسأر لوقأ انأ ينتطخت نأ كوجرأ

 ؟يمالك موهفم ؛ينرشبي ال اذه كلذلو ًاباوج ليحي ال ؟يمالك موهفم انه

 ميقلا نباو ةيميت نباو تنأ ميسجتلاب كمهتا لجرلا يدب انأ :ةلخادم

 .ليمج مالك

 .تلمك ام هسل ال :خيشلا

 .هآ :ةلخادم

 يف ينئطخت نأ كوجرأ تلقأب مع ؟نولشا تفش ؟نولشا تفغش :خيشلا

 برغو قرش هه.. تراط ولو ةزنع ةقيرط ىلع نوكيس كباوج نأ كل يماهتا

 لوقيو ىنمهتي نأ قح هل كخيش :تعمس ام دعب كلإ ىلاؤس هجوأ اله ..ىقب

 .اًطَخت ال ال ليمج كمالك هللاو هانعمس ّيلا مالكلا ىلع :ةلخادم

 ام هلحم ناك ينظ هلل دمحلا تنأ نآلا صالخ ًاريخ هللا كازج :خيشلا

 زوجي له تأرق ام ىلعو تعمس ام ىلع... هيوش روطت لاؤسلا نآلا...ينأطخ

 ؟ةرك دعب ةركو ةرم دعب ةرم كلذ رّركُيو مسجم ينابلألا لوقي نأ خيشلا



 .ةباجإلا هنع لمحتأ نكمم :رخآ لخادم

 .شيلعم !؟هنع ًايماحم كلعجو وه كّلكو :خيشلا

 رمألا اذه امنإ ريسفتلا يف ميسجتلاب مكنع هلوقو خيشلل ةبسنلاب :ةلخادم

 ةيميت نبا ؛اهيلع متعلطا هنا نظنب تاحيرصت ىلع ةيميت نبا متقفاو متنأ هنأ هعجرم

 .مسج لجو زع هللا نإ :ةيمسجلاب حرصيب

 .بذك !مالسإلا خيش نع اعافد كل لوقأ وش :خيشلا

 ؟فيك :ةلخادم

 .مالسإلا خيش ىلع بذك :خيشلا

 .بتكلا ىف ىنيعب اهتفش لوقنلا هذه :ةلخادم

 .ةيمسجلاب حرصي «سيدقتلا سيسأت» يف :ةلخادم

 لجرلا تيم لجرلا هللا اوقتا هللا اوقتا ةعامج اي بذك بذك بذك :خيشلا

 ...هللا اوقتا تيم

 ةلأسم ىه ىلا اهناشع نيياج لصألاب انك ىلا ةلأسملا ... انخيش ًاوفع :ةلخادم

 دحل هذهف اذكو ةنسلا جاهنم انعم نيبياجو اهدقتعي ةيميت نبا هنأو عونلاب ملاعلا مدق

 .ةلأسملا كسمن تير ايف اهيف انلخد ام نآلا

 ؟شيأ ناشم اهيف لخدت كدب وش :خيشلا

 .نحن ههيش اندنع :ةلخادم



 ؟شيا يف هبش مكدنع :خيشلا

 .عونلاب ملاعلا مق لوقي ةيميت نبا هنأب :ةلخادم

 ؟اهيف ينعي وش فراع تنأ :خيشلا

 .هآ :ةلخادم

 ؟اهيف ينعي وش هأ :خيشلا

 .ميدق عونلا امنإو ةثداح هدارفأ ملاعلا هنأ ينعي :ةلخادم

 .كنم هتمهف ام انأ مالكلا ينعي وش :خيشلا

 .يمالك شم ةيميت نبا مالك اذه :ةلخادم

 ال ةلجسملا لثم يتاوكح لمعتب مع نآلا تنأ ةيميت نبا مالك :خبشلا

 .ينمهفت يدب انأ

 يدق لجو زع هللا ريغ ءيش هنأ دقتعي ةيميت نبا .كمهفأ يدب انآ :ةلخادم

 .هلقتعيب ىلا اذه...هعون هئيع ًءاوس :ناك امهم

 ؟قولخم ريغ ينعي ميدق :خيشلا

 نإ ضقانت اذهو هل لوأ ال نكل قولخم نوكي نكميو قولخم شم ميدق نوكي

 .ًارفك نكي مل
 ؟نيملسملا رشعم متنا مكبجاو وش همالك يف ضقانت دحاو اذإ :خيشلا

 .لواحن :ةلخادم



 نيمالك اوتفش يلا نيملسملا رشعم متنأ مكيجاو وش عمسا عمسا :خيشلا

 يناثلا مالكلاو لاض رفك كرش لطاب نيمالكلا دحأ نيملسملا ءاملع نم ملاعل

 .كاذنيح مكبجاو وش ناميإ

 .نسحلا لمحملا ىلع هلمحت لواحنب رفكلل مهوملا يهنلا لواحن :ةلخادم

 ؟اذكه لعفي مكخيش له :خيشلا

 .اذكه لعفن انعطتسا ام انحن سي:ةلخادم

 نيدعب فرحنت فرحندت ال كيدهي هللا باوج يطعأ يخأ اي ينعمسا :خيشلا

 .ًادج ريطخ رمأ اذه

 .ىخيش نم ىلع ام ىنع ىنلأسأ :ةلخادم

 عونلاب كفرعيب وش تنأ كيدهي هللا اهلمحت هراكفأ تنأ يخأ اي :خيشلا

 .نحن ةركف شقانن:ةلخادم

 كريغك ًائيش تمهف امل ىضم اميف ًالداجم تنك كنا ول لداجت ال :خيشلا

 نع فرعت تنك ام لجرلا اذه الول رصعلا اذه يف تنأ كلقأب معانأ «كلاب يطعأ

 ؟هتيدر اذه هنأ ملعت تنأ ةفسلفلا هذه شيا يردا امو عونلا مدقب لوقيب ةيميت نبا

 .ىلوألا (ةحيحصلا» ىف هآ:ةلخادم

 نآلاف ؛ةرخآ ىلإو ةيواحطلا ةديقعلا ىلع قيلعتلاو ةحيحصلا «بيط :خيشلا

 هنا اونظتب مالكو ناميإ مالك هلإ وه هنا تنا فرتعتب ماد ام عوضوملا نم مكمهي وش

 .هنينامهاف متنآ ام مكنأ عم رفك

 لهل



 فيك ناسنإ يأ لقع يف شبكرت ام هذه ينعي هل لوأ ال نکل قولخم هنآ يكحيب

 لجرلا ينعي ةثداح دارفألاو ميدق عونلا يكحب عجري نيدعبو «هل لوأ ال قولخم

 .ضقانتم هنأ :يرظن يف انآ نيف لاقي ام لقأ

 ؟كيدهي هللا ضقانتم ىنعم وش ضقانتم :خيشلا

 الإ ىواتق نمو لاوقأ نمو باتك يف هل سيل لجرلا اذه كلاب لوط :خيشلا

 !هذه ةلأسملاه

 .اهريغ ىف:ةلخادم

 ؟رثكأ الو لقأ اهريغ بيط :خيشلا

 .رثكأ :ةلخادم

 .ملسم الو رفاك لجر هنأ هيلع دهشيب وش رثكألا اذه :خيشلا

 .ةملك نويلم يكحي هدب دحاو نكمي هللاو:ةلخادم

 .بواجيب ام بواجيب ام بواجيب ام :خيشلا

 .ملسم هنأ :ةلخادم

 زوجي له بيط «كيدهي هللا هداجلا ىلع كيلخ يخأ اي.. كيدهي هللا :خيشلا

 يف هب عوطقملا ءاغلإ زوجي له ؟هضقانتم اهنأ اهمهفت تنأ ةملكب ملسملا اذه ماهتا



 .ةيملاب ةيم تباث ينعي هيف كوكشم سيل هنأ تبث اندنع سب ال ًاعبط :ةلخادم

 لوقتب مهاف كنام ينعي هيف كوكشم «هيف كوكشم لوقتب مع اله تنأ :خيشلا

 هيف كوكشم هدصقا اذه «هل لوأ ال ةيحان نمو قولخم ةيحان نمف «ضقانتم مالك

 مالك هنأ يفكي مالكلا اذه تيدر انأ ًافلس كل تلق انآ «هتوبث شمو هتلالد يف ينعي

 ًايناثو ًالوأو يفكي مالكلا اذه ملكتي نأ يغبني ناك ام هنأ يفكي هموصخ هولغتسيب

 .هذه ةكرعملا هذهب اولخد ام فلسلا هنأ

 .فسألا عم لخد وه:ةلخادم

 نأ مكديفي ال اذه نكل لخد وه ءباوص اذه هنا هلقاب ينأك وش :خيشلا

 لبق ضيغبلاو قيدصلا لبق ودعلا اهب دهشي يتلا هدوهج اوركنتو هل ءادعلا اوبّصتُت

 اوردقتب مع ام متنأ ةملك لاق هنآل ؟اذه لجرلاه بأد مكبأد نيطاح شيل ؛بيبحلا

 مع يلا مالكلا ىنعم اذه اهل لوأ ال ثداوحب لوقيب لجرلا ناك اذإ ؟اهانعم اومهفت

 هلبقو الإو قولخم نم ام هلوق اذه ىلع فيضيب كلذ عم ءبيط كلذ ركذت كلعلو

 .همهفا ناشلع لاؤسلا ديعت تيراي:ةلخادم

 .معن :خيشلا

 .قولخم هلبقو الإ قولخم ام لوقيب ةيميت نبا:ةلخادم

 .ةصاخ ةروصب تنأ كيلع فسلفتأ يدب نآلا انأ معن :خيشلا

 .. ًالعف انأ :ةلخادم
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 .كيلع فسلفتا يدب اله انأ عمسأ :خيشلا

 .معن :ةلخادم

 .. يه ةضاخملا فرعت ىتح :خيشلا

 .ةلأسملا ىنتبجع هللاو انأ انمهفت تير اي :ةلخادم

 .هللاب الإ ةوق الو لوح ال :خيشلا

 .ةليمج ةلأسم ينعي :ةلخادم

 .ديفتسن نيياج :ةلخاذم

 .. عمسا عمسا :خيشلا

 نبا نع تتبث له «مَدِقلا ةلأسم فوشناندب ةلأسم يف انيج انحأ :ةلخادم

 كانه نأ تبثي هدب هنأ مأ اهل لوأ ال تاقولخم يف هنأ تيثي هنأ ىلع توبث ةيميت

 ءدكأتن اندب ءرفاك شم الو رفاك لجرلا هنأ ةهبش اندنع نحنف هللا عم تاقولخم

 .هرفكن ام نحن

 مالعأ نم مّلَع اذه هللا اوقتا.. ةعامج اي اذه نع باوجلا قبس ربكأ هللا :خيشلا

 ًادج ةريغص ةريغص ةيرق يف شئاع حالف لجر لثم نآلا متنأ ةعامج اي نيملسملا
 ةيرق فاش ةيرقلا نم جرخ امل هب اذإو ايندلا يه يف مصاوعو ندم كانه نأ ملعي ال

 ام متنأ ءوش مكلاح اوفرعت مزال مكيدهي هللا اوعمسا ةعامج اي ةيوش نامك شم ربكأ

 ثراحلا وبأ اي همسا وش يقشمدلا نيدلا رصان نبا ظفاحلا باتك متأرق

 خيش هيميت نبا نا ىلع ىمس نم نأ معز نم ىلع رفاولا درلا" :نسح يلع
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 ."رفاك مالسإلا

 ةريغص ةيرق يف راغص لافطأ ةربغص ةيرق يف رابك تالاجر لثم متنا :خيشلا

 .زاتمم :ةلخادم

 نيدلا رصان نبا ثيدحلا لاجر رابك نم لجر هفلأ باتكلا اذه :خيشلا

 مكعم نحن اولوقتب متنا ءاملعلا رابك نم ىواتفلا تارشع هيف كل عمجو يقشمدلا

 ؟حص رفاك وه نوکیب هرفكيب ام رفاك ناك صخشلا اذه هنا فرعيب يلا هنا

 .معن :ةلخادم

 مالسإلا خيش رفكيب يللا ىلع اودريب يلا ءاملعلا لوذه مكيأر وش:خيشلا

 ىلع اهوتبحس اهانعم رفاك ةيميت نبا نأب اومكحتب امل متنأ ؟رافك لوذه «ةيميت نبا

 ةيميت نبا يف لاق نم ىلع درلاو ةيميت نبا نع عافدلا يف باتكلا اذه اوغلأ نيذلا

 هل تلصو ام لوقتب مع يلا اذه تنأ نآلا دهاشلاف ءربكأ هللا رفاك وهف مالسإلا خيش

 انآ انعم شم كلقعو انعم كمسج تنأ كنأ رعاش انآ سب «كبحاص عم تيهتتا انأ

 اذام ةيميت نبا نأ ةعاسلا كلت تبجأ انأ دوجوم لجرلا وه له ةعاسلا كلت تبجأ

 لثم متناو هلقعأ ال انأ ءلوقعم شم اذه تلق انأ اهل لوأ ال ثداوحب لوقي لوقي

 هنا ىنعم سيل ءيشلا اذه نولقعت ام مكنوك نكل ؛ءيشلا اذه نولقعت ام يتياكح

 لجرلا اذه هنأ ةفلؤم فولأ لب ليلدو ليلد ةئام انع هنأل ؟اذامل ءرفاك لئاقلا اذه

 رجهن نحن فيك «هنامز دعبو هنامز يف نيملسملا رابك هب هللا ىلهو لضاف ملاع

 اثلاثو ملاع ايناثو ملسم ًالوأ لجر هنأ ىلع ةعطاقلا ةلدألا هذهو تامالعلا هذه

 يللا اهانحطس بيط اهوتمهف ام هلأسمب هورفكتب فيك مالسإلا خويش رابك نم هنأ
 .اهاتمهف ام



 .لجرلا ول ىنمتن انك اهدرن اندب ةهبش اندتع نحن «هانرفك ام احا :ةلخادم

 .نكمم ام دحاو نأ يف اوملكتي نينثا نينثا عمسا عمسا :خيشلا

 ءاملع يف ةيميث نبا اندجو نحن ينعي نيتملكب اهلك انتيج انا شيلعم :ةلخادم

 روصعلا يف ينعي ليلقب هدعبو هرصع يف ءاملع يفو ؛هورّمك ليلقب هدعبو هرصع يف
 هيلع در سان يفو هرفك ءاملع يف ةزيجو ةرتفب اهيف تام يلا وأ اهيف ناك يتلا

 اذه لوقنب هيلع اودر يذلا أرقنو رفاك لوقنب هورفك نيذلا بتك أرقن امل بيط انحإف
 .ةباحصلا دعب سانلا لضفا نم

 .بيط :خيشلا

 .فوشن يه هلأسملل طباضلا اندب انوه انحن :ةلخادم

 .لوقت اميف قداص نوكتب تنأ هللا ءاش نإ كلاب لوط لّوَط هللا ءاش نإ: خيشلا

 .هللا ءاش نإ :ةلخادم

 .كمالك تصلخ كلاب لوط :خيشلا

 .مالكلا صيخلت اذه ينعي :ةلخادم

 .كمالك تصلخ :خيشلا

 .معن :ةلخادم

 هنا ةيميت نبا هنا فرعت كنإ هنإ مالسإلا طورش نم له نآلا بيط :خيشلا

 ؟مهعم قحلا مالسالا خيش اولعج نيذلا الو مهعم قحلا هورفك نيذلا

 .رفاك شم الو رفاك ةيميت نبا هنأ مالسإلا ناكرأ نم له :ةلخادم



 ..ينعي نولشا تفش لاؤسلا ناك كيه وم ال ال :خيشلا

 .ينبواجت تنأ ناشلع لاؤسلا كيلع ديعأب مع :خيشلا

 .هللا ءاش نإ :ةلخادم

 مالسإلا خيش اورَّقَك نيذلا نأ فرعت كنإ مالسإلا ناكرأ نم له :خيشلا

 نماذه له مهعم قحلا مالسإلا خيش نأ اولاق نيذلا نأ وأ مهعم قحلا

 ؟مالسإلا طورش

 .مالسإلا طورش نم شم ال «مالسإلا طورش نم سيل وه :ةلخادم

 .كيف هللا كراب :خيشلا

 .مالك يل سب :ةلخادم

 بولسأ اذه هنأي رعشي أدب هنأل كنم نسحأ كبحاص فوش :خيشلا

 طورش نم سيل مهملا ؛ةرضاحم لمعت كدب تنأ «لدو لق ام مالكلا ريخ يملع
 .انقفتا مالسإلا

 .انقفتا معن :ةلخادم

 ؟مالسإلا ضئارف نم له يناث لاؤس :خيشلا

 ركذنو تاجرد لزنن مع اننأل ؟كدنع مكحلا وه ام ,مكحلا وه ام ًاذإ :خيشلا

 نيعلا مالكلا ةرظن نيعلا انقفتا يعم كيلخ يعم كيلخ الال..ةسمخلا ماكحألا

 ؟عرشلا يف اذه همكح :ةلخادم
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 .هيأ :خيشلا

 .اذإ زئاج همكح :ةلخادم

 مالسإلا ناكرأ لكب ملعتلا ةلواحمب مئاق تنأ له ؛بيط زئاج :خيشلا

 مالسإلا تابحتسمو مالسإلا نسو مالسإلا تابجاوو مالسإلا ضئارفو
 اذإ ءديحت ال ديحت ال لق !؟رئاج اذهب الإ موقت ام كدنع يقب ام مالسإلا تابودنمو

 .يجرداف كشع اذه سيل ةحيصنلا نيدلا ًاذإ ةركفلا تلصو ةصالخ ءاذإ

 ةلأسملا يه قثأ ال الو اهأرقأ هبتكب قثأ له ؛ةدحاو هلأسم يف بيط :ةلخادم

 ؟اهمهفأ يدب يتلا ةديحولا

 .باوج هل ءيش لك ءرخآ لاؤس اذه ال :خيشلا

 .هه :ةلخادم

 ؟كلاؤس وش نآلا :خيشلا

 .يلاتلاك وه يلاؤس :ةلخادم

 ؟هنم انصلخ كاذه :خيشلا

 .هنم انصلخ كاذه :ةلخادم

 . ًادج ليمج :خيشلا

 .ينعي لاؤس ةروصب يتركف بيجأ يدب نآلا :ةلخادم

 . لضفت :خيشلا

 ءرفكلا ىلإ يدؤت ةيرفك لاوقأ هل لجرلا هنإ هبش يل تعقو انآ انه :ةلخادم



 ؟ال الو تافنصملاه أرقأ له انأف...تافنصم هل ملاعكو

 ؟ينلأستب مع تن. .اهآرقا :خيشلا

 .هيإ لاؤسلا اذه :ةلخادم

 نوكت ميقلا نباو ةيميت نبا خيشلا بتك تأرق ام اذإ كلقاب معان :خيشلا

 .لالض ىلع

 .حيلم ريثك :ةلخادم

 .باوجلا وه اذهف ينلأست تنأ..ماد ام لالض ىلع نوكتب :خيشلا

 .ميظع :ةلخادم

 باتك همسا ةيميت نبا ىواتف نم باتك تكسم ول نآلا كلأسأ نكلو :خيشلا

 .هنع لوقتب وش هتمهف امو هتأرقو ضئارفلا

 .يسفن مولاب نآلا هتمهف امو هتأرق اذإ :ةلخادم

 يذلا فلؤملا مولتب كسفن مولت اب كلأسنب ام انحإ نكل كسفن مولتب :خيشلا

 .باتكلا بتك

 ..انأ انأ :ةلخادم

 .كيدهي هللا عمسا :خيشلا

 .معن معن :ةلخادم

 لقام مالكلا ريخ «تنأ مَّلعت بنجلاب كبحاص مّلعُت ام لثم عمسا :خيشلا

 ؟ًائيش هنم تمهف امو ضئارفلا باتك بتك يذلا فلؤملا مولت له لدو
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 .ال :ةلخادم

 تأرق ام اذإ ىلوألا ةحيصنلا ةيناث ةحيصن ةحيصن كحصنأ انآ ًاذإ هه :خيشلا

 الضم ًالاض كنوك عم نوكت دقو لاض نوكتب يزوجلا ميقلا نباو ةيميت نبا بتك

 هنأل ؛هملاعل هعدف هعدف همهفت مل هل ًامالك تأرق اذإ كنأ ةيناثلا ةحيصنلا «نيرخآلل

 وش ىنالقسعلا رجح نبا نع انلقن امل نيضراعتم نيثيدح ةبسانمب ًافنآ تركذ انأ

 ىلإ ملعلا لكن لاق انل نيبتي مل اذإف «خوسنملاو خسانلا رابتعا لاق ءيش رخآ انلق

 ينالقسعلا رجح نبا هنامز يف مالسإلا خيش كيه لوقيب مع نيم اذه ءهملاع

 نبا مالك تأرق اذإ تنأف نآلا خيرف تنا امنإ دعب ترص ام خيش هسل تنأ «فیاش

 هرخأ ىلإو رثكأو اًدلجم نيثالث هللا ءاش ام هاواتف هبتك أرقا نکل ؛همهفي نيم هيف ىخأ

 .معن ةنسلاو باتكلا نم ىقتسم ًاملع كانه مهفتسف

 ..تأرق انأ :ةلخادم

 ؟معن :خيشلا

 .ةقفاوملا تأرق:ةلخادم

 ؟ةقفاوم وهنأ :خيشلا

 دودر دودرلا ءيراق تنكو اًمالك تدجوف «هرخآ ىلإ ةحفص لوأ نم لكشب هنيثلث

 ىلإ ردابتي ىنعي اًمالك هل یف تدجو ؛تءارق ىنأل ةحارص دحاولا «ةيميت نبا ىلع

 .رمألا حضوتسا يدبف اهل لوأ ال ثداوحلا نأ لوقيب ًالعف هنإ نهذلا

 !؟اهلك ةلأسملا يه ياه :خيشلا
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 .يه هذه :ةلخادم

 انيهتنا اهنم انيهتنا كيدهي هللا اهنم انيهتنا ؛..كيدهي هللا اهنم انيهتنا هذه :خيشلا

 .هتمهف يذلا اوتاه ًاموهفم ناك نإ همالك اهنم

 ؟هنم تمهف يذلا وش كلقأب انآ :ةلخادم

 .فوشل تاه :خيشلا

 .ينعي عونلاب ميدق ملاعلا نأ لوقيب هنإ هنم تمهف :ةلخادم

 ؟ينعي :خيشلا

 ةيادب ال ام ىلإ ارج ملهو «ملاع هلبق هيف ناك اذه ملاعلا :ةلخادم

 ..ضراعتيب اذهو

 .مالكلا اذه هتلق يلا انآ ,مالكلا اذه لوقتب نيو نم :خيشلا

 .هتمهف يلا وش كل لوقأب انأ وه :ةلخادم

 اذه اهل لوأ ال ثداوح هلوقيب يلإ مالكلا اذه :انلق ؛هنم انيهتنا اذه :خيشلا

 امل ةيميت نبا هنإ انلق لوقلا اذه ءسيوك «قولخم هلبقو الإ قولخم نم ام اهانعم

 بيط «هلبق قولخمب قوبسم وأ قولخم لك هنأب مكحي اهل لوأ ال ثداوحب لوقيب

 ..لوقي امنإو رخآ قلاخ هللا عم نأ لوقي ال هللا عم ينعي مدقلاب لوقي ال وهف

 ..لوقي امنإ معن :ةلخادم

 .. ًافنأ نحن انلق مالكب لوقيب وه ًاذإف كلاب لوط لوط :خيشلا

 .هتلق تنأ يلا مالكلا حص:ةلخادم

 .يل حمسا :خيشلا



 .هتمهف يلا اذه:ةلخادم

 .هللاب الإ ةوق الو لوح ال .هللاب الإ ةوق الو لوح ال :خيشلا

 .انلمحت شيلعم:ةلخادم

 .عراصم وه ينبا اي حيحص :خيشلا

 .مكالم :ةلخادم

 هذه كلاب ينطعا ةمكالم يفاثسل يخأ اي...ببسلا وه اذه مكالم :خيشلا

 ال هل يأر اذه هنأ انلق نحن ءاهل لوأ ال ثداوحب لوقي ةيميت نبا...مّلِع ةلأسملا

 .ملقلا هللا قلخ ام لوأ فلاخي هنأل هدرنو هانمتن

 .هتركذ يذلا وه اذه :ةلخادم

 علطمو ؛ةيميت نبا مالك ىلع علّْطُم كنإ فراع انآ شيلعم شيلعم :خيشلا

 حيحصلا وهاذه له رارقب زيمت ردقتب معام نكل هب رابلا هذيملت مالك ىلع

 ؟هريغالو

 .زيمأ ناشلع تيج انأ :ةلخادم

 اذام نكلو «لوقنم وهالو لوقعم ريغ همالك مهملا ءاريخ هللا كازج:خيشلا

 :نآلا كلأسن نحنف «نحن هدقتعن ام هيف فلاخ ًايأر لاق هنا كلذ ءارو ؟كلذ ءارو

 ؟كوقفاو مأ ةمايقلا موي ىري هللا نأ كلوق يف كوفلاخ ةلزتعملا

 .انوفلاخ ال :ةلخادم

 ؟رافك مه له بيط :خيشلا

 را



 .. هنآل هنأ ؛نورفكي ال هذه ةلأسملا يف :ةلخادم

 .هللا ءاش نإ هللا ءاش نإ عمسا كيدهي هللا عمسا :خيشلا

 ..شيلو للعأ ام نودب بواجأ هدب خيشلا دصق تمهف :ةلخادم

 .هنيبت نأ اوجرأ أطخخ بولسألا اذه ناك اذإ :خيشلا

 .اذإ شيلعم :ةلخادم

 نأ اوجرأ أطخ بولسألا اذه ناك اذإ لاؤس كلأساب معانأ :خيشلا

 .أطخ شمال :ةلخادم

 لوأ ال ثداوح لوقب ةيميت نبا لوق مالكلا اذهف بيط ءاريخ هللا كازج :خيشلا

 ال نيذلا ةلزتعملاك هنأ هيف لاقي ام ءوسأف انتديقعل فلاخم أطخ هنأب هتمهف اذإ اهل

 اوفلاخ ثيداحأ اوفلاخ تايآ اوفلاخ ًادّسجم ةلزتعملا أطخ مهفت كنأ عم مهرّمَكُت

 لذه مالكلا نم دصقيب وش مهاف تنام نآلا ىلإ تنا ةيميت نبا «حلاصلا فلسلا

 «مهتتطخت ىلع ًاعيمج قفتن نيذلا كئلوأ نيبو «كخيش هرَّفكُي يذلا اذه نيب ناتشف

 ءاملعلا نم نيملسملا صلخن نأ نم طيسب ءوض كانه يلخنف مهرفكن ال كلذ عمو

 ... ندنديب هسل خيشلا لوقتب تنأو باوجلا كيطعا انآ ًاذإف «مهرفكن نأ نم

 .ةطيسب ةلأسم :ةلخادم

 .ةطيسبلا ةلأسملا عمسا :خيشلا

 نأ طرش شم نكلو كلذ ركتنأ الو هيلع تأرق نسح خيشلا :ةلخادم

 ةيميت نبا نأ لئاسم هل تحتف ةملزلا زوجيب «كلذ ىلع هرقأ انآ أطخ ءيش لك

 ا ٤ ۱۰



 هدنع زوجيب ؟طوبزمال الو كلذ يلتحتفت فت ام انأ ءاهلالخ نم هى يب رقاك

 ..ةلأسملا هذه

 ؟ةيميت نبا رفكت تنأ «تنأ انمهيب اله نحن لاح لك ىلع: خيشلا

 .هسل نآلا ىلإ :ةلخادم

 لوقنم يف «ةريثك لوقن بيجيبو عوضوم ثحبيب مع ةيميت نبا اذإ هبولسأ هل ملعلا

 ىلإ بسنت نأ زوجي الف هرخآ ىلإ «لوقعم ريغ ءيش لوقعم يف «لوقنم ريغ يش يف
 بتك هل هتديقعب هفوشتب امنإو «تالوقعملا هذه لكو تالوقنملا هذه لك ةيميت نبا

 ام متنأ ءيشلا ركاذ ةديقعلا يف كانه ناك اذإف ؛هتديقع نع ةحارصب اهيف رشنيب

 مكل انه متئيش ام هومس وأ رفكوأ لالض هنأ ىلع هومتمهف وأ ؛هومتمهف ام هومتلقع

 .نولأستو نوفقت شيإ مكنإ قحلا

 هرخآ ىلإ شرعلا ىلع سولجلا لثمو شيإ يردأ امو ةضوعبلا ةصق لثم امأ

 ثيداحألا ركذت يتلا بتكلا ضعب يف ركذت ماطخ الو اهل مانس ال تاياور هذه

 ثيداحألاك راثآلا هذه سرديب ناسنإلا املف ءاهديئاسأب فلسلا نع ةيورملا راثآلاو

 «هرخآ ىلإ حيحص رثأ حيحص ثيدح حيحص نوه :ةيفصت ةيلمع لمعيب اهديناسأب

 هركذ هيلع جرعنب ام يناثلا مسقلا اذه ؛هرخآ ىلإ فيعض رثأ فيعض ثيدح نوه

 ٌبحاصالإ هيلع درو دَر الإ دحا نم انمام «موصعم دحأ ام «ميقلا نبا الو ةيميت نبا

 اوثحبت نا مكيلع بجي انه هللاو ام ةديقع ىنبتي وه اذإ امأ ءب دمحم ربقلا اذه

 وه الو ؛مالسإلا ناكرأ نم وه ال طقف زئاج وه اميف ثحبن شم ةديقعلا هذه يف

 نأ هيلع بجي تاذلاب انه انه امأ هرخآ ىلإ الو الو وه الو «مالسإلا ضئارف نم
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 .ال الو حيحص مالكلا اذه هنا فرعي

 لثم هللا ىلإ لوقلا ةبسن ال وأ هشرع ىلع دعاق هللا نأ ركذي يذلا رثألا نآلاف

 مل ؟شيأ كلذ لك هنآل ؛هللا ىلإ ناكم اللاو ءهللا ىلإ ناكملاو «هللا ىلإ ةهجلا ةبسن

 انتديقع ينبن نأ بجي ثيداحأ يف ًادبأ درو ام ءطقف دراولا ىلإ عجرن ذئنيح «درب

 ال ءاهب نمؤن ال هذه ةفسلفلا نحن هنأل - كلاب ينطعا - داحآ ثيداحأ ولو اهيلع

 رثألا اذه ًاذإ ءشرعلا ىلع سلاج شرعلا ىلع دعاق لجو زع هللا نأ ثيدح دجوي
 نم يقاب هنإ رثآلا اذه لالض مامت نم مث «تبثي مل وهو تبث ول اذه ةميق هل سيل

 هلك نوكلا نم عسوأ هنأل هتعس شيإ بعوتسي ناسنإلا لقعل نكمم ام يلا شرعلا

 يسرك لثم شرعلا اذه ناكول هللا ناحبس «ريش ؟شيإ ردق شرعلا نم يقاب وش

 «صنو صخش عسيب نيصخش عسیب ام عساو يسرك - ينعي هيبشت الب - عساو

 نوكيب ؛كلملا ريمألا ؟نيم سلجي ناشم ربش رادقم غارف هيف شرعلا اذه نإ ليقو

 عسو لاق يذلا هللا الإ هتعس ملعي ال يذلا شرعلا اذه مكلاب امف «فيخس مالك

 ناسنإلا هليختي ام قوف ءيش ؟شرعلا نع لوقن اذامف :ضرألاو تاوامسلا هيسرك

 لوسرلا سلجي ناشم ؟رادقملا اذه شيل «ربش رادقم كانه يقاب نإ لاقي فيك

 الو ًالقن ال هللا ناحبس «هعسيب ام ذه ناكملا اذه هعسيب ام «نيملاعلا بر بناجب

 ةديقع يه اولوقتب ام ؛ةياور كيه اوتفش اذإ هنإ دوصقملا...لوبقم ءيشلا اذه ًالقع

 نكل ءاهيلع قلعيو اهركذي هنأ ىلوألا ناك كلقأب انأو ةيميت نبا اهركذ ةيميت نبا

 فقيب هنأ اهيمريو اهيكحيب ةملك لك هنأ عيطتسيب ام ًاملع ضيفي يذلا يخأ اي ملاعلا

 يف كل فلؤي يجيب امل نكل «كيه ءاملعلا ةعيبط هذه ءاهيلع قلعيبو اهدنع

 حمس ال ًالثم ملكتيب يجيبو ءةيطساولا «هرخآ ىلإ ًالثم ةيرمدتلا ؛ةيومحلا ةديقعلا

 هيلع دمحم هيلع دعقي ناشم ربش رادقم غارف يقابو شرعلا ىلع دعاق هللا هنأ هللا



 مكدب ديكأ ءاهب نيرفاكلا لوأ انأو لكاشملا ةلكشم هذه هللاو مالسلاو ةالصلا

 ال طخ !ذهءهيلإ بسنتو اهلمحتيب ةيميت نبا هنإ ةلالضلا هذه لثم ديكأ هنأ اوروصتت

 .ةحضاو اهلعل مكل يتحيصن هذه زوجي

 يف لوقبب"دئاوفلا عئادب" ميقلا نبا هنإ هبش يف سب بيط ةحضاو :ةلخادم

 ..هنأ هلأسملا يه

 .نآلا تنأ ةحيصنلا تلبق ام لقت ال لقت ال :خيشلا

 .ههبش هذه ال :ةلخادم

 ..كيدهي هللا هنع باوجلا قبس «ةحيصنلا تلبق ام نآلا تنأ :خيشلا

 .ههبش يدنع يلحضوت يدب سب :ةلخادم

 ..؟يهو :خيشلا

 .يكحلاهو شرعلا نم غرفي لوقيب ءيكحلاه لوقيب ميقلا نبا ينعي :ةلخادم

 .لقنيب وه لوقيب ام وه :خيشلا

 .لقنيب :ةلخادم

 .لوقي الو لقني :خيشلا

 ءمالكلا اذهب رقمو لقنيب :ةلخادم

 .اًررقم نوكي لقني ام لك له له :خيشلا

 .ال ال خيش اي ىردأ تنأ :ةلخادم

 .اله فوش :خيشلا



 .حص حصلا :ةلخادم

 كخيش :كل لوقأو «ةصاخ ةروصب كعم ىطخأ تدك «كلاب ينطعا :خيشلا

 هيبشت هبش عفدب ليطعتلا ةيار عفار يلا يزوجلا نبا لوقيب «تعجارت نكل لوقيب

 لوسرلا نأب عطقأ انآ «هعبت قيلعتلا يف ةمدقم يف لياق وش وهو «فياش :خيشلا

 يشمو اهركذ يزوجلا نبا كينه ةياورلا سب ؛هللاب ذوعأ «مالكلا اذه لاقام

 يأ اذه ىنعم ًاذإ :ثيدحلا اذه ركني هنأ هيأر نيب رخآ ناكم يف وه نكلو ءاهنع

 هانعم شم -ًافنآ هنع مالكلا قبس ام اذهو -«هيف فلؤملا هركذي ام لك سيل باتك

 .هتديقع هذه نأ

 .صالخ ةهبشلا تمهف صالخ :ةلخادم

 .اًريخ هللا مكازج بيط :خيشلا

 .ريخأ لاؤس يف :ةلخادم

 .ةراشب وم هذه ةراشب وم هذه ريخأ :خيشلا

 .هآ :خيشلا

 انأو ءًادج ًادج بيط هتركذ ىلا مالكلا هنأ مادام يديس اي بيط :ةلخادم

 يف...اذك وأ هيف رثأتأ نسح خيشلا دنع تسرد ينإ ينعي شم نيريثك سان فرعأب

 عمو نسح خيشلاب عمس هرمع ام سان يف..نسح خيشلاب عمس هرمع الو سان



 ؟فيك تمهف كل نحي هبلق زوجيب نسح خيشلا هسل هسل ينعي كاري كلذ

 .هيلع تمهف ام ال :خيشلا

 .فيك كلقاب انأ:ةلخادم

 .كلذ عم نكل فاسخلا ىلع أرق هنأ مغرلاب هنإ لوقي انخيش :نسح يلع

 شيلعم بجاو همارتحا تيبلا لآ نم لجر اذه تحمس ولال ال :ةلخادم

 .. تافالخلا لك ىسنا

 ؟لوقيب بيط :خيشلا

 رثأت ام هيلع أرق هنأ عم نكل لجرلا كاذ ىلع أرق هنأ مغرلاب :لوقيب :ةلخادم

 هوقرعيب الو هوفاش الو هيلع اوأرق ام نيرخآ سانأ يف هنأ عم اذه نم ءيش وأ هيف

 .كيلإ اذه ةرظن نم رثكأ مكيلإ نورظني كلذ عمو

 .هذه ةموغلم نوكت نأ ىشخأ نامك هذه :خيشلا

 .اذه ءارو مالك هيف يل ءال ال :ةلخادم

 .هاه فوشل تاه :خيشلا

 ينعي هرخآ ىلإ مسجم كنإ وأ ةميلس شم كتديقع نأ كل نورظني :ةلخادم

 .تنأ كلذ تيفن كنإ ىتح «مالكلا نم

 .هتيفن ام انآ هتيفن ام :خيشلا

 .عقاو مالك كل لوقاب انأ..انلمعت ول يديس اي تير اي :ةلخادم

 تيفن نيب قرف يف..«عقاوب سيل اذهف تيفن ينأب كلوق عقاوب سيل اذه :خيشلا



 .يبتك يف ةرطسمو اهيلإ سانلا اوعدأ يتلا يتديقع هذه نيبو

 .ميلس كمالك :ةلخادم

 .ميلس وم كمالك سب :خيشلا

 .نكمم ؛يه ةظفللا ىلع حص فرتعأ انآ يشام :ةلخادم

 .هذه ةدحاو لوأ وم يه سب :خيشلا

 .انناهذأ نم ةركفلا تفتنا :ةلخادم

 .هلل دمحلا ليم :خيشلا

 .نكل :ةلخادم

 .يشام يش ام :خيشلا

 ال هريغ وأ نسح خيشلا نم يه ةركفلا هذه نيلقان انحإ شم ينعي :ةلخادم

 ًالوأ «عوبطم باتك يف قلعي يجيب مادام ؛كلاب ينطعأو نسح خيشلا نم ديكأ

 :لوقيب «هللا ءاش نإ ملاع لجر هنأب قثاو تنأو هعمستب املف ؛هفرط نم الإ ملعتم

 مالكلا اذه نكمم شم «هب ترثأت ام انآ هنأ ةقيقحلا يفنت ام نكل كريغو

 .هب رثأتم تنأ

 .هللا ءاش نإ فاصنإلا دقفام سب رثأتم :رخآ لخادم

 ؛كمالك عقري نولشأ كبحاص فياش نكمم اذه :نكمم اذه هه :خيشلا

 ينابلألا فيلأت لوقيب اذه ائيحاص هفلأيب باتك «هدر نكمي ال لوقعم لدتعم مالك

 ہا



 لضفت هنع عفادت كدب !اذه ماهتالا وش !اذه بذكلاه وش !اذه صرختلاه وش

 .كسفنل ةمهتلا قصلت ام ىتح هنع عفادت ديرأ ام انآ ىتح «لضفت

 هلل دمحلاو فاصنإلا باب اهيف ذخأن اندب انلق لئاسم ىف نيياج انحإ :ةلخادم

 ...كئاوقب انعط هللا ءاش نإ

 ةبارق ىلإ مكعم انرهس ام اوعفتنت هنأ ىلع انصرح الول هلل دمحلا :خيشلا

 .ليللا فصن

 .ريخلا كيزجي هللا :ةلخادم

 ديرنامو ةرطيسلا ديرن ام نحن هنإ اوفرعت ناشم اذه «كظفحي هللا :خيشلا

 تنأ كعم ةصاخ يطعاو ذخأب ام ءاهاطغو ةملك مكلقاب تنك الإو انءارآ ضرفن

 كلذ عم كلذ عم «هرخآ ىلإو تقولا انيلع عيضتبو برغتو قرشتبو لداجت لجر
 ام سبلتو كسار نم حيطيب اذه جاتلاه هنإ ًابيرق هللا ءاش نإ هنإ ينيفكي انآ شيلعم

 هنإ ءاهيف كناوخإ حصنا ةيناث ةحيصن كحصنأ اذه ىلإ ةفاضإلابو...كناوخإ هسبلي

 نامك مهال سأرلا رساح لضتو جانلا حيطي ينعي مهتياكح لثم تنأ ريصتب ام

 .يمالسإلا بدألا كيه هنأل مهسوؤر اورتسيو كيف اودتقي

 تير اي بيط يركف يف تراد يلا ةطقنلا يديس اي ينعي هللا ءاش نإ :ةلخادم

 .سانلل ةحضاو كتديقع نوكت ناشلع ةديقع باتك تنأ لمعت

 .بتكلا يف ةقرفم يه :رخآ لخادم

 كبتك يرتشي بعص نكمي بتكلا نأل هدنع ام ناسنإ نكمم ًةقيقح :ةلخادم

 .دحاو ينعي ةديقع باتك كلمعت تيراي «ينعي عضوم لك فوشيب



 انل عضتب تيراي اولوقيب نينسلا تارشع نم كريغ سان يف كيأر وشو :خيشلا

 مع يلا امنيب ًايلمع ثيدحلا ملع تقبط تنأ كرابتعاب ثيدحلا حلطصم يف باتك

 .ًايرظن مويلا اوفلأيب

 .معن :ةلخادم

 .كيأر وش :خيشلا

 .اوبلطيب قح مهلإ هللاو :ةلخادم

 .ةديقعلا ىف ةمهم رومأ ىف :ةلخادم

 .ربقلا ةفاح ىلع نورت امك انرصو ةدودحم انتاقاط يخأ اي رشب نحن :خيشلا

 .هللا ءاش نإ هلعفن عيطتسن يلا :خيشلا

 .هعفن لظيب عفنيب يلا :ةلخادم

 مدخن «ليبسلا اذه يف نيشام نحن «يخآ ليبسلا اذه يف نيشام نحن :خيشلا

 ام نكلو «هقفلا يف وأ ةديقعلا يف وأ ثيدحلا يف ءاوس ةيبرتلاو ةيفصتلاب نيملسملا

 ةنسلا نيسمخلا قوف ينعي نيسمخ ينعي كل راص ملاع تنأ شيلعم :ةلخادم

 امل ىنعي فيك فياش «ناهذألا ىف شم اذإ ىنعي «ناهذآلل بيرق راص كمسا

 ..ةديقع باتك لمعتب

 :يخأ اي ليلد هدب ام !بيط ءيش اذه هنأ لدتسيب. .هدب ام اذه :خيشلا

 1 ف م



 ليلد ىلإ راهنلا جاتحا اذإ ءيش ناهذألا يف حصي سيلو

 ..نابتع انآ ةقيقح نابتع انأ ىتح مول ةيوش كيلع ريصيب :ةلخادم

 باحصأ نم ينعي اونوكيب ءيش مهسوفن يف ريصيب يلا اذه نكل :خيشلا

 .مالسإلا يف زوجي ال اذهو نظلا ءوس

 «توميب باتكلا ىلع كمسا فوشيب امل ينعي نيريثك ةعامج يف :ةلخادم

 .اذك شم اذه طوبضم شم اذه كلقيب ؟يخأ اي شيل بيط

 .ىقب كيأر وش ءاهديرت ام يلا لئاسملا نم ةلأسم ترثأ تنأ اله :خيشلا

 مدنتملا ةبايس يننأكف مكيف بذعملا انأو ىنج يريغ

 .شيلعم تيبلا شيأ :ةلخادم

 .اهلجست كدب يلا ةدئافلا شيا سب ؛ىنج يريغ :خيشلا

 .حيحص نآلا كتلاح روصيب تيبلا ينعي :ةلخادم

 مدنتملا ةبابس يننأكف...مكيف بذعملا انأو ىنج يريغ :خيشلا

 ؟زوجييب لاؤس كلأسأ يدب انآ هأ

 .لضفت :ةلخادم

 اوتوميب ينابلألل باتك ىلع مسا اوأرقيب امل ىقب لوذه شيل :خيشلا

 ؟..يل لق

 .كذيمالت نم ةعامج يف ينعي ءيش لوأ..هنأل شيل :ةلخادم

 .كيه اويأ :نسح يلع



 انأ لوقيب يلا نم سان يف ءنجعو فل شاهيف ام لئاسم ًةحارص :ةلخادم

 .رصان خيشلا ذيمالت نم انأو يباهو انآو يفلس

 لوقيب دحأ ام..سانلا ىلع يرتفت ال اله كلاب ينطعأ لوقيب دحأ ام :خيشلا

 .يباهو انأ

 .يفلس :ةلخادم

 ...يباهو لوقتب تنأ نكل هه :خيشلا

 مالك ملكتي نكلو اذك انحو رصان خيشلا ذيمالت نم انحا لوقيب :ةلخادم

 .هنيعب ميسجتلا

 .لاثم كدنع هللا ناحبس :خيشلا

 .لاثم يدنع :ةلخادم

 .فوشنل هتاه :خيشلا

 يف - مالك ديعنب ولو شيلعم - هللا نأب لوقأب انأ كلقيب امل ًالثم ينعي :ةلخادم

 مالكلا شم ينعي مالك وش فراع لوقن الو ناكم الب الوقن الو ٌةقيقح ءامسلا

 .هتيكح تنا يلا بيطلا

 :ًةقيقح ريصب عيمس هللاو ةقيقح ءامسلا يف هللا ...نآلا كلقأ حار انا :خيشلا

 ..مع شي تنا فوشال ينفلاخ

 ..ةنيرق تبج تنأ وهام :ةلخادم

 تعجر انعجر انعجر انعجر ةقرشم تراص...ينكرتا عمسا عمسا :خيشلا

 ..ةميدقلا اهتداعل ةميلح تعجر «هذيه اهلجس

 ا ٠١



 ..كل لوقأ :ةلخادم

 .انأ هلوقأ اميف نآلا ينفلاخ تنأ كيدهي هللا :خيشلا

 .حضاو كمالك :ةلخادم

 .يمالك تصلخ ام هسل انآ هال ال :خيشلا

 .ناشلع هعرسب كبواجا يدب كفلاخأ يلتلق :ةلخادم

 .هللا ءاشام هللا ءاش ام :خيشلا

 .نياف كعم يف :ةلخادم

 اهدب ةضايرلا هنأل ؛ةضايرلا يف يكحنب الو ةضاير نيياج انفياش وش :خيشلا

 ةضايرلاب مكتضاير هجوم رهاظلا وهف ءةيندب ةضايرو ةيملع ةضاير يناث طوش
 وهو":لاق امنيح لجو زع هللا نأ يلوق يف ينفلاخ ؛ةيملع ةضاير هدنع ام ةيندبلا

 .فوشل ينفلاخ ًةقيقح ريصبلا عيمسلا وه لوقأ "ريصبلا عيمسلا

 .كفلاخن عيطتسن ام كمالك نآلا :خيشلا

 .نآلا لبق تنك نيو :ةلخادم

 اولوقيب اوناك هنأل ؛نآلا لبق تنك نيو «شيلعم نآلا لبق تنك نيو :خيشلا

 .ةلأسم انآ بيجب

 يف تنك انعم تنأ كيدهي هللا تنأ كيدهي هللا تنأ اله اولوقيب اوناك وش

 .ةقيقح ريصبلا عيمسلا وهو :نآلا لوقب انأ ةقيقحلا هذه

 لوقأ انأ :ةقيقح ريصبلا عيمسلا وهو لوقت نأ ام ًاموي كنهذ يف راد تنأ له
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 ءاًدبأ ةقيقحلا هذهب كرعشت ال اهتأرق يتلا ةءارقلاو هتنقُل يذلا نيقلتلا نأل ؛ال كل

 اذهو مهفلاب مهف نودب تءاج امك ىنعم سيل اًقنآ اناقو «تءاج امك اهرمن امنإو

 ينعي ملقلاب ةصاخ اهيلع فاخنب هنأل ريثك كسأر كحت امو حيحصلا مهفلا وه

 سيل هنأ امك ريصبلا عيمسلا وهو ءيش هلثمك سيل هللا مهملا «ىنعم هل ملقلاب كحلا

 كلذ نم كلاكشتسا ًاذإ «ًةقيقح ريصبلا عيمسلا وهو كلذك ءةقيقح ءيش هلثمك

 .تنأ كنأل اندنع لوهجملا ىفلسلا

 ..وه :ةلخادم

 .معن :ةلخادم

 هتكلهأ تنأ تنك ًاباش ناكو انأ يريغ ول كيدهي هللا عمسا :خيشلا

 .ًاعبط ىنتمهف ام ىنتمهف ةيملعلا كتعراصمب

 .كتمهف كتمهف :ةلخادم

 ةديقعلا هذه نع يلاخ كنهذ هنأل ؟شيل هيلع تركنأ تنأ بيط :خيشلا

 ةقيقح نكل ةقيقحلا ىلع وه ءيش لك «هسفن هب هللا فصو ءيش لكف ؛ةحيحصلا

 ىلإ وو انزجعو انفعض عم نحن بسانتت ةقيقح سيلو «هلامكو هلامجو هتاذب قيلت

 ىفلس هنأ هفصو ىف نيضيقنلا نيب تعمج ّىلا لجرلا كاذ ىلع كراكنتسا ًاذإ هرخآ

 .تءاج امك اهرمن امنإو ٌةقيقح ةديقعلا لوقتب ام تنأ كنإ عبان هيلع كراكتتساف

 .ريغص لاكشتسا ىف :ةلخادم

 .ةريغص نامك :خيشلا
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 ..هوكحيب يلا مالكلا وش ينعي مالكلا كل لقناب انا :ةلخادم

 ىف ىوتسا لجو زع هللا هنإ كل لوقي نيدعب «هنم اًءزج تيكح انآ ال :ةلخادم

 .رقتسا :ىوتسا :كل لوقي «شرعلا ىلع ءامسلا

 .كيه لوقيب ام ال :خيشلا

 .انأ كلقأ يدب شيلعم :ةلخادم

 :لوقيب يفلس هيفام ال «كفيك ىلع لوقتب مع تنأ «كيه لوقيب ام :خيشلا

 ...متيتوأ متنأ انه نمو ةدراو شم ةديقع هذه :خيشلا

 رارقتسالاب لوقت كنأ بابشلا نم هتعمس ىلا هركفأ تنك ىلا ةقيقح :ةلخادم

 .مالكلا ريغ مالك تعمس نآلا ةحارص

 نأش كنأش اذه مالكلا تعمس امل تنأ شيل كيدهي هللا كلقأب انآ :خيشلا

 مزال ةقيقح تنأ ال كيدهي هللا (عاطقنا) مهنع تلق يتلا ةعامجلا نأش كريغ

 لوقيامك مسجم وه حيحص فوشتو يئابلالا عم لصتت نأ لواحت مل

 ٠١ حیحص كخيش



 .شيلعم يشاملا ىلع اهذخ شيلعم :خيشلا

 .ىشاملا ىلع :ةلخادم

 يمتتي دحاو عمست وأ مهملا «يشاملا ىلع نحن ريكذتلا باب نم اذه :خيشلا

 هشرع ىلع ىوتسا هللا نأ وهو «ةلطاب ةديقع ؟شيإ هنم عمست «يلع ذملتتلا ىلإ

 ىتح تام ام هسل ينابلألاو تنك نيأ...ووو دعقو سلج عمست امبرو رقتسا يأ

 ..ديحت ال اله يل لق تنك نيأ ءةيرفلا هذهب ةيميت نبا مالسإلا خيش عم هفصتام

 .رهشأب اهدعب تيتأو فصنو ةنس لبق نم كتيب ىلع تيتأ :ةلخادم

 .يتيب يف تيواس وش :خيشلا

 ةعامج اي شاضفيب ام لوغشم خيشلا اولاق «سرجلا ىلع تينر :ةلخادم

 هسل اله شاضفيب امو نسلا يف ريبكو لوغشم اولاق لئاسم ةدع هلأسن اندب ريخلا

 .لاكشإلا لحنا انيج

 ؟كل رذع اذه كلأسن اندي نآلا :خيشلا

 .رذع يدنع :ةلخادم

 .«اوُعِجْراَف اوعجزا مَ لق نو :ىلاعت هلوقب لمعتب وش بيط :خيشلا

 .لاؤسلا نم دوصقملا مهاف شم :ةلخادم

 ىلع حتفت دع ام هباب قرطت دع ام صالخ ةعامجلا رذعلا كل اومدق :خيشلا

 .كل رذع اذه ؛هفتاه

 .روصق اذه ًالعفاذه هللاو :ةلخادم
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 فرتعيب ام يذلا هنآل ؛أطخلاب فرتعت كايإ يدب كيه روصق اذه هه :خيشلا

 ..كلذلو ًادبأ هنع عجريب ام هنع ءيفيب ام هئطخب

 كتديقع شم يه هنأ امب تبتعأ انآ كلقأب انآ كل تلق وش :ةلخادم

 .اهيفنت تنأو

 .كئيجم انه ىلإ كئيجمب تنأ اله كيدهي هللا يخأ اي :خيشلا
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 .ًةقيقح لاكشإلا لحنا :ةلخادم

 اوعقو يلا الإ اهنع لوؤسملا وم ةريثك تالاكشإلا ؛كيدهي هللا عمسا :خيشلا

 «لابجلا اهلمحتتب ام ةيرف لك مهيلع ىرتفي نيذلا شم ؛تالاكشإلا يه يف

 لوذه «نيغاطلا ىلع نيملاظلا ىلع ربكأ هللا «مسجم ةيميت نبا «مسجم ينابلألا

 لاق هللا لاق ءليطعتلا نيبو ميسجتلا نيب يه يتلا فلسلا ةديقعل مهسفنأ اوبصن

 ةفيحص ولخت داكت ال رركيو مسجم اذه «هللا اهدارأ يتلا ةيفيكلا ىلع «هللا لوسر

 مكنم بلطب ناك هتيل انه ّيلإ مكئيجم نآلا لوقأب انأو متنا نيأ «مسجملا لاق الإ

 امل مكيلع ةريغ ينم بلطب ناك اذه نكل ءاضيبلا مكتفيحص يف اهلجسن ىتحل

 الول .مهايإو نحن مهافتن ىتحل مهبيج انق هفرعن انك ًاميدق اناوخإ نم لجر ينثدح

 ..انباب متقرط الو انه متثج ام اذه انبلط اننأ

 .ةديعس ةصرف يه :ةلخادم

 .ًاعيمج ًاريخ هللا مكازج :خيشلا

 .شيلعم ةطقن يف انخيش :نسح يلع

 . لضفت :خيشلا



 امك اهوركفي شالب ءاضيبلا مكتحفص يف مكمالك يف نآلا :نسح يلع

 لاق امل نارفغ كوكص عزوي هنأب ينابلألا ةمالعلل فاقسلا ماهتا لوح مالك]

 اًيلع خيشلا ةوخإلا رقأو «يفتاه لاصتا يف (ءاضيبلا كتحفص) ةملكلا هذه لثم هل

 .[فاقسلا همهف ام اهنم مهفي ال هنأ ىلع

 انآ ءاهتاور الإ رابخألا ةفآ امو ءاملعلا اهلوقي يتلا ةقيقحلا هذه اوركذت :خيشلا

 فاقسلا نسح تتش ام فاقسلا نسح وأ مكخيش لوقا ينإ رطضأ يدب هنإ دقتعأ

 ىلإ لالض نم ريغتل ينابلألا خيشلا عم عمتجاو هبلق نم نيفدلا دقحلا علخ ول

 .ةعاسلا هذه ىتح هفرعي ال ىده

 .ليمج مالك :ةلخادم

 .طورش هلإ يعم عامتجالا هنأل عمسا :خيشلا

 نوكيب هنأل ؛هتقيرط ىلع شم «نمحرلا دبع ةقيرط ىلع شم :خيشلا

 يب لصتا لجرلا فرعن ام لبق نحنو «مهفاو ةيوش كلاب لوط بيط :خيشلا

 بيط هلانلق لسوتلا عوضوم ثحبي ديريب وه لاق :نينس عضب نم اذه ًايفتاه
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 .كانه فويضلا ةفرغ يف انساجو ءاجو اندعاوتو

 تاونس عست لبق :نسح يلع

 ملاميف ملكتي أدب وه مهملا خّرأب ام سب ًاميدق فرعأ انآ هللاو هعست :خيشلا

 نإف لسوتلا عوضوم يف ثحبلا ىلع انقفتا نحن هل تلق هلجأ نم دعاوتنو عمتجن
 ةيوش يقب جرخ امل ءدعتسم وم نآلا وه ال وه لاق كعم انأف قافتالا اذه ىلع تنك

 نوكي ام كدحو ةسلج ديرأ انا يل لاق جردلا لبق يلإ بابلا ىلإ انلصو «يشمو

 ناك نإو «هوديفتسي ةعامجلا يلخ كعم قحلا ناك اذإ اذامل هل تلق ءاهيف دحأ

 ًاروصحم سيلو عيمجلل كرتشم قحلاف «هوديفتسي ةعامجلا يلخ يعم قحلا

 تالاصتا هيف نوكي امبر ةرشابم هئيبو ينيب عقو مالكلا لوأ اذهو «كنيبو ينيب

 همس هوفرعت دب ال نكمي صخش يف دهاشلا انه ًاريخأ «هنيبو ينيب ًادج ةليلق ةيفتاه
 .يكيرمألا حون

 .هوفرعتب مع :خيشلا

 عم سلجم يف انعمتجا هنا مهملا ...همالسإ ببس نع ةريغص ةلاسر :خيشلا

 ينإ نوفرعي نيسلاج اوناك يلا ناوخإلا ثيحب هعم تبواجت انأ ةقيقحلاف ملعلا

 ضعب دعب اميف «هتلئسأ نع هتبجأف اوعمسيب مع نيرضاحلاو هيلإ يلكب ةهجوت

 اًدشر هنم تسنآ ينأل صخشلا اذه روزأ نأ ديرأ انآ هلتلق هوفرعيب يلإ اناوخإ

 ًادج عضاوتم هتيبو دعوم يلذخأ مهملا ءةنسلاو باتكلل حيحصلا مهفلل ةلواحمو

 ني ١6



 ًاجافأ ذإو تسلج انلخد «هقيض نم يشمت عيطتستب ام كيه كدي تيدم ول هلخدم

 .نسح خيشلا يهاجت

 حيحص نايفس يبأ نبا ةيواعم :لاق ًادج اًبيرغ ًالاؤس ينلأسي يكيرمآلا أدب

 نم لجرةيواعم !؟اذه يكحلاه وش شاب ذوعأ :هل تلق ؟رانلا لهآ نم هنأ

 ىلإ ووو مالسإلا رشنو مالسإلا يف تامدخ هلو مالسلا هيلع لوسرلا باحصأ

 هنأ لوقي اذه يل لوقيب يكيرمألا حرص امل ملكتي نسح خيشلا ىربنا اذإو هرخأ

 .راثلا لهآ نم

 باطح شاوح اذه ءًاملاع سيل لجرلا اذه هب ابعت ال همامأ ًةحارص هل تلق

 نيب قيفوتلا نم نكمتي ىتح ةيملع دعاوق ئدابم هدنع سيل ءانهو انه نم عمجي

 ردهيف لابجلا لاثمأك تانسح هل نوكو ءاذكو اذكو اذك أطخأ هنوكو اًيياحص هنوك

 هنأل لجرلا اذهب ابعت ال ءاهيف عقو يتلا هئاطخأب ؟شيأب كسمتيبو ءاهلك هتانسح
 .ًاملاع سيل

 ًايناثو :ًاملاع تسل ًالوأ لجر تنأ «مالك كعم يل سيل :هل تلق ملكتي أدب

 امو روديو فلي راص !؟رانلا لهأ نم ةيواعم هنأ لوقتب فيك ؛ءاوهألا لهآ نم

 دعي راص اذك لعفو اذك لعف نكل ءرانلا لهأ نم هنأب اذه حونل لاق ام لثم لوقي

 يف صصختم لجر تنأ :هل تلق «خيراتلا يف هفورعم ينعي «هيلع ركنت ال ءايشأ

 ًالضف ؛لودع مهلك ةباحصلاو هنع ىضرتي اًيباحص هنوك لجر اذه «تارثعلا عبتت

 خلإ رفكلا دالب ىلإ مالسإلا ةوعد لقنو «نيملسملا كولم نم كلم ناك هنوك نع

 .لأسي اميف حون عم ملكتأ تنكو..

 ناك هنأل ؛ديج مالك اذه هللاو :لاق اذه انبحاص لاق ام لثم لاق :دهاشلا

 ہا



 لاوقأ عمسيب امل لعفي اذام يماعلا لجرلا هنأ هتجوز نم لخادلا نم ةلئسأ هجوي

 هنأ نيب فلتخي ملسملا هنإ ًادبأو ًامئاد هب يتفن نحن امب تبجأ انأف..خلإ ةضراعتم

 بجي ملسملا اذهف «نيعم بهذم يف ءاملع الإ ءاملع اهل دجوي ال ةدلب يف دجوي

 ةنسلاو نآرقلا مهفأ انآ يعدي نأ وأ دهتجي نأ هل سيلو نيعملا بهذملا اذه عبتي نأ

 ءاملعلا نم ديدعلا هيف عسوأ عمتجم يف دوجوم رخآ ملسم نيبو ؛هرخأ ىلإو وو

 ةميركلا ةبآلا قبطي نكلو «بهاذملا نم نيعم بهذمب كسمتي نأ ًافلكم سيل وهف
 قئي نم لأسيب 4َنوُمَلعَتاَل ْمُتنُك نإ ِرْكَّذلا َلْهَأ اوُنَأْس اقل ًافنآ مالكلا انأدتبا يتلا

 انريبعت دح ىلع عمتجم يف دوجوم رخآ ناسنإ ءاذه يف ليوط ثحب ىرج مهملعب
 كلذل لهأ مهو ةنسلاو باتكلا نم نوذخأي ءاملع «يثيدحلا وأ يفلس انحن

 لاق مهلك مهعجرم نكل ةباحصلا نم عقو امك تايئزجلا ضعب يف نوفلتخي دق

 هللا لوسر ةنس يفو هللا باتك يف هملعب قشي نم لأسي اذهف «هللا لوسر لاق هللا

 لجرلا هنأ دقتعأ انأف :بيط ءيش اذه هللاو لوقي نأ الإ هعسو امو لجرلا حرص

 ينعي اولوقتب ام ألو موكلاب اوتنأ اولوقتب موكلاب ءارتفالا نع دعتبيو هبلق يفصي

 ..شيإ نودب

 .ةشيكلاب :ةلخادم

 نم سيل يذلا ميخولا قلخلا اذه نع دعبي «باسح نودب ةشبكلاب :خيشلا

 ةيمالسإلا ةوخألا نكلو عنام هيفام هملع هيلإ لصو ام بتكيو :نيملسملا تافص

 ةيرف تايرفب اهيلع يضقي ال نا نأ بجي اهيلع قافتالا نكمي تافالخ ببسب

 اذه سيلو «مسجملا مسجملا :وه هيلع انعلطا ام رخخآ ؛ةياهن الام ىلإ ةيرف اهعبتت

 ؟باتكلا اذه ىلع متعلطا هيف سيل ام هيف سدي يزوجلا نبا باتك طقف

 1 نش ا



 .معت :ةلخادم

 .اذه سدلا مكرظن تفل بيط :خيشلا

 .ال :ةلخادم

 .مكرظن تفلام : خيشلا

 .اهيلإ راشأ مسجملا ةملك تنأ سب :ةلخادم

 .معن :خيشلا

 .اذك نيسوق نيب تعضو انآ لاق ةمدقملاب راشأ مسجملا ةملك ةلأسم:ةلخادم

 ؟كلذ زوجي :خيشلا

 .تعضو لاق وه :ةلخادم

 ؟زوجي زوجي :خيشلا

 .زوجي هبن مادام :ةلخادم

 أرق نم لك نضت له كيف هللا كراب تنأ اله ينعي باتك يف سدي زوجي :خيشلا

 نأ نظت تنأ له «مسجملا دماح وبأ ميسجتلاب همهتيب يلا اذه يلبتحلا دماح وبأ ًالثم

 هنأل ؛ةحيرص اهلق ءال :لق ال :لق ءةمدقملا ئراق «مسجم نالف «مسجم أرق نم لك

 ناسنإلا كسميام اًريثك...كيه أرقيب اًباتك كسمي ناسنإ ام ًاريثك «ةقيقحلا يه هذه

 هتمدقم يف باتكلا ىرقيب ام عيضاوملا نيب لقتنيب «سرهفلا فوشيب وأ ارقي باتكلا

 نم سب مسجملا هذه اهمهفيب ذقيح اذه ءاهيلإ عجربب لئاسمل لقتنبي ؛هترخؤم الو
 تخسر ةمدقملا أرق نم لك روصتت له ةمدقملا أرق هنأ ضرتفا مث ءاهمهفيب ام «مدقملا

 .فخت الوال :ًاضيأ لق ؟اهليصافتو اهتايئزج لكب هنهذ يف

 ہا



 .ال ًاعبط :ةلخادم

 .لالضلا هتيشمتل يخأ ريربت اذه ًاذإف :خيشلا

 .هيف نظلا نسحن :ةلخادم

 .نظلا نسحل الحم ىقبأ دعام

 .مكنيب ءاقل ريصيب تنأ تيراي بيط :ةلخادم

 .نيفدلا دقحلا يفصيب هفوشن ام دعب :خيشلا

 .نحن فوشنو طورشلا اوطح متنأ يفصيب :ةلخادم

 .انظافلأ نم شم انتايح نم عبنت نأ بجي كيف هللا كراب طورشلا

 .انل حضو :ةلخادم

 .مالكلا اذه حضاو شم :خيشلا

 .تمهف ام فيك ينعي :ةلخادم

 .نآلا ينعي :خيشلا

 .قيبطتلاو لمعلاب :ةلخادم

 .معن ةويأ ةويأ :خبشلا

 .زاتمم :ةلخادم

 .قلخلا اذه هنم رهظ ام لجرلاف :خيشلا

 مك



 ؟ىنعي فيك :ةلخادم

 املق يتلا ةنيغضلاو دقحلا الإ هنم رهظ ام هتاقيلعت هبتك يف هبتك يف :خيشلا

 يدبي فيلأتلا يف لادتعا يف نحن فوشن املف هللاب ذايعلاو رافكلا نم ىتح اهارن

 لاق امك نسحأ يه يتلاب نکل ؛ءيش هيلع ام هيدبي هيلخ ءانيبم ًالالض ناك ولو هيأر

 يه يِنَلاِب ْمُهَلِاَجَو ِةَئَسَحلا ِةَلِعْوَملاَو ٍةَمْكِحلاِب َكَّبَر ٍليِبَس ىلإ ٌعْذا" ىلاعت
 كيذه تنأ «سانلا ىف نعطلا كرتيبو ةباتكلا ىف هبولسأ روطيب وهامل "ٌنَسْخَأ

 ام تيبلا لهآ سب بيط «تيبلا لهآ نم اذه هيف ملكتت ال :هل تلق وش ةعاسلا

 !!؟لالح مهضرع ؛لالح مهمد نيملسملا !؟مهيف مالكلا زوجيب

 . ةصاخ تيبلا لهأو نيملسملا لك :ةلخادم

 .ةمذ الو الإ نيملسملا يف يعاري ال وه نكل سيوك :خيشلا

 .بولقلا يف ةنيغضلا ليزن هنإ هناشع عامتجالا دقعنب اندب يلا اذه :ةلخادم

 ىلاعت هنإ درجمب لازت ال هذه ةنيغضلا يخأ اي كلقأب مع سب هيإ :خيشلا

 هتايح روطيب وه امل هيطعي ال ءيشلا دقاف هنآل ؛اذكو اذك طرشب ينابلآلا عم عمتجا

 ضارعأ يف نعطلا كرتو ملعلا ىلإ هجوت نآلا صالخ وه هنإ ًامدقم نيهارب مدقيبو
 .ًةفاك نيملسملا

 يدنع تبث يذلا اذهو يداقتعا اذهو بتكأب انأ هنأ دقتعيب وه سب :ةلخادم

 .جئاتنلا فوشنب نيدعبو اذه هداقتعا ريغن مزال هنأل ؛رظتنن شردقن ام نحنف

 !؟هل همدقتب رذع اذه ينعي اودقتعيب كيه رافكلا :خيشلا

 .عقاولا اذه سب رذع شمال :ةلخادم

 ہا



 لامعا ̂ نیر الاب مکن لک لقط لاق انبر كيه نورذتعي رافكلا :خبشلا

 يخأ اي (اًعْنص َنوُيِسْحبي ْمُكَنَأ َنوُبَسْحي ْمُهَو اَينَدلا ةايحلا يف ْمُهُيْعَس لص َنيِذّلا#

 ؟ال الو ايندلا يف هريغ نيفلؤم يف اله

 .هيف :ةلخادم

 .هلئاسر هبشي باتك انورأ «هباتک هبشي باتك انورأ :خيشلا

 .يلع خيشلا باتك :ةلخادم

 يبرعلا لثملا ركذا ؟ىوس وش هفوشتب هيلع در در..در يلع خيشلا :خيشلا

 نم لأسا :لاق ؟ينقشت مل :دتولل طئاحلا لاق :ميدقلا يبرعلا لثملا ركذت...ميدقلا

 .هلس هلس ىنقدي

 كيف هللا كراب يخيش اي :خيشلا فص نم :رخآ لخادم

 . لضفت :خيشلا

 دايإ خألل ركذي نأ دبال ئش لصح سلجملا سفن يف ةقيقح ركذأ :رخآلا

 .نمحرلا دبع خألاو

 .ًارضاح تنك تنأ :خيشلا

 انأ رصان خيش اي لاق قح ةملك يهو ةملك نسح خلا لاق «خيش اي معن:رخآلا

 دولا فرعأ انآ خيش ايو ءاذكه كفرعأ ام انآ :خيشلا نع يردأ ام ءاذكه كفرعأ ام

 ايال :هل لاق كيتأن نأ ديرن نحن خيش اي لاق اذه رگد ام دعب هنأ لوقأ «كنم برقلاب

 .انيتأت تنأ تسلو كيتأن نحن صالخإو ةين ءافص كنم انيأر اذإ نحن نسح

 يف انيف نعطلا نع فكت هنإ خيشلا لاق :لاق انخيش اذه ركذ ام دعبو

 صم



 خيشلا يف نعطلا نع فكت كلذك تنأو :لاق ؟نسح باوج ناك امف ؛كتامدقم

 اذام كلذ دعبف...يرثوكلا نم انعد «كنيبو ينيب هباوج خيشلا لاقف «يرثوكلا

 يدي نيب هسل وهو «تاضقانتلا نم يناثلا ءزجلا يفاذه ركذأس انأو :لاق ؟لاق

 نم يناثلا زجلا يف اذه ركذأسو خيشلا مامأ لوقت فيكءدرلا يدب انآ لوقيو انخيش

 ...دولا ديرت تنأو تاضقانتلا

 .يملع ثحب تاضقانتلا «يملع ثحب تاضقانتلا :ةلخادم

 ركذأ نأ ديرأ انآ «هتطخ نم يملع ثحبلا اذه ةلأسم يف لخدن ديرن ال :رخآلا

 .تاضرتعم نمض دولا اذه عضي وهو دولا ديري هنا

 .لجعلا يف ىصعلا عضي :خيشلا

 ىلع درت تنأ ؛نآلا يرثوكلا نم كعذ تنأ كيف هللا كرابف معن يأ :رخآلا

 عيبي هنأ اهنم ةلطاب ةمهت نم رثكأب خيشلا مهتتو ميسجتلاب خيشلا مهتتو خيشلا

 ىلع ىاإ لمحت ال ةملكلا هذه نا نآلا تلق كناسلب تنأو «نارفغلا كوكص

 .ينأي ال اذه كيف هللا كرابف دحاو لمحم

 .ةليللا خيشلا مالك انعمس امل دحاو لمحم ىلع لمحت انلق :ةلخادم

 ؟تعمس امولو :رخآلا

 .نارفغ كوكص عيبي اعف لوقأب شتعمسام ول :ةلخادم

 :بتكلاه همامأو هذه هعموصلاه يف يوزنم ينابلألا هنأل

 اًدهشمو ًابيغ نينومام مهعامس لمنال ءاسلجانل

1 oA ا 



 بذاكب تنأ امف ٌتاومأ تلق نإو قداص تنأف ٌءايحأ تلق نإف

 يف الو هملع يفال ينابلألا اوفرعت ام متنأف اهنيب شياع انآ بتكلا هذه

 سانلا لضأو سانلا حاصأو سانلا ملعأ عم عمتجأ نأ دادعتسا يدنع انآ ؛هبولسأ

 علاطلا ىلع راشنملا لثم انأ هنإ انوفرعيب يلا اناوخأل لوقاب ينأل سانلا لهجأو

 ءهنم لفتسا ينم ملعأ لجر عم تعمتجا ..تنك نإ ؟كلذ فيك «ديفتساب لزانلاو

 «لزانلا ىلعو علاطلا ىلع ديفتسم انأف «ينم دافتسا ينم نود عم تعمتجا ناك نإو

 ةئاتمم سوفنلا تناك اذإ امأ ةيفاص سوفنلا نوكت امنيح ؟نوكي ىتم اذه نكل

 .هنم ةدئاف الو ءاقلل ليبس ال اذه ًادسحو ًادقحو ًاضغب

 .ميظع :ةلخادم

 «لصو ام وأ ؛داكلاب يرمع صن ؟نسح خيشلا رمع شيأ دق ءعمسا :خيشلا

 انأو هلك رمعلا يل راص انآ هرخآ ىلإو هرخآ ىلإو هلئاسر ضعب علط سمأ وه ينعي

 املثم مث ءأقالطإ ناسنإ يأ عم عامتجالاب ىشاحتأ الو سانلا فلتخم عم يقتلم

 )١7(. ةعاسلل لاقي ام نسحأ

 .معن معن :ةلخادم

 «عامتجالا يف ةبغر يدنع عامتجالا نع ةبغر يدنع ام انأف هفياش :خيشلا

 :يل اولوقتبو اوعجرتبو ةرم نم رثكأ اهومتعمس طورشلا هذه طورش يدنع نكل

 ةديدج ةفيحص اوبلقا ءسردلاه انمهف ريخ عامتجالا عامتجالا يخأ اي «عامتجالا

 ناك نإو صلخم «بتكي اميف لجرلا قداص فوشندب امل طورش هل عامتجالاه
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 ىلإ هتلاسر نع درلا نع ديحي نيدعبو ينابلألا ةلاسر يه لوقيو اهيلع ادر يلع

 !؟وه ينارصن !؟وه يدوهي ؟ينابلألا نيبو كنيب هيف وش كل «ينابلألا ىلع درلا

 وه فلؤي هيلخ بيط «ضقانتم ناطلغ ينابلآلا ناطلغ «هرخآ ىلإ..!؟وه يسوجم

 ىلإ ةاورلا ريغ فيعض ثيدح فالأ ةتسو حيحص ثيدح فالأ ةتس ثيدحلا يف

 تاضقانت نع اوضرتت حار «تاضقانتلا نم كل نيبي حار وش نيدعب فوشو هرخآ
 جضني امنيح ةعامج اي ةرجشلا :ءاملعلا اولوقيب ام لثم نكل ؛ةموعزملا ينابلألا

 ءاوس رومألا لك يف قبطت ةقيقح هذه ءاهل ةامرلا رثكي ؟اهيف ءيصيبا وش اهرمث

 وهو هللا مهثعب نيذلا رشبلا فرشأ اندنع لثم ربكأ ؛:ةيونعم تناك وأ ةيدام تناك

 ال ؟مويلا ىلإ هنامز دعب هنامز يف هدلب لهأ نم نعطلا نم ملس له هپ هلوسر

 ملسن نلف كلذلو مالسلا هيلع هتمأ دارفأ نم درف نحن «نحن وش نحنو ءاذه نكمي
 ؟نيتيبلا ظفاح ءلبج يف ةلزعلا لواح ولو :رعشلا تيب اولوقيب شيأ

 لاق سانللو ز..اًملاس سانلا نم وجني يذلا اذ نمو :نسح يلع

 ..ليقو نونظلاب

 اهلوح ندندن كعم نحن ؛ندندت ال عامتجالا نحنف :ةصالخ .هآ :خيشلا

 .طورشلا لوح انعم ندند نكل «ندندن

 .طورشلا مهفأ يدب :ةلخادم

 ؟ةباتكلاو فيلأتلا ددص يف ءةباتكلا دلص يف وه وم يخأ اي :خيشلا

 .معن :ةلخادم

 .صاخشألا يف نعط نودب ملع بتكي هيلخ :خيشلا

 ...اًفنصم فلؤي شودبام هنإ اله ربتعن ةطقنب يل حمست :ةلخادم

٠ 



 .ضرتفن لوقتب مع شيل تنأ ...اًيعقاو نك ءاًيلايخ نكت ال :خيشلا

 .هنع كسمي نكمي هنأل :ةلخادم

 .كيدهي هللا كسميام نكمي يخأ اي :خيشلا

 .بيط :ةلخادم

 .عقاولا يف يكحا :خيشلا

 نإو كيلع لبقم انأ كلاكح كلحرصو كلاكح لجرلا اذإ بيط :ةلخادم

 ؟هعم اوسلجت نكمم «قحلا الإ يدب ام ينأ هللا دهشأ لاقو ةين ءافصب هللا ءاش

 ءاضيبلا تاحفصلا ىلع ًارهاظ هييعديب يلا ءافصلاه فوش ام لبق ال :خيشلا
03 

 ؟كيأر وش

 ...هللا ءاش نإ :ةلخادم

 دودرلا نم شم «نسح خيشلا نم ءوسلا بناج ينعي تنأ نآلا :ةلخادم

 .ًالثم لواطتلا نم امنإو ةيملعلا

 .معن معن :خيشلا
 .اذه ىنعي :ةلخادم

 .ةيملع دودر هتاباتك ةيمست يف كعم حماستلا عم :خيشلا

 .ًالثم داوملا ىلع شم ىشام رضنلا ضغب :ةلخادم

 .كتبواج انأ :خيشلا

 .خيشلل يكحن اندب مهفن اندب شيلعم :ةلخادم

 الل



 هيلخ «بتكي هيلخ مكل تلق باوجلا قبس هنع لأستب يلإ يخأ اي :خيشلا

 .ءاش ام بتكي

 .ينعي بذهأ نوكي نكل :ةلخادم

 .اًبذهم نوكي «بذهأ شم ال :خيشلا

 .خيش اي كدب ام لثم اهيمس خيش اي مامت :ةلخادم

 لضفتت ةسلجلا يه نوكت ىتح تيراي..طيسب بلطب انل حمسا :رخآ لخادم

 .ةيلوألاب لسلسملا ةمحرلا ثيدح انيطعت انيلع

 ؟شيأ ثيدح :خيشلا

 .ةيلوألاب لسلسملا ةمحرلا :ةلخادم

 يذلا خيشلا اذه ىلع ربكأ هللا ربكأ هللا باوصلا كمهلأ هللا هللاو هآ :خيشلا

 .مكبحاص ىوس وش فراع ثيدحلا اذه «سانلا للضي

 ..ةملقمب هفعض :ةلخادم

 ؟هنع اولاق وش هخويش فرعت :خيشلا

 ؟هنعاولاق وش :ةلخادم

 .حيحص ثيدح هنأ :خيشلا

 .فيعض وه هفعض وهال :ةلخادم

 اذهاوححص...نييرامغلا نييرامغلا هخ ويش هخويش «مهاف كل :خيشلا

 لثم دايصلا لثم فده عضاو هسأر بكار لجر اذه :ينعي نيمدقتملا ريغ ثيدحلا

 ١ك 0 مل



 قحتسيب ام قحتسيب ؛:همصخ ىلإ ةيضاق ةبرض هجوي هدب مكالملا لثم يركسعلا

 ىلاه «لوبقلاب ةمألا هتقلت ىنعي ؟هللا نيأ :ثيدح نع انلق املثم ثيدحلا اذه

 فرشتيب يلا نييرامغلا ىتح «حيحص ثيدح هنإ ىلع مهلك هلوأيب ام يلاو هلوأيب

 نم ينغت الو نمست ال تازاجإ هدنع لوقيبو انخيش لوقيبو «مهيلإ باستتنالاب

 اذه اوححص ةعوبطملا مهبتك يف ءالؤه مهملا ةضحم ةيلكش هذه هنأل عوج

 ...ثيدحلا

 اذإ كيه ثيدح يأ انيلع اولمت هنإ ءالمإلاب ينعي كرابتن نيباح ينعي :ةلخادم

 .بعغرت اذإ بحت

 ثيدحلا اذه وه :خيشلا

 ةمحرلا ثيدح ىنعي :ةلخادم

 دنسلا الو نتملا ينعت تنأ :خيشلا

 نانثالا :ةلخادم

 ؟معن :خيشلا

 .نانثالا :ةلخادم

 امأ اهنع كلاؤس اذه تنأ اذإ ديناسآلا عبت تايلكشلا هذه يدنع ام انأ :خيشلا

 :هريغو يذمرتلا يفامك لوقي هنأ فورعم مالسلا هيلع لوسرلاف ثيدحلا

 (ءامسلا يف نم مكمحري ضرألا يف نم اومحرا ءنمحرلا مهمحري نومحارلا»

 لوألا سلجملا" رجح نبا ظفاحلل باتك نوه اندنع يف ةرمعلا يف ناك خألا نآلا

 قيلعتلاو ثيدحلا اذه جيرخت يف اذه يقشمدلا نيدلا رصان نبال "يلامألا نم



 "عامسلا طرشب ةنيابتملا نيعبرألل عاتمإلا" نوه انع نيدعب اذه ؛هقرط عمجو ؛هيلع

 .ىنالقسعلا رجح نبا ظفاحلل

 ؟اذه ديدج عبط :ةلخادم

 يف ناك يلا ةرمعلا نم ياجلا انوخأ هباج ةليللا نكل ءرهاظلا ديدج :خيشلا

 ةعامج ايف ثيدحلا اذه يوقي اضيأ رجح نبا ظفاحلا انوه فياش ءدالبلا كيذه

 .هخويش نع باش ًاقلخ باش ًاملع باش ناسنإ

 ؟اهنيمهاف شم فيك ًاقلخ :ةلخادم

 ةيبصع هذه ةيبصعلا«لجو زع هللا اوقتا ةعامج اي ربكأ هللا ربكأ هللا :خيشلا

 لوقي ءاذه ذخأ نيأ نم مسجم لاق:..هوفوشتي مع لجرف دودح هل ربصلا ؛ةيلهاج

 ةمدقملا هنا اناوخإ ضعب حرتقي هذه ةمدقملا يف انآ امنيب ءاذكو اذك مسجملا لاق

 انأ ينع لوقيب ةيضقلا هذه يف سانلل قحلا نايبل ةيفاك اهدحو "ولعا رصتخم" عبت

 .نوجش هل ثيدحلاو رخآ ءاقل ىلإ لاح لك ىلع

 . خيشلا مويلا اناجشأ هللاو ءريخلا كيزجي هللا :ةلخادم

 .نازحألا تعفد ناجشأ :نسح ىلع

 .مكيلع مالسلا :ةلخادم

 ...هتاكربو هللا ةمحرو مالسلا مكيلعو :خيشلا

 .(ةلماك ه5 ء۸٩ ه1/ ه5 ةطرشألا) "رونلاو ىدهلا"

 ١ك 3 ا



 . يج,
 تايوتحملا سرهف ےہ وزد نب ىكي)

 "دوجولا لك يف دوجوم'' وأ "ناكم لك يف دوجوم هللا" ةديقع ىلع درلا باوبأ عامج

 OA sss (مدقت ام ريغ)

 يف نونواهتي نيذلا ةاعدلا أطخ نايبو ناكم لك يف هللا :ةيمهجلا لوق در باب[ ١١

 نا ns ةديقعلا هذه در

 597 . دوجولا لك يف دوجوم وأ ءناكم لك يف هللا :مهضعب لوق لالض نايب باب[ 1

 OAV sess ناكم لك يف هللا :ةديقع لالض نایب باب[ ١1 ١

 644 .sss دوجولا لك يف دوجوم هللا :ةديقع دقنو ىلاعت هللا ولع يف باب[ ٠١

 Hessen دوج ولا لك يف دوج وم هللا :ةديقع نالطب باب[ ]51 ٠١

 Wess ناكمب هللا نودحي مهنأب ةنسلا لهآ مهتا نم ىلع درلا باب[ ١١١71

 بهذم نالطب نايبو «دوجولا لك يف دوجوم هللا :ةلوقم ىلع درلا باب[ 1 ٠١

 Tn ةيلولحلاو ةيداحتالا

 يف هللا لوقي نم ىلع درلاو (ءامسلا يف نم متنمأأ# :ىلاعت هلوق ريسفت باب[ ١1 ٠

 YY ل ل م م هلم همم همم همم هوم ممم هم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم همم همم ناكم لك

 طل همم ومو منة ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم دوجولا ةدحوب نيلئاقلا رفك باب[ ]5 ٤ ٠١

 WE esses دوجولا ةدح وب نيلئاقلا ىلع درلا باب[ ٠١1

 «هللا ولع ىلع مالكلاو ؟تحت الو قوف سيل هللا :لوقن نأ نم عناملا ام باي[ ]۷ ٠١

 محم



 Wesen كلذ لوح نييرهزألا ضعبل خيشلا ةرظانمو

VEY esses ]ناكم يف سيل هللا ناب لوقلا مكح باب ٠١3 

 TEV sss ؟دحلاو

 o sss اهركنأ نم ىلع درلاو يهلإلا لوزنلا ةفص باوبأ عامج

 TOO nn لوزنلا ةفص تايثإ باب[ ]١ ٠١١

 OTe ةرتاوتم لوزتلا ثيداحأ بابا 1

 OT esasen رتاوتم لوزتلا ثيدح باب[ 1 ٠١

 .OT sass لوزنلا ثيدح لوح تاهبش ىلع درلاو يهلإلا لوزنلا تابثإ باب[ ]۳ ٠١

 A ل ل وم هم همم همم هم مم ممم هوم هوم هم همم همم م مع ممم هوم هم همم هتم باب[ 31

 Ve ss لاقتنالا وأ لاوزلاب اهلوأت نم ىلع درلاو لوزنلا ةفص تابثإ باب[ ] ٠١

 ٠۷١ . لوزتلا ةفص ليوأت ىلع اهب ُلَدَتْسُي لوزنلا ثيدحل ةياور فعض نايب باب[ ]٠١57
 WY es ؟هنم شرعلا ولخ ىلاعت هلون نم مزلي له باب[ 1

 نأ عم ليللا نم ريخألا ثلثلا يف ايندلا ءامسلا ىلإ ىلاعت هللا لزني فيك باب[ ] ٠١

 WY wees ؟ناكم ىلإ ناكم نم ريغتي ريخألا ثلثلا

 VE sss ؟رجفلا عولط ىلإ مأ حبصلا ةالص ىلإ يهلإلا لوزنلا مودي له باب[ ١3 ٠

 WV لوزتلا ةفص لوح مهم عجرم ركذ بابا 31

 WY sss (هيسركو نمحرلا شرع ىلع مالكلا باوبأ عامج)

 .V۹ se صوصنلا هب تءاج ام ىلع شرعلا فصو يف فقوتلا بوجو بابا 31

 4 .esses امهلوأت نم ىلعدرلاو يسركلاو شرعلا فاصوأ ضعب ركذ باب ٠١1

 1۹ 1 ا



 AS sese اهعيمج تاقولخملا قوف شرعلا باب[ ]7 ٠١

AY ss ]عاملا ىلع شرع ناگ و :ىلاعت هلوق ريسفت باب ٠١[ 

AY esses ]؟ةنجلا قوف وأ ءاملا قوف نمحرلا شرع له باب ٠١1 

AS esses ]؟عوفرم ثيدح شرعلا طيطأ يف تبث له باب ٠١3 

AE ]نم مل ل م ل همم هم همم همم همم همم هوم همم هم م م م م مم هم هوم هنم باب ۱٣1 

AE sss ]هناحبس هتافص يف لخدم طيطألل سيل هنآ نايب باب ۱۰ [ 

 ]٠١ يااا ل مهمه ممم معمق شرعلا نع ىلاعت هللا ءانغتسا باب[

  1؟هنم شرعلا ولخ ىلاعت هلوزن نم مزلي له بابا 0000

AN ]لل م ممل م مم ممم ؟شرعلا ىلع رقتسم هنأب ىلاعت هللا فص وی له باب ٠١3[ 

AQ sss. ؟هشرعل لجو زع برلا ةّسامم تبثي وأ يفني ليلد كانه له بابآ 1 

e ss ]؟شرعلا ىلع دوعقلاب ىلاعت هللا فص وی له باب ۱*1 

4Y ...... ]؟عباصأ عبرأ رادقم هنم لضفيف شرعلا ىلع ىلاعت هللا دعقي له باب ٠٠4 

 ١1 ١ ىتم نايبو"لسالسلاب لزني يحولاو «ةيحب قوطم شرعلا" نأ حص له باب[

 :TY sese ؟عفرلا مكح ةديقعلا يف ةباحصلا ىلع ةفوقوملا راثآلل نوكي

 AT seen ؟شرعلا ىلع كاب يبنلا دوعق وه دومحملا ماقملا له باب[ ]٠7 ٠

 TA esses هتم باب[ 1*۱

 AQ ss ةنسلا لهآ نع ميسجتلا ةمهت عفدو هنم باي[ ]١١78

 YO ss اب يبنلل دومحملا ماقملاب دارملا نايب باب[ 1 ١

 .V0 ss هلوأتي نم ىلع درلاو شرعلا دعب تاقولخملا مظعأ يسركلا بابا 1

 Vs ؟يسركلا وأ شرعلا ىأر ب لوسرلا نأ تبث له بابا 3 ٠



 0 ةيؤرلا ةفص ىلع مالكلا باوبأ عامج

 كلذ يف ثيداحألا نأ نايبو ةمايقلا موي مهبرل نينمؤملا ةيؤر تايثإ بابا 1

 الف نا ل ا هل هل نمت تنتمي مت مة نمت ميم ميمي مهم هية يمه مة هم يوم همهم همم فوفو ةرثاوتم

 VQ ل لل ل هلم م م همم هم مم هم م مم مم مق همم همم م هم ممم هم ممم هنم بابا 1

 الآف ا مم م ممم ممم ممم ممم مم م ممم ممم ممم مم مم هلم هنم باب[ ]١١805

 VT ةيؤرلا صوصن رتاوت بابا 1

 ةيؤر كلذب دوصقملا لهو «َنوُرظنَي ِكِئاَرَألا ىلع :ىلاعت هلوق ريسفت بابآ ١73 ١
 VY ese ولعلا تابثإ مزلتسي ةيؤرلا تابثإ نأ نايبو ؟اًمئاد مهبرل نينمؤملا

 VY ss ؟ةمايقلا موي هتروص ريغ ىلع ىلاعت هللا يتأي فيك باب[ ۹1

 VY هتيؤرل باجحلل ىلاعت انبر فشك يف بابآ ]١ ٠

 VY ل ل ل م هع هم هلام همم هم هم هم مم مم رونلا ىلاعت هللا باجح باب 1

 ۷۲۲ ؟هنع نوبجحي نيذلا مه مأ ةمايقلا موي رافكلا نع ىلاعت هللا بجتحي له بابا 31

 رح esses ةيؤرلا ةفص راكنإ يف لالضلا لهآ كلاسم ضعب ركذ باب! 7

 كلذ يف مهكلسمو ىلاعت هللا ةيؤر ركنأ نمم لالضلا لهأ ضعب ركذ بابآ ٠١53

 اال esses ةيراجلا ثيدح ىلع مالكلاو

 VTA ss ةيؤرلا يركنم لالض باب[ ]

 را ns ؟ةمايقلا موي ىلاعت هللا ةيؤر يفني نم رفكي له باب[ ]١١95

 قد .wus ةيؤرلا يفنب لوقلل هيف رصتنا عدبلا لهأ ضعبل باتك نم ريذحتلا بابا 3

 ةيؤر نكمي لهو اهمدع نم ايندلا يف هبرل ةو يبنلا ةيؤر ىلع مالكلا باوبأ عامج

 1 4 ا



 VEN sss كلذ ريغو ؟ايندلا ىف هناحبس هبرل ناسنإلا

 VEY esses ؟هبر کپ لوسرلا ىأر له باب[ 1

 يف مأ مانملا يف ناك جارعملاو ءارسإلا لهو ؟هبر لوسرلا ىأر له باي[ ] ٠١

 VEO esses ؟ةظقيلا

 VENA n هنم بابا 1

 VEN n هنم باب[ ] ١١٠١

 VE sss هنم بابا ۱۱۰۱]

 VO esses هنم باپ[ ۱۱۰۲[

 VO esses هنم بايب[ ۱۰۳]

 VOY sees هنم باب[ ]5 ۱۱١

 VOY sss ىلاعت هبرل ةو يبنلا ةيؤر يق سابع نبا لوق ريرحت باب[ ]5 ١٠١

 نر ss مانملا يف تناك امنإ ىلاعت هبرل ب يبنلا ةيؤر باب[ ١٠١73

 VO ل ؟«مانملا يف هبر ىأر اب يبنلا نأ) :ثيدح ريسفت ام باي[ ١١١07

 9785 .sss ماتملا يف هبر لَم يبنلا ةيؤرو ىلعألا الملا ماصتخا ثيدح بابا ٠3 ١

 ۷۵۷ ...؟مانم مأ ةظقي ةيؤر ةروص نسحأ يف ىلاعت هبرل #5 يبنلا ةيؤر له باب[ ٩1 ٠٠١

 الأ ss «ةروص سحأ يف يبر تيأر» : #6 هلوق يف ةيؤرلاب دارملا بابا 31

 ىرأ ينإ :لوقي نمل ليلد «ةروص نسحأ يف يبر تيأر) ثيدح يف له بابا 3

 VOV sese ؟مانملا يف هللا

 9784 sss قروأ لمج ىلع ةفرع ةيشع لزني ىلاعت هللا نأ داقتعا ةيعدب باب! 1

 ل ا «ىنمب يبر تيأر» هيف يذلا قروألا لمجلا ثيدح عضو نايب بابا

 مسح



 7” ه(اهمدع نم ا يبنلا ريغل مانملا يف ىلاعت هللا ةيؤر ةيناكمإ ىلع مالكلا باوبأ عامج)

 VV sess ؟ واو يبنلاب ةصاخ مانملا يف ىلاعت هللا ةيؤر له باب[ ]1

 VY اء ل ف هوة هه نة ممن مة ممم مة مم مو موقف ؟مانملا يف هللا ةيؤر تتبث له باب[ ]١١١5

 VIA esses ؟هير دمحأ مامإلا ىأر له بابآ 73

 VA ss ؟مانملا يف ىلاعت هللا ةيؤر نكمت له باب[ ]١١7

 ايا[ لل ل لل هلم همم هع همم همم مع همم همم همم همم همم همم مم همم همم همم هم همم هنم باب[ ]١١١4

 اال ees هنم بابا 1

 VVY sess هنم باپ[ ۱۰]

 نم اند يب هنأ دوصقملا لهو 4 َىلَدََ اد مثل :ىلاعت هلوق ىلع مالكلا باوبأ عامج

 VY sees ؟ىلاعتو كرابت برلا

 ...VV0 ws ءارسإلا ةليل نيسوق ردق ةا انيبن نيبو هنيب راصو اند يذلا نم باب[ 1

 VO ل ل ل ع لع مع همم همم مع همم همم همم همم همم همم همم همم همم هم هم همم هنم باب[ ]1

 VV هنم بابا 1

 VVA wees هنم باب|! 1

 ثيدحب فورعملا «هتروص ىلع مدآ هللا قلخخا :ثيدح ىلع مالكلا باوبأ عامج)

 ا ا ةروصلا

 VAY ل ل مل «هتروص ىلع مدآ هللا قلخ» : هو هلوق ىنعم بابا ]

 VA لل ل لل هلل هلع مع همم همم همم همم همم همم همم هم همم مم همم همم هم هم همم هنم باب[ ۱۲ ]

 VAG esses هنم باب[ ]١١17

 البطل wees هنم بابا



 الرا لم ملل «نمحرلا ةروص ىلع قلخ مدا نبا ...» :ثيدح فعض باب[ ١١1

 VQ sess هتم باب ۰1

 VQO sss هتم باب[ ۱۳۱1

 VAT esses هنم باب[ ۱۱۳۲[

 AV ا ل ل م مع هم م همم همم همم همم همم همم هم همم مم همم همم م م هتم باب[ 1

 VA هنم باپ[ ]۱٤

 YA esses هنم باپ[ ]١١6

 AS ل م ممم م مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم مم مم موق هنم باپ[ ]3" ١

 مقلقل لل م هممت ممم ممم ممم تمم ممم ممم ممم مم ممم ممم مم موق هنم باب[ ١١11

 AV هتم باب[ 1

 AY ns ةروصلا ثيدح تاياور دحأ ىلع مالكلا باب[ ]

 مالسلا هيلع مدآ نأ نم ةروصلا ثيدح يف ءاج ام لوأت وأ در نم ىلع درلا بابا 1

 AY ss اًعارذ نوتس هلوط

 مدآ قلخ هللا نإ) ثيدح يف ريمضلا عجرُي مل نم نأ لاق نم ىلع درلا باب ١١411

 ٤ ۸٠ . اهتشقانم عم ثيدحلا اذه يف سانلا لاوقأ ركذو «يمهج وهف مدآ ىلإ «هتروص ىلع

 يف نيفلاخملا ىلع درلاو «لجو زع هلل مالكلا ةفص يف ةنسلا لهأ ةديقع باوبأ عامج)

 ركذو «قولخم نآرقلاب يظفل :ةّلوق مكح ىلع مالكلا عم «نآرقلا قلخب لوقلا درو ءكلذ

 ATF sss (كلذ ريغو ةفقاولا

 يف ةرعاشألا لوق نالطب نايبو «توصو فرحب عمسُي يقيقح هللا مالك بابا ١١47

 صمم



 مااا wse هافن نم ضعب ركذو ىلاعت هلل مالكلا تابثإ بابا 1

 ATA esses مالكلا ةفص تابثإ ةلدأ نم باب! 7

 AT esses هللا مالك نآرقلا بابا 1 ١

 AV ا كلذ فلاخ نم ىلع درلاو هللا مالك نآرقلا بابا 7

 AEE sss ؟هللا مالك ليجنإلاو ةاروتلا له باب[ 1

 AO ء ل م ل هلم م همم همم همم همم همم همم هم مم م مم مق ةفرحم ةاروتلا باب[ ]5 ١١

 ...Af a.s مهفلاخ نم لالضو ىلاعت هللا مالك يف ةنسلا لهأ ةديقع نايب بابآ 1 ١

 ۸٤٩ . "دوعي هيلإو أدب هنم «قولخم ريغ هللا مالك نآرقلا" :نايفس لوق حرش باب 7

 ل wse هب ناميإلاو يهلإلا توصلا باب[ ]١٠١١

 AEA sss توصب ملكتي ىلاعت هللا نأ ىلع ليلدلا بابا ]

 AEA ss مدقلاب ىلاعت هللا مالك فصوي له باب[ 1

 AEA sss مالكلا ةفص يف ةرعاشألا بهذم نايب بابآ 1 ١

 NE ns هنم باب[ ]١١165

 «فورحاالو ةلآ الب ملكتي هللا" :هلوق نم ةفينح يبأل بسني ام ىنعم باب[ 7

 امو ديحوتلا ماسقأ ىلع مالكلاو «" قولخم ريغ ىلاعت هللا مالكو ءةقولخم فورحلاو

 AOS sess كرشلا نم هلباقي

 AVS ss ؟قولخم ريغ نآرقلا :لاقي له باب[ ۱ ۷]

 AVS قولخم ريغ نآرقلا نأب حرص نم مدقأ ركذ باب[ 1

 AVY wees حاوبلا رفكلا نم نآرقلا قلخب لوقلا له بابآ 1

 AVE esses هنم بابا ١١1



 AVE ا نآرقلا قلخ ةنتف ىف داود ىبأ نبا رود ركذ باب 1

 انآرق هانلعج انإ# :ىلاعت هلوقب نآرقلا قلخ ىلع لدتسا نم ىلع درلا باب[ 1

 0 اًقولخم الإ نوكي ال لوعجملا :لاقف ايبرع

 ۸۷١ .... نآرقلا قلخب لوقلل هيف رصتنا عدبلا لهآ ضعبل باتك نم ريذحتلا باي[ ١١١1

 ةّلاضلا دئاقعلا ضعب ركذو ةفينح يبأ نع نآرقلا قلخب لوقلا ةمهت عفد باب[ ]١١55

 AW n ىلاعت هللا مالك يف

 AV ....... "يمهج وهف قولخم نآرقلاب يظفل لاق نم" :دمحأ لوق حرش بابآ 3]

 AAY ees قولخم نآر قلاب انظفل نأب لوقلا زوجي له بابا 1

 ANY wse قولخم نآرقلاب انلوق :لئاقلا لوق مكح باب[ ]١١7

 AAT sess مهلك ةيمهج اوسيل نا رقلا قلخب لوقلا يف ةفقاولا باب[ ]١١4

 ۸۸ ٤ ؟نآرقلا قلخب لوقي لئاسلا نأ "قولخم نآرقلا له" لاؤس نم مزلي له باب[ ]١١79

 00 صف نآرقلا :مهضعب لوق مكح باب[ ]١١0

 AAT نآرقلا ةعافش باب[ ۷ 1]

 AAT assesses نيملاعلا بر نآرق يف نعط نمم لالضلا لهأ ضعب ركذ باب[ 13]

 ةيورك ةلأسمو «تاقولخملا لوأ ىلع مالكلاو «قلخلا ةفص ىلع مالكلا باوبأ عامج)

 AAV esses (كلذ ربغو اهنارودو ضرألا

 AA sss كلذ فالخب لاق نم ىلع درلاو قولخم لوأ ملقلا باب[

 AQ n تاقولخملا لوأ ركذ بابا ]٤

 نا قولخم لوأ شرعلا :لاق نم لوق در بابآ! 1 ١

 AO esses هنم باہ[ ۱۱۷ 1]



 مالكلاو ؟لوأ اهل ثداوحلا نأ ,لوأ اهل تاقولخملا نوك نم مزلي له بابآ ١1

 ل ؟قولخم لوأ ىلع

 A esses ؟هللا قلخ لوأ يدمحملا روتلا له بابا 3]

 Qe sese هنم باب[ ۱۱۷۹]

 Yn (اهنارودو ضرألا ةيورك)

 Vn ةيورك ضرألا بابا 1

 Qeses ىلاعت هللا ولعو ضرألا ةيورك بابآ|""- 31

 Qe لل ل منة ممم ممم م همم ممم م ممم مم ممم همم همم ممم ؟يورك ملاعلا له بابآ 1 ١

 QE ؟ةقيقح يه له ضرألا نارود ةلأسم باب[ ]١١

 QQ ss لدجلا لبقت ال يتلا ةيملعلا قئاقحلا نم ضرألا نارود بابآا 1]

 e ("تبسلا موي ةبرتلا هللا قلخ" :ثيدح ىلع مالكلا)

 يف ضرألاو تاومسلا قلخ# :ىلاعت هلوقو ةبرتلا ثيدح نيب عمجلا بابا ١1

es مايأ ةنس 

Qs ]هنم باپ ١ ١85[ 

 917 ؟مالسإلا خيش هفَعض لهو «تبسلا موي ةبرتلا هللا قلخ# ثيدح ىنعم باب[ 1

 YO 0 منة همة تنم تة ممم مهتمة تميم هممت ميم م تمني م ممم ممم م نم ممم (تاقرفتم)

 QO sss تاوامسلاك عبس نيضرألا باب[ 1

 QT ؟السن خسمل هللا لعج له باب[ 1

 ۹۱۷( كلذ يف مالسإلا خيش لوق ريرحتو ثداوحلا لسلست ةلأسم ىلع مالكلا باوبأ عامج

 A اهل لوأ ال ثداوحب لاق نم ىلع درلا باپ[ 1

 ¥9 3 م



 Ness ثداوحلا لسلست ةلأسم يف مالسإلا خيش مالك لوح بابا 1

 Nees ثداوحلا لسلست ةلأسم يف قحلا لوقلا بابآ 7

 YT sss ثدا وحلا لسلست ةلأسم يف ةيميت نبا لوق يف بابا 1

 ۹۲۳ ..... ثداوحلا لسلست ةلأسم يف ةفسالفلاو ةنسلا لهأ لوق نيب قرفلا بابا 13

 .YE ss ؟لوأ اهل ثداوحلا نأ «لوآ اهل تاقولخملا نوك نم مزلي له بابا 1

 QV ع هم هع مم همم هم مم ممم هم اهل لوأ ال ثداوح :ةلأسم لوح بابا 3

 كا اهل لوأال ثداوحب نيلئاقلا ىلع درلا باب[ ]

 PE sess ؟ملاعلا مدّ مالسإلا خيش لوقي له باب 3

 ضعبو ةماه ةيدقع لئاسم يف نيفلاخملا ضعبو مامإلا نيب ليوط شاقن باب[ ۱۹۹]
 نبا مالسإلا خيش نع عافدلا اًنمضتم تافصلاو ءامسألا باوبأ يف ةنسلا لهأ لوصأ

TT ةيميت 

VO sss تايوتحملا سرهف 

 مك



 ةمالعلا ةعوسوم

 ينابلالا نيدلا رصان دمحم





 نر و

 م١٠٠ (115) ءاعنص بتكلا رادب عاديإلا مقر

 يرخإلاو قيسا

e 
asylum) 

 ازد
Poy ger 

 ارداق ھام كول الوم
 ءاعنص = نميلا: سيئرلا نكوملا

 ۷۳۷۰۲۷۹۲-۰۰۹1۷ نت

 )٤۱۷۳( ءاعنص ب .ص

 Shady_noaman@hotmail.com : ىنو رتكلإلا دي يرلا
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 ةمجرثلاو ثارتلا قيقحتو ةيمالسإلا

 نابلألا نيدلا رصان دمحم
 نم رثكأ ىلع يوتحت ةعوسوم»

 «دلاخلا هثارنو ىنابلألا ةمالعلا لوح ةساردو ًالمع (5:)

 لوألا لمعلا

 ةديقعلا يف ينابلألا ةمالعلا ثارت عماج ةلسلس

 ةلأسم يفلأ براقي ام ىلع يونحت»

 «ةيانعب ىنابلألا ةمالعلا ثارت نم ةجرختسم ةيدقع ةدئافو

(e) 

 (ةباحصلا ىف ةنسلا لهأ ةديقع «تاوبنلا

 نامعن لآ ملاس نب دمحم نب يداش





 ةكئالملاب ناميإلا باتك





 مهتقلخ لصأو ةكئالملا تافص لوح مالكلا باوبأ عامج

 رون نم اوقلخ مهنوك يف دحأ مهكراشي لهو
 ؟ةكئالملا نم ناك له ميجرلا سيلبإ ىلع مالكلاو

Fy 





 رون نم اوقلخ ةكئالملا باب ]٠

 :[مامإلا لاق]

 ۸۲١(. /؟/1)'" ةحيحصلا"

 ؟ةكئالملاك رون نم ةا يبنلا قلخ له باب 3

 مالسلا هيلع مدآ قلخو مومسلا ران نم سيلبإ قلخو رون نم ةكئالملا تقلخلا

 .(مكل فصو دقامم

 :[مامإلا لاق]

 ام لوأ» :سانلا ةنسلأ ىلع روهشملا ثيدحلا نالطب ىلإ ةراشإ هيفو :تلق

 نم قلخ لاب هنأب لوقت يتلا ثيداحألا نم هوحنو . «رباج اي كيبن رون هللا قلخ

 ءرون نم اوقلخ نيذلا مه طقف ةكئالملا نأ ىلع حضاو ليلد ثيدحلا اذه نإف «رون

 . نيلفاغلا نم نكت الو هبنتف «هينبو مدآ نود

 " :لاق ةمركع نع ٠١١( ص) " ةنسلا " يف دمحأ نب هللا دبع هاور ام امأ و

 . " ةزعلا ران نم سيلبإ قلخو «ةزعلا رون نم ةكئالملا تقلخ

 " ردصلاو نيعارذلا رون نم ةكئالملا هللا قلخ " :لاق ورمع نب هللا دبع نعو

 قداصلا نع درت مل اهنآل ءاهب ذخألا زوجي ال يتلا تايليئارسإلا نم هلك اذهف :تلق

 . م قودصملا

 )۸۲۰ /۲ /١١)"ةحيحصلا"

 عمم



 هنم باب 11°۲1

 نأ ىلإ ةيدقعلا - هللا همحر-يوارعشلا خيشلا ءاطخأ ضعب ىلع مامإلا ملكت]

 :[لاق

 يف ىلاعت لاق امك ... لوسر وه مالسلا هيلع دمحم نأ :لوقي هدئاقع نم

 َلِتُق ْوَأ تام ْنيِإَقَ ُلْسّرلا ِهِلْبَق ْنِم ْتَلَح ذَق لوس الإ دمحم امو :ميركلا نآرقلا

 :هتعمس اذه نكميو نولوقي «ةبآلا رخآ ىلإ [١؟4:نارمع لآ]4ْمُكِباَقْعَأ َىلَع متبل

 رون هللا قلخ ام لوأ" :لوقي دوجوم ندرألا يفو :دوجوم ايروس يف :خيشلا

 ؟كدنع ثيدحلا اذه تعمس ام «"رباج اي كيبن

 لطبأ نم اذهو !؟تيأر «- اهيلجر ىلع - :نولوقي ... تتأ «هه :خيشلا

 حيحص ثيدحلاو ملقلا هللا قلبخ ام لوأو ؛هرون نم اًدمحم هللا قلخ فيك «لطابلا

 وهام :لاق ؟بتكأ ام :لاق ءبتكا :هل لاقف «ملقلا هللا قلخ ام لوأ» :اّقنآ هتركذ امك

 نب هللا دبع نب دمحم هنأ لوسرلا ... فرعن نحن كلذ دعب “" «ةمايقلا موي ىلإ نئاك

 يف مالسلا هيلع لاق امك مكلك هنآل ؛مالسلاو ةالصلا هيلع مدآ ؟وه نم لوألا هدج

 نيبو هنيبو دمحم اَذِإ فيك بارت نم مدآو مدآ نم مکلک» :حيحصلا ثيدحلا

 ال ريبك خم ديرت ..ناميإ ديرت هذه ءرون نم قلخ ءالؤه لبق وه مث دج مك هللا مدآ

 )١( مقر) "عماجلا حيحص" 70110(.
 )۲( "ةحيحصلا " «(1۷۹۸ مقر) "عماجلا حيحص" )۳/ 8(.

sS 
 ہا



 ضعبو نيملسملا ةماع امأ تافارخلا هذه لثمب نمؤي هنأ :نوكلا اذه يف هل دوجو

 .ةفارخلا هذهب نمؤي يوارعشلا خيشلا مهنمو . دهاش تنأو .مهنم ةصاخلا

 الو ةعبرألا ننسلا يفالو ملسم يفالو يراخبلا يف وهال ثيدحاذه

 خاخمأ يف ريبعتلا حص اذإ الإ اًقالطإ ثيدحلا اذهل لصأ ال ةئامعبرألا الو نيعبرألا

 ؟مالسإلا وه ام اذه ءطقف كانه دوجو هل اذه «نيفرخملا

 هيومتلاب سيل ةباحصلا لاق هلوسر لاق هللا لاق مالسإلا

 .هللا همحر ميقلا نبا لاق ام رخآ ىلإ

 ۰١:۰٠:٠ e) /ا٥٤) "رونلا ةلحر"

 هنم باب ]*١١١[

 :[مامإلا لاق]

 هلوقب لوقلا اذه انلطبأو ءرون مالسلا هيلع لوسرلا نأب :لاق نم لوق [انددر]

 وهف [١٠1:فهكلا](ٌدِجاَو هَل مح اأ نإ ىحوُي کلم رب انآ نإ لق :ىلاعت
 لمحت امك همأ هيف تلمح :ينعي ءرشبلا قلخ امك قلخ امامت رشبلاك مالسلا هيلع

 يف تأر اهنأ ىوس ءاهدلو مأ لك عضت امك هتعضوو :رهشأ ةعست تاهمألا لك

 ايؤرك حيحص اذه «ماشلا ىرصب وأ ؛ماشلا اهل تءاضأ رون اهنم جرخ اهنأ مانملا

 حرجيو «ضرمیو برشيو لكأي نوملعت امك ناك مالسلاو ةالصلا هيلعف ؛مانمك

 يحولا نم هللا هانطصا امب الإ ًاقالطإ مهنع فلتخي ال رشب وهف هرخآ ىلإ ..و ..و

 .ةلاسرلاو ةوبنلاو

 ٠٠١:۰۹:۲۹( /۳۲۲ /) "رونلاو ىدهلا"



 هنم باب ]5 ١١١[

 :[ 29 هللا لوسر لاق]

 .« نوكي ءيش لك بتكي نأ هرمأو ملقلا ىلاعت هللا هقاخ ءيش لوأ نإ)

 :[مامإلا لاق]

 يف ةخسار ةديقع كلذ راص ىتح سانلا هلقانتي ام در ىلإ ةراشإ ثيدحلا يف

 سيلو ؛ىلاعتو كرابت هللا قلخ ام لوأ وه يدمحملا رونلا نأ وهو مهنم ريثك بولق
 هدرفن انلعلو «هدائسإ فورعم ريغ قازرلا دبع ثيدحو «ةحصلا نم ساسأ كلذل

 . ىلاعت هللا ءاش نإ " ةفيعضلا ثيداحألا " يف مالكلاب

 .(؟08-+6هز/ ١/ /1)"ةحبحصلا"

 امل ةنيدملا ىف ءىش لك و ىبنلا ةءاضإ له باب ]١١6[

 ؟ةيونعم وأ ةيدام ةءاضإ اهلخد

 نم خيش اناتأ !كملسي هللا اندنع هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا :لاؤس

 هللا ءايبنأ ميظعت :اهناونع ةرضاحم هل تناكو «ناحطلا ميحرلا دبع همسا بيرق

 «نسحلا قيرب انيظحو ءاسن انك انتيل :هلوق ةرضاحملا سفن يف هلاق ام ضعب نمو

 هيلعن انحسمل نيسحلا انكردأ ول هللاوو :هلوقو ءّرظن ول ةليل ..نسحلاب ظحي نم

 .رخفو انل فرش كلذ ىفو اناحلب

 امدنع مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نإ :حيحص دانسإب سنأ نع تبث :هلوقو

 .تقرشأو ب يبنلاب ترونت امل ءيش لك اهيف ءاضأ ةنيدملا لخد

 رشع يداحلا ءزجلا يف ءالبنلا مالعأ ريس يف يبهذلا مامإلا لقني :هلوقو

 ہا اسس



 ةدابع لدعت دمحأ مامإلا ىلإ ةرظن :لاق هنأ ملعلا ةيلط ضعب نع )١١١( ةحفص

 :لاقو «يغبني ال ولغ اذه :هلوقب ةلمجلا هذه ىلع يبهذلا مامإلا قلع ءرثكأو ةئس

 .يغبني امم هنإو ولغب سيل هللاو

 ترظن ةوسقو روتف يبلق يف تدجو اذإ :لوقي قداصلا رفعج ناك :...لاقو

 ..هي ىفشتسي انتمئآ ىلإ رظنلا :لاقو «عوبسآ تدهتجاف عساو نب دمحم هجو ىلإ

 .هظعوو هظفل كعفني مل هظحل كعفني مل نم :نولوقيو «هللاب ركذي ..هب ىوادتي

 ...هللا انركذ [اننأك] هركذن امدنع ركذلا سلاجم نم دمحأ ركذ :هلوقو

 ىلإ ةرظنلاو ؛نينسلا فالآ ةدابع لدعت لاب يبنلا هجو ىلإ ةرظن :هلوقو

 .نينسلا فالآ ةدابع لدعت نيبيطلا ةباحصلا

 ديز نمحرلا دبع خيشلا همساو :لوقي خويشلا ضعب خيشلا اذه لباق

 :يأ ءلوقي ناكو هدي تلبق الإ هتيأر ام هللاوو :هل تلقو هتلباق :لوقيو «نيدباعلا

 جحأل تبهذ اذإ يدصاقم نم :ميحرلا دبع خيشلل لوقي - نيز نمحرلا دبع خيشلا
 انتلود يف ىوتسم ىلع فورعم !انخيش اي خيشلا اذهو «يطيقنشلا مامإلا ةيؤر

 ؟اذه ىلع درلا امو مكيأر امف :هل نو رضحي ملعلا ةبلط لكو ؛رطق

 ؛ءارهلا اذه لثمل كدرسب انيلع ليطت نأ يغبني ناك ام «كيف هللا كراب :خيشلا

 :الوأ :لوقأ ناحطلا نع هتيكح يذلا سنأ ثيدح ءانثتساب :لوقأس امل هبتناف

 وه :ينعي ةيونعم ةءاضإ يه ةءاضإلا نكلو حيحص ثيدح ًالعف وه سنأ ثيدح

 مويلا راونألا تئئفطأ اذإ ملعت امك ةنيدملاف الإو ؛مالسإلا رون راشتنا نع ةيانك

 ثيدحلا يف ءاج دقو ؛مالسلا هيلع لوسرلا دهع يف نأشلا ناك امك ةملظم اهارنسف

 نكت ملو :تلاق ةليل تظقيتسا اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع ةديسلا نأ حيحصلا

 تعقوف مالظ ليللاو هنع ثحبت تذخأف اهبناجب اهيبن دجت مل ءِلِثموي حيباصملا
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 مهللا» :لوقي وهو ناتبوصنم هامدقو هتالص يف دجاس وهو لا يبنلا ىلع اهدي

 ال كنم كب ذوعأو «كتبوقع نم كتافاعمبو .كطخس نم كاضرب ذوعأ ىنإ

 ىده رون كش الب 4 لوسرلاف '”«كسفن ىلع تينثأ امك تنأ كيلع ٌءانث ىصحأ

 بلق ىلع ىلاعتو كرابت هللا هلزنأ يذلا رونلاو ىدهلا ببسب مجعلا مث برعلا هب هللا

 الإو ةيدام ةءاضإ يه سنأ ثيدح يف ةروكذملا ةنيدملا ةءاضإ نكت ملف «لوسرلا

 اهنكل :تيبلا يف ..ةفرغلا يف يلصي وهو ##] اهيبن ىرت ةشئاع ةديسلا تناك

 ءانثتساب :لوقأف ٍلتموي حيباصملا مهدنع نكت مل هنأل ؟مل هرت مل اهنأب تحرص

 .لجرلا هرسفي امك سيل هانعمو حيحص سنأ ثيدحف ءارهلا كاذ نم سنأ ثيدح

 .ًانحط نيناحطلا نم نحطي نأ

 ؟باوجلا تعمس

 ؟اريخ هللا مكازج ملعلا ةبلط نوحصنت اذام :ةلخادم

 .هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو ءاهب لهاج وهو

 .هتاكربو هللا ةمحرو مالسلا مكيلع و :ةلخادم

 .ةيدوعسلا يف اذه ٌرِيْصَي ناك ام ميحرلا دبع اذه :ةلخادم

 .ءالؤه ةيحلصم يخأ اي ءالؤه :معن ناك ام :خيشلا

 (07 1:50:08 /۸۰۱)" رونلاو ىدهلا"

 )١( مقر) "عماجلا حيحص" 078٠١(.
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 ؟نوَرُيال مهنأل نج مهنأ ةكئالملا ىلع قلطي له باب ]٠٠١7![

 :[لاق هنأ وج يبنلا نع يور]

 لجو زع هللا رمأ ىتح كتئج ام :لاقف !؟نوللا ريغتم كارأ يل ام !ليربج اي»

 !منهج يل تعناو ءرانلا يل فص !ليربج اي : ب هللا لوسر لاقف . رانلا حيتافمب

 «تضيبا ىتح ماع فلأ اهيلع دقوأف منهجب رمأ ىلاعتو كرابت هللا نإ :ليربج لاقف

 ىتح ماع فلآ اهيلع دقوأف رمأ مث «ترمحا ىتح ماع فلآ اهيلع دقوأف رمأ مث

 . اهبهل أفطي الو ءاهررش ءيضي ال «ةملظم ًءادوس يهف «تدوسا

 ضرألا يف نم تامل ؛منهج نم حتف ةربإ بقث ردق نأ ول !قحلاب كثعب يذلاو

 ءامسلا نيب قلع رانلا بايث نم ًابوث نأ ول !قحلاب كثعب يذلاو . هرح نم ًاعيمج مهلك
 نم ًانزاخ نأ ول !قحلاب كثعب يذلاو . هرح نم ًاعيمج ضرألا يف نم تامل؛ضرألاو

 حبق نم مهلك ضرألا يف نم تامل ؛هيلإ اورظنف ءايندلا لهآ ىلإ زرب منهج ةنزخ

 رانلا لهآ ةلسلس قلح نم ةقلح نأ ول !قحلاب كثعب يذلاو . هحير نتن نمو ههجو

 يهتنت ىتح تراقت امو تضفر ال ؛ايندلا لابج ىلع تعضو هباتك يف هللا تعن يتلا

 :لاق . تومأف يبلق عدصني ال !ليربج اي يبسح : ةا: هللا لوسر لاقف . ىلغسلا ىلإ

 هللا نم تنأو ليربج اي يكبت :لاقف . يكبي وهو ليربج ىلإ - لأي - هللا لوسر رظنف

 هللا ماع يف نوكأ يلعت ؛ءاكبلاب قحأ نأ !يكبأ ال يلامو :لاق !؟هب تنأ يذلا ناكملاب

 ناك دقف ؛سيلبإ هب يلتبا ام لثمب ىلتبأ يلعل يردأ امو ءاهيلع انآ يتلا لاخلا ريغ ىلع

 ىكيف :لاق . تورامو توراه هب يلتبا ام لثمب ىلتبأ يلعل ينيردي امو . ةكتالملا نم

 اي:نأ ايدون ىتح نايكي الاز اف ؛مالسلا هيلع ليربج ىكبو اپ هللا لوسر

 .هايصعت نأ (ىنمأ دق لجو زع هللا نإ !دمحم ايو !ليربج

 10٥ ي م م ممم



 نم موقب رمف ؛- ب - هللا لوسر جرخو «مالسلا هيلع ليربج عفتراف

 :لاقف ؛نوبعليو نوكحضي راصنألا

 متيكبلو ؛ًاليلق متكحضل ملعأ ام نوملعت ولف !؟منهج مكءاروو نوكحضتأ

 هللا ىلإ نورأجت تادعصلا ىلإ متجرخلو «بارشلاو ماعطلا متغسأ املو ءأريثك

 .لجوزع

 «اوبراقو اوددس :- هه - هللا لوسر لاقف

 (عوضوم)

 :[مامإلا لاق]

 مكحلا قيرط نم (يتروصم - ۲۷٠١ مقر) "طسوألا" يف يناربطلا هجرخأ

 نع يدنكلا هللا دبع نب حلجألا نع ليوطلا مالس انربخأ :لاق يفوكلا ناورم نب

 يف هل يبنلا ىلإ ليربج ءاج :باطخلا نب رمع لاق :لاق يدنكلا يدع نب يدع

 . هركذف ... :لاقف ااو هللا لوسر هيلإ ماقف هيف هيتأي ناك يذلا هنيح ريغ نيح

 . "مالس هب درفت ءدانسإلا اذهب الإ رمع نع ثيدحلا اذه ىوري ال" :لاقو

 . "هفعض ىلع عمجم وهو" :(۳۸۷ )٠١/ يمثيهلا لاق :تلق

 نع يوري" :(۳۳۹ /۱) نابح نبا لاق لب . بذكلاب مهضعب همهتا لب :تلق

 ثيداحأ ىور" :مكاحلا لاقو . "اهل دمعتملا ناك هنأك تاعوضوملا تاقثلا

 . "ةعوضوم

 نم ناك" :سيلبإ نع هلوق نإف ؛هتاعوضوم نم يدقن يفاذهو :تلق

 .#هبر رمأ نع قسفف نجلا نم ناك# :ىلاعت هلوقل فلاخم ؛"ةكئالملا



 ال مهنأل ؛(نجلا) مهيلع قلطأ هنأو ةكئالملا دارملا نأب ةبآلا ريسفت حصي الو

 نأب حرصي ثيدحلاو «ران نم قل سيلبإ نأب ناحرصم ةنسلاو نآرقلا نأل ؛نورُي

 .رون نم تقلخ ةكئالملا

 عم ةفورعملا امهتصق ىلإ ةراشإ هيف «تورامو توراه هيف هركذ كلذكو

 ؛- لإ - يبنلا ىلإ اهتبسن حصي ال يتلا ةلطابلا تايليئارسإلا نم يهو ؛ةرهزلا

 . (4۱۳۰۹۱۲ :100) مقرب مدقت امك

 .(51/ه-51/7 /؟ /١١)ةفيعضلا"

 ؟ةكئالملا نوري رشبلا له باب |1١۷

 اهب نوهبشتي ةروصب امأ .ال :باوجلاف هللا مهقلخ يتلا مهتروصب امأ :خيشلا

 نمو اهنع هللا يضر ةشئاع نم يبلكلا ةيحد ةروص يف ليربج يؤر...دقو «ىلبف

 . ولو يبنلل الإ دحأل كلذ نكي ملف هتروص ىلع ليربج ىري نأ امآ ءاهریغ
 ۱١:0۹:۳٦ ٠( /۳۲۲)و ا ۷:٥۱۹: /۳۲۲) "رونلاو ىدهلا"

 ؟هللا نوصعي ةكئالملا له باب ]١١١[

 :[لاق هنأ ناپ يبنلا نع يور]

 بر يأ :ةكئالملا تلاق ضرألا ىلإ ىلاعت هللا هطبهأ املا مدآ نإ »

 ىلاعت هللا لاق «مدآ ينب نم كل عوطأ نحن انبر :اولاق [ نوملعت ال ام ملعأ ينإ :لاق

 فيك رظننف ءضرألا امهب طبهي ىتح «ةكئالملا نم نيكلم اومله :ةكئالملل
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 ةرهزلا امهل تلثمو ءضرألا ىلإ اطبهأف «تورامو توراه !انبر :اولاق ؟نالمعي

 هذهب املكت ىتح هللاو ال :تلاقف اهسفن اهالأسف امهتءاجف رشبلا نسحأ نم ةأرما

 يبصب تعجر مث امهنع تبهذف هاب كرشن ال هللاو :الاقف ,كارشإلا نم ةملكلا

 هلتقن ال هللاو :الاقف ءيبصلا اذه التقت ىتح هللاو ال :تلاق اهسفن اهالأسف هلمحت

 اذه ابرشت ىتح هللاوال :تلاق ءاهسفن اهالأسف ءرمح حدقب تعجر مث تبهذف ءادبأ

 ام هللاو :ةأرملا تلاق ءاقافأ املف ءىبصلا التقو ءاهيلع اعقوف ءاركسف ابرشف ءرمخلا

 ايندلا باذع نيب اريخف ءامتركس نيح امتلعف دق الإ يلع امتيبأ امم ائيش امتكرت

 .«ايندلا باذع اراتخاف :ةرخآلاو

 . (ًاعوفرم لطاب)

 :[مامإلا لاق]

 هللا ايصع امهنأب نيكلملا فصو هيف نأ ...ثيدحلا عفر نالطب ديؤي اممو

 هتكئالم مومعل ىلاعت هللا فصو فالخ ىلع يصاعملا نم عاونأب ىلاعتو كرابت

 .«نوُرَمْؤُي ام َنوُلَعفَيَو ْمُهَرَمَأ ام هللا نوصي ال :لجو زع هلوق يف

 .(۳۱۸ "815-16 /1)" ةفيعضلا"

 هنم باب 11۲۰۹|

 :[ لقلي يبنلا نع يور]

 ىلاعتو كرابت هللا نإ :ليربج لاقف «منهج يل تعناو «رانلا يل فص ليربج اي»

 ماع فلأ اهيلع دقوأف اهب رمأ مث ءتضيبا ىتح ماع فلآ اهيلع دق وأف منهجب رمأ

 ال :ةملظم ءادوس يهف «تدوسا يتح ماع فلأ اهيلع دق وأف رمأ مث «ترمحا يتح

 زرب منهج ةنزخ نمانزاخ نأول قحلاب كثعب يذلاو ءاهبهل أفطي الو ءاهررش ءيضي

 يا



 نتن نمو ؛ههجو حبق نم مهلك ضرألا يف نم تامل هيلإ اورظنف ايندلا لهأ ىلإ
 يف هللا تحن يتلا رانلا لهآ ةلسلس قلح نم ةقلح نأول قحلاب كثعب يذلاو «هحير

 ضرألا ىلإ يهتنت ىتح تراقت امو تضفرال ايندلا لابج ىلع تعضو هباتك

 :لاق «تومأف «يبلق عدصتي ال ليربج اي يبسح : ا هللا لوسر لاقف «ىلفسلا

 هللا نم تنأو ليربج اي يكبت :لاقف ؛يكبي وهو ليربج ىلإ ا هللا لوسر رظنف
 يلتبا امب ىلتبا يلعل !ءاكبلاب قحأ انآ ؟يكبأ ال يلام :لاقف ءهب تنأ يذلا ناكملاب

 توراه هب يلتبا ام لثم يلتبا يلعل يردأ امو «ةكئالملا نم ناك دقف «سيلبإ هب

 نايكبي الاز امف مالسلا هيلع ليربج ىكبوؤلكإل# هللا لوسر ىكبف :لاق «تورامو

 عفتراف ؛هايصعت نأ امكنمأ دق لجو زع هللا نإ دمحم ايو ليربج اپ نآ :ايدون ىتح

 نوكحضي راصنألا نم موقب رمفؤل# هللا لوسر جرخو «مالسلا هيلع ليربج

 اليلق متكحضل ملعأ ام نوملعتول !؟منهج مكءاروو نوكحضتأ :لاقف «نوبعايو

 نورأجت تادعصلا ىلإ متجر خلو بارشلاو ماعطلا متغسأ املو ءاريثك متيكبلو

 كثعبأ ملو ارسيم كتثعب امنإ «يدابع طنقت ال !دمحم اي :يدونف .. لجو زع هللا ىلإ

 « اوبراقو اوددس :ه3 هللا لوسر لاقف ارسعم

 .(عوضوم)

 :[مامإلا لاق]

 ليربج ءاج " :لاق باطخلا نب رمع نع هدنسب " طسوألا " يف يناربطلا هجرخأ

 اي :لاقف لاو هللا لوسر هيلإ ماقف ءهيف هيتأي ناك يذلا هنيح ريغ نيح يقفوا يبنلا ىلإ

 لاقف ءرانلا حيتافمب هللا رمأ ىتح كنتج ام :لاقف ؟نوللا ريغتم كارأ يلام :ليربج

 بيغرتلا " يف يرذنملا هدروأ «ثيدحلا . رانلا يل فص ليربج اي :ةل هللا لوسر

 يف يمثيهلا هتلع نيب دقو :هعضووأ هفعضل راشأو ")٤/ ۲۲٠١ -۲۲٠( بيهرتلاو



 ."هفعض ىلع عمجم وهو ليوطلا مالس هيفو " :(۳۸۷ )٠١/ لاقف "عمجملا"

 -780 /۱) :نابح نبا لاقو «شارخ نبا لاق امك اباذك ناك هنأل كلذو :تلق

 ."اهل دمتعملا ناك هنأك ءتاعوضوملا تاقثلا نع ىور" 0

 اذهو :تلق . " ةعوضوم ثيداحأ ىور " :- هلهاست ىلع - مكاحلا لاقو

 نآرقلل فلاخم وه ام هيف نإ مث ءرهاظ هيلع عنصلاو بيكرتلا نإف كش الب اهنم
 [:لاق مث لوألا ركذف] :هنم نيعضوم يف ميركلا

 ام ىلإ ةراشإ هيف نإف . " تورامو توراه هب يلتبا " :هلوق :يناثلا عضوملا

 التقو اينزو رمخلا ابرش امهنأو ؛ضرألا ىلإ الزنأ امهنأ ريسفتلا بتك ضعب يف ركذ
 املا َنوُصْعَيَأل# :ةكئالملا قح يف ىلاعت هللا لوقل فلاخم اذهف «ريغب سفنلا

 ضعب يفالإ ءركذامل دهشي ام دري ملو ؛نوُرَمْؤوِياَم َنوُلَعْفَيَو ْمُهَوَمَأ
 لب - مهودي دق «عوفرم ثيدح يفالإو ءاهب قثوي نأ يغبني ال يتلا تايليئارسإلا
 يتأيو ۰۱۷١ مقرب هقيقحت قبس امك لطاب لب ركنم وهو «هتحص مهضعب - مهوأ

 .رخآ هجو نم ثيدح دعب

 ةفيعضلا" ")۲/ ۳١۱۳-۳۱۱۹(.

 هنم باب ]١١٠١[

 :[لاق هنأ او يبنلا نع يور]

 َقَلَح نم نبع يل ْتّمَج ام :َلاَق ؟َكيِكْنُي ام :تلقق يکي وهو ليِربِج ينءاَج»

 .«اهيف ينقي ؛ُةّيِصْعَأ نأ ام منهج هللا
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 :[مامإلا لاق]

 كرابت هلوق لثمل هتفلاخمل ؛عوضوم وه لب ءًادج ركنم ثيدحلا نتم نإ مث

 نم هلعلف ؛نوُرَمْؤُي اَم َنوُلَعْفَيَو ْمُهَرَمَأ ام هلا َنوُضْعَيألا# :ةكئالملا يف ىلاعتو

 توراه ةصق ثيدحك لاو يبنلا ىلإ هعفرف ؛ةاورلا ضعب ىلع هبتشا تايليئارسإلا

 . (91) مقرب ىضم دقو «تورامو

 .( 1 ١"ه-1١1 5/7/1" ةفيعضلا"

 ؟ةكئالملا نم سيلبإ ناك له باب ۱1

 :[لاق هنأ لِي يبنلا نع يور]

 كرابت هللا نإ :ليربج لاقف :منهج يل تعناو «رانلا يل فص ليربج يلا

 فلآ اهيلع دقوأف اهب رمأ مث «تضيبا ىتح ماع فلأ اهيلع دقوأف منهجب رمأ ىلاعتو

 «ةملظم ءادوس يهف «تدوسا ىتح ماع فلآ اهيلع دقوأف رمأ مث «ترمحا ىتح ماع

 منهج ةنزخ نم انزاخ نأول قحلاب كثعب يذلاو ءاهبهل أفطي الو ءاهررش ءيضيال

 نتن نمو «ههجو حبق نم مهلك ضرألا يف نم تامل هيلإ اورظنف ايندلا لهآ ىلإ زرب
 يف هللا تحن يتلا رانلا لهآ ةلسلس قلح نم ةقلح نأول قحلاب كثعب يذلاو «هحير

 ضرألا ىلإ يهتنت ىتح تراقت امو تضفرال ايندلا لابج ىلع تعضو هباتك

 :لاق «تومأف «يبلق عدصتي ال ليربج اي يبسح : ةا هللا لوسر لاقف «ىلفسلا

 هللا نم تنأو ليربج اي يكبت :لاقف ؛يكبي وهو ليربج ىلإ زا هللا لوسر رظنف

 يلتبا امب ىلتبا يلعل !ءاكبلاب قحأ انآ ؟يكبأ ال يلام :لاقف ءهب تنأ يذلا ناكملاب

 توراه هب يلتبا ام لثم يلتبا يلعل يردأ امو «ةكئالملا نم ناك دقف «سيلبإ هب



 عفتراف «هايصعت نأ امكنمأ دق لجو زع هللا نإ دمحم ايو ليربج اي نأ :ايدون ىتح

 نوكحضي راصنألا نم موقب رمف لاب هللا لوسر جرخو ؛مالسلا هيلع ليربج

 اليلق متكحضل ملعأ ام نوملعتول !؟منهج مكءاروو نوكحضتأ :لاقف «نویعلپو

 نورأجت تادعصلا ىلإ متجرخلو «بارشلاو ماعطلا متغسأ املو ءاريثك متيكبلو

 كثعبأ ملو ارسيم كتثعب امنإ «يدابع طنقت ال !دمحم اي :يدونف .. لجو رع هللا ىلإ

 .« اوبراقو اوددس : 4پ هللا لوسر لاقف ارسعم

 (عوضوم)

 :[مامإلا لاق]

 ءاج " :لاق باطخلا نب رمع نع هدنسي " طسوألا " يف يناربطلا هج رخ

 هللا لوسر هيلإ ماقف «هيف هيتأي ناك يذلا هنيح ريغ نيح يف#ا# يبنلا ىلإ ليربج
 حيتافمب هللا رمأ ىتح كتئج ام :لاقف ؟نوللا ريغتم كارأ يلام :ليربج اي :لاقف لاب
 يف يرذنملا هدروأ ؛ثيدحلا . راثلا يل فص ليربج اي : ةا هللا لوسر لاقف «رانلا

 هتلع نيب دقو ءهعضو وأ هفعضل راشأو (5؟15- ۲۲۵ /54) " بيهرتلاو بيغرتلا "

 ىلع عمجم وهو ليوطلا مالس هيفو " :(۳۸۷ )٠١/ لاقف " عمجملا " يف يمثيهلا
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 - ۳۳۵ /۱) :نابح نبا لاقو «شارخ نبا لاق امك ًاباذك ناك هنأل كلذو :تلق

 - مكاحلا لاقو . " اهل دمتعملا ناك هنأك «تاعوضوملا تاقثلا نع ىور " :( ٦

 نإف كش الب اهنم اذهو :تلق . " ةعوضوم ثيداحأ ىور " :- هلهاست ىلع

 نيعضوم يف ميركلا نآرقلل فلاخم وه ام هيف نإ مث ءرهاظ هيلع عنصلاو بيكرتلا
 هلم

 0 يبا |

 ہک تا



 َناّك# :هيف لوقي لجو زع هللاو " ةكئالملا نم ناك " :سيلبإ يف هلوق :لوألا

 (نجلا نم) :هلوق ريسفت يف سابع نبا نع ىوري امو ؛كهّيَر ِرْمَأ ْنَع َّقَسَمَف نجا َنِم
 اممو «هنع هدانسإ حصي ال اممف ؛ةكئالملا نم ناك سيلبإ نأو ؛نانجلا نازخ نم يأ

 امك رون نم تقلخ ةكئالملاو ميركلا نآرقلا يف تبث امك ران نم قلخ هنأ هلطبي

 امنإو «ةقلخ مهنم نوكي نأ حصي فيكف ءاعوفرم ةشئاع نع " ملسم حيحص " يف

 دبعتو مهب هبشت دق ناك هنآل مالسلا هيلع مدآل دوجسلاب رمآلا يف مهعم لخد

 ناك ام " :لاق هنأ يرصبلا نسحلا نع حص دقو «ريثك نبا ظفاحلا لاق امك «كسنتو

 لصأ مالسلا هيلع مدآ نأ امك ءنجلا لصأل هنإو طق نيع ةفرط ةكئالملا نم سيلبإ
 " رشبلا

 .[يناثلا ركذ مث]

 /۲)"ةفيعضلا" ۳١۲-۳۱۱۹(.

 هنم باب 1

 :[لاق مث قباسلا ثيدحلا مامإلا دروأ]

 لجو زع هللا رمأ ىتح كتئج ام :لاقف ؟نوللا ريغتم كارأ ىلام ليربج ايلا

 «منهج يل تعناو ءرانلا يل فص ليربج اي : ةو هللا لوسر لاقف ؛رانلا حيتاغمب

 «تضيبا ىتح ماع فلآ اهيلع دقوأف منهجب رمأ ىلاعتو كرابت هللا نإ :ليربج لاقف

 ىتح ماع فلآ اهيلع دقوأف رمأ مث «ترمحا ىتح ماع فلأ اهيلع دقوأف رمأ مث

 كثعب يذلاو ءاهبهل ًافطي الو ءاهررش ءيضب ال «ةملظم ءادوس يهف «تدوسا

 ضرألا يف نم تامل ضرألاو ءامسلا نيب قلع رانلا بايث نم ابوث نأول قحلاب

 ايندلا لهأ ىلإ زرب منهج ةنزخ نم انزاخ نأول قحلاب كثعب يذلاو «هرح نم اعيمج
 مدل



 يذلاو ؛هحير نتن نمو ههجو حبق نم مهلك ضرألا يف نم تامل هيلإ اورظنف

 تعضو هباتك يف هللا تعن يتلا رانلا لهأ ةلسلس قلح نم ةقلح نأول قحلاب كثعب

 لاقف «ىلفسلا ضرآلا ىلإ يهتنت ىتح تراقت امو تضفر ال ايندلا لابج ىلع
 هللا لوسر رظنف :لاق تومأف يبلق عدصتي ال ليريج اي يبسح : ةو هللا لوسر

 يذلا ناكملاب هللا نم تنأو ؟ليريج اي يكبت :لاقف ءيكبي وهو ليربج ىلإ وا

 ريغ ىلع هللا ملع يف نوكأ نأ يلعل ءاكبلاب قحأ انأ ؟يكبأ ال يلامو :لاق !هب تنأ

 نم ناك دقف «سيلبإ هب يلتبا ام لثمب ىلتبأ يلعل يردأ امو ءاهيلع انأ يتلا لاحلا

 ىكبف :لاق «تورامو توراه هب يلتبا ام لثمب ىلتبأ يلعل ينيردي امو ءةكئالملا

 ليربج اپ نأ :ايدون ىتح نايكبي الاز امف ؛مالسلا هيلع ليربج یکبو هپ هللا لوسر

 مالسلا هيلع ليربج عفتراف .ايصعت نأ امكنمأ دق لجو زع هللا نإ :دمحم ابو

 :لاقف نوبعليو نوكحضي راصنألا نم موقب رمف## هللا لوسر جرخو
 ءاريثك متيكبلو ءاليلق متكحضل ملعأ ام نوملعتول !؟منهج مكءاروو نوكحضتأ

 .لجو زع هللا ىلإ نورأجت تادعصلا ىلإ متجرخلو «بارشلاو ماعطلا متغسأ املو

 لاقف ءارسعم كثعبأ ملو ءارسيم كتثعب امنإ «يدابع طنقت ال :دمحم اي :يدونف

 .« اوبراقو ءاوددس : چ هللا لوسر

 .(ماهتلاو قايسلا اذهب عوضوم)

 مجعملا" يف يناربطلاو ١/9( ق) " رانلا ةفص " يف ايندلا يبأ نبا هجرخأ

 نع ليوطلا مالس نع (ةيمالسإلا ةعماجلا ةروصمل يميقرتب - ")۲۷٠١ طسوألا

 نب رمع :لاق :لاق يدنكلا يدع نب يدع نع يدنكلا هللا دبع نب حلجألا

 هيلإ ماقف «هيف هيثأي ناك يذلا هنيح ريغ نيح يفؤلكل# يبنلا ىلإ ليربج ءاج :باطخلا

 :يناربطلا لاقو .هركذف :لاقف لاو هللا لوسر

 ہا ا



 ."مالس هب درفت دانسإلا اذهب الإ رمع نع ثيدحلا اذه ىوري ال"

 رهو" :يناربطلل هازعام دعي (۴۳۸۷ - ۳۸٦ /۱۰) یمٹیهلا لاقو :تلق

 ٣ 0 د ىلع :

 نبا لاقو :ةرم ام ريغ مدقت امك عضولاو بذكلاب دحاو ريغ همهتا دقو :تلق

 ناك هنأك تاعوضوملا تاقثلا نع يوري " :" نيكورتملاو ءافعضلا " يف نابح

 ." اهل دمعتملا

 ىف هلوقاهمظعأ هب هومهتا امدكؤيام ثيدحلا اذه ىفو :تلق

 رم ْنَع َقَسَمَق نجلا م ناگ »و :نآرقلا فالخ اذهو «ةكئالملا نم ناك» :سيلبإ

 يف جرخم وهو :"ملسم حيحص " يف امك رون نم تقلخ : ةكئالملا نإ مث .#هّبَر

 .ثيدحلاو نآرقلا ىف امك ران نم قلخف سيلبإ امأو :.(408) "ةحيحصلا"

 امهتصق نم ىوري ام ىلإ ريشي هنإف .تورامو توراه هب يلتبا ام " :هلوق هوحنو

 ةفلاخم ةلطاب ةصق يهو «يبصلا امهلتقو رمخلا امهبرشو اهايإ امهتدوارمو ةرهزلا عم

 .(10) مقرب لوألا دلجملا يف هنايب قبس امك اضيأ نآرقلل

 زع هللا ىلإ نورأجت " :هلوق ىلإ " ...نوملعت ول " :هلوق نأ هيبنتلا ينتوفي الو

 رظناف ؛هريغو مكاحلا دنع يقابلاو "٠ نيحيحصلا " يف لوألا هفرط ءاج دق " لجو

 )٤١١٤(. مقرب هللا ءاش نإ ينآلا ثيدحلا

 .(۷۹٤ص) " ةريسلا هقف " جيرختو

 .( ءا/ه-عا/؟ /")" ةفيعضلا'"



 هنم باب 1

 :[مامإلا لاق]

 فلاخم معز اذهو ةكئالملا نم ناك ميجرلا سيلبإ نأ [مهضعب معزي]

 هلوقن اذهو 4هَّبَر ِرْمَأ ْنَع ّقَسَقَف حلا نم َناَك# :هلوقب حرصي هنأل؛ميركلا نآرقلل

 ناك ًالعف وهو نيئمؤملا نجلا نم وأ نيبرقملا ةكئالملا نم ناك ءاوس الإو ًادارطتسا

 َقَسَقَف نجلا َنِم ناگ هلوق دعب ىلاعت هلوق نم اذه مهفن نيأ نمو ًاعيطم ناك ًانمؤم
 برعلا لوق نم قتشم كلذو ةعاطلا ىلع جورخلا وه قوسفلا نأل ؛هّبَر ِرْمَأ ْنَع

 يف اهسفن ىلع يوتلت امنيح هب رثدت يذلا اهصيمق نم تجرخ :يأ ؛ةيحلا تقسف
 اذه نم جرخت يآ قسفت جورخلل ناوألا نآ اذإف ءاتشلا مايأ يف اهرحج

 نجلا نم نينمؤملا نيعئاطلا كئالوأ نم سيلبإ جرخأ يذلا امف دوصقملا«صيمقلا

 .ىلاعتو كرابت هبر رمأ نع هقوسف وه
 (٤٥٠/۲٠:٠٠:٠٠)"رونلاو ىدهلا"

 نوعيطم دابع ةكئالملا باب ]١1|

 ةكئالملا نإ » :لاق قاب هللا لوسر نأ «هنع هللا يضر ورمع نب هللا دبع نع

 حبسن نحنو :نوسبليو نوبرشيو اهيف نولكأي ايندلا مدآ ينب تيطعأ ءانبر اي :تلاق

 انل لعجاف ايتدلا مهل تلعج امكف ءوهلن الو برشنالو لكأت الو ءكدمحب

 . «ناكف نك :هل تلق نمك يديب تقلخ نم ةيرذ حلاص لعجأ ال :لاق ؟ةرخآلا

 .(" يسيرملا ىلع درلا" يف يمرادلا دانسإب حيحص)

 [:مامإلا لاق]

 مل ةكئالملا نإف .لوبقم الو ءديج ريغ...ىنعملاو نتملا ةهج نم هلالعإ



 دابع مهو ؛مهبر اولأس امنإو «مهلاوحآب اومربتي ملو «مهبر ىلع اذهب اوضرتعي

 .مهءاعد بجتسي مل اذإ :ىلاعت كرابت برلا مهرمأ امب نوضري ؛نوعيطم

 اًهيف ُدِسْفُي نم اهيف ُلَعْجتَأط :ةرقبلا ةروس لوأ يف مدآ قلخ يف تايآلا كلذ لاثمو

 4َنوُمَلْعتَأل ام ُمَلْعَأ ّنِإَلاَق َكَل ُسّدَقُتَو َكِدْنَحِب ْحّبَسُت ُنْحَتَو ءامّدلا ُكِفْسَيَو

 ا( تايآلا)

 .(7:10/-:5 ص)"ةيواحطلا ةديقعلا حرش قيقحت"

 ؟ةكئالملا نم ريخ مالسلا هيلع ميهاربإ له باب [١؟١]

 :[ م لوسر لاق]

 .(ةّيرلا ريخ هنأ :ىنعي .مالسلا هيلع ميهاربإ كاذ»

 :[مامإلا لاق]

 .ةكئالملا مهيف امب ًاقلطم قلخلا ريخ مالسلا هيلع ميهاربإ نأ :امهدحأ

 وأ «هسفنل ًامضهو ًاعضاوت كلذ لاق ةثياَ يبنلا نأب اذه نع ءاملعلا باجأو

 «ًاليلخخ ميهاربإ ذختا امك ًاليلخ هذختا ىلاعت هللا نأب هيلإ ىحوي نأ لبق كلذ لاق هنأ

 يف ءاج امك قلي هئاول تحت هنود نمف مدآ «ةمايقلا موي سانلا ديس هنأو

 .ديفم ماه هنإف هعجارف «يواحطلا باجأ اذهبو «ةحيحصلا ثيداحألا

 هلوق نأ -ملعأ هللاو -ىرأف ءيواحطلا هل ضرعتي ملف ؛لوألا رمآلا امأو

 ةروس يف ىلاعت هلوقك «ةكئالملا لمشي ال هنإ ثيح نم «ةيربلا ريخ» :
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 :هلوق دعب 4بل ربح ْمُه َكِيَلوُأ ِتاَخماَّصلا اوُلِوَعَو اونم َنيَِّلاَّنِإ]» :«ةنيبلا) 0
 ْمُه َكِيَلْوَأ هيف َنيِدِلاَت مّتهَج رات يف َنكِرْفْلاَو بالا ٍلْهآ نم اور َنيِذَلا دِل
 امك -ةكئالملا ريغ مه امنإ ؛(ةيربلا رش)و (ةيربلا ريخ) ب دارملا نأو :كةّيرْلا رَ

 ام َنوُلَعْفَيَو ْمُهَرَمَأ املا َنوُصْخَيَأَلال ةكئالملا نإف ؛-قايسلا كلذب رعشي

 لضف نم # ةيربلا ريخ# :ىلاعت هلوقب لدتسا دق هنأ يبطرقلا ركذ دقو .نوُرَمْؤُي

 ةرقبلا ةروس ىلع كلذ يف فالخلا نايب يف لاحأ مث «ةكئالملا ىلع مدآ ينب

 نم ليلد ركذو «ليصفتلا نم ءيشب ةلأسملا يف فالخلا ركذ كانهو .(284/1)

 :هلوق كلذ نمو «لضفأ ةكئالملا نأب لئاقلاو «كلذب لاق

A 

 مهنم ريخ الم يف هتركذ ألم يف ينركذ نم :ىلاعت هللا لوقي" :يراخبلا يفو"

 .20"صن اذهو "٤

 :لاق مث

 ةكئالملا نم لضفأ ءايبنألا نأب عطقلا ىلإ قيرط الو :ءاملعلا ضعب لاقو"

 ؛هلوسر ربخو «ىلاعت هللا ربخ كلذ قيرط نأل «مهنم ريخ ةكئالملا نأب عطقلا الو

 ." كلذ نم ءيش انهه سيلو ؛ةمألا عامجإ وأ

 نيقيرفلا ةلدأ ركذ يفادج عسوت دق يفنحلا زعلا يبأ نبا ةمالعلا تيأر مث

 ۳١١(- -۳۰۱) "ةيواحطلا ةديقعلا حرش" يف اهيلع امو اهل ام نايبو ءاهتشقانمو

 يبأ نع ركذو ؛-(۳۸-٤۳۸۸ /۱۳) " يرابلا حتف" يف رجح نبا ظفاحلا هعبتو

 :لاقو «باوجب اهيف عطقي مل هنآ هللا همحر ةفينح

 سنأو «سابع نبا ثيدح نم دهاوش هلو «ةريره يبأ ثيدح نم وهو «ًاضيأ ملسم هجرخأ ثيدحلا )١(

 .[هنم] .59455(2و TTAV و )١١ "ةحيحصلا" ىف ةجرخم ىهو «كلام نب

 يا



 انيلع سيلو «نييبنلاو ةكئالملاب ناميإلا انيلع بجاولا نإف ءقحلا وهاذهو"

 ينلمحو ..ًاصن انل نيبل بجاولا نم ناك ول اذه نإف ؛لضفأ نيقيرفلا يأ دقتعن نأ

 كلملا ناك :مهلوقب بدألا نوئيسي نيلهاجلا ضعب نأ :انه مالكلا طسب ىلع

 ةكئالملا :نونعي !!مدآ ينب مادخ ةكئالملا ضعب نأ وأ !- لِي - يبنلل ًامداخ

 ." ..بدألل ةبناجملا عرشلل ةفلاخملا ظافلألا نم كلذ وحنو ءرشبلاب نيلكوملا

 :هلوقب همتخو ءروكذملا طسبلا يف عرش مث

 اهل ضرعتي مل اذهلو «لئاسملا لوضف نم ةلأسملا هذه نأ :مالكلا لصاحو"

 ملعأ هللاو .مدقت امك اهنع باوجلا يف ةفينح وبأ فقوتو ءلوصألا لهأ نم ريثك

 ." باوصلاب

 ةلدأ يف لمأتلاو رظنلا هيضتقي يذلا وه روكذملا فقوتلا ناك دقلو :تلق

 هيف لاق يذلا يراخبلا ثيدح الول «رخآلا ةلدأ نع امهنم لك باوجو «نيقيرفلا
 نبا نع ينالقسعلا ظفاحلا هاكح دقو ؛مدقت امك ةلأسملا يف صن هنإ :يبطرقلا

 :هليوأتو هتلالد در يف فلكت ظفاحلا ناك نإو ءًاضيأ لاطب

 ريخ ةزعلا بر هيف يذلا بنا اف ؛ًأعم الملاو ركاذلاب تلصح نإ ةيريخلا نأب"

 ىلع عومجملل ةبسنلاب تلصح ةيريخلاف «بايترا الب هيف وه سيل يذلا بناجلا نم

 ." عومجملا

 ةياور نم ثيدح ىلع " بيهرتلاو بيغرتلا" يف ميدقلا ذنم تفقو تنك دقو

 ليوأتلا لطبي هنأل ؛ىوقآو عوضوملا يف صن وه " هحيحص" يف نابح نباو رازبلا

 :هصنو :روكذملا

 مهب دست نيذلا نورجاهملا ءارقفلا :هللا قلخ نم ةنجلا لخدي نم لوأ"



 اهل عيطتسي ال هردص يف هتجاحو مهدحأ توميو هراكملا مهب ىقتتو «روغثلا

 :ةكئالملا لوقتف «مهويحف مهوتئا :هتكئالمل هللا لوقيف ءءاضق

 ءالؤه يتأن نأ انرمأتفأ «كقلخ نم كتريخو «كتاوامس ناكس نحن !انبر

 دستو ءائيش يب نوک رشي ال ينودبعي يل ًادابع اوناك ءالؤه نإ :لاق !؛مهيلع ملسنف

 :باب لك نم مهيلع نولخديف ؛كلذ دنع ةكئالملا مهيتأتف :لاق «..روغثلا مهب

 )559/١١(: يمثيهلاو ؛(35 )٤/ يرذنملا لاقو

 ." تاقث هلاجرو"

 دلجملا يف جرخمو «-هل قايسلاو -(5050) " نآمظلا دراوم" يف وهو

 ىلع تاف فيك اًدج برغتسأل ينإو .(7904) مقرب "ةحيحصلا" نم سداسلا

 رجح نبا ظفاحلا ةصاخبو !؟ًاعفدو ًاجاجتحا هداريإ نيقيرفلا نم ءاملعلا كئلوأ

 نظأ امو «هقلخ ةريخ مهنأ :مهبر مامأ ةكئالملا ةداهش يف هيأر ملعنل «ينالقسعلا

 !هتلالدل ميلستلا الإ ًاليوأت هل دجي هنأ

 نوري مهنأل كلذ لعلو ؛هركذل مهنم دحأ ضرعت امف «ةمجرتلا ثيدح هوحنو

 وهو «جيرختلا اذه ةعيلط يف هنايب مدقت امك ؛ةكئالملا نود سانلاب صاخ هنأ ًاضيأ

 يلو هللاو ۲٠١(! /") " يناعملا حور" هريسفت يف يسولآلا مامإلا هرهظتسا يذلا

 .قيفوتلا

 نم يوردقو ءةعيشلا تاعوضوم نمف ؛"ةيربلا ريخ يلع" :ثيدحامأو

 ثيدح نمو «(۹۳)" ةفيعضلا" يف جرخم وهو «يردخلا ديعس يبأ ثيدح

 يبأ نبا دنع ةريره يبأ ثيدح نم يسولآلا هركذو ء(١۹۲٤) مقرب رباج نب رباج

 مقا



 ىلع فقأ ملو «هيودرم نبا دنع سابع نباو يلعو ةشئاع ثيدحو «متاح

 «نيياذكلاو ءافعضلا نم مهريغوأ ةعيشلا لمع نم اهنأ رهاظلا نمو .اهديناسأ

 :هلوقب اهيلع يسولآلا بقع كلذلو

 ." ملعأ ىلاعت هللاو .داتقلا طرخ رابخألا كلت ةحص تابثإ نود نإو"

 هنأ نظأ انأو ." ًاعوفرم" :ةريره يبأ ثيدح هيف عقو هنآ هيبنتلا نم دب الو

 ثيداحأ جيرخت يف نيرخأتملا عجرم نأ فورعملا نم نإف ؛"ًافوقوم" :فرحم

 ريغ (۳۷۹ /5) هيف ثيدحلاو «بلاغلا ىلع"روشنملا ردلا" وه امنإ ريسفتلا

 .!عوفرم
 .(۱۰۳۹-۹۰ ۳۰ /۲ ال٠" ةحيحصلا"

 تيبلا لهآ نأب لوقي نمم لالضلا لهآ ضعب ركذ باب |11۲۱٦

 ةكئالملا نم لضفأ

 :[باجأف «ينيمخلاب ةصاخلا هتوتف نع خيشلا لثس]

 عبرأ ءاذكو اذك :لوقي هنأ ينيمخلل تارابع ىلع انفقو هنأ :اهتصالخ ىوتفلا

 وهف مالكلا اذهب لوقي نم لكو «هنيعب رفكلا يه تارابعلا هذهف «تارابع سمخ

 سفن هنأ كش البو «مكحلا اذهل ةيضتقملا بابسألا يف انه انحرشو ءرفكي وأ رفاك

 يف كشي ال وهف ةلحض ةيمالسإلا ةفاقثلا ناك امهم ملسم اهأرقي امدنع تاملكلا

 .رفك مالكلا اذه نأ

 دنع ةلزنملا نم مه تيبلا لهأ ةمئأ نأب :هبتك ضعب يف لوقي هنأ ًالثم كلذ نم



 فحصملا وه ةمطاف فحصم ..ءايشألا يفاذه روكذم نظأ ةمطاف فحصم

 فحصملا كاذ نم ءزج وهف ةمئثآلا نيب مويلا لوادتملا فحصملا امأ ؛لماكلا

 اذكهو [ة:رجحلا] نوفا ُهَناَنِإَوَرْكَّذلا رَت نحت الإ :ىلاعت هلوقل رفك اذهو

 ًادج ةريطخ ءايشآلا هذه «هسفن ينيمخلا بتك ..هبتك نم تلقن تارابع سمح عبرأ

 :فورعملا باتكلا :يهو هذه «ةيناريإلا ةروثلا دئاوف» :هردصأ يذلا هباتكو

 ؟ريغصلا بيتكلا اذه متيأر يردأ ال ؛«ةيمالسإلا ةموكحلاب»

 .ال :ةلخادم

 :وأ ةيمالسإلا ةروثلا :هامس يذلا ريغصلا بيتكلا اذه يف ««هورت مل :خيشلا

 لك دنع ضورفملاو ؛ةياعد باتك وه باتكلا اذه نأ عم ةيمالسإلا ةموكحلا

 يف رشني نأ بتاكلاب نسحي ال يسايس باتك يأ نأ نيرفاكلاو نيملسملا سانلا

 مدع ىلإ نوردابيو اهنوركني فوس موصخلا نأ ملعي يتلا دئاقعلا باتكلا اذه

 ةديقع مهدنع دجوي ةعيشلا نأ عمو ءةماع ةروصب باتكلا نومضمل ةباجتسالا

 نامتك :وهو يسايسلا ليبسلا اذه كولس يف ةدعاسملا نوكت ام عسوأ مهدعاسي

 نع تعمس كنأ دب ال «ةيقتلاب :ىمسي ءيش مهيدل دجوي هنأل ؛سانلا نع مهدئاقع

 نكمي ال هنأ ثيحب ًادج ريطخ ةيقتلا عوضوم يف مهدنع رمألاف «ءيش ةيقتلا

 يف سيل ام مهتنسلأب نولوقي مهنأل ؛مهيلإ نكري نأ ةيقتلا مهدنع نأ فرعي ناسنإل

 ال بذاك هنأ ملعي وهو ءيش نع كل لاق اذإ وهف ؛مهدنع نيد اذهو «مهبولق

 .كلذب هرمأي ةيقتلا هنم يذلا هنيد اذكه نأل ؛ًاقالطإ مالكلا اذه نم شحوتسي

 ىلعو ءاوؤاش ام اولوقي نأ مهل غوست يتلا ةيقتلا هذه مهدنع نوك عمف

 هتمكحل لجو زع هللا نكل ,مهدئاقع سانلا نع اومتكي نأ كلذ نم رثكأ سكعلا

 نأ ةيمالسإلا ةموكحلا :ًافنآ هيلإ راشملا هبيتك يف ينيمخلا لجرلا اذه مهلأ ةغلابلا

 ہا ا



 هميظعت نم ًافنآ هتركذ ام :اهنم ؛:ةسايسو ةوعد باتك هنأ عم دئاقعلا ضعب نع حيبي

 .لسرلاو ءايبنألاو ةكئالملا نم رثكأ تيبلا لهأل

 لك نوملعي تيبلا لهأ :ينعي مهنأ :يهو «ىرخأ ةيرفك هذهو كلذ نمو

 لهأ نأ عم ءاهب ملع ىلع مهو الإ نوكلا يف عقت ةرذ نم ام نوكلا يف عقت ةكرح

 زع هللا عم ملعلا يف ءاكرش مهولعجف «مهنأش ناك امهم ًابارت اوراصو اوتام تيبلا

 رتخي دق نم ىلع ةجحلا ميقيل ىلاعتو كرابت انبرف ءًادج ةبيرغ ءايشأ :ينعي «لجو
 ةياعد باتك وه يذلا بيتكلا اذه يف عضي نأ ناسنإلا اذه َرَّخَس :ينعي مهتياعدب

 هومس امي رارتغالا نم سانلا ريذحتل ىفكت اهنم ةدحاو :نيتدفاولا نيتديقعلا

 .ةيمالسإلا ةروثلاب

 تايصخشلا ضعب اهب رتغا ةروثلا هذه تماق امل :ينعي فسألا عمو

 ...مهتوعد ىلإ وعدي نآلا ىلإ لازي

 (۰ ٠:۰۵:۱۸ /۱۳۷)"رونلاو ىدهلا"
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 (مالسلا هيلع ليربج)

 :ليريجل ىبنلا لاوس ثيدح لاح باب ۷

 (...ضرألا ىلإ يدعب لزنتت له»
 يبنلا نأ ركذ :عادتبالا راضم يف ظوفحم يلع "عادبإلا" بحاص :لاؤس

 نم ةبكوك يف لزنأ :لاق «ضرألا ىلإ يتوم دعب لزنت له :ليربج لأس ةا
 فعض رهظي ءأضوتي ملو مانو ًابنج ناك ًالجر الإ ءنمؤم لك حور ضبقل ةكئالملا

 ؟ثيدحلا اذه

 .فعض نم دشأو :خيشلا

 ٠1١( :هه:49 /455) "رونلاو ىدهلا"
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 (توملا كلم)

 كلمب ناميإلا لوح "ةيمالسإلا دئاقعلاو ديحوتلا" يف يودعلا دمحم ملكت]

 :[هلوقب هعينص ىلع مامإلا قلعف ؛"ليتئارزع"ب همسي ملو توملا

 نإف «ليئارزع» ب توملا كلم هيمست نع هضارعإب ًاعنص فئصملا نسحأ دقل

 نم وه امنإو «ةنسلاو باتكلا يف لصأ هل سيل سانلا دنع هترهش ىلع مسالا اذه

 ىف ريثك نبا ظفاحلا لاق . «توملا كلم» ةئسلاو نآرقلا ىف همساو تايليئارسإلا

 :(1//01) " ةيادبلا"

 .(ملعأ هللاو .(ليئارزع)ب راثآلا ضعب يف هتيمست ءاج دقو «حاحصلا

 (58 ص)"ةيمالسإلا دتاقعلاو ديحوتلا:باتك قيقحن"

 هنم باب 1۱۹1

 :[ًالئاق "توملا كلمب نمؤنو' :ةيواحطلا بحاص لوق ىلع مامإلا قلع]

 سانلا نيب عئاشلا وه امك (ليئارزع) ب هتيمست امأو نآرقلا يف همسا وه اذه

 .تايليئارسإلا نم وه امنإو هل لصأ الف

 .(84ص)"ةيواحطلا نتم ىلع قيلعتلا"

 الا

 مهنا



 كلمل مالسلا هيلع ىسوم مطل ةصق ىلع مالكلا باب 1*11

 ؟ليئارزعب ثوملا كلم ةيمست حصت لهو ثوملا

 ىسوم نإ : ةف هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع :لئاسلا لوقي :لاؤس

 جارخإ فعضي ءاملعلا دحأ تعمس «هروعأف توملا كلم نيع مطل مالسلا هيلع

 درن فيكف .ثيدحلا اذه نم حوفتل ةيليئارسإلا ةحئار نإ :لوقيو ,ثيدحلا اذه

 ةحيحص ةياور كانه لهو «ليئارزع توملا كلم يمسن نأ زوجي لهو .مهيلع

 كلم نأب ملعلا عم ءاّكلم برضي نأ يبتل زوجي فيكو «ليئارزع همسا نأ ىلع

 ؟كلذب مالسلا هيلع ىسومل ىلاعنو هناحبس هللا نذأ لهو ءديدش توملا

 ىسوم مطل ثيدحب قلعتت :ىلوألا ةبعشلا :ناتبعش هل لاؤسلا اذه :خيشلا

 .هنيع أقف ىتح كلملل مالسلا هيلع

 عئاش وه امك ليئارزعب ىمسي توملا كلم نأ حص له يه :ىرخألا ةبعشلاو

 دوعنل رصتخم هيف باوجلا نأل :يناثلا قشلا اذه نع بيجن «سانلا نم ريثك دنع

 توملا كلم ةيمست اًقالطإ اب يبنلا نع حصي مل :لوألا قشلا نع باوجلا ىلإ

 اذه :ليفارسإو ليئاكيمو ليئاربج مسا ثيداحألا نم ريثك يف ءاج دقف «ليئارزعب
 نآرقلا نع أضف ةنسلا يف لصأ هل سيلف ليئارزعب توملا كلم ةيمست نكل تباث

 .ميركلا

 «توملا كلم ثيدح وهو لاؤسلا نم لوألا قشلا نع باوجلا ىلإ دوعن

 ةيملع ةدعاقب مكر كذأ نأ ديرأ باوجلا يدي نيب ؛ءاملعلا نم هفعض نم فيعضتو

 نمل زوجي ال هنأ يه :ةيملعلا ةدعاقلا هذه ءاًملسم سيل نم دنع ىتح اهب فرتعم



 كلذ نم ةنسلاو باتكلا نم اًصوصن فلاخي هنآل ؛هيف ملكتي نأ ملعب اًلهاج ناك

 داَوُفْلاَو َرَصَبْلاَو َعْمَّسلا نإ ْمْلِع هب كَل َسْيَل ام فق لَو :ىلاعتو كرابت انبر لوق

 ال الثم بطلا يف ملكتي نأ ديري يذلاف (":ءارسإلا)4اّلوُيْسَم ُهْنَع َناَك كلوا لک

 بيبطلا اذه نأ امك «هلمع نم سيل بطلا نآل ؛اًرسفم ناك اذإ ملكتي نأ زوجي

 نأل ؛كلذ ريغ يف وأ هقفلا يف وأ ريسفتلا يف ملكتي نأ زوجي ال هتنهم يف صتخملا

 فاخ دق نوكيو «هب هل ملع ال ام افق دقف امهصاصتخا ريغ يف املكت اذإ كاذو اذه

 .قباسلا ينآرقلا صنلا

 ال رمأ اذه :ميدقلا يبرعلا لثملا هعم ركذي نأ حصي يتلا رومألا نم نظأ اذه

 الإ ام ملع يف ملكتي نأ زوجي ال هنأ :يأ «نازنع هيف حطتني الو نانثا هيف فلتخي

 وأ ثيدحلا اذه ىلإ اندع كلذك وهو اًملسم اًرمأ اذه ناك اذإ :صاصتخالا لهأ

 ؟الثم يئاميكلآ ءال :اًعبط باوجلا ؟الثم بيبطلآ هيف ملكتي يذلا نم «هريغ

 ؟هيقفلا ءال :باوجلا ؟ رسفملا ءةقيقحلا نم برتقن ةريثك ةربثك ةلئسأ ءال :باوجلا

 اوناك ثيدحلا ءاملعو «ثيدحلاب ملاعلا وه امنإ ؟ملكتي يذلا نم :اَذإ ءال :باوجلا

 .ليلقلا نم لقأ مويلا اوراصف اياق ودع اذإ اوناك ..ليق امك

 فرعن ال ملاع نع لقنت ةملكب اوطروتي نأ ملعلا بالطل زوجي الف كلذلو

 بجي ةدعاق هذه «فيعض ينالفلا ثيدحلا :لاق اماذإ ملاعلا اذه صاصتخاو ةيوه

 ةلفغلا نم ةمألا يف تلح يتلا بئاصملا بئاجع نمو هاّدبأو اًمئاد اهمزتلن نأ

 ءاج اذإو ءدعبلا لك اهنع نودعتبي مهنأ ةنسلاو باتكلا يف ةثوثبملا ةيملعلا دعاوقلاب

 يذلا ينآرقلا صنلا كلذ لثم نوققحي مهدجت مهسفنأ صخي امب قلعتي ام رود

 نم دحأ وأ اندحأ باصأ اذإ اثم ءصاصتخالا لهأ ىلإ اوعجري نأ نيملسملا مزلي

 نع لأسي ءيش لك لبق امنإو بيبط يأ ىلإ بهذي ال وهف ام ضرم انصخي

 3 ہا



 رهاملا بيبطلا نع قيقحتلاو ثحبلاو لاؤسلا عباتي مث ءضرملا كاذ يف صتخملا

 امأ ؛هيلع هبيبح وأ هسفن ضرعيو هيلإ بهذي كاذنيح ضرملا كلذ يف صتخملا

 اوأر املك مويلا سانلا نأ كلذ ءاهل ماظن ال ىضوف رمألا حبصأف نيدلاب قلعتي اميف

 وأ ةينآرقلا تايآلا ضعب لوح وأ ةيهقفلا لئاسملا ضعب لوح ندندي ناسنإ

 روذحملا يف نوعقيف ةلئسألا يف نوهجوتيف هنامز ملاع هنأ اونظ ةيوبنلا ثيداحألا

 للا مهلتاق هولتق» :مالسلا هيلع هلوق وهو الأ لوألا ثيدحلا يف هركذ ءاج يذلا

 ."«لاؤسلا يعلا ءافش امنإف - ملعلا لهأ :يأ - اولأس الأ

 «كلذ هل زوجي ال هصاصتخا ريغ يف ملكت ناسنإ يأ :لوقأل دوعأ اذه دعب

 هيف وه ملكت يذلا ملعلا يف صاصتخالا لهأل فلاخم همالك نأ نيبت الإ ةصاخبو

 مامإلا هجرخأ ثيدح توملا كلمل مالسلا هيلع ىسوم مطل ثيدحف ؛ملع ريغب

 يبنلا نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح نم امهيحيحص يف ملسمو يراخبلا
 «كبر بجأ :هل لاقف مالسلاو ةالصلا هيلع ىسوم ىلإ توملا كلم ءاج» : للأب

 كلت همطل نأ الإ مالسلا هيلع ىسوم نم ناك امف «كحورو كسفن يل ملس :ينعي

 ىلإ ينتلسرأ !بو اي :لاق ؛هبر ىلإ توملا كلم كلملا عجرف «هنيع قفف ةمطللا

 ىلع كدي عض :كل لوقي كبر نإ :هل لقو هيلإ دع :هل هللا لاقف «توملا هركي دبع

 «كعباصأ تحت نوكت يتلا تارعشلا لك ددعب نينسلا نم رمعلا نم كلف روث دلج
 :ىسوم لاق «هبر هب هرمأ ام هل لاقو مالسلا هيلع ىسوم ىلإ توملا كلم عجرف

 هيلع ىسوم حور توملا كلم ضبقف «نآلاف :لاق «توملا لاق ؟كلذ دعب اذامو

 .ةظحللا كلت يف مالسلا

 (4757) "عماجلا حيحص" (1)



 كلم ضبق ثيح :يأ «ةمث تنك ولو» :هيلع همالسو هللا تاولص انيبن لاق

 يف ثيدحلا صن اذه (رمحألا بيثكلا دنع هربق مكتيرأل» ىسوم حور توملا

 .نيحيحصلا

 نيبتي :ىلوألا ةلأسملا «ةلأسم نم رثكأ يف ملكتأ نأ ىلإ جاتحي :نآلا باوجلا

 كلذ ؛فيعضلا وه هفعض يذلا كلذ نأ نيحيحصلا يف ثيدحلا اذه دورو دعب

 نييريثكلا سانلا كئلوأ نم وه فعضملا اذه نأ ينظ يفو «ملع ريغب ملكت هنآل

 ثيداحألا ىلع مكحلا يف مهئاوهأ لقأ مل نإ مهلوقع نومكحيو نوطلسي نيذلا

 نم هومعز ام ىلع ليلدلا ام ءةعوضوم اهنإ اولاق امبرو ةفيعض اهنأب ةحيحصلا

 ّنَحلا َمَبَنا وَلَو# :مهئاوهأل مهعابتاو «مهلوقع مهميكحت وه ؟عضولاو فعضلا
 فعض ناميإلا نآل كلذ [١۷:نونمؤملا] (ُصَرَألاَو ُتاَوَمَّسلا ٍِتَدَسَقَل ْمُهَءاَوْهَأ

 ةهج نمو ؛ةهج نم اذه «ملعلا ىلإ نومتني دق نمم ولو سانلا نم ريثك رودص يف

 اهنأ اهتداع نم يتلا ثيدحلا قرطل ةبعوتسم ةيعاو ةسارد ةنسلا اوسردي مل :ىرخأ

 .لاكشإ نم ضعبلا سوفن يف عقي دق ام ليزت

 :الوأ فلاخ هنأل ؛فيعضلا وه ثيدحلا فعض يذلا نأ ائيي نأ دعب نآلا نحن

 حصأ ةنسلا ءاملع قافتاب امه نيحيحصلاب نايمسي نيباتك اعضو نيذلا نيمامإلا

 اذه سيلو ؛ملسم حيحصو يراخبلا حيحص «ىلاعتو كرابت هللا باتك دعب باتك

 مل نيحيحصلا يف ءاج ثيدح لك ناك كلذلو «لوبقلاب كلذ ةمألا تقلت لب طقف

 نم ءيشب ملسمو يراخبلا ةبترم يف اوناك نيذلا ثيدحلا ءاملع نم دحأ ملكتي

 نمل اًنزو ميقن الف :اًذِإ 87 يبنلا نع اًنيقي ةتباث اهلك ثيداحألا هذهف ءدقنلا

 .اًملع هيف سائلا نظ امهمو هنأش ناك امهم ثيدحلا اذه لثم فعضي

 0 مي |

 ہا



 هيلع ىسوم هبرضي فيك توملا كلم نأ :لاؤسلا هروصي يذلا لاكشإلا امأ

 ءةنسلا نوسردي ال سانلا ءالؤه نأ هتلق امل ةراشإ هيف اذهو :باوجلا ؟مالسلا

 يتأي توملا كلم ناك :لاق حيحص دنسب دمحأ مامإلا دنسم يف ةياور يف :باوجلا

 بجأ :هل لاقف ىسوم ىلإ ءاج امل توملا كلم :اًدِإف ءرشبلا ةروص ىلع سانلا

 لوقي يذلا اذه نأ ىلإ هبتني مالسلا هيلع ىسوم لعجت يتلا ةمالعلاب هءاج ام ؛كبر

 ول اتم ناسنإ يأو ءرشب ةروصب هءاج وهف «هللا نم لسرم كلم وه كحور ملسأ :هل

 فقوم نوكيس ؟هنم هفقوم نوكيس اذامف «كحور يل ملس :لوقيو صخش هءاج

 هيف هكراشي ال ميرك كلمل ةفيظو ىلع ىدعتي هنأل ؛تاذلاب مالسلا هيلع ىسوم

 امف ءكحور ملسأ :لوقيو هلثم رشب ىلإ مدقتي ناسنإ فيكف «نورخآلا ةكئالملا

 اهلصأ نم لوزتو حيطت ةهبشلاو يعيبط رمأ اذه «هنيع أقفف هعفص الإ هنم ناك

 اًنايع سانلا يتأي ناك توملا كلم نأ ىرخألا ةياورلا هذه ركذتن امنيح اهلصفو

 هللا ىلإ هرمأ اكش امل توملا كلم نأ ثيدحلا ةمتت يف نورت كلذب ءرشبلا ةروصب

 ىسوم ىلإ عجار :هل لاقو ةمالع هاطعأ «توملا هركي دبع ىلإ ينتلسرأ :هل لاقو

 نم كلف روث دلج ىلع ثيدحلا رخآ ىلإ كدي عضت نأ كرمأي كبر نإ :هل لقو

 ةالصلا هيلع ىسوم ىلإ ناهربلا اذهب كلملا عجر امل كدي تحت ةرعش لكب رمعلا

 كلت هحور ضبق نآلاف اًذِإ :لاق .توملا :لاق ؟كلذ دعب اذامو :هل لاق مالسلاو

 بلاطلا ناك اّلوأ «باوجلا حضو ؟اًلوأ ملستسي ملو اًيناث ملستسا اذامل ةعاسلا

 كلذل «لسرم هللا نم كلم هنأ ملعي ىسوم ناك امو ءأز هي هنأكف ءرشبلا نم اًرشب

 اهيلإ ىسوم نئمطاو لجو زع هللا نم ةمالعلا هذه هعمو كلملا ءاج املق هبرض

 ال ىسوم :اًَذِإ :نآلاف :لاق «توملا الإ كلذ دعب ام :هباجأو ؛لاؤسلا كلذ هلأسو

 .رشبلا نم رشب هنأ هنظ ىلع لجرلا كلذ نيع أقف هنكلو توملا هركي
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 يف دمحأ مامإلا اهاور يتلا ةياورلا هذه ريسفتب ثيدحلا ىلإ رظنن امنيحف

 نم ثيدحلا اذه نوكي امبر هنأ :لاق نم لوق لطبي لاكشإلا حيطي دنسملا

 ينالفلا ثيدحلا وأ ةينالفلا ةيوارلا لاقي نيح هنأل ؛لطاب مالك اذه «تايليئارسإلا

 ىراصنلاو دوهيلا نم باتكلا لهأ ناك امم هنأ ينعي كلذف تايليئارسإلا نم وه

 اهيفو قحلا اهيفو «مهفالسأ نع اهوقلت يتلا تاياورلا ضعبب مهنيب نوثدحتي

 الو مهوقدصت الف باتكلا لهآ مكثدح اذإ) :مالسلا هيلع لاق كلذل لطابلا

 ال ليصفت كانه نكلو «تايليئارسإلا نم ءيشلا نوك ىنعم وه اذه '”(مهوبذكت

 تايليئارسإلا ؛ءاملعلا بتك ىف ليصفتلا اذه أرقي ام اياق نأ ىملعل هركذ نم دب

 وهو لوألا مسقلا :نيمسق ىلإ مسقنت «ليئارسإ ينبب قلعتت صصق ةياور ىلإ ةبسن

 تاياور هذهو «باتكلا لهأ نع اًمنآ انركذ امك اًيورم ناك ام اًعويشو ةياور رثكألا

 هللا دنع نييرقم نيكلم اناك ام هنأ تورامو توراه اًلثم ةصقك اًدج ةريثكو ةريثك

 ةَفيِلَح ضزألا يف عاج ّينإإل :ةكئالملل لاق امل لجو زع هللا نأو «ىلاعتو كرابت
 ممر ور

 َكَل سدو َكِدْمَحِب ُحّبَسُت ُْسَتَو َءاَمّدلا ٌكِفْسَيَو ايف سي ْنَم ايف لع اولا
 ةكئالملا ءالؤه نحتمي نأ دارأ هللا :لاق [* ٠ :ةرقبلا]4َنوُمَلْعَت ال ام ْمَلْعَأ نإ لا

 ضرألا ىلإ امهلزنأل مكنم نيكلم اوراتخا :لاق ءاهيف لعجتأ :اولاق نيذلا

 لجو زع هللا نأ :اهتصالخ ةليوط ةصق «تورامو توراه راتخاف ؛مهيلتبألو

 اًمالغ التقي ىتح تعنتماف اهسفن نع اهدوارف ةأرماب اونتتفاف ةيرشبلا بوث مهاسك

 رمخلا ابرشف رمخلا مهيلع تضرعف «مارح اذه نأ نوملعي مهنأل اعنتماف كانه

 مهقلع نأب ايندلا يف ىلاعتو كرابت هللا مهبقاعف «ةأرملاب ارجفو مالغلا التقو اركسف

 لفسأ نم ناخدلا جرخيو ىلعأ ىلإ مهلجرأو لفسأ ىلإ مهسوؤر نيسكنم رئب يف

 )١( "ةحيحصلا" )5/١/ 17/(.
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 .مهرابدآ نم جرخيو مهريخانم يف لخديو

 امم يهو :تايليئارسإلا نم هذه :ةقياسلا ةيآلا ريسفت يف ىورت ةصق هذه

 ظالغ ٌةَكَبالَم اَهْيَلَعِلم :ىلاعتو كرابت هلوق يف ةكئالملا يف لجو زع هللا لوق يفانت

 يفانت ةصقلا هذهف (5:ميرحتلا»4َنوُرَمْؤُي اَم َنوُلَعْفَيَو ْمُهَرَمَأ ام هللا وصعب ال ٌداَدِش
 نونزي مهنأ روصتي نأ نكمي ال نوموصعم ةكئالملا نأ حرصت يتلا ةيآلا هذه لثم

 .تايليئارسإلا كلت يف ءاج ام رخآ ىلإ قح ريغب سفنلا نولتقيو

 نم ةياورلا هذه وأ ربخلا اذه لاقي امنيح تايليئارسإلا نم عونلا اذه

 .تايليئارسإلا

 :لوألا مسقلا قاسم قاسي الأ بجي اذه نكلو ليلق هنأ ولو رخآ مسق كانه

 تايليئارسإ هذه :ليئارسإ ينب نع هللا لوسر اهب ثدحتي رابخأ رخآلا مسقلا اذه

 «باتكلا لهأ هيوريام ليبق نم تسيلو اهب ثدح ة# يبنلا نأل ؛ةحيحص

 امنيب :مالسلا هيلع هلاق دحاو ثيدحب ركذن نأ سأب الو ءةريثك اذه يف ةلثمآلاو

 :لوقي باحسلا نم اًنوص عمس ذإ «ضرآلا نم ةالف يف يشمي مكلبق نمم لجر
 باحسلا عم هجوتو ضرألا يف يشمي يذلا لجرلا بجعتف ءنالف ضرأ قسا

 ىأرف لجرلا اذه لطأف «ناتسب يف رطملا نم هنوحشم غرفي باحسلا ىأر ىتح
 نم هعمس يذلا مسالاب هامس هنأكو هيلع ملسف «هضرأ يف لمعي ناتسبلا بحاص

 مسالا اذه عمس هنأ ةصقلا هيلع صقف ؟كملع ام :هل لاقو لجرلا بجعتف ءامسلا

 يتلا ضرألا هذه ىلإ قلطني نأ باحسلا نورمأيو باحسلا ةكئالملا هب بطاخي
 يننأ ىوس ماركإلا اذه هللا نم قحتسأ اًرمأ ملعأ ال ؟كاذ مف ءاهيف لمعت تنأ

 ثلث :ثالثأ ةثالث اهديصح لعجأف ءاهدصحأ مث اهعرزأف «ضرآلا هذه كلمأ

 ىلع هب قدصتأ رخآ ثلثو «يلايعو يسفن ىلع هقفنأ ثلثو «ضرألا ىلإ هديعأ
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 تابجاولا هذهي كمايقب :ينعي ءاذه وهف :لجرلا هل لاقف :يلوح نيذلا ءارقفلا

 ."”باحسلا كل رخس ثيح ةيهلإلا ةيانعلا هذه تققحتسا

 هللا لوسر وه ؟هب ثدح يذلا نم نکل :ليئارسإ ينب نع ثدحتي ثيدح اذه

 * ىَحوُي یخو الإ َّوُم نإ ..ىوهلا قطني ال هنأب ميركلا نآرقلا يف فوصوملا لت
 ركذو :لاقؤت## يبنلا نعو «نيحيحصلا يف ءاج ماد ام ثيدحلا اذه اًذإف (؛:مجنلا)

 الو ناك اذإو :ىنعملاب تايليئارسإلا نم اذه :لوقن نأ اتل زوجي ال :اًدِإف .ثيدحلا

 ... هب ملكت يذلا وه كلاي يبنلا نكل تايليئارسإلا نم هنأب كلذ ديقنف دب
 ٠٠:۱۰۹:۳۷( /۱۲) "تارامإلا ىواتف"

 (ريكنو ركنم)

 ريكنو ركنم ةيمست باب |[ ]

 رابخألا هب تءاج ام ىلع هيبنو هنيدو هبر نع هربق يف ريكنو ركنم لاؤسو الهأ هل

 :[الئاق '' مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا نعو او للا لوسر نع

 ريكنو ركنمب نيكلملا ةيمست الإ ةرتاوتم [ربقلا يف لاؤسلا رابخأ يأ] يهو

 .(1791) " ةحيحصلا " يف جرخم نسح دانسإب ثيدح هيفف

 .(886 ص )"ةيواحطلا نتم ىلع قيلعتلا"

 ١95( /۳) "ةحيحصل | " (585 5 مقر) "عماجلا حيحص "0



 (ماحرألاب لكوملا كلملا)

 ؟محرلاب لكوملا كّلملا لسري ىتم باب [١1١؟7]

 :[لاق هنأ لِي يبنلا نع يور]

 اكلم اهيلإ ثعب ةليل نيعبرأ وأ ءًاموي نيعبرأ محرلا يف ةفطنلا ترقتسا اذإ»

 براي :لوقيف «هل لاقيف ؟هلجأ ام بر اي :لوقيف :هل لاقيف ؟هقزر ام براي :لوقيف

 .« ملعيف ؟ديعس وأ يقش بر اي :لوقيف «ملعيف ؟ىثنأ وأ ركذ

 .(فيعض)

 :[مامإلا لاق]

 دوعسم نبا ثيدحل فلاخم هدانسإ فعض عم ثيدحلا رهاظو :تلق

 ةقلع كلذ يف نوكي مث ءاموي نيعبرأ همأ نطب يف هقلخ عمجي مكدحأ نإ» :ًاعوفرم

 «حورلا هيف خفنيف كلملا لسري مث «كلذ لثم ةغضم كلذ يف نوكي مث «كلذ لثم

 " ةنجلا لالظ " يف جرخم وهو «هيلع قفتم ثيدحلا « ... تاملك عبرأب رمؤيو

(۷0). 

 ضعبلا مهوتي دقو . ةثلاثلا نيعبرألا دعب لسري امنإ كلملا نأ يف حيرص اذهف

 هللا لوسر تعمس :لاق يرافغلا ديسأ نب ةفيذح ثيدحل اضيأ فلاخم اذه نأ

 ءاهروصف اكلم اهيلإ هللا ثعب ؛ةليل نوعبرأو ناتنث ةفطنلاب رم اذإ) :لوقي ع

 ؟ىثنأ مأ ركذأ بر اي :لاق مث ءاهماظعو اهمحلو اهدلجو ءاهرصبو اهعمس قلخو
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 . ثيدحلا « ... ؟هلجأ بر اي :لوقي مث «كلملا بتكيو ؛ءاش ام كبر يضقيف

 . (19 /۸) ملسم هجرخأ

 ةفطنلا ريوصت لجأل وه امنإ هيف كلملا ثعب نأل امهنيب ةفلاخم ال :لوقأف

 " مث " نإف :".. براي :لاق مث" :هلوق ليلدب دعب اميف يهف ةباتكلا امأو ءاهقيلختو

 ثيدح نأ امك «دوعسم نبا ثيدحب هريسفت نكميف مولعم وه امك يخارتلا ديفت

 يف ركذ هل دري ملامم قيلختلاو ريوصتلا نم ةفيذح ثيدح هدافأ ام هيلإ مضي اذه

 .ضراعتت الو ثيداحألا عمتجت كلذبو ؛دوعسم نبا ثيدح

 دمحأو ء(۲۷۸/۳)" لكشملا " يف يواحطلاو «ملسم دنع ةياور يف معن

 ةفطنلا ىلع كلملا لخدي " :هظفلو ؛ةمجرتلا ثيدح ىنعمب ةفيذح نع (۷ /5)

 يقشأ بر اي :لوقيف ؛ةليل نيعبرأو ةسمخوأ نيعبرأب محرلا يف رقتست ام دعب

 . ثيدحلا " ... نابتكيف ؟ديعسوأ

 هلبق يذلا ظفللا ءوض ىلع همهف نم دبال نكل ؛ثيدحلل دهشي هرهاظب اذهف
 ريوصتلا لجأ نم نيعبرألا دعب كلملا لوخد نإ :لاقي نأب كلذو «هب هريسفتو
 نم مهفي راصتخا ظفللا يفف ءقبس امك ةثالثلا راوطألا دعبف ةباتكلا امأو «قتيلختلاو

 .ملعأ ىلاعت هللاو . دوعسم نبا ثيدح نمو مدقتملا ظفللا

 .(7 45 /ه)" ةفيعضلا"

 قي عا |

 ہک تا



 (ةرايسلا ةكئالملا)

 ةرايسلا ةكئالملا ركذ باب [١؟7]

 :[ هلا لوسر لاق]

 ( ...ركذلا سلاجم نوغتبي الصف ةرايس ةكئالم ىلاعتو كرايت هلل نإ

 .ثيدحلا

 :[مامإلا لاق]

 مهنإ :يأ ءةياهنلا يف امك بوصألاو رثكألا ىلع داضلا نوكسب :[ًالضف]

 ال ةرايسلا ءال وهف ؛قئالخلا عم نييترملا نم مهريغو ةظفحلا ىلع نودئاز ةكئالم

 .يووئلا هركذ .ركذلا قلح مهدوصقم امنإو «مهل ةفيظو

 .(5119/ /؟) "بيهرتلاو بيغرتلا ىلع قيلعتلا"



 (لامعألا ضرعب لكوملا كلملا)

 لامعألا ضرعب لكوملا كّلملا ركذ باب [١؟؟4]

 سيمخلاو نينثالا موصي ناك لاب يبنلا نأ ًاضيأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 سيمخلاو نينثالا موي نإ» :لاقف ءسيمخلاو نينثالا موصت كانإ هللا لوسر اي ليقف

 .(هريغل حيحص)

 :[مامإلا لاق]

 ال :يأ (امهعد) ىنعمف «لامعألا ضرعي يذلا كلملل باطخلا نأ رهاظلا

 نم اهوحمي وأ هتائيس ىلع كلملا برضي دحأل رفغ اذإ هلعل وأ ءامهلمع ضرعت

 .(445 /1) "بيهرثلاو بيغرتلا ىلع قيلعتلا"

 ؟نويبوركلا ةكئالملا مه نم باب ]1°[

 ؟نويبوركلا ةكئالملا مه نم :لئاسلا

 ركذ هيف ثيدح ٌتملع اميف تبثي مل ؟نويبوركلا ةكئالملا مه نم :خيشلا

 وحن ذنم مسالا اذه نأ ةقيقحلاو نويبوركلا ةكئالملا ؛ةكئالملل مسالا اذه

 لقأ مل نإ تائم يف اهتأرق تنك يتلا ثيداحألا يف يبرم نكي مل ةنس نيثالث
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 نم مسوم يف ىنم يف مسالا اذه تعمس ىتح ةطوطخم اهرثكأ بتكلا فولأ

 ضعب عم ثدحتأ ىنم مايأ نم ٍةليمجو ةئداه ٍةليل يفاسلاج تنك «جحلا مساوم

 خيش انيلع لخد امل «مهريغو نييروسلاو نييرصملا ةنسلا راصنأ نم انناوخإ

 وه لخد مالكلا نع ًاليلق تفقوت نأ دعبو عمتساو سلجو ملس هب سأب ال هتمس

 نولمحيو رهزألا يف اوسرد نيذلا نم هنأ همالك نم نيبت ملكتي عوضوملا يف

 ضععبب رثأتم هنأو ديحوتلا ةوعد وأ ةيفلسلا ةوعدلل اًضغب مهسوفن اياوط يف
 ناك ءاوس مالسإلا دالب لك يف ديحوتلا ةعامج ىلإ بسنت يتلا ةبذاكلا ىواعدلا

 ةوعد نأ لوقيو مجهتي هب اذإو «ناكم ريغ يف وأ ايروس يف وأ رصم يف وأ انه

 .تاقولخملاب هللا نوهبشي مهنكلو ؛ةديج ةوعد مسالا اذهب نييباهولا

 ؟كلذ فيك :هتلأسف

 ال وهو نآرقلا ىَّلطخي هللا ناحبس - لجو زع هللا نأب نولوقي مهنإ :لاق

 مأ ؟مهلوق اذه له :هل تلقف «ىوتسا شرعلا ىلع هللا نأب نولوقي :لاق - رعشي

 ءىنعمب ةيآلا هذه نورسفي مهنأب وه ينعي لاقف كردتسا ؟نيملاعلا بر لوق

 فالخلا ... يخأ اي :هل تلق ء«هشرع ىلع دعاق هللا نأ ىنعمب ةيآلا نورسفي

 لطاب اذهف نيقولخملاب نيملاعلا بر هيبشت يف سيل مهيفلاخم نيبو مهنيب

 حيحصلا مأ ءاليتسالا ىنعمب ءاوتسالا ليوأت حصي له فالخلا امنإو «قافتالاب

 نأ اًدج يعيبط رمأو «ًاليوط عوضوملا اذه يف تلخدو ءالعتسالا وه ءاوتسالا نأ

 هذهب كسمت وهف «ةيقوفلا ةفص هلل نأ ةيئزجلا هذه يف ةيفلسلا ةديقعلا ةصالخ

 اننأ كلذ ىنعم «شرعلا قوف نوكي لجو زع هللا نأ لوقعملا نم له :لاقو

 هللا لعجت ةديقع نم أربتن نحنو مكنم مهو اذه ءال :هل تلق «ناکم يف هانعضو

 ةقيرطب هعم ةشقانملا تأدب مث ؛ريبكلا يلعلا وهو ناكم يف روصحم لجو زع
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 ؟هعم ءيش الو ناك هللا نأ يف يعم تنأ له :هل تلق ةصاخ

 اًعبط :لاق

 ؟شرع كانه ناك لهف هللا ناك نيح :تلق

 ال :لاق

 شرعلا قلخ مث هعم ءيش الو هللا ناك نذإ

 معن :لاق

 ؟انقوف يذلا امف ضرألا يف نآلا نحن :هل تلقف هعم تلسلست

 ؟مث ايندلا ءامسلا :لاق

 ؟ةعباسلا قوف اذام :تلق ءةعياسلا ىلإ انلصو نأ ىلإ ءةيناثلا

 شرعلا :لاق

 ؟شرعلا قوف اذامو - دهاشلا انهو - تلق

 نويبوركلا ةكئالملا :لاق

 ةكئالملا ؟اذه ام :تلق ؛ةنس نيثالث وحن ذنم مسالا اذه عمسأ ةرم لوأل

 شرعلا قلاخ وه شرعلا قوف يذلا نأ فرعن نحن ؟شرعلا قوف نويبوركلا
 ءيلعتسا يأ ىوتسا شرعلا ىلع هنأب اهل فلسلا ليوأتو ةقباسلا ةبآلا ليلدب

 :ةلأسملا هذه يف نيريتعملا لاق امكو

 لاصتاو نكمتلا فصو الب 6 نكل شرعلا قوف شرعلا برو

 مه شرعلا قوف يذلا نأ ةرم لوأل عمسأ انآ نكل ؛نيملاعلا نع ينغ هللاف

 مك



 نومسي ةكئالم كانه نأ :الوأ تابثإ يف ةيآ كدنع له «نويبوركلا ةكئالملا

 ؟نويبوركلا ةكئالملاب

 ال :لاق

 ؟ةيمستلا هذهب هيف مهركذ ءاج هنأ يف ثيدح كدنع له «بيط :تلق

 ال :لاق

 نويبورك ةكئالم شرعلا قوف نأ ةديقعلا هذهب تئج نيأ نم نذإف :تلق

 فيرشلا رهزألا يف انخياشم انوسرد اذكه :لاق

 مهسورد يف ةبلطلا ىلع نوررقي رهزألا ءاملع نأ ملعأ انآ ءابجع اي :تلق

 ال ةحيحصلا داحآلا ثيداحأ :مهل نولوقي هقفلا لوصأو دئاقعلا لوصأب قلعتي ام

 يف الو نآرقلا يفال ةروكذم تسيل ةديقع مكونقل فيكف «ةديقع اهب تبثت
 ؟متدقتعا فيك ؟ةنسلا

 كئلوأ شرعلا قوف نأ به :هل تلق ؛مالكلا ٌتعبات مث «لجرلا تهبف

 فقو «لجرلا فقو «مهقوف اذامف «نويبوركلاب مكدنع نومسملا ةكئالملا

 نوكيف نك نم قتشم ناكو ءهعم ءيش الو هللا ناک هعم تمدق تنك دقو «ناريح

 ىلإ انلصو ام نأ ىهتنا اذإف :ناكف نك هقلخل هللا لاقف كانه ءيش نكي ملف

 ةكئالملا ءالؤه قوف اذامف ؛ةكئالملا كئلوأ شرعلا قوف نأ كمعزبو شرعلا

 ؟دوجو مأ مدعأ

 ىلاعتو كرابت هللا قلخي نأ لبق ءيش ال نأ انقفتا انك انأل مدع ءال :لاق

 نكي ملائيش هللا قلخي نأ لبقف نذإ ءهعم ءيش الو هللا ناك ءضرألاو تاوامسلا

 و م



 الو نويبوركلا ةكئالملا شرعلا قوف نأ ىلإ ملعلا كب ىهتنا اذإف ءيش كانه

 كرابت هللا نأب نويفلسلا لاق اذإف قلخلا ىهتنا هنآل نوك نم كلذ ءارو ءيش

 هللا اورصح مهنأ ىلإ مهنوبسنت اذاملف «ىلعتسا يأ ىوتسا شرعلا ىلع ىلاعتو
 رخآ انيأر يفو دودحمو روصحم نوكلا نآل كانه نوك الو هنوك يف لجو زع

 دعب ءيشالو نويبوركلا هيلعو شرعلا تنأ كيأر يف ءشرعلا هالعأو نوكلا

 مهنأل ؛حلاصلا فلسلا ةديقع يه امنإ ًالقنو ًالقع ةحيحصلا ةديقعلا نذإف ءكلذ

 وه امنإ شرعلا ءارو كانه ناكم ال هنأل ؛نومعزت امك ناكم يف هللا اولعجي مل

 متررف امنيح مكنأ متنأ مكلاب ام نكلو «ىلاعتو كرابت هللا الإ ضحملا مدعلا

 شرعلا دعب ام نأل ناكم يف سيل هللا نإف هنم ءارب مهو هيلإ نييغاسلا متبسن امم

 نم نورفت متنآ مكلاب ام نکل «یوتسا شرعلا ىلع وهف اًناكم سیلو اًنوك سيل
 يف سيل هنأل ؛اًمامت هيزنتلا ةفص يهو ىلاعتو كرابت هلل ةفصلا هذه تابثإ

 يذلا هنوك يف هنورصحت ناكم لك يف هللا نإ نولوقت متنأو فيكف «نوكلا

 نحن انسلو «ةمسجملا متنأو ةهبشملا متنأف هوجو هل نكي مل نأ دعب هقلخ

 ْعيِمّسلا وهو يش ِهِلْئِمَك سيَ :ىلاعت لاق امب نولئاقلا الإ نييفلسلا رشعم

 اًهيزنت ىلاعت ههزنن اهيفرطب ةيآلا هذه نم ساسأ ىلعو [١١:ىروشلا]#ريِصَبلا

 .هلالجو هتمظعب قيلي امك تافصلا هل تبثنو الماك

 0: 1ر1 /۹۷) "- رثألا- ةدج ىواتن"
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 (نجلاو سنإلا جوازت)

 ؟نجلا عم سنإلا جوازتي له باب 53

 :[لاق هنأ اپ يبنلا نع يور]

 مكيف مهبسن رثكيو ؛مكئاسن نم نجلا دالوأ مكيف رثكت ىتح ةعاسلا موقت ال»

 .«مكنيد نع مكودري ىتح ؛نآرقلاب مكولداجي ىتح

 .(ًادج ركنم)

 :[مامإلا لاق]

 ديعلا قيقد نبا نيدلا يقت مامإلا ةياور نم «نازيملا» يف يبهذلا ركذ :(ةدئاف)

 - لوقي (نيدلا زع :ينعي) يملسلا مالسلا دبع نب دمحم ابأ انخيش تعمس :لاق

 باذكو :هل تلقف . باذك يعيش ءوس خيش وهوا :-يئاطلا يبرع نبا ركذ ىرجو

 نأل ؛لاحم اذه :يبرعلا نبا لاقف «نجلاب جيوزتلا قشمدب انركاذت ؛معن :لاق ؟ًاضيأ

 فيطللا حورلا فيثكلا مسجلا قلعي نلو «فيطل حور نجلاو فيثك مسج سنإلا

 قفتاف ؛دالوأ ثالث اهنم تقزرف ةينج تجوزت :لاقف !ةجش هبو هتيأر ليلق دعب مث .

 اهرأ ملف ءتفرصناو «ةجشلا هذه هنم تلصح مظعب ينتبرضف ءاهتبضغأ ينأ ًاموي

 يبرع نبا خيشلل مالسلا دبع نب زعلا بيذكت ىلع هللا همحر يبهذلا قلعو .(دعب

 عوجلاو تاولخلا هيف ترثأ نكل ؛ًابذك دمعت نيدلا ييحم نم يدنع امو" :هلوقب

 .«نونج فرطو ًالايخو ًاداسف
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 دشأ نوركنتسي ءاملعلا نأب ءارقلا ريكذت وه امثإ ةدئافلا هذه ركذ نم ضرغلاو

 ىتح ءامهقلخ ةعيبط فالتخال ؛نجلاو سنإلا نيب جوازتلا ةيناكمإ راكنتسالا

 يف هعمسن امف «رم امهالحأو :نونجلا نم عونب وأ بذكلاب كلذ ىعدا نم اومهتا

 ال نمم ةعماجملاب ةيجوزلا شارف يف نهو نرعشي ةوسنلا ضعب نأ نم نامزلا اذه

 ضعب كلذ لغتسيو «ناسنإلا ينبب هبعالتو «ناطيشلا ةسوسو نم الإ وه نإ «هنيري

 كلذ ءانثأ يف نوبكتريو «يسنإلا نم ينجلا جارختسا ةنهم نوطاعتي نيذلا كئلوأ

 ةملاكم :لثم ءةنسلا يف دراو ريغ وه امم - تاذوعملاو نآرقلا ةوالت ريغ - ًارومأ

 لك يف مهقيدصتو !مهبهذمو مهنيد نعو ءةيفخلا رومألا ضعب نع هلاؤسو ينجلا

 نم مهنمؤم اوفرعي نأ سنإلل نكمي ال ؛بيغلا ملاع نم مهو !هب نوربخي ام
 ناهكلا نايتإ مرح دق ةا يبنلا ناك اذإو «مهنم بذاكلا نم قداصلاو «مهرفاك

 ىلإ نوقليو عمسلا نوقرتسي اوناك ءالؤهو ءنجلا نولاوي نمم مهنأل ؛مهقيدصتو

 يف امك ؛ةبذك ةئم نم رثكأ هعم نوطلخيو اوقرتسا ام سنإلا نم مهئايلوأ

 .«حيحصلا»

 مهئايلوأ نايتإ ًامرحم نوكي نأ ىلوألابف ؛ًامرحم ءالؤه نايتإ ناك اذإ :لوقأ
 ضعب مهل نوضقيو «مهنومدختسيو ةرشابم نجلا نوبطاخي نيذلا سنإلا نم
 هلوق كلذو ؛ةيلهاجلا يف رمألا ناك امك ؛هللا ليبس نع مهولضيل «مهحلاصم

 ْمُموُقاَرَف نجلا نم لاج رب َنوُدوْعَي سنإلا نم لاج َناَك ُهَّنَأَو# :ىلاعت

 .[<:نجلا]4اَقَهَر

 /۱۲)"ةغيعضلا" ۲/ ٦٠١١-۳ ٠(.



 هنم باب [١؟؟1/]

 كلذف ءهعم عماجف «هليلحإ ىلع ناجلا ىوطنا ؛مسي ملو لجرلا عماج اذإ)

 .«[55:نمحرلا#1 ناَجالَو ْمُهَلْبَق نإ َنُهّْثِوْطَي 1 :هلوق

 .(عوطقم ركنم)

 ةرامع نب دمحم ينثدح :(۸۸ /۲۷) «هريسفت» يف يربطلا ريرج نبا هجرخأ

 نع دوسألا نب نامثع نع يملسألا ىلعي نب ىيحي انث :رماع نب لهس انث :يدسألا

 . هيلع ًافوقوم هركذف . . . :لاق دهاجم

 ءيطرش نم سيل ناك نإو - «ةلسلسلا» هذه يف رثألا اذهل يداريإ نأ ملعاو

 ضعب تيأر يننآل ؛- هئاهو نع فشكلاو هجيرختل ًارطضم يسفن تدجو دقف

 «هعماج) يف يبطرقلاك ؛تاملسملا قاسم هوقاس دق مهريغو نيرسفملا نم ءاملعلا

 حور» يف يسولآلاو ء(۲۴۳ /۳) (ريدقلا حتف» يف يناكوشلاو ©

 :ءارسإلا ةروس يف ميجرلا سيلبإل ىلاعت هلوق هب اورسفو )١١9/175(! «يناعملا

 «حتفلا» يف رجح نبا ظفاحلا كلذكو لب «ٍدالْوَألاَو ٍلاَوْمَألا يف ْمُهْكِراَكَو . . .

 ؛(ًادبأ ناطيش هرضي ملا : ل, هلوق ريسفت يف ءاملعلا فالتخا ركذ امل (۲۲۹ /۹)

 هرضي مل :ليقو» :هلوق اهنم ركذ ام رخآ ناكف ”هلهآ لجرلا نايتإ ءاعد يف

 اذه لعلو :(لاقو . هركذف) . . . دهاجم نع ءاج امك همأ عامج يف هيبأ ةكراشمب

 !«ةبوجألا برقأ

 ناكف !هدانسإ لاح فلاخي ؛مزجلا ةغيصب «. . . ءاج امك" :هلوق :لوقأف

 .[هنم] .(۲۰۱۲) "ءاورإلا" يف جرخم وهو «سابع نبا ثيدح نم هيلع قفتم (۱)
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 يفررقملا وه امك ؛(يور امك» :هلوقب كلذ ىلإ ريشي نأ ظفاحلا ىلع بجاولا

 . هدحاو

 رمألا اذه لثم يف اميس الو «نيثدحملا دنع فيعض لسرملاو «ًالسرم ناكل ؛هعفر

 دقو !؟واو عوطقم وهو فيكف «هيلإ كلذب دنسلا حص ول هلك اذهو «بيرغلا يبيغلا

 رشبلا ءاسن عماجت نجلا نأ ىوعد نإ مث :هلوقب هدر ىلإ يسولآلا ةمالعلا راشأ

 عيمج دنع ةمّلسم ريغ ىلاعت هللا مسا اوركذي مل اذإ نهجاوزأ عم ًايقيقح ًاعامج

 امك دارملا يف صن ريغ «ٍدالْوألاَو ِلاَوُمَألا يف ْمُهُكِراَشَو# :ىلاعت هلوقو ءءاملعلا

 . (ىفخي ال

 رثأ بسن هنأ وهو «رخآ مهو يف عقوو «مدقت امل فلاخم ميمعتلا نم هلاق امو

 !ًاعم امهنرق ؛- يرصبلا وهو - ًاضيأ نسحلل دهاجم

 وحن رخآ ظفلب دهاجم رثأ ليبق ظفاحلا هركذ نسحلا رثأ نإف ؛أطخ اذهو

 نأ تلمح نإ ىجري ناكف» :هرخآ ىف لاق هنأ الإ ؛ًافثآ هيلا راشملا سابع نبا ثيدح

 (هفلصم) ىف وهو «قازرلا دبعل ظفاحلا هازعو .«ًاحلاص ًادلو نوكي

 .هنع حيحص لئسب 0 ١۷/۱)

 ناكمإ يف كش الو» :لاقف ؛ىرخأ ةبيرغب ءاج - هللا همحر - يسولآلا نإ مث

 لديو «ىلاعت هللا مسا ركاذلا ريغلا اهجوز عم نوكي نأ نودب ةيسنإ ينجلا عامج
 نميلا لهأ نم موق بتك :لاق يديبزلا دواد نب ديعس نامثع وبأ هاوو ام كلذ ىلع

 ديري هنأ معزي نجلا نم ًالجر انهاه نإ اولاقو ؛نجلا حاكن نع هنولأسي كلام ىلإ
 ٌةأرما تدجو اذإ هركأ نكلو ؛نيدلا ىف ًاسأب كلذب ىرأ ام :لاقف (!) ؟لالحلا



 . «مالسإلا يف داسفلا رثكيف !نجلا نم :تلاق ؟كجوز نم :ليق لماح

 وهو !كلام نع رثألا اذهب روكذملا ناكمإلا ىلع هلالدتسا ةبارغلا هجوو

 . ًانتمو ًادنس - يدقن يف - لطاب

 نبا هللا دبع هبذكو «يئيدملا نبا هفعض يديبزلا دواد نب ديعس نإف ؛دئسلا امأ

 لاقو .«بيذهتلا»و (دادغب خيرات» يف هتمجرت يف ةروكذم ةصق يف غئاصلا عفان

 نع ثدح» :هريغو بيطخلا لاقو . «ةعوضوم ثيداحأ كلام نع ىور» :مكاحلا

 لحت ال :(7 780 )١/ «ءافعضلا» ىف نابح نبا لاقو .«ةراكن هثيداحأ ىفو «كلام

 .(رابتعالا ةهج ىلع الإ هثيدح ةباتك

 جيوزت يف لوقي نأ - كلام مامإلا هقف ىلع - ًادج دعبتسأ ينإف ؛نتملا امأو

 امك - حاكنلا طورش نم نأل كلذ !«نيدلا يف ًاسأب كلذب ىرأ ام» :ينجلاب ةيسنإلا

 الو لب ءرفاكب ةملسم جيوزت زوجي الف . لقألا ىلع نيدلا يف ةءافكلا - مولعم وه

 ال مهو ءاهل وفك ينجلا اذه نأ اوملعي نأ ًاضيأ دوهشللو اهيلول نيأ نمف «قساغفب

 ىلع هتيؤر نكمي الو !ليمجو بطاخ لجر ةروصب مهل رهظ دق هنإف !؟هنوفرعي
 . نآرقلا صنب هتقيقح

 قيبطت نكمي فيك ٍيئايحو «ةيناويح وأ ةيناسنإ ىرخأ ةروصب لثمتيدقو

 فالتخا عم - اهريغو ةقفنلاو راهظلاو قالطلاك - نيجوزلا يف ةفورعملا ماكحألا

 لب - لطُبلا اذه لثم ىفخي نأ بئارغلا برغأ نم اهنإ !هللات !؟امهقلخ ةعيبط

 لوق هلك كلذ نم برغأو . - هلوانل هللا رفغ - يسولآلا ةمالعلا ىلع - فخّشلا

 ةعومجم - ٠۲١ ص) «ةلاسرلا مومع يف ةلالدلا حاضيإ» ةلاسر يف ةيميت نبا

 ريثك اذهو دلو امهنيب دلويو «نجلاو سنإلا حكانتي دقو» :(ةيريئملا لئاسرلا
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 مالحألا تافيعضلا ةوسنلا ضعب نيب فورعم وه ؛معن :لوقأو !!«فورعم

 جاوزتلا ىلعو ًالوأ دلاوتلا ىلع يلقعلاو يعرشلا ليلدلا نأ نكلو «لوقعلاو

 لبق قباسلا ثيدحلا تحت هتركذ امم تملع دقو !تاهيه تاهيه !؟ًايناث يعرشلا

 جوزت هنأ هءاعدا يفوصلا يبرع نبا ىلع يبهذلاو مالسلا ديع نب زعلا راكنإ اذه

 مالك رظناو !!!دعب اميف اهاري دعي مل هنأو !!دالوأ ةثالث اهنم قزر هنأو !!ةينج

 نم وهو «يلاتلا ثيدحلا تحت يتأي اميف يبرع نبا ىوعدل لطبملا يرزاملا

 .نجلاو سنإلا نيب جوازتلا ةفارخ قيدصت ىلع دعاست يتلا ثيداحألا

 .(0 177-8 /۱۲)" ةفبعضلا"

[1A1هنم باب  

 :[لاق هنأ ياي ي بتلا نع يور]

 .«ًاينج سيقلب يوبأ دحأ ناك»

 . (ركنم)

 :[مامإلا لاق]

 نيابتل ؛لوقعلا نم ركنتسم ةينج سيقلب مأ نأب لوقلاو» :يدرواملا لاقو

 نجلاو ينامسج يمدآلا نأل ؛نيّسجلا قرافتو «نيعبطلا فالتخاو نيسنجلا

 ءران نم جرام نم ناجلا قلخو «راخفلاك لاصلص نم يمدآلا هللا قلخو «يناحور

 . (فالتخالا اذه عم لسانتلا ليحتسيو «نيابتلا اذه عم جازتمالا عئتميو

 عوج نم ينغيالو نمسي ال امب هدر مث «(۳۱۳ /۱۳) هنع يبطرقلا هاكح



 ؛مدقت امك هدعبتسي هنإ لب ؛هكردي ال ًاضيأ هنكلو ءهليحي ال لقعلا معن :لوقأف

 وهو «حصيال هيلإ راشأ يذلا ربخلاو ءًاحيرص ًاحيحص ًاصن بلطتي هب ناميإلاف
 «هتراكن تفرع دقو «هلبق جرخملا دهاجم رثأ ىلإ راشأ مث .اذه ةريره يبأ ثيدح

 ةمالعلا باوج قبسو :؟ِدالْوَألاَو ٍلاَّوُمَألا يف ْمُهْكِراََقَول :يئآرقلا صنلا ىلإو

 . روكذملا رثألا تحت هنع يسولألا

 لوقو هركذ نأ دعب لاقف ؛ةمجرتلا ثيدح راكنإب حرص دق يسولآلا تيأر مث

 لوق ركذ مث . «ربخلا ةحص مدع هيلع لوعي نأ يغبني يذلاو» :مدقتملا نايح يبأ

 ؛تافارخلاب ءيش هبشأ تاياكحلا نم ركذام نأو . . .» :دازو ءمدقتملا نايح يبأ

 لئاسلا عفصي ؛ليق يذلا نجلاو سنإلا نيب حكانتلا عوقو ريدقت ىلع رهاظلا نإف
 . «امهنيب دلاوت نوكي ال نأ هلهجو هتقامحل ؛هنع

 ركذي مل لئاسلا نإف ؛ةميلس ريغ ؛خلإ «. . . عفصيا :هلوق نم هترابع :لوقأو

 . رظنيلف !قايسلا يف

 .(508/7/17-511)" ةفيعضلا"

 هنم باب 11۲۲۹|

 ىدحإ نم هجاوز له «هنيدب يعاولا ةديقعلا حبحص ملسملا جاوز له :لاؤس
 مآ لالح اذه له هثودح نكمم ناك نإو ؟ثدحي نكمم اذه له :نجلا تايتف

 ؟هوركم مأ مارح

 نم :لاق ؟تيم مآ وه يحأ رضخلا نع لئس امل يراخبلا هللا محر :خيشلا

 ةأرما نم جوزتي لجرو ؟نجلا ام نجلا ملعن اذامو ؛كفصنأ امف بئاغ ىلع كلاحأ

 ..اهؤام بلغ اذإ وأ نج وأ سنإ لسنلا لاح نوكيس اذام «ةينج



 مامإلل «نازيملا» باتك يف ةركنلا يبرع نب نيدلا ييحم ةمجرتب انركذي اذه

 لوقي ناك :لوقي «هفوصت يف فارحنالا نم هيلع ناك امب همجرت ام دعب «يبهذلا

 لئس املف «هنيبج بصع دقو ًاموي يئرف :لاق ءنجلا عم سنإلا جوازت ةيناكمإ مدعب
 ينجم يسأر يف باقبقلاب ينتبرضف ةينجلا يتجوزو انأ تفلثخا :لاق كلذ نع

 يف ًازمغ يبهذلا مامإلا كلذ ربتعاف «هتبرض ةينجلا هتجوز نأل ةباصعلا هذهف

 ءران نم قلخو نيط نم قلخ :نكمي ال اذه نأ مایآ لبق لوقت تنك تنأو «هقدص

 .باقبقلا نع ملعأ هللا «باقبقلاب كتبرض ةينجلا كتجوز نأ :لوقت نآلا كلاب امف

 )٠٠١:٠١:۹۹4/۱۳( "رونلاو ىدهلا"

 ؟تويبلا نوقرخي نجلا له باب [۱۲۳۰]
 نحلاو سنإلا نيب جوازتلا ةلاحتسا لوح مالكو

 هوقرحأ يذلا نأ مالكلا لالخ نم ينعي يعّذي وهو قرح [هتبب] لجر :لئاسلا

 هنأ عم نآلا سنأ وبأ فوشأ ..اذه لاجملا يف نيصصختم خئاشمب اوتأف ءنجلا مه

 .سنأ وبأ كيأر امف رضح

 قرتحاف يقري ناك.. لضافألا انناوخإ دحأ تيب اوقرحأ دقو نولعفي :ةلخادم

 تيبلا ىلع اولخد نيذلا ىتح ءهيف تّبش رانلا الإ ىأر ام «ببس يأ نودب هتيب

 .يدام ليلحت اهل ام رانلا اودجو

 ؟نجلا عنص نم اذه نأ تفرع فيك لئاس كلأس وأ لئاق كل لاق ول :خيشلا

 .ةبرجت الإ ليلحت هيفام :ةلخادم

 وهام ..اهيلإ أجلت ًامئاد دنتسم كل تراص «ةبرجتلا ةملك كتبجعأ :خيشلا

 ؟باوجلا



 .نجلا نم ىذأل ضرعتي جلاعي يذلا انخيش :ةلخادم

 ؟باوجلا وه ام :خيشلا

 ..قيدصتلا الإ هب عنقي يدام باوج يف ام :ةلخادم

 .ينعي ةيقوذ ةيفوص تراص ..ةيفوص تراص هذه :خيشلا

 .رهاظ ببس كانه ام ..ببس يأ كانه ام «.. انخيش ببس كانه ام :ةلخادم

 .كيف هللا كراب :خيشلا

 .معن يرهاظ ببس :ةلخادم

 ؟حص ةيفخ بابسأو ةيرهاظ بابسأ :نيمسق بابسألا :خيشلا

 .معن :ةلخادم

 ؟حيحص «ةيحور بابسأ هيفو ةيدام بابسأ هيف كرطاخ لجأ نمو :خيشلا

 .معن :ةلخادم

 ..يكحأ انأ ىتح :خيشلا

 ؟ةمسقلا ببس وهام :ةلخادم

 ؟معن :خيشلا

 .كتمسق :ةلخادم

 بيرق نوكأ لجأ نم «تنآ كرطاخ لجأ نم هذه ةمسقلا تمسق انأ :خيشلا

 .كنم ًامئاد

 الح



 .كيف كرابي هللا :ةلخادم

 ةيحور بابسأ يف مث :ةيفخو ةرهاظ :نيمسق ةيداملا بابسألا نأ :خيشلا

 نمحرلا هفصو يذلا ناجلا اهنمو حاورألا اهنم ةيونعملا بابسألا هذه «ةيونعمو

 :لاق دحاو اذإف (70:فارعألا)# ْمَُعْوَرت ال ُتْيَح ْنِم ليَ َوُه ْمُكاَرَُهّنِإإه نآرقلا يف

 ؟انفقوم وهام «ينج وأ ًالثم انه نم ناطيشلا رم اذه

 .قدصنال :ةلخادم

 يكحت ال اذامل تنأو كمي نم يكحأ انآ «يلثم حيرص ريغ كارأ انآ :خيشلا

 .بّذكن وأ قدصن ال ؟يّمي نم

 .بّذكت :ةلخادم

 ؟حص قّدصن ال نيبو بكن نيب قرف هيف لب بّذكن :خيشلا

 .حص :ةلخادم

 ؟بّذكن وأ قدصن ال ًاذإ «بيط :خيشلا

 .بّذكن :ةلخادم

 مأ قدصن «ينج هببس قرتحا كانه تيب اذه :لئاق انل لاق اذإ نآلا :خيشلا

 ؟بّذكت

 .بّذكت :ةلخادم

 .فقوأ مزلأ انآ انه ..ةفقو انه انخيش سب سأب ال :ةلخادم

 .كعم فقوأ انأو :خيشلا

 ہا



 .نجلل ِهيَدَصَتِب فورعم هتيب قرتحا يذلا اذه خألا :ليصفت اهيف :ةلخادم

 ؟اذامب فورعم :خيشلا

 .نجلل هيدصتب :ةلخادم

 ؟اذام :خيشلا

 .هيدصتب :ةلخادم

 .نجلل هيدصتب :خيشلا

 .مهعم برح يف ًامئاد وه معن :ةلخادم

 .لكشأ اذه :خيشلا

 .هنوذؤي مه كلذلف :ةلخادم

 .لكشأ هذه :خيشلا

 .ينعي اذام وه فرعأ انأ :خيشلا

 .نجلا ضعب لتقيو هعم ءابرهكلا مدختسي ينجلا برضي امدنع وه :ةلخادم

 ؟انخيش هيدي ىلع ينجلا لتق ؟هيدي ىلع اولتُق نج هيف :ةلخادم

 .لكشأو لكشأو لكشأ يه ام :خيشلا

 يف عسوتلا «ناميإلا بجي نجلاو ةكئالملا مهنمو تايبيغلاب قلعتي امم ةنسلا

 نيب لاصتا يأ ًاذإ لوقن نأ «عرشلل ٍفانم عسوت انعم نوكي فوس نآلا ءال كلذ

 .ةعماجملاو ةحكانملا امنإ ءلاصتا يأ سيل ءال !هركنن اذه سنإلاو نجلا

 .لاصتالا :ةلخادم

 الح



 هنأ نيبت صوصن اندنع كانه ءصيرح يصوت ال لاقي امكو :كل نيبأس :خيشلا

 نوكي ينجلا اذه نكل ؛هيلع بلغتيو هعرصيو «ينج كسمي نأ يسنإلل نكمي

 ُهَّنِإل :ميركلا نآرقلا يف لاق لجو زع هللاف ؛ةيقيقحلا هتروص ريغ ةروصب لثمتم

 نکل هللا مهقلخ امك مهنورت ال (17:فارعألا)4ْمْيَمْوَرَت ال ُتْيَح ْنِم ُةُليبَقَو وه ْمُكاَرَي

 انك تنأ يتأت نأ لبق «ناولأو لاكشأب اوسبلتيو اوروطتي نأ دادعتسا مهدنع مه

 ىأر اذإ ملسملا نأ وهو ليصفت انءاجف ءايايحلاو يعافألا لتق عوضوم نع ثدحتن

 نأل ؟اذامل «تارم ثالث اهرذني نأ هيلع لب ءاهلتقي نأ يغبني الف ةيح هراد يف

 - ًاناج متيأر اذإف نجلا نم ًاضيأ ًاماوقأ ةنيدملا يف نإ» :لاق مالسلا هيلع لوسرلا

 نم اوملسأ نيذلا نجلا نم نوكت دقف ءًاثالث اهورذنأف -ةيح وأ ىعفأ ينعي

 الجر نأ ثيدحلا اذه ببس وهاذه لعل وأ «يناثلا ءيشلاو ءيش اذه «"«ةنيدملا

 اذإو عجر امدنع «هراد نم جرخو جوزت راصنآلا بابش ..بابشلا نم راصنآلا نم

 نم جرخت نأ عيطتست يه الو رادلا لخدت نأ عيطتست يه ال «بابلا يف هتسورعب

 ءاهنعطب ّمَهَق ءرادلا لخدت نأ عيطتست ام نكل ءايحو فرش مهيدل ناك نآل ؛رادلا

 «ةريبك اهسفن ىلع ةروكم ةيح كانه اذإو ءاهيف ام رظناو رادلا لخدا ثيرت :هل تلاق

 رخآلا نم ًاتوم عرسأ ناك امهيأ يردن الف :لاق «حمرلاب اهنعط نأ الإ هنم ناك امف

 يأ «قباسلا ثيدحلا مالسلا هيلع لاقف ًاثيدح جوزتملا يراصنألا باشلا مأ ةيحلا

 اهنعط وه امل كلذلو «نجلا نم يه رادلا يف ةروكتم تناك يتلا ةيحلا هذه نأ

 رومألا هذه ضعبل ةيليصفت كيف هللا كراب ثداوح هذهف «هولتقو هونعط نجلا

 نم هريغو ةريره يبأ ةسارح ةصق ًالثم كلذك «هب انمآ اهنم حص امف «ةيبيغلا

 .(٩۵۹۷مقر) "ملسم حيحص" (۱)
gaye ا 

 مقا



 نم ذخأي صخشب اذإو ًاليل سرحي ناك ؛ةقدصلا ةاكز عبت رمتلا تيبل ةباحصلا

 هنأ ةحارص يتأيس اذه ًاعبط هيلع مجهف «قلطني نأ ديريو هليذ يف عضيو رمتلا
 هنأ رابتعا ىلع لوسرلل هملسيو هذخأي نأ ةريره وبأ مهف «لثمتم هنكل «ينج ناطيش

 هرخآ ىلإو لافطأو لايع هيدل نأ هيلع َقَّفَّتو هيلع لدو ىنعد :لاق «قراس

 الب داع العفو كيلإ دوعيسو «ناطيش هنإ :لاق لوسرلل ةصقلا ىكح حابصلا «هكرت

 ىف ؛هيلع ضبقلا ىقلي ةريره وبأ ةرم لكو «ةثلاثلا ةليللاو ةيناثلا ةليللا ةريس لوط

 ةدئاف كملعأ انأو ينعد :لاق لوسرلل همسي نأ ةريره وبأ مزع امدنع ةثلاثلا ةرملا

 نم ةليللا كلت يف ءيش كرضي ال يسركلا ةيآ مونلل كبنج عضت امنيح ةليل لك أرقت
 ةصقلا هل صقو حابصلا حبصأ امدنعو «هكرتو همالك قّدص هنأكف «نج وأ سنإ

 .ًالثم تبهذف ءبوذك وهو كقدص :لاق لوسرلل

 جوازتلا ركنن ءلاصتالا اذه نحن ركنن الف ءلاصتا مهنيب راص هنأ انه دهاشلا

 ال انهف ؛هيف نحن يذلا اذه ءادج ةريثكو ةريثك تالاكشإ هيلع دري يذلا حكانتلاو

 ةدراو صوصن نوعيضي ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ سان «طيرفتو طارفإ ريصي

 َنْيَب َناَكَو© قحلا امنإو ؛عرشلا يف ةدراولا صوصنلا ىلع نوديزي سانو عرشلا يف

 .عرشلا هافن ام يفننو عرشلا هتبثأ ام تبثن (۷٠:ناترفلا) مارف كلذ

 .(55:نمحرلا)# ناَجالَو ْمُهَّلْبَق ٌسْنِإ نهي ]8 نيملاعلا[ بر لوق]:ةلخادم

 فيك :خيشلا

 ْمُهَلْبَق ٌسْنِإَنُهْمِْطَي 13 :نيعلا روحلا نع نيملاعلا بر لوق ينعي :ةلخادم
 نيب يسنجلا لاصتالا زاوج ىلع هذهب نولدتسيف (0:نمحرلا»«ناَجج الَو

 .نجلاو سنإلا



 ؟سنإلا نم نيعلا روح له :خيشلا

 ؟معن :ةلخادم

 ؟سنإلا نم نيعلا روح له :خيشلا

 .سنإلا نم تسيل اهنأ مهملا :ةلخادم

 ؟لالدتسالا هجو ام ًاذإ :خيشلا

 .هنع تكسن ينعي بيغ كلذك اذه :ةلخادم

 .نيعلا روحلا نوئطي سنإلا نأ ىلع ةيآلا هذهب نولدتسي مهضعب :ةلخادم

 ؟مومعلا نيأ :خيشلا

 .اذهي نولدتسي مه :ةلخادم

 نيأ نم اذه مومعلا اذه ءسنإلا هأطي ام مهنع لوقت تنأ ؟نيآ .. نيأ :خيشلا

 .طقف مهنع لقان انآ :ةلخادم

 ..لوقت تنأ ؟لقنلا اذه ةدئاف امو :خيشلا

 .مهل لالدتسالا هجو نم :ةلخادم

 .وهاذه :خيشلا

 .كل لاق ام لالدتسالا هجو ام هل تلق :ةلخادم

 ؟لالدتسالا هجو تنّيب نآلا تنأو :خيشلا

 ..نولوقي مه معن :ةلخادم

 #7 ا ]|

 ہک تا



 .نولوقي ام لوقت تنأف ءنايب سيل اذه :خيشلا

 .هب نولوقي نيذلا «مهل لالدتسالا هجو نّييأ انآ :ةلخادم

 نيأ نم هب نولدتسي يذلا مومعلا ؛كيلع َدَرَّو ام لثم مهيلع َدَرَو :خيشلا

 ؟هب اوتأ

 .ةيآلل مهنم ًامهف :ةلخادم

 هذه ينعي ؟هباوتأ نيأ نم نكل ؛معن ًامهف «هباوتأ نيأ نم يخأ اي :خيشلا

 .معن :ةلخادم

 .سنإلاك ناجلا نهأطي نكمم نيعلا روحلا نأ ديفت :خيشلا

 .معن :ةلخادم

 ؟سنإ نيعلا روحلا له :هل تلق لالدتسالا تلطبأ انأف :خيشلا

 .سنإ سيل ال :ةلخادم

 هنأل مالكلا اذه نم ةدئاف ال ًاذإف كل مالكلا هسفن لاقي اذهو بيط :خيشلا

 .دحاو باب نم

 .انخيش :ةلخادم

 .معن :خيشلا

 يف ةريره يبأ ثيدح يف امك يسنإلا ةروصب لكشتي امدنع ينجلا :ةلخادم

 ؟ةلاحلا هذه يف ةيسنإ أطي نأ نكمي الأ تاقدصلا

w1 



 ..روطتيس ةروصلا هذهب ىقبي نل هنأل ؛نكمي ال :خيشلا

 .يسنإ وهو اذه تقولا يف :ةلخادم

 يبرع نبا باصأ ام ةبيصيو ةيرذ بيجي هدب ام اذه تقولا يف تمهف :خيشلا

 .زوجي ال تايبيغلا يف عسوتلا ءزوجي الو تايبيغلا يف عسوت هلك اذه ءكلذ وحنو

 ؟[ناكمإلا باب نم] خيش اي بيط :ةلخادم

 .ًادج عساو ناكمإلا باب ..ناكمإلا باب نم تنأ لوقت امدنع ينعي :خيشلا

 مامإلاق «نجلا نم لماح اهنأ معزت ةأرما نع لئس [كلام نع يوري] :ةلخادم

 تنز ةأرما انتءاج املكوأ :لاق نكلو لاصتالا ةيناكمإب هانعم ًامالك لاق كلام

 .ثحبلا سفن يف ديفي اذه نكمم ؟اهانقدص اهيلع عقو نجلا نأ تمعزف

 ؟هنم ذخؤي يذلا ام كلام مالك دقنا :خيشلا

 هيف نأبو نجلاب لاصتا هل نأب ناسنإ يعدي ىوعد لك سيل هنم ذخؤي :ةلخادم

 .كلام دنع كلذ عوقو ةيناكمإ عم ءقدصي اذكو جوازت

 .همالك نم ةيناكمإلا .. :ةلخادم

 لقن هنأ رظنلل ًاتفلم لاق ةهج نم وه لوقي «هيلإ لصن نأ ديرن يذلا اذه :خيشلا

 ىلع ليلدلا وه ام لوقن كلام نع تبث ول مث ؛"”لقنلا ةحصب ملعأ هللاو «كلام نع

 ؟يبيغلا رمألا اذه نع ملكتي ال ةنسلاو باتكلا مادام كلذ

 .رئاظنلاو هابشألا يف يطويسلا انخيش :ةلخادم

 ؟يف :خيشلا

 .ليلق لبق مامإلا نع هفعض مدقت (۱)
e | E ye 

 ہک تا



 نم يسنإلا جاوز باب يف لوقي يهقفلا باتكلا «رئاظنلاو هابشألا» :ةلخادم

 :هناحيس هلوقك هعوقو ةلاحتساو «مارح هنأ انبهذم نم رهاظلاو :لوقيف «ةينجلا

 تلد مكسفنأ ظفل :لاق [11:مورلا]«اجاَوْزَأ ْمُكِفنأ ْنِم ْمُكَل َقَلَح نأ هتایآ نمو

 ..ينعي اذه ناك نإ يردأ ام «ةجاوزلا هذه عوقو ةلاحتساو ةمرح ىلع اهقوطنمب

 نمو انتعيبط نم اوسيل نجلا نآل ؛ميلسو ليمج مالك ؟رئاظنلا هابشآلا :خيشلا

 .انسفنأ

 (0 155255 757583( و 5780 "رونلاو یدهلا"

 ؟نجلاو سنإلا نيب جوازتلا نكمي له باب ]11|

 ؟سنولاب نجلا سبلت نكمي لهو

 اًيج ىري وأ ةينج جوزتي نأ يسنإلل نكمي له ؟نجلاب سنإلا ةقالع ام :لاؤس
 ؟اًيسنإ ىنج سبلي وأ

 اذه له انمهي سيلو «ينجو يسنإ نيب ام ةقالع كانه نوكي نأ نكمي :خيشلا

 ملسملل زوجي ةنكمم تناك نإ ةقالعلا هذه له مهملا امنإ ءال وأ اًعقاو نكمملا نم

 نكمم اذه انمهي ال نحن «بكاوكلا نم هريغ ىلإ :تاذلاب رمقلا ىلإ مويلا رافكلا

 .هب يثآ انآ يذلا ريخألا لاثملا

 فرعن نأ مهملا وه اذه ءزوجي الف عقو نإ نجلاب سنإلا لاصتا نم ءاج ام امأ

 َنوُدوُحَي سنإلا َنِم ٌلاَجر َناَك ُهَنَأَو# :لوقي لجو زع هللا نأل ؛يعرشلا مكحلا

 نأ هريغو يراخبلا حيحص يف ءاجو (*:نجلا)4اَقَعَر ْمُهوُداَرَق نجلا َنِم ٍلاَجرِب

 Yo ي م م ممم



 ىلإ دعصي ناك نجلا نم نيرقلا نأو «نجلا نم ءانرق مهل اوناك ةيلهاجلا يف ناهكلا

 اهب لزنيو ةملكلا فطتخيف ةكئالملا نيب كانه يرجي امم عمسلا قرتسيو ءامسلا

 «ةبذك نيعستو ةعست اهيف داز دق نوكي هنكل سنإلا نم هئيرق نذأ يف اهيقليو اهرقيف

 هنيرق هيلإ كلذ ىحوأ ربخ ةئامب رشبلا نم هسنج ينب يسنإلا نيرقلا اذه ثدحيف
 «بذك هلك ةئاملا ةيقبو ءةكئالملا نم هعمس هنأل ؛ًاحيحص ًادحاو اًربخ نجلا نم

 .رابخألا رئاس يف بذكيو دحاولا ربخلا يف قدصيف

 نم ليبقلا اذه نم سنإلا لالغتسا ببس نجلاو سنإلا نيب لاصتالا اذه ناك

 متأرق مكنأ دب الف «نمزلا اذه يف هسفن خيراتلا ديعي لاقي امك اذهو «نجلاب سنإلا

 عوضوملا اذه تعبات ثيح اًريخأ نوملسملا ةلجم ةصاخو تالجملاو دئارجلا يف

 يسنإلا لصتي نأ :- لوقأ اًريخأ - نكمي دقتعن :دهاشلاف ةدئافلاو ةعسلا نم ءيشب

 ةأرملاب لصتي نأ ملسم لجرل نكمي هنأ امك «كلذ زاوج ينعي ال اذه نكل «ينجلاب

 .اعرش زوجي ال اًعبط ؟اًعرش زوجي له نکل «ةرفاكلا

 ينجلاب يسنإلا لاصتا ناكمإ تبثي خيراتلا يف ركذت رومأ كانهف اذه انفرع اذإ

 نيبو مهنيب جوازتلا نوعدي نيذلا كعلوأ ربخ ىلإ دوعي اذه نكل اًضيأ جوازتلاو

 يف لادتعالا نازيم :هباتك يف يبهذلا نبا يقشمدلا ظفاحلا ركذ دقل ءالثم ةينجلا

 يبرع نب - يبرعلا نبا سيلو - يبرع نب دمحم نب دمحم ةمجرت يف «لاجرلا دقن

 صوصفو ةيكملا تاحوتفلا لثمك لالضلاب ةئلتمملا بتكلا بحاص وهو ةركنلا

 ةيفوصلا اهنومسي يتلا تاحطشلا نم هبتك يف ام هتمجرت يف ركذ ءاهوحنو مكحلا

 .تايرفكلاو تالالضلا نم اهيف ام :لوقن نحنو «تاحطشلاب

 يئّرَف ءينجلا يف جوازتي نأ يسنإلل نكمي ال هنأ هداقتعا نم ناك هنأ ركذ مث

 نجلا نم ةأرما تجوزت :لاق ؟كلاب ام :هل ليقف «ةباصعب هسأر دش دقو اًموي



 هتمرف «يبشخلا لعنلا ؟باقبقلا نوفرعت «باقبقلاب ينتمرف اهايإو انآ تفلتخاف

 .هسأر بصع وه كلذلو هتجشف باقبقلاب ةينجلا اهتجوز

 دقتعي ناك يذلا تقولا يف لجرلا اذه نأ ىلإ يبهذلا لضافلا مجرتملا حملي

 عقوو ةأرما جوزت هنإ لوقي هب اذإ نجلاو سنإلا نيب جوازتلاو لاصتالا نكمي ال هنأ

 .هسأر يف هتجش ىتح فالخلا اذه مهنيب

 سنإلا قلعتو لاصتالا نأ فرعن نأ وه :لاؤسلا اذه نم مهي يذلا دهاشلاف

 ال كلذ نكل ءةيخيراتلا ثداوحلا ضعبو ثيدحلاو ةيآلا ىلإ رظنلاب نكمم نجلاب

 نع مهب فارحنالاو سنإلل نجلاب مهلاصتا لالغتسا نم هيف امل اًيمالسإ زوجي

 .عرشلا ةداج

 اًنهاك وأ اًفارع ىتأ نم» :## لوسرلا لاق :قبس ام لجأ نم لوقأ اًماتخ

 ."”(دمحم ىلع لزنأ امي رفك دقف لوقي امب هقدصف

 ,( 00:05:53 / 4) "تثارامإلا ىواتف"

 )١( ةمقر) عماجلا حيحص *09(.

W1 



 (نجلا ةيؤر)

 ؟نحلا نم هنيرق ناسنإلا یری نأ نكمي له باب 3

 ؟هعبت نجلا ناسنإلا ىري نأ نكمملا نم له :لاؤس

 .نكمي ال .ال :خيشلا

 ٠٠:۲۹۷:۱۹( /۳۲۳) "رونلاو ىدهلا"

 ؟ًانايع نيرقلا رهظي له باب ]*١17[

 لكشب ًانايع نيرقلا روهظ نكمي لهف نيرق ناسنإ لكل :لئاسلا لوقي :لاؤس
 ؟هريغب وأ يقيقح

 امأ «عوطقم رمأ اذه ةفلتخم روصب ينجلا رهظي نأ نكمي ؛ملعأ هللا :خبشلا

 .اذه ىف ءىش انءاج ام هنآل ؛باوج اندنع امف نيرقلا ىف لاؤسلاو

 ؟لجرلا اذه لتقم دعب رهظي [هنأ] لايخ وأ ةقيقح له :ةلخادم

 .معن ةفارخ يذه ال :خيشلا

 .معن :ةلخادم

 00:18:75 /518) "رونلاو ىدهلا"

 ؟انوري ال مهو ةمايقلا موي نجلا ىرن اننأ حص له باب 1

 ؟ايندلا يف سكع يأ اناري الو هارن ةمايقلا موي نجلا نأ حص له :لاؤس

 دن لآ 14 /۳۲۹)"روللاو ىدهلا"

 ۷۸ ا



 :ىلاعت هلوق ىنعم باب [۱۲۳۰]

 0:فرعالل مورال ُثْيَح نِ ليكو وُ مار هن
 ؟[مهنورت ال ثيح نم هليبقو وه مكاري هنإ ةيآ ىنعم ام] :لاؤس

 ثيدحلا اذه لثم نم ةنسلا يف ءاج ام ءوض ىلع اهانعم ةقباسلا ةيآلا :خيشلا

 مهقلخ يتلا مهروص ىلع (17:فارعألا»# ْمَُعْوَرَت ال ُتْيَح نمل :اهانعم حيحصلا

 ال ةروصلا هذه نكل ءاهب اوري نأ نكمم اهب نولكشتي يتلا مهروص امأ ءاهيلع هللا

 ىلع «ىرخأ ةروصب سبلتمو نولتم هنأل ؛ةروصلا بحاص ةيصخشب سنإلا فّرَعَت

 ىلإ لوحت يذلا ناطيشلا اذه :ينعي ؛ههباش امو ةريره يبأ ثيدح لمحي اذه

 هيلع ضبقلا يقلي نأ ةريره وبأ :وهو ناسنإلا نكمت ىتح ناسنإلا ينبك صخش
 يبأ نيبو هنيب يرجيف «مالسلا هيلع لوسرلا ىلإ هلسريس هنأو قراس هنأب هددهي نأو

 هبلق نحف «هليبس قلطي نأب هنم بلطيف ءةلئاع وذو ريقف هنأب فاطعتسالا كاذ ةريره

 لوسر ىلع ةصقلا ةريره وبأ صقو حابصلا حبصأ املو «هليبس قلطأو هيلع

 .نييرخأ نيترم هيلإ داع العفو «كيلإ دوعيس هنإو «ناطيش هنإ» :لاق لو هلل

 نل :لاق ةئلاثلا ةرملا يف ءهليبس قلطأو هيلع هبلق قر ًاضيأ ةيناثلا ةرملا يفو

 ةيآ كملعأ انأو ينعد :لاق «ناطيش كنإ :يل لاق مالسلا هيلع لوسرلا نأل ؛كعدأ

 .يسركلا ةيآ :ناج الو سنإ ةليللا كلت يف كرضي ال هنإف كمون لبق اهتولت اذإ

 ءهلوهسب قدصت :ينعي تناك انبولق ريغ بولقلا تناك لوألا نمزلا نأ رهاظلا

 نأ هلقع يف لخدف «شاقن دعب شاقنو «لاؤس دعب لاؤس نآلا ىرت تنأ املثم نحن

 نيبم ودع ناطيشلاو «ناطيش اذه نأ ملع ىلع وهو هكرتف حيحص مالكلا اذه

 مالسلا هيلع لوسرلا يقلو حبصأ املف !اذكه ؟هلقع يف لخد فيك «ناسنإلل



 .«بوذك وهو كقدص) :لاق ناطيشلا نيبو هنيب ىرج امب هثدحو

 ىلع (۷٠:فارعألا) مور ال ُتيَح ْنِم ُةليَِكَو َوُه ْمُكاَرَيَّْنِإ# :دهاشلاف

 روصلا ضعبب اوروصت اذإ امأ ءاهيلع هلل مهقلخ يلا ةيعيبطلا مهتقلخ

 ةيصخش ددحت ال ةيؤرلا هذه تلق امك نكل ءاهيلع هوري نأ نكمم اذهف ىرخألا

 جرخت يتلا تايحلا ليبقلا اذه نم ءىرخأ ةروصب لثمتي دقف ؛ناسنإلا مامأ ءرملا

 .نآجلا ةروصب روصت هنأل ؛نآجلا نم نوكت دق اهنإف رودلا يف

 الإ ءرودلا يف جرخي يذلا نآجلا لتق نع ملسملا ىهنت ثيداحألا ءاج اذهلو

 ناك يذلا يراصنألا باشلا كاذ ةثداح دعب كلذ ناكو «تارم ثالث راذنإلا دعب

 رادلا باب ىلع هتجوز اذإو اهيلإ داع مث هراد نم جرخف «سرعلاب دهع ثيدح

 ةصاخبو ةقزألا يف تاجربتمو تارفاس نجرخي مويلا !ربكأ هللا ةريغلا هتذخأف

 ىلع ةفقاو اهآر ام درجم اذه «ساسحإ الو ةريغالو كارح الو بابشلاو لاجرلا

 لخدا ربصا :تلاق «ةبرحلا وأ هعم تناك يتلا ماهسلاب اهنعطيل اهذخأف رادلا باب

 ءاهشارف ىلع اهسفن ىلع ةروكتم ةظيلغ ىعفأب اذإو رادلا يف لخدف ءرظناو رادلا

 الو رادلا يف لخدت ردقت يه ال ءرادلا تكرت يهف ًادج نفخي :ينعي ءاسنلا فرعتو

 ىلع ةفقاو يهف «رذعلا اذه لثمب ةصاخ :ينعي مويلا اولعفي ام لثم درشت ردقت يه

 .رادلا باب

 .اهرعشب :ينعي انخيش اي تناك :ةلخادم

 :دهاشلا ءرادلا باب ىلإ اهزورب يفكي الأ حضاو ءيش دجوي ال :خيشلا

 يردن امف :ثيدحلا يوار لوقي ءاهنعط نأ الإ هنم ناك امف رظنملا اذه ىأرو لخدف

 ا ر تم يرسل خلا نسا تو عرس ناک ھم

 اعيش متيأر اذإف ءةنيدملا يف نجلا نم ًاماوقأ نإ : لاق مالسلا هيلع لوسرلا ىلإ

 ر
 ہا



 .لكشتيو روصتي نجلا نأ ديؤي اذه «مهورذنأف كلذ

 عئاقولاو ثداوحلا هذه عم مداصتي ال يذلا ىنعملا ىلع رّسفتأذإ ةيآلا

 .ةحيحصلا

 0١(« 1:14:60 /۱۷۲) رونلاو ىدهلا)

 نوري ال مهنأل نج مهنأ ةكئالملا ىلع قلطي له باب 3

 :[لاق هنأ لَم يبنلا نع يور]

 لجو زع هللا رمأ ىتح كتتج ام :لاقف !؟نوللا ريغتم كارأ يلام !ليربج اي»

 !منهج يل تعناو ءرانلا يل فص !ليربج اي : ب هللا لوسر لاقف .رانلا حيتافمب

 مث ء,تضيبا ىتح ماع فلآ اهيلع دقوأف منهجب رمأ ىلاعتو كرابت هللا نإ :ليربج لاقف

 «تدوسا ىتح ماع فلآ اهيلع دقوأف رمأ مث .ترمحا ىتح ماع فلآ اهيلع دقوأف رمأ

 .اهبمل أفطي الو ءاهررش ءيضي ال ؛ةملظم ًءادوس يهف

 يف نم تامل ؛منهج نم حتف ةربإ بقث ردق نأ ول !قحلاب كشعب يذلاو

 قلع رانلا بايث نم ًابوث نأ ول !قحلاب كثعب يذلاو .هرح نم ًاعيمج مهلك ضرألا
 !قحلاب كعب يذلاو .هرح نم ًاعيمج ضرألا يف نم تامل ؛ضرألاو ءامسلا نيب

 ضرألا يف نم تامل ؛هيلإ اورظنف ءايندلا لهأ ىلإ زرب منهج ةنزخ نم ًانزاخ نأ ول
 قلح نم ةقلح نأ ول !قحلاب كثعب يذلاو . هحير نتن نمو ههجو حبق نم مهلك
 امو تضفر ال ؛ايندلا لابج ىلع تعضو هباتك يف هللا تعن يتلا رانلا لهأ ةلسلس

 عدصني ال !ليربج اي يبسح: ةو هللا لوسر لاقف . ىلفسلا ىلإ يهتنت ىتح تراقت

 اي يكبت :لاقف . يكبي وهو ليربج ىلإ ا هللا لوسر رظنف :لاق . تومأف يبلق

 قحأ نأ !يكبأ ال يلامو :لاق !؟هب تنأ يذلا ناكملاب هللا نم تنأو ليربج



 يلعل يردأ امو ءاهيلع انآ يتلا لاحلا ريغ ىلع هللا ملع يف نوكأ يلعل ؛ءاكبلاب

 لثمب ىلتبأ يلعل ينيردي امو . ةكئالملا نم ناك دقف ؛سيلبإ هب يلتبا ام لثمب ىلتبأ

 هيلع ليربج یکبو ءو هللا لوسر ىكبف :لاق . تورامو توراه هب يلتبا ام

 دق لجو زع هللا نإ !دمحم ايو !ليربج اي :نأ ايدون ىتح نايكبي الاز امف «مالسلا

 . هايصعت نأ امكنمأ

 راصنألا نم موقب رمف لاو هللا لوسر جرخو «مالسلا هيلع ليربج عفتراف

 ملعأ ام نوملعت ولف !؟منهج مكءاروو نوكحضتأ :لاقف ؛نويعليو نوكحضي

 ىلإ متجرخلو «بارشلاو ماعطلا متغسأ الو ءًاريثك متيكبلو ءًاليلق متكحضل

 كنتعب اهنإ ءيدابع طنقت ال !دمحم اي :يدونف . لجو زع هللا ىلإ نورأجت تادعصلا

 .«اوبراقو اوددس :ةكي هللا لوسر لاقف . ًارسعم كثعبأ لو ءأرسيم

 .(عوضوم)

 مكحلا قيرط نم (يتروصم - ۲۷٠١ مقر) "طسوألا" يف يناربطلا هجرخأ

 نع يدنكلا هللا دبع نب حلجألا نع ليوطلا مالس انربخأ :لاق يفوكلا ناورم نب

 يف ا يبنلا ىلإ ليربج ءاج :باطخلا نب رمع لاق :لاق يدنكلا يدع نب يدع

 . هركذف ... :لاقف لإ هللا لوسر هيلإ ماقف هيف هيتأي ناك يذلا هنيح ريغ نيح

 . "مالس هب درفت دانسإلا اذهب الإ رمع نع ثيدحلا اذه ىوري ال" :لاقو

 . "هفعض ىلع عمجم وهو" 7 )١٠١/ يمئيهلا لاق :تلق

 ثيداحأ ىور" :مكاحلا لاقو . "امل دمعتملا ناك هنآك تاعوضوملا تاقثلا

Hn 
 رص وم .

 ہک فا



 نم ناك" :سيلبإ نع هلوق نإف ؛هتاعوضوم نم يدقن يفاذهو :تلق

 .*ِهّبَر رْمَأ نع َقَسَفَف نجلا نم َناَك:ىلاعت هلوقل فلاخم ؛"ةكئالملا

 ال مهنأل ؛(نجلا) مهيلع قلطأ هنأو ةكئالملا دارملا نأب ةيآلا ريسفت حصي الو

 نأب حرصي ثيدحلاو «ران نم قلخ سيلبإ نأب ناحرصم ةئسلاو نآرقلا نأل ؛نوري

 «ةرهزلا عم ةفورعملا |هتصق ىلإ ةراشإ هيف «تورامو توراه هيف هركذ كلذكو

 مقرب مدقت امك ؛ةكإاو يبنلا ىلإ اهتبسن حصي ال يتلا ةلطابلا تايليئارسإلا نم يهو

 0 ا 1¥ °(

 .(ةا/له-كللا /؟ /١١)ةفيعضلا"



 (عمسلا قارثتسا)

 عمسلا نيطايشلا قرتست فيك باب ]١٠797[

 :مهل لاقف ؟ناهكلا نع : للاب يبنلا سان لأس : للا يبنلا جوز ةشئاع نع

 لاقف ؟ًاقح نوكي ءيشلاب نوثدحي مهنإف !هللا لوسر اي :اولاقف .(ءيشب اوسيلا

 ةرقرقك هيلو ينذأب هرقرقيف .ناطيشلا اهفطخي [قحلا نم] ةملكلا كلت» :28 يبنلا

 .(ةبذك ةئام نم رثكأب هيف نوطلخيف ءةجاجدلا

 .(حيحص)

 :[مامإلا لاق]

 يهو ؛ةملكلل ناطيشلا فطخ ةيفيك نايب ةحيحص ىرخأ ةياور يف :(ةدئاف)

 :ءامسلا ىف ىضق رمألا ركذتف (باحسلا وهو) نانعلا ىف لزنت ةكئالملا نإ»

 ةبذك ةئام اهعم نوركذيف :ناهكلا ىلإ هيحوتف ؛هعمستف عمسلا نيطايشلا قرتستف

 .(مهسفنأ دنع نم

 يف يربطلاو )۲۲٠١( "حيحصلا " يف [يراخبلا يآ] فلؤملا هجرخأ

 .(7/77) "ريسفتلا"

 .(۲۳۷ص)" درفملا بدألا حيحص"

e | 

 ہک تا



 ( واب يبنلا نيرق)

[YA]؟ وكلاب يبنلا نيرق ملسأ فيك باب  

 اذإ فيك .ناطيش وهو ملسي هالخ ىرت ناطيشلا #4; لوسرلا !بيط :لاؤس

 ؟ملسأ هيلخي هنأ هيلع رطيسي هنإ هيلع

 نيرقو ةكئالملا نم نيرق هلو الإ دحأ نم مكنم اما :لوقي ةا لوسرلا :خيشلا

 (...ملسأف هيلع ينناعأ هللا نأ الإ انأ الو :لاق .هللا لوسر اي تنأ الو :اولاق ؛نجلا نم

 هلوح كمالك تيبصو ؛هنع لأستب مع تنأ يللا ىنعملاب ًاحيرص سيل ثيدحلا

 نآل ؟هيل كلذ يف ًاحيرص سيل ثيدحلا ؟ناطيش وهو «ملسأ هالخ فيك :تلق نيح

 "لساف" ظفلب نامك هووريب «هيلع ينناعأ هللا نكلو» «ثيدحلا اوركذيب امل ءاملعلا

 «ناتياور ّملسأف «ٌلسأف «هرش نم :ينعي ٌملسأف نيب قرف يفف ."َمَلْسْأَف" :يناث ظفلبو

 راص :يأ َمَلْسأف ةياور ىلعف ؛ىرخألا ةياورلا ريغ ىنعم ىلع لدتب نيتياورلا نم لكو

 ملسأ :ينعي ٌمَلْسأَف ةياور ىلع امأ «باوجلا كيتأيسو لاكشإلا يجيب انهو ءًاملسم

 .لاكشإ هيف امف ينرضي الف «هتسوسو نم ٌملسأو هرش نم

 :نيتيحان نم :باوجلاف ًاملسم راص :يأ .مَلْسَأَف :ىلوألا ةياورلا ىلع امأ

 ريغ :ينعي نيحلاطلاو نيحلاصلا سنإلا يف دجوي امك :ىلوألا ةيحانلا

 ىلاعت لاق كلذل «حلاطلاو حلاصلا نيسنجلا مهنم دجوي نجلا يف نامك «نيحلاص

 َقِئاَرَط اَنُك كلذ َنوُداَنِمَو َنوُخاَّصلا اتم اَنَأَو# :نجلا ةروس يف نآرقلا يف

 .(٦۷۲۸مقر) "ملسم حيحص "60

 Ao ي م م ممم



 نم ًاحلاص ناك نم هنأ امك ؛ملسم وهف نجلا نم ًاحلاص ناك نمف (11:نجلا)4اَدَدِق

 .ناطيش وهف نجلا نم ًاقساف ًاحلاط ناك نمو ءملسم وهف سنإلا

 ؟(ًاحلاط) ةملك ىنعم ام :ةلخادم

 ًاحلاط ناك نم وأ ًاحلاص ناك نم :كل لوقأ انأ «حلاص دض :ينعي :خيشلا

 ؟حضاو حلاص ريغ : ينعي

 .معن :ةلخادم

 نم كلذكو «ناطيش همسا نجلا نم حلاص ريغ :ينعي ًاحلاط ناك نم !بيط

 يِحوُي ناو :نآرقلا يف ىلاعت لاق كلذلو .ناطيش وهف ًاحلاط سنإلا نم ناك

 اوحويب نجلا نيطايش :يأ (١1؟:ماعنألا»4اًروُرُغ ِلْوَقْلا فرز ٍضْعَب لإ ْمُهْضْعَب

 ءنيملسم نجلا نمو نيملسم سنإلا نم يف :ًاذإ «سنإلا نيطايش نم مهناوخإل
 ريغ يللا نجلا «نيملسم ريغ نجلاب هيف نامك نيملسم ريغ سنإلاب هيف هنأ امكو

 نكل ءينج وهو كيلو لوسرلا ناطيش ىلإ (نآلا يتأن) «نيطايش مهمسا نيملسم

 مهنمف «شيرق رافك عم لعف امك هركذو هحصنو هظعوف هيلع هيبن ناعأ لجو زع هللا

 لق نجلا ةروس يف ملعت امك نجلا ىلإ لسرأ وهو رفك نم مهنمو ؛نمآ نم
 کے 2 وک

 هنأ لإ يحوأ
 اوحارو اودتها اوعمتسا نيذلا ءالؤهف (٠:نجلا) نحل ا َنِم ّرَقَت َعَمَتْسا هم ر ۾ 52

 رفك نم مهنمو نمآ نم مهنمف مالسلا هيلع لوسرلا ةلاسرب مهورذنأو مهموق ىلإ
 هيبن ناعأ لجو زع انبر مالسلا هيلع لوسرلل ناك يذلا ناطيشلا اذهف «نجلا نم

 نيدعبو «نجلا نيطايش نم ناك لبق نم ناك ول امك ًاملسم راصو َمَّلْسَأَف هيلع
 .َمّلْسأَف ةياور ىلع اذهو ؟حضاو ؛ملسأ

 .لاكشإ اهيف ام ٌملسأف ةيناثلا ةياورلا ىلع امأ

 قر 759:71 /۳۲۳) "رونلاو ىدهلا"



 ؟نوعلم وهو ةا يبنلا نيرق ملسأ فيك باب ]١75[

 وهو ملسأ فيك «ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا ناطيش ملسأ فيك :لئاسلا

 ؟نوعلم

 مهقلخ ام «نجلاو سنإلا قلخ امل لجو زع هللا نأ ملعن نأ بجي ًالوأ :خيشلا

 سنإلا يف دجوي هنأ امكف ةرطفلا ىلع مهقلخ امنإو ٌةاصع ًارافك نيطايش ًاعيمج

 ءنجلا كلذك ءنيطايش مهنأب نيملاعلا بر مُهيَّقَل نم مهيف .نوحلاطو نوحلاص
 يف ةحارص روكذم اذهو حلاطلاو حلاصلا مهيف دجوي ةيثيحلا هذه نم ًادبأ قرف الو

 َقِقاَرَط انك َكِلَ نود اَنِمَو َنوُْلاَّصلا اَنِم اأو« نجلا ناسل ىلعو «نجلا ةروس
 نجلا يف دجوي كلذكف «حلاطو حلاص سنإلا يف دجوي امكف ؛[١1:نجلا]#اَدَدِق

 قساف وأ رفاك وهف ملسي مل نمو حلاص وهف نجلا نم ملسأ نمف «حلاطو حلاص

 نكلو» مالسلا هيلع هلوق يف «نيتياورلا ىدحإ ىلع لاكشإ الف كلذلو «لقآلا ىلع

 مهنم رافك مهلك سيل نجلا نأل ؛اذه يف لاكشإ ال .(ملسأف هيلع ينناعأ هللا

 نم نأ ةقيقحلا هذه ىلإ ريشي [ملسأف] هثيدح ًاذإف كلذ نود مهنمو ؛نوحلاصلا

 نآرقلا حيرصب ناك سيلبإ نأ ًاعيمج ملعن نحنو «حلاطلا مهنمو حلاصلا نجلا

 قسفي هتيرذ نم ناك نمف «(50:فهكلا)ِهّبَر رفا ْنَع یس نا َّنِم ناک َسيِلْبِإ
 قرف الف ملسم ينج وهف هبر عاطأو ملسأ نمو «هلثم وهف هبر رمأ نع جرخيو ًاضيأ

 «حلاصلا نمؤملا مهيف ؛رفاكلاو نمؤملا مهيف نأ ثيح نم نجلاو سنإلا نيب اذإ
 .ىلاعت هللا ءاش نإ «حضاو وهو تلأس ام باوج اذه حلاطلا نمؤملا مهيفو

 )٠٠:۱۳:٤4/۳۹۹(. "رونلاو ىدهلا"

 عدل



 (؟ةكئالملا نم سيلبإ ناك لهر

 ؟ةكئالملا نم سيلبإ ناك له باب ]١١50[

 :[لاق هنأ هاء يبنلا نع يور]

 كرابت هللا نإ :ليربج لاقف منهج يل تعناو ؛رانلا يل فص ليربج اي» -

 فلآ اهيلع دقوأف اهب رمأ مث «تضيبا ىتح ماع فلآ اهيلع دقوأف منهجب رمأ ىلاعتو

 ةملظم ءادوس يهف «تدوسا ىتح ماع فلآ اهيلع دقوأف رمأ مث «ترمحا ىتح ماع

 منهج ةنزخ نم انزاخ نأ ول قحلاب كثعب يذلاو ءاهبهل أفطي الو ءاهررش ءيضيال

 نمو «ههجو حبق نم مهلك ضرألا يف نم تامل هيلإ اورظنف ايندلا لهآ ىلإ زرب
 هللا تعن يتلا راتلا لهأ ةلسلس قلح نم ةقلح نأ ول قحلاب كثعب يذلاو «هحير نتن

 ضرألا ىلإ يهتنت ىتح تراقت امو تضفر ال ايندلا لابج ىلع تعضو هباتك يف

 :لاق «تومأف «يبلق عدصتي ال ليربج اي يبسح : لاو هللا لوسر لاقف «ىلفسلا

 هللا نم تنأو ليربج اي يكبت :لاقف ءيكبي وهو ليربج ىلإ ب هللا لوسر رظنف

 يلتبا امب ىلتبا يلعل !ءاكبلاب قحأ انأ ؟يكبأ ال يلام :لاقف ءهب تنأ يذلا ناكملاب

 توراه هب يلتبا ام لثم يلتبا يلعل يردأ امو ؛ةكئالملا نم ناك دقق «سيلبإ هب

 نايكبي الاز امف ؛مالسلا هيلع ليربج ىكبو ]ب هللا لوسر ىكبف :لاق «تورامو

 عفتراف «هايصعت نأ امكنمأ دق لجو رع هللا نإ دمحم ايو ليربج اي نأ :ايدون ىتح

 نوكحضي راصنألا نم موقب رمف لو هللا لوسر جرخو ؛مالسلا هيلع ليربج
 اليلق متكحضل ملعأ ام نوملعت ول !؟منهج مكءاروو نوكحضتأ :لاقف ؛نوبعليو

 © ا

 ہک تا



 نورأجت تادعصلا ىلإ متجر خلو بارشلاو ماعطلا متغسأ املو ءاريثك متيكبلو

 كنعبأ ملو ارسيم كتثعب امنإ «يدابع طتقت ال !دمحم اي :يدونف .. لجو زع هللا ىلإ

 .«اوبراقو اوددس : و هللا لوسر لاقف ارسعم

 . (عوضوم)

 :[مامإلا لاق]

 ءاج " :لاق باطخلا نب رمع نع هدنسب " طسوألا " يف يناربطلا هجرخأ

 هللا لوسر هيلإ ماقف :هيف هيتأي ناك يذلا هنيح ريغ نيح يف إو يبنلا ىلإ ليربج
 حيتافمب هللا رمأ ىتح كتئج ام :لاقف ؟نوللا ريغتم كارأ يلام :ليربج اي :لاقف لاب

 يف يرذنملا هدروأ «ثيدحلا . راتلا يل فص ليربج اي :ةآ# هللا لوسر لاقف «رانلا

 هتلع نيب دقو .هعضو وأ هفعضل راشأو (؟575- ۲۲٢ /5) " بيهرتلاو بيغرتلا "

 ىلع عمجم وهو ليوطلا مالس هيفو " :(۳۸۷ )٠١/ لاقف " عمجملا " يف يمثيهلا

0" 

 80 /۱) نابح نبا لاقو «شارخ نبا لاق امك اباذك ناك هنأل كلذو:تلق

 - مكاحلا لاقو . " اهل دمتعملا ناك هنأك «تاعوضوملا تاقثلا نع ىور" ٦

 بيكرتلا نإف كش الب اهنم اذهو :تلق . " ةعوضوم ثيداحأ ىور " :- هلهاست ىلع

 :هنم نيعضوم يف ميركلا نآرقلل فلاخم وه ام هيف نإ مث ءرهاظ هيلع عنصلاو

 َناَك# :هيف لوقي لجو زع هللاو " ةكئالملا نم ناك " :سيلبإ يف هلوق :لوألا

 نم :هلوق ريسفت يف سابع نبا نع ىوريامو :4وّبَر ِرْمَأ ْنَع ٌقَسَفَف نجلا َنِم
 هدانسإ حصي ال اممف ؛ةكئالملا نم ناك سيلبإ نأو ءنانجلا نازخ نم يآ نجلا

 نم تقلخ ةكئالملاو «ميركلا نآرقلا يف تبث امك ران نم قلخ هنأ هلطبي اممو «هنع



 مهنم نوكي نأ حصي فيكف ءاعوفرم ةشئاع نع " ملسم حيحص " يف امك رون

 مهب هبشت دق ناك هنآل مالسلا هيلع مدآل دوجسلاب رمألا يف مهعم لخد امنإو ءةقاخ

 :لاق هنأ يرصبلا نسحلا نع حص دقو «ريثك نبا ظفاحلا لاق امك «كسنتو دبعتو

 هيلع مدآ نأ امك ءنجلا لصأل هنإو طق نيع ةفرط ةكئالملا نم سيلبإ ناك ام"

 .[يناثلا عضوملا مامإلا ركذ مث] . " رشبلا لصأ مالسلا

 ةفيعضلا" ")۲/ ۳١۱۲-۳۹۱(.

 هنم باب 11411

 :[لاق مث قباسلا ثيدحلا مامإلا در وأ]

 مجعملا يف يناربطلاو ١( /4 ق) " رانلا ةفص " يفايندلا يبأ نبا هجرخأ

 نع ليوطلا مالس نع (ةيمالسإلا ةعماجلا ةروصمل يميقرتب - )۲۷٠١ طسوألا

 نب رمع :لاق :لاق يدنكلا يدع نب يدع نع يدنكلا هللا دبع نب حلجألا

 ماقف «هيف هيتأي ناك يذلا هنيح ريغ نيح يف أب يبنلا ىلإ ليربج ءاج :باطخلا

 رمع نع ثيدحلا اذه ىوري ال " :يناربطلا لاقو .هركذف :لاقف ةا هللا لوسر هيلإ

 ." مالس هب درفت دانسإلا اذهب الإ

 وهو " :يناربطلل هازعام دعب (۳۸۷ - )٠١/ ۳۸٦ يمثيهلا لاقو :تلق

 0, 3 د ىلع :

 نبا لاقو «ةرم ام ريغ مدقت امك عضولاو بذكلاب دحاو ريغ همهتا دقو :تلق

 ناك هنأك تاعوضوملا تاقثلا نع يوري " :" نيكورتملاو ءافعضلا " يف نابح

 ." اهل دمعتملا

 نم ناك'' :سيلبإ ىف هلوق اهمظعأ هب هومهتا ام دكؤيام ثيدحلا اذه ىفو :تلق

 ۹ ہا



 .هّيَر رم ْنَع ٌّقَسَنَف نجلا نم َناَكاو :نآرقلا فالخ اذهو " ةكئالملا

 " يف جرخم وهو «" ملسم حيحص " يف امك رون نم تقلخ ةكئالملا نإ مث

 .ثيدحلاو نآرقلا ىف امك ران نم قلخف سيلبإ امأو :(50/8) " ةحيحصلا

 امهتصق نم ىوري ام ىلإ ريشي هنإف .تورامو توراه هب يلتبا ام" :هلوق هوحنو

 ةفلاخم ةلطاب ةصق يهو «يبصلا امهلتقو رمخلا امهبرشو اهايإ امهتدوارمو ةرهزلا عم

 )١١١(. مقرب لوألا دلجملا يف هنابي قبس امك اضيأ نآرقلل

 زع هللا ىلإ نورأجت " :هلوق ىلإ " ...نوملعت ول " :هلوق نأ هيبنتلا ينتوفي الو

 رظناف ؛هريغو مكاحلا دنع يقابلاو "٠ نيحيحصلا " يف لوألا هفرط ءاج دق " لجو

 .(۷۹٤ص) "ةريسلا هقف " جيرختو .(57 0 4) مقرب هللا ءاش نإ يتآلا ثيدحلا

 .(؟!/ه- ؟ا/7 /۳)"ةغيعضلا"

 هنم باب ]1|

 مامإلا قلعف "ةكئالملا دادع يف ناك" سيلبإ نأ :"ناميإلا" يف ديبع وبأ ركذ]

 :[ الئاق كلذ ىلع

 راب لوسرلاو نجلا نم ناك# هنع لوقي نآرقلاو فيك ءةلبجلاو قلخلا

 .«مكل فصو امم مدآ قلخو ءران نم ناجلا قلخخو ءرون نم ةكئالملا تقلخ»:لاق

 .(59١5)مقر "ملسم رصتخم"

 .(088 ص)" مالس نب مساقلا ديبع يبأل ناميإلا قيقحت"



 (ناطيشلا نعل مكح)

 ؟سيلبإ نعل زوجي له باب 51

 ؟سيلبإ نعل زوجي :لاؤس

 .سيلبإ رش نم هللاب ذوعأ :لوقت امنإ ءزوجي ال «سيلبإ :خيشلا

 (00:5 4:8“ ه /آ۹٩) "رولا ةلحر"

 باب [١؟55]

 «مظاعتي هنإف ناطيشلا اونعلت ال» ثيدح لاح

 ."”(مظاعتي هنإف ناطيشلا اونعلت ال» :ثيدح ةحص :لاؤس

 .معن يأ :خيشلا

 رمأيو «كلذ نع يهن يف :هرضحتسأ ال ظفللا امأ «حيحص ىنعملا :خيشلا

 .ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذيعتسي نأ ةلاحلا هذه يف لوسرلا

 .هسفن ثيدحلا نكل ؛معن :ةلخادم

 .حيحص ثيدحلاو «ثيدحلا مامت نم اذه :كل لوقأ :خيشلا

 ٠١( :9۳:۰۹ /؟58) "رونلاو ىدهلا"

 "ىربكلا" يف يئاسنلا هجرخأ ."... مظاعتي هنإف ناطيشلا سعت لقت ال ءو هلوق هيلع تفقو يذلا )١(

 ٠١) "بعشلا" يف يقهيبلاو )5/ ۲)

 ہا ا



 (تاقرفتم)

 نجلا ماعط ركذ يف باب [١؟46]

 :[لاق هنأ لَم يبنلا نع يور]

 نوكيام رفوأ مكيديأ يف عقي هيلع هللا مسا ركذ مظع لك (نجلا ينعي) مكل )

 .(مكباودل فلع ةرعب لكو ءامحل

 :[ مامإلا لاق]

 «هنتمو هدنس يف بارطضالل فيعض هنأ ثيدحلا اذه يف مالكلا ةصالخو

 ناك هنأ " :ةريره يبأ ثيدحل هرهاظب فلاخم وه لب هب هيوقن ًادهاش هل دجأ ملو

 ؟اذه نم :لاقف ءاهب هعبتي وه امنیبف ؛هتجاحو هئوضول ةوادإ ب يبنلا عم لمحي

 " ةثورب الو مظعب ينتأت الو ءاهب ضفنتسأ ًاراجحأ ينغبا :لاقف ةريره وبأ انأ :لاقف

 اورمي ال نأ هللا توعدف «دازلا ينولأسف - نجلا معنو - نيبيصن نج دفو يناتأ

 ." ًاماعط :ظفل يفو ءًامعط اهيلع اودجو الإ ةثور الو مظعب

 .(۱۰۷-۱۰۸ /۱)یقهیبلاو(۷ ٤ /١)يواحطلا و( 175 /7)يراخبلا هجرخأ

 :مهسفنأ نجلل ماعطو داز ةثورلاو مظعلا نأ هرهاظ نأ ةفلاخملا هجوو :تلق

qy 1 



 ماعطلا لمحبي دوعسم نبا ثيدح نيبو هئيب قيفوتلاو «مهباودل كلذ نم ءيش سيلو

 لبس " يف يناعنصلا هعبتو " حتفلا " يف ظفاحلا لعف امك باودلا ماعط ىلع هيف

 امك فيعض وهو امأ هدوعسم نبا ثيدح تبثول هب سأب ال :(1/*177) " مالسلا

 .لئنيح قيفوتلل هجو الف قبس

 .( 1 /۱۳۳ /۳)" ةفيعضلا"

 ؟خوسمملا نجلا نم نآلا ةدوجوملا تايحلا له باب 3

 :[ چپ هللا لوسر لاق]

 .«ليئارسإ ينب نم ريزانخلاو ةدرقلا تخسم امك «نجلا خسم تايحلا»

 [:لاق مث ضرقنا خسم ام:هلوقب مامإلا هل مجرت]

 ءخوسمملا نجلا نم يه نآلا ةدوجوملا تايحلا نأ ينعي ال ثيدحلا نأ ملعا

 ةدرق مهخسم دوهيلا يف عقو امك «تايحلا ىلإ خسم مهيف عقو نجلا نأ ينعي امنإو

 خسمل لعجي مل هللا نإ) :حيحصلا ثيدحلا يف امك اولسني مل مهنكلو «ريزانخو

 .كلذ لبق ريزانخلاو ةدرقلا تناك دقو «ًابقع الو ًالسن

 ,.(15:-179/54)" ةحبحصلا "

 ؟سانلا لاومأ ىلع ناطيشلا طلسي له باب 1.1

 ؟«بوذك وهو كقدص» :ثيدح يف ناطيشلا لعف حيضوت لاؤسلا :لاؤس
 ؟هتيرذ وأ حص اذإ هترسأ دارفآ نم مآ مدآل دجسي مل يذلا سيلبإ وه ناطيشلا لهو

 ءاذه حيضوتلا يدنع امانأ ... هئبا الإو وه ناك نإ كعم قرفت اذام :خيشلا

 ہا ا



 .ءيش هءارو بترتي ام اذه نأل

 ؟..ريوصتلا اذهب نيملسملا لام نم ذخأي نأ ناطيشلا لعفي له :ةلخادم

 ؟لدي وش ثيدحلا نآل ءدراو ريغ لاؤسلا اذه :خيشلا

 .نيملسملا لام تيب يف لاملا يف لخاد ناك هنأ ثيدحلا :ةلخادم

 ؟كيه سب :خيشلا

 .ريقفو نيكسم انأ :هل لاق ءاج امل وه :ةلخادم

 .كلاؤسل ةبسنلاب لديب وش ثيدحلا اذه ءال :خيشلا

 .لمحي دعاقو ةفرغلا يف دوجوم لخاد دعاق هنأ ثيدحلا ينعي :ةلخادم

 ؟كلاؤس وه ام ًاذإ .بيط :خيشلا

 ؟ريصي ينعي له هنأ :ةلخادم

 .راص دق :خيشلا

 .اهدعب ريصي ينعي :ةلخادم

 دافتساو هيلع مجهو عاجشو ةريره وبأ نمؤم لجرلا نأ الولو ءراص :خيشلا

 ضعب حملأ املثم نكمي تنأ نكلءبهذو ةعاضبلا ذخأ ناطيشلا ناك ؛ةدئاف ركذلا

 ءاذه لعني ناطيشلا «ةيناطيشلا سواسولا وأ تاعاشإلا ضعبب رثأتم ناوخإلا

 نأ ديري نيح امنإو ءأدبأو ًامئاد مهلك سانلا لاومأ ىلع ناطيش طلسي ال هللا نكلو

 ؟عناملا وه امف ءاذه عقي ةمكح رهظي

 سان مهو هلام قرس «ينعي هلام قرس انبراقأ دحأ يف ةيضق يف .. :ةلخادم

 4 | ا ا



 مهل لاقو «سولفلا نيأ فرعي لجأ نم خيشلا ىلإ اوبهذا :اولوقي راصف ءاطسب

 .سولفلاب يتأي حوري ناطيشلا يلخأ انأ :دحاو

 وهو كقدصا :لوسرلا هيف لاق يذلا ناطيشلا ثيدحب ةقالع هل ام :خيشلا

 عم نونواعتي نيذلاب نيعتسي دحاولا نأ زئاج ريغو عورشم ريغ عسوت اذهو «بوذك

 .نينمؤملا ليبس نم سيل ينعي كش الب اذهف ؛نجلا
 )۲۳١/ ٠۰:۲٦:٥١( "رونلاو ىدهلا"

 ؟ءادتبا ىسنإلا ىذوي ىنجلا له باب 1

 رحس نوكي مزال الإو ءادتبا ناسنإلا يذؤي نأ نكمي له نجلا انخيش :لئاسلا

 ؟ يسنإ هيف خفان

 .ًاطرش سيل ال :خيشلا

 .ًءادتبا يسنإلا يذؤي ينجلا نكمم ينعي .. :ةلخادم

 .معن يأ :خيشلا

 .اببس امنود اوسبلتي :ةلخادم

 .معن يأ :خيشلا

 رب #28 /۹۲۸) "رودلاو ىدهلا"

 ؟نجلا مآ لضفأ رشبلا سنج له باب ]١١44[

 .مهنوعيطي كلذلو ءًابسنو ًاقلخ مهنم لضفأ سنإلا نوربتعي نجلا :ةلخادم

 ...؟ليلد كدنع له «ةعيرشلا روط يف تلخد ةلأسم هذه :خيشلا



 مدآ نع 4ع َتْمّرَك يِذَّلا اَدَهل :هللا هنعل سيلبإ لوق ةيآلا انخيش :ةلخادم

 .ًاضيأ هذه ًاليلد تسيل (37:ءارسإلا»4 رد کت ف

 مامأ بعش ءةمأ مامأ ةمأ نع يكحن نحن «نيصخش نيب صاخ ليلد :خيشلا

 يف نوكي دقف ؟رشبلا مآ لضفأ ةكئالملا ًالثم انلق ول امك «قلخ مامأ قلخ «بعش

 سنج ليضفت مزلتسي ال كلذ نكل ؛ةكئالملا لضفأ نم لضفأ نوكي صخش رشبلا
 .ينعي سكعلا وأ ءرشبلا سنج ىلع ةكئالملا

 انعم ضرألا نونكسي نجلاو مدآ ينبل ةفالخلا هللا لعج انخيش :ةلخادم

 .(5: :ةرقبلا) © فيل ضزألا يف ٌلِعاَج نإ مدآ يتب يف ةفالخلا نكلو

 .ناسنإلا :ةلخادم

 .معن :ةلخادم

 .هيف ثحبي ةيعون ليضفت انخيش ينعي :ةلخادم

 ؟فيك :خيشلا

 ..ةيعونلا ليضفت :ةلخادم

 .تمهف ام :خيشلا

 كلذب دارملا له .. ينعي هيف ثحبي يذلا [ثحبلا] نع لءاستأ انأ :ةلخادم

 .اهعبتي امو ًالثم سنجلا

 .سئجلا دارملا «سنجلا هانلق يذلا اذه :خيشلا

 .معن :ةلخادم

 مك يصل



 نأ انضرف اذإف ؟سكعلا مأ ءرشبلا سنج مآ لضفأ ةكئالملا سنج له :خيشلا

 نودب نكل .ةمأك وأ ةعامجك مهلك لضفأ ةكئالملا سنج «لضفأ ةكئالملا سنج

 يف ثحبلا سيل نكل زوجي ؟زوجي ال مأ ةكئالملا نم لضفأ دمحم نوكي نأ

 .رضحتسن ال ءال مأ ءيش هيف فوشن لواحأ انأف ءسنجلا يف ثحبلا .دارفألا

 ًانمض يضتقي الأ ةكئالملا عم سنإلا ةلضافم تثحب ام درجم انخيش :ةلخادم

 ؟نجلا ىلع سنإلا ليضفت
 ؟تلق فيك :خيشلا

 الأ ءسنإلاو ةكئالملا نيب ةلضافملا يف ملعلا لهأ ثحبم درجم :ةلخادم

 ؟نجلا ىلع مهليضفت ًانمض كلذ يضتقي

 ؟ثحبلا درجم :خيشلا

 .معن :ةلخادم

 ؟فيك :خيشلا

 نم لضفأ نجلا ناك ولف «سنإلا مأ ةكئالملا نأ ركذي ام درجم ينعي :ةلخادم

 وه سنإلا لصاح ليصحت ةنراقملا هذه درجمف ؛ةكئالملا مأ نجلا ليقل سنإلا

 .نجلا نم ًاردق ىلعأ

 ليق اذه ءاعدا درجم امأ «ليلدلا بلطتي اذه نكل «كيف هللا كراب :خيشلا

 . لبق نم

 .لقن يذلا انخيش تايمومعلا :ةلخادم

 نمف «ىندآلا نود وه ام طقست يلاتلابف هيلي يذلاب سنجلا تنراق اذإ :ةلخادم



 .ةجيتنلا ىلإ لوصولا باب نم وأ ءكل لوقأ سب جاتتتسالا باب

 .معن :خيشلا

درم نسحأ مهتيأر «نجلا ىلع نمحرلا ةروس أرق ... :ةلخادم
 له ءمكنم ًادو

 ؟سنإلا ىلع مهليضفت ىلع ليلد اذه

 .معن يعضوم ليضفت :خيشلا

 (00 1:75:15 /5758)و(07 1:5١:81 /558) "رونلاو ىدهلا'"





 هتقيقحو نجلا ماع ركنأ نم لالض باوبأ عامج

 عملو





 نجلا ملاع ركنأ نم رفك باب ]١١١[

 يف هدي مضف ةبوتكم ةالص ةو هللا لوسر عم انيلص :لاق ةرمس نب رباج نع

 نأ الإ ال» :لاق ؟ءيش ةالصلا يف ثدحأ هللا لوسر اي :انلق ىلص املف ةالصلا

 ىتح دجسملا يراوس نم ةيراس ىلإ طبترال ناميلس يخأ هيلإ ينقبس امالول

 .«ةنيدملا لهأ نادلو هب فيطي

 :[مامإلا لاق]

 .ملسم طرش ىلع حيحص هدانسإ

 :[ًالئاق قلعو]

 نونمؤي ال مهنإف ؛ةينايداقلا ةفئاط اهب رفكي يتلا ةريثكلا ثيداحألا نم وهو

 «ةفورعم صوصنلا در يف مهتقيرطو .ةنسلاو نآرقلا يف روكذملا نجلا ملاعب

 َعَمَكْشا ُهَّنأ لإ يجو لق ىلاعت هلوقك ؛اهيناعم اوفرح ؛نآرقلا نم تناك نإف

 " ةظفلل ةفدارم " نجلا " ةظفل نولعجيف !سنإلا نم يأ :اولاق حلا ىم رَ

 ؛ةنسلا نم تناك نإو «عرشلاو ةغللا نع كلذب اوجرخف !"رشبلا " ك ؛" سنإلا

 ؛اهنالطبب مهمكح لهسأ امف ؛الإو ءاولعف ؛لطابلا ليوأتلاب اهفيرحت مهنكمأ نإف
 !اهرتاوت لب ؛اهتحص ىلع مهئارو نم ةمآلاو مهلك ثيدحلا ةمئآ عمجأ ولو

 . هللا مهاده

 .(1؟4 /1) "ةالصلا ةفص لصأ"

ل
ا
 



 لالضلا لهأ ضعب ركذ باب 1]

 نيطايشلاو نجلا ملاع ركنأ نمم
 :[مامإلا لاق]

 ناطيشلاب دارملا نأ همعز :لوبخملا ينايداقلا [دمحأ مالغ ليطابأ] نمو

 لاق ؛-[ةلطابلا ةيحيسملا] ةنايدلا :ينعي- لاجدلا اذه وه ةذاعتسالا يف ميجرلا

 :(۲۹) ["حيسملا زاجعإ" هباتك يف]

 ...!ةداقولا ةحيرقلا وذ الإ ٌرمرلا اذه مهفيالو

 ةيزمرلا ةقيرطلا هذه ىلع هلج وأ هلك هريسفت نأ ملعي ؛هبتك ىلع فقو نمو

 وأ ىوهلا يه امنإو «ةيعرش وأ ةيوغل ةدعاق ىلإ دنتست ال ىتلا ءةيلاغلا ةيفوصلا

 نجلا دوجو راكنإ ىلإ ريشي ةذاعتسالل هريسفت ءانثأ يف وهو !يناطيشلا يحولا

 يل حرص امك ؛سانلا ءامعز مه نيلاضلا هعابتأ دنعو هدنع نجلا امنإو «نيطايشلاو

 يف عضوملا اذه يف ةيهفش ةرظانم هنيبو ينيب ىرج دق ناكو ؛هعابتأ ضعب كلذب

 .ًاروحدم ًامومذم اهنم بحسنا نأ اهتجيتن ناك رشعلا غلبت تاسلج

 ,(0 11١8-115 /۳) "ةالصلا ةفص لصأ"

 هنم باب ]۱۲۲|

 :[مامإلا لاق]

 تايآلا لك نولوأتيو «سنإلا ريغ ٍقلْخك (نجلا)ل مهراكنإ ةينايداقلا تالالض نمو

 سنإلا مهنأ ىلإ دوعيامب قلخلا يف سنإلل مهتتيابمو مهدوجوب ةحرصملا ثيداحألاو

 .مهلضأ امف ريرش يسنإ هنإ نولوقي هسفن سيلبإ ىتح «مهنم ةفئاط وأ مهسفنأ
 .(۲ ۲۳-٤ ص)"ةيواحطلا نتم ىلع قيلعتلا"



 هنم باب [١؟ه*]

 عونتو ةنسلا نع ًالضف ميركلا نآرقلا يف مهركذ ددرت عم نجلا دوجو اوركنأو

 نم اهلكو «مهتالالض نم كلذ ريغ ىلإ ءرشبلا نم ةفئاط مهنأ اومعزو ءامهيف مهتافص

 .تافصلا تايآ نم اهريغو ءاوتسالا ةيآ يف فلخلا هب ذخأ يذلا ليوأتلا تاكرب

 .(79”ص)" و لعلا رصتخم"

 هنم باب ]۱۲ 5]

 :[مامإلا لاق]

 اوفليب نكل «هللا لوسر لاقو هللا لاق :...نوذخأي اهلك ةيمالسإلا قرفلا مويلا

 «ناطلس نم هب هللا لزنأ ام بهذمب كنوتأيو هللا لوسر لاق هللا لاق ام ىلع اوروديو

 نومسي نيذلا ةينايداقلا ةقرف يهو ةديدجلا ةقرفلا :كلذ ىلعالاشم مكبسحو

 اهلو زورب اهلو «صوخش اهلو نايك اهل يتلا ةيمالسإلا قرفلا رخآ ءال وهف «ةيدمحألاب
 .مالسإلا مساب ةيكيرمألاو ةيبروآلا [ةراقلا] يف ةعئاش ةوعد

 ؛مارحلا هللا تيب ىلإ نوجحيو «سمخ تاولص نولصي نوملسم ءالؤه

 لوقلا ىلإ اوقبسي مل ةنسلاو باتكلا يف ةصوصنم ةيعرش قئاقح نوركني مهنكلو
 كانه نوكي نأ نوركتي :ًالثم مهف «ةرعاشألا ةيديرتاملاو ةلزتعملا لثم شم ءاهب

 نوركني له .بيط نجلا ةروس مسا نآرقلا يف ةروس كانه هنأ عم نجلا مه قل

 لثمك نجلا ىنعم متمهف ام متنأ :انل نولوقي نكل .ال ؟ةروسلا نوركني نآرقلا

 ال ؟نييمسم ىلع اّلاو دحاو ىمسم ىلع نالدي نيذه نيظفللا رشبلاو سنإلا
 قلطت ةثالث ءامسأ نجلاو رشبلاو سنإلا ثلاث ىمسم اوباج يقب مه ءدحاو ىمسم

ل
ا
 



 رات ْنِم يِبَيقَلَح# :نآرقلا يف ةيآب مهل ينأت امل .رشبلا :مهو دحاو ىمسم ىلع

 يقيقح نيطالو «ةقيقح ران يه ام هذه :كل لوقي (1؟:فارعألا)# ِنيِط ْنِم ةا

 هللا قلخ» :ملسم يف حيحصلا ثيدحلاب هل بيجتب املو زاجم ءزاجم اذه امنإ

 :كل لوقي “مكل فصو امم مدآ قلخو ران نم ناجلا قلخخو ءرون نم ةكئالملا

 ال داحآ ثيدح «ينعي رتاوتم وه ام ثيدح «داحآ داحآ ثيدح ءداحآ ثيدح اذه

 عم ةديقع هب تبثت ال ثيداحألا ثيدح نأ :يهو ةلالض هذهو «ةديقع هيف تيثت

 «نورقب ةلالضلا هذه ىلإ اوقبش ةينايداقلا ءينايداق بهذم وه ام ديدشلا فسألا

 .رشبلا وأ سنآلا مهنأب نجلا ريسفت ىلإ اوقبسي مل نكل

 يذلا بالطلا ىلع ررقي فيرش هومسي يذلا رهزآلا ؛نآلا فيرشلا رهزألا

 هب جتحي ال حيحصلا ثيدحلا نأ مالسإلل ةوعدلل ةيمالسإلا ملاعلا يف مهوعزوي

 ةديدع قرط نم ءاج نوكي :ينعي ؟رتاوتم ىنعم ام ءأرتاوتم ناك اذإ الإ ةديقعلا يف

 نم ةرشع نع نيعباتلا نم ةرشعو «ةباحصلا نم ةرشع يف هاور نوكي :ينعي

 .اذكهو ... ةباحصلا

 ..نوجش وذ ثيدحلا :لاقي امك نكل ءرصتخأ نأ تدرأ :لاح لك ىلعو

 .ليطعتلا نم نوديفتسي اذام :ةلخادم

 .عرشلا اومكحيب ام مهلوقع اومكحيب لقع ءاوهألا عابتا :خيشلا

 .(4:ناقرفلا) 4وم ُهَهإ ذَا نَم َتْيَأَرَأ «رمألا وه اذه :ةلخادم ھر

 .معت يأ هاوه :خيشلا

 01:52: / 1510و( ۰۱:۳۳:۰۹ /۱۹۱۹) "رونلاو ىدهلا" "رونلاو ىدهلا"

 .0/581/مقر) "ملسم حيحص" )١(

 ہا
E 
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 كلذ ركنأ نم ىلع درلاو سنإلاب نجلا سبلت تابثإ باب 6 ]
 كلذك بابلا اذه يف عسوتي نم ىلع راكنإلا عم

 . " [ تارم ثالث كلذ لعف] !نامثع ردص نم جرخا ناطيش اي"

 :[مامإلا لاق]

 قرط هنع هلو «هنع هللا يضر يفقثلا صاعلا يبأ نب نامثع ثيدح نم وه

 :ةعبرأ

 هللا دبع نع يفئاطلا نمحرلا دبع نب هللا دبع انثدح :ىلعألا دبع نع :ىلوألا

 توكش :لوقي صاعلا يبأ نب نامثع تعمس :لاق رشب نب نامثع نع مكحلا نب

 :نامثع لاق . هركذف :لاقف هديب يردص برضف «نآرقلا نايسن ةو هللا لوسر ىلإ

 . " هركذأ نأ تببحأ ءدعب ایش هئم تيسن امف"

 هيف لخديو ناسنإلا سبلتي دق ناطيشلا نأ ىلع ةحيرص ةلالد ثيدحلا يفو
 اميف اهدحأ تجرخ تنك دقو «ةريثك ثيداحأ كلذ يفو ءاحلاص ًانمؤم ناك ولو

 زاب هللا لوسر عم ترفاس" :لاق ةرم نب ىلعي ثيدح نم )٤۸٩( مقرب مدقت

 عبس ذنم ممل هب اذه ينبا نإ :تلاقف ةأرما هتتآو" :هيفو ".. ًابجع ائيش هنم تيأرف

 يف لفتف «هنم هتندأف «" هيندأ " :#4# هللا لوسر لاقف «نيترم موي لك هذخأي ؛نينس

 .هححصو مكاحلا هاور . " هللا لوسر انآ !هللا ودع جرخا :لاقو «هيف

 دوج «يلعي نع ىرخأ قرط نم هتجرخ مث . عطقنم وهو «يبهذلا هقفاوو

 تاعيباتملا هذهب ثيدحلاف ةلمجلابو " :يلوقب جيرختلا تمتخ مث !اهدحأ يرذنملا

 رصعلا يف عبط ام بئارغ نم بيجع باتك ىلع تفقو مث . " ملعأ هللاو ."”ديج

 ارنا ا فلؤملا اهقاس دق «ةوق اهب دادزي ةريثك دهاوش هلو )١(

 .[هنم] . هيلع درلا يتأيو فتلالد يف شقان

 الل



 دبع ويأ) هفلؤمل !("ناسنإلا ندب ناجلا لوخد ةلاحتسا " ةعيلط) ناونعب رضاحلا

 هدحو ناونعلا اذهو -!رصعلا ةضوم يرثألا اذك- (يرثألا نيسح نب بابإ نمحرلا

 لالضلاو لهجلا نم باتكلا ينام ىلع عالطالا نع بييبللا ئراقلا ينغي

 دقف ءاهيلإ عوجرلا بوجوو ةئسلاو باتكلا مساب ءةنسلاو باتكلا نع فارحنالاو

 نم نظي ثيحب ءاهمومع ىلع اأو اهمذو ةعدبلا يف رخآ الصفو «كلذ يف الصف دقع

 وأ يفلس هنأ ةلاحتسالا نم هيلإ بهذ ام دييأت يف ءاملعلا نع هلقني امو همالك عبتتي م

 نم يلزتعم يفلخ هنأ هباتك هب دهشي يذلا عقاولاو !ةئاملا يف ةئام - بستنا اك - يرثأ

 ةغللاب ديدش فعض ىلإ ؛ثيداحألاو ةنسلاب لهاج هنأ كلذ ىلإ فاضي :؛ءاوهألا لهأ

 .هسفنب بجعم «هملعب رورغم وهف كلذ عمو «يماع هبش هنأك ىتح ءاهبادآو ةيبرعل
 نباو ةيميت نباو دمحأ مامإلاك هناونع فالخب اولاق نيذلا فلسلا ةمئأل ًانزو ميقي ال

 ناخ نسح قيدصو يناكوشلا مامإلاو «يبطرقلاو ريثك نباو يربطلاو ؛ميقل

 يلدكأ يذلا رمألا «(تلسناو اهئادب ينتمر) ةدعاق ىلع !ديلقتلاب مهيمريو «يجونقل

 اهيف قطنيو» : لاب هلوق اهنم يتلا ةعاسلا طارشأ ضعب هيف تلجت نامز يف اننأ

 هوحنو ."”«ةماعلا رمأ يف ملكتي هفاتلا لجرلا :لاق ؟ةضبيورلا امو :ليق .ةضبيورل

 هيلع ىصعتسا «ريغصلا نم ملعلا ءاج اذإ نيدلا داسف " :هنع هللا يضر رمع لوق

 امو .*" ريغصلا هيلع هعبات ءريبكلا لبق نم ملعلا ءاج اذإ سانلا حالصو «ريبكلا

 انع دهعلا امو «غلاب لهجب نيملسملا رمأ يف نوملكتي نيذلا (راغصلا) ءالؤه رثكأ

 يندرأ ثلاثو !ةملسملا ىلع باقتلا ميرحت يف فلآ يذلا رخآلا يرصملا كاذ ديعبب

 ثيدح يفو «" نيدشارلا ءافلخلا ةنسو يتنسب مكيلع " : هلوق فيعضت يف فلأ

 !!ريثكو ريثك مهريغو مهريغو ؛نيثدحملا دنع امهتحص ىلع عمجملا «فزاعملا ميرحت

 [هنم]. (157107و ۲۲۳۸و ۱۸۸۷) مقرب مدقت اميف قرط نم جرخم حيحص ثيدح )١(

 .[هنم[. 0601/17 " حتفلا " يف امك حيحص دنسب غبصأ نب مساق هاور قفز

 كسل
 يا



 :نأ (۱۳۸و ۷۱ ص) هريرقت مغر هنأ هتوابغو موعزملا (يرثآلا) اذه لهج نم نإو

 هللا لوسر نع تبث امدنع ةيبيغلا لئاسملا يف فقوتلا ةعاجلاو ةنسلا لهأ جهنم "

 تبث ام صقني نأ وأ ءاليصفت فيضي نأ هنأش ناك امهم دحأل سيل هنأو ءا

 . " ليلد الب وأ «هاوه قفو تايآلا رهاظ رسفي نأ وأ :ليلدلاب

 ةلأسملا هذه يف فقي مل هنإف جلبألا قحلا جهنملا اذهل هريرقت مغر هنإ :لوقأ

 ىلإ جاتحت ال ةحيرص ةفلاخم هفلاخ لب . حيحصلا ةمجرتلا ثيدح دنع ةيبيغلا

 نم ٤( ص) هريغ نع القن هركذ دق هتيأر ىتح «هب لهج ىلع هنأ نظأ تنكو.نايب

 امم هريغو ىلعي ثيدح عم هجرخي ملو ؛هلهاجت هنآ تفرعف «هباتک رخآب قحلملا

 ةنسلاو باتكلا نم ليلد يأ مدقي مل كلذكو . ”223٠١7 ص) هيلإ ةراشإلا تقبس

 ديؤملا ىلاعت هلوق ليوأت ىلإ هتيلكب هجوت لب ةلاحتسالا نم همعز ام ىلع

 هَ يلا موفي اك الإ َنوُموُقَيآل ايلا َنوُنُكَأَيَنيِذَّلال :هافن يذلا لوخدلل
 هرسف يذلا - (سملا) راكنإ ىلإ هب يهني اليوأت (97ه:ةرقبلا»# َّسَمْلا َّنِم ُناَطْيَّشلا

 (سملا) اورسف نيذلا !ةلزتعملاو ةرعاشألا ضعب ةقفاوم ىلإو - نونجلاب ءاملعلا

 كلذلو «لصألا فالخ وهو :زاجملاب ريسفت اذهو !ةيذؤملا ناطيشلا ةسوسوب
 يرعشألا يزارلا رخفلا نع القن هب حرص ام وهو «يتأيس امك ةنسلا لهآ هركنأ

 هريغ نع (۸۹ص) لقنو !" نجيف ناسنإلا سمي ناطيشلا نأك " :(۷۸و ۷٦ ص)

 لاقف هللا عرش فلاخ نمب اذه سملا صخ هيلعو !" هسم نجلا نأك " :لاق هنأ

 جهنلا نع داعتبالاب الإ "(!بوصنم ريغ اذك) دحأ سميل ناك امو " :(۲۲ ص)

 توبث ءاملعلا دنع هنم مزلي الف ؛لاق امك رمآلا نأ الدج انملس ولو !" موسرملا

 ثيدحلا اذه يف امك لوخدلا ىلع رخآ ليلد دوجو ناكمإل «يفنلا ىوعد

 .[هنم]. جيرختلا اذه رخخآ يف ةلثمألا ضعب رظنا «ريثك هلثمو :تلق (1)



 سيلو «هايإ هيغن تبث لوخدلا ىلع ةيآلا ةلالد هدرب هنأ لجرلا مهوت امنيب «حيحصلا

 :حيحصلا ثيدحلا اذهب هيلع دودرم وهو فيكف «هدرب انملس ول كلذك رمألا

 لهج نمو . زاجملاب اهايإ هريسفت لطبيو «ةيآلا رسفت امهبو مدقتملا ىلعي ثيدحبو

 داع ؛ةقيقح (سم) ال هنأ ينعي يذلا زاجملاب ةيآلا رسف نأ دعب هنأ هضقانتو لجرلا

 ىلع هرسف هنكلو . " نونجلا :سملا نأ ىلع تعمجأ ةغللاو " :(4۳ ص) لوقيل

 فيكو ءابرهكلا ىلإ الثم ىرت الأ " :لاق «لخادلا نم ال جراخلا نم يأ :لاقف هاوه

 رمأب قلعتت ليصافت يف لخد هنإف . هئاره خلإ " ... جراخلا نم اهل سامملا قعصت

 هلقن مدقت يذلا يفلسلا جهنملا فالخ اذهو «ةيدام ةدهاشم رومأ ىلع ًاسايق يبيغ

 كتفت ميثارج كانه نأ بطلا ملع يف فورعم وه امع ىماعت دقف كلذ عمو «هنع

 نم ناجلا لخدت نأ القع عنام الف !ةئلاثلا هتلحرم يف (خوك) ةموثرجك لخادلا نم

 نم عنام ال امك «لخادلا نم هيف اهاذأو اهلمع لمعتو «ناسنإلا ندب ىلإ جراخلا

 ملو «هب انمآف ثيدحلا يف نيرمألا نم لك تبث دقو ءرخآ وأ ببسب هنم اهجورخ

 معز - (يرثآلا) فلؤملا اذهو «ءاوهآلا لهأ نم مهلاثمأو ةلزتعملا لعف امك هبرضن

 ةلمج يف ةتبلا هجرخي ملف ؛ةمجرتلا ثيدح نع ىماعت دقو ال فيك . مهنم -

 - (١؟5ص) ىلإ ١١١( ص) نم اهظافلأ قاسو اهجرحخ يتلا ىرخألا ثيداحألا

 ثيداحألا كلت عومجم نم ذخأي مل كلذ ىلإ وهو ؛تيأر امك - ادج حيحص وهو

 يهو «- نونجملا كاذ نم - ناطيشلل إب هجارخإ نم ثيدحلا اذه هيلع لد ام

 " هللا ودع جرخا " ةياور نيب ًافالخ بصن لب « #4 هتازجعم نم ةميظع ةزجعم

 نإ " :مهضعب لوق (١؟5 ص) هسفن ىلع دروأ دقف «" هللا ودع أسما " ةياورو

 ىلإ رظنا ؛ىرتفم بذك اذهف " :هلوقب بقعف ؛" ثيدحلا ححص دق ينابلألا مامإلا
 ص ةحيحصلا هتلسلس نم لوألا دلجملا :بذكلا ملعتل ينابلألا خيشلا هلاق ام

 ةلمجلابو " :مدقت امك هرخآ يف ام صنو ءهيف يمالك قاس مث . " 4808 حم ٥

 ہا
 1۲ مهد



 دراو ريغ روكذملا هبيذكتف :تلق . " ملعأ هللاو . ديج تاعباتملا هذهب ثيدحلاف

 ص) ليصفت يآ نود فيعض هنأب وه حرص دقو !باوصلا وه سكعلا لعلو ءنذإ

 هتراشإب لوخدلا ىلع ثيدحلا ةلالد يف ككش دقل «معن !ضعبلا هب رتغاو ؛.(5؟

 ىفخي سيل نكلو . افنآ اهنم نيظفل تركذ دقو «تاياورلا يف عقاولا فالخلا ىلإ

 تاياورلا برضت نأ ءيش يف ملعلا نم سيل هنأ نيصلخملا ملعلا اذه بالط ىلع

 ال امم نإو ءرثكألا هيلع قفتا ام اهنم ذخأن نأ انيلع امنإو «ضعبب اهضعب ةفلتخملا

 سمخ يف ءاج هنأل "٠ اسخا " رخآلا نم حصأ " جرخا " :لوألا ظفللا نأ هيف كش

 ىلع !طقف اهنم نيتياور يف ءاج رخآلا ظفللاو ءاهقاس يتلا ثيداحألا نم تاياور

 امهدحأ ءصخش امهب بطاخي امهالكف ؛ىنعملا يف ًاريبك ًافالخ امهنيب ىرأ ال ينأ

 دكؤيامم نإو . انمض هيلع لدي رخآلاو «نونجملا لخاد بطاخملا نأ يف حيرص

 ىلع هللا نذإب يضاقلا نوكيس يذلا ةمجرتلا ثيدح ةحارص حصألا وه لوألا نأ

 رمأ يف ىوعد درجم اهنأ نايبلا نم مدقت ام عم «ةموعزملا " ةلاحتسالا " باتك

 اذه ىلع مالكلا متخ لبق يل دبالو . هركذ قبس يذلا جهنملل ةفلاخم يبيغ

 يذلا ةنسلاب لهجلا ىلع دحاو الاثم ولو ماركلا ءارقلا ىلإ مدقأ نأ عوضوملا

 ركذ دقل !كلذ ىلع ةلالدلل ةيافك فلس اميف هنأ ولو «مدقت اميق لجرلا هب تفصو

 ءةيارد الو ةياور هل لصأ ال ظفلب رافكلا ننس عابتا نع يهنلا يف روهشملا ثيدحلا

 ممألا نم مكلبق نم نعبتتل " :لوقي ذإ ةو هللا لوسر قدصو " :(۲۷ ص) لاقف
 دوهيلا :اولاق . مهءارو هومتاخدل بض رحج اولخد ول ىتح «ةذقلاب ةذقلا ءاذح

 هقايس يف هدقن لاجمو !" لاو لاق امك وأ . " ؟نمف :لاق ؟هللا لوسر اي ىراصنلاو

 ىنعم هب لسفأ هنم دحاو فرح يف هدقن تدرأ امنإو ؛ًادج عساو اذكه ثيدحلل

 سانلا لقأ ىلع ىفخي ال ثيدحلل حيبق فيرحت اذه نإف ؛(ءاذح) هلوقب ثيدحلا

 «ضعبلا ناهذأل ردابتي دق امك اًيعبطم أطخ وه سيلو . (وذح) باوصلاو «ةفاقث

 مدل



 ةذقلاب ةذقلا ءاذح " :رخآ أطخب انورقم (7 5 ص) لاقف . رخآ ناكم يف هداعأ دقف

 هلهج ىلع لدي امم كلذ وحنو .""هضلاب وه امنإو !فاقلا حتفب هطبض اذك !"

 ثيدح اذهو . " ةنياعملاك ربخلا سيل :فلسلا لوقي" 51٠(: ص) هلوق ةنسلاب

 وهو . ةصق هيفو ًاعوفرم سابع نبا نع دمحأ مهنم ةمئثألا نم ةعامج هاور عوفرم

 . (0750) " ريغصلا عماجلا حيحص " يف جرخم

 ةرمز يف (74 ص) رشح هنأ يفلسلا جهنملا هيضتقي امب هلهج ةلثمأ نم و

 وأ تيأر لهف «" يزارلا رخفلا ريسفت "و «" فاشكلا ريسفت " ةربتعملا ريسافتلا

 امهب ًارثأتم «ةنسلا نع فرحني نأ اذه دعب ةبارغ الف اذه لثم لوقي اًيرثأ تعمس

 الف (يمأ هبش) هنأ ىلع ةلادلا ةيئالمإلا هؤاطخأ امأو !اًيزاجم ًاريسفت ابرلا ةيآ رسفيو

 " :(۱۳۱ ص) لاقو !" يعم ىلاعت " :عضوم نم رثكأ يف لوقي وهف ءىصحت داكت

 توفت نأ ليحتسملا نمف " ١79(: ص) يفو . ةيآ ركذو "٠ ىلاعت هلوقل ىلاعت مث

 نأ كلذ ىلإ فضأ " . (١١1ص)و !" ناليلجلا نامامإلا ناذه ةلأسملا هذه

 . ًاراركتو ًارارم بوصنملا عفري وهف !" نابيبط اسيل نيمامإلا

 رومألا نم عرشلا هتبثأ ام تابثإ الإ مدقت امم يضرغ سيل :لوقأ ماتخلا يفو

 ىلع راكنإلا دشأ ركنأ رخآ بناج نم يننكلو . اهركني نم ىلع درلاو ءةيبيغلا
 ةجلاعمل ةنهم مهتبطاخمو نجلا راضحتسا نوذختيو ؛ةديقعلا هذه نولغتسي نيذلا

 ىلع ديزت يتلا لئاسولا نم كلذ يف نوذختيو ؛عرصلاب نيباصملاو نيناجملا

 بترتي دق يذلا ديدشلا برضلاك ءاناطلس هب هللا لزني مل امم نآرقلا ةوالت درجم

 ثيدح راص امم ءرصم يفو ءنامع يفانه عقو امك ءباصملا لتق ًانايحأ هيلع

 .سلاجملاو دئارجلا

 .[هنم]. )۳١١١( ةبراقتم ظافلأب قرط نم " ةحيحصلا " يف جرخم وهو )١(

 را ١15



 اميف نيحلاص نيليلق ادارفأ نيعورصملا ىلع ةءارقلا نولوتي نيذلا ناك دقل

 نع رمألا جرخف «تاجربتملا ةوسنلا ضعب مهيفو «تائملاب مويلا اوراصف «ىضم

 اهفرعي ال ىرخأ لئاسوو رومأ ىلإ «ةداع ءابطألا الإ اهب موقي ال ةيعرش ةليسو هنوك
 اهب يحوي سواسولاو لجدلا نم عون - يدنع - يهف اعم بطلا الو عرشلا

 حلاو سنإلا َنيِطاَيَش اودع ين لكل اَنْلَعَج َكِلَدَكَول ناسنإلا هودع ىلإ ناطيشلا

 نجلاب ةذاعتسالا نم عون وهو ؛كاَروُرُغ ٍلْوَقْلا فخر ٍضْعَب ىلإ ْمُهُضْحَب يِحوُي
 اجر َناَك ُهنَأَول :ىلاعت هلوق يف ةروكذملا ةيلهاجلا يف نوكرشملا اهيلع ناك يتلا

 كف ىلع مهب ناعتسا نمف .كاّفَمَر ْمُهوُفاَرَف نجلا َنّم لاَجرب َنوُدوُعَي سنإلا نم
 ملسم ؟ىثنأ مأ وه ركذأ يسنإلاب سبلتملا ينجلا ةيوه ةفرعم وأ - اومعز - رحس
 اعيمج مهلمش دقف «هدنع نورضاحلا اذه قدص مث هب نيعتسملا هقدصو ؟رفاك مأ

 ىلع لزنأ امب رفك دقف «لوقي امب هقدصف ًانهاك وأ ًافارع ىتأ نم " : ## هلوق ديعو
 هابتنالا يغبنيف .“" ةليل نيعبرأ ةالص هل لبقت مل .. " :رخآ ثيدح يفو «" دمحم

 «ةقيقحلا هذه نع نيلفاغلا نم مه ةنهملا هذهب اولتبا نمم ًاريثك نأ تملع دقف ءاذهل

 يبنلا لوق ىلع مهتبطاخم يف اوديزي ال نأ - مهتنهم يف اورمتسا نإ - مهحصنأف

 ْنَع َنوُفِلاَحت َنيِذَّلا ِرَدْحَيْلَق ىلاعت هلوقب مهل اركذم "٠ هللا ودع جرحا " : 7

 لوح الو ناعتسملا هللاو .(57:رونلا)#ميِلأ ٌباَذَع ْمُهَبيِصُي وأ هدف ْمُهَبيِصُت نأ هرن

 .هللاب الإ ةوقالو

 او

0 

 ةحبحصلا" '')50/ 1١1-4497/7(.

 ىرخأ قيرط نم يناربطلا هاورو (3585 مقر) " مارملا ةياغ " يف جرخم وهو «هريغو ملسم هاور )١(
 " ةفيعضلا " يف هتجرخ كلذلو «ةدايزلا هذهب ركنم وهو «" ... لبقت مل قدصم ريغ" :ديقب

 يفو )750١57( مقرب" ءاورإلا " يف جرخم وهو ءاضيأ حيحص هلبق يذلا ثيدحلاو . (5004)
 .[هنم] . ها .هريغ



 هنم باب |۱۲١1]

 :[مامإلا لاق]

 ةمئأ ىلع نيلاعتملا نيرورغملا نيملاعتملا -نيرصاعملا دحأ فلأ (هيبنت)

 نمحرلا دبع يبأ) ب هسفن ىنك كلذ عمو ءاهل نيداعملاو ءاهب نيلهاجلاو ةئسلا

 اذه كيفكي !" ناسنإلا ندب ناجلا لوخد ةلاحتسا" :هامسأ ًاباتك فلأ - !(يرثألا

 سيلدتلابو ءةنسلاو باتكلاب لهجلا نم ًاعاونأ هاشح دقف :هنومضم نع ناونعلا

 .قئاقحلا بلقو

 /۷)"ةحيحصلا" ۲/ 41٩(.

 هنم باب 1 ۷]

 :[مامإلا لاق]

 اّيقيقح اسم ناسنإلل ناطيشلا سم ةديقع نيرصاعملا صعب ركنأ دقل

 «تافيلأتلا ضعب كلذ يف مهضعب فّلأو «هاّيإ هعرصو ناسنإلا ندب يف هلوخدو

 دبع ناسح وه] ةحيحصلا ثيداحألا ٌفَّعَضُم همك ىلوتو «سالا ىلع هيف اوهّوم

 كلذ ىف ءاج ام فعضو ؛!"ةروطسأللا"ب ىّمسُملا هباتك ىف - هركذ ّراملا [نانملا
 «ةلزتعملا تاليوأت ىلإ هريغو وه نكرو «- هتداعك - ةحيحصلا ثيداحألا نم

 رغ امم اهنم سيل ام اهب اوقحلأو ؛ةحيحصلا ةديقعلا هذه اوُلغتساف «نورخآ تشاو

 مهلوح سانلا عمجل ةليسو اهوذختاو !اهل نيركنملا كلذب اودعاسو ءاهتقيقح

 ساّنلا لاومأ لكأل «مهل ةنهم اهولعجو «مهمعزب مهرودص نم ناجلا جارختسال

 نيلطبملا ِءالؤه نيب عئاض قحلاو «ءاينغألا رابك نم مهضعب راص ىّتح ؛لطابلاب
 نم سداسلا دلجملا يف ًاعيمج مهيلع ٌثددر دقو «نيركنملا كئلوأو

 ا



 «ىقيقحلا ملا دّكؤت ىتلا ةحيحصلا ثيداحألا ضعب هيف تجرخ ."ةحيحصلا"

 .(۲۹۱۸) مقرب

 ١55( ص)"برطلا تالآ ميرحت"

 هنم باب [١؟68]

 ..ناسنإلا يذؤيو ءيشب لثمتي ينج دجوي ال نآلا :لوقي ... [مهدحأ] :لاؤس

 اذامل :هل تلق ءةلاسرلاب ىهتنا مالكلا اذه لوقي ... .ةلاسرلاب عطقنا مالكلا اذه

 يدنع نأل ءروصتُي نكمي ال اذه هللاو :يل لوقي وه .. هني مل نوكي ال اذامل ..ىهتنا

 (+ه:ءارسإلا)4اًليِكَو ٌكبَرِب ىََكَو ٌناَطْلَس ْمِهْيَلَع كَل َسْيَل يِداَبِع نإ :لوقت ةبآلا
 ؟مالكلا اذه يف كترضح يأر امف .ءارسإلا ةروس يف

 اذه ..يئاذيإلاو يندبلا طلستلاب ةقالع اهل سيل ةيآلا هذه !بيط :خيشلا

 طلست اذه ؛[:؟:رجحلا]* َنيِواَغْلا َّنِم َكَعَبَتا نَم الإ :يقلخلاو يونعملا طلستلا

 هلالضب طلستي نكل ؛نيدتهملا ىلع هلالضب طلستي ال وهف لالض طلستو ةياده

 اذه ءيدام ىذأوه يذلا عوضوملا اذهب ةقالع هل سيلف «نيقسافلا نيلاضلا ىلع

 ..نيدلا موي ىلإ تعرش يتلا داروآلاو راكذألا ةهج نمو ؛ةهج نم

 ؟تعرش اذامل اويأ :ةلخادم

 ..رظنلا اذه ةهجول ةبسنلاب لّطَعُت هذه :خيشلا

 .ًاعبط :خيشلا

 .نيئمؤملل ىتح :ةلخادم



 [سانلا دشأ] ءايبنألا رشاعم نحنا :مالسلا هيلع لاق امكو ... ًاعبط :خيشلا

 ."«لثمألاف لثمألا [مث] ءالتبا

 «هندب يف نجلا نيطايش نم ناطيش هيلع طلسي نأب ىلتبي ناسنإلا نكممف

 .رجؤيو باثيف كلذ ىلع ربصي

 سانلا نم نالف كسم يللا نأ يل تبثي يذلا ام انآ :لوقي ءةلمكت :ةلخادم

 نكممو روصت نوكي نكممو مهو نوكي نكمم ؟يل تبثي يذلا ام «نج اذه

 ةيداملا تاجلاعملا عاونأ لكبو جلاعي امدنع نكل حيحص نكمم اذه :خيشلا

 اذهف يحورلا يوبنلا بطلا جالعلا اهيف حجني سكعلابو ءاهيف حجني الف ةيبطلا

 .رخآلا عونلا نم هنأ نيبي يذلا

 (017:67:55/58) "رونلاو يدهلا"

 هنم باب 11۲۹|

 ؟سنإلاب نجلا سبلت :..ىلع ليلد هيف. .يذاتسأ :لاؤس

 َنِم ُناَطْيّشلا ُطبَحَتَي يِذَلا# :ىلاعت هلوق نآرقلا يف دوجوم ءًاعبط هيإ :خيشلا

 ناك مالسلا هيلع لوسرلا نأ ثيداحأ هيفو «عورصملا وهو [؟5:ةرقبلا]# سلا

 كلذ لعفي ناك هنأي روهشم ةيميت نباو «عرصلاب نيباصملا ضعب نم ناجلا جرخي

 )١( "ةحيحصلا" «((9957مقر) ' عماجلا حيحص" )515/1(.

١14 
 يا



 .«مدلا ىرجم

 يف ةدام لحت نأ نكمي ال هنإ ثيحب ؛ناسنإلا ةدام نم هتدام وه ام ناطيشلاف

 3 ءروثلاك ..ءاوهلاك «بيرقتلا باب نم ناطيشلا وه ال قدام

 (07 "8:55 /59) "رونلاو یدهلا"

 هنم باب [١؟10]

 ؟ناسنإلاب سيلتي نجلا له :لئاسلا
 .اذه يف كش ال :خيشلا

 )٦۲۷/ ٠٠١:۱۳:٥۲( "رونلاو ىدهلا"

 ىرجم مدآ نبا نم يرجي ناطيشلا ناد وا هلوق له باب 3]
 5 مم انفي

 ؟سنإلاب نجلا سبلت ةلدأ نم" «مدلا
 ؟ةنسلاو باتكلا نم سنإلا ىف نجلا لوخدل ةلدألا ىه ام :لاؤس

 هيَ يِذَّلا# :ةميركلا ةيآلاو ؛هنم متعبشو قرط ثحب اذه :خيشلا

 نم هنأ 147 يبنلا نع تءاج يتلا ثيداحألاو (٠۷٠:ةرقبلا) سلا َنِم ناَطْيَّشلا

 طشن امنأك ضيرملا طشنف ىضرملا ضعب نم نيطايشلا ضعب جرخأ هنأ هتازجعم

 ةلزتعملا الإ ءلوبقلاب ةمألا اهتقلت ةحيحص ةديقع هذهو ءاذه مكبسحف :لاقع نم

 .ةلزتعملا نم نوكي ال دقو ؛لازتعا هيف ناك نم الإ و

 :اولاق «مدلا ىرجم مدآ نبا نم ناطيشلا يرجي» :ثيدحلا !بيط :ةلخادم

 ... سم هب ناسنإ لك «لوقت نأ ثيدحلا اذه انلمحيس له

.)081/ 

 مقر)" ملسم حيحصو (197* مقر) "يراخبلا حيحص"

)١( 



 نمو ؛لمحتي ال ام اذه حيحصلا ثيدحلل ليمحت اذه ..مالك اذه ال :خيشلا

 لفغي دق :لقأ مل نإ ملعلا ةبلط نم ريثك هنع لفغي دق اًدج ماه ثحب يف لخدن انه

 هيلع هلوق ؛ملعلا لهأ ىلإ بستني نم ضعب لقألا ىلع وأ ملعلا لهآ ضعب هنع
 ةبسانملا هذه :ةبسانم هل «مدلا ىرجم مدآ نبا نم يرجي ناطيشلا نإ) :مالسلا

 هعسي الف ؛ثيدحلا نم دوصقملا حيحصلا ىنعملا ثيدحلل عماسلل نيبو ُحَرْشَت

 يفو «يراخبلا حيحص يف ثيدحلا ؛ىنعملا نم لمحتي ال ام هلمحي نأ كاذنيح

 نأ ؛مايصلا باتك يلي يذلا فاكتعالا باتك وأ :ةصاخ ةروصب هنم فاكتعالا باب

 مث «ةدم هدنع تسلجو ةيفص هتجوز هترازف هدجسم يف اًفكتعم ناك ا يبنلا

 ثدحتي اهعم وهو «قيرطلا يف بناج يفاهعم فقوف اهلهأ ىلإ اهبلقي اهعم جرخ
 ال مه ؛ةأرما هبناجبو ةكل# يبنلا ىلع امهرصب عقوف راصنألا نم نالجر رم

 نههوجو يف ىتح نبجتحي نك ةا يبنلا ءاسن نأل ؛لاحلا ةعيبطب اهنوفرعي

 نم تالضافلا ءاسنلا ..تايلضفلا تناك كلذلو لاا يبنلل ةيصوصخو اًبوجو

 مالسلا هيلع لوسرلا ءاسنب اًهبشت نههوجو اًضيأ نيطغي تاليلجلا تايباحصلا
 .نيئمؤملا تاهمأ

 اسف ءاهعم 20 لوسرلا فقو يتلا ةأرملا هذه نالجرلا ناذه فرع امف

 - ةيفص اهنإ امكلسر ىلع) :مالسلاو ةالصلا هيلع امهل لاقف ءيشملاو ريسل

 لوسر اي كب كشندل انك امف دحأ يف كشن انك نإ «!هللا لوسر ايا :الاق <- يتجوز

 مدآ نبا نم - تاياور ظفل يفو - ناسنإلا نم يرجي نايطشلا نإ» :لاق .. «هلل

 نم يرجي ؛هنم دارملا انل فشكنا هتبسانمب ثيدحلا اذه انطبر اذإ (مدلا ىرجم

 معز امك عرصلاو ءاذيإلاب سيلو ءةسوسولاب مدلا ىرجم مدآ نبا نم ناسنإل

 .لئاسلا مالك يف هيلإ راشمل

 )٤/۲::٠٠:۳۷( "ةنيدملا تاءاقل"

| 2 

 معنا



 ؟اًقلطم نمؤملا ىلع ناطلس هل سيل ناطيشلا له باب 3

 نم هللاب دعا َّنآَْقْلا ٌتأَوَق ادا :ىلاعت هللا لوقي نآرقلاب هيف :لاؤس
 4َنولكوتي ممر َلَعَو اوثمآ َنيِذْلا ىلع ٌناطْلَس هَل َسْيَل ةَنِإ ءميجّرلا ٍناَطْيَشلا رف هكر كه ساس 2ر رب 5 000 f و f wo ك 3 00

 .(44 فلن لحتلا)

 نال اإ ولكون ممر َلَعَو اوُنَمآ َنيِذّلا َلَع ٌناَطْلَس هَل َسْيَلُهَنِإ# :ةلخادم
 ٠٠١(. ىفو:لحتلا»# دوك رشم هب ْمُه َنيِذْلاَو ُهَنْوْلَوتَي َنيِذْلا َلَع

 .معن :خيشلا

 نينمؤملا ىلع ناطلس هل سيل ناطيشلا نأ انل نيبتي ةيآلا هذه نم :ةلخادم
 ؟مهفن اذكه ام ءًاقالطإ ¢ هي ل 474

 هسمي نأ امأ «لالضإلاو ءاوغإلا يف ناطاس هل سيل ءالف ًاقالطإ امأ :خيشلا

 دشأ ءايبنألا رشاعم نحنا :مالسلا هيلع هلوق مومع يف لخدي اذهف باذعو بصنب

 بْضُنب ُناَطْيَّشلا َيِنّسَم يأ :مالسلا هيلع بويأ ةيآ فيك «لثمألاف لثمألا ءالتبا

 ..يبن وهو... (١4:ص)# ب ادعو

 233010 11:57 /۱۳۳)"رونلاو ىدهلا "

 دقو كلذ ريغو«حاورألا راضحتساو يسيطانغملا ميونتلا مكحو مهعم لماعتلاو نجلاب ةناعتسالا





 (تاوبنلا باتک)

 ما





 لوسرلاو يبنلا فيرعت -

 امهنيب قرفلا ىلع مالكلاو 1

 ةيالولاو ةلاسرلاو ةوبنلا نيب ةبسنلا ىلع مالكلاو -

 ° ب





 لوسرلاو يبنلا فيرعت باب 1

 امهنيب قرفلا نايبو

 :[مامإلا لاق]

 سانلا وعدي ةعيرشب هللا هثعب نم لوسرلاو «قباس عرش ريرقتل تعب (نم) يبنلا
 . ملعأ هللاو . ةمدقتم وأ ةديدج تناك ءاوس ءاهيلإ

 59/1 /5)'' ةحيحصلا''

 لوسرلاو ىبتلا نيب قرفلا باب [١؟"5]

 :[مامإلا لاق]

 نأ برقألا لعلو ءاهريغو ٤٤۹ -55٠( /0) " يسولآلا ريسفت " يف اهارت يبنلاو

 عبطلاب وهو هلبق نم عرش ريرقتل ثعب نم يبنلاو ديدج عرشب تعب نم لوسرلا

 ال امك ىلوأ كلذب مهف كلذب نورومأم ءاملعلا نأ مولعملا نم ذإ ؛هغيلبتب رومأم
 . ىفخي

 .(9١ص)" ةيواحطلا نتم ىلع قيلعتلا"

 ىبثلاو لوسرلا نيب ةرياغملا باب ]١1١0[

 :[ 2جهللا لوسر لاق]

 ةئامثالث لسرلا تناكو «نورق ةرشع حون نيبو هنيب ناك ءًاملكم ًايبن مدآ ناک

 .ارشع ةسمخو



 :[مامإلا لاق]

 ةرياغملا ىلع لديامم «ىرخآلا ثيداحألا نم انركذ امو ثيدحلا نأ ملعا

 امو :لجو زع هلوق يف ًاضيأ نآرقلا هيلع لد امم كلذو «يبنلاو لوسرلا نيب
 ين ناسا ىَهْلأ ىم ادإ الإ مالو لوسي نم كليف نم السر
 ا 2

 .ةيآلا [07:جحلا]# ...هيينْمَأ

 ةمتاخ ىلإ «مامإلا يربطلا ريرج نبا نم ؛نيرسفملا ةماع ىرج كلذ ىلعو

 نم عضوم ام ريغ يف ةيميت نبا مالسإلا خيش هب مزج ام وهو «يسرلآلا نيققحملا

 . الوسر يبن لک سیلو «يبن لوسر لك نأ ٠١/ عومجملا) هيواتف

 وهاذهو :يودهملا لاق " ")١١/ ۸٠(: هريسفت " يف يبطرقلا لاقو

 . ًالوسر يبت لك سیلو يبن لوسر لك نأ حيحصلا

 يذلا حيحصلاو :لاق "اغلا" باتك يف ضايع يضاقلا ركذاذكو

 ثيدحب جتحاو الوسر يبن لك سيلو يبن لوسر لك نأ ريفغلا مجلا هيلع

 ...رذ يبآ

 هل "درلا " باتك يف يرابنألا ركب وبأ هاور ام ةيآلا يف ةرياغملا دكؤيو :تلق

 لوسر نم كلبق نم انلسرأ ام و] :أرق هنأ امهنع هللا يضر سابع نبا نع هدانسإب

 «نآرق كلذ نأ ىلع هب ذخؤي ال ثيدح اذهف :ركب وبأ لاقو . [ثدحم الو ىبنالو

 نإو :ةرياغملا نم انركذ ام دكؤي امم وهف سابع نيا نع كلذ حص نإف :تلق

 هللا همحر دهاجم هذيملت نع تيور هذه ةرياغملا نأ هديؤيو «نآرق هب تبثيال ناك

 نع متاح يبأ نباو رذنملا نبا ةياورب (7557/5) " ردلا " يف يطويسلا ركذ دقف

١4 
 يا



 نم صن اذهف . " لسريالو «هيلع لزنيو ملكي يذلا هدحو يبنلا " :لاق دهاجم

 قفاوملا ةرياغملاب لوقلا نم ءاملعلا هيلع عباتت ام ديؤي ءريسفتلا يف مامإلا اذه

 .ةنسلا حيرصو نآرقلا رهاظل

 رصعلا ءالضف دحأل لئاسر ةعومجم تيأر يننأ اذه ريرحت ىلع عفادلا ناكو

 ىلإ اهيف بهذ " ءايبنألا ةلاسرب ءايفحألا فاحتإ " :ناونعب ةلاسر اهيف ءرضاحلا

 . يبنلاو لوسرلا نيب قيرفتلا مدع

 نأ ىلع «مهلاوقآو ءاملعلا ثوحب ىلع علطملا ققحملا لدي اهيف هثحبو

 لاوقأ نع ثحبلاب هسفن بعتي نأ نود ًالاجترا اهلجترا هللا هظفح اهل فلؤملا

 ٤۲۹/۱(: ج) لوقي نأ هل زاج فيكف الإو «ةلأسملا يف ءاملعلا

 ىلإ هقبس دقو !" ... ريثك نبا ةمالعلا وه قيرفتلا اذهب ملكت انيأر نم قبسأو " - ١

 ت) ريرج نبا نيرسفملا خيشو ١٠١( 5 ت) ليلجلا يعباتلا .دهاجم كلذ

 ((2078ت) يرشخمزلاو 51/١( ت) يبطرقلاو (5١20ت) يوغبلاو ٠

 .ًافنآ مهيلإ ترشأ نمم مهريغو

 يف هيلإ راشملا قيرفتلا ركذي مل ةيميت نبا نإ " ٤۳١(: ص) لوقي فيك - ۲

 يف هملعيام لك فلؤملا ركذي نأ مزاللا نم سيلو !" (تاوبنلا)هباتك

 نم عضوم ام ريغ يف ةيميت نبا كلذ ركذ دقف ءدحاو باتك يف عوضوملا

 ۹۰ )٠١/ يف كلذ دجول هل " ىواتفلا عومجم " عجار هنأ ولف «هاواتف

 .(ال/ا18و

 نيب قيرفتلا يف ةطاغلا هذهف " :كلذ بقع هلوق نالطب ملعت كلذ نمو

 هاور عوضوم ثيدح قيرط نم سانلا ىلع تلخد امنإ اهنأ رهظي يبنلاو لوسرلا
 مد



 عم هظفح رذ وبأ لمتحي ال ادج ليوط ثيدح وهو ءرذ يبأ نع هيودرم نبا

 !".. هلوط

 معز يذلا ليوطلا ثيدحلا اذه ىلع روكذملا قيرفتلا يف ةدمعلا سيل :لوقأ

 اميف هباب يف ديرفلا جيرختلا اذه يف كلذ تحرش امك هظفح لمحتي ال رذ ابأ نأ

 - هلل دمحلاو - قبس ام ليدعتلاو حرجلا ملع يف ةعديل معزلا اذه نإ هللاتو ءنظأ

 نيحيحصلا يف ةتباث ةحيحص ةليوط ةريثك ثيداحأ در همزل الإو !اهلثم ىلإ دحأ نم

 :ةشئاع ثيدحو ؛«ةساسجلاو لاجدلا ثيدحو ؛ةيبيدحلا حلص ثيدحك ءامهريغو

 ىلاعت هللا ءاش نإ كلذ مزتلي ال هلعلو . اهريغو ؛" عرز مآل عرز يبأك كل تنك "

 سيل ديلقتلا نآل ؛دودرم عضولاب ثيدحلا ىلع همكح يف يزوجلا نبال هديلقتو

 هيلع اودر نيذلا ديلقت ىلع هديلقت رثآ اذامل مث «هلثم ىلع ىفخب ال امك :ملعب

 نمم امهريغو يسولآلا ققحملاو ينالقسعلا ظفاحلاك ؟عضولاب هيلع همكح

 هدقن يف يزوجلا نبا ددشت ملعي وهو اميسال «مهمالك ىلإ ةراشإلا تقبس

 قرط ضعب يف صاخ «هب ملس ول هدقن نأ هللا ءاش نإ ملعي امك ؛ثيداحألل

 .انه اهتجرخ يتلا ثيدحلا

 اذ الإ ّيِبئَألَو ٍلوُسَر نم َكِلْبَق نِماَنْلَسْرَأ امو :ةينمألا ةيآ ركذ هنأ هبئارغ نمو
 عقي اذه لثم نأ باوجلاو " :هلوقب كلذ در مث :ةرياغملا ديفت واولا نأو ىّ

 لوألا سفن يلاتلاب داريو :ءيشلا ىلع ءيشلاب فطعي ةنسلا يفو نآرقلا يف ًاريثك

 فرحب امهنيب رياغف ؛4ِتاَنمْؤُلاَو َنينِمْؤْلاَو ٍِتاَدْسْلاَو َنيِمِلْسْما َّنِإ 8 :هلوق يف امك

 . " نوملسملا مه نينمؤملاو «نونمؤملا مه نيملسملا نأ مولعمو «فطعلا

 خيش كلذ حرش امك «باوصلا وه سكعلا لب ؛مولعم ريغ اذه :لوقأف
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 " يف لاق كلذلو «" ناميإلا " هباتك اهنم ةصاخبو ؛هبتك يف ةيميت نبا مالسإلا
 نأ :نيملسملا فلس روهمج هيلع يذلا " :(٦۸٨ص) " ةيرصملا ىواتفلا رصتخم

 ىلاعت لاق ؛ملسملا نم لضفأ نمؤملاف ءانمؤم ملسم لك سيلو «ملسم نمؤم لك
 ىرت امك ةيآلاف .كاَنْمَلْسَأ اوُلوُق نو اوُنِمْؤُت َل لق اتما ُباَرعَألا تلا : ۹ ١

 رهاظلا نم نإف :ةيآلا 4...ٍتاَنِاَقْلاَو َنِتناَقْلاَو# :اهمامت كلذ ديؤيو «هيلع ةجح
 هلوق يهو «هل اليلد اضيأ حلصت ال ىرخأ ةيآ ركذ مث !اتناق ملسم لك سيل هنأ ةهادب

 فطعف :لاق :4...ٌلاَكيِمَو ٌلِيِرْبِجَو هلشْرَو هتگنالمو هلل اودع َناَك نَم## :ىلاعت

 . " مهنم امهو ةكئالملا ىلع لاكيمو ليربجب

 يلاتلاب داريو ءيشلا ىلع ءيشلا فطع باب نم سيل اذه نكلو «معن :لوقأ

 امم اذهو . ماعلا ىلع صاخلا فطع باب نم اذه امنإو ؛هاوعد وه امك لوألا سفن

 هيلإ بهذ ام نإ معن . هيقفلل رهاظ وه امك ثحبلا عضوم سيل هنكلو «هيف فالخ آل

 فيرعت يف مالكلا بتك ضعب يف ءاج ام راكنإ نم ةقباسلا ةلاسرلا يف هيلإ ىموملا

 «ةقيقحلا دبك هيف باصأ امم وهف «هغيلبتب رمؤي ملو عرشب هيلإ يحوأ نم هنأ يبنلا
 ال امم ملعلا نامتك زاوج مزلتسي كلذ نأل ءانسوردو انسلاجم يف هانركنأ املاطلو

 ِتاَنِيَبْلا نم اتل اَم َنوُمُتْكَيَنيِذّلا نِ :ىلاعت لاق «ءايبنألا هلب «ءاملعلاب قيلي

 .«نوُئعأللا ُمُهْنَعْليَوهللا ْمُهْنَعلَي َكِيَلوُأ بالا يف سانا هاب ام دْعَب نم ىدا

 نيب قيرفتلاب لوقلا نم عرفت امنإ ركنملا اذه نأ مهوت هيلإ راشملا لعل و

 قرفلا ضعب لعف امك «عرفلا هعم طقسيل لصألا راكنإ ىلإ ردابف :يبنلاو لوسرلا

 رصعلا يف ءاملعلا ضعبو ءربجلل الاطبإ يهلإلا ردقلا راكنإ ىلإ اورداب نيح ًاميدق
 ًاراكنإ مالسلا امهيلع يدهملا جورخو ىسيع لوزن ةديقع راكنإ ىلإ رضاحلا



 «حالصإلا اودارأ اوناك نإو ءأطخ كلذ لكو . اهيلع نيملسملا نم روهمج لكاوتل

 بتاكلا نأ ولو . ةلدألا هيلع تماق يذلا قحلا راكنإب نوكي نلو نوكي ال كلذ نإف

 ًالاوقأ اهيف دجول«هتلاسر دوسي نأ لبق ةلأسملا هذه ةسارد يف عسوت هيلإ راشملا

 ال ام اهنم راتخي نأ هناكمإب ناكلو «(5 55/0) يسولآلا ةمالعلا اهبعوتسا ىرخأ

 نم لوسرلا نأ ءامهنيب قرفلاو " :(۷ /۳) يرشخمزلا لوق لثمك «هيف ةراكن

 مل نم :لوسرلا ريغ يبتلاو . هيلع لزنملا باتكلا ةزجعملا ىلإ عمج نم :ءايبنألا

 . " هلبق نم ةعيرش ىلإ سانلا وعدي نأ رمأ امنإو «باتك هيلع لزني

 هللا هثعب نم :لوسرلا " :(5//51) " هريسفت " يف يواضيبلا لوق هلثم و

 ءايبنأك «قباس عرش ريرقتل هثعب نمو ءهمعي يبنلاو ءاهيلإ سانلا وعدي ةددجم ةعيرشب
 لع يبنلا هبش كلذلو مالسلا مهيلع ىسيعو ىسوم نيب اوناك نيذلا ليثارسإ ينب

 هنكلو " ليئارسإ ينب ءايبنأك يتمأ ءاملع " ثيدح ىلإ ريشي . " مهب هتمأ ءاملع

 . امهريغو يواخسلاو ينالقسعلا ظفاحلا كلذ ىلع صن امك «هل لصأ ال ثيدح

 باوصلا نأ اهنم صخلتي تاضارتعا روكذملا هفيرعت ىلع اودروأ دق مهنإ مث

 نأل «يرشخمزلا فيرعت يف " باتكلا " ةظفل هلثمو «هنم " ةددجم " ةظفل فذح

 ةعيرش ىلع ناك لب ؛ةددجم ةعيرش الو باتك هل نكي مل ؛مالسلا هيلع ليعامسإ

 ٌقِداَص ناگ هَل :هلوقب نآرقلا يف لجو زع هللا هفصو دقو ؛مالسلا امهيلع ميهاربإ

 .4َييَن الوُسَو َناَكَو ِدْعَولا

 هللا هثعب نم لوسرلاو «قباس عرش ريرقتل ثعب نمب يبنلا فيرعت ىقبيو
 . ملعأ هللاو . ةمدقتم وأ ةديدج تناك ءاوس ءاهيلإ سانلا وعدي ةعيرشب

 )۳1-14 £ 9۸/۱ /5)" ةحبحصلا"

۲ 
 ہا



[Y1يبنلا نأ لاق نم لوق در باب : 

 غيلبتلاب رمؤي ملو هيلإ يحوأ نم
 :[ 24ج هللا لوسر لاق]

 مهل هملعي ام ريخ ىلع هتمأ لدي نأ هيلع اّمح ناك الإ يلبق يبن نكي مل هنإ»
 بيصيسو ءاهلوأ يف اهتيفاع لعج هذه مكتمأ نإو «مهل هملعي ام رش مهرذنيو

 ةنتفلا ءيجتو ءًاضعب اهضعب ققربف ءةنتف ءيجتو ءاهنوركنت رومأو ءالب اهرخآ
 هذه هذه :نمؤملا لوقيف ةنتفلا ءيجتو «فشكنت مث «يتكلهم هذه :نمؤملا لوقيف

 مويلاو هللاب نمؤي وهو هتيئم هتأتلف ءةدجلا لخديو رانلا نع حزحزي نأ بحأ نمف

 ةقفص هاطعأف ًامامإ عياب نمو ؛هيلإ ىتؤي نأ بحي يذلا سانلا ىلإ تأيلو ءرخألا
 ."رخآلا قنع اوبرضاف هعزاني رخآ ءاج نإف «عاطتسا نإ هعطيلف «هبلق ةرمثو «هدب

 :[مامإلا لاق]

 ىلإ هتمأ وعدي نأ هيلع بجي ىبنلا نأ اهمهأ نم «ةريثك دئاوف ثيدحلا ىف

 يف ركذ ام ىلع حيرص در هيفف «مهل هملعي ام رش مهرذنيو «هيلع مهلديو ريخلا

 !غيلبتلاب رمؤي ملو .هيلإ يحوأ نم يبنلا نأ مالكلا بتك ضعب

 .(ة5485-١1/١/85)"ةحيحصلا"

[1Y]هنم باب  

 :[مامإلا لاق]

 فاحتإ" ةلاسر يأ] ةقباسلا ةلاسرلا يف هيلإ ىموملا هيلإ بهذ ام نإ معن
 بحاص لوق ىلع درلا ضرعم يف مالكلا اذه ركذ دقو "ءايبنألا ةلاسرب ءايفحألا

 مك و



 مالكلا بتك ضعب يف ءاج ام راكنإ نم [يبنلاو لوسرلا نيب قيرفتلا مدعب ةلاسرلا

 دبك هيف باصأ امم وهف «هغيلبتب رمؤي ملو عرشب هيلإ يحوأ نم هنأ يبنلا فيرعت يف
 نامتك زاوج مزلتسي كلذ نآل ءانسوردو انسلاجم يف هانركنأ املاطلو «ةقيقحلا

 َنِماَنَْرَأ ام َنوُمُتْكي َنيِذَلا نإ :ىلاعت لاق «ءايبنألا هلب «ءاملعلاب قيلي ال امم ملعلا

 مهل هلل مُهْنَعلَي َكِيَلوُأ بالا يف سال هاب ام ِدْعَب نم ىَدَحاَو تال
 قيرفتلاب لوقلا نم عرفت امنإ ركنملا اذه نأ مهوت هيلإ راشملا لعلو .(نوُتِعَاللا
 . عرفلا هعم طقسيل لصألا راكنإ ىلإ ردابف «يبنلاو لوسرلا نيب

 .(۳۹۸ /۱ / 0" ةحيحصلا"

 ةيالولاو ةوبنلا نيب لضافتلا باب [١؟4]

 نم ًادحأ لضفن الو":[ةيواحطلا بحاص لوق ىلع ًاقلعم مامإلا لاق]-

 عيمج نم لضفأ دحاو يبن :لوقنو مالسلا مهيلع ءايبنألا نم دحأ ىلع ءايلوألا

 ."ءايلوألا

 :[مامإلا لاق]

 ىلإ هللا همحر [يواحطلا يأ]خيشلا ريشي :حرشلا يفآ زعلا يبأ نبا يأ] لاق

 ملعلا ةعباتمب نوصوي ةماقتسالا لهأف الإو ةفوصتملا ةلهجو ةيداحتالا ىلع درلا

 اَمَو# :ىلاعت لاق لسرلا ةعباتم مهلك قلخلا ىلع هللا بجوأ دقف . عرشلا ةعباتمو

 لصي هنأ نظي ءالؤه نم ريثكو [54 :ءاسلا]€ هلا ِنِْإب َعاَطْيِل الإ ٍلوُسَر نِ اَنْلَسْرَأ

 عابتا ريغ نم ءايبنألا هيلإ تلصو ام ىلإ هسفت ةيفصتو ةدابعلا يف هداهتجاو هتسايرب
 نإ :لوقي نم مهنمو «ءايبنألا نم لضفأ راص دق هنأ نظي نم مهنمو «مهتقيرطل

 هنأ هسفنل يعديو ءايلوألا متاخ ةاكشم نم هللاب ملعلا نوذخأي امنإ لسرلاو ءايبنألا

 دوجولا اذه نأ وهو نوعرف لوق ةقيقح وه ملعلا كلذ نوكيو «ءايلوألا متاخ

 انجل



 نوعرفو «هللا وه :لوقي اذه نكلو هل نيابم عناص هل سيل هسفنب بجاو دوهشملا

 ًاتبثم ناك هنإف ؛مهنم للاب فرعأ نطابلا يف نوعرف ناك نكل ةيلكلاب راكنإلا رهظأ
 هلاثمأو يبرع نباك قلاخلا دوجولا وه قولخملا دوجولا نأ اونظ ءالؤهو عناصلل

 نكلو تمتخ ةوبنلا :لاق - هرييغت ىلإ ليبس ال رهاظلا عرشلا نأ ىأر امل وهو
 ءايبنألل نوكي امو ةوبنلا نم مظعأ وهام ةيالولا يف ىعداو ؛متخت مل ةيالولا

 قيوف خزرب يف ةوبنلا ماقم" :لاق امك اهنم نوديفتسم ءايبنألا نأو نيلسرملاو

 امك نيقتملا نينمؤملل ةتباث ةيالولا نإف ةعيرشلل بلق اذهو "يلولا نودو لوسرلا

 اوُناَكَو أوُنَمآَنيِذَّلا نورت ْمُهَلَو ْمِهْيَلَع فو ال هللا ءايلْوَأ َنِإ الأإ# :ىلاعت لاق

 امك ةوبنلا نم صخأ ةلاسولاو ةيالولا نم صخأ ةوبنلاو :[+0--7:سنوي] 4 نوب

 .(5١1-5١١ص)"ةيواحطلا نتم ىلع قيلعتلا" .كلذ ىلع هيبنتلا مدقت

 ةوبنلا نم صخأ ةلاسرلاو «ةيالولا نم صخأ ةوبنلا باب [١؟7]

 :[مامإلا لاق]

 .ةوبنلا نم صخأ ةلاسرلاو «ةيالولا نم صخأ ةوبتلا

 .(١٠١؟ص)" ةيواحطلا نتم ىلع قيلعتلا"

 o | ا ا





 لسرلاو ءايبنألا ددع ىلع مالكلا
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 ؟ءيش لسرلاو ءايبنألا دادعأ يف تبث له باب 3

 :[لاق هنأ اپ يبنلا نع يور]

 ينب نم يبن فالآ ةعبرأ مهنم ؛ءايبنألا نم ٍفالآ ةينامث ِرّئَأ ىلع بْفي

 . (ٌليئارسإ

 :[مامإلا لاق]

 . (فيعض)

 :[لاق نأ ىلإ هفعض ىلع ملكت مث]

 !ًافلأ نورشعو فلأ ةئام ءايبنألا ددع نأ :ليوطلا رذ يبأ ِثيِدََح يف يور دقو

 ماشه نب ميهاربإ هيفو :(44 مقر) هلوطب " هحيحص" يف نابح نبا هجرخأ

 هحيحص" ل 051 /5) ظفاحلا هازعو ءبذكلاب مهتم ؛كورتم وهو يناَّسَعلا

 ! 5 > و"

 ةعبرأو ":ظفلب ًاعوفرم ةمامأ يبأ ثيدح نم فيعض رخآ دانسإب يورو

 . "ًاريفغ امج ؛رشع ةسمخو ةئامثالث كلذ نم لسرلا ءافلأ نورشعو

 (Y0N "ريبكلا" يف يناربطلاو ٠٠١ - ۲٠١( /0) دمحأ هجرخأ

 . فيعض ؛ىناهلألا ديزي نب ىلع هيفو 1١,

 ددعو :حيحص دتسب ةمامأ يبأ نع ىرخآ قيرط نم ءاج ؛حيحص لسرلا ددع نكل

 .(55540'' ةحيحصلا "ىف هلك كلذ تققح دقو«هريغل حبحص ءايبنألا

 .(5100 د ا" ةفيعضلا"

 م



 هنم باب 1 ۱

 :[ ا هللا لوسر لاق]

 ةئامثالث لسرلا تناكو «نورق ةرشع حون نيبو هنيب ناك «ًاملكم ايبن مدآ ناک»

 .ارشع ةسمخو

 :[مامإلا لاق]

 دبع انثدح :(11/8/١ق) " يلامآلا نم سلجم " يف زازرلا رفعج وبأ هجرخأ

 ةيواعم انثدح :- عفان نب عيبرلا ينعي - ةبوت وبأ انثدح :يلوقاعريدلا مثيهلا نبا ميركلا

 :لاق الجر نأ " :ةمامأ وبأ ينثدح :لوقي مالس ابأ عمس هنأ مالس نب ديز نع مالس نب

 . ملكم «معن :لاق ؟مدآ ناك ايبنأ !هللا لوسراي

 تناك مك !هللا لوسر اي :لاق . نورق ةرشع :لاق ؟حون نيبو هنيب ناك مك :لاق

 يبأ نع :[ثيدحلا قرط ضعب يف ءاجو] ..." رشع ةسمخو ةئامثالث :لاق ؟لسرلا

 هيلع مدآ :لاق ؟لوأ ناك ءايبنألا يأف !هللا يبن اي :تلق :لاق " :هيفو ءالوطم ةمامأ

 هللا هقلخ «ملکم يبن «معن :لاق ؟مدآ ناك يبن وأ !هللا يبن اي :تلق :لاق . مالسلا

 مك !هللا لوسر اي :تلق :لاق . البق مدآ اي :هل لاق مث «هحور نم هيف خفن مث «هدیب

 ةئامثالث كلذ نم لسرلا ءافلأ نورشعو ةعبرأو فلأ ةئام :لاق ؟ءايبنألا ددع ىفو

 . " ًاريفغ امج ءرشع ةسمخو

 :[مامإلا لاق مث]

 ههتاذل حيحص ةمجرتلا ثيدح يف نيروكذملا لسرلا ددع نإ :لوقلا ةلمجو

 «قرط ثالث نم رذ يبأ ثيدح يفو «هقرط دحأ يف نيروكذملا ءايبنألا ددع نأو

 .هريغل حيحص وهف

 ,.( سد سور /۱ /5)" ةحبحصلا"

 ہا اسس



 هنم باب ا!
۱" 

 يف يودعلا دمحم لاق]

 :[ًالئاق كلذ ىلع مامإلا قلعف '' .مهددع ديدحت نع فقنو"":لسرلاو ءايبنألا ىلع

 يف ملسم ريغ كلذو «ءيش لسرلاو ءايبنألا ددع يف حصي مل هنأ ينعي هنأك

 مالس نب ةيواعم قيرط نم ۲١۲( /۲) "كردتسملا" يف مكاحلا جرخأ دقف «لسرلا

 .(ًاريفغ امج ةرشعو سمخو ةئامثالث :لاق ؟لسرلا تناك مك هللا لوسر اي :اولاق

 :لاقو (5157 /۲) مكاحلا هجرخأ

 هرطش جرخأ دقو .الاق امك وهو «يبهذلا هقفاوو .(ملسم طرش ىلع حيحصاا

 "قشمد خيرات" يف ركاسع نبا دنعو (؟/ ٠١ 5ىق) " ديحوتلا" يف هدنم نبا لوألا

 :هدنم نبا لاقو (؟ /"؟0/؟)

 نم يورو «يراخبلا الإ ةعامجلاو ملسم مسر ىلع حيحص دانسإ اذه"

 اهيف ديناسأب رذ يبأ نع ؛ةمامأ يبأ نع هريغو نمحرلا دبع يبأ مساقلا ثيدح

 ."لاقم

 :[لاق مث ةمامأ يبأو رذ يبأ يثيدح ىلع مامإلا ملكت مث]

 .ةضراعتم اهديئاسأ فعض عم ءايبنألا ددع يف ثيداحألا نأ لوقلا ةلمجو

 همالك ضرعم ىف "ةيمالسإلا دئاقعلاو ديحوتل

 .هقيقحت قبس امك .حيحص هثيدحف لسرلا ددعامأو

 0١(. 2454 ص)" ةيمالسإلا دئاقعلاو ديحوتلا: باتك بق ل



 هنم باب 1

 :لئاسلا

 للا لوسر اي :تلق ءرذ وبأ لاق ةمامأ يبأ نع دمحأ مامإلا هاور ثيدح انه

 كلذ نم لسرلا الأ نورشعو عبرأو فلأ ةئام» :لاق ءءايبنألا ةدع تلصو مك

 درو لهو ؟حيحص ثيدحلا اذه له ««اًريفغ امج ةرشع سمخو ةئام ثالث

 "؟لسرلا ءامسأي مولعم (ددع)

 :خيشلا

 نيعم ددع ءاج له وهو لاؤسلا نم يناثلا قشلا امأ «حيحص اذه ثيدحلا

 . اًملع هب طحن مل امم كلذف ؟””لسرلل

 (۰۰:۱۲:۲۵ /۱۷)"- رتألا- ةدج ىواتف"

 ءايبنألا نم ريبك ددع رفوت لوقعملا ريغ نم باب . ]
 دحاو دلبو دحاو تقو يف

 :[لاق هنآ يب يبنلا نع يور]

 ةعاس ىف راهتلا لوأ نم ًايبن نيعبرأو ةثالث ليئارسإ وثب تلتق !ةديبع ابأ ايا

 مهلتق نم اورمأف «ليئارسإ ينب دابع نم ًالجر رشع انثاو لجر ةئم ماقف :ةدحاو

 مهو «مويلا كلذ يف راهنلا رخآ نم ًاعيمج اولتقف ءركنملا نع مهوهنو «فورعملاب

 .اذک )١(

 امك ,مهددع ركذ عم لسرلا ءامسأ هيف تدرو ثيدح تبثي مل هنأ ديري خيشلا نأ رهاظلاو ءاذك (؟)

 .لئاسلا دارم اذه نأ رهظي

 ١67 ا



 َنوُلقَيَو هللا ِتاَيآِب َنووُفْكَي َنيَِّلا نإ :ىلاعت هلوق :ينعي ؛لجو زع هللا ركذ نيذلا
 2 ل موف

 .(ميلأ باَذعب مُهْرشَبَف سالا ىم طناب َنوُرْمأَيَنيِذّلا َنوُلتقَيَو ىح رعب نيل

 (فيعض)

 :[ مامإلا لاق]

 [نبا] ةياور نم اذه بقع ريثك نبا هقاس يذلا رثألا :ثيدحلا اذه نم ركنأو

 ةئم ثالث ليئارسإ ونب تلتق :لاق هنع هللا يضر دوعسم نب هللا دبع نع متاح يبأ

 )١/ رخآ ناكم يف لاقو . هرخآ نم مهلقب قوس اوماقأو ءراهنلا لوأ نم يبن

 يبأ نع ميهاربإ نع شمعألا نع ةبعش انثدح :يسلايطلا دواد وبأ لاق" 7

 مويلا يف ليئارسإ ونب تناك :ظفلب هركذف ... :لاق دوعسم نب هللا دبع نع رمعم

 ."راهنلا رخآ نم مهلقب قوس نوميقي مث «يبن ةئم ثالث لتقت

 سيل هنإف ؛هب هيلإ دنسلا تبث دق يسلايطلا ناك نإ ؛حيحص دانسإ اذهو :تلق

 نبا ىلع فوقوم هنإف ؛هطرش نم سيل هنأل ؛ضورفملا وهو ؛عوبطملا "هدنسم" يف
 :لقنلاو لقعلا اهبذكي يتلا ةلطابلا تايليئارسإلا نم وهف ؛هنع حص نإف . دوعسم

 تقو يف ءايبنألا نم ريبكلا ددعلا اذه رفوتي نأ لوقعملا ريغ نم هنإف ؛لقعلا امأ

 يفو «راهثلا ءاهتنا لبق جاعنلا حبذ مهحبذ نم دوهيلا نكمتيو «دحاو دلبو دحاو

 .لطابلا لطبأ نم اذه !مهقوس نوميقي هرخآ

 كله املك ءايبنألا مهسوست ليئارسإ ونب تناك" : ةو هلوق وهف ؛لقنلا امأو

 . )۲٤۷۳( "ءاورإلا" يف جرخم وهو «هيلع قفتم ؛ثيدحلا "... يبن هفلخ يبن

 دعب مهدحأ يتأيو ءًاضعب مهضعب فلخي ناك ليئارسإ ينب ءايبنأ نأ يف حيرص اذهف

 .دحاو دعب ًادحاو نيرتاوتم :يأ ؛[كاَرْثَت اسر اَنْلَسَْأ مث :ىلاعت هلوقك ؛رخآلا

 عمم



 تقو يف دحاو - يبن هلب - لوسر نم رثكأ هللا لسري نأ يفني ال كلذ ؛معن

 ْذِإ# :ةيرقلا باحصأ يف هلوقو ءىسوم عم نوراه لثم ؛اهملعي ةمكحل دحاو

 ثعب امأو .4َنوُلَسْرُم مُكَيَلِإ اَنإاوُلاَقَف ثل تزرع اش وبكم نا ميل تأسر

 .ىلاعتو كرابت هللا ةنس نم سيلف ؛دحاو نمز يف ءايبنألا نم مخضلا ددعلا كاذ لثم

 .( م11 41١ /۲ /١1)"ةفيعضلا"

 را ٠٤٤



 ءايبنألا ىلع بجي ام ركذ -

 مهيلع زوجي ام ركذو -

 مهصئاصخ نم ءيش ركذو -

FT | املا ١ 0 | ا ا اا 





 يبنلا ىلع بجي ام ضعب ركذ باب [1١؟176]

 :[مامإلا لاق]

 هملعي ام رش مهرذنيو «هيلع مهلديو ريخلا ىلإ هتمأ وعدي نأ هيلع بجي يبنلا

 .مهل
 .(1487/1/1)" ةحبحصلا"

 ؟بونذلا رئاغص لسرلا يتأي له باب 11۲۷[

 ؟بونذلا رئاغص نوتأي لسرلا له :لاؤسلا

 لاقي امك لاؤس هنأب «لاؤسلا اذه نع ةرشابم ةباجإلا لبق دقتعأ انأ :باوجلا

 اذه لثم نأ دجأ امف ءلسرلاو ءايبنألا نم ةو يبنلا مدقت نمب قلعتي رمأ وه امنإو

 نم اندنع ام نيبن ىتح هنع ةباجإلا نم دب ال نكلو ؛ههيجوتب مامتهالا يغبني لاؤسلا

 .ةلأسملا هذه يف ملع

 يف ةمصعلا ًالوأ يه امنإ لسرلاو ءايبنألل اهب عوطقملا ةمصعلا نأ دقتعن نحن

 نأ امأ ءاهنوملعي مهو رئابكلا بونذلا يف عوقولا نع ةمصعلا :ًايناثو ,ةوعدلا غيلبت

 ؛قلطملا لامكلا ءافتنا الإ اهئارو نم بترتي ال يتلا رئاغصلا نم ةريغص يف اوعقي

 يف ًارقتسم ىقبيل كلذو «لسرلاو ءايبنألا نم كلذ نم ءيش عقب نأ نم سأب ال اذهف

 .هل كيرش ال هدحو نيملاعلا بر هلل قلطملا لامكلا نأ نينمؤملا بولق

 يبن ام ريغ يف ةلدألاو صوصنلا نم ريثكلا هيف ةقيقحلا هذه تابثإ يف نآرقلاو

 لوقو ءرجشلا لكأ نع هايإ نيملاعلا بر يهن يف مالسلا هيلع مدآ ةصقف ءلوسر وأ
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 انيبنل ةبسنلاب ميركلا نآرقلا لوقو [1؟١:هط]# ىَوَعَف ُهَّبَر ُمَدآ ىَصَعَو# :نيملاعلا بر

 ء[4*:ةبوتلا]# مّ َتنِذأَ َكْنَع هلا اعل ..[1:سبع]# ٌَنَّوَكَو سبع :مالسلا هيلع

 هذه نم هتوبن ماقمب قيلي ال امل ضرعتي نأ نكمم يبنلا نأ ىلع لدي هلك اذه

 ؟مهبيعي اذه له نكل ءرئاغصلا

 .ةيرشبلا ىضتقم هذه نأل ؛ال :باوجلا

 ةماع سانلا هل ضرعتي امل ضرعتي نأ لوسرلاو يبنلا بيعي له :لوقن امك
 ؟نايسنلاو وهسلا لثم نم

 ال هنأل ؛اذه لثمل ءايبنألاو لسرلا نم دحأ ضرعتي نأ نم منام ال ءال :لوقن

 .ةفاك سانلا ىلإ اهب لسرأ يتلا ةوعدلا ماقم سمي

 يضر دوعسم نب هللا دبع ثيدح نم ناخيشلا هجرخأ اميف مالسلا هيلع هلوقف
 تيلص» :هل اولاق ملس املف «تاعكر سمح رهظلا ةالص مهب ىلص امنيح هنع هللا

 امك ىسنأ مكلثم رشب انآ امنإ :مالسلا هيلع لاق مث ءوهسلا يتدجس دجسف .ًاسمخ

 .2(ينوركذف تيسن اذإف «نوسنت

 نكل ؛عقي ال نأ لمكألا امم مهنم عقي نأ ةلاسرلا الو ةوبنلا ماقم رضي الف

 ةمكح نكل «مالسلا هيلع لوسرلا ىسني ال نأ لمكألا لجو زع هلل قلطملا لامكلا

 ال هنأل ؛ةوعدلا سمي ال نايسنلا اذه نكل لوسرلا ىسني نأ تضتقا لجو زع هللا

 :ىلاعت هلوقب ةقيقحلا هذه ىلإ لجو زع انبر ريشي كلذلو «ةوعدلاب قلعتي ام ىسني

 اهتغلب دق ةيآ ىسنت نأ نم 07 .:ىلعألا هللا ءا ام الإ ءىّسدت الف كرفس

 مالسلا هيلع لوسرلل ضرعي نأ نكممف «ةنامألا تغلبو ةلاسرلا تيدأ :يأ «سانلا

 )١( مقر) "ملسم حيحص"و ("97مقر) "يراخبلا حيحص" ۱۳۰۲(.

EA 
 يا



 حيحص يف ءاج امك مهغلب امم ًائيش ىسني نأ هيلع بجاولا غيلبتلا اذه دعب

 محرا :لاقف نآرقلا ولتي ًالجر عمسف ًاموي دجسملا لخدةلا# يبنلا نأ يراخبلا

 هذه لثمل مالسلا هيلع لوسرلا نايسنف "”«اهتيسنأ تنك ةيآ ينركذ دقل ءًانالف هللا

 نأ لجرلا كلذ عاطتسا كلذلو ءاهغلب دق هنأل ؛هتوعدب قلعتي اميف هرضي ال ةيآلا

 .هرضي ال نايسنلا اذه لثمف مالسلا هيلع لوسرلا اهركذت لجرلا اهأرق املف ءاهأرقي

 ال هنأل ؛مهرضي ال رئاغصلا نم ءيش يف لسرلاو ءايبنألا ضعب عوقو كلذك

 اهنع نوهزنم مهف كلذلو ءرئابكلا يف مهعوقو فالخب هتوعد نع نيوعدملا رفني
 .رئاغصلا نود

 .(۰۰:4۳:۲۷ /۱۸۸)"رونلاو ىدهلا"

 یف نايسنلا ىنعم باب 1
 مكس رت 5 ر 8 5
 ؟اَمْرَع هل دجت ملو َيِسَتْف# :ىلاعت هلوق

 هللا لوق نيبو اهنيب قيفوتلا فيك «تيسنأ لب تيسن :لوقت ال٠ ..:لاؤس

 ؟[١1ه:هط]#اًمْزَع هَل دج و َِيََف# :ىلاعت

 كرت ىنعمب [لب] لوهذلا وه يذلا نايسنلا ىنعمب سيل يسن انه ؛معن :خيشلا

 .معن «فلاخو

 ىدهلا" والنور")۸۱٤/ 1:77:68 0١(

 .(۱۸۷ ٤مقر) "ملسم حیحص''و (476 ١مقر) "يراخبلا حيحص" (۱)

 امسشب» :ثيدحلا ظفلو (۱۸۷۷مقر) ملسم حيحصو (41/44 مقر) يراخبلا ملسم حيحص (؟)

 (. يش وه لب تيكو تيك ةبآ ُتْيَسُن لوقي مهدحأل
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 ءايبنالا داسجأ لكأت نأ ضرألا ىلع هللا ميرحت باب ]١717[

 هدسجو هحورب ءامسلا يف ايح مالسلا هيلع ىسيع نابو

 :[لاق هنأ كَم يبنلا نع يور]

 هحور هيلإ درت ىتح ًاحابص نيعبرأ الإ هربق يف ميقيف تومي يبن نمام»

 «ةليوعو ةلئاع نيب هربق يف مئاق وهو يب يرسأ ةليل ىسومب تررمو

 (عوضوم)

 :[مامإلا لاق]

 ةجرد ىلإ اهب يقتري دهاوش ثيدحلل نأ يطويسلا مالك يف قبس هنإ مث

 نأ كلذ لوأف ءاهدشني نم لكل ةقيقحلا نيبتتل كلذ ىف رظنلا نم دبالف !نسحلا

 . امهيلع دزي مل هسفن يطويسلا امهركذ طقف نادهاش امه امنإو «دهاوش كانه سيل

 - مهي قودص - يفوكلا زمره نب تباث مادقملا يبأ قيرط نم امهدحأ نإ مث

 نيعبرأ نم رثكأ ضرألا نم هريق يف يبن ثكم اما :لاق بيسملا نب ديعس نع

 :ةياور ىف داز ؛«ًاموي

 نم هنوك لامتحال هيف ةجح الف عوطقم هنكلو «يوق دنس اذهو «"عفري ىتح"

 داسجأ لكأت نأ ضرألا ىلع مرح هللا نإ» :ثيدح اهلطبي ةدايزلا هذه نإ مث

 مكاحلاو "هحيحص'' ىف نابح نباو دواد وبأ هاور حيحص ثيدح وهو ؛(ءايبنألا

 (17 37 مقر يقيقحتب " ةا يبنلا ىلع ةالصلا لضف " رظنا) :مهريغو

 ءايبنألا داسجأ يلبت ال ضرألا نأ ءايبنألا تايصوصخ نم نأ يف حيرص هنإف

 دافم وه امك «مهروبق نم مهداسجأب مهعفر انتبثأ اذإ يفتنت ةيصوصخلا هذهو

 ۵و ا ا ا
 ١ ہا



 ىسيعل ىرخأ ةيصوصخ تفتتال تتبثولو ءاهنالطب كلذب تيثف :ةدايزلا هذه

 راثآو دسافم لمأتف هدسجو هحورب ًايح ءامسلا يف هنوك يهو مالسلا هيلع

 !ةيهاولا ثيداحألا

 ل ۳۹۳ ۰۳٦۹۰ / 1)"ةفيعضلا'"

 ضرألا ىلع مرح هللا نإ”: وا هلوق نيب عمجلا باب 73

 :هيف ءاج ىذلا ثيدحلاو «ءايبنألا داسجأ لكأتنأ

 «فسوي ماظع اوجرختساو»

 :[ ولو هللا لوسر لاق]

 امو هللا لوسر اي :هباحصأ لاقف ؟ليئارسإ ينب زوجع لثم اونوكت نأ متزجعألا

 قيرطلا اولض ءرصم نم ليئارسإ ينبب راس امل ىسوم نإ :لاق ؟ليئارسإ ينب زوجع
 ذخأ توملا هرضح امل فسوي نإ «كثدحن نحن :مهؤاملع لاقف ؟اذهام :لاقف

 ملعي نمف :لاق ءانعم هماظع لقنن ىتح رصم نم جرخي ال نأ هللا نم ًاقثوم انيلع

 اهيلإ ثعبف «ليئارسإ يئب نم زوجع الإ فسوي ربق نيأ يردن ام :اولاق ؟هربق عضوم
 «یمکح ىنيطعت ىتح لعفأ ال هللاو ال :تلاق :فسوي رق ىلع ىنولد :لاقف هتتأف

 هللا ىحوأف كلذ اهيطعي نأ هركف «ةنجلا ىف كعم نوكأ :تلاق ؟كمكح امو :لاق

 اوبضنا :تلاقف ءءام عقنتسم عضوم ةريحب ىلإ مهب تقلطناف ءاهمكح اهطعأ نأ هيلإ

 ىلإ اهولقأ املف فسوي ماظع اوجرختساو اورفحا :تلاق ءاوبضنأف ءاملا اذه

 . راهنلا ءوض لثم قيرطلا اذإ ضرألا

 :[مامإلا لاق]

 هنأل ؛" فسوي ماظع " ثيدحلا اذه يف هلوق ًاميدق تلكشتسا تنك (ةدئاف)
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 داسجأ لكأت نأ ضرألا ىلع مرح هللا نإ :حيحصلا ثيدحلا عم هرهاظب ضراعتي

 امل ةا يبنلا نأ» :امهنع هللا يضر رمع نبا ثيدح ىلع تفقو ىتح «ءايبنألا

 لمحي وأ عمجي هللا لوسر ايًاربنم كل ذختأ الأ :يرادلا ميمت هل لاق «ندب

 .«نيتاقرم ًاربم هل ذختاف ىلب :لاق ؟كماظع

 .ملسم طرش ىلع ديج دانسإب ١( ۰۸۱) دواد وبآ هجرخأ

 باب نم «هلك ندبلا نوديريو "٠ ماظعلا " نوقلطي اوناك مهنأ هنم تملعف

 . رجفلا ةالص :يأ «رجفلا نآرقو# :ىلاعت هلوقك «لكلا ةدارإو ءزجلا قالطإ

 . هنايبل اذه تبتكف هلل دمحلاو لاكشإلا لازف

 .(577-5714/؟ /١)ةحبحصلا"

 ؟ءايبنألا داسجأ لثم ىلبتال ءادهشلا داسجأ له 111۸۰[

 .تاومألا تثثج يقاب لثم ينعي ىلبت ال ديهشلا ةثج نإ :نولوقي :لئاسلا

 . يع رش ليلد لوقلا اذهل سيل :خيشلا

 .ةزمح . ةا لوسرلا مع انديس ربق نأ :نولوقي امك :ةلخادم

 ؟سابعلا :خيشلا

 .معت :ةلخادم

 ؟ةزمح الأو :خيشلا

 .ةزمح :ةلخادم

 ال ءادهشلا داسجأ نأ انربخي عرشلا يف ليلد كانه سيل :كل لوقأ :خيشلا

 8 هلا وو ا
 يا



 لكأت نأ ضرألا ىلع مرح لجو رع هللا نأ صن اندنع «ءايبنألا داسجأك ىنفت

 نأ عقو يذلا نكل ءًاقالطإ دجوي ال ءادهشلل ةبسنلاب صنلا اذه لثم ؛ءايبنألا داسجأ

 امك ءادهشلا ضعب ثثج اوفشتكا تايرفح ببسب لوألا يمالسإلا خيراتلا يف

 .عقو حيحص اذه «يه
 تدجو دق لب «هدسج ىلبي ال ديهش لك نأ :ًالوأ ةدعاق انيطعي ال اذه نكل

 ىلإ دوعي رمألا امإ نوكت زوحيب ًافنآ تلق امك اذهو «ءادهش ريغل داسجألا ضعب

 نأب مهضعب مركيدقف ىتوملا لاوحأب ميلعلا لجو زع هللا نأ وأ ءضرألا ةعيبط
 ناك ءاوس ناسنإلا كاذل هللا نم ًةمارك نوكت ؛هتايح...يف ناك امك هدسج يقبي

 لوقن الف ةدعاق كلذ نم ذخأن نأ زوجي ام نكل ءديهش ريغ ًاحلاص ناك وأ ادهش

 ريغ امأ «ءايبنألا داسجأ لكأت نأ ضرألا ىلع مرح هللا نإ :لوقن «ملعن ال ام هللا ىلع

 .ىقبت مهداسجأ نآب انعم ليلد الف ءايبنألا

 )٠٠١:۲۹۱:۰۰/۳۱۷( "رونلاو ىدهلا"

 مهروبق يف ءايبنألا ةايح ةفص باب ]۱۲۸١[

 :[ 340ج هللا لوسر لاق]

 . «نولصي مهروبق يف ءايحأ - مهيلع هللا تاولص - ءايبنألا»

 :[مامإلا لاق]

 امنإ مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألل ثيدحلا اذه اهتبثأ يتلا ةايحلا نأ ملعا

 نود اهب ناميإلا بجو كلذلو ؛ءيش يف ايندلا ةايح نم تسيل .ةيخزرب ةايح يه

 ةايح ىف اندنع فورعملا وه امب اههيبشتو اهفييكت ةلواحمو اهل لاثمألا برض
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 امب ناميإلا :ددصلا اذه يف نمؤملا هذختي نأ بجي يذلا فقوملا وه اذه . ايندلا

 نيذلا عدبلا لهأ لعفي امك ءارآلاو ةسيقآلاب هيلع ةدايزلا نود ثيدحلا يف ءاج

 لكأي :لاق !ةيقيقح ةايح هربق يف ةا هنايح نأ ءاعدا ىلإ مهضعبب رمألا لصو

 هناحبس هللا الإ اهتقيقح ملعي ال ةيخزرب ةايح يه امنإو . !!هءاسن عماجيو برشيو

 . ىلاعتو

 .(19:0118/5)"ةحبحصلا"

 مهروبق يف ءايبنألا ةالص يف باب ]1

 ءايبنألا نأ ثيدح مكتافلؤم دحأ يف متركذ هللا كظفح خيشلا ةليضف :لاؤس

 .اًريخ هللا مكازجو كلذ حيضوت وجرأ مهروبق يف نولصي

 اهيف هلقع لمعُي نأ ملسملل زوجي ال يتلا بيغلا ءابنأ نم ثيدحلا اذه :خيشلا

 فالخ هيف عقو ناك نإو ثيدحلا اذهو ءاّميلست اهب ملسي نأ هيلع بجاولا نم لب

 حيحص هنأ يدنع حجارلاف اًفيعضتو اًكيحصت ثيدحلا ءاملع ءاملعلا ضعب نم

 ناك نإ نكل ءاّيملع اًجيرخت جرخمو "ةحيحص ثيداحألا ةلسلس" يف روكذمو

 مامإلا نآل ؛هتحص يف كش ال ثيدح كانهف ثيدحلا اذه ةحص يف مهضعب كشي

 لاق :لاق هنع ىلاعت هللا يضر ةريره يبأ ثيدح نم هحيحص يف هجرخأ دق اًملسم

 ةالص اًذإف "”«هربق يف يلصي اًمئاق ىسومب يب يرسأ ةليل تررم» : ةا هللا لوسر

 عسوتي ال نكل اهب نمؤي نأ ملسملا ىلع بجي ةحيحص ةديقع مهروبق يف ءايبنألا

 ربقلاو هربق يف ىسوم يلصي فيك :اًلثم لوقي الف ةالصلا هذه فييكت ةلواحم يف

 .(59:مقر) "ملسم حيحص" (۱)

 ہا
1 



 ..ةداهشلا ملاع ىلع ساقي ال بيغلا ملاع لوقن اننأل ؟ربقلا يف ىسوم مايقل عستي ال

 انريخأ اذإف .هصاوخو هعئابط لكلف ةرخآلا ملاع ىلع ساقيال خزربلا ملاع

 هربق يف يلصي اًمئاق مالسلاو ةالصلا هيلع ىسوم ىأر هنأ قودصملا قداصلا

 .ىلاعتو كرابت هللا ىلإ ةالصلا هذه ةقيقح ةفرعم انلكوو هبانمآو هانقدص

 مهروبق يف ءايحأ ءايبنألا نإ» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق نازيملا اذه ىلعو

 انيلع نودري مهانبطاخ اذإ انثأ ثيحب ةيداملا ةايحلاب ةايحلا هذه تسيلف ""(نولصي

 ال ءايحأ اوناك امنيح ايندلا يف سانلا مالك نوعمسي اوناك امك انمالك نوعمسيو

 ملاع ىلع ساقي ال بيغلا ملاع اّقنآ تلق امك هنأل ؛ليصافتلا هذه لثم يف عسوتن

 .ةداملا ملاع ىلع ةداهشلا

 (00179:41/ /ب#"#)" رونلا ةلحر"

 ؟هتوم دعب هدسج يف رقتست أَم يبنلا حور له باب 8]

 :[لاق هنأ ةا يبنلا نع يور]

 «هحور هيلإ درت ىتح ًاحابص نيعبرأ الإ هربق يف ميقيف تومي يبن نم اما
 «ةليوعو ةلئاع نيب هربق يف مئاق وهو يب يرسأ ةليل ىسومب تررمو

 (عوضوم)

 :[مامإلا لاق]

 در الإ يلع ملسي دحأ نم ام» : ١# هلوق ضراعي ثيدحلا اذه نأ ىرأ انأو

 .(۲۷۹ ۰ ہقر) "عماجلا حيحص" (۱)



 يقهيبلاو )١94/١( دواد وبأ هاور . «مالسلا هيلع درأ ىتح يحور يلع هلل

 يف جرخم وهو «ةريره يبأ نع نسح دانسإب ١۲۷( /۲) دمحأو (؟45 /0)

 . (3؟55) " ةحيحصلا " رخآلا باتكلا

 هدسج يف ةرقتسم تسيل لَ, هحور نأ ىلع لدي هنأ ضراعتلا هجوو

 ثيدحلا اذه امنيب للو هيلع نيملسملا مالس دربل هيلإ درت يه لب .فيرشلا

 ولف «هتافو نم ًاحابص نيعبرأ دعب هيلإ درت يبن لك حور نأ ةحارص ررقي عوضوملا

 لب «لوقعم ريغ رمأ اذه مالسلا دريل هدسج ىلإ ل هحور درت فيكف اذه حص

 ىتح ركنملا ثيدحلا اذه الإ وه سيلو ءامهدحأ در نم دبالف «ضقانتلا رهاظ وه

 ينأ ركذأ ال هب تمهلأ امم هنإف اذه لمأتف .ضراعملا نم يوقلا ثيدحلا ملسي

 . يسفن نمفالإو هللا نمف ًاباوص ناك نإف «يلبق دحأل هتيأر

 م لا ۳٦۰ /۱)" ةفيعضلا"

0 
 ہا



 ءو
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 5 ذو

 د ام نايبو ءمه را اخ ِء تبث أ نم ٍءيش رک
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 (مالسلا هيلع ميهاربإ)

 ثالثلا ميهاربإ تابذك ثيدح ركنأ نم ىلع درلا باب /]

 ول عقت داكت ةثراك عنميل هيلإ ناسنإلا رطضا اذإ نكلو مارح بذكلا :لاؤس

 ؟مكحلا سفن ىقبيأ «لوشلا قدص

 ال ريوصتلا حص اذإ ءمكحلا سفن ىلع ىقبي ال لاؤسلا اذه حص اذإ :خيشلا

 . مكحلا سفن قبي

 ؟ةثالث يف الإ بذكلا حاصي ال :روضحلا دحأ

 . ةثراك هنأل ءزوجي لاؤسلا اذه ىلع :لئاسلا

 نيبو ينيب تعقو يتلا تاشقانملا نم ةشقانمب ينركذيب اذه «معن :خيشلا

 ينإ رهاظلا ءًادج ةريطخ تافارحنا مهل - ًاعبط - ءالؤه ءقشمد يف ةينايداقلا

 لمعن اننأ انقفتا نيدعبو ؛«مهنيبو ينيب ةديدع تاسلج ترج :مهملا «همسا تيسن

 ماقم عم بسانتيب ام ثيدحلا اذه نأ [حضاو ريغ مالك] ةيباتك ةرظانم وأ ةشقانم

 «يبن ًاقيدص ناك# :ميركلا نآرقلا يف لوقي انبرو ؟بذكيب ميهاربإ فيك ءايبنألا

 «لطاب ثيدح اذه « تابذك ثالث بذكا :لوقي ثيدحلا اذهو :#ًيبن ًاقيدص#

 رينم) اذه «يناتسكابلا كاذه دعب نم ريبكلا مهتيعاد نيبو ينيب ناك شاقتنلا اذه

 هنكل :يتآلا شاقنلا هنيبو ينيب ىرجف ء[موهفم ريغ مالك] هبتكم ناونع (ينصحلا
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 تابذكلا هذه نم مالسلا هيلع ميهاربإ هزنتب تنأ :هل تلق دج ليمجو يقطنم

 هيف ناك ولو مارح بذكلا نإ كنم مهفأ لهف «ثيدحلاب ةعوفشم يهو ثالثلا

 ةروثلاب دهع يثيدح ذئموي انكوءمعن :يل لاق ؟رفاك نم ةنمؤم سفن صيلخت
 ام ىلع اومجهيب راوثلا ناكو «نييسنرفلا ىلع ةيروسلا ةروثلا ىرحألاب وأ ةيسنرفلا

 نييواسترفلل ... نييئادف ةثالث «نينثا «رياث يجيب «(تاماكحتسالا)ب اندنع ىمسي

 لخدي قربلا ةعرسبو ءةثالث نيتلبنق هل يمريو «-دوسلا نم اوبيجي اوناك- لاغنسلاو

 عقي امك ءًادج يعيبط رمأ ناكو ؛ةعامجلا نع عيضيو «روبقلا نيبو تاراحلا نيب

 الي ؟لعافلا نيم نع اوشتفي هولشنيب ام ناعرس - فسألا عم - نيطسلف يف مويلا

 ول :هل تلق :(ينصحلا رينم) اذه :هل تلقف «بابلا ىلع اوقدي تويبلا اولخدي

 ءالؤه نم لجر كدنع أجل ناكو «بابلا كيلعاوقديب اوجيو ةعقاو كيه تعقو

 يسنرفلا ءيركسعلا :ينعي (ةمردنجلا) :اندنع هومسي كاج وهو ءنيملسملا راوثلا

 :هل لوقتب وش ؟ىبختا صخش كدنعل لخد :كل لاق «بابلا كيلع قد (ةمردنج)

 يتنآلا باوجلاو لاؤسلا ىرج نوه «هل لوقب معن :لاق «معن هيإ :هل لوقت ؟كلخد

 ةثالث نم بكرم هنأل ءَبَجَو قدصلا :لاؤس كلأسا يدب :هل تلق ءةقدلا انهو

 ك) يه ىرخأ فرحأ ةثالث نم بكرم هنآل ؛َمّرُخ بذكلاو ؟(ق د ص) يه فرحأ

 :هل تلق ءاذه وه ءًاعبط :لاق ؟رش بذكلا يفو ريخ قدصلا يف هنأل مأ ؟(بذ

 له :(ب ذ ك) نم ةداع جتني ام (ق د ص) نم جتن جئاتنلا تفلتخا ام ٍةثداح يفو

 . رَمَك يذلا هيف ؟؟(ق د ص) مكح هيطعت

 ٠٠:٤۸:04) /۳) "رونلاو ىدهلا"

FT 
 ہا



 (مالسلا امهيلع قاحسإو ليعامسإ)

 ليعامسإ حيبذلا باب ]۱۲۸٠[

 :[لاق هنأ لَم يبنلا نع يور]

TYقاحسإ حيبذلا» ») 

 .(فيعض)

 [:لاق مث هقرط ضعب مامإلا دروأ]

 بتارم لقأف ءًاضعب اهضعب دضعي ثيداحأ هذهف :(48/1) يناقرزلا لاق

 !يبهذلاو مكاحلا هححص دقو فيكف نسح هنأ ثيدحلا

 «هنايب يتأيس امك هحيحصت يف مهو مكاحلاو .هححصي مل يبهذلا :تلق

 بلاغلا وه لب «تايليئا رسإ اهنوتم نوك لامتحاو ءبارطضاو فعض اهيف قرطلاو

 بهذ دقو اميس الو ءًاضعب دضعي اهضعب نأب لوقلا نم عنمي هلك اذهف قبس امك

 ىلإ مهريغو ريثك نباو ميقلا نباو ةيميث نبا مالسإلا خيشك ءاملعلا نم نوققحملا
 دازلا " يف ميقلا نبا لاق «مالسلا هيلع ليعامسإ هنأ حيبذلا يف باوصلا نأ

1/0( 

 خيش تعمسو ءًاهجو نيرشع نم رثكأب لطابف قاحسإ هنأب لوقلا امأو
 باتكلا لهأ نع ىقلتم وه امنإ لوقلا اذه :لوقي هحور هللا سدق ةيميت نبا مالسإلا
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 يفو «هركب هنبا حبذي نأ ميهاربإ رمأ هللا نأ هيف نإف «مهباتک صنب لطاب هنأ عم

 .هديحو:ظفل

 فيكو ... هدالوأ ركب وه ليعامسإ نأ نيملسملا عم باتكلا لهأ كشي الو

 «بوقعي هنبابو هب قاحسإ مأ رشب دق ىلاعت هللاو قاحسإ حيبذلا نأ :لاقي نأ غوسي

 انْلِيزَأاَنِإ فك ال :ىرشبلاب هوتأ امل ميهاربإل اولاق مهنأ ةكئالملا نع ىلاعت لاقف

 ّقَحْشإ ءاَرَو نمو قحاب اَهاَنْرَشَبَق ْتَكِحَضَف ةا ُهَنآَرْماَو هطول موق لإ
 .هحبذب رمأي مث دلو هل نوكي هنأب اهرشبي نأ لاحمف ؛[01 ۷۰ :دوهل# ب وع

 هنأ بيوصتو قاحسإ حيبذلا نأب لوقلا لاطبإ يف ىرخأ ًاهوجو ركذ مث]

 .[ءاش نم اهعجار يلف ليعامسإ

 .(0:0661 /1)" ةفيعضلا"

 :[لاق هنآ يبنلا نع يور]

 بيجي نأ نيبو ءيتمأ فصنل رفغي نأ نيب ينربخ ىلاعتو كرابت هللا نإ"

 هيلإ ينقبس ىذلا الولو «يتمأل معأ نوكت نأ توجرو يتعافش ترتخاف «يتعافش

 تاغزن لبق اهنلجعتأل هديب يسفن يذلاو امأ :لاقف ءهطعت لس قاحسإ اي :هل لبق

 «ةنجلا هلخدأو هل رفغاف ًائيش كب كرشي ال تام نم مهللا :ناطيشلا

 (رکثم)

۱۲ 



 :[مامإلا لاق]

 «لطاب وهو مهضعب لاق هبو ؛مالسلا هيلع قاحسإ حيبذلا نأ ىلع ليلد وهو

 هلثمو ...ليعامسإ هنأ باوصلاو

 .ظفللا اذهب ركنم ."هللا حيبذ قاحسإ نب بوقعي نب فسوي سانلا مركأ "

 ةفيعضلا" "٠١ 5/1١7هيلادة(,

 فيعض حيبذلا وه قاحسإ نأ يف ءاج ام لك باب ]١171[

 :[لاق هنأ وا يبنلا نع يور]

 «بوقعيو قاحسإو ميهاربإ بر :لاقي هنإ !بر اي :لاقف هبر لأس دواد نإ

 نإ ؛كلذ غلبت مل كنإ !دواداي :لاقف . دواد برو :لاقي ىتح مهعبار ينلعجاف

 « نوُدبْعَت ْمُدنُك ام متي 7 ارقا: لوقيذإ هيلإ ىرت الأ طق ًائيش يب لدعي مل ميهاربإ

 ؛قاحسإ امأو !دواد اي . ..[4نيلاعل بَل يودع اوت .نوئتنألا فاو ملأ

 .«دواد اي كلذ غلبت نلف ؛طق ةعاس نظلا

 . (ركنم)

 :[مامإلا لاق]

 اذه يف يور دقو !قاحسإ حيبذلا نأ هيف نأ :ثيدحلا اذه ةراكن نمو

 .( 8757351 /17)" ةفيعضلا"

 1 ا



 (مالسلا هيلع ىسوم)

 ثوملا كلم عم ىسوم ةصق باب ۸۸1

 :[ هج هللا لوسر لاق]

 :ًانايع ّسانلا يتأي ناك ٍتوملا كلم َّنِإ :قيرط يفو) ىلإ ٍتوملا كلم ءاج»
 هيلع يسوم مّلعلف :لاق ءكّبر بجأ :هل لاقف «مالسلا هيلع يسوم (يتأ يتح

 [!ٌبراي] :َلاقف ؛ىلاعت هللا ىلإ كلملا جرف ءاهأقّفف ِتوملا ِكلَم َّنيع ؛مالسلا

 كيلع هتمارك الولو] ؛ينيع أقف دقو ءّتوملا ٌديري ال كل بع ىلإ ينتلسرأ كن
 ؟ٌديرت ةايحلا :لقف يدبع ىلإ عجرا :لاقو .هنيع هيلإ هللا ًدرف :لاق .[هيلع ٌتققشل

 كّنإف؛ةرعش نم كدي تراوت امف ءروث نتم ىلع كدي عضف ؛ةايحلا ٌديرت تنك نإف
 !ٌّبر «بيرق نم نآلاف :لاق «تومت مث :ّلاق ؟هَم َّمث [!ٌبر يأ]:لاق هنس اهب شيعت

 ءاجف :لاق «هحور ضبقف ٌةّمش هّمشف :لاق] ! رجحب ًةيمر ةسّدقملا يضرألا نم ينتمأ

 هربق مكتيرأل هدنع ينأ ول !هللاو : ةو هللا لوسر لاق .[ًايفخ سالا ىلإ كلذ دعب

 .[رمحألا بيثكلا (تحت :قيرط يفو) دنع قيرطلا بناج ىلإ

 :[مامإلا لاق]

 اهجرخأ يتلا ةروهشملا ةحيحصلا ثيداحألا نم ثيدحلا اذه :تلق

 دقو «لوبقلاب ةمألا هتقلتو «-هنع هللا يضر -ةريره يبأ نع قرط نم ناخيشلا

 ؛ىرت امك ًادحاو ًاقايس كل اهتقسو ءاهيف تعقو يتلا تادايزلاو اهظافلأ تعمج

 يذلا رمألا ءاهرداصم نوطب يف ةقرفتملا اهدئاوف عيمجب ةلماك ةصقلا ذخأتل

 0 عا |

 ہک تا



 لوسر لوقل مّلستف ؛ةهبش الو هيف لاكشإ ال ًاحيحص ًامهف اهمهف ىلع كدعاسي
 .ًاميلست - هج هللا

 ةضيرملا بولقلا يوذ ضعب هركنأ امم ًاّدج حيحصلا ثيدحلا اذه نأ ملعاو

 رم ىلع -ءاملعلا مهيلع در دقو ءًاثيدحو ًاميدق -ةقدانزلا نع ًالضف -ةعدتبملا نم

 «ةميزخ نباك؛هتديقعو هنيد يف ةمالسلا ًابغار ناك نم يفكيو يفشي امب -روصعلا

 .مهريغو «ينالقسعلاو «يوونلاو «يوغبلاو :يقهيبلاو ؛نابح نباو

 نعطو لب «" ..ةنسلا" هباتك يف يلازغلا خيشلا :نيرصاعملا نم هركنأ نممو

 !" غاسي ال هفات عافد وهو" :(۲۹ ص) لاقف " ثيدحلا نع اوعفاد نيذلا يف

 هلقع درجمب اهنع نيباذلاو ةنسلا يف نعطلاو «هّيغ يف يضام لجرلاف ؛اذكهو

 ناميإلا هيف انضرتفا اذإ - لجرلا اذه لقعي فيك - هللاو -يردأ تسلو .(!ريبكلا)

 ءاهقفو نيثّدحم نم ةلجألا ةمئألا ءالؤه نوكي نأ هلقع يف لخدي فيك !-لقعلاو

 اذه مهحيحصت يف أطخ ىلع -ينالقسعلا مامإلا ىلإ يراخبلا مامإلا نم -

 هدرو هايإ هفيعضت يف ًابيصم -!ريبكلا لقعلا بحاص -هدحو وه نوكيو «ثيدحلا
 !؟مهيلع

 عم هنأ مهمهويو «مهيلع سلديو ءارقلا عداخي لب !اذهب يفتكيال وه مث

 هلبق يذلاك هريغو ثيدحلا اذهل هراكنإ يدي نيب لوقيفءمهفلاخي ال ةمئألا
 :(55ص)

 قفو ولو هللا لوسرل هتبسن تحص امب لمعلا يف نيملسملا نيب فالح ال"
 لوح فالخلا أشني امنإ ؛ةمآلا اهيلإ تهتناو ءةمئآلا اهعضو يتلا لالدتسالا لوصأ

 ضفر نم دب الو «همسح نم دب ال فالخ وهو ءاهنالطب وأ ةبسنلا هذه قدص
  essenا 0“



 نيب ةررقملا ةحصلا طورش يورملا ربخلا عمجتسا اذإف ءهيف فلكتلا وأ لاعتفالا

 يف حبصأ طورشلا هذه رفوت يف مرتحم فالخ عقو اذإوءهضفرل ىنعم الف ءاملعلا

 !" ةعس رمألا

 هتحص يف فالخ ال ثيدحلا نإف ؛الك مث الك ؟هعم بواجت لهف «همالک اذه

 همالك نم صلمت فيكف :مدقت امك ةحيحص قرط ةثالث هلو ؛ءاملعلا نيب

 ص) لاقف ؛هتحص يف فلتخم ثيدحلا نأ مهوأو ءارقلا ىلع سلد دقل !؟روكذملا

 !" هتحص ىف ضعبلا لداج دقو" ۷

 :هل لوقنف !فالخلل ةعس هيف يذلا مسقلا نم راص ثيدحلا نأ :ينعيو

 طقاس فالخ وه مأ " مرتحم فالخ" همهوت يذلا فالخلا له :ًالوأ

 ىلع ارجتتت مل كلذلو !!نيمرتحملا ءاملعلا نم سيل فلاخملا نآل !؟رابتعالا

 قلو يبنلا باحصأ يف نونعطي نيذلا ةعيشلا وأ جراوخلا نم هلعلو !هتيمست

 .- هنع هللا يضر -(ةريره يبأ) ثيدحلا اذه يوار ةصاخبو

 ىلوألابف ٍلئنيحو «تنأ وه هيلإ ترشأ يذلا لداجملا نوكي نأ لمتحي :ًايناثو
 :لاق مث !راهنلا ةعئار يف سمشلاك رهاظ وه امك «رابتعالا طقاس كفالخ نوكي نأ

 توملا هركي ىسوم نأ ديفي ذإ؛ةبيرلا ريثي هنتم نكل ؛دنسلا حيحص ثيدحلا نإ"

 !هئاره رخآ ىلإ " ...هللا ءاقل بحي الو

 الو !!ةإب يبنلا ثيداحأ لجرلا اذه دري سوكنملا مهفلا اذه لثمب :لوقأف

 ًاحيحص ًاحرش هوحرشو هومهف نيذلا ةفاك ءاملعلا ىلع دريو لب «كلذب يفتكي

 امنإوءاهنودري مث ثيداحألا مهف نوئيسي نيذلا ءاوهألا لهأ نم هلاثمأ ىلع اودرو

 نإف؛لاثملا وه اهو«هل دمحلاو هنم ةملاس يهو «مهلهج نودري عقاولا يف مه

 اك



 هيلع هلوق وهو الأ ءمالسلا هيلع ىسوم ىلإ بسن ام فالخب حيرص ثيدحلا

 ءهلوآ يف روكذملا مطللاب ثبشتو «هنع لجرلا ىماعتف ." بيرق نم نآلاف" :مالسلا

 *« نيلصملل ليوف# :ىلاعت هلوق دري نم لثمك هلثمف «ةصقلا ةياهن ىلإ رظنب ملو
 نع مه نيذلا# :هدعب ام ىلإ رظني الو ؛ةالصلاب ةرمآلا تايآلا فلاخي هنأ معزب

 .ةهج نم اذه (نوهاس مهتالص

 هيلع ىسوم نأ همعز ىلع ثيدحلل هدر ىنب لجرلا نإف ؛ىرخأ ةهج نمو

 نع هضارعإو هلهج مامت نم اذهو !همطل نيح توملا كلمب ًافراع ناك مالسلا

 نظو هللا دنع نم كلم هنأ ملعي مل ىسوم نأ" :(۲۸ ص) هلقن يذلا ءاملعلا مالك

 ." هنيع ءقف ىلإ ةعفادملا تدأف «هنع هعفادف .هلتق ديري هدصق لجر هنأ

 لوأ يف هلوق هدكؤيو «تمدق امك ةصقلا مامت هيلع لدي مالكلا اذه نأ عمو

 ءقفو ءرشبلا ةروص يف :يأ:"ًانايع سانلا ىتأي ناك توملا كلم نأ" :ثيدحلا

 .كلذ يوقي امم هيلإ اهدرو هنيع

 ال يذلا هلوقب الإ ةمألا ءاملع ىلع دري ملو لجرلا ربكتسا «هلك اذه عم :لوقأ

 :لالضلا يف قيرغ ٍلِطبُم يأ هلثم نع زجعي

 نإو !" غاسي ال هفات عافد وهو «نزولا فيفخ هلك عافدلا اذه :(!) نحن لوقن"

 تاهاعلا مهل ضرعت ةكئالملا له «مث" :(۲۷ ص) هلوق هلهجو لجرلا لالض نم

 !"ديعب كاذ !؟رَّوَع وأ ىَمَع نم رشبلل ضرعت ىتلا

 يذلا اذه نإف ؛كمهف ةلق ىلع ةلادلا :كيلع ةجحلا نم اذهو :لوقأف

 نآ امف «كلم هنأ ملعي مل ىسوم نإ:مهعافد يف نولوقي ءاملعلا لعج امم ةتدعيتسا

 !!؟لقعت نأ كل

 1 ما



 اهرصبي نتملا يف ةلعلاو" :هلوقب هيف هنعطو ثيدحلا اذه يف هلالض متخ مث

 هكلهأ رورغم نم هل ايف !" يحطسلا ركفلا باحصأ ىلع ىفختو (!) نوققحملا

 ركفلا باحصأ" نم ةمألا ءاملعو «نيققحملا نم هسفن !لعج دقل بجعلا

 نم رثكأ وه ام هيف نكي مل نإ همهف ةلقو هلهجل ؛ةلعلا وه هنأ ةقيقحلاو !" يحطسلا
 يفانكام ُلَقَعن وأ ٌعمسن انك ولإل :رانلا يف نوبّذعي مهو رافكلا هيلإ راشأ امم كلذ

 .نينمؤملا ليبس ىلع ةافولاو ةمتاخلا نسح هللا لأسن ؛# ريعّسلا باحصأ

 ةمئأ نم نيمامإ مالك ماركلا ءارقلا ىلإ لقنأ نأ ةدئافلا مامت نم ىرأو

 لاق ؛ثيدحلا اذهب ة# هثيدحت نم ةمكحلا نايب هيف «ثيدحلا ظافحو نيملسملا

 يقلخل ًاملعم اب هللا لوسر ثعب العو لج هللا نإ" :ثيدحلا بقع نابح نبا

 ةلمجم ظافلأب هتايآ نع نيو هتلاسر 27 ّْلبف ؛هدارم نع ةنابإلا عضوم هلزنأف

 هانعم كردي يتلا رابخآلا نم ربخلا اذهو «مهضعب وأ هباحصأ هنع اهلقع «ةرسفمو

 ىلإ توملا كلم لسرأ العو لج هللا نأ كاذو ءقحلا ةباصإل قيفوتلا مرحي مل نم

 :ءالتباو رابتخا رمأ :" كبر بجأ" :هل لوقي نأ هرمأو ءرابتخخاو ءالتبا ةلاسر ىسوم
 حبذب هيلعو انبن ىلع هللا ىلص هليلخ رمأ امك ؛هءاضمإ العو لج هللا ديري ًارمأ ال
 ىلع مزع املف هءاضمإ العو لج هللا دارأ يذلا رمألا نود «ءالتباو رابتخا رمأ هئبا

 .ميظعلا حبّذلاب هادف ؛(نيبجلل هّلتو) هنبا حبذ

 لوخدك ؛اهنوفرعي ال روص يف هلسر ىلإ ةكئالملا العو لج هللا ثعب دقو

 ءيجمكو «ةفيخ مهنم سجوأ ىتح ؛مهفرعي ملو ميهاربإ هلوسر ىلع ةكئالملا

 هفرعي ملف ؛مالسإلاو ناميإلا نع هايإ هلاؤسو و هللا لوسر ىلإ ليربج

 .ىلو ىتح ىفطصملا

1۸ 
 ہا



 ىسوم هفرعي ناك يتلا ةروصلا ريغ ىلع ىسوم ىلإ توملا كلم ءيجم ناكف
 هدي لاشف :هفرعي مل ًالجر هراد يف ىأرف «ًارويغ ىسوم ناكو ءاهيلع مالسلا هيلع

 يتلا ةروصلا الءاهب روصت يتلا ةروصلا يف يتلا هنيع ءقف ىلع هتمطل تتأف ؛همطلف

 ينّمأ" :لاق ثيح سابع نبا ربخ يف انيبن نع حرصملا ناك املو ءاهيلع هللا ُهَقَلْخ

 تقوو كتقو اذه" :هرخآ يف لاقو «ربخلا ركذف " ...نيترم تيبلا دنع لايربج

 قفتت دق انعئارش ضعب نأ :حضاولا نايبلا ربخلا اذه يف ناك «”" كلبق ءايبنألا

 .ممألا نم انلبق نم عئارش ضعبب

 هتيب ىلإ رظانلا وأ «هنذإ ريغب راد لخادلا نيع أقف نم نأ انتعيرش نم ناك املو

 هيف ةدراولا رابخألل «هبكترم ىلع جرح ال و«هلعاف ىلع حانج ريغ نم «هرمآ ريغب

 ةعيرشب ةعيرشلا هذه قافتا ًازئاج ناك؛”'انبتك نم عضوم ريغ يف اهانيلمأ يتلا

 ىسوم لامعتسا ناكف «هنذإ ريغب هراد لخادلا نيع اقف نّمع جرحلا طاقسإب ىسوم

 .هلعف يف هيلع جرح الو «هل ًاحابم لعفلا اذه

 رمأب ًايناث هرمأ ؛هيف ىسوم نم ناك امب هربخأو ءهبر ىلإ توملا كلم عجر املف

 كدي عضق «تئش نإ :هل لق" :هل هللا لاق ذإ «لبق انركذ امك ءالتباو رابتخا رمأ رخآ

 هللا ميلك ىسوم ملع املف ؛"ةنس ةرعش لكب كدي تطغ ام لكب كلف :روث نتم ىلع

 تياط هللا دنع نم ةلاسرلاب ءاج هنآو «توملا كلم هنأ هيلعو انيبن ىلع هللا ىلص

 ." نآلاف" :لاقو «لهمتسي ملو توملاب هسفن

 "ءاورإلا" يف جرخم وهو ءعمج هحح صو«يذمرتلا لاق امك؛ حيح ص نسح ثيدح )1(

 .[هنم]!مهوف «"نابح نبا حيحص"ل مهضعب هازعو«(۱۷٤)"دواد يبأ حیض" و(

 ظافلأب ةريره يبأ ثيدح نم(ناسحإللا -0۹۸ -0۹۷ /۷)" حيحصلا" هباتك كلذ نم:تلق (۲)

 .[هنم] .(۲۲۲۷ و۲۸٤۱)"ءاورإلا" يف جرخم وهو."نيحيحصلا" يف اهضعب«ةبراقتم

 مد



 لمعتسا ام لمعتسال «توملا كلم هنأ ىسوم هفرع ىلوألا ةرملا تناك ولف

 ثيدحلا باحصأ نأ" :معز نم لوق ّدض «هب هملعو هنقيت دنع ىرخألا ةرملا يف

 نورجؤي الام نووريو «هب نوعفتتي ال ام نوعمجي «ليللا ةاعرو بطحلا ةلاّمح

 يف هقفتلا كرتو «رابخألا يناعمل هنم ًالهج "٠ مالسإلا هلطبي امب نولوقيو «هيلع
 ." سوكعملا هسايقو ءسوكنملا هيأر ىلع ًادمتعم «راثآلا

 وه ثيدحلا باحصأ يف نعاطلا معازلا اذهف !ةحرابلاب ةليللا هبشأ ام :تلق

 نم نابح نبا هب هفصو امو ؛ةحيحصلا مهثيداحأ يفو «مهيف هنعط يف يلازغلا فلس

 لقنلاو هركذ مدقتملا هباتكو ءاهب يلازغلا لهج ًامامت هبشي ءراثآلا يناعمب لهجلا

 يف ملعلا لهأ دنع فالخ ال يتلا ةحيحصلا ثيداحألا يف هنعطب نوحشم هنع

 مهف هنأل ؛ردقلا تابثإ يف ةحيحص ثيداحأ ةدع هراكنإب باتكلا متخ دقوءاهتحص

 رايتخالا ناسنإلا نع يفئتو «ربجلا ديفت اهنأ -سوكنملاو سوكعملا همهفب -اهنم

 :ةلهجلا ةماعلا مهفلا اذه يف ًاكراشم «باقعلاو باوثلا هيلع بترتو ءَفَّلُك هب يذلا

 ردقلا هراكنإ وهو الأ ؛هنم أوسأ وأ هلثم وه ام ىلإ ئطاخلا همهف نم رف هنكلو

 ريثك هيلع درلا بجاوب ماق دقو !!ةلزتعملاب هسفن قحلأو ءاهيلع ةلادلا ثيداحألاو

 ةديقعلاو ثيدحلا يف لالضو غيز نم هيف ام سانلل اوفشكو «باتكلاو ءاملعلا نم

 ناملس لضافلا خألا:آلاب مهأدهأو «ةدافإ مهرثكأو ءًاسفن مهلوطأ ناكو «هقفلاو

 لهاست الول؛وهٌدرلا َمعْيَف:"يلازغلا دمحم عم ئداه راوح" هباتك يف ةدوعلا

 ناك نإو ءهقفلاو ثيدحلا ةمئأ عم ةديدعلا هتانعط هاجت يلازغلا هقحتسي ال حماستو

 !معانلا هبدأب اهنع عانقلا فشك دق لضافلا خألا

 ركذ نأ دعب هنإف ؛يوغبلا مامإلا وه :هيلإ ةراشإلا تقبس يذلا رخآلا ظفاحلاو

 :هللا همحر لاق ؛" هتحص ىلع قفتم" :ثيدحلا نأ

 ا
 يا



 نأ ريغ نم هب ءاج ام ىلع هب ناميإلا ملسملا ءرملا ىلع بجي ثيدحلا اذه"

 هللا ةردق نع هردصم ٌرمأ هنأل؛بايترالا يف عقيف ؛رشبلا فرع هيلع ىرج امب هربتعي

 امهنم دحاو لك ميلك يبنو «ميرك كلم نيب ةلداجم وهو ؛همكحو ىلاعتو هناحبس

 ىنعملا يف مهتاداع يراجمو «رشبلا ٌماوع مكح نع اهب جرخ ةفصب صوصخم
 ىلاعتو هناحبس هللا ىفطصا دق ءامهريغ لاحب امهلاح ربتعي الف «هب صح يذلا

 ديلاك ءةرهابلا تازجعملاو «ةرهاظلا تايآلاب هديأو «همالكبو هتالاسرب ىسوم

 «راثآلا هيلع تّلدو :نآرقلا هب قطن امم امهريغو ءرحبلا قالفناو ءاصعلاو ءءاضيبلا

 هركي ٌرشب وهو -هتافو تند املف ءاهب همركأ لجو زع هللا نم ماركإ كلذ لكو

 كلملا رمأي ملو «ةتغب هب هئجافي مل نأب هل فطل ؛-ًاسح هملأ دجيو ءًاعبط توملا
 ىلع هل ضرعتلاب هرمأو «توملاب ًارذنم هيلإ هلسرأ نك ؛ًارهق هب هذخأي نأ هب لكوملا

 «هناکم رعوتساو «هنأش رکنتسا ىسوم هآر املف «رشب ةروص يف ناحتمالا ليبس

 تبكر يتلا هنيع ىلع كلذ ىتأف «هايإ هكص نم ناك امب هسفن نع ًاعفد هم زجتحاف

 ءاهيلع لوبجم وه يتلا ةيكلملا ةروصلا نود ءاهيف هءاج يتلا ةيرشبلا ةروصلا يف

 هباتك يف هرمأ نم انيلع هللا صق ام ىلع ٌةّدِحو ٌةّيوح ب ىسوم عبط يف ناك دقو

 .هيلإ هرجي هيخأ سأرب هذخأو ؛حاولألا هئاقلإو «يطبقلا هزكو نم

 عفدب نيدلا ةنس ترج دقو آران هتوسنلق تلعتشا بضغ اذإ ناك هنأ يورو

 مهل لح مهنذإ ريغب موق تيب يف علطا نم» :ثيدحلا يف ءاج امك ؛ءوسب كدصق نم

 «هسفن ديري هيلع مجه رشب ةروص يف صخش ىلإ ىسوم رظن املف «(هنيع اوأقفي نأ

 هيف ناكف «هسفن نع هعفد؛هبر لوسر هنأ هفرعي الو :هتبثي ال وهو ؛هكاله دصقیو

 ملعيل؛هيلإ ًالوسر هداعأو «هنيع هيلإ هللا در ءهبر ىلإ كلملا داع املف «هنيع باهذ
 ضبقل هثعب هللا لوسر هنأ -ةءوقفملا هنيع ةحص ىأر اذإ -مالسلا هيلع هللا يبن
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 زع هللا نم قفر كلذ لكو «هئاضقب ًاسفن باطو «هرمأل ٍنئتيح ملستساف «هحور

 ؛هئاضق درومل دايقنالاو ؛هئاقل نم دب نكي مل ام ليهست يف هنم فطلو «لجو

 ؛نمؤملا سفن نع يددرت هلعاف انأ ءيش نع تددرت ام":هلوق ىنعم هبشأ امو:لاق

 اميف ءمالسلا هيلع ىسوم هيبن ىلإ توملا كلم هلوسر هديدرتب " ...توملا هركي

 ًادر هباتك يف يباطخلا ناميلس وبأ ىنعملا اذه ركذ دقو «هب توملا لوزن نم ههرك

 للا مهدابأ نيدحلملاو عدبلا لهأ نم هلاثمأو ثيدحلا اذه يف نعط نم ىلع

 ." مهرش نيملسملا ىفكو

 .( مان هلا /۲ /۷)"ةحبحصلا'"

 هنم باب 1۱۹1

 ىسوم نإ : ب هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع :لئاسلا لوقي :لاؤس

 جارخإ فعضي ءاملعلا دحأ تعمس «هروعأف ثوملا كلم نيع مطل مالسلا هيلع

 درن فيكف .ثيدحلا اذه نم حوفتل ةيليئارسإلا ةحئارلا نإ :لوقيو .ثيدحلا اذه

 ةحيحص ةياور كانه لهو «ليئارزع توملا كلم يمسن نأ زوجي لهو «مهيلع

 كلم نأب ملعلا عم ءاّكلم برضي نأ يبنل زوجي فيكو «ليئارزع همسا نأ ىلع

 ؟كلذب مالسلا هيلع ىسومل ىلاعتو هناحبس هللا نذأ لهو ءديدش توملا

 ىسوم مطل ثيدحب قلعتت :ىلوألا ةبعشلا :ناتبعش هل لاؤسلا اذه :خيشلا

 .هنيع أقف ىتح كلملل مالسلا هيلع

 عئاش وه امك ليئارزعب ىمسي توملا كلم نأ حص له يه :ىرخألا ةبعشلاو

 دوعنل رصتخم هيف باوجلا نآل :يناثلا قشلا اذه نع بيجن «سانلا نم ريثك دنع

 توملا كلم ةيمسن اًقالطإ 97 يبنلا نع حصي مل :لوألا قشلا نع باوجلا ىلإ

 نفي
 يا



 اذه «ليفارسإو ليئاكيمو ليئاربج مسا ثيداحألا نم ريثك يف ءاج دقف «ليئارزعب
 نآرقلا نع اًلضف ةنسلا يف لصأ هل سيلف ليئارزعب توملا كلم ةيمست نكل تباث

 .ميركلا

 «توملا كلم ثيدح وهو لاؤسلا نم لوألا قشلا نع باوجلا ىلإ دوعن

 ةيملع ةدعاقب مكر كذأ نأ ديرأ باوجلا يدي نيب ؛ءاملعلا نم هفعض نم فيعضتو

 نمل زوجي ال هنأ يه :ةيملعلا ةدعاقلا هذه ءاًملسم سيل نم دنع ىتح اهب فرتعم

 كلذ نم ةنسلاو باتكلا نم اًصوصن فلاخي هنأل ؛هيف ملكتي نأ ملعب اًلهاج ناك

 َداَوُفْلاَو َرَصَبْلاَو َعْمّسلا َّنِإ ٌمْلِع هي َكَل َسْيَلاَم ففقَت الَو# :ىلاعتو كرابت انبر لوق

 ال الثم بطلا يف ملكتي نأ ديري يذلاف [*:ءارسإلا]4اّلوُمْسَم ُهْنَع َناَك َكيَلْوَأ لک

 بيبطلا اذه نأ امك ؛هلمع نم سيل بطلا نآل ؛اٌرسفم ناك اذإ ملكتي نأ زوجي

 نأل ؛كلذ ريغ يف وأ هقفلا يف وأ ريسفتلا يف ملكتي نأ زوجي ال هتنهم يف صتخملا

 فلاخ دق نوكيو «هب هل ملع ال ام افق دقف امهصاصتخا ريغ يف املكت اذإ كاذو اذه

 .قباسلا ينآرقلا صنلا

 ال رمأ اذه :ميدقلا يبرعلا لثملا هعم ركذي نأ حصي يتلا رومألا نم نظأ اذه

 الإ ام ملع يف ملكتي نأ زوجي ال هنأ :يأ «نازنع هيف حطتني الو نانثا هيف فلتخي

 وأ ثيدحلا اذه ىلإ اندع كلذك وهو اًملسم اًرمأ اذه ناك اذإ ءصاصتخالا لهأ

 ؟الثم يئاميكلآ ءال :اًعبط باوجلا ؟الثم بيبطلآ ؛هيف ملكتي يذلا نم «هريغ

 ؟هيقفلا ال :باوجلا ؟رسفملا :ةقيقحلا نم برثقن ةريثك ةريثك ةلئسأ ال :باوجلا

 اوناك ثيدحلا ءاملعو ؛ثيدحلاب ملاعلا وه امنإ ؟ملكتي يذلا نم :اَذإ ءال :باوجلا

 ..ليق امك

 ليلقلا نم لقآ مويلا اوراصف اًليلق ودع اذإ اوناك



 فرعن ال ملاع نع لقنت ةملكب اوطروتي نأ ملعلا بالطل زوجي الف كلذلو

 بجي ةدعاق هذه «فيعض ينالفلا ثيدحلا :لاق اماذإ ملاعلا اذه صاصتخاو ةيوه

 ةلفغلا نم ةمألا يف تلح يتلا بئاصملا بئاجع نمو ؛اًدبأو اًمئاد اهمزتلن نأ

 ءاجاذإو «دعبلا لك اهنع نودعتبي مهنأ ةنسلاو باتكلا يف ةثوثبملا ةيملعلا دعاوقلاي

 يذلا ينآرقلا صنلا كلذ لثم نوققحي مهدجت مهسفنأ صخي امب قلعتي ام رود

 نم دحأ وأ اندحأ باصأ اذإ اًلثم ءصاصتخالا لهأ ىلإ اوعجري نأ نيملسملا مزلي

 نع لأسي ءيش لك لبق امنإو بيبط يأ ىلإ بهذي ال وهفام ٌضرم انصخي
 رهاملا بيبطلا نع قيقحتلاو ثحبلاو لاؤسلا عباتي مث ءضرملا كاذ يف صتخملا

 امأ هيلع هبيبح وأ هسفن ضرعيو هيلإ بهذي كاذنيح ضرملا كلذ يف صتخملا

 اوأر املك مويلا سائلا نأ كلذ "هل ماظن ال ىضوف رمآلا حبصأف نيدلاب قلعتي اميف

 وأ ةينآرقلا تابآلا ضعب لوح وأ ةيهقفلا لئاسملا ضعب لوح ندندي ناسنإ

 روذحملا يف نوعقيف ةلئسألا يف نوهجوتيف هنامز ملاع هنأ اونظ ةيوبتلا ثيداحألا

 للا مهلتاق هولتق» :مالسلا هيلع هلوق وهو الأ لوألا ثيدحلا يف هركذ ءاج يذلا

 . "«لاؤسلا يعلا ءافش امنإف - ملعلا لهأ :يأ - اولأس الأ

 «كلذ هل زوجي ال هصاصتخا ريغ يف ملكتي ناسنإ يأ :لوقأل دوعأ اذه دعب

 هيف وه ملكت يذلا ملعلا يف صاصتخالا لهآل فلاخم همالك نأ نيبت اذإ ةصاخبو

 مامإلا هجرخأ ثيدح توملا كلمل مالسلا هيلع ىسوم مطل ثيدحف «ملع ريغب

 يبثلا نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح نم امهيحيحص يف ملسمو يراخبلا

 ,(47557مقر) "عماجلا حيحص "0

 ,(47557مقر) "عماجلا حيحص "0

Vé 
 ہا



 «كبر بجأ :هل لاقف مالسلاو ةالصلا هيلع ىسوم ىلإ توملا كلم ءاج» : ب

 كلت همطل نأ الإ مالسلا هيلع ىسوم نم ناك امف «كحورو كسفن يل ملس :ينعي

 ينتلسرأ !بر اي :لاق «هبر ىلإ -توملا كلم- كلملا عجرف «هنيع أقفف ةمطللا

 كدي عض :كل لوقي كبر نإ :هل لقو هيلإ دع :هل هللا لاقف «توملا هركي دبع ىلإ

 تحت نوكت يتلا تارعشلا لك ددعب نينسلا نم رمعلا نم كلف روث دلج ىلع

 لاق ءهبر هب هرمأ ام هل لاقو مالسلا هيلع ىسوم ىلإ توملا كلم عجرف «كعباصأ

 ىسوم حور توملا كلم ضبقف ءنآلاف :لاق ءتوملا لاق ؟كلذ دعب اذامو :ىسوم

 .ةظحللا كلت يف مالسلا هيلع

 كلم ضبق ثيح :يأ «ةمث تنك ولو» :هيلع همالسو هللا تاولص انيبن لاق

 يف ثيدحلا صن اذه (رمحألا بيثكلا دنع هربق مكتيرألا ىسوم حور توملا

 .نيحيحصلا

 نيبتي :ىلوألا ةلأسملا ؛ةلأسم نم رثكأ يف ملكتأ نأ ىلإ جاتحي :نآلا باوجلا

 كلذ ؛فيعضلا وه هفعض يذلا كلذ نأ نيحيحصلا يف ثيدحلا اذه دورو دعب

 نييريثكلا سانلا كئلوأ نم وه فعضملا اذه نأ ينظ يفو «ملع ريغب ملكت هنأل

 ثيداحألا ىلع مكحلا يف مهءاوهأ لقأ مل نإ مهلوقع نومكحيو نوطلسي نيذلا

 نم هومعز ام ىلع ليلدلا ام :ةعوضوم اهنإ اولاق امبرو ةفيعض اهنأب ةحيحصلا

 حلا َعَبْنا ولو :مهئاوهأل مهعابتاو «مهلوقع مهميكحت وه ؟عضولاو فعضلا

 يف فعض ناميإلا نأل كلذ (١۷:نونمومل)#ُصْرَألاَو ُتاَوَمَّسلا ِتَدَسَمَل ْمُهَءاَرْهَأ

 ةهج نمو ةهج نم اذه «ملعلا ىلإ نومتني دق نمم ولو سانلا نم ريثك رودص

 اهنأ اهتداع نم يتلا ثيدحلا قرطل ةبعوتسم ًةيعاو ًةسارد ةنسلا اوسردي مل :ىرخأ
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 .لاكشإ نم ضعبلا سوفن يف عقي دق ام ليزت
 :الوأ فلاخ هنأل ؛فيعضلا وه ثيدحلا فعض يذلا نأ انيب نأ دعب نآلا نحن

 حصأ ةنسلا ءاملع قافتاب امه نيحيحصلاب نايمسي نيباتك اعضو نيذلا نيمامإلا

 اذه سيلو ؛ملسم حيحصو يراخبلا حيحص «ىلاعتو كرابت هللا باتك دعب باتك

 مل نيحيحصلا يف ءاج ثيدح لك ناك كلذلو «لوبقلاب كلذ ةمألا تقلت لب طقف

 نم ءيشب ملسمو يراخبلا ةبترم يف اوناك نيذلا ثيدحلا ءاملع نم دحأ هيف ملكتي

 نمل اًنزو ميقن الف :اذإ :4877 يبنلا نع اًنيقي ةتباث اهلك ثيداحألا هذهف ءدقتلا

 .اًملع هيف سائلا نظ امهمو هنأش ناك امهم ثيدحلا اذه لثم فعضي

 هيلع ىسوم هبرضي فيك توملا كلم نأ :لاؤسلا هروصي يذلا لاكشإلا امأ

 ةنسلا نوسردي ال سانلا ءالؤه نأ هتلق امل ةراشإ هيف اذهو :باوجلا ؟مالسلا

 يتأي توملا كلم ناك :لاق حيحص دنسب دمحأ مامإلا دنسم يف ةياور يف :باوجلا

 بجأ :هل لاقف ىسوم ىلإ ءاج امل توملا كلم :اًدإف ءرشبلا ةروص ىلع سانلا

 لوقي يذلا اذه نأ ىلإ هبتتي مالسلا هيلع ىسوم لعجت يتلا ةمالعلاب هءاج ام كبر
 ول انم ناسنإ يأو ءرشب ةروصب هءاج وهف هللا نم لسرم كلم وه كحور ملسأ :هل

 فقوم نوكيس ؟هنم هفقوم نوكيس اذامف «كحور يل ملس :لوقيو صخش هءاج

 هيف هكراشي ال ميرك كلمل ةفيظو ىلع ىدعتي هنأل ؛تاذلاب مالسلا هيلع ىسوم

 امف «كحور ملسأ :لوقيو هلثم رشب ىلإ مدقتي ناسنإ فيكف نورخآلا ةكئالملا

 اهلصأ نم لوزتو حيطت ةهبشلاو يعيبط رمأ اذه «هنيع أقف هعفنص الإ هنم ناك

 اًنايع سانلا يتأي ناك توملا كلم نأ ىرخألا ةياورلا هذه ركذتن امنيح اهلصفو

 هللا ىلإ هرمأ اكش امل توملا كلم نأ ثيدحلا ةمتت يف نورت كلذل ءرشبلا ةروصب

 ىسوم ىلإ عجرا :هل لاقو ةمالع هاطعأ «توملا هركي دبع ىلإ ينتلسرأ :هل لاقو

 يا



 نم كلف روث دلج ىلع ثيدحلا رخآ ىلإ كدي عضت نأ كرمأي كبر نإ :هل لقو

 ةالصلا هيلع ىسوم ىلإ ناهربلا اذهب كلملا عجر امل ؛كدي تحت ةرعش لكب رمعلا

 كلت هحور ضيق نآلاف اًَذإ :لاق «توملا :لاق ؟كلذ دعب اذامو :هل لاق مالسلاو

 بلاطلا ناك اّلوأ ءباوجلا حضو ؟اًلوأ ملستسي ملو اًيناث ملستسا اذامل ءةعاسلا

 كلذل «لسرم هللا نم كلم هنأ ملعي ىسوم ناك امو ءأزهي هنأكف ءرشبلا نم اًرشب

 اهيلإ ىسوم نأمطاو لجو زع هللا نم ةمالعلا هذه هعمو كلملا ءاج املف هبرض

 ال ىسوم :ادإ :نآلاف :لاق «توملا الإ كلذ دعب ام :هباجأو ءلاؤسلا كلذ هلأسو

 .رشبلا نم رشي هنأ هنظ ىلع لجرلا كلذ نيع أقف هنكلو توملا هركي

 يف دمحأ مامإلا اهاور يتلا ةياورلا هذه ريسفتب ثيدحلا ىلإ رظنن امنيحف
 نم ثيدحلا اذه نوكي امبر هنأ :لاق نم لوق لطبي لاكشإلا حيطي دنسملا

 ينالفلا ثيدحلا وأ ةينالفلا ةيوارلا لاقي نيح هنآل ؛لطاب مالك اذه :تايليئارسإلا

 ىراصنلاو دوهيلا نم باتكلا لهأ ناك امم هنأ ينعي كلذف تايليئارسإلا نم وه

 اهيفو قحلا اهيفو «مهفالسأ نع اهوقلت يتلا تاياورلا ضعبب مهنيب نوثدحتي
 الو مهوقدصت الف باتكلا لهآ مكثدح اذإ» :مالسلا هيلع لاق كلذل لطابلا

 .تايليئارسإلا نم ءيشلا نوك ىنعم وه اذه «مهوبذكت

 يف ليصفتلا اذه أرقي ام اًّليلق نأ يملعل هركذ نم دب ال ليصفت كانه نكلو

 ىلإ مسقنت «ليئارسإ ينبب قلعتت صصق ةياور ىلإ ةبسن تايليتارسإلا «ءاملعلا بتك

 نع اّمَنآ انركذ امك اًيورم ناك ام اًعويشو ةياور رثكألا وهو لوألا مسقلا :نيمسق

 ام هنأ تورامو توراه القم ةصقك اًدج ةريثكو ةريثك تاياور هذهو «باتكلا لهأ

 يإل :ةكئالملل لاق امل لجو زع هللا نأو «ىلاعتو كرابت هللا دنع نيبرقم نيكلم اناك

Ty 



 حس نحو ءاَمَّدلا ُكِفْسَيَو اًهيِف ُدِسْفُي ْنَم ايف ٌلَعجتأ اولا هيل ضزألا يف ٌلِعاَج
 نأ دارأ هللا :لاق «"0:ةرقبلا»«َنوُمَلْعَت ال اَم مَع ُّنِإَلاَق كَل ُسَّدَقَنَو َكِدْمَحِب

 مكنم نيكلم اوراتخا :لاق ءاهيف لعجتأ :اولاق نيذلا ةكئالملا ءالؤه نحتمي

 :اهتصالخ ةليوط ةصق «تورامو توراه راتخاف ؛مهيلتبألو ضرألا ىلإ امهلزنآل

 تعنتماف اهسفن نع اهدوارف ةأرماب اونتتفاف ةيرشبلا بوث مهاسك لجو زع هللا نأ
 رمخلا مهيلع تضرعف «مارح اذه نأ نوملعي مهنأل اعنتماف كانه اًمالغ التقي ىتح

 يف ىلاعتو كرابت هللا مهبقاعف «ةأرملاب ارجفو مالغلا التقو اركسف رمخلا ايرشف

 جرخيو ىلعأ ىلإ مهلجرأو لفسأ ىلإ مهسوؤر نيسكنم رئب يف مهقلع نأب ايندلا

 .مهرابدأ نم جرخيو مهريخانم يف لخديو لفسأ نم ناخدلا

 امم يهو «تايليئارسإلا نم هذه «ةقباسلا ةيآلا ريسفت يف ىورت ةصق هذه

 ظالِغ ٌةَكِئالَم اَهْيَلَع# :ىلاعتو كرابت هلوق يف ةكئالملا يف لجو زع هللا لوق يفانت

 يفانت ةصقلا هذهف (":ميرحتلا»4َنورَمْؤُي ام َنوُلَعْفَيو ْمُهَرَمَأ ام هلا َنوُصْعَيال ٌداَدِش

 نونزي مهنأ روصتي نأ نكمي ال نوموصعم ةكئالملا نأ حرصت يتلا ةيآلا هذه لثم

 .تايليئارسإلا كلت يف ءاج ام رخآ ىلإ قح ريغب سفنلا نولتقيو

 نم ةياورلا هذه وأ ربخلا اذه لاقي امنيح تايليئارسإلا نم عونلا اذه

 .تايليئارسإلا

 مسقلا قاسم قاسي الأ بجي اذه نكلو ليلق هنأ ولو رخآ مسق كانه

 هذه «ليئارسإ ينب نع هللا لوسر اهب ثدحتي رابخأ رخآلا مسقلا اذه :لوألا

 لهآ هيوري ام ليبق نم تسيلو اهب ثدح اب يبنلا نأل ؛ةحيحص تايليئارسإ

 هيلع هلاق دحاو ثيدحب رّكذن نأ سأب الو «ةريثك اذه يف ةلثمألاو «باتكلا

 اال
 يا



 نم اًنوص عمس ذإ «ضرآلا نم ةالف يف يشمي مكلبق نمم لجر امنيب :مالسلا

 هامس هنأكو هيلع ملسف ؛هضرأ يف لمعي ناتسبلا بحاص ىأرف لجرلا اذه لطأف

 نأ باحسلا نورمأيو باحسلا ةكئالملا هب بطاخي مسالا اذه عمس هنأ ةصقلا

 اًرمأ ملعأ ال :[لاق] ؟كاذ ميف ءاهيف لمعت تنأ يتلا ضرألا هذه ىلإ قلطني

 مثاهعرزأف ءضرألا هذه كلمأ يننأ ىوس ماركإلا اذه هللا نم قحتسأ

 هقئنأ ثلثو ءضرألا ىلإ هديعأ ثلث :ثالثأ ةثالث اهديصح لعجأف ءاهدصحأ

 هل لاقف «يلوح نيذلا ءارقفلا ىلع هب قدصتأ رخآ ثلثو «يلايعو يسفن ىلع

 ةيهلإلا ةيانعلا هذه تققحتسا تابجاولا هذهب كمايقب :ىنعي ءاذه وهف :لجرلا

 .؟”باحسلا كل رخس ثيح

 هللا لوسر وه ؟هب ثدح يذلا نم نکل «ليثارسإ ينب نع ثدحتي ثيدح اذه

 ٌيْحَواَّلِإَوُم نإ ..ىوهلا قطني ال هنآب ميركلا نآرقلا يف فوصوملا ص

 :لاق ص يبثلا نعو «نيحيحصلا يف ءاج ماد ام ثيدحلا اذه داف (؛:مجنلا»# ىَحوُي

 ناك اذإو «ىنعملاب تايليئارسإلا نم اذه :لوقن نأ انل زوجي ال :اًذِإف :ثيدحلا ركذو

 ... هب ملكت يذلا وهص يبنلا نكل تايليئارسإلا نم هنأب كلذ ديقنف دب الو

 2(: /17) "ثارامإلا ىواتف"

 .0/55مقر) "ملسم حيحص" (1)



 ةليل يلصي مالسلا هيلع ىسوم ص انيبن ىأر فيك باب 31
 ؟جارعملاو ءارسإلا

 هيف لوقي يذلا ثيدحلل ةبسنلاب «كيف هللا كراب لضافلا انخيش :لاؤس

 ثيدحلا :ينعي «يلصي ًامئاق رمحألا بيثكلا دنع ىسوم تيأر» : #8, ىفطصملا

 ؟حيحص اذه

 .معن يأ :خيشلا

 ؟اهنع لأسن ال مايقلا ةيفيك يلصي ًامئاق ةبسنلاب :لئاسلا

 ؟ةمايقلا ةيفيك نع لأست نأ زوجي له تنأو :خيشلا

 .كيف هللا كراب ال :لئاسلا

 .ةمايقلاك مايقلا اذهف :خيشلا

 ٠١:۰۰:5۳( /۲۹۰ /) "رونلاو ىدهلا"

 ہا



 (مالسلا هيلع رضخلا)

 مالسلا هيلع رضخلا ةوبن تابثإ باب |3]

 :[مامإلا لاق]

 دبع نب دمحأ ذاتسألا باتك يأ] هباتك لوأ يف لضافلا فلؤملا راشأ دقل

 يف ءاملعلا فالتخا ىلإ ["اهيف رضخلا رثأ ةفارخو اكليف ةريزج" نيصحلا زيزعلا

 .«ًايبن سيل هنأ مهلاوقأ نم حجارلاو» لاقف مالسلاو ةالصلا هيلع رضخلا ةوبن

 ًائيش ركذأ نأ تيأر دقف :نيققحملا ءاملعلا دنع ًاحوجرم لوقلا اذه ناك املو

 :لوقأف ءًاريكذتو ًاهيبنت «مهتلدأو مهلاوقأ نم

 :(رضنلا رهزلا» هتلاسر لوأ ىف هللا همحر رجح نبا ظفاحلا لاق

 :هنع ةياكح ىسوم نع هربخ يف ىلاعت هللا لاق ءًايبن هنوك يف درو ام باب»
 مدع لصألاو «هللا نم رمأب هلعف هنأ ةرهاظ هذهو :#يرمأ نع هتلعفامو#

 ىلإ ليبس الو ؛ديعب وهو .هركذي مل رخآ يبن ةطاسوب نوكي نأ لمتحيو ؛ةطاسولا

 نم ؛لمعام هب لمعي ىتح ًايحو يبن ريغ نم نوكي ال كلذ نأل ماهلإ هنأب لوقلا
 . كلذ يف راكنإ الف «يبن هنإ :انلق نإف . قرغلل سفنآلا ضيرعتو «سفنلا لتق

 يف كلب يبنلا ربخأ دقو «يبنلا نم ملعأ يبنلا ريغ نوكي فيك ءاضيأو

 .!؟(رضخ اندبع ىلب :ىسومل لاق ىلاعت هللا نأ» :”حيحصلا ثيدحلا
 .[هنم] .امهل ظفل يفو «(0۷) مقرب (يراخبلا حيحص رصتخملا يباتك يف وهو «ناخيشلا هجرخأ )١(



 عيمج يف يبن وه :يبلعثلا لاقو !؟يبن ريغل ًاعبات يبنلا نوكي فيكف اضيأو

 .لاوقألا

 نوك داقتعا ةقدنزلا نم لحت ةدقع لوأ :لوقي ءاملعلا ربكأ ضعب ناكو

 !يبنلا نم لضفأ يلولا نأ ىلإ يبن ريغ هنوكب نوعرذتي ةقدانزلا نأل اين رضخلا

 :ہھلئاق لاق امك

 يبنلا نودو لوسرلا قيوف خزرب يف ةوبنلا ماقم

 هلوق يهو :مالسلاو ةالصلا هيلع هتوبن ىلع لدت ىرخأ ةيآ كانهو :تلق

 ةثالث اهريسفت ىف ىسولالا ةمالعلا ركذ دقف ««اندنع نم ةمحر هانيتآ# :ىف ىلاعت

 :لاق مث ءاهلك اهفيعضت ىلإ راشأ «لاوقآ

 نم عضاوم يف كلذ ىلع تقلطأ دقو «ةوبنلاو يحولا اهنأ ىلع روهمجلاو»

 هيلع ام روصنملاو ... «سابع نبا نع متاح يبأ نبا كلذ جرخأو «نآرقلا

 لصحي داكي اهعومجميو ؛ةريثك رايخألاو تايآلا نم هدهاوشو ؛روهمجلا

 .7(نيقيلا

 امهيلع ىسوم عم هتصق يف لمأتملا نإف «ىلاعت هللا همحر قدص دقلو :تلق

 نم دحأل كلذ سيلو بيغلا ىلع ًارهظم ناك رضخلا نأ دجي مالسلاو ةالصلا

 ىضترا نم الإ ًادحأ ةبيغ ىلع رهظي الف بيغلا ملاع# :ىلاعت هلوق ليلدب «ءايلوألا

 :اهنم رسيت ام ركذأ «ةصقلا نم ةدع نطاوم يف رهاظ كلذو :#لوسر نم

 [هنم]؛ةيكملا تاحوتفلا»و «صوصفلا» بحاص يبرع نبا وه :تلق )١(
 [هنم].(48-؟ /0) يناعملا حور 62(

۸۲ 
 ہا



 اذهف «اربص يعم عيطتست نل كنإ# ةبحصلا هنم بلط امدنع ىسومل هلوق ١-

 نكي ملو «كلذب ملع ىلع ناك هنأ ىلع حضاو ليلدل مالسلا هيلع هنم مزجلا

 قرط ضعب ىف تءاج ةدايز هديؤيو «هاشاح «هنم صرختلاو نظلا باب نم

 :ظفلب ةيآلا هذه بقع ثيدحلا

 .«كلذ ملع دق «بيغلا ملع ملعي الجر ناكو»

 :مالغلا لتق هليوأت يف هلوق هلثمو -؟

 كردأ هنأ ولف ؛هيلع افطع دق هاوبأ ناكو ءًارفاك عبط موي عبطف مالغلا امأو»

 داز .«ًامحر برقأو ةاكز هنم ًاريخ امهبر امهلدبي نأ اندرأف ءًارفكو ًانايغط امهقهرأ

 .""«ًامحر برقأو ةاكز هنم ًاريخ هنم تدلوف تقلعف همأ ىلع هوبأ عقوو» :ةياور يف

 تدلوو تلمحف همأ ىلع عقو هابأ نأو ؛ًارفاك عبط مالغلا نأ مالسلا هيلع هرابخإو

 قيرط نمالإ اهيلع عالطالل لاجم ال يتلا ةضحملا ةيبيغلا رومألا نم وهل «هنم ًاريخ

 .الوسر نكي مل نإ يبن ناك هنأ ىلع ةلدألا ىوقأ نم كلذف :يحولاو ةوبتلا

 يقلأف ربط ءاج مالسلا امهيلع رضخلا يسوم يقل امل» : ةا: هلوق كلذ نمو ٠-

 امو :لاق ؟ريطلا اذه لوقيام يردت :ىسومل رضخلا لاقف ءاملا يف هراقنم

 :لوقي :لاق ؟لوقي

 ." (ءاملا نم يراقنم ذخأ امك الإ هللا ملع يف ىسوم ملعو كملع ام

 )١( روثنملا ردلا )۳١/٤؟(.]مته[

 )۲( دمح نب هللا دبعل ةدايزلاو ءملسم هجرحأ )١١8 /6 [هنم]119(.1-

 .[هنم](75737)«ةحيحصلا» يف جرخم وهو يطويسلاو يبهذلا هقفاوو هححصو مكاحلا هاور (۳)

 < رس ا



 ال يذلا بيغلا نم وهو ءريطلا قطنم ملع دق ءرضخلا نأ يف حيرص اذهف

 ىكح يذلا مالسلاو ةالصلا هيلع ناميلس يبنلا وحن ىلع اذه يف وهف ؛رشبلا هملعي
 .(1*:لمعلا)#رثطلا قطن اتمع سالا اهي اإل :نآرقلا يف هنع هللا

 اهاعوو ملسملا اهلمأت اذإ ةمدقتملا ةلدآلا نأ ةلأسملا هذه يف لوقلا ةصالخو

 كلذلو ءاملعلا روهمج هيلإ بهذ امك رضخلا ةوبنب لوقلا باوصلا نأ نقيت «هبلقب

 ميلك وهو «مالسلاو ةالصلا هيلع ىسوم اهل ربصي مل يتلا بئاجعلا نم لعف ام لعف
 نبا ظفاحلا اهيلإ راشأ يتلا ةقدنزلا نم ةدقعلا كلت لحن نأ عيطتسن هبو «ىلاعت هللا

 رهاظلاب داقتعالا نم ةيفوصلا نم ريثك هدقتعي امم اهوحنو «قبس اميف رجح
 ةماعلا نع ًالضف ةصاخلا نم ريثك ةديقع دسفأ يتلا ةعيرشلاو ةقيقحلاو «نطابلاو

 نودهشي الو نولصي ال نيذلا قاسفلا نم ريثك يف ةيالولا لب حالصلا اودقتعاف

 ءايلوأ رابك نم نطابلا يف مهنأو «رهاظلا ىوعدب مهدايعأ الو نيملسملا تاعامج
 عم ةيميت نبا مالسإلا خيش ةصق امو ًاريبك ًاولع نوملاظلا لوقي امع هللا ىلاعت ءهللا

 هرصن ىتثح هنامز يف ةماركلاو ةيالولاب قشمد يف نورهاظتي اوناك نيذلا ةيحئاطبلا

 . ديعبب ئراقلا نع مهلطابو مهنطاب ىلع ىضقو ؛مهيلع هللا

 .(”:ق)4ٌديِهَش َوْهَو ْعْمّسلا ىَقْلأ وأ لَ ُهَل َناَك نب ىَرْكِذل كلَ يف نف

 ملسو هبحصو هلآو دمحم ىلع هللا ىلصو

 ١745 ةنس لوألا عيبر 4 قشمد

 ىئابلألا نيدلا رصان دمحم

 .(477/1-179)" ينابلألا ةايح"

A٤ 
 ہا



 هنم باب 114۲[

 :[لاق هنأ اپ يبنلا نع يور]

 موي تاذ وه امئيب :لاق !هللا لوسر اي ىلب :اولاق ؟رضخلا نع مكثدحأ الأ»

 هللا كراب يلع قدصت :لاقف . بتاكم لجر هرصبأ ؛ليئارسإ ينب قوس يف يشمي

 . هكيطعأ ءىش يدنع ام «نوكي رمأ نم هللا ءاش ام ؛هللاب تنمآ :رضخلا لاقف !كيف

 ىفو) ءاميسلا ترظن ىنإف ؛ىلع تقدصت امل !هللا هجوي كلأسأ :نيكسملا لاقف

 ميقتسي لهو :نيكسملا لاقف !ينعيبتف ينذخأت نأ الإ هكيطعأ ءيش يدنعام

 ؛يبر هجوب كبيخأ ال ينإ امأ «ميظع رمأب ينتلأس دقل ؛لوقأ قحلا «معن :لاق !؟اذه

 ال ًانامز يرتشملا دنع ثكمف «مهرد ةئم عبرأب هعابف قوسلا ىلإ مدقف :لاق !ينعب

 ؟لمعب ينصوأف «يدنع ريخ سامتلا ينتعتبا امنإ كنإ :هل لاقف :ءيش يف هلمعتسي

 لقناو مقف :لاق . يلع قشي سيل :لاق . ريبك خيش كنإ ؛كيلع قشأ نأ هركأ :لاق

 ؛هتجاح ضعبل لجرلا جرخف . موي يف رفن ةتس نود اهلقني ال ناكو «ةراجحلا هذه

 كرأ ملام تقطأو تلمجأو تنسحأ :لاق !ةعاس يف ةراجحلا لقن دقو فرصنا مث

 يلهأ يف ينفلخاف ءأئيمأ كبسحأ ينإ :لاقف ءرفس لجرلل ضرع مث :لاق . هقيطت

 قشي سيل :لاق . كيلع قشأ نأ هركأ ينإ :لاق . لمعب ينصوأف :لاق . ةنسح ةفالخ

 . هرفسل لجرلا ىضمف :لاق . كيلع مدقأ ىتح يتيبل نبللا نم برضاف :لاق . يلع

 ؟كرمأ امو كليبس ام !هللا هجوب كلأسأ :لاقف !هءانب ديش دقو لجرلا عجرف [:لاق]

 نم كربخأس :رضخلا لاقف . ةيدوبعلا يف ينعقوأ هللا هجوو «هللا هجوب ينتلأس :لاق

 يدنع نكي ملف «ةقدص نيكسم [لجر] ينلأس ؛هب تعمس يذلا رضخلا انآ ؟انأ

  tettt seetteا  eeeeessessesetetes seretan teterا ° ۹۸



 لئس نم هنأ كربخأو . ينعابف «يتبقر نم هتنكمأف هللا هجوب ينلأسف «هيطعأ ءيش

 الو دلج [ههجو ىلع سيل] ةمايقلا موي فقو ؛ردقي وهو هلئاس درف «هللا هجوب

 ملو !هللا يبن اي كيلع تققش .هللاب تنمآ :لجرلا لاقف . عقعقتي مظع الإ ؛محل

 !هللا يبن اي يمأو تنأ يبأب :لجرلا لاقف . تيقبأو تنسحأ ؛سأب ال :لاق . ملعأ

 نأ بحأ :لاقف ؟كليبس يلخأف ؛كريخأ وأ ؛هللا كارأ امب يلامو يلهأ يف مكحا

 يف ينعقوأ يذلا هلل دمحلا :رضخلا لاقف . هليبس ىلخف . يبو دبعأف ؛يليبس يلخت

 «اهنم يناجن مث ؛ةيدوبعلا

 (فيعض)

 :[ مامإلا لاق]

 ىلاعت هلوق دعب ؛ثيدحلا اذه لثم ىلإ اهتابثإ يف ةجاحب تسيل رضخلا ةوبنو

 ةلدألا نم كلذ ريغو ؛#يرمأ نع هتلعف امو :رضخلا نع ةياكح نآرقلا يف

 . ةفورعملا

 .( هزه 0۸۰-0۸۹ /۲ /۱۱)" ةفيعضلا"

 ؟ زاب انيبن ةايح يف ًايح رضخلا ناك له باب 1!

 :[لاق نيسحلا نب يلع نع]

 !دمحم اي :لاقف مالسلا هيلع ليربج هءاج ؛ هللا وسر ضرمامل»

 امع كلأسأ ءكل ةصاخو «كل ًافيرشتو «كل ًاميركت ؛كيلإ لجو زع هللا ينلسرأ

 :ًامومغم - ليربج اي - يندجأ :لاق ؟كدجت فيك :لوقي :كنم هب ملعأ وه

 هيلع درف ءهل كلذ لاقف يناثلا مويلا هءاج مث . ًابوركم ؛- ليربج اي- يندجأو

 موي لوأ لاق امك هل لاقف ؛ثلاثلا مويلا هءاج مث . موي لوأ هيلع در امك ا يبنلا

A ay 
 يا



 كلم لك «كلم فلأ ةئم ىلع ليعامسإ :هل لاقي كلم هعم ءاجو . در امك هيلع درو

 ؛توملا كلم اذه :ليربج لاق مث ؛هنع لأسف نذأتساف ؛كلم فلأ ةئم ىلع مهنم

 لاقف . كدعب يمدآ ىلع نذأتسي الو كلبق يمدآ ىلع نذأتسا ام «كيلع نذأتسي

 لجو زع هللا نإ !دمحم اي :لاق مث «هيلع ملسف «هل نذأف . هل نذئا : او هللا لوسر

 . هتكرت هكرتأ نأ ينترمأ نإو ؛هتضبق كحور ضبقأ نأ ينترمأ نإف «كيلإ ينلسرأ

 :لاق !كعيطأ نأ ترمأو ؛ترمأ كلذب ؛معن :لاق !؟توملا كلم اي لعفت وأ :لاق

 لجو زع هللا نإ !دمحم اي :ليربج لاقف ؛مالسلا هيلع ليربج ىلإ قلي يبنلا رظنف
 ضبقف . هب ترمأ امل ضما :توملا كلمل ةو يبنلا لاقف . كئاقل ىلإ قاتشا

 :تيبلا ةيحان نم ًاتوص اوعمس ؛ةيزعتلا تءاجو ةا هللا لوسر يفوت املف . هحور

 ًافلخو ؛ةبيصم لك نم ًءازع هللا يف نإ !هتاكربو هللا ةمحرو تيبلا لهآ مكيلع مالس

 نم باصملا امنإف :اوجراف هايإو ءاوقثف هللابف .تاف ام لك نم ًاكردو .كلاه لك نم

 .«مالسلا هيلع رضخلا اذه ؟اذه نم نوردتأ :مالسلا هيلع يلع لاقف !باوثلا مرح

 (عوضوم)

 :[لاق مث اهءاهو انيبم ثيدحلا قرط مامإلا دروأ مث]

 خيش دامتعا بيرغلا نمف ؛اهفعض ةدشو ثيدحلا اذه قرط تفرعاذإو

 رضخلا ةايحب لوقلا ىلإ هل ىوتف يف هليم يف ىلوألا قيرطلا ىلع ةيميت نبا مالسإلا

 وهف ؛هتايح امأو" :هلوقب باجأف «هل ءاتفتسا يف اهنع لتس دقف ! 4 هتايح يف

 ىدانسإ هل فرعي الو «هل لصأ ال ؛"ينرازل ًايح ناك ول" :روكذملا ثيدحلاو «يح

 مل هنإ :لاق نمو ءو يبنلاب عمتجا هنأ :هربغو "يعفاشلا دنسم" يف يورملا لب

 رثكأ نإف ؛حيحصلا ملعلا نم نكمتي نأ لبق هنم تناك اهنأك ىوتفلا هذهو :تلق

Ty 



 نأ هيلع بجول ةا يبنلا كردأ ول هنأو تام رضخلا نأو ءاهفالخ ىلع هيواتف

 لاطبإل راتسألا عفر" باتكل يتمدقم يف همالك نم كلذ تنيب امك ؛هرصنيو هيتأي

 .يناعنصلا مامإلل "رانلا ءانفب نيلئاقلا ةلدأ

 .( 540 541-557 /۲ /۱۱)" ةفيعضلا"

 ةعوضوم رضخلا ةايح ثيداحأ لك باب 1]

 :[مامإلا لاق]

 .حصي ال ص هدهع ىلإ رضخلا ةايح هيف ثيدح لك

 .(1586© /۳)" حيباصملا ةاكشم قيقحت "

 هنم باب [١١؟]

 :[مامإلا لاق]

 نبا مامإلا كلذ نيب امك «عوضوم لطاب وه اًيح رضخلا ءاقب نع ىوري ام لك
 .(٦۷-۷٦ص)"فينملا رانملا" ةلاسر يف ميقلا

 .(6ص)" ملسم 1 نا

 هنم باب [١؟95١]

 :[ )و يبنلا نع يور]

 هانب يذلا مدرلا دنع ةليل لك ناعمتجي «ربلا يف عسيلاو ءرحبلا يف رضخلا نإ)

 .«لباق ىلإ امهيفكت ةبرش مزمز نم

A۸ 
 ہا



 :[مامإلا لاق]

 هققح ام ىلع «مالسلا هيلع رضخلا ةايح ثيداحأ لكك ؛عوضوم ثيدح وه

 اهنم ةريبك ةفئاط يزوجلا نبا دروأ دقو «ةيميت نبا مالسإلا خيشك ؛ءالجألا ءاملعلا

 ." تاعوضوملا " يف

 /۱۲)"ةغيعضلا" ١/۳۸(.

 هنم باب ۷|

 :[رضخلا ةايحب لوقلا نع مامإلا لاق]

 تامو الخ هنأ دهشت ةماعلا ةلدألا لب ءةنسلا نم حيحص ليلد كلذ ىلع سيل

 .نيققحملا نم هريغو ةيميت نبا مالسإلا خيش هققح امك

 .(9908 ص)" ملسم حيحص رصتخم"

 مك و



 (مالسلا هيلع دواد)

 مالسلا هيلع دواد ناتتفا ةصق نالطب باب | 3]

 ايروأ يدنجلا ةأرما ىلإ هرظنب

 :[لاق هنأ كج يبنلا نع يور]

 .«رظنلا مالسلا هيلع دواد ةئيطخ ناك"

 (عوضوم)

 :[مامإلا لاق]

 ةرمس نع نسحلا نع يبعشلا نع ديعس نب دلاجم نع هدنسي يمليدلا هاور

 هسلجأف ءةءاضولا رهاظ مالغ مهيفو «سيقلا دبع دفو ب يبنلا ىلع مدق :لاق

 . هركذف :لاقو هرهظ فلخ لاب يبنلا

 . ثيدحلا اذهل لصأ ال :" طيسولا لكشم " يف حالصلا نبا لاق

 هيف ؛ركنم ثيدح اذه :" حرشلا ثيداحأ جيرخت " يف يشكرزلا لاقو

 ينإ " :ِهكْلاَم هلوقب هنالطب ىلع لدتسا دقو :لاق «عاطقناو ءليهاجمو «ءافعض

 ص) يطويسلل " ةعوضوملا ثيداحألا ليذ " يفاذك "٠ يرهظ ءارو نم مكارأ

 . (۲- ١ /۳۰۸) قارع نبال " ةعيرشلا هيزنت "و (۱۲۳ -- ۲

 يه امنإ هفلخ نم لاو يبنلا ةيؤر نأل ءرظن هيف روكذملا لالدتسالاو :تلق

 لديام كانه سيلو «بابلا ىف ةدراولا ثيداحألا هيلع لدت امك ةالصلا ةلاح ىف

 سل
 ہا



 مالسلا هيلع دواد ناتتفا ةصقو ... لمأتف ءاهجراخو ةالصلا يف ةقلطم اهنأ ىلع

 ضعبو ءايبنألا صصق بتك يف ةثوئبم ةروهشم اير وأ يدنجلا ةأرما ىلإ هرظنب

 ماقمب قيلي ال ام ةبسن نم اهيف امل اهنالطب يف لقاع ملسم كشي الو ءريسفتلا بتك

 نم اهجوزتيل «لتقلل اهجوز ضيرعت هتلواحم لثم مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا

 اهنم ريذحتلاو اهركذ بجوف لكلب يبنلا نع ةرصتخم ةصقلا هذه تيور دقو !هدعب

 :يهو اهنالطب نايبو

 ينب ىلع عطق اهب مهف ةأرملا ىلإ رظن نيح مالسلا هيلع يبنلا دواد نإ)

 «ًانالف برقف ودعلا رضح اذإ :لاقف ثعبلا بحاص ىلإ ىحوأو ًاثعب ليئارسإ
 نامزلا كلذ يف توباتلا كلذ ناكو :لاق «توباتلا يدي نيب هبرقف :لاق «هامسو

 شيجلا هنع مزهني وأ لتقي ىتح عجري مل توباتلا يدي نيب مدق نمف ؛هب رصنتسي
 . لطاب «ةصقلا هيلع اصقف دواد ىلع ناكلملا لزنو «ةأرملا جوز لتقف «هلتاقي يذلا

 .(؟مله- 48" ")1١/ ةفيعضلا"



 (مالسلا هيلع ناميلس)

 قرح ا .uN ن8

 .أطخ ريبعت «ناميلس متاخ ىلع ضبق» :خيشلا

 .معن :ةلخادم

 ساتلا ةماع نآل ...سانلا ناهذأ يف ةخسار ةفارخ ىلإ ريشي أطخ ريبعت :خيشلا

 .همتاخ ىف ناك ناميلس كلم نأ اودقتعي

 .مهتاقبط لك ىلع سانلا نيب اذه ًادج روهشم :ةلخادم

 َلَعاَنْيَقلَأَو# :يهو ةفورعملا ةفارخلا ىورت كلذ ىلع ًءائبو :هآ :خيشلا
3 

 .("4:ص)#تانأ َُتاَدَسَج هّيِسْرُك

 ناميلس لاق «حيحصلا ثيدحلاب قلعتت ةيآلا يه ءًادسج هيسرك ىلع انيقلأ
 دلو وأ سرافب اهنم ةأرما لك يتأت ةأرما ةئام ىلع ةليللا نفوطأل» :مالسلا هيلع

 نهنم ةأرما تأت ملف «لقي ملو يسنف .هللا ءاش نإ لق :هل ليقف هللا ليبس يف لتاقي

 ."”(دلو قشب الإ

 ريسفتلا اذه «هكلم يف اهلك ءايندلا ناطاسلا يسرك ىلع يقلآ دلولا قشلا اذه

 ناك مالسلا هيلع ناميلس نأ :يهو ًادج ةثيبخ ةصقب ةيآلا هذه اورسف :حيحصلا

 ٦ ٤۳۷(. مقر) "ملسم حیحص "و 0154 مقر) "يراخبلا حيحص "0

١475 
 يا



 ذخأ ؛ةكمس هتطقتلاف هنم متاخلا طقسف رحبلا لحاس ىلع كمسلا ًاموي داطصي

 كلم عضخف هعبصأ يف هعضوف نجلا نيطايش نم ناطيش ةكمسلا نم متاخلا

 مكحي نامليس يسرك ىلع ناطيشلا سلجو «هکلم نع ًابيرغ راص وهو هل ناميلس
 .ناميلس ةروصب ناميلس ءاسن ىلع لخدي راصو «ءاشيو يهتشي امك سانلا نيب

 رهدلا نم ةهرب رمتساو «ءايبنألل ةبسنلاب هذعب ثبخ ال يذلا ثلا أدبي انه

 ترکنتسا ىتح هءاسن يتأي هنأو «هؤاسن ىتح ناميلس هنأ سائلا نظي اذكه وهو

 «ضيحلا ةلاح يف انيتأي هنأ برغتسن نحن هللاو :نلق نلئس امل ؛هرمأ نم نهادحإ
 .معن يإ .مالسلا هيلع ناميلس مهمكحي ناك يذلا سلجملا ذئنيح هيلع اوراثف

 الو ةيوش تطلخ ءةنس نيرشع نم ةصقلا تيكح ام نكمي دهعلا دعبل انأ ءال
 ؟اذام علخف ًأضوتي لخد ناميلس «ةذخاؤم

 .مثاخلا :ةلخادم

 يإ ؛كلملا ىلع انلق امك طلستو ؟اذامو هقرس ناطيشلا ءاجف «متاخلا :خيشلا

 اهداطصا وهف ةكمسلا هتطقتلا هلاح فشكنا نأ دعب ناطيشلا درط ينعي املف .معن

 «ةفاخس ءهيلإ ناطلسلا دوعيف همتاخ يف هعضيف متاخلا اهيف دجي اهقشي امل اهب اذإو

 .هذه ةديدشلا ةراكنلا اهيف اهتفاخس عم

 )٠۰٠١:۱٤:۳۹/۳۱۱( "روتلاو ىدهلا"

Ta 1 



 مالسلا هيلع ىسيع عفر ةديقع باب 11۰°[

 اهركني نم فلخ ةالصلا مكحو

 .ةليسوك إو لوسرلاب ثيغتسي مامإ فلخ ةالصلا زوجت له خيش اي :لئاسلا

 .مالسلاو ةالصلا هيلع :خيشلا

 .مالسلاو ةالصلا هيلع :ةلخادم

 كلذكو ءًارادقم عفر لب ؛ءامسلا ىلإ ًايدسج عفرُي مل مالسلا هيلع ىسيع هنإ :هيف

 زيجت له ٌةيؤر مانملا يف ظوفحملا حوللا ىلع أرقي هنأ لوقلاب هسفنل حيبتسي رمآلا

 ؟هفلخ ةالصلا

 نم هانجرخأ اذإف همالسإب مكحن اتمد وأ تمد ام هفلخ ةالصلا زوجت :خيشلا

 .ةالصلا زوجت ال ذئنيحف مالسإلا ةرئاد

 ؟مالسإلا نع دترا الو مالسإلا ةرئاد يف

 هتلق انأ يذلاب كخويش ربخت ال :يل لاقو عجرو ... مالسإلا ةرئاد يف لازال

 مزاح هفقوم لوألا يف ناك «ديدج نم دواع لوقلا يف عضخ عبطلاب «....كابإ

14٤ 
 ہا



 وأ ينورفكي ال ىتح لصح يذلاب كخويش ربخت ال :يل يكحي عجر نيدعبو

 .ياعم لصح ءيش مانملا يف ةيؤر يئارب انآ ءأطخ ينومهفي

 ....تركذ امم ءزج هذه شيلعم :خيشلا

 .مانملا يف ةيؤرلا يكحأ انأ :ةلخادم

 عفر لب «ءامسلا ىلإ ًايبن عفري مل مالسلا هيلع ىسيع هنأ ىلإ ليمي وه امأ

 .كعفار ىنإ «ًارادقم

 .معن :خيشلا

 مث ؛ملسم هلصأ ناسنإ لك :حرتساو ةدعاقلا ذخ يخأ اي مهملا :خيشلا

 الو :نيملسملاو مالسإلا ةرئاد نم هجرخت ةفلاخملا هذه «ةيعرش ةفلاخم بكترا

 عقو رفكلا يف عقو ملسم لك سيل هنأ ملعن نأ بجي نكلو «هفلخ ةالصلا حصت

 هسيلثو هيلع رفكلا عقو ءرفكلا يف عقو نم لك سيل ؟فيك تفرع ءهيلع رفكلا
 .مالسإلا ةرئاد نم جرخ هنأ ثيحب هب طاحأو رفكلا

 ىلع اهوقبطي نأ سانلا ةماع عيطتسي ال ةدعاقلا هذه قيبطتو ةدعاقلا يه هذهف

 ءيش هدنع نوكيو ءةنسلاو باتكلاب نيفراع ءاملع ىلإ جاتحي اذه امنإو «ناسنإ يأ

 لك نأ هدنع ام «طيرفتلاو طارفإلا هدنع يف ام هنأ ثيحب ينأتلاو ةدؤتلاو ةيورلا نم

 نيدلا نع دتراو رفك دقف اذك لاق نم هنأ الو ءريخ ىلع نولوقي امك نيملسملا

 .هرخآ ىلإ ملاع وه له «لهاج وه له روذعم وه له ؛هلاوحأ فرعي ام نودب

 يف هنع لأست تنأ يذلا اذه هنأ :كلاثمأ نم نيملسملا ةماعل لوقأ انأف كلذلو

 اذه هللاو ال ؛ةزئاج ةالصلا :ًاذإ ملسم هللاو ال ؟رفاك الو ملسم تنأ كتفرعم دودح

 نم اهانعم نكل :هءارو يلصت ال ًاطايتحا تنأ :ذئنيح كل لوقأ «يدنع ًاملسم سيل

 ۱۹ 0 | ا ا اا



 ؛هريفكت يف ئطخم تنأ نوكتس «هریفکت ىلإ ردابت ام طاتحت مزال :ىرخأ ةهج

 ال َيَفَك اذه هنأ كنظ ىلع بلغ اذإف ؟فيك تفرع ملعلا لهأ نم تسل كنأل

 .هناميإو همالسإ يف كشت ال مامإ فلخ يلصتو هءارو يلصت

 .ملعلا لهأ نم تسل تمد ام هرفكب عطقت ال نکل

 "رونلاو ىدهلا" )۳٤۳/ 1١:٠١:٠٠١(

 مالسلا هيلع ىسيع مک نم باب 11۳۰11[

 نوُفَرْعُي مهنأل ةقرف نيعبسو نبتنثالا ةيمست ةيمهأ مدع لوح خيشلا ملكت]
 :[لاق مث .مهرامثب

 بتكلا نم باتك ليجنإلا نأ اوفرعتبو «ةيليجنإ ةمكحب ينركذي اذه :خيشلا
 . مالسلا هيلع ىسيع ىلع لجو زع هللا اهلزنأ يتلاو«مويلا نولوقي امك ةسدقملا

 نومعزي امك :ةلخادم

 نأ يغبني يذلا نكلو «قح اذه «كبر رفغتسا ءنومعزي امك شم ال :خيشلا

 .ةقيقح هذهف لوزنلا امأ هولدبو هوريغو هوفرح مهنكل :لاقي

 ءايشأو ءايشأ هيف تيقب دقف رييغتلا اذه عم نأ هيلإ لصأ نأ تدرأ يذلاو

 هتداع يه امك نييراوحلا ًاموي ظعو مالسلا هيلع ىسيع نأ :كلذ نم «ةعفان

 حئاصنلا هذه نمف «حئاصنو ظعاوم هرثكأ انيلإ لصو ام ىلع ةقيقحلا يف ليجنإلاو

 نكل هبذك ءايبنأ مه ءايبنألا ءالؤه يتأيو ءايبنأ ءيجمب مهربخأ نأ دعب مهرذح هنأ

 ةوبنلا يعدمو مكايإف ؛ءايبنألا متاخ وهو هللا دبع نبا دمحم وهو ءايبنألا متاخ يتأي

 مهرامث نم" :ىسيع باوج يف دهاشلا انه ؟مهفرعن فيك:هلاولاقف ءًابذك

 ہا
Er 
1 



 مهنايعأب مهل مهفصيو مهايإ يليمسي يجي هنأ «مهنوفرعت مهرامث نم «"مهنوفرعت
 مهلجدو مهبذك نم يأ مهنوفرعت مهرامث نم نكلو ءاهرصح نكمي ال هلغش هذه

 ىلع نايحألا نم ريثك يف وه لب :مهلاومأ ىلع طلستلا ةلواحمو سانلا ىلع

 قداصلا يبنلاب الإ اونمؤت الو مهوبنتجاف مهنوفرعت مهرامث نمف «مهئاسن ضارعأ
3 

 .ًاعيمج ءايبنألا ىلعو #4 هللا دبع نب دمحأ وهو

 ؟ليجنإلا ىف دوجوم اذه نأ انخيش نظأ ام نكل :ةلخادم

 ؟دوجوم وه له مأ ؛ليجنإلا نع ىورُي اذه نكل ةقيقحلا يردأ ام وه :خيشلا

 يفف «عالطإلل ةدحاو ًةرم ُتأرق نكل ؛ليجنإلاو ةاروتلا ًاميدق ًاعبط تأرق تنك انأ

 نم هنأ ىلع انبتك يف ركذيف اذه امأ :حايرلا عم تبهذ اهرثكأو ءايشألا ضعب ينهذ

 (01 203:55 /؟6) "روللاو ىدهلا "

14۹¥ 8 



 يبن نانس نب دلاخ له

 ؟يبن نانس نب دلاخ له باب 11°[

 :[لاق هنأ هلو يبتلا نع يور]

 «ناتس نب دلاخ ىنعي ؛هموق هعيض يبن كاذ»

 (حصي ال)

 :[مامإلا لاق]

 (؟5/8١) يمثيهلا لاق امك ضراعم هنإف ثيدحلا فعض عمو :تلق

 سيلو «تالعل ةوخإ ءايبنألا ؛ميرم نب ىسيعب سانلا ىلوأ انأ " :حيحصلا ثيدحلل

 .(95/19) ملسمو ( ۰ /7) " هحيحص " يف يراخبلا هاور " يبن هنيبو ينيب

 ")459/1١-:15(. ةفيعضلا"

4۹۸ 
 ہا



 هللا لوسر اًدمحم نأ ةداهش تايضتقمو ص دمحم ةوبنب ناميإلا مزاول

 مك





 واب دمحم ةلاسرب ناميإلا مزاول باي ]1۳۰۳[

 :[مامإلا لاق]

 ىلع هعلطأو يحولاب هصخو «یلاعت هللا هافطصا ًالوسر اا[ هنوکب ناميإلا]

 تاعيرشتلا نم هنع حصو إب هلاق ام لكب ناميإلا مزلتسي كلذ.. «تاييغملا ضعب

 «كلقعو كمهف نع ًاديعب وأ «كقلعل ًاقفاوم كلذ ناك ءاوس «تابيغملاب رابخألاو

 ناميإلا قح نمؤي مل وهف ؛ ا هعم هفقوم اذه نكي مل نمف هلك كلذب ناميإلا بجي

 ؛ملسم هنأ معزو ىلصو ماص نإو ؛ةداهشلا هذه هعفنت امف ءهللا لوسر ًادمحم نأب

 ال مق مهيب رج ايف َكوُمكَحن ََنَح َنوُئِمْؤُيَل كبروا :ىلاعت هلوق ديفيام كلذو

 الو ِنِمْؤمَناَك امو : ىلاعت هلوقو الس اولس ولسو ٌتْيَضَق ام اجرح مهنا يف اود

 كناميإ نأ كش الو «ْخِهرْمَأ ْنِم هربا مَ وكي نأ ارم ُهُلوُسَوَو هلا ىق اذإ ةئِمْؤُم

 نع ةديعب تناك ولو - ةيبيغلاو ةيعيرشتلا رومألا نم و دمحم هب ءاج امب كقيدصتو

 :نآرقلا يف نيقتملا تافص نم وه يذلا بيغلاب ناميإلا نم وه امنإ ؛- كلقع لوانتم

 اهيأ فقف . 4ب يلا َنوُنِْؤُي َنيِذَلا َنيِقَتْمْلَل ىَدُش هيف َبْيَرآَل ُباَتِكْلا َكِلَذ ملال

 نوكتل «كلذ نيب ًاطسو لب ؛طرفت الو هيف ٍلاغُت الو ,ميكحلا عراشلا صن دنع نمؤملا

 .نيملاعلا بر دنع نيجانلا نم
 .(۸۸۳- ۸۸۲ /۳) "ةالصلا ةفص لصأ"

 اًدمحم نأ ةداهش ىنعم باب [05]

 اهتايضتقم نايبو لوسرو هللا دبع

 [:مامإلا لاق]

 الإ ةو هب ءرملا ناميإ متي ال نيتفص إو هل تعمج دق ةداهشلا هذه نأ ملعا

TT] 



 . امهانعمب ققحت اذإ

 هذه نم مهلثم وهف «ىلاعت هدابع نم هريغك ؛ىلاعت هلل ًادبع ل هنوك :ىلوألا

 : هب لاقو .ْمُكْلْتَم ركب ا اَمّنِإ لق :ىلاعت لاق امك ءةيحانلا

 الد : ا لاقو «ىنوركذف تيسن اذإف «نوسنت امك ىسنأ ؛مكلثم رشب انآ امنإ#

 هللا دبع :اولوقف . دبع انأ امنإ «ميرم نبا ىسيع ىراصنلا ِتَرْطَأ امك ينورطت

 .(هلوسرو

 يتلا قوف ةلزتم ةو هلزني نأ ةداهشلا هذه دهشي ملسمل زوجي الف كلذلو

 :ثيدحلا ىف لاق امك واب هاضري ال امم كلذ نإف ؛اهيف ىلاعت هللا هلزنأ

 قوف ىنوعفرت نأ بحأ ام !هللاو ؛هلوسرو هللا دبع ؛هللا دبع نب دمحم انأ»

 تحص امي وأ «هب هللا هحدمب الإ هحدمي نأ الو .(لجو زع هللا ينلزنأ ىتلا ىتلزنم

 :مهضعب لوق لثمب و هحدمف ءرابخألاو ثيداحألا هب

 ملقلاو حوللا ملع كمولع نمو ١ اهتّريَضو ايندلا كدوج نم نإف

 امك - لئاقلا وهو :ةّكْلَي دمحمل ةيدوبعلاب ةداهشلا عم ىفانتي امم لوقلا اذهف

 ٍرْبَخلا ىم ثزتكتنآل َبْيَمْلا ْمَلْعَأ تنك ولو :-ميركلا نآرقلا يف ىلاعت هللا هاكح

 مث ء[ردب] موي لشق نم بدنت تنك يتلا ةيراجلل لئاقلا وهو .#ءوسلا َيِنَّسَماَمَو

 : 207ج يبنلا لاقف . دغ يف ام ملعي يبن انيفو :تلاق

 . نيلوقت تنك امك ىلوقو ءاذكه ىلوقتال»

 اهل ثيدح يف اهنع هللا يضر ةشئاع نينمؤملا مآ تلاق كلذلو

 مظعأ دقف ؛دغ يفام ملعي ناك ل ًادمحم نأ مكثدح نمو :"نيحيحصلا "يف

 . ةيرفلا هللا ىلع

 ہا



 َّنِإ :لوقي نم لاب امف ؛دغ يف ام ملعي هنإ : 24م هنع لاق نم نأش اذه ناك اذإف

 هحدم يف ولغلا نم ا انرذَح نأ مّرَج الف !؟ملقلاو حوللا ّملع همولع ضعب نم

 : ةو لاق امك انلبق ممألا كاله ببس هنإف ؛هميظعتو

 «. مهتيد يف مهولغ مكلبق نم نيذلا كلهأ امنإف ؛نيدلا يف ولغلاو مكايإ»

 هصخو :ىلاعت هللا هافطصا الوسر ةا هنوك يهف :ىرخألا ةفصلا امأو

 لو هلاق ام لكب ناميإلا مزلتسي كلذو «تابيغملا ضعب ىلع هعلطأو يحولاب

 وأ «كلقعل ًاقفاوم كلذ ناك ءاوس «تابيغملاب رابخألاو تاعيرشتلا نم هنع حصو
 هعم هفقوم اذه نكي مل نمف هلک كلذب ناميإلا بجي «كلقعو كمهف نع ًاديعب
 ةداهشلا هذه هعفنت امف «هللا لوسر دمحم نأب ناميإلا قح نمؤي مل وهف ؛ ةا

 آل َكَّبَرَو الف :ىلاعت هلوق ديفي ام كلذو «ملسم هنأ معزو ىلصو ماص نإو

 َتْيَضَق انت اجرڪ مهيش يف أوُدِيأل من مهيب رج ايف كوك يڪ نومو
 ُةَلوُسَرَو هللا ىََق اَذِإٍةَنمْؤُم اَلَو نمو ناك امو :ىلاعت هلوقو 4(َيِلْسَتْأوُمَلَسُيَو
 هب ءاج امب كقيدصتو كناميإ نأ كش الو *« مهرمأ ْنِم ٌةريخلا مه َنوُكَي نأ اًرْم

 ؛- كلقع لوانتم نع ةديعب تناك ولو - ةيبيغلاو ةيعيرشتلا رومألا نم او دمحم

 َكِيَذ ملا# :نآرقلا يف نيقتملا تافص نم وه يذلا بيغلاب ناميإلا نم وه امنإ
 دنع نمؤملا اهيأ فقف .4ٍبِيَْلاب َنوُئِْؤُي َنيِّلا َنيِقَتمْلَل ىَدُه هيف َبْيَرآل ُباَتِكْلا
 نم نوكتل «كلذ نيب ًاطسو لب ؛طرفت الو «هيف ٍلاَغُت الو «ميكحلا عراشلا صن

 .نيملاعلا بر دنع نيجانلا

 .( مال - ۸۸۱ /۳) "ةالصلا ةفص لصأ"

ل
ا
 





 دلو عيمج ىلعو ءايبنألا ىلع اب يبنلا ةيلضفأ باوبأ عاج

 ممول





 مدآ دلو ريخ 9م يبنلا باب [ ١" ١ هز

 :[ مامإلا لاق]

 يف حيرص (مدآ دلو ليس انأ» :ةلبلو هلوق
 .مدآ دلو عيمج ىلع للاب هليضفت هت

 .( 437 /")" ةفيعضلا"

 سمشلا هيلع تعلط نم ريخ لَم يبنلا باب 3

 :[لاق هنأ كلم يبنلا نع يور]

 (رمع نم ريخ لجر ىلع سمشلا تعلط املا

 (عوضوم)

 :[مامإلا لاق]

 تعلط نم ريخ نأ :هب عوطقم وه امل هتفلاخمل «نالطبلا رهاظ ثيدحلا نإ مث

 ءاج دقو ءركب وبأ مث «ءايبنألاو لسرلا مث ءو دمحم انيبن وه امنإ سمشلا هيلع

 تعلط ام " :ظفلب اعوفرم ءادردلا يبأ نع ءاطع نع جيرج نبا نع قرط نم

 ." ركب يبأ نم لضفأ نيلسرملاو نييبنلا دعب دحأ ىلع تبرغ الو سمشلا

 وهو ءامهريغو بيطخلاو ديمح نب دبع مهنم نيثدحملا نم عمج هجرخأ

 راشملا قرطلا نكلو «مهضعب هنسح دقو «ىرت امك ًانتمو دنس لوألا نم حصأ

 .قفوملا هللاو .دعب يل رسيتي مل امم اذهو «ةقيقد ةسارد ىلإ ةجاحب اهيلإ

 ةفيعضلا" ")۳/ ٠۳۴۳-٠٠۶(.

ل
ا
 



 نييبتلا لضفأ وو انبن باب ]1

 :[لاق هنأ كي يبنلا نع يور]

 ءمدآ نييبنلا لضفأو ؛مالسلا هيلع ليربج ةكئالملا لضفأب مكربخأ الأ»

 ةليل يلايللا لضفأو «ناضمر رهش روهشلا لضفأو «ةعمجلا موي مايألا لضفأو

 «نارمع تنب ميرم ءاسنلا لضفأو «ردقلا

 (عوضوم)

 :[مامإلا لاق]

 ديس انآ):حيحصلا ثيدحلا ليلدب ةو دمحم انيبن وه امنإ نييبنلا لضفأو

 . (... ةمايقلا موي سانلا

 ثيدحلا اذه عضو ىلع لدي اذهف ء(۱۲۷ /۱) ملسم هجرخأ

 .(578/1)" ةفيعضلا"

 ًائيقي نيلسرملا ديس ل انيبن باب 3
 مامإو ءايبنألا متاخ هنأو:ةيواحطلا بحاص لوق ىلع اقلعم مامإلا لاق]-

 . لوبقلاب ةمألا اهتقلت ةضيفتسم ةريثك ثيداحأ ىف تتبث ةديقعلا هذه :تلق

 يهف هنم عجارتلف اهنم ةفئاط (ةعبارلا ةعبطلا - ١59 ةحفصلا يف) حراشلا ركذ دقو

 .ًانيقي نيلسرملا ديس 3: وهف نيقيلاو ملعلا ديفت

 نوطرتشي نيذلا كئلوأ اهب نمؤي ال ةديقعلا هذه نإ :لوقأ نأ فسؤملا نمو

 نأب حرص نم اهب نمؤي فيكف ًارتاوتم نوكي نأ هب ناميإلا بجي يذلا ثيدحلا يف

 ہا



 ءالؤه ىلع تددر دقو هريغو توتلش خيشلاك نآرقلا نم الإ ذخؤت ال ةديقعلا

 ةديقعلا يف داحآلا ثيدحب دخلا بوجو " يتلاسر يف اهجو نيرشع نم اعيمج
 يف ةتباثلا دئاقعلا نم ًالاثم نيرشع اهرخآ يف تركذو " نيفلاخملا هبش ىلع درلاو

 اهنم ةدحاو ةديقعلا هذهو اهب ناميإلا مدعو اهدحج مهمزلي ةحيحصلا ثيداحألا

 .ةماهو ةعوبطم اهنإف اهعجارف

 ۲١(. ص)" ةيواحطلا نتم ىلع قيلعتلا"

 ةلدألا نمض دروي دق فيعض ظفل ىلع هيبنتلا باب ٠1

 قلخلا لضفأ ةو انيبن نأ ىلع ةحيحصلا

 ديوس انثدح ةمثيخ انثدح شمعألا نع قرط نم [هريغو] ىراخبلا (جرخأ)

 :هنع هللا يضر يلع لاق ءةلفغ نب

 ىلإ بحأ ءامسلا نم رخأ نآل هللاوف اًثيدح ص هللا لوسر نع مكتثدح اذإ "

 ىنإو «ةعدخ برحلا نإف «مكنيبو ينيب اميف مكتثدح اذإو ؛هيلع بذكأ نأ نم
 «نانسألا ثادح نامزلا رخآ يف موق جرخيس " ..:لوقي ةا هللا لوسر تعمس

 نوقرمي مهرجانح مهناميإ زواجي ال ءةيربلا لوق ريخ نم نولوقي مالحألا ءاهفس

 مهلتق يف نإف ؛مهولتقاف مهومتيقل امنيأف ءةيمرلا نم مهسلا قرمي امك نيدلا نم
 . "ةمايقلا موي مهلتق نمل اًرجأ

 :[ظفلب رخآ هجو نم ءاج ثيدحلا نأ ىلع مامإلا هبن]

 "ةيربلا لوق ريخ نم نولوقي" نم ًالدب "ةيربلا ريخ لوق نم نولوقي"
 :[لاق نأ ىلإ ظفللا اذه فعض ىلع هبن مث]

 الل



 مهضعب نأ نآلا هركذأ ال امم حورشلا ضعب يف ًاميدق تأرق تنك دقو اذه

 ًءانب قلخلا لضفأ ص هنأ ىلع " ةيربلا ريخ لوق نم نولوقي " :رخآلا ظفللاب لدتسا

 ريغ ذاش روكذملا ظفللا نأ تملع دق اذإو " ةيربلا ريخ " هلوقب دارملا وه هنأ ىلع

 .ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو . ركذ ام ىلع هب لالدتسالا حصي الف ءهظوفحم

 NYT) /۸)" ليلغلا ءاورإ"

 هيلع ميهاربإ لهو ؟ةكئالملا نم لضفأ ءايبنألا له باب 31

 هللا يضر يلع لهو ؟ةكئالملا نمو ويم انيبن نم ريخ مالسلا

 ؟ ءايبنألا نم ريخ هنع

 ...: 80ج هللا لوسر لاقف !ةيربلا ريخ اي :لاقف للو هللا لوسر ىلإ لجر ءاج

 .(ةّيريلا ريخ هنأ :ىنعي .مالسلا هيلع ميهاربإ كاذ»

 :[مامإلا لاق]

 .ةكئالملا مهيف امب ًاقلطم قلخلا ريخ مالسلا هيلع ميهاربإ نأ :امهدحأ

 . ه7 دمحم انيبن نم لضفأ هنأ :رخآلاو
 وأ ؛هسفتل ًامضهو ًاعضاوت كلذ لاق ا ىبنلا نأب اذه نع ءاملعلا باجأو

 ٌاليلخ ميهاربإ ذختا امك ًاليلخخ ہذختا ىلاعت هللا نأب هيلإ ىحوي نأ لبق كلذ لاق هنأ

 يف ءاج امك ا هئاول تحت هنود نمف مدآ ؛ةمايقلا موي سانلا ديس هنأو

 .ديفم ماه هنإف هعجارف ؛يواحللا باجأ اذهبو ؛:ةحيحصلا ثيداحألا

 هلوق نأ -ملعأ هللاو -ىرأف ءيواحطلا هل ضرعتي ملف ؛لوألا رمألا امأو

 ہا



 ةروس يف ىلاعت هلوقك «ةكئالملا لمشي ال هنإ ثيح نم "ةيربلا ريخ" : هيل

 :هلوق دعب #ةيربلا ريخ مه كئلوأ تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا نإ# :(ةنيبلا)

 كئلوأ اهيف نيدلاخ منهج ران يف نيكرشملاو باتكلا لهأ نم اورفك نيذلا نإ#
 -ةكئالملا ريغ مه امنإ ؛(ةيربلا رش)و (ةيربلا ريخ) ب دارملا نآو «#ةيربلا رش مه

 ام نولعفيو مهرمأ ام هللا نوصعي ال# ةكئالملا نإف ؛- قايسلا كلذب رعشي امك

 ينب لصق ْنَم (ةيربلا ريخ) :ىلاعت هلوقب لدتسا دق هنأ يبطرقلا ركذ دقو .«نورمؤي

 ةرقبلا ةروس ىلع كلذ يف فالخلا نايب يف لاحأ مث ءةكئالملا ىلع مدآ

 نم ليلد ركذو ؛ليصفتلا نم ءيشب ةلأسملا يف فالخلا ركذ كانهو :((2584/1)

 لوقي" :يراخبلا يفو" :هلوق كلذ نمو «ءلضفأ ةكئالملا نأب لئاقلاو «كلذب لاق

 ,© " صن اذهو «" مهنم ريخ الم يف هتركذ ءألم يف ينركذ نم :ىلاعت هللا

 :لاق مث

 ةكئالملا نم لضفأ ءايبنألا نأب عطقلا ىلإ قيرط الو :ءاملعلا ضعب لاقو"

 :هلوسر ربخو :ىلاعت هللا رب كلذ قيرط نآل «مهنم ريخ ةكئالملا نأب عطقلا الو

 ." كلذ نم ءيش انهه سيلو «ةمألا عامجإ وأ

 نيقيرفلا ةلدأ ركذ يف ًادج عسوت دق يفنحلا زعلا يبأ نبا ةمالعلا تيأر مث

 -(701-0811) "ةيواحلملا ةديقعلا حرش" يف اهيلع امو اهل ام نايبو ءاهتشقانمو

 يبأ نع ركذو ؛-(۳۸-٤۳۸۸ /۱۳) " يرابلا حتف" يف رجح نبا ظفاحلا هعبتو

 بجاولا نإف ءقحلا وه اذهو" :لاقو «باوجب اهيف عطقي مل هنأ هللا همحر ةفينح

 سنأو «سابع نبا ثيدح نم دهاوش هلو ةريره يبأ ثيدح نم وهو هاضيأ ملسم هجرخأ ثيدحلا )١(

 .[هثم] )١ AE YTTAV gy ۱) "ةحيحصلا" يف ةجرخم يهو «كلام نب



 اذه نإف ؛لضفأ نيقيرفلا يأ دقتعن نأ انيلع سيلو «نييبنلاو ةكئالملاب ناميإلا انيلع

 ضعب نأ :انه مالكلا طسب ىلع ينلمحو ..ًاصن انل نيبل بجاولا نم ناك ول

 ضعب نأ وأ #1; يبنلل ًامداخ كلملا ناك :مهلوقب بدألا نوئيسي نيلهاجلا

 نم كلذ وحنو ءرشيلاب نيلكوملا ةكئالملا :نونعي !!مدآ ينب مادخ ةكئالملا

 ." ..بدآلل ةبناجملا عرشلل ةفلاخملا ظافلألا

 هذه نأ :مالكلا لصاحو" :هلوقب همتخو «روكذملا طسبلا يف عرش مث

 فقوتو «لوصألا لهآ نم ريثك اهل ضرعتي مل اذهلو «لئاسملا لوضف نم ةلأسملا

 ." باوصلاب ملعأ هللاو .مدقت امك اهنع باوجلا يف ةفينح وبأ

 ةلدأ يف لمأتلاو رظنلا هيضتقي يذلا وه روكذملا فقوتلا ناك دقلو :تلق

 هيف لاق يذلا يراخبلا ثيدح الول ءرخآلا ةلدأ نع امهنم لك باوجو «نيقيرفلا

 نبا نع ينالقسعلا ظفاحلا هاكح دقو ؛مدقت امك ةلأسملا يف صن هنإ :يبطرقلا

 امنإ ةيريخلا نأب" :هليوأتو هتلالد در ىف فلكت ظفاحلا ناك نإو ءًاضيأ لاطب

 يذلا بناجلا نم ريخ ةزعلا بر هيف يذلا بناجلاف ؛ًاعم ًالملاو ركاذلاب تلصح

 ةياور نم ثيدح ىلع " بيهرتلاو بيغرتلا" يف ميدقلا ذنم تفقو تنك دقو

 ليوأتلا لطبي هنأل ؛ىوقأو عوضوملا يف صن وه " هحيحص" يف نابح نباو رازبلا
 نيذلا نورجاهملا ءارقفلا :هللا قلخ نم ةئجلا لخدي نم لوأ» :هصنو «روكذملا

 ال هردص يف هتجاحو مهدحأ توميو «هراكملا مهب ىقتتو ءروغنلا مهب دست

 !انبر :ةكئالملا لوقتف :مهويحف مهوتئا :هتكئالمل هللا لوقيف ءءاضق اهل عيطتسي

 مهب دستو ائيش يب نوكر شيال ينودبعي يل ًادابع اوناك ءالؤه نإ :لاق !؛مهيلع

1۲ 
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 مالسإ# :باب لك نم مهيلع نولخ ديف ؛كلذ دنع ةكئالملا مهيتأتف :لاق ...روغثلا

 .#رادلا ىبقع معنف متربص امب مكيلع

 )٠١١/ ۲٥۹(: يمثيهلاو :(85/5) يرذنملا لاقو

 ." تاقث هلاجرو"

 دلجملا يف جرخمو «-هل قايسلاو )٠٠٠١(- " نامظلا دراوم" يف وهو

 .(؟0ه9) مقرب "ةحيحصلا" نم سداسلا

 هداريإ نيقيرفلا نم ءاملعلا كئلوأ ىلع تاف فيك ادج برغتسأل ىنإو

 يف هيأر ملعتل «ينالقسعلا رجح نبا ظفاحلا ةصاخبو !؟ًاعفدو ًاجاجتحا

 الإ ًاليوأت هل دجي هنأ نظأ امو «هقلخ ةريخ مهنأ :مهبر مامأ ةكئالملا ةداهش

 !هتلالدل ميلستلا

 نوري مهنأل كلذ لعلو «هركذل مهنم دحأ ضرعت امف ؛ةمجرتلا ثيدح هوحنو

 هللاو !(555 /۳) " يتاعملا حور" هريسفت يف يسولآلا مامإلا هرهظتسا يذلا

 .قيفوتلا يلو

 نم يور دقو «ةعيشلا تاعوضوم نمف ؛"ةيربلا ريخ يلع" :ثيدح امأو

 ثيدح نمو :(0097) " ةفيعضلا" يف جرخم وهو «يردخلا ديعس يبأ ثيدح

 يبأ نبا دنع ةريره يبأ ثيدح نم يسولآلا هركذو )٤۹۲١(« مقرب رباج نب رباج

 ىلع فقأ ملو ؛هيودرم نبا دنع سابع نياو يلعو ةشئاع ثيدحو «متاح

 ءنيباذكلاو ءافعضلا نم مهريغ وأ ةعيشلا لمع نم اهنأ رهاظلا نمو .اهديناسأ

ل
ا
 



 طرخ رابخألا كلت ةحص تابثإ نود نإو" :هلوقب اهيلع يسولآلا بقع كلذلو

 ." ملعأ ىلاعت هللاو .داتقلا

 هنأ نظأ انأو «" ًاعوفرم" :ةريره يبأ ثيدح هيف عقو هنأ هيبنتلا نم دب الو

 ثيداحأ جيرخت يف نيرخأتملا عجرم نأ فورعملا نم نإف ؛"ًافوقوم" :فرحم

 .!عوفرمريغ (7174/5)هيف ثيدحلاو «بلاغلا ىلع"روثنملا ردلا" وه امنإريسفتلا

 ,( ا 9و1 “و /۲ /۷) "حبلا"

 تيبلا لهأ نأب لوقي نمم لالضلا لهأ ضعب ركذ باب ١7

 لسرلاو ءايبنألا نم لضفأ

 [:باجأف «ينبمخلاب ةصاخلا هتوتف نع خبشلا لكس]

 عبرأ ءاذكو اذك :لوقي هنأ ينيمخلل تارابع ىلع انفقو هنأ :اهتصالخ ىوتفلا

 وهف مالكلا اذهب لوقي نم لكو «هنيعب رفكلا يه تارابعلا هذهف «تارابع سمخ

 سفن هنأ كش البو «مكحلا اذهل ةيضتقملا بابسألا يف انه انحرشو «رفكي وأ رفاك

 يف كشي ال وهف ةلحض ةيمالسإلا هتفاقث تناك امهم ملسم اهأرقي امدنع تاملكلا

 .رفك مالكلا اذه نأ

 دنع ةلزنملا نم مه تيبلا لهأ ةمئأ نأب :هبتك ضعب يف لوقي هنأ ًالثم كلذ نم

 نأ :لوقي هنأ كلذ نمو .ءايبنألاو لسرلاو ةكئالملا ةلزنم قوف ىلاعتو كرابت هللا

 فحصملا وه ةمطاف فحصم ..ءايشألا يفاذه روكذم نظأ ةمطاف فحصم

 .فحصملا كاذ نم ءزج وهف ةمئآلا نيب مويلا لوادتملا فحصملا امأ ؛لماكلا
3 

 عبرأ اذكهو (4:رجحلا# َنوُظِفاَحلُهَلاَنِإَو َرْكّذلا انَّْرُنْحَنانِإإ#© :ىلاعت هلوقل رفك اذهو

 ًادج ةريطخ ءايشألا هذه ؛هسفن ىنيمخلا بتك ..هبتك نم تلقن تارابع سمخ
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 :فورعملا باتكلا :ىهو هذه «ةيناريإلا ةروثلا دئاوف) :هردصأ يذلا هياتكو

 ؟ريغصلا بيتكلا اذه متيأر يردأ ال ؛«ةيمالسإلا ةموكحلاب»

 .ال :ةلخادم

 :وأ ةيمالسإلا ةروثلا :هامس يذلا ريغصلا بيتكلا اذه يف ««هورت مل :خيشلا

 لك دنع ضورفملاو ءةياعد باتك وه باتكلا اذه نأ عم ةيمالسإلا ةموكحلا

 يف رشني نأ بتاكلاب نسحي ال يسايس باتك يأ نأ نيرفاكلاو نيملسملا سانلا

 مدع ىلإ نوردابيو اهنوركني فوس موصخلا نأ ملعي يتلا دئاقعلا باتكلا اذه

 ةديقع مهدنع دجوي ةعيشلا نأ عمو ءةماع ةروصب باتكلا نومضمل ةباجتسالا

 نامتك :وهو يسايسلا ليبسلا اذه كولس يف ةدعاسملا نوكت ام عسوأ مهدعاسي

 نع تعمس كنأ دب ال ؛ةيقتلاب :ىمسي ءيش مهيدل دجوي هنأل ؛سانلا نع مهدئاقع

 ناسنإل نكمي ال هنأ ثيحب ًادج ريطخ ةيقتلا عوضوم يف مهدنع رمألاف ءةيقتلا

 «مهبولق يف سيل ام مهتنسلأب نولوقي مهنأل ؛مهيلإ نكري نأ ةيقتلا مهدنع نأ فرعي

 نم شحوتسي ال بذاك هنأ ملعي وهو ءيش نع كل لاق اذإ وهف «مهدنع نيد اذهو

 .كلذب هرمأي ةيقتلا هنم يذلا هنيد اذكه نأل ؛ًاقالطإ مالكلا اذه

 ىلعو ءاوؤاش ام اولوقي نأ مهل غوست يتلا ةيقتلا هذه مهدنع نوك عمف

 هتمكحل لجو زع هللا نكل «مهدئاقع سانلا نع اومتكي نأ كلذ نم رثكأ سكعلا

 نأ ةيمالسإلا ةموكحلا :ًافنآ هيلإ راشملا هبيتك يف ينيمخلا لجرلا اذه مهلأ ةغلابلا

 هميظعت نم ًافنآ هتركذ ام :اهنم :ةسايسو ةوعد باتك هنأ عم دئاقعلا ضعب نع حيبي

 .لسرلاو ءايبنألاو ةكئالملا نم رثكأ تيبلا لهأل

 لك نوملعي تيبلا لهأ :ينعي مهنأ :يهو «ىرخأ ةيرفك هذهو كلذ نمو
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 لهآ نأ عم ءاهب ملع ىلع مهو الإ نوكلا يف عقت ةرذ نم ام نوكلا يف عقت ةكرح

 زع هللا عم ملعلا يف ءاكرش مهولعجف «مهنأش ناك امهم ًابارت اوراصو اوتام تيبلا

 رتغي دق نم ىلع ةجحلا ميقيل ىلاعتو كرابت انبرف «ًادج ةبيرغ ءايشأ :ينعي «لجو
 ةياعد باتك وه يذلا بيتكلا اذه يف عضي نأ ناسنإلا اذه َرَخَس :ينعي مهتياعدب

 هومس امب رارتغالا نم سانلا ريذحتل يفكت اهنم ةدحاو «نيتدفاولا نيتديقعلا

 .ةيمالسإلا ةروثلاب

 تايصخشلا ضعب اهب رتغا ةروثلا هذه تماق امل :ينعي فسألا عمو

 ال نم مهنمو «قحلا هل نيبت دقو عجر نم مهنمف ؛مهيلإ اوبهذ نكميو ةيمالسإلا

 ...مهتوعد ىلإ وعدي نآلا ىلإ لازي
 (1۸/۱۳۷:١٠:٠٠)"رونلاو ىدهلا"
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 هيدلاو ىلع مالكل دكا | ' او ا يي 7 ۰ / : ١ ا اہ

 ش ايلع زوج ام ضعب رك 1

 + هت داش ضعب ب ىلع مالكل
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 دمحمب اب يبنلا ةيمست لصأ وهام باب ]

 نم ءاج له دمحم مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر ةيمستل ةبسنلاب :لئاسلا

 ؟هلبق يذلاو اذه نيب قفاون فيكو ءيحو نم مأ ايؤر

 ؟قفون ىتح ضراعتلا وه ام ؟قفاوتلا شيإ :خيشلا

 هجاح ام] متام قفون يناثلا مت اذإ هنأل فرعن انيلخ ءيش لوأ معن :ةلخادم

 ؟دمحم هيمسأ :تلاق همأ ايؤر نم مالسلا هيلع دمحم مسا ىتأ له هنأ ؛[قيفوتلل

 .ةفارخ ..ةفارخ :خيشلا

 ؟ةفارخ :ةلخادم

 .معن :خيشلا

 .مالكلا اذه ءاج ام :ةلخادم

 .ال :خيشلا

 ؟يحو اذام قيرط نع هتيمستو :ةلخادم

 .ملعأ هللا :خيشلا

 .ملعأ هللا :ةلخادم

 .ماهلإ يف نكل ءلوسرلا ةدالو دنع يف ام يحو :خيشلا

 .ماهلإ يف :ةلخادم

 .معن :خيشلا



 مالسلا هيلع دلو امل ذئمويو ناك ًايأ هدجل همعل هدلاول هتدلاول ًاعبط :خيشلا

 .ًاتيم ناك هوبأ

 .معن :ةلخادم

 .تاوئس تس :ةلخادم

 .معن :ةلخادم

 امك هدج لثم ينعي هبراقأ دحأل وأ اهل ماهلإ اذه نوكي نكمم بيط :خيشلا

 يذلا نأل ؛يمس فيك «ريثك ةمهم تسيل ةيضقلاو «كلذ هباش ام وأ همع وأ انلق

 .بيطلا مسالا اذه هل اوراتخي نأ هيوذ مهلأ يذلا وه هبر ريغ َدّبْعَي نأ نم هظفح

 ٠١( "5:57 /555) "روللاو ىدهلا"

 راتلا ىف وا لوسرلا ىدلاو باب [11]

 :[ هلي هللا لوسر لاق]

 «رانلا ىف كابأو ىبأ نإ»

 نم (؟78 )١/ " ريكانملاو ليطابألا " يف يناقروجلا هجرخأ ثيدحلاو

 - اذهك - اهلك لدت ىرخأ ثيداحأ ةلمج يف دنه يبأ نب دواد نع ىرخأ قيرط

 نظي امك ةرتفلا لهأ نم سيلو ءرانلا يف وهف اك رشم ةيلهاجلا يف تام نم نأ ىلع

 ہا
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 كلت نمو !ةنسلا نم مهب رثأت نمو «مهنم ةعيشلا ةصاخبو «سانلا نم ريثك

 هللا لوسر اي :لاق الجر نأ سنأ نع تباث نع ةملس نب دامح هاور ام ؛ثيداحألا

 . راثلا يف :لاق ؟يبأ نيأ

 ملسم هجرخأ . فرحب افرح ةمجرتلا ثيدح ركذف :لاقف اعد ىفق املف

 يناقزوجلاو (8١47)دوادوبأو (١/44)ةناوع وبأو ١۴۴-۷)

 نباو (705177/57؟9/5) ىلعي وبأو (۲۹۸ /۳) دمحأو ؛ههححصو 95 /۱)

 .هب ةملس نب دامح نع قرط نم ۱۹١( /۷) يقهيبلاو (ناسحإلا - 51/8) نابح

 امثيح " :ظفلب )١18( مقرب لوألا دلجملا يف مدقتملا صاقو يبأ نب دعس اهنمو

 ةمجرتلا ثيدح ىنعمب هنإف ؛كانه هبيس عجارف . " رانلاب هرشبف رفاك ربقب تررم

 .هلمأت نمل

 يف يبر تنذأتسا " :همأ ربق راز امل ةو هلوق عوضوملا اذهب لصتي امم نإو

 ثيدحلا " .. يل نذأف ءاهربق روزأ نأ يف هتنذأتساو :يل نذأي ملف اهل رفغتسأ نأ

 نم(88١- ١817 ص) " زئانجلا ماكحأ " يف جرخم وهو «هريغو ملسم هاور

 ةريثك بابلا اذه يف ثيداحألاو . ءاش نم امهعجاريلف ؛ةديربو ةريره يبأ ثيدح

 .ةكربو ريبك ريخ انركذ اميفو

 مهدنع دادعتسا ال مويلا لبقو مويلا سانلا ضعب نأ ملسملا خألا اهيأ ملعاو

 يدلاو ىلع رفكلاب مكحلا نم اهيف ام ينبتو ؛:ةحيحصلا ثيداحألا هذه لوبقل

 دشأ ركنتسيل مالسإلا ىلإ ةاعدلا نم هنأ نظي نم مهيف نإ لب اب لوسرلا

 اذه نأ يداقتعا يفو !ةحيرصلا اهتلالدو ثيداحألا هذه ركذل ضرعتلا راكنتسالا

 . اهب اوقدص نإ اهلاق يذلا لَو يبنلا ىلع مهنم بصني امنإ راكنتسالا



 اهوور نيذلا ةمئألا ىلع :لقألا ىلع وأ «حاوب رفك - رهاظ وه امك - اذهو

 مهنيدب نيملسملا كيكشت هنم مزلي هنأل «حارص رفك وأ قسف اذهو ءاهوححصو

 ىفخي ال امك )ب مهيبن قيرط نم الإ ؛هب ناميإلاو هتفرعم ىلإ مهل قيرط ال هنآل

 مهقاوذأو مهفطاوعل اهتقفاوم مدعل اهب اوقدصي مل اذإف «هنيدب ريصب ملسم لك ىلع

 باب حتف كلذ يف ناك - فالتخالا دشأ نوفلتخم كلذ يف سانلاو - مهئاوهأو

 باتكلا نم ريثك نم مويلا دهاشم رمأ اذهو :ةحيحصلا ثيداحألا درل ادج ميظع

 نانملا دبع نباو قيلبو يديوهلاو يلازغلاك مهتاباتكب نوملسملا يلتبا نيذلا

 ملعاو !مهؤاوهأ الإ اهفيعضتو ثيداحألا حيحصتل مهدنع نازيم ال نمم مهلاثمأو

 هذه نأ - هيلإ نيبستتملا ضعب مالقأب مدهي نأ هنيد ىلع قفشملا - ملسملا اهيأ

 رومألا نم وه امنإ «مهناميإ وأ صاخشأ رفكب رابخإلا هيف امم اهوحنو ثيداحألا
 ال باتكلا كلذ . ملأإ#:ىلاعت هلوقل «لوبقلاب اهيقلتو اهب ناميإلا بجي يتلا ةيبيغلا

 ناك امو# :هلوقو ١-( :ةرقبلا»# بيغلاب نونمؤي نيذلا . نيقتملل ىده هيف بير
 #*...مهرمأ نم ةريخلا مهل نوكي نأ ارمأ هلوسرو هللا ىضق اذإ ةنمؤم الو نمؤمل

 امهل ثلاث ال نيرمأ دحأ هنم مزلي اهب ناميإلا مدعو اهنع ضارعإلاف 0 :بازحألا)

 . مدقت امك تاقثلا اهتاور بيذكت امإو «ة# يبنلا بيذكت امإ :- رم امهالحأو -

 اهنولوأتي وأ ثيداحألا هذه نوركني نيذلا ضعب نأ ملعأ اذه بتكأ نيحانأو

 امنإ ؛هلئاسر ضعب يف - هنعو انع هللا افع - يطويسلا لعف امك الطاب اليوأت

 نوكي نأ نوركنيف .هايإ مهبحو لب يبنلا ميظعت يف مهولغ كلذ ىلع مهلمحي
 ال دقو !!2477 هنم امهيلع قفشأ مهنأكف ءامهنع هسفن وه ربخأ امك ةا هاوبأ

 سانلا ضعب ةنسلأ ىلع روهشملا ثيدحلا ىلإ كلذ يف نكري نأ مهضعب عروتي

 عوضوم ثيدح وهو «هيوبآ :ةياور يفو ؛همأ هل هللا ايحأ هب يبنلا نأ هيف يذلا

 ہا
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 يبهذلاو ركاسع نباو «يناقروجلاو ينطقرادلاك ملعلا لهأ دنع لطاب

 " باتك تئش نإ هل عجارو ؛هعضوم يف نيبم وه امك مهريغو «ينالقسعلاو

 ۲۲۲ )١/ يئاويرفلا نمحرلا دبع روتكدلا قيلعتب يناقروجلل " ريكانملاو ليطابألا

 ثيلح اذه " ۲۸٤(: /1) " تاعوضوملا " يف يزوجلا نبا لاقو (۲۲۹ -

 يفكيو ءةنياعملا دنع نمآ ول لب ال ءةعجرلا دعب نمؤي نأ هعفتي ال ًارفاك تام نم نأ

 :(حيحصلا) يف ةا هلوقو «#رفاك وهو تميف# :ىلاعت هلوق ثيدحلا اذه در يف

 «يل نذأي ملف يمال رفغتسأ نأ يبر تنذأتسا)

 نمحرلا دبع خيشلا ةزيجو ةعصان ةرابعب ءالؤه يف لوقلا نسحأ دقلو .

 " ةعوضوملا ثيداحألا ىف ةعومجملا دئاوفلا " ىلع هقيلعت ىف هللا همحر ىناميلا

 هللاو . ةيعرشلا ةبحملل فانم كلذ نأ ملع قفو نمو ءاهبراحيو ةجحلا ىطختيف

 . " ناعتسملا

 " ءىلآللا "< هباتك یف لواحو «مدقت امك ءاملعلا رابك دنع لطابلا ءايحإلا ثيدح

 «خوسنم هنأب هانعم يف امو ناذئتسالا ثيدح نيبو هنيب قيفوتلا (۲۹۸ - 570 /۱)

 كلذو !ماكحآلا يف امنإو رابخألا يف عقي ال خسنلا نأ لوصألا ملع نم ملعي وهو

 كلذ خسني مث رانلا يف هنأ صخش نع قودصملا قداصلا ربخي نأ لقعي ال هنأ

 . ءاملعلا ىدل فورعم رهاظ وه امك !ةنجلا يف هنإ :هلوقب

 قياطملا سنأ نع ملسم ثيدح ركذ نع ضرعأ هنأ كلذ يف هحومج نمو

 ملقلا هب طتشا دق هنإ لب «ةراشإ ىندأ هيلإ رشي ملو ءًاقلطم ًاضارعإ ةمجرتلا ثيدحل

 نإ ا



 وهو !ةملس نب دامح ةياور يف مهضعب مالكب ًاقلعتم فعضلاب هيلع مكحف ءالغو
 نبا لاق لب ؛ةحيحص تباث نع هتياور نأو «مهتاقثو نيملسملا ةمئأ نم هنأ ملعي

 نب دامح مث «ناميلس مث «دامح تباث باحصأ تبثأ :امهريغو دمحأو ينيدملا

 يف هل ةلاسر يف ًادج ًاميدق هتأرق تنك روكذملا هفيعضتو . حاحص يهو ءديز

 هراوع عبتتأو ءهمالك لقنأل نآلا يدي اهلوطت الو - دنهلا عبط - ءايحإلا ثيدح

 . تبثتلا ءاش نم اهعجاريلف

 يف اضيأ هركذ نع ضرعأ هنأ تظحال يننأ هايإ هفيعضت راثآ نم ناك دقلو

 "و" هتدايز "و " ريغصلا عماجلا " لثم ءبدو بهام لكل ةعماجلا هبتك نم ءيش

 ةوق الو لوح الو «ناعتسملا هللاو " لامعلا زنك " هنم الخ كلذلو !" ريبكلا عماجلا

 . للاب الإ

 ىلع قيدصتلاو ناميإلا مدق يذلا يقهيبلا ظفاحلا نيبو هنيب قرفلا لمأتو

 لاق ." حافس ريغ حاكن نم تجرخا :ثيدح ركذ امل هنإف «ىوهلاو ةفطاعلا

 اذه سنأ ثيدح قاس مث" .. انربخأ ام ليلدب «نيكرشم اناك هاوبأو «:هبقع

 . ب همأ ربق ةرايز يف مدقتملا ةريره يبأ ثيدحو

 .(۱۷۷-۱۸۲ /۱ / 0 "ةحبحصلا"

 «نيملاعلا بر ليلخ اپ انيبن باب ]1

 هللا بيبح هنأ يف ثيدح تبثي مل هنأ ىلع هيبنتلاو

 بر بيبحو : ولو انيبن ىلع ةيواحطلا بحاص لوق ىلع ًاقلعم مامإلا لاق]
 :[نيملاعلا

 لمكأو ةبحملا نم ةبترم ىلعأ ةلخلا نإف نيملاعلا بر ليلخ وه لب :تلق
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 تبثي مل كلذلو (ةليلخ ميهاربإ ذختا امك ًاليلخ ىنذختا هللا نإ» : يو لاق كلذلو

 (؟١ص)" ةيواحطلا نتم ىلع قيلعتلا"

 كلذ ركنأ نم ىلع درلاو ص ىبنلا رحس توبث باب ]1۳1°[

 ديبل هَل لاقي ٍقْيَرُر ينب دوي ْنِم يدوي ة4 هللا ٌلوُسَر ٌرَحَس ْتَلاَق ةَسِاَع ْنَع
 م ْيَشلا لَعْفَي هنأ بَلِ ليي ې هللا لوسَر ناگ ىَّنَح - ْتَلاَق - م َصْعَألا ُنْب

 مقاعد اخ لا لوشت تعول تازا وي تا ناگ اإ

 e ی ١
3 3 Un 3 3 8 

20 

1 3 3 8 

31 
 امر ينتاج هيف ا امبف يناتقأ لا هللا نأ ِتْرَعَش

3 1 

 ذآ

1 
 ا لاق ُهَّبَط ْنَم 520 ف تولت لق لجل جوا يسر دن يدل اخر

7 

 : oy 51 .رگذ ْةَعْلَط بجو لا .ةَطاَفُمَو طم ىف َلاَق ءىش يأ يف لاق .مّصعألا

i Ca 5 

0 
Ca 

 [:مامإلا لاق]

 ديشر ديسلا أطخأ دقلو...بير الب دانسإلا حيحص ثيدحلا اذه نأ ملعا

 يه ةيلقع تاهبش هلوح اوراثأو ثيدحلا اذهل هفيعضت يف هدلق نمو هللا همحر اضر

 هنأ ىوس ثيدحلا يف سيلو :#ءام نآمظلا هبسحي ةعيقب بارسك# ةقيقحلا يف
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 نأ نم هظفح يذلا هناحبس هللاو .نهيتأي امو ءاسنلا يتأي هنأ ىري هنأو ص ضرم

 هللا كلذكف - همصع هللا نكلو ؛ىطخي نأ نكمي رشبك وهو - عيرشتلا يف ئطخي

 رحسلا اذه يف ءيش يأف ءرحسي نأ رشبلا نأش نمو ءرحس دق رشب وهو هظفح

 نم هيلإ ليخيإ# نآرقلا صنب مالسلا هيلع ىسوم هلثم باصأ دقو ءص هباصأ يذلا

 .الك مث الك مالسلا هيلع ىسوم ماقم نم كلذ سم لهف # ىعست اهنأ مهرحس

 .اًمصنم لمأتف . ثيدحلا يف نأشلا كلذكو

 (۳۷۹ 356 ص)" ملسم رصتخم" حيحص رصتخم"

 هنم باب ۱۳۱١1]

 ءيشلا لعف هنأ هيلإ ليخيل هنإ ىتح ةو هللا لوسر رحس :تلاق ةشئاع نع

 اي ترعشألا :لاق مث هاعدو هللا اعد يدنع وهو موي تاذ ناك اذإ ىتح هلعف امو

 يسأر دنع امهدحأ سلجف نالجر ينءاج «هتيتفتسا اميف يناتفأ دق هللا نأ ةشئاع

 :لاق «بوبطم :لاق ؟لجرلا عجو ام :هبحاصل امهدحأ لاق مث يلجر دنع رخآلاو

 ةطاشمو طشم يف :لاق ؟اذام يف :لاق ءيدوهيلا مصعألا نب ديبل :لاق ؟هبط نمو

 سانأ يف ياو يبنلا بهذف «ناورذ ركب يف :لاق ؟وه نيأف :لاق ءركذ ةعلط بجو

 نأكلو ءانحلا ةعاقن اهءام نأكو اهتيرأ يتلا رئبلا هذه :لاقف رئبلا ىلإ هباحصأ نم

 هيلع قفتم .(هج رختساف نيطايشلا سوءر اهلخن

 :[ءيشلا لعف هنأ هيلإ ليخيل هنإ ىتح :ةشئاع لوق ىلع ًاقلعم مامإلا لاق]

 الو ءاسنلا يتأي هنأ ىري ناك ىتح" يراخبلا ةياور يفف «عامجلا نع ةيانك
 "دنسملا" يف ةحيحص دهاوش هل نإف ؛هيف كش ال حيحص ثيدحلاو "نهيتأي

 نودري نمم مههابشأل الو ب هتمصع يف نينعاطلل هيف كّسمتم الو ؛هريغو

 يا



 ثيدحلا نإف :نينعاطلا كئلوأ لاثمأ نم مهيلع درت ةهبش ىندأل حيحصلا ثيدحلا

 اپ هللا لوسر ىلع ريض يأف ؛عيرشتلاب هل ةقالع ال ضحم يويند رمأ لوح رودي

 ءاسنلا ىتأ هنأ نظيو ىري ؛عجولاو ضرملا نم ةلاح ىلإ هب يدؤي ًارحس رحسُي نأ
 سايقلا قيرطب رمألا عيسوتو ءالإ سيل ثيدحلا يفام لك اذه ؟نهتأي ملو

 رمألا كلذ نظ اذإ :مهلوقب ثيدحلا يف نينعاطلا ضعب لعفي امك قاحلإلاو

 ٌةَمِلَك تربك لزنت ملو هيلع تلزن ةيآ نأ نظي نأك ءعرشلا يف هلثم نظي نأ نكميف

 هيلع تلزن يتلا تايآلا نايسن نم همصع يذلا نأ باوجلاف «ْمِهِهاَوْفَأ نم حرت

 نأ نم همصعي يذلا وهف «رشبلا ةعيبط نم نايسنلا نأ ملعلا عم سانلا ىلإ اهغلبي نأ

 هللا لأسن ءقرف الو اذه لثم اذهف !نآرقلا نم هنأ ًامهوتم ًانآرق سيل ام مهيلع ولتي

 عوضوملاف الإو ريكذتلا اهب تدرأ ةزيجو ةملك هذهو .انلوقعو ائنيد يف ةمالسلا

 .ليذلا ليوط

 :[-هللا همحر- لاق مث]

 هل نيققحملا ءاملعلا يقلتو ثيدحلا حيحصت ىلع نيخيشلا قافتا عمو

 «نيرخأتملا ضعب كلذ ىلع مهعبتو ًاميدق ةعدتبملا ضعب هيف نعط دقف «لوبقلاب
 ةياور نم هنأب ُهَلِعُي نأ اضر ديشر ديسلا لواح دقو «هيف كش ال حيحص ثيدحلاو

 ةورع لآ نم ةعامج هعبات لب «هب درفتي ملف ةجح ةقث هنوك عم وهو «ةورع نب ماشه

 نباو مقرأ نب ديز ةياور نم دهاوش ثيدحلل نإ مث «يراخبلا حيحص يف امك

 نم مالكب رتغت الف (۱۹۲-۱۹۳ /۱۰) ؛"يرابلا حتف" عجارف ءامهريغو سابع

 نع نونوكي ام دعبأ مه نيذلا نيرصاعملا نم ةنسلل راصتنالا يعدي نمم هركني
 عوطقملا هتمصع يف نعطي ال هيف روكذملا أ هليختو ءاهب حيحصلا ملعلا



 و هنايسن نيب قرفلا ام يرعش تيلو ؛غيلبتلاو نيدلا رومأ يف سيل هنأل ءاهتوبثب

 ةريثك ثيداحأ يف ةنسلابو هللا ءا ام الإ ىّسدَت الق كرفس باتكلاب تباثلا

 ةمصعلاب هغيلبتب رمأ اميف نايسنلا عوقو انمأ دق اننأ امكف «روكذملا ليختلا نيبو

 . هبنتف «قرف الو ةمصعلاب غيلبتلا يف ليختلا عوقو انمأ دق كلذكف

 .(1581-15017 /۳)" حیباصملا ةاكشم قيقحت "

 هنم باب ۷

 هل دقعف ء[هنمأي ناكو ]ءو يبنلا ىلع لخدب [دوهيلا نم] لجر ناك"

 ثيدح يف و) ءًامايأ كلذل ىكتشاف] :راصنألا نم لجر رئب يف هعضوف ءًادقع

 دنع رخآلاو «هسأر دنع امهدحأ دعقف «هنادوعي ناكلم هاتأف ء[(رهشأ ةتس :ةشئاع

 هل دقع هيلع لخدي [ناك] يذلا نالف :لاق ؟هعجو ام يردتأ :امهدحأ لاقف ؛هيلجر

 دقعلا [هنم] ذخأو ءالجر [هيلإ] لسرأ ولف ؛يراصنآلا نالف رئب يف هاقلأف ءًادقع

 نم الجر نإ :لاقو ء(نيتذوعملا) ب هيلع لزنف ليريج هاتأف] . رفصا دق ءاملا دجول

 :ىرخأ قيرط يف و) الجر ثعبف [:لاق «نالف رئثب يف رحسلاو كرحس دوهيلا
 هرمأف] ء[اهب ءاجف] دقعلا ذخأف [رفصا دق ءاملا دجوف] (هنع هللا يضر ايلع ثعبف

 ةدقع لح املك لعجف] ء[لحيو أرقي لعجف] ءاهلحف ؛[ةيآ أر قيو دقعلا لحي نأ

 نم طشن امنأك لاو هللا لوسر ماقف :ىرخألا قيرطلا يف و) ءأربف [ةفخ كلذل دجو

 ملو ءهنم ًائيش هل ركذي ملف لاو يبنلا ىلع لخدي كلذ دعب لجرلا ناكو ء(لاقع

 . " [تام ىتح طق] هبتاعي

 .نيتذوعملا لوزنو لاو يبنلا رحس:[هلوقب مامإلا هل مجرت]

 :[لاق مث]

۸ 
 ہا



 ثيدحلا اذه اوركنأ دق ًاثيدحو ًاميدق ةعدتبملا ضعب نأ ركذن نأ ديفملا نم

 يف ءاملعلا مهيلع در دقو «تويكنعلا تيب نم ىهوأ يه تاهبشب «حيحصلا

 . ءاش نم اهيلإ عجريلف «مهحو رش
 .( 515 تلت 1/50" ةحيحصلا"

 كلذ ةفصو هتوم دعب ةا يبنلا ةيؤر ةيناكمإ باب "1

 :[لاق هنع هللا يضر دوعسم نبا نع]

 .؟هآر نم ىلع ليخي ال [ هلي يبنلا يأ] ناك"

 :[ثيدحلل دهاوش ركذ دقو مامإلا لاق]

 دعب او ىبنلا ىئارلا ىري نأ نكمملا نم هنأ ثيداحألا هذه ىف :(ةدئاف)

 ر98 اهيلع ناك يتلا هتروص ىلع هاري نأ طرشب نکل ءهل ًارصاعم نكي مل ولو .هتافو

 " يرابلا حتف " يف امك ءاملعلا نم ةعامج بهذ اذه ىلإو «هتايح نم ةهرب يف

 دقو «نيربعملا مامإ نيريس نب دمحم نع يراخبلا هقلعو «مدقت امك ءاربلا اذكو

 هيلع صق اذإ نيريس نبا ناك " :لاق بويأ نع حيحصلا هدئسب يضاقلا هلصو

 اهفرعي ال ةفص هل فصو نإف ءهتيأر يذلا يل فص :لاق اب يبنلا ىأر هنأ لجر

 مامإلل " ماصتعالا " يف امك لاقف ءدشر نبا ةمالعلا لاق هيو" هرت مل :لاق

 لك نأ " (ًاّقح ىنآر دقف ىنآر نما : و هلوق ىنعم سیلو " :(55"3 )١/ ىبطاشلا

 روص ىلع ثارم هاري دق ىئارلا نأ ليلدب «ةقيقح هآر دقف «هآر هنأ همانم ىف ىأر نم

 فلتخت نأ زوجي الو ءىرخأ ةفص ىلع هريغو «ةفص ىلع يئارلا هاريو «ةفلتخم

 م



 يتلا يتروص ىلع ينآر نم :ثيدحلا ىنعم امنإو ؛هتافص الو اب يبنلا روص

 ينآر هنأ ىأر نم : 4 لقي مل ذإ «يب ناطيشلا لثمتي ال ذإ «ينآر دقف اهيلع تقلخ

 هآر هنأ ىأر يذلا يئارلا اذهل ىنأو «" ينآر دقف ينآر نم " :لاق امنإو «ينآر دقف

 ةروصلا كلت نأ ملعي ملام هآر هنأ نظ نإو ءاهيلع هآر هنأ ةيقيقحلا هتروص ىلع

 . " هتفرعم ىلإ دحأل قيرط ال ام اذهو ءاهنيعب هتروص

 ىلع هاري نأ دبال :لاقف «كلذ يف ضرفلا قيض نم مهنمو " :ظفاحلا لاق

 نيرشع غلبت مل يتلا ضيبلا تارعشلا ددع ربتعي ىتح ءاهيلع ضبق يتلا هتروص
 يف ةقيقحلا هتروص نوكت نأ طرشب هلاح عيمج يف ميمعتلا باوصلاو . ةرعش

 . " .. هرمع رخآ وأ :هتلوهك وأ هتلوجر وأ هبابش يف ناك ءاوس ءام تقو

 هنإ ليقو " :(597 /۲) " لئامشلا حرش " يف ءىراقلا يلع خيشلا لاقو

 ةظقيلا يف يتيؤرل ىلاعت هللا هقفوي مانملا يف ينآر نم يأ إو هنامز لهأب صتخم
 هنأ ىلع «ىنبملا يف (نم) مومعل هتمءالم مدع عم «ىنعملا اذه دعب ىفخي الو .

 يف ل اد ريغ يباحصلا نأ اهنمو «كلذ لبق هري مل هنأ :اهنم ؛دويق ىلإ جاتحي

 يبأ ثيدح نوكي نأ الإ ًادنتسم صيصختلا اذهل ملعأ الو :تلق . " .. مومعلا

 يف يناريسف مانملا يف ينآر نم :ظفلب اعوفرم (1997) يراخبلا دنع ةريره

 " يراخبلا حرش " يف ينيعلا ركذ دقف .«يب ناطيشلا لثمتي الو ؛:ةظقيلا

 هيلإ ةرجهلل هللا هقفو مانملا يف هآر نم يأ ةو هرصع لهآ دارملا نأ )۲۶/ ٠٤١

 يف يناربسف)» :هلوق توبث نم كش يف يننكلو . " .. ةا هئاقلب فرشتلاو

 «(ةظقيلا يف يناريسف» :ةلمجلا هذه طبض يفاوفلتخا ةاورلا نأ كلذو ؛«ةظقيلا

 ةظقيلا يف ينآر امنأكف وأ " :(0 5 /۷) ملسم دازو ءانركذ امك يراخبلا اذكه هاورف

 يف يليعامسإلا دنع عقوو " :(۳۸۴ /۱۲) ظفاحلا لاق ءكشلا ىلع اذكه . "

۹ 
 يا



 يناربسف " :هلوق لدب "٠ ةظقيلا يف ينآر دقف " :ةروكذملا قيرطلا

 . ةناوع وبأو يذمرتلا هححصو «هجام نبا دنع دوعسم نبا ثيدح يف هلثمو

 هذهف . " ةظقيلا يف ينآر امنأكف " :ةفيحج يبأ ثيدح نم هجام نبا دنع عقوو

 مدقت ام رظنا) ٠ " ةظقيلا يف ينآر امنأكف " « " ةظقيلا يف يناريسف ":ظافلأ ةثالث

 يف هلوق الإ ةثلاثلاك بابلا ثيداحأ لجو « " ةظقيلا يف ينآر دقف " . 22٠١5 مقرب

 نم ةحصلا ىلإ برقأ يناثلا ظفللاف ءايؤرلا قدص ديكأت يف اهلكو ؛" (ةظقيلا)

 هنم دكآو "٠ ينآر دقق " :مدقتملا سنأو سابع نبا ثيدحك هيف وهف «ىنعملا ثيح

 (59910) يراخبلا هجرخأ . " قحلا ينآر دقف " :ظفلب يردخلا ديعس يبأ ثيدح

 . ةريره يبأ نع (70١1و5019) نابح نبال وهو (00 /؟) دمحأو

 ۵۹۷-٥۲۰(. ما /1/5)"ةحبحصلا"

 ينآر دقف مانملا يف يئآر نم ثيدح حرش باب [114]

 نإف ًاَّمح ينآر دقق ينآر نم» ثيدح «نيملاعلا بر هلل دمحلا :لئاسلا
 . اًريخ هللا مكازج ثيدحلا اذه هقف نع انتليضف انثدَحت [ول] «يب لثمتي ال ناطيشلا

 :خيشلا

 ةريثك ظافلأ هلو امهيحيحص يف ناخيشلا هجرخأ حيحص ثيدح [اذه]

 هب هبشتي نأ 2537 هيبن ظفح ىلاعتو كرابت هللا نإ :يأ ىنعملا اذه ىلإ يدؤت ةبراقتم

 ةمصعل لجو زع هللا ةظفاحم ةياغ هذهو ؛مانملا يف ىتح ناسنإلا ينبل ناطيشلا

 ىتؤي ال ىتح ىلاعتو كرابت هتعيرش ىلع هتظفاحمل الإ كلذ امو لاو يبنلا

 كلذ للع ؟مل ام ح ينآر دقف مانملا يف ينآر نم» ناطيشلا نم همون يف ملسملا

 (يب ىيزتي ال) رخآ ظفل يفو «يب لثمتي ال ناطيشلا نإف» :هلوقب مالسلا هيلع



 نونظي :لوقن نأ حصألا وأ ىرحألاب نوئظي وأ نوري نمم سانلا ضعب رسيو

 ام اذإف مانملا يف هوأر مهنأ مهيلإ ليخ هنأ درجمل مانملا يف يبنلا وأر مهنأ

 فلاخت تافصب اوباجأ هوأر مهنأ اوعدا ثيح هلئامشو كلِ, هففاصوأ نع اولس

 انكف نيئارلا ضعب عم اًريثك [اذه] انل عقو دقل «هلئامش نما هنع فورعملا

 مهوتي رون اهلك ءاضيب هتيحلو ههجوو ا يبنلا تيأر :لوقي مهضعب ؛مهلأسن

 يبنلا هب فصو ام ىلإ لطاب فصولا اذه نأ ىرد امو اب يبنلا ةقيقح فصي هنأ

 يف أرقن اننإف اب يبنلا لئامشب عساو ملع ىلع ناك نم هملعيو هيردي لج
 هللا هناش امو يبنلا نأ هنع هللا يضر كلام نبا سنأ نع هريغو يراخبلا حيحص

 فيضي ناك نإو «ءاضيب ةيحل هل نأب همانم يف يئرملا فصي فيك نذإف «ءاضيبب

 اًبئاش ناك هنأب فصوي نأ زوجي ال مالسلا هيلع لوسرلاو رون نم اهنأب كلذ ىلإ
 ةالصلا هيلع هلوق مومع يف لخدي بذك اذه نأ نكميو ا هيلع بذك هنأل

 لاق نم» :رخآ ظفل يفو (رانلا نم هدعقم ءوبتيلف ادمعتم يلع بذك نم» :مالسلاو

 هيلع لوقتلا هرهاظ ناك نإو ثيدحلا اذهو «رانلا نم هدعقم ءوبتيلف لقأ ملام يلع

 ىلإ بسني نأ اًضيأ لمشي هنأ كش الف ؛مالسلاو ةالصلا هيلع همالك ىلع مالكلاب

 مالسلا هيلع هفصو كلذ نمف اهيلع نكي ملام فاصوألاو لئامشلا نم كج يبنلا

 نم افنآ هتركذ امل بذك اذهف هتيحل يف بيشلا ةرثكل ةيحللا ضيبأ ابئاش ناك هنأب

 نيرشع اهددع زواجتي ال ءاضيبلا تارعشلا نأ هنع ىرخأ ةياور يفو «سنآ ثيدح
 هنأ ىلع لدي همالك رخآ ىلإ ءاضيب ةيحل اذ هتيأر :لوقي يذلا يئارلا اذهف ... ةرعش

 دقف مانملا يف ينآر نم» :مالسلاو ةالصلا هيلع لوقي هنأل كلذ ءو يبنلا ري مل

 تنكام قياطي ال لايخلاب شم يلئامشبو يفاصوأب ينعي :ينآر نم ؛اًقح ينآر

 .يراخبلا يف ظفللا اذهب هدجأ ملو (57؟ 6 مقر) "ملسم حيحص" )١(

 ؟
 يا



 نبا دمحم ليلج يعبات وهو ىؤرلل نيلوؤملا مامإ ناك كلذل :يتايح يف هيلع

 يضر ةريره يبأ نع ةياورلا نم رثكملا ةريره يبأ نع يوارلا هللا همحر نيريس
 هنأب ىعداو صخش هءاج اذإ ناك «ىؤرلا ليوأت يف هتباصإب اًروهشم ناك ءهنع هللا

 مالسلا هيلع نكي مل تافصب هفصيف ؟هئيأر فيك هلأس مانملا يف كام يبنلا ىأر

 لوسرلا هنأ كيلإ ليخ ناطيش كاذ نكل لوسرلا رت مل :لوقيف هتايح يف اهب اًمصتم

 :يتقيقح ىلع يأ «ينآر نم :لوقي لوسرلاو

 نوكت له يهو ةماه ىرخأ ةلأسمب ةقالع هلو رخآ ثيدحب انركذي اذهو

 ةقيقح نع ةفرحم مهتغلب ام اذِإ اًموق وأ اًسان تغلب دق 7 يبنلا ةوعد ةوعدلا

 ؟ةجحلا مهيلع تميقأو ةوعدلا هذه ةلاحلاو مهتغلب نوكت له ةيمالسإلا ةوعدلا

 يف لجو زع انبر لوق مهيلع قبطنيو ةرتفلا لهأب ءاملعلا مهيمسي نمم نونوكي مأ
 ؟#الوسر ثعبن ىتح نييذعم انك امو# :نآرقلا

 هاور ام :وه ثيدحلا كاذ ؛بناج نم ثيدحلا اذه هيشي ثيدحي باوجلا

 : لو هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع "”هحيحص يف ملسم مامإلا

 - دهاشلا انه - يب عمسي ينارصن وأ يدوهي نم ةمآلا هذه نم لجر نمام»

 نم- ةوعدلا ةمأ يأ - ةمألا هذه يف لجر نم ام «ينآر نم» :لاق امك - يب عمسي

 ةالصلا هيلع هلوقف «رانلا لخد الإ يب نمؤي ال مث يب عمسي ينارصن وأ يدوهي

 هب ءاج ام ةقيقح ىلعو هتقيقح ىلع ينعي «يب عمسي» :ثيدحلا اذه يف مالسلاو

 هب عمسي مل ينارصن وأ يدوهي نم لجرلا كلذ ناك اذإف مالسإلا ىلإ ةوعدلا نم

 هذهب نمآاذإف :ةفرحم هتغلب اهنأل ؛ةوعدلا هغلبت ملف هتقيقح ىلع مالسلا هيلع

 .(4 0*0 مقر (1)

 رقت ا



 :نيتفسؤم نيتقيقح مهفن كلذ ىلعو «مالسلا هيلع هب نمؤي مل ةفرحملا ةوعدلا

 موقي امنيح اكيرمأو برغلا دالب يف ةصاخب ىراصنلا نأ :ىلوألا ةقيقحلا

 امتيح «نيبم لالض يف مهو نورشبم مهمسا ريغ ىلع نومسي نيذلا نورشبملا

 نم مالسلا هيلع لوسرلا هيلع ناك امل ةقلاخم فاصوأب مهماوقأل 8 انيبن نوفصي

 امنيحف «قالخألا مراكم ممتأل تثعب امنإ):لاق امك قالخألا يف لامكو رهط

 اونمؤي مل مهنأ ةجيتنلا تناك مث فاصوألا هذهب مهموقل ب انيبن نورشبملا فصي
 ةمراع ةوهش اذ ناك هنأب مهل هوفصو مهنآل ؛ةوعدلا مهتغلب امف «مالسلا هيلع هب

 نم رثكأ ءاسنلا نم هتمأ ىلع مرح مالسلا هيلع هنأب نولوقي نيملسملا نأ ليلدلاو

 ينعأ - مهف ءاسنلا نم عست نيب دحاو تقو يف عمجو جوزت وه امنيب عبرأ

 ام هيلع ةوهشلا ةبلغل هسفتل يبنلا حابأف :نولوقي - نيرتفملا نيباذكلا نيرشبملا

 ةجيتنلا نوكت ةبذاكلا فاصوألا هذه لثم ىراصنلا عمسي امنيحف «هتمأ ىلع مرح

 ةلأسملا هذه هتقيقح ريغ ىلع لوسرلا مهل فص دق مهنأل نونمؤي ال مهنأ

 .ةفسؤملا ىلوألا

 نم ةفئاط كانه ءةفسؤم اضيأ اهنكلو اذه نم سكعلا ىلع ىرخألا ةلأسملاو

 هللا لوسر ًادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ نودهشي مالسإلا ىلإ نومدتي نيملسملا

 فلاخت ةلطاب دئاقع نودقتعي مهنكلو نوموصيو نوكزيو نوجحيو نولصيو

 مه كئلوأ ةرورضلاب نيدلا نم ةمولعملا اهدئاقع نم ريثك يف ةيمالسإلا ةعيرشلا

 ؛نييدمحألاب مهسفنأ نومسي نيذلاو نيينايداقلاب نيملسملا ةماع دنع نوفورعملا

 هيلع هدعب ةوبنلا باب نأب مهداقتعا اهنم مالسإلا نع ةفرحنم ةلاض دئاقع مهل

 يذلا وهو مهنم دحاو ءاج دق هنأو «ةعاسلا مايق ىلإ حوتفم هنأو قلغي مل مالسلا

 فورعملا وهو اًّدج اًديعب اًديعب مالسإلا نع كلذ ببسب اودعتباو هباورتغاو هوعبتا

 ننال



 ةيبوروألا دالبلا كلت يف مالسإلا ىلإ نوعدي ءالؤه :ينايداقلا دمحأ مالغ از ريمب

 ككلوأ نم ريثك مهمالسإ يف اولخدي نأ اوعاطتساو فسألا عم بيجع طاشنب

 مالسلا هيلع لوسرلا دعب ءايبنأ ءيجم زاوج نم هودقتعا ام اودقتعاف نييبوروألا

 هيلع هب اوعمس اًينايداق اًمالسإ اوملسأ نيذلا ءالؤه لهف دمحأ مالغ ازريم مهنمو

 :؟مهعفني ال مآ مالسإلا اذه مهعفني لهو «هتوعد ةقيقحو هتقيقح ىلع مالسلا

 ينارصن وأ يدوهي نم ةمآلا هذه نم لجر نم ام» قباسلا ثيدحلا يف باوجلا

 ناك ام ريغ ىلع ب يبنلاب عمس نمف «رانلا لخد الإ يب نمؤي ال مث يب عمسي

 نيبذعملا نم نوكي ال كاذنيحو هب عمسي مل وهف ةعيرش نمو قالخأ نم هيلع
 نيذلا كئلوأ كلذ نم سكعلا ىلعو هيلع مقت مل ةجحلا نأل رانلا يف نيرفاكلا

 نم كلذ ريغ يلإو ةيشام ةغئاس هدعب ةوبنلا نأب لوقي هنأ ىلع مالسلا هيلع هب اونمآ

 ليبس ىلع اذه ٌتركذ امنإو اهنم ريثك ركذ ددصب نآلا تسلو :ةينايداقلا دئاقع

 ىلع ينآر نم :يأ «مانملا يف ينآر نما :لوألا ثيدحلا يف ةا هلوقف «ليثمتلا

 كلذبو «يب لثمتي ال ناطيشلا نإف ينآر دقف ةيدمحملا يلئامشو ةيندبلا يتقيقح

 ام اذإو ةو يبنلا اوأر مهنأ اهيف اهباحصأ يعدي يتلا ىؤرلا نم اًريثك نأ ملعن

 مالسلا هيلع نكي مل ةروص يف هوأر مهنأ مهباوج ناك يئرملا فصو نع اولئس
 ىأر اذكه رون هتيحل يذلاو بياشلا لجرلاب ًالثمافنآ مكل انبرض امك ءاهيلع

 تيأر فيك :انلأس اننآ [اذه]انل عقو :ًالثم كلذك ءةيناطيش ايؤر هذهف لوسرلا

 هلئامش فالخ اذهو فعضب يشمي (ةنيوهلا) يشمي هتيأر ينأب بيجيف ؟لوسرلا

 بصني امنأكف ىشم اذإ ناك # يبنلا نأ اهيف ءاج ثيح مالسلاو ةالصلا هيلع

 فعض ىلع يشمي هنأ ىأر نمف ةوقب يشمي مالسلا هيلع هنأ ىلع ةيانك ببص نم

 ...ثيدحلا اذه مهفن نأ بجي اذكهو مالسلا هيلع لوسرلا وه سيلف

 ( ۱:۲۹:٤۸ / ا " -رتألا ةدج ىواتف"



 و هتایص وصخ تبثت فيك باب ]١1١[

 :[مامإلا لاق]

 صنلاب تبثت الف .حيحصلا صنلاب تسثت امنإ مالسلا هيلع هتايصوصسخ

 ‹«ضيقن يفرط ىلع ةلأسملا هذه يف سانلاو ءاوهألاو سايقلاب الو فيعضلا

 ريغ اهنأل امإ :ةحيحصلا ديناسألاب ةتباثلا هتايصوصخ نم ًاريثك ركني نم مهنمف
 ملام مالسلا هيلع هل تبثي نم مهنمو !هيدل ةلوقعم ريغ اهنأل امإو «همعزب ةرتاوتم

 يف راس اذإ هنإو ضرألا يف هل لظ ال هنإو :تاقولخملا لوأ هنإ :مهلوق لثم تبي

 نم كلذ ريغو ؛هيلع ملع رخصلا ىلع ساد اذإ امنيب ؛هيف همدق رثؤت ال لمرلا

 .ليطابألا

 ةنسلاو نآرقلا صنب رشب او يبنلا نإ :لاقي نأ كلذ يف طسولا لوقلا و

 هب حص ام الإ تايصوصخلاو تافصلا نم هل ىطعي نأ زوجي الف ءةمألا عامجإو

 ةفسلفب هدر زجي ملو «هل ميلستلا بجو كلذ تبث اذإف ءةنسلاو باتكلا يف صنلا

 رضاحلا رصعلا يف رشتنا دق هنأ هفسؤملا نمو ءاومعز ؛ةيلقع وأ ةيملع ةصاخ

 ىتح «سانلا ضعب نم درت ةهبش ىندأل ةحيحصلا ثيداحألا در ًافيخم ًاراشتنا

 نم هريغ ثيداحأ ةلماعم مالسلا هيلع هثيداحأ نولماعي مهنأ سفنلا يف موقي داكيل

 ءاوؤاش ام نوعديو ءاوؤاش ام اهنم نوذخأي مهف «نيموصعم اوسيل نيذلا رشبلا

 هلل انإف !ةريبك ةيعرش بصانم ىلوتي مهضعبو «ملعلا ىلإ نومتني ةفئاط كئلوآ نمو

 . نيلاغلاو نيلطبملا نيقيرفلا رش نم انظفحي نأ ىلاعت هلأسنو «نوعجار هيلإ انإو

 "ةحبحصلا" )۱/۱/۲۹٩(.

 فردت
 ہا



 سانلا نم م هتمصع باب ]١1[

 :[تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع]

 نم كمصعي هللاو# :ةيآلا هذه تلزن ىتح :[ #4 يبنلا يأ]ٌسَرْمْجي ناك "

 اوفرصنا !سانلا اهيأ اي :مهل لاقف «ةبقلا نم هسأر وباب هللا لوسر جرخأف «#سانلا

 . " هللا ينمصع دقف

 [هب هانمجرت امب مامإلا هل مجرت]

 .(14 ؟ /9)"' ةحيحصلا"

 بتكي ال ا ىبنلا ناك باب ]١17[

 تعمس امب انثدح :هل تلقف ءورمع نب هللا دبع تيتأ :يناربحلا دشار يبأ نع

 ترظنف لاب يبنلا يل بتك ام اذه :لاقف «ةفيحص يلإ ىقلأف إو هللا لوسر نم

 !هللا لوسر اي :لاق ص ىبنلا لأس هنع هللا ىضر قيدصلا ركب ابأ نإ :اهيف اذإف اهيف

 رطاف مهللا :لق !ركب ابأ اي» :لاقف .تيسمأ اذإو تحبصأ اذإ لوقأ ام ينملع

 نم كب ذوعأ «هكيلمو ءيش لك بر «ةداهشلاو بيغلا ملاع «ضرألاو تاوامسلا

 ىلإ هرجأ وأ ًاءوس يسفن ىلع فرتقأ نأو ؛هكرشو ناطيشلا رش نمو ءيسفن رش

 .«ملسم

 :[مامإلا لاق]

 (حيحص)

 :[ًالئاق "ب يبنلا يل بتك ام اذه":ثيدحلا يف هلوق ىلع قلع مث

 Fy ل



 امنإ ةفيحصلا ةباتكب رومأملا نأ دوصقملا لعلو :"[يراخبلا حيحص يأ]فّلؤملا

 ًاضيأ " حيحصلا" يف امك بتكي ناك هنإف ءامهنع هللا يضر ورمع نبا وه

 .ملعأ هللاو

 .(99ص)"' درفملا بدألا حيحص"

 رجي مل رعشلا نأ معز نم ىلع درلا باب [117]

 طق لاب انيبن ناسل ىلع

 لثمتي لاو هللا لوسر تعمس له :اهنع هللا يضر ةشئاع تلأس :ةمركع نع

 "دوزت مل نم رابخألاب كيتأيو" :لوقي هتيب لخد اذإ ًانايحأ :تلاقف ؟طق ًارعش

 .(حيحص)

 :[مامإلا لاق]

 هتقلعم نم دبعلا نب ةفرطل تيب زجع "دوزت مل نم رابخألاب كيتأيو " :هلوق
 ساحتلا نبال "تاروهشملا دئاصقلا حرش" و (ة5) "هناويد" يف ةروهشملا

 بدألا بتك يف روهشملاو ؛"الهاج تنك ام مايألا كل يدبتس" :هردصو )١/44(

 رجي مل رعشلا نأل ؛"رابخألاب دوزت مل نم كيتأيو" :ةفرط لوقب لثمتي ناك ص هنأ

 .مهيلع دري امم ثيدحلاو ءاومعز اذكه !هناسل ىلع طق

 .(۲۱۳ص)" د رغملا بدألا حيحص"

 هنم باب ]1£[

 كيتأيو " :ةحاور نب هللا دبع رعش نم ءيشب لشمتي ناك :تلاقف ؟رعشلا نم

 قر
 يا



 "دوزت مل نم رابخألاب

 .(حيحص)

 :[ مامإلا لاق]

 ًادصق نكي مل هنأل ؛اهوحنو ... #رعشلا هانملع امو# ةيآ نيبو هنيب ةافانم ال

 اپ هقح يف زوجي امم اذهو «هب ًالثمت ناك امنإو «هل هنم ًامظنو ءرعشلا ىلإ ص هنم

 .ثيدحلا اذهب جتحاو )١١/ ١ ظفاحلا لاق امك حيحصلا ىلع

 :لاقف تيبلا اذه رسک لاو هنأ بدألا بتك ضعب یف ءاج امف

 .هبنتف هريغو حيحصلا ثيدحلا اذهل هتفلاخم عم «هل لصأ

 .(۳۲ص)"درفملا بدألا حيحص"

Sr 





 هتازحعمو ولم وبن مالعأ ب اوبأ اج

ا
 





 اريحب بهارلا ةثداح كي هتوبن مالعأ نم باب 1

 اهركنأ نم ىلع درلاو

 :[ناونع تحت مامإلا لاق]

 : ةفارخ ال ةقيقح "ارحب" ىّمسملا بهارلا ةثداح

 ةميركلا ةلجملا هذه نم - ۱۳۷۸ ةنس لاوش (4 79-0) ءازجألا ىف تأرق

 دبع ذاتسألل " نآرقلا خيرات يف ىقتنملا " باتك نم احب[ ندمتلا ةلجم يأ]

 :هيف ءاج "اريحب بهارلا ةفارخ" ناونع تحت يرصملا فوؤرلا

 بمهارلا اريحب ةثداح نيعباتلا نع الو ةباحصلا نع حيحصلا دنسلاب تبثي مل"

 ال ةثداحلا كلت ىلإ لأب رشي ملو ؛ماشلا ىلإ هرفس يف بلاط يبأ همع عم هرغص

 ةلفغ اريحب ةثداح تناك لب «هتايح راودأو هثيداحأ عيمج يف ًاحيملت الو ًاحيرصت

 باحصأ اهلقنو هرغص يف يبنلا نأش ميظعتل ساد اهسد ةريسلا باتك ضعب نم

 دنس ال تاياورلا نم جاشمأ ىلع اودمتعاو ....":لاق مث " صيحمت ريغ نم ريسلا

 ."... اهل

 يف تبثت مل ةثداحلا نأ هنم صخلتيو روكذملا ثحبلا يف ءاجام بلاذه

 نإو «حيحصلا دئسلاب نيعباتلاو ةباحصلا نم دحأ نع امهريغ يف الو نيحيحصلا

 . اهل دنس ال يتلا تاياورلا نم جاشمأ وه امنإ كلانه ام لك

 ."ينابلألا تالاقم" ةطساوب «(176 -/76//11) "يمالسإلا ندمتلا ةلجم" )١(

 ا



 :ةثداحلا دنس

 نمو «يرعشألا ىسوم وبأ ةباحصلا نم اهاور دقو ةثداحلا هذه حصت ال فيك

 امهنع كلذ درو «ىلاعت هللا همحر ديمح نب قحال زلحم وبأ ءالجألا نيعباتلا

 :نايبلا كاهو ,نيحيحص نيدانسإب
 وبأو (497/5) "هننس" يف يذمرتلا اهجرخأف يرعشألا ىسوم يبأ ةياور امأ

 (5 516-15 /۲)" كردتسملا " يف مكاحلاو (57 )١/ " ةوبنلا لئالد" يف ميعن

 يبأ دارق نع ةددعتم ديناسأب ١( /۱۸۷-۱۸۸ /۱)" قشمد خيرات" يف ركاسع نباو

 وبأ جرخ :لاق هيبأ نع ىسوم يبأ نب ركب يبأ نع قاحسإ يبأ نب سنوي ًابنآ :حون

 ىلع اوفرشأ املف «شيرق نم خايشأ يف ةو يبنلا هعم جرخو «ماشلا ىلإ بلاط
 الف هب نورمي كلذ لبق اوناكو «بهارلا مهيلإ جرخف مهلاحر اولحف اوطبه بهارلا

 ءاج ىتح بهارلا مهللختي لعجف مهلاحر نولحي مهف :لاق ؛تفلتي الو مهيلإ جرخي

 هللا هثعبي نيملاعلا بر لوسر اذه ؛نيملاعلا ديس اذه :لاقو ءص هللا لوسر ديب لخأف

 نم متفرشأ نيح مكنإ :لاقف ؟كملع ام :شيرق نم خايشأ هل لاقف :نيملاعلل ةمحر

 هفرعأ ينإو ءيبنل الإ نادجسي الو ًادجاس رخ الإ رجح الو رجش قبي مل ةبقعلا

 املف ًاماعط مهل عنصف عجر مث «ةحافتلا لثم هفتك فورضغ نم لفسأ ةوبنلا متاخب

 املف :هلظت ةمامغ هيلعو لبقأف ءهيلإ اولسرأ :لاق ؛لبإلا ةيعر يف وه ناكو «هب مهاتأ

 ةرجشلا ءيف لام سلج املف ؛ةرجشلا ءيف ىلإ هوقبس دق موقلا دجو موقلا نم اند

 يذمرتلا هنسحو . هلوطب ثيدحلا . هيلع لام ةرجشلا ءيف ىلإ اورظنا :لاقف ؛هيلع

 تنيب دقو يطويسلاو ينالقسعلا هاوقو يرزجلاو مكاحلا هححص دقو ديج هدانسإو

 ةنس نم نماثلا ددعلا " نوملسملا ةلجم" يفأبيرق ثيدحلا لهأ ةقيرط ىلع هتحص

 .تبثتلا يف ةدايز ءاش نم هيلإ عجريلف (۳۹۷- ۳۹۳ ص) 4

 :لاق " ىربكلا تاقبطلا " يف دعس نبا اهجرخأف زلجم يبأ ةياورامأو

 ا ۲٤٤



 يبأ تعمس :لاق ناميلس نب رمتعم انربخأ :شادخ نب دلاخ انربخأ :(۲۰ ۷

 تام امل" :لاق - دلاخ كش - بلاط ابأ وأ بلطملا دبع نأ زلجم يبأ نع ثدحي

 هنإو هيف هعم ناك الإ ًارفس رفاسي ال ناكف :لاق یاو دمحم ىلع فطع هللادبع

 :لاقف ءًاحلاص ًالجر مكيف نإ :لاقف «بهار هيف هاتأف هلزنم لزنف ماشلا وحن هجوت

 :لاق مث ءاذه نم ًاوحن وأ «فورعملا لعفيو ريسألا كفيو فيضلا ىرقي نم انيف نإ

 اذه :ليق وأ هيلو اذ انآ اه :لاق ؟مالغلا اذه وبأ نيأ :لاق مث ءًاحلاص ًالجر مكيف نإ

 ينإو كسح ةوهيلا نإ «ماشلا ىلإ هب بهذت الو مالغلا اذهب ظفتحا :لاق ءهيلو

 ينإ مهللا :لاق هدرف :لوقي هللا نكلو كاذ لوقت تنأ ام :لاق ؛هيلع مهاشخأ

 . تام هنإ مث ءادمحم كعدوتسأ

 «ةقث «يعبات ديمح نب قحال همساو زلجم ابآ نإف .حيحص لسرم دانسإ اذهو

 ذخأو «ةتسلا بتكلا باحصأ ةيقبو ءامهيحيحص يف ناخيشلا هب جتحا «ليلج

 يبنلا جوز ةملس مأو «نيصح نب نارمع :مهنم ةباحصلا نم ةعامج نع ثيدحلا

 لودع مهلك ديعس نبا نيبو هئيب نمو ؛مهريغو « هللادبع نب بدنجو «سنأو وَ

 .هحيحص يف ملسم مهب جتحا «تاقث
 اريحب ةفارخ نإ" :ثحبلا ةمتاخ يف ذاتسألا لوق ةهادب طقسي اذه نيبتاذإو

 ثاقثلا اهاور دقف "ثاقثلا اهوري ملو ءيرجهلا ثلاثلاو يناثلا نرقلا يف تعدتبا

 !هيف تعدتبا ةثداحلا نأ معز يذلا نرقلا لبق نم

 :اهباوجو ةثداحلا لوح تاهبش

 تاهبشلا نع ةباجإلا نم انل دب ال «ةيملعلا ةجحلاب ةثداحلا ةحص انتبثأ نأ دعب

 تافارخلا نم اهرابتعاو ةثداحلا يف نعطلا ىلع يرصملا ذاتسألا تلمح يتلا

 هادم ثحبلا ذخأي ىتح !ةريسلا باتل نم ًاعيمج انفالسأ ىلع تجار يتلا

 ٤ 0 | ا ا اا



 :لوقأف يملعلا

 .ًاحيولت الو ًاحيرصت ال ةثداحلا كلت ىلإ رشي مل ص يبنلا نأ :ىلوألا ةهبشلا

 ملع نم ةرذ هدنع نم لك ذإ ءاهدر نع اهتياكح ينغي ةهبش اهنإ :باوجلا

 نع تدرو ةريسلا هذه رثكأ نأ ملعي ءامظعلا نم هريغ ةريسو ص يبنلا ةريسب

 توبث دعب كلذ نم ءيش يف دحأ نعط لهف «مهنع هنوملعي امب نيثدحتم مهباحصأ

 !؟ةاصأ كلذ ىلإ رشي مل «ةتلم يبنلا نأل ءاهب ةياورلا

 «حيسملل عبارلا نرقلا يف ناك بهارلا اريحب نإ" :ذاتسألا لوق:ةيناثلا ةهبشلا

 دجو اريحب نأ عم سداسلا نرقلا رخاوأ يف ناك ص دمحمل اريحب ةلباقم ءاعداو

 "... هسفن ةسينكلا خيرات اهصقب ةروهشم ةيخيراتلا هتثداحو عبارلا نرقلا يف

 :هوجو نم ةهبشلا هذه نع انباوجو

 يتلا ةحيحصلا ةياورلا يف ًاقلطم مسي مل ةثداحلا كلت يف بهارلا نإ :لوألا

 .اهساسأ نم ةهبشلا طقست كلذيو اهتمدق

 ىف «ةيهاولا تاياورلا ضعب ىف ءاج امنإ (اريحب)ب بهارلا ةيمست نإ :ىناثلا

 ةريسلا بحاص قاحسإ نب دمحم ىرخألا يفو ءباذك وهو يدقاولا اهادحإ

 اذهب هومس يذلا نيخرؤملا لك ةدمع امه ناتياورلا ناتاهو ؛دانسإ نودب اهاور

 نأ ىلع ءرهاظ وه امك امهب ةحيحصلا ةياورلا درو امهرابتعا زوجي الف ءمسالا

 .ًالصأ لاكشإ الف «سیجرج همسا نأ ركذ هريغو يدوعسملاك انيخرؤم ضعب

 يف ناك اريحب بهارلا نأ ذاتسألا ءاعدا ىلع موقت امنإ ةهبشلا هذه نإ :ثلاثلا

 ةيملع ةجح هيدل سيل ذإ ةحصلا نع ةيراع ىوعد يهو «داليملا نم عبارلا نرقلا

 فيك بجعلا هلل ايف !ةسينكلا خيرات ةجحلا نم هدنع ام لكو ءاهتابثإ اهب عيطتسي

2 
 يا



 خيرات هب ضراعي هنأ ةجرد ىلإ ةغلابلا ةقثلا هذه خيراتلا اذهب ذاتسألا قشي

 ةهجولا نم رظن هثداوح ضعب يف ءناك امهم - مهخيرات نأ ملعي وهو «نيملسملا

 اهسفن ةسينكلا زجعت يذلا ةسينكلا خيرات نم ريثكب ىقنأو حصأ - ةصاخ ةيثيدحلا
 تبثت نأ عيطتست فيكف ءاهنيد لصأ وه يذلا سدقملا اهباتك ةحص تابثإ نع

 ذاتسألا هلاق امك " اهل دنس ال يتلا تاياورلا نم جاشمأ" قحب وه يذلا اهخيرات

 !!ةسينكلا خيرات ال نيملسملا خيرات يف نكل هسفن

 نم ةعامج فيلأت ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد ىلإ تعجر يننإ :عبارلا

 اوركذ مهدجأ ملف ؛"دجنملا" ىلإو «يتاتسبلل فراعملا ةرئاد ىلإو «نيقرشتسملا

 هنع نوفرعي ال مهنأ مهمالك رهاظ لب «ةسينكلا خيرات ىلإ يرصملا ذاتسألا هازع ام

 «ةيمالسإلا انرداصم يف ءاج امم الإ «برعلا ضرأ يف هتايح خيراتب قلعتي امم ًائيش

 اوناك نإو .هجيرخت مدقت امبسح #4 يبنلاب هلاصتا ةصقب هنم قلعتي ام ةصاخو
 مدقت اميسح " ل دمحم يبنلا ةريسب تطاحأ يتلا ريطاسألا نم" اهنوربتعي

 بتكلا يف هب ًارشبم هني هللا لوسر نوكي نأ ًارابكتساو مهنم ًارفك ؛هجيرخت
 لضافلا ذاتسألا قلع كلذلو ءاهب نينمؤملا دنع ًافورعمو ءةقباسلا ةيوامسلا

 فراعملا ةرئاد" يف ةدراولا ةملكلا هذه ىلع ركاش دمحم دمحأ ققحملا

 :هلوقب " ةيمالسإلا

 ملعو :ةحيحص ديناسأب تباث اهنم ريثك لب ءريطاسألاب صصقلا هذه تسيل"

 نآرقلا صنب نيملسملا دنع تباث مهبتك يف ا دمحمب ةراشبلاب باتكلا لهأ

 لزنملا يحولا هتبثأ ام اهب نوديؤي ريطاسأ لاعتفا ىلإ ةجاح يفاوسيلو «حيرصلا

 امم باتكلا لهآ بتك نم هوءرق اميف نيملسملا دنع ًاضيأ تباث وهو هللا دنع نم

 عموري



 وهو «تباث حيحص ةسينكلا خيرات ىلإ ذاتسألا هازع ام نأ ضرتفنل :سماخلا

 صخش يتأي نأ يفتي ال كلذف ؛داليملا نم عبارلا نرقلا يف ناك بهارلا اريحب نأ

 مهريغو ىراصنلا ةداع ىلع هتدالو ذنم همساب يمس بهرتلا يف هتلكاش ىلع رخآ

 هلك اذه «هب هيف هبش روهظل دعب هب بقل وأ «مهدنع نيحلاصلا ءامسأب يمستلا نم
 دقتعي نأ ذاتسألا ناكمإبف ؛كلذك رمألا اذإو «هيفني ام ميلسلا لقعلا يف سيل زئاج

 نيب قفوي نأ عيطتسي كلذبو (اريحب) دحاو مساب نينيابتم نينمز يف نيصخش دوجو

 يتلا ةطلاغملا هذه يف عقيالو يمالسإلا خيراتلاب هتقثو «يسدكلا خيراتلاب هتقث

 ىقتلاو ءسداسلا نرقلاو عبارلا نرقلا نامزلا ىقتلا فيكف" :هملقب اهبتك

 !!"...ناناكملا

 ءلوآلا هجولا اندنع اهاوقأ ةيناثلا ةهبشلا نع باوجلا يف ةسمخ هوجو كلت

 الو ءيسنكلا خيراتلا ىلع يمالسإلا خيراتلا حيجرتل رظنلاب يه امنإ اهرئاسو

 دق امم ذاتسألا ىلع دري ام نايبل اهتركذ امنإو «لوألا هجولا دعب اهيلإ انب ةجاح

 . هنع ًالفاغ نوكي

 ارحب ةفارخ ركذ نم ضرغلا نإ" :هتصالخ ام ذاتسألا لوق :ةثلاثلا ةهبشلا

 نيدلا اذه نأب نوعدي نيذلا نيقرشتسملاو نيرشبملا ىلع درك وه امنإ «بهارلا
 . "هميلاعت ًادمحم مّلَعُي ةكم ىلع ددرتي ناكو «بهارلا اريحب نم يمالسإلا

 يفخ نكلو روكذملا هدصق ىلع ركشي يرصملا ذاتسألا نأ كش ال :لوقأو

 ةجحب ءاهتوبث راكنإو ءةيخيراتلا قئاقحلا درب نوكي ال نيرشبملا ىلع درلا نأ هيلع
 لب ؛مالسلاو ةالصلا هيلع هيبن يف وأ مالسإلا يف نعطلل اهنولغتسي رافكلا نأ

 نع باوجلا مث «ةتباثلا ةثداحلاب فارتعالاب يحوي حيحصلا يملعلا جهنملا

 ةقيرطلا هذه نأ ًادج فسؤملا نمو ءًاحيحص ًايملع ًاباوج اهل نيرشبملا لالغتسا

 ہا
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 اهب ذخأ دق «نيقرشتسملاو نيرشبملا ىلع درلا يف ذاتسألا ةرضح اهيلع ىرج يتلا

 ةلدأب مهدنع ملع ال نيذلا اميس ال ءرضاحلا رصعلا يف نيملسملا باتكلا نم ريثك

 وأ ءيمالسإ صن ىلع ةهبش دروي '”ًارشبم اوأر املك ءالؤهف ءةنسلاو باتكلا

 «ةريس وأ ًاثيدح ناك نإ هتحص يف كيكشتلا ىلإ اورداب «نيدلا يف نعطلل هلغتسي
 بولسألا اذهو ؛نآرقلاك هلصأ نم هراكنإ ىلإ ليبس ال ناك نإ هانعم ليوأت ىلإو

 تقولا يف هنإف ءاهيناعمو ةموصعملا ةعيرشلا صوصنب دادتعالا مدع نم هيف ام عم

 مهصالخإو مهمهفو رافكلا كئلوأ ملعب اوقثو دق باتكلا ءالؤه نأ ىلع لدي هسفن

 ةعيرشلا لوح ثوحبلا نم هنوبتكيو هوبتك اميف ققدي يذلا نأ عم !ءايمع ةقث

 مهنم ًاليلق الإ - هدعب حوضو ال حوضوب هل ىلجتي يمالسإلا خيراتلاو ةيمالسإلا

 مالسإلا قئاقح هيوشت كلذ نم مهضرغ لك مهنأو «ملع الو مهدنع فاصنإ ال -

 ام ىلع ةلثمألا برضل لاقملا اذه عستي سيلو ؛هنع نيملسملا داعبإو ةعصانلا

 فيك قبس امم تملع دقف ءاهتحص انتبثأ يتلا ةثداحلا هذه اهنم انبسح نكلو «لوقن

 نأ فيكو «ريطاسألاو تافارخلا نم اهوربتعا نيقرشتسملا كئلوأ نم ةعامج نأ

 ريشبتلا ىلع تانيبلا تايآلا نم اهيفام عم كلذ يف مهعم قلزتا يرصملا ذاتسألا

 ًارثأتم اهركنأ امنإف يرصملا انوخأ امأو «رافكلا كئلوأ اهركنأ كلذلو وكلي هتوبب

 نيدلا نأ لدت ةثداحلا نأ اومعز نيذلا نيرخآلا نيقرشتسملا ضعب نم يفخ يحوب

 ب ًادمحم ملعي ةكم ىلإ ددرتي ناك هنأو «بهارلا اريحب نم ىقتسم يمالسإلا

 نيئيش دحأ ىلإ نومري معزلا اذهب مهو «مهنع يرصملا ذاتسألا هلقن امك !هميلاعت

 انم ناميإلا يوق ناك نم لمح امإو ءانم ناميإلاو ملعلا ءافعض بولق يف هتابثإ امإ

 .ريخلاو ةراشبلا نع نوكي ام دعبأو مهلامعأو مهرايخأف «ًارصنم» هتيمست باوصلا :تلق )١(
 .[هنم] .(يسابعلا)

 ممر



 هيلع اولصح دق فسألا عم اذهو «لطابلا معزلا اذه در ليبس يف ةثداحلا در ىلع

 . مهضعب نم

 هسفن يف لطاب هنأ عم رلا عوضوم وه يذلا معزلا اذه نأ ًاقح بئارغلا نمو

 تاعاس وأ ةعاس يفو ةدحاو ةرم # يبنلا ءاقتلا نآل ءًاقلطم ةثداحلاب هل ةلص الو

 ةكم يفو أب دمحم ىلإ بهارلا ددرتو «ءيش ماشلا يف بهارلا عم ةدودحم

 مل معزلا اذه نأ عمو ءٌرخأ ٌءيش ءاقتلالاو :ٌءيش َدَّرَو ول ُدّدرتلا اذهو «رخآ ءيش

 در هنإف هلك كلذ عم هثحب يف هب حرص امك يرصملا ذاتسألا ىلع ُةّنالطب في

 نالطبب ًامزاج ذاتسألا ناك اذإ هنإف .بيجع ضقانت اذهو !اهنالطبب مكحو ةثداحلا

 درلا نأ عم «نيكافألا نيرشبملا ىلع درلا ةلعب ةثداحلا در اذاملف ءروكذملا معزلا

 زع هللا لوق مهيلع درلا يف يفكي الأ لب ءةثداحلا در نودب تيأر امك مهيلع لصح

 اذه لثم اوعدا نيذلا نيكافألا نيكرشملا نم مهلاثمأ نم مهفلس ىلع درلا يف لجو

 يِذْلا ُناَسِ ركب ُهمَلَعُي نإ َنوُلوُقَيْمَّعَأ ملت ذلو :ىلاعت لاقف !؟هتايح يف معزلا

 ال هللا تايب َنوُنِمْؤياَل َنيِذَّل نإ «ٌنيِبُم ٌيَرَع ٌناَسِ اَدَهَو ٌيِمَجْعَأ هَل َنوُدِحْلُي

 َكِيَلوَُو هلل تابا َنوبمْؤُي ال َنيَِّلا بِذَكلا يري نإ ميلا ٌباَدَع مو ا مي
 ا .[َنوُيْواَكلا ْمُه

 :ةثداحلا راكنإ ءارو ام

 نوقدصي ال نيذلا كئلوأ نم يرصملا ذاتسألا نوكي نأ هاشخأ ام ىشخأ َّنإ
 ؛تائملا تزواجت يتلا تازجعملا هذه - ًاعبط نآرقلا ريغ - قلب يبنلا تازجعمب

 يذلاو ءاهركني نأ اهب ملاعلا عسي ال يتلا تارتاوتملا قرطلاب اهنم ريبك مسق تبثو

 ءاج لكيه روتكدلا مالك نم ًالصف لقت ذاتسألا نأ ةيشخلا هذه ءادبإ ىلع ينلمحي

 هباحصأ حراصيو نآرقلا ريغ ةزجعم هيلإ بسنت نأ ىضري ال ا ناك دقلو " :هيف

 ۵و ا ا ا
 ّ ہا



 ردصلا قش لشثم" :هبقع لاقف لاثمب هيلع يتأو ؛هيلعذاتسألا هرقأو " كلذب

 ."هريغو

 اذإف «هريغو ملسم حيحص يف ةتباث ةحيحص ردصلا قش ةثداح نأ ملعن نحنو

 كلذ ىنعمف روكذملا لوقلا يف لكيه روتكدلل هنم ًاديلقت كلذ ركني ذاتسألا ناك

 لئنيحو «ةريثكو ةحيحص اهديناسأ تناك امهم اهلك تازجعملا ركني ذاتسألا نأ

 نآل نيرشبملا ىلع درلا هيلع ثعابلا سيل بهارلاب ٍةقللَي هئاقتلا ةثداحل هراكنإف

 راكنإ نم ذاتسألا سفن يف ماقام وه امنإو ءتفرع امك كلذ نودب لصح درلا

 هل ةمامغلا ليلظتك ةدحاو ةزجعم نم رثكأ نمضتت ةثداحلا هذه نأ امبو «تازجعملا

 .ذاتسألا اهركنأ كلذلف هيلع سمشلا ءيف ليمو هَل

 رخآ ًالاجم ذاتسألا عم ذخأي ذئنيح مالكلاف ءًاحيحص اذه انجاتنتسا ناك اذإو

 ةفرعم ىلإ ليبسلا وه امو عقت مل وأ تعقو ثداوحك تازجعملا تابثإ ةقيرط وهو

 هيف جولولا ىلإ انجوحي ال ذاتسألا لعلو «نآلا هيف ثحبلل لاجم ال اذهف «كلذ

 . روكذملا انجاتتتسا يف انتتطختب هحيرصتب كلذو

 ااو يبنلا ىلإ لكيه روتكدلا هازع ام نالطب ىلإ ةراشإلا نم يل دب ال نكلو

 نع هل لصأ ال امماذه نإف «نآرقلا ريغ ةزجعم هيلإ بسنت نأ ىضري ال ناك هنأ

 يركنم نم هلاثمأو روتكدلا اهثدحأ يتلا ةعرتخملا يناعملا نم وه لب ءا يبنلا

 اهب اويرضيل ءاهب دارملا اهنأ نيمعاز ةينآرقلا تايآلا ضعبب اهوقصلأو تازجعملا

 !!نآرقلا صنل ةفلاخم اهنأ ةجحب ةتباثلا تازجعملا

 دحاو ليلدب ءيزتجأو هيلإ ةراشإلاب يفتكأف ًادج عساو كلذ يف لوقلا لاجمو

 . روكذملا نالطبلا ديؤي

 هللا لوقب ًالمع هتازجعم ضعبب هباحصأ ًانايحأ ثدحي ناك ا يبنلا نأ وهو
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 ًارجح فرعأل ينإ» :لوقي ةا ناكف ؛ْثَذَحَف كبَر ِةَمْعنب اأو :ىلاعتو كرابت ارم ےس

 .هريغو ملسم هاور «نآلا هفرعأل ينإ ءثعبأ نأ لبق يلع ملسي ناك

 نم هباحصأ ىلإ ةبوسنم اهيوري مث هتازجعمب هباحصأ ثدحي ا ناك اذإف
 !؟ةزجعم هيلإ بسنت نأ ىضري ال ناك هنإ :لاقي نأ حصي فيكف «هدعب

 ماه رمأ يلإ ئراقلا رظن تفلأ نأ نم دب ال ثحبلا اذه يهنأ نأ لبق ينإو

 ديسلاو هدبع دمحمو نودلخ نبا نع هلقن امو ذاتسألا ثحب تأرق نيح يننأ وهو

 ذإ ةريسلاو ثيدحلا تاياور يف قيقدتلا بوجو نم لكيه روتكدلاو اضر ديشر

 ةثداحلا هذه يف ءالؤه ققد له ىرت :يسفن يف تلءاست ءًاحيحص اهيف ام لك سيل

 نم مهنم نينثا ىلإ تعجرف ؟يرصملا ذاتسألا ىعدا امك ةفارخ اهنأ مهل نيبتف

 يف اضر ديشر ديسلاو "دمحم ةايح " هباتك يف لكيه روتكدلا امهو نيرصاعملا

 امك )115-١١11( ةثداحلا هذه ركذي لوألاب اذإف " ةيوبنلا ةريسلا ةصالخ" هتلاسر

 ريشي وأ ركذي نأ نود ١ -١5( ؛ص) يناثلا لعف كلذكو ؛نيخرؤملا لك اهركذي

 اميف - حرصي مل ًادحأ نأ ةقيقحلاو !اهعضو نع ًالضف اهفعض ىلإ ةراشإ ىندأ

 تسل هلل دمحلاو «يرصملا ذاتسألا لبق ةفارخ بهارلا اريحب ةثداح نأب - تملع

 اميف اندنتسا دقو " مئامعلا نوسبلي نم ضعب نم نيلفطتملا الو قرطلا لهآ " نم

 تأ ًاماهوأو ًانونظ ركنأ اميف عبتا ذاتسألا نكلو «حيحصلا ملعلا قرط ىلإ اندروأ

 ريحب ةثداح يه اهيف كش ال ةيخيرات ةقيقح راكنإ ىلإ - ةينلا نسح عم ولو - هب

 ءوض ىلع اهيف بتك ناك اميف رظنلا ديعي يرصملا ذاتسألا نأ ىسعف «بهارلا
 . قحلاو ملعلا ناديم يف دحاو ديعص يف يقتلن ىتح اندروأ يتلا ججحلا

 ينابلألا نيدلا رصان دمحم

 ۸ ۱۳۷۹ /۳ /۲۲- قشمد

 (۹۱۸-۱۲۷ ص)" ىنابلألا تالاقم"

 ہا



 ءيف ليمو هل مامغلا ليلظت هب هتوبن مالعأ نم باب [15]

 كلذ ركنأ نم ىلع درلاو هيلع ةرحشلا

 :[ناونع تحت مامإلا لاق]

 “ليصأ لصأ هل مامغلا ليلظت ثيدح

 ءارغلا "نوملسملا" ةلجم نم سداسلا دلجملا نم سداسلا ددعلا ىف تأرق

 ةحارصلا نم اهيف ام ينَّرسُف "ةخيشملا ةعانص" ناونعب يواطنطلا ذاتسألا ةملك

 هيف هللا كرابف سانلا نم ريثك ىلع هرمأ ىلطنا يذلا لطابلا ةبراحم يف ةعاجشلاو

 . ًاقيفوت هدازو

 للظملا) هنأ نم نولاوقلا هلوقي امو" :قيلعتلا يف هلوق تركنتسا يننأ ديب

 ." هل لصأ ال (مامغلاب

 ام ريغ يف تباث مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلل مامغلا ليلظت ثيدح نأل كلذ

 ال " :لاق ول معن ؟" هل لصأ ال" :هيف لاقي نأ حصي فيكف ءةنسلا بتك نم باتك

 :تلق امتإو «باطخلا يف ولغلا نع دعبأو ءباوصلا ىلإ برقأ ناكل " هدنس حصي

 هيلع تأي مل هنأل «مهضعب هفعض نإو «حيحص ثيدحلا نأ باوصلا نآل " برقا"

 :نايبلا مكيلإو ةعنقم ةجحب

 (07 ١/ ةوبنلا لئالد) يف ميعن وبأو (ةفحتلا حرشب )٤ / ۲۹١ يذمرتلا جرخأ

 0 /۱۸۸-۱ /۱۸۷ ١/ خيراتلا) يف ركاسع نباو 65--5١15( /۲) مكاحلاو

 «هيبأ نع «ىسوم يبأ نب ركب يبأ نع ءقاحسإ يبأ نب سنوي أبنأ «حون يبأ دارق نع

 ."ينابلألا تالاقم" ةطساوب «(۷۹۷ - ۷۹۳ /5) "نوملسملا ةلجم" )١(



 «شيرق نم خايشأ يف ل هللا لوسر هعم جرخو ماشلا يلإ بلاط وبأ جرخ :لاق
 ةمامغ هيلعو ةو لبقأف اهيفو ةصقلا ركذف :تلق ... بهارلا ىلع اوفرشأ املف

 ءيف ىلإ هوقبس دق مهدجو موقلا ىلع اند املف !هلظت ةمامغ هيلإ اورظنا :لاق «هلظت

 (هيلع لام ةرجشلا ءيف ىلإ اورظنا لاق ؛هيلع ةرجشلا ءيف لام سلج املف ؛ةرجشلا

 هلاجر دانسإلا اذهف :تلق ؛ًالالب ركب وبأ هعم ثعبو» هرخآ يفو «هلوطب ثيدحلا
 هب جتحاو فالخ الب ةقثف ىسوم يبأ نب ركب وبأ امأ :حيحصلا لاجر تاقث مهلك

 . ناخيشلا

 نع هثيدح طقسي ال مالك هيفو «ملسم هب جتحاف قاحسإ يبأ نب سنويامأو

 ." سأب هيف ام قودص" :هيف يبهذلا لاق دقو «هب جاجتحالا ةبتر

 . يراخبلا هب جتحا ًاضيأ ةقثف ءنمحرلادبع همساو .دارق امأو

 ءارآ هيف تضقانت دقو ؛ةيثيدحلا ةهجولا نم حيحص دانسإلا نأ نيبتف :تلق

 طرش ىلع حيحص" :هيف لوقي مكاحلا اذهف «طّرفمو طرفم نيب ام ءاملعلا

 .«امهدحأ وأ حيحصلا لاجر هلاجرو حيحص هدانسإ» :يرزجلا لاقو !"نيخيشلا

 هنظأ :تلق " :مكاحلا ىلع هبيقعت يف يبهذلا لوق رخآلا بناجلا يفو

 ." لطاب هضعبف ًاعوضوم

 ىلع ليلدلا نيأف ءرحلا ثحبلاو ملعلا ناديم يف قفني ال لوقلا نم ولغلا اذهف

 يفنم اذو ءدنسلا ةهج نم امإ هب مكحي امنإ عضولا نأ مولعملا نمو «هلوطب هعضو
 ام ةياغ ذإ ًاضيأ دوقفم اذهو «هنتم ةهج نمامإو «هلاجر ةقث نم تملع املانه

 :لاقف " نازيملا " نم حون يبأ دارق ةمجرت يف يبهذلا هركذ ام هنم ركني نأ نكمي

 لطاب هنأ ىلع لدي اممو ... قاحسإ يبأ نب سنوي نع هثيدح هل ام ركنأ "
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 ہک تا



 ." ًايبص ناك ركب وبأو «قلخ دعب نكي مل لالبو "الالب ركب وبأ هعم ثعبو " :هلوق

 و١1" مالسإلا خيرات" يف لاقو

 يراخبلا هب جتحا ةقث «ناوزغ نب نمحرلا دبع همساو «دارق هب درفت"
 دج ركنم ثيدح وهو :يذمرتلا هتسحو دارق نع سانلا هاورو «'''”يروباسينلاو

 نيتنسب او هللا لوسر نم رغصأ هنإف نينس رشع نبا ناك !؟ركب وبأ ناك نيأو

 ملو ثعبملا دعب الإ هرتشي مل ركب ابأ نإف «تقولا اذه يف لالب ناك نيأو «فصنو

 ."دعب دلو نكي

 يف طوطخم ثيدحلا اذه يف هل لصف يف ميقلا نبا هنم طسبأو اذه وحن ركذو

 1٠١-1١(. /ه 88 -ماع) قشمدب ةيرهاظلا ةبتكملا

 هلك ثيدحلا ىلع مكحلا ضتقي مل هب ملس ول نتملل دقنلا اذهو :تلق

 ثيدح نم دري نأ زوجي امنإ ذئنيحو :تفرع امك تاقث هتاور نأل كلذ «عضولاب

 ىور امل رازبلا نأ هديؤيو ؛لوبقلا وهو لصألا ىلع هيقاب ىقبيو هؤطخ تبث ام ةقثلا
 يذلا لاكشإلا حيطي اذه ىلعو "الجر" :لاق امنإو "الالب" مسي مل ثيدحلا اذه

 وهس الالب لجرلا ةيمست نأ ىلع لديو ؛ثيدحلل هراكنإ يف يبهذلا هيلع دمتعا

 دق داوجلاو ءيطخي دق ةقثلا ذإ هب فارتعالا نم دب ال اذهو «ةاورلا ضعب نم

 نسح ثيدح " :لاق هنإف :يذمرتلاك ثيدحلا اونسحف نورخآ طسوتو

 . بيرغ

 نإف مهو انه يراخبلا عم هنرق نكلو «روباسين نم هنإف حيحصلا بحاص ًاملسم مامإلا ينعي )١(

 .[هنم] .نازيملا يف هسفن يبهذلا هدافأ امك هل جرخي مل ًاملسم

 eens Yo O gf TT ل



 هيلإ انرشأ امو «حداق نم هدانسإ ةمالس نم تفرع امل يدنع قحلا وه اذهو

 قرط نم هئيجم انملع اذإ اميس ال هنسحب لوقلا يفاني ال هتاور ضعب يف مالكلا نم

 )١/ ۸٤(: "ىربكلا صئاصخلا" يف يطويسلا لاق دقف :ىرخأ

 . يزاغملا لهأ دنع ةروهشم ةصقلا هذه :يقهيبلا لاق"

 فعض يبهذلا نأ الإ ءاهتحصب يضقت اهدروأس ةدع دهاوش اهلو :تلق

 يف رجح نبا لاق دقو ... "الالب ركب وبأ هعم ثعبو" :هرخآ يف هلوقل ثيدحلا

 ىلع لمحتف «ةظفللا هذه ىوس رّكنم هيف سيلو «تاقث هلاجر ثيدحلا :"ةباصإلا"

 ."هتاور دحأ نم ًامهو رخآ ثيدح نم ةعطتقم اهيف ةجردم اهنأ

 مالكلا نإف ءاش نم اهعجاريلف اهيلإ راشأ يتلا دهاوشلا يطويسلا قاس مث

 . نآلا كلذل لاجم الو «ثحببلا ليطي امم اهيلع

 ًاضيأ يبهذلا اهب قلعت دقو ةزجعملا هذه ىلع ىرخأ ةهبش عفدن نأ انيلع يقب

 :"خيراتلا" يف قباسلا هلوق ىلع ًافطع لاق هنإف

 لظ نأل ةرجشلا ءيف ليمي نأ روصتي فيك هلظت ةمامغ هيلع ناك اذإف ًاضيأو"

 . "هتحت لزن يتلا ةرجشلا َءْيِف مدقت ةمامغلا

 ءيفلا نأب حيرصتلا ثيدحلا يف ناك ول لاكشتسالا اذه حصي امنإ :لوقأف

 هنأ زئاجلا نمف ءاذه نم ءيش ثيدحلا يف سيلو ء48 هيلع ةمامغلا ءاقب عم لام

 هل ترهظ دق نوكيف هيلع ؛ةمامغلا لدب هلظيل هيلع ةرجشلا دنع سلج امل #۴

 هيلع ءيفلا ليم ىرخألاو «هل ةمامغلا ليلظت ىلوألا ناتزجعم ةصقلا هذه يف ةا

 انسل انك نإو اذه لوقن اب يمأو وه يبأب هنم رثكأ وه املو كلذل لهأ ةا وهو

 ہا



 ًامئاد هلظت تناك ةمامغلا نأ ةصقلا هذه ىف سيل هنأ ىسنن ال نأ ىغبني هنأ ىلع

 حرصت ةحيحص ةريثك ثيداحأ كانهف ءًاعطق لطابلا اذه نإف ؛لزن امئيأو راس امنيأ

 يف ةزجعملا هذه تعقو امنإو ءاهريغو مايخلاو ةرجشلاب لظتسي ناك لا هنأب

 . ماشلا ىلإ هلي هجورخ

 ام هتوبث يف نكلو ءةنسلا يف لصأ هل ةو هل ةمامغلا ليلظت نإ :لوقلا ةصالخو

 الإو ءاهبف كلذب عنتقا نمف ,قبس امل ةحصلا يدنع حجارلاو «فالخلا نم هب تمملأ

 .هل لصأ الف ؛هل لصأ ال هنأب لوقلا امأو ؛فعضلاب مزجلا كرتو فقوتلا هبسحف

 ينابلألا نيدلا رصا دمحم

 ه ۱۳۷۸ ةدعقلا يذ 18- قشمد

 .(111/-1 1 ص)"' ينابلألا تالاقم"

 ريغص وهو هردص قش هب هتوبن مالعأ نم باب [ ١ ؟1/]

 ؟ريغص مالغ وهو هردص قش ةو يبنلا نأ حيحص له :لاؤس

 .حيحص :خيشلا

 ٠٠:۲۳:٤۲( /؟51 7/7 "رونلاو ىدهلا " .معن :خيشلا



 مورلاو سراف حتفب ؤبنتلا ةوبنلا مالعأ نم باب ۴

 :[ أه هللا لوسر لاق]

 ءاولكف اوذخ :لاق مث ءاهيف مكل كرابي اهتورذ اوعدو ءاهبناوج نم اولك»

 ماعطلا رثكي ىتح «مورلاو سراف ضرآ مكيلع نحتفيل هديب دمحم سفن يذلاوف

 . «هيلع هللا مسا رکذب الف

 :[مامإلا لاق]

 مورلاو سراف ضرأ انفلس حتف دقف إب هتوبن مالعأ نم ملع ثيدحلاو

 اهنم يتلا اهبادآو ةعيرشلا نع اوضرعأف انم نوريثكلا ىغطو «مهنم كلذ انثروو

 !ًاركاذ مهيف دجت داكت ال ىتح اذه اوسنف " هللا مسب "ب ماعطلا ءادتبا

 .(/ه 4977-0 /1)"ةحبحصلا"

 ةينيطنطسق حتفب ؤبنتلا ةوبنلا مالعأ نم باب []

 نيتنيدملا يأ لئسو يصاعلا نب ورمع نب هللا دبع دنع انك :لاق ليبق ىبأ نع

 هنم جرخأف :لاق «قلح هل قودنصب هللا دبع اعدف ؟ةيمور وأ ةينيطنطسقلا ال وأ حتفت

 هللا لوسر لئس ذإ ءبتكن و هللا لوسر لوح نحن امنيب :هللا دبع لاقف :لاق اباتك

 : لاو هللا لوسر لاقف ؟ةيمور وأ ةينيطنطسقأ ًالوأ حتفت نيتنيدملا يأ : ةو

 . (ةينيطنطسق ينعي . ًالوأ حتفت لقره ةنيدم»

 :[ مامإلا لاقو]

 . مويلا ايلاطيإ ةمصاع يهو " نادلبلا مجعم " يف امك امور يه (ةيمور)

 «فورعم وه امك ينامثعلا حتافلا دمحم دي ىلع لوألا حتفلا ققحت دقو

 ہا



 حتفلا ققحتيسو «حتفلاب ة8 يبنلا رابخإ نم ةنس ةئامنامث نم رثكأ دعب كلذو

 . نيح دعب هأبن نملعتلو «دبالو ىلاعت هللا نذإب ىناثلا

 ىلإ ةدشارلا ةفالخلا دوعت نأ يعدتسي يناثلا حتفلا قيقحت نأ ًاضيأ كش الو

 .ةملسملا ةمألا

 "الصحيحة")1١/١/ 8"(.

 :ةيبيغلا ةيملعلا و هتازجعم نم باب ]1

 ًانانج ريصتس كوبت نأب هئبنت

 ناكو كوبت ةوزغ ماع ب هللا لوسر عم اوجرخ مهنأ :لبج نب ذاعم نع

 ةالصلا رخأف :لاق ءاشعلاو برغملا نيبو رصعلاو رهظلا نيب عمجي او هللا لوسر

 برغملا ىلصف جرخ مث لخد مث ًاعيمج رصعلاو رهظلا ىلصف جرخ مث ًاموي
 اهوتأت نل مكنإف كوبت نيع هللا ءاش نإ ًادغ نوتأتس مكنإ» :لاق مث ًاعيمج ءاشعلاو

 «يتآ ىتح ًائيش اهئام نم سمي الف اهءاج نمف «راهنلا يحضي ىتح

 ءام نم ءيشب ضبت كارشلا لثم نيعلاو نالجر اهيلإ قبس دقو اهانئجف :لاق

 لاقو ءامهبسف «معن :الاقف ««ًائيش اهئام نم امتسسم له : ةا هللا لوسر امهلأسف

 يش يف عمتجا ىتح ًاليلق مهيديأب نيعلا نم اوفرغ مث ءلوقي نأ هللا ءاش ام امهل

 ريثك ءامب نيعلا ترجف اهيف اهداعأ مث ؛هيديو ههجو هيف كات هللا لوسر لسغ مث
 ىرت نأ ةايحلا كب تلاط نإ ذاعم اي كشويل : اب هللا لوسر لاق مث سانلا ىقتساف

 .(انانج ءيلم دق انهاه ام

 .حيحص :[مامإلا لاق]

 ا اميل . | Yo مو



 :[الئاق قلع مث]

 «تداك وأ ءًانانج كوبت تراص دقف «ةيبيغلا ةيملعلا #9 هتازجعم نم اذه

 .(5514 /1)"نآمظلا دراوم حيحص"

 هنم باب 111

 :[ كج هللا لوسر لاق]

 ينعي . ًانانج ئلم دق انهه ام ىرت نأ ةايح كب تلاط نإ ذاعم اي كشوي»

 .(كوبت

 .[ةوبنلا مالعأ نم :هلوقب مامإلا همجرت]

 51١(. /*)"ةحبحصلا"

 روهظو تارايسلا روهظب ؤبنتلا ةوبنلا مالعأ نم باب []

 تايراعلا تايساكلا

 :[ هج هللا لوسر لاق]

 نولزتي ؛لاحرلا هابشأك جورس ىلع نوبكري لاجر يتمأ رخآ يف نوکیس»
 تخبلا ةمنسأك نهسوءر ىلع تايراع تايساك مهؤاسن «دجاسملا باوبأ ىلع

 نهمدخل ممألا نم ةمأ مكءارو تناك ول «تانوعلم نهنإق نهونعلا «فاجعلا

 . (مكلبق ممألا ءاسن مكمدخ امك مكؤاسن

 :[مامإلا لاق]

 الأ ءرصعلا اذه يف تركتبا يتلا ةبوكرملا هذه ىلإ كلذب ريشي ا يبنلا



 اهامس ي هنأ كلذ ديؤيو :لاحرلا هابشأك ةنيل ةئيطو ةريثو اهنإف «تارايسلا يهو

 نذإو . ًاعاطقنا هيف نأ دعب اميف نيبت نکل :(47) مقرب مدقت رخآ ثيدح يف (ًاتويب)

 «تايراعلا تايساكلا ءاسنلاب ةقلعتملا ريغ ىرخأ ةيبيغ ةيملع ةزجعم ثيدحلا يفف

 . دجاسملا باوبأ ىلع نولزني تارايسلا نوبكري نيذلا نهلاجرب ةقلعتملا يهو الأ

 تارايسلا عمجتت امنيح ةعمج موي لك اهدهاشن ةقداص ةءوبنل اهنإ هللا رمعلو

 اورضحيل لاجر اهنم لزني ءاهب قيضي هبحر ىلع قيرطلا داكيل ىتح دجاسملا مامأ
 ال لقألا ىلع وأ «سمخلا تاولصلا نولصي اال مهروهمجو «ةعمجلا ةالص

 كلذلو ءةعمجلا ةالصب تاولصلا نم اوعنق مهنأكف ءدجاسملا يف اهنولصي

 ةالصلا ةرمث رهظت الف دجاسملا مامأ مهتارايسب نولزنيو ةعمجلا موي نورثاكتي

 تايساك مهؤاسن " قحب مهف ؛مهتانبو مهجاوزأل مهتلماعم يفو «مهيلع

 يتلا يهو الأ ءقايطنالا مامت ثيدحلا اهيلع قبطني ىرخأ ةرهاظ ةمثو !"تايراع

 اهبكري .ءرصعلا اذه نم ةريخألا ةنوآلا يف تارايسلا ىلع زئانجلا عييشت يف اهارن

 تفقو اذإ ىتح ةالصلل نيكراتلا نيفرتملا نيرسوملا نم مهل قالخ ال ماوقأ

 كقلوآ ثكم ءاهيلع ةالصلل دجسملا تلخدأو ةزانجلا لمحت يتلا ةرايسلا

 ةزانجلا نورظتني مهضعب اهنع لزني دقو «مهتارايس يف دجسملا مامأ نوفرتملا

 «ةرخآلل ًاركذتو ًادبعت سيلو ؛ةئهادمو ًايعامتجا ًاقافن اهربق ىلإ اهعييشت اوعباتيل
 . ناعتسملا هللاو

 نإو هللا نمف تبصأ نإف ءيدنع ثيدحلا اذه ليوأت يف هجولا وه اذه

 لکو «يدمعو يئطخ يل رفغي نأ لوؤسملا وه ىلاعت هللاو ءيسفن نمف تأطخأ

 .يدنع كلذ

 ةحيحصلا "50/1١/١51١ 1١5-5١8(

 1 ما



 ةنيزلا راشتناب قبنتلا ةوبنلا مالعأ نم باب 1

 :[ وپ هللا لوسر لاق]

 ؛[ناينبلا فرشو ءةنيزلا ترهظو ًمدلا كفسو] نيدلا جرم اذإ متنأ فيك

 :[مامإلا لاق]

 دقف «" ةنيزلا ترهظو " :هلوق اهنم ةصاخبو ؛ةيملعلا إب هتازجعم نم يهو

 ناصمق يف ىتح «ًابيرغ ًاراشتنا ةيراجتلا تالحملاو ةسبلألاو ةيئبآلا يف ترشتنا

 امو# :ىلاعت هلوقب فوصوملا ىلع هللا ىلصف !ءاسنلا لاعنو لب «مهلاعنو بابشلا

 .(ىحوي يحو الإ وه نإ ىوهلا نع قطني

 . " لاؤسلا ةرثكو ةفعلا ةلق يأ " :ريثألا نبا لاق :(ةبغرلا)و
 .(همهد-هههر/١ /5)"ةحبحصلا"

 يعرشلا ملعلا عفرب ؤبنتلا ةوبنلا مالعأ نم باب 6 ]

 :[ اپ هللا لوسر لاق]

 وشفتو «نتفلا رهظتو «لهجلا رثكيو «لاملا ضيفي نأ ةعاسلا طارشأ نم نإ»

 . ([ملعلا رهظيو] ءةراجتلا

 :[مامإلا لاق]

 ميلعتب دالبلا بلغأ يف مويلا تاموكحلا مامتها ىلإ ةيوق ةراشإ ثيدحلا يف

 ىهابتت تاموكحلا تراص ىتح ةيمألا ىلع ءاضقلاو ءةباتكلاو ةءارقلا سانلا

 ملع ثيدحلاف !ىحمت نأ تداك ىتح اهدنع تلق دق ةيمألا ةبسن نأ نلعتف «كلذب

 ہا
 سحب



 ام ريغ يف لإ هنع حص ام - ضعبلا مهوتي دق امك - كلذ فلاخياالو

 ملعلا هب دوصقملا نآل لهجلا رهظيو ملعلا عفري نأ ةعاسلا طارشأ نم نأ ثيدح

 وحمو ةباتكلاب سيلو ؛هتدابع قح هنودبعيو مهبر سانلا فرعي هب يذلا يعرشلا

 ًالضف ةيمالسإلا بوعشلا نم ًاريثك نإف ؛مويلا ةدهاشملا كلذ ىلع لدي امك ةيمألا

 لهجلا الإ ةيرصعلا جهانملا ىلع ةباتكلاو ةءارقلا اهملعت نم دفتست مل ءاهريغ نع

 امم نإو . هل مكح ال امم كلذو «ردنو لق امالإ «ةيمالسإلا ةعيرشلا نع دعبلاو

 :دابعلا نم هعزتني ًاعازتنا ملعلا ضبقي ال هللا نإ» : و هلوق انركذ ام ىلع لدي

 ًالاهج ًاسوؤر سانلا ذختا املاع قبي مل اذإ ىتح ءاملعلا ضبقب ملعلا ضبقي نكلو

 نبا ثيدح نم امهريغو ناخيشلا هاور . «اولضأو اولضف ملع ريغب اوتفأف ءاولتسف

 .(51/4 مقر) " ريضنلا ضورلا " يف جرخم وهو ؛ةشئاع هتقدصو ورمع

 .( 80 “۳۱/۱ /5)" ةحيحصلا"

 ةوبنلا مالعأ نم باب ]١5[

 ةنسلاو باتكلا ريغل بصعتلا روهظب ؤبنتلا

 :[ هج هللا لوسر لاق]

 ءرايخآلا عضوتو ءرارشألا عفرت نأ ةعاسلا (طارشأ :ةياور يف و) بارتقا نم»

 :ليق . اهركني دحأ مهيف سيل «ةانثملا موقلاب أرقيو «لمعلا نزخيو «لوقلا حتفيو

 . (لجو زع هللا باتك ىوس بتكتسا ام :لاق ؟ةانثملا امو

 :(ةدئاف)

 ةصاخبو ءءابنألا نم هيف ام لك ققحت دقف للاب هتوبن مالعأ نم ثيدحلا اذه

 امو «يوارلا هرسف امك هللا باتك ىوس بتك ام لك يهو (ةانثملا) ب قلعتي ام اهنم
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 بتكلا (ةانثملا)ب دوصقملا نأكف ءةيفلسلا راثآلاو ةيوبتلا ثيداحألا نم هب قلعتي

 للا باتك نع نمزلا لواطت عم مهتفرص يتلا «نيدلقملا ىلع ةضورفملا ةيبهذملا

 مهيفو «نيبهذمتملا ريهامج نم فسألا عم مويلا دهاشم وه امك اب هلوسو ةنسو

 نونيدتي اعيمج مهنإف ؛ةعيرشلا تايلك نم نيجرختملاو ةرتاكدلا نم ريشك
 نسحلا وبأ مهريبك اذهف «مهنم ءاملعلا ىتح سائلا ىلع هنوبجويو «بهذمتلاب
 يهف انباحصأ هيلع ام فلاخت ةيآ لك " :ةروهشملا هتملك لوقي يفنحلا يخركلا

 اولعج دقف ." خوسنم وأ لوؤم وهف كلذك ثيدح لكو ؛ةخوسنم وأ ةلوؤم

 . بير وأ كش ام نود (ةانثملا) وه كلذف ءًاعبت ميركلا نآرقلاو ءًالصأ بهذملا

 ةانثملا نإ :ليقو " :(ةانثملا) ريسفت هيفو ثيدحلا بقع " ةياهنلا " يف ءاج ام امأو

 ام ىلع مهنيب اميف اباتك اوعضو مالسلا هيلع ىسوم دعب ليئارسإ ينب رابخأ يه

 لهأ نع ذخألا هرك ورمع نبا نأكف :(ةانثملا) وهف هللا باتك ريغ نم اودارأ

 امب هتفرعمل اذه لاقف . مهنم كومربلا موي هيلإ تعقو بتك هدنع ناك دقو «باتكلا

 نم (ةانثملا) نأو «ثيدحلا رهاظ نع دعبلا لك ديعب ريسفتلا اذهو :تلق

 نأ مرج الف ءب هتثعب لبق دوهيلا لعف امب اهل ةقالع الف ؛ةعاسلا بارتقا تامالع

 ًافعض دشأو " ليق " ةغيصب هايإ هريدصتب ريسفتلا اذه فيعضت ىلإ راشأ ريثألا نبا
 .(يتيبود) ةيسرافلاب ىمست يتلا يه(ةانثملا):يرهوجلا لاق ":هبقع هركذ ام هنم

 !"ءانغلا وهو

 اوبال £ /؟ /50)" ةحبحصلا"
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 ماع دعب هتافوب هئبنت هو هتوبن مالعأ نم باب | 5]

 :[ 2 هللا لوسر لاق]

 رمت نأ كلعلو [أ] ؛ءاذه يماع دعب يناقلت ال نأ ىسع كنإ !ذاعم اي)

 . «يربقو [أ اذه] يدجسمب

 .[ماع دعب هتافوب هؤبنت :هلوقب مامإلا هل مجرت]
 4 /ه)"ةحيحصلا"

 تارايسلا روهظب هئبنت ھلو هتازجعم نم باب 1
 يتمأ رخآ يف نوكي» :لوقي ةو هللا لوسر تعمس :لاق ورمع نب هللادبع نع

 مهؤاسن «دجاسملا باوبأ ىلع نولزني ؛لاحرلا هابشأك جرس ىلع نوبكري لاجر

 نهنإف نهونعلا «فاجعلا تخبلا ةمنسأك نهسوءر ىلع تايراع تايساك

 . (مكلبق

 .نسح :[مامإلا لاق]

 [:الئاق قلع مث]

 ةرخافلا تارايسلا ىلإ ريشي هنإف ؛ و ىبنلل ةيبيغ ةيملع ةزجعم ثيدحلا

 اذإف :ةزانجلل نيعيشم دجاسملا ىلإ اهيلع نوتأي نيذلا لاجرلا هابشأ اهبكري يتلا

 اهبناجب نيفقاو وأ مهتارايس يف كئلوأ لظ ؛اهيلع ةالصلل دجسملا تلخدأ

 .راظتنالاب

 .(4ا//؟)'"نآمظلا دراوم حيحص"
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 قارعلا نم نتفلا جورخب ؤبنتلا ةوبنلا مالعأ نم باب " 

 :[ هم هللا هلوسر لاق]

 علطي ثيح نم ء[اثالث وأ نيترم اهلاق] انهه ةنتفلا نإ الأ ءانهه ةنتفلا نإ الأ»

 . «[قارعلا :ةياور يفو ؛قرشملا ىلإ [هديب] ريشي] «ناطيشلا نرق

 :[مامإلا لاق]

 امنإ ةو يبنلا اهيلإ راشأ يتلا ةهجلا نأ ىلع ةرفاضتم ثيدحلا قرطو :تلق

 ؛ةحيرصلا تاياورلا ضعب يف تيأر امك قارعلا ديدحتلا ىلع يهو ؛قرشملا يه

 ناكف «قرشملا لبق نم ناك نتفلا لوأ نإف واب هتوبن مالعأ نم ملع ثيدحلاف

 عيشتلا ةعدبك ةهجلا كلت نم تأشن عدبلا كلذكو «نيملسملا نيب ةقرفلل اببس كلذ

 .اهوحنو جورخلاو

 " :لاق معن يبأ نبا نع ۸٩ ٠١۳( /؟) دمحأو (۷۷ /۷) يراخبلا ىور دقو

 لهأ اي :لاقف ًابابذ لتق مرجم نع قارعلا لهأ نم لجر هلأسو رمع نبا تدهش

 لاق دقو واب هللا لوسر تنب نبا متلتق دقو «ًابابذ لتق مرحم نع ينولأست !قارعلا

 .«ايندلا يف يتناحير امه» : لاو هللا لوسر

 ةديسلاك «مهنع هللا يضر ةباحصلا رابك يف ةعيشلا نعط نتفلا كلت نم نإو

 ...ءامسلا نم اهتءارب تلزن يتلا قيدصلا تنب ةقيدصلا ةشئاع
 .( 140-50 /ه)"ةحبحصلا"

 هنم باب ۹[

 َنيَمَي يف اتل راب هللا ءائِماَق يف اتل ُكِراَبَمُهّللا» :اًعوفرم رمع نبا نع

 .٠..لزالّرلا َكِلاَْمه :لاَق ؟اًنِيجَت يفر :اوُناَق

 .(حيحص)
 ۲ ا



 :[ مامإلا لاق]

 اهردصم ناك ىربكلا نتفلا نم ًاريثك نإف مالسلا هيلع هب أبنأ ام ققحت دقو

 يلع نيبو «جراوخلاو يلع نيبو ءةيواعمو يلع انديس نيب لاتقلاك «قارعلا

 ب هتازجعم نم ثيدحلاف .خيراتلا بتك يف روكذم وه امم اهريغو «ةشئاعو

 . هتوبن مالعأو

 .(77 ص)'" ماشلا لئاضف ثيداحأ جيرخت"

 :ىملعلا زاجعإلاو ىوبنلا بطلا نم باب [*]

 حدقلا ةملث نم برشلا نع ونيل هيهن

 ...حدقلا ةملث نم برشلا نع ةو هللا لوسر ىهن :لاق ديعس يبأ نع

 .هريغل حيحص:[ مامإلا لاق]

 :[ًالئاق "ةملث" ةملك ىلع قلع مث]

 «براشلا مف اهيلع كسامتي ال هنأل هنع ىهن امنإو ؛هنم رسكلا عضوم :يأ

 اذإ ماتلا فيظنتلا هلاني ال اهعضوم نأل :ليقو «هندبو هبوث ىلع ءاملا بصنا امبرو

 ."ةياهنلا" .ءانإلا لسغ

 .يمألا يبتلا ىلع هللا ىلصف ؛يملعلا زاجعإلاو «يوبنلا بطلا

 .(15١/؟)'"نآمظلا دراوم حيحص"
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 ..ءانإلا ةيطغتب رمألا يوبنلا زاجعإلا نم باب 1

 :[ ا هللا لوسر لاق]

 سيل ءانإب رمي ال ءابو اهيف لزني ةليل ةنسلا يف نإف ءاقسلا اوكوأو ءانإلا اوطغ»

 . «ءابولا كلذ نم هيف لزن الإ ءاكو هيلع سيل ءاقس وأ ءاطغ هيلع

 .[ثيدحلا بطلا هفرعي مل ام:هلوقب مامإلا هل مجرت]

 "ةحبحصلا" 1١/١/8878 (.

 هيلإ نحتو هبحت تادامحلا نأ م هتازجعم نم باب 1

 :ةحلط يبأل واو هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع

 تنكف هءارو ينفدري ةحلط وبأ جرخف «ينمدخي مكناملغ نم ًامالغ يل سمتلا»

 ليج اذه» :لاق دخ هل ادب اذإ ىتح لبقأ مث :لاق «لزن املك ةا هللا لوسر مدخأ
 ,(...هيحنو أئبحي

 .(حيحص)

 :[مامإلا لاق]

 ىلع ليقو «ةئيدملا لهآ مه هلهأو .هماقم هيلإ فاضملا ميقأو فاضملا فذحف

 لابجلا يف ةبحملا عضو دعبتسي ال ذإ ؛قيقحتلا لهأ دنع حيحصلا وهو «هتقيقح

 .ملعأ هللاو. ةا يبنلا ىلإ نح هنإ ىتح «سبايلا عذجلا يفو

 .(015/7) "بيهرتلاو بيغرتلا ىلع قيلعتلا"
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 يحانج دحأ يف نأ ىلع صيصنتلا ةوبنلا مالعأ نم باب

 ءاود رخآلا ىفو ءاد بايذلا

 ىدحإ يف نإف هعزتتيل مث (هلك) هسمغيلف مكدحأ بارش يف بابذلا عقو اذإ»

 . (ءافش ىرخألا ىفو ءاد هيحائج

 :[ و هللا لوسر لاقو]

 هنإف هولقماف ماعطلا يف عقو اذإف ءءافش رخآلاو مس بابذلا يحانج دحأ نإ

 . (ءافشلا رخؤيو مسلا مدقي

 :[مامإلا لاق]

 نأ وهو ءابطألا هررقيام فلاخي ثيدحلا اذه نأ نومهوتي سانلا نم اريثك

 كلت هب تقلع بارشلا يف وأ ماعطلا يف عقو اذإف «ميثارجلا هفارطأب لمحي بابذلا

 ذإ مهديؤي وه لب «كلذ يف ءابطألا فلاخي ال ثيدحلا نأ ةقيقحلاو «ميثارجلا

 اذهف " ءافش رخآلا يفو " :لوقيف مهيلع ديزي هنكلو ؛ءاد هيحانج دحأ يف نأ ربخي

 مدع نأ دهشي حيحصلا ملعلا نأل كلذ !ءاملع ءالقع اوناك نإ مهريغ نم اوناك

 . همدعب ملعلا مزلتسي ال ءيشلاب ملعلا

 «ةحصلاب ثيدحلا اذهل دهشي مل ثيدحلا بطلا نأ ضارتفا ىلع كلذ لوقن

 لك ةفلتخم تالجم ىف ةريثك تالاقم تأرقو ؛هلوح ءابطألا ءارآ تفلتخا دقو

 ىبنلا نأو ثيدحلا ةحصب نينمؤم انتفصب نحنو ءادر وأ ًادبيأت هيلإ بهذ ام ديؤي

 ثيدحلا توبث ًاريثك انمهي ال :4ىحوي يحو الإ وه نإ «ىوهلا نع قطني ام# ل

 مد



 معد ىلإ جاتحي ال هسفن يف مئاق ناهرب ثيدحلا نأل ؛بطلا رظن ةهجو نم

 ملعلا هقفاوي حيحصلا ثيدحلا ىرت نيح اناميإ دادزت سفنلا نإف كلذ عمو يجراخ

 اهاقلأ ةرضاحم ةصالخ ءارقلا ىلإ لقنأ نأ ةدئاف نم ولخي الف كلذلو «حيحصلا

 عقي " :لاق ثيدحلا اذه لوح رصم يف ةيمالسإلا ةيادهلا ةيعمج يف ءابطألا دحأ

 «ةفلتخملا ضارمألا اهنم أشنت يتلا ميثارجلاب ةءولمملا ةرذقلا داوملا ىلع بايذلا

 اهيمسي ةماس ةدام كلذ نم همسج يف نوكتيف ءأضعب لكأيو ؛هفارطأب اهضعب لقنيف

 الو ءضارمألا ميثارج نم اريثك لتقت يهو «" ايرثكيبلا دعبم " ب بطلا ءاملع
 لاح يف ناسنإلا مسج يف ريثأت اهل نوكي وأ ةيح ىقبت نأ ميثارجلا كلتل نكمي

 لوحي هنأ يه «بابذلا يحانج دحأ يف ةيصاخ كانه نأو . ايرتكبلا دعبم دوجو

 ىقلأو ماعط وأ بارش يف بابذلا طقس اذإف اذه ىلعو «هتيحان ىلإ ايرثكبلا

 لوأو ميثارجلا كلتل ديبم برقأ نإف «بارشلا كلذ يف هفارطأب ةقلاعلا ميثارجلا

 :هيحانج دحأ نم ًابيرق هفوج يف بابذلا هلمحي يذلا ايرتكبلا دعبم وه اهنم قاو
 لتقل فاك هحرطو هلك بابذلا سمغو «هنم بيرق هؤاودف ءاد كانه ناك اذإف

 . " اهلمع لاطبإ يف فاكو ؛ةقلاع تناك يتلا ميثارجلا

 ذاتسألا بيبطلل ىنعملا اذه يف ًايفاض ًاثحب ةلجملا هذه يف ًاميدق تأرق دقو

 تئافلا ماعلا دلجم يف ةملك تأرقو (لوألا ماعلا دلجم) يطويسلا ديعس

 نع ًالقن نيسح معنملا دبع دمحمو لامك دومحم نيبيبطلل ةملك (207”ص)

 .رهزألا ةلجم

 تحت ١554 ص ةيتيوكلا " يبرعلا ةلجم " نم (87) ددعلا ىلع تفقو مث

 ىلع هلاباوج ءريبك ثراولا دبع وعدملا ملقب " بيجن نحنو ؛لأست تنأ " :ناونع

 يفامو «بابذلا ثيدح امأ " :لاقف ؟فعضلاو ةحصلا نم ثيدحلا اذهل امع لاؤس
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 هب ملسملا نمف ؛ىرثفم ثيدح القع وه لب «فیعض ثيدحف ءافشو ءاد نم هيحانج

 ءاد ةبابذلا يحانج يف نأ طق دحأ لقي ملو ... راذقألاو ميثارجلا نم لمحي بابذلا نأ

 هنع فشكل كلذ حص ولو «هارتفا وأ ثيدحلا اذه عضو نمالإ «ءافش رخآلا يفو

 ."هتحفاكم ىلع ضحيو بابذلا راضمب عطقي يذلا ثيدحلا ملعلا

 ًاعافد هنع فشكلا نم دبال ام لهجلاو سدلا نم هراصتخا ىلع مالكلا يفو

 !لوقلا فرخزب رتغي دق نم هب رفكي نأ هل ةنايصو ءو هللا لوسر ثيدح نع
 ةيثيدحلا ةيملعلا ةيحانلا نم ينعي «فيعض ثيدحلا نأ معز دقل :ًالوأ :لوقأف

 . " ىرتفم ثيدح ًالقع وه لب " :هلوق ليلدب

 نأ كلذ ىلع ًاليلد كبسحو . ةحيحص اهلكو ءيا هللا لوسر نع ثالث قرط

 !ءيرجلا بتاكلا اذه لعف امك ثيدحلا فعضب لقي مل ملعلا لهأ نم ًادحأ

 .ًالقع ىرتفم ثيدح هنأ معز دقل :ًايناث

 " :لوقي هارت تسلأ هب ةطاحإلا نكمي ال يذلا ملعلاب لهجلا ىوس هب هديؤي ًاليلد

 . " ... ثيدحلا ملعلا هنع فشكل حص ولو «... دحأ لقي ملو

 هلهأ نأ مأ ءًاملع ءيش لكب طاحأ دق - نيكسملا اهيأ - ثيدحلا ملعلا لهف

 انددزا املك ائنإ :نولوقي - انم مهدلقي نم بيصأ امك - رورغلاب اوباصي مل نيذلا

 هللا لاق امك قحب رمألا نأو !انلهجب ةفرعم انددزا «هرارسآو نوكلا ىفامب املع

 . «اليلق الإ ملعلا نم متيتوأ ام وإ# :ىلاعتو كرابت

 !" هتحفاكم ىلع ضحيو بابذلا راضمب عطقي ملعلا نإ " :هلوقامأو



 نع ثدحت امنإو ءاذه ضيقن لقي مل ثيدحلا نإ :لوقن اننأل :ةفوشكم ةطلاغمف

 .. بابذلا عقو اذإ " :ثيدحلا لاق اذإف ءاهتجلاعم فرعي ملعلا نكي مل ىرخأ ةيضق

 مهلوقع يف مجعلا الإ مهللا :مجعلا نمالو برعلا نمال :مهفيدحأ الف"

 ؟هحفاكي الو بابذلا يف كرابي عرشلا نأ مهماهفإو

 يف لمحي بابذلا نأ نم «مويلا بطلا هتبثأ ام قبس اميف كل انلقن دق :ًاثلاث

 امل ًاقفاوم نكي مل نإو اذهو . ميثارجلل لتاقلا " ايرتكبلا دعبم "ب هومس ام هفوج

 بتاكلا هركنتسا امل قفاوم ةلمجلا يف وهف «ليصفتلا هجو ىلع ثيدحلا يف

 موي ينأي نأ دعبي الو «بابذلا يف ءاودلاو ءادلا عامتجا نم هلاثمأو هيلإ راشملا

 نملعتلو# ءايملع اهيلإ راشملا ليصافتلا توبث يف لاو لوسرلا ةزجعم هيف يلجنت

 . # نيح دعب ؛هأبن

 ىلإ هيف بهذ يذلا تقولا يف هنأ .هضقانتو بتاكلا اذه رمأ بيجع نم نإو

 هيف غلي يذلا ءانإلا روهط " ثيدح حيحصت ىلإ بهذ «ثيدحلا اذه فيعضت

 قفتم حيحص ثيدح " :لاقف " بارتلاب نهادحإ :تارم عبس لسغي نأ بلكلا

 .هتحص ىلع نيخيشلا وأ ءاملعلا قافتا نم تءاج هتحص تناك اذإ هنإف " هيلع

 هل زاج فيكف «مهنيب فالخ نودب ءاملعلا دنع حيحص اضيأ لوألا ثيدحلاف

 ريغ ثيدحلا نأ ىلإ يدؤي الطاب اليوأت هليوأت مث !؟كاذ حيحصتو اذه فيعضت

 نأو «ةرثكلا درجم ددعلا نم دوصقملا نأ ركذ هنأل «هانعم يف هدنع حيحص

 !رثآلا كلذ ةلازإ اهنأش نم ءاملا عم ةدام لامعتسا وه بارتلا نم دوصقملا

 افع توتلش دومحم خيشلل هازع ناك نإو نالطبلا نيب ؛لطاب ليوأت اذهو

 مأ «حيحص وهو لوألا ثيدحلل هفيعضت وهأ «مظعأ هيأطخ يأ يردأ الف .هنع هللا

 قف
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 يف مويلا بتكي ام لكب اوقثي ال نأب ماركلا ءارقلا حصن ينإف ءةبسانملا هذهبو

 ام ًاصوصخو «ةيمالسإلا ثوحبلا نم ءةعئاذلا بتكلا وأ «ةرئاسلا تالجملا ضعب

 هملعب مث «آلوأ هنيدب قثوي نم ملقب تناك اذإ الإ ءثيدحلا ملع يفاهنم ناك
 «رضاحلا رصعلا باتك نم ريثك ىلع رورغلا بلغ دقف ءايناث هيف هصاصتخاو

 نم سيل اميف نوبتكي مهنإف . !" روتكدلا " بقل مهنم لمحي نم ًاصوصخو

 ىلإ ًاثيدح جرخأ .ءالؤه نم ًادحاو فرعأل ينإو هب مهل ملع ال امو «مهصاصتخا

 نم حص ام ىلع هيف دمتعا هنأ هيف معزو :ةريسلاو ثيدحلا يف هلج اباتك سانلا

 تاياورلا نم هيف دروأ وه مث !ةريسلاو ةنسلا بتك يف رابخألاو ثيداحألا

 ةاورلا نم بذكلاب نومهتملاو نوكورتملاو ءافعضلا هب درفتام ثيداحألاو

 ؛ارئارسلا ىلوتي هللاو ءرهاظلاب مكحن نحن» :ثيدح هيف دروأ لب «هریغو يدقاولاك

 هيلع هين امك «ظفللا اذهب هنع هل لصأ ال امم هنأ عم للأب يبنلا ىلإ هتبسنب مزجو

 . ءالؤه لاثمأ ءارقلا اهيأ اورذحاف ؛هريغو يواخسلاك ثيدحلا ظافح

 .( 8-1١9١ /1/١)"ةحيحصلا"

11é]هاي هتوبن مالعأ نم ةلمج باب  

 نأ هللاب ذوعأ مكب نلزنو نهب متيلتبا نإ سمخ لاصخ نيرجاهملا رشعم ايلا
 يتلا عاجوألا مهيف اشف الإ اهب اونلعي ىتح طق موق يف ةشحافلا رهظت ملءنهوكردت
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 ةدشو نينسلاب اوذخأ الإ نازيملاو لايكملا اوصقني ملو ءمهفالسأ يف نكت مل

 الولو ءءامسلا نم رطقلا اوعنم الإ مهلاومأ ةاكز اوعنمي ملو ءناطلسلا روجو ةنؤملا

 نم ودع مهيلع طاس الإ هلوسر دهعو هللا دهع اوضقتن الو ءاورطمي مل مئاهبلا
 مهسأب لعج الإ هللا باتكب مهتمثأ مكحت مل امو :مهيديأ يف ام ضعب ذخأيف مهريغ

 .؟مهنيب

 .(حيحص)

 :[مامإلا لاق]

 ىلب !؟هبر نم يحو هنأو ؛هقدص ىلع ةلادلا إو هتوبن مالعأ نم اذه سيلأ

 . يبرو

 .(7 41 /1) "بيهرتلاو بيغرتلا ىلع قيلعتلا"

 ةوبنلا مالعأ نم باب ]1|

 :[ 29م هللا لوسر لاق]

 مكلتقب سيل هنإ «لتقلا :لاق ؟جرهلا امو :اولاق «جرهلا ةعاسلا يدي نيب نإ»

 لتقيو هاخأ لتقيو هراج لجرلا لتقي ىتح) اضعب مكضعب لتق نكلو «نيكرشملا

 كلذ لهآ لوقع عزنتل هنإ :لاق ؟لئموي انلوقع انعمو :اولاق (همع نبا لتقيو همع

 .(ءیش

 .[هب هانمجرت امي مامإلا همجرت ]

 "الصحيحة")١148/4(.

VE 
 ہا



 والاب هتايصوصخ نم باب 11۳[

 هوري ال ام ىريو سانلا عمسي ال ام عمسي هنأ

 مكعمسي نأ هللا توعدل اونفادت ال نأ الولف ءاهروبق يف ىلتبت ةمألا هذه نإ»

 هللاب اوذوعت :لاقف ههجوب انيلع لبقأ مث :ديز لاق . هنم عمسأ يذلا ربقلا باذع نم

 باذع نم هللاب اوذوعت :لاقف «رانلا باذع نم هللاب ذوعن :اولاق ءرانلا باذع نم

 امو اهنم رهظ ام نتفلا نم هللاب اوذوعت :لاق ءريقلا باذع نم هللاب اذوعن :اولاق ءريقلا

 ةنتف نم هللاب اوذوعت :لاق «نطب امو اهنم رهظ ام نتفلا نم هللاب ذوعن :اولاق «نطب

 . «لاجدلا ةنتف نم هللاب ذوعن :اولاق .لاجدلا

 :[مامإلا لاق]

 :[اهنم] ةريثك دئاوف ثيداحألا هذه يفو

 ةالصلا هيلع هتايصوصخ نم اذهو «سانلا عمسي ال ام عمسي ب يبنلا نأ

 «همالک نوعمسي الو هنوري ال سانلاو هملكيو ليربج یری ناك هنأ امك «مالسلاو

 ليربج اذه :اهنع هللا يضر ةشئاعل ًاموي لاق ةكلإَب هنأ هريغو يراخبلا يف تبث دقف

 .ىرن ال ام ىرت هللا لوسر اي مالسلا هيلعو :تلاقف «مالسلا كئرقي
 2( /1)" ةحيحصلا"

[Tev]ةصاخ ةالصلا يف هئارو نم هراصبإ اب انيبن صئا مخ نم باب  

 7 ماو و هللا لوسر یلص :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 ؟كتالص نسحت الأ نالف اي»:لاقف



 نم رصبأل ينإ :هسفنل يلصي امنإف ءيلصي فيك ىلص اذإ يلصملا رظنيالأ

 . «يدي نيب نم رصبأ امك يئارو

 .(حيحص)

 :[مامإلا لاق]

 ًاكاردإ ةو هل قلخ ىلاعت هللا نأ هانعم :ءاملعلا لاق :ملسم حرش يف يوونلا لاق

 نم عنمي سيلو ءاذه نم رثكأب #5 هل ةداعلا تقرخنا دقو «هثارو نم هب رصبُي هافق يف

 مامإلا لاق :يضاقلا لاق ؛هب لوقلا بجوف هرهاظب عرشلا درو لب «عرش الو لقعاذه

 ةيقيقح نيعلاب ةيؤر ةيؤرلا اذه نإ :ءاملعلا روهمجو ىلاعت هللا همحر لبنح نب دمحأ

 .هبنتف ؛مومعلا يلع ليلد الو «ةالصلا ةلاح يف لاب هب ةصاخ يهو :تلق

 .(548/1) "بيهرتلاو بيغرتلا ىلع قيلعتلا"

 هنم باب 1

 :[ قيل هللا لوسر لاق]

 . «يرهظ ءارو نم مكارأ ينإف ءاوصارتو مكفوفص اوميقأ»

 :[مامإلا لاق]

 نكلو «هِئارو ْنِم 8 هتيؤر يهو ا يبنلل ةرهاظ ةزجعم... ثيدحلا يف

 نم ءيش يف دري مل ذإ ةالصلا يف ةو هنوك ةلاح يف ةصاخ اهنأ ملعي نأ يغبني

 .ملعأ هللا و اضيأ ةالصلا جراخ كلذك ىري ناك هنأ ؛ةنسلا

 .(3/ "53/1/1١ ةحبحصلا

۷7 
 ہا



 هنم باب ]۱۳٤۹[

 رخؤم يفو رهظلا ةا هللا لوسر انب ىلص :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 يقتت الأ نالف ايه : اب هللا لوسر هادان ملس املف ةالصلا ءاسأف لجر فوفصلا

 ينإ هللاو نوعنصت امم ءيش يلع ىفخي هنأ نورت مكنإ ؟يلصت فيك ىرت الأ ؟هللا

 .«يدي نيب نم ىرأ امك يفلخ نم ىرأل

 :[مامإلا لاق]

 . هلو هتازجعمو هتايصوصخ نم كلذو «قابسلا ةنيرقب ةالصلا يف ينعي

 ١58(. /۱)" حيباصملا ةاكشم قيقحت"

 هنم باب ]1۳°[

 :[لاق هنأ اب يبنلا نع يور]

 «رظنلا مالسلا هيلع دواد ةئيطخ ناك»

 :[مامإلا لاق]

 ةرمس نع نسحلا نع يبعشلا نع ديعس نب دلاجم نع هدنسب يمليدلا هاور

 هسلجأف :ةءاضولا رهاظ مالغ مهيفو «سيقلا دبع دغو ةقاَو يبنلا ىلع مدق :لاق

 ال :" طيسولا لكشم " يف حالصلا نبا لاق. هركذف :لاقو هرهظ فلخ كلام يبنلا

 . ثيدحلا اذهل لصأ

 هيف ؛ركنم ثيدح اذه :" حرشلا ثيداحأ جيرخت " يف يشكرزلا لاقو

 مكارأ ينإ » : #8, هلوقب هنالطب ىلع لدتسا دقو :لاق «عاطقناو «ليهاجمو ؛ءافعض

 ۲۷۷ ا



 - ٠۲۲ ص) يطويسلل " ةعوضوملا ثيداحألا ليذ " يفاذك ««يرهظ ءارو نم

 .(5- )١8 ١/9 قارع نبال " ةعيرشلا هيزنت "و ۳

 يه امنإ هفلخ نم لاو يبنلا ةيؤر نأل ءرظن هيف روكذملا لالدتسالاو :تلق

 لديام كانه سيلو «بابلا ىف ةدراولا ثيداحألا هيلع لدت امك ةالصلا ةلاح ىف

 ... لمأتف ءاهجراخو ةالصلا يف ةقلطم اهنآ ىلع

 ةفيعضلا" ")۱/ ٤۸۳-٤۸59(.

Y۸ 
 ہا



 جارعملاو ءارسإلا ةزجعم باوبأ عامج

 هر
 ۹¥ ا





 ؟ءيش ولا يبنلا ءارسإ تقو ديدحت يف تبث له باب ]٠1[

 هجارعمو يبثلا ءارسإ دعوم يف حجارلا نمزلا وه ام مكر ضحي له :لئاسلا

 .ثيدح نآلا دحل تيثيال :ةلخادم

 اًدبأ :خيشلا

 ؟هتجرد شيإ لوألا عيبر ١/8 لوقيب ىللا ثيدحلاو :ةلخادم

 .ةلضعم ةياور :خيشلا

 ؟ةفيعض ينعي ةلضعم :ةلخادم

 .معن :خيشلا

 ىدهلا" والنور")۹۹٤/ ٤۲:٠۰٠:٥۳(

[1o]دسحلاو حورلاب ناك جارعملاو ءارسإلا باب  

 هتليل نم ءاج مث «سدقملا تيب ىلإ اب يبنلاب يرسأ :لاق سابع نبا نع
 ًادمحم قدصنال نحن :سان لاقف ؛مهريعبو «سدقملا تيب ىلإ هريسمب مهثدحف

 . ثيدحلا . لهج يبأ عم مهقانعأ هللا برضف ًارافك اودتراف !!لوقي امب

 [:مامإلا لاق]

 حورلاب ناك ءارسإلا نأ نيبت يتلا ةريثكلا ةلدآلا نم اذهو...نسح هداتسإ

 ٠٠١(. ص)"ةريسلا هقف"



 ؟ةظقيلا يف مأ مانملا يف ناك جارعملاو ءارسإلا له باب ۴

 لهو «لجو زع هبر ىأر ظلال لوسرلا لهو :لوقيف لئاسلا لأسي :لاؤس
 ؟ةظقبلا يف مأ مانملا يف ناك جارعملاو ءارسإلا

 ال اذه مالسلاو ةالصلا هيلع هب ةظقي ناك دقف جارعملا ءارسإلا امأ :خيشلا

 يف ناك هنإ :لوقت ةحوجرملا لاوقألا ضعب كانه ناك نإو «هيف لاكشإ الو كش

 ناك كلذ نأ اًدبأ هيف كشن ال يذلا حيحصلا نكلو ءةظقيلاو مونلا نيب ناك وأ مانم

 نأ كلذ نم «هب مزجن يذلا اذه يلع لدت اًدج ةريثكو ةريثك ءايشأ كانهو

 ةزجعم اهيف نكت مل ةظقي نكت ملو اًمانم تناك ول ةبيرغلا ةبيجعلا هذه ةصقلا

 ىلع نيكرشملا تلمحو «مهنيد يف اوباتري نأ ناميإلا ءافعض ضعب تلمح

 سانلا ربخأو حبصأ املا يبنلا نأ دكؤي اذهو اذه لكف ءو يبنلاب ءازهتسالا

 انه نمو «ةظقي كلذ ناك هنأب مهثدح دق ناك امنإ «یربکلا هبر تايآ نم ىأر امہ

 يف نيكرشملاو ناميإلا ءافعضل ةنتفلا تناكو ءةهج نم ةمارك تناكو زاجعإلا ناك

 .ىرخأ ةهج نم دحاو نآ

 ةيفالخ ةلأسملاف هبرؤتكإلاو هللا لوسر ىأر له وهو لاؤسلا نم يناثلا قشلا امأ

 «هبلقو هتريصبب هآر امنإو ؛هنيعب هبر ري ملو يبنلا نأ حجارلاو ءلوألا فلسلا ذنم

 ىنأ رون» :لاق ؟كبر تيأر له :ةّحارص لئس دق يبنلا نأ اذه دكؤي اممو

 نأ :هلوقب كلذل هيفن دكأو هبر ىأر دق ةو هللا لوسر نوكي نأل يفن اذهف (!؟هارأ

 هباجح نأ رخآ ثيدح يف ءاج اًضيأ اذهو «هبر یری نأ نم ناسنإلا عنمي اًرون كانه

 وأ هب رم ءيش لك ىلاعتو كرابت ههجو تاحبس تقرحأل باجحلا اذه الولو روتلا

AY 
 ہا



 حيحص يف جرخم رخآلا اذهو لوألا ثيدحلا نم لكو ءمالسلا هيلع لاق امك

 ."”ملسم مامإلا

 َناَك اَمر :ىلاعتو كرابت هلوق رهاظ وهو «هبر ري مل ةا يبنلا نأ حجارلاف

 (ه١:ىروشلا#اّلوُسَر َلِسرُي َْأ باَجِح ِءاَوَو ْنِمْوَأ اًيْحَو الهلا ُهَملَكُيْنَأ ركل
 ةالصلا هيلع لوسرلا نأب لوقي نم در ىلع ةشئاع ةديسلا تلدتسا ةيآلا هذهبو

 هنأ هللا همحر قورسم ةياور نم نيحيحصلا يف ءاج دقف «هينيعب هبر ىأر مالسلاو

 دمحم ىأر له !نينمؤملا مآ اي :اهل لاقف اهنع هللا يضر ةشئاع ةديسلا ىلإ ءاج

 يلجعت الو ينمحرا !نينمؤملا رمأ اي :لاق «تلق امم يرعش فق دقل :تلاق ؟هبر

 ٍةَرْذِس َدْنِع ىر زهر ْدَقَلَو# :هباتك يف ىلاعتو كرابت هللا لوقي سيلأ «يلع
 تلأس دقل «كلذب سانلا ملعأ انآ :اهنع هللا يضر تلاق (1-14:مجنلا»# ىنا

 ةئامتس هلو نيترم اهيف قلخ يتلا هتروص يف ليربج تيأر» :لاقف لاو هللا لوسر

 يف ليربج تيأر) :لاق (١1:مجنلا»«ىَرحخأ ٌةَلْرَت هار دَقَلَو# اًذِإ تيأر (..حانج

 :اًذإف «- هتمظعب - قفألا دس دقو حانج ةئامتس هلو نيترم اهيف قلخ يتلا هتروص

 هللا ىلإ سيلو ليربج ىلإ دوعي امنإ اهنع ةشئاع قورسم لأس يتلا ةيآلا يف ريمضلا
 .ىلاعتو كرابت

 ةدافإو اهباوجل اًديكأت اهمالك اهنع هللا يضر ةشئاع ةديسلا تعبات دقف كلذلو

 للي دمحم اهيبنو اهجوز نم هتقلت ماع نم اهتيعج يف ام ضعبب هريغو لئاسلل

 اًدمحم نأ مكثدح نم ..ةيرفلا هللا ىلع مظعأ دقف نهومكثدح نم ثالث :تلاقف

 ناك امو :تلاق ام ىلع ةجتحم تلاق مث «ةيرفلا هللا ىلع مظعأ دقف هبر ىأر هليل

 .(۸۱ مقر) (1)
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 (ه1:ىروشلا)#اّلوُشَر َلِسرُي وَ باّجح ِءاَرَو ْنِمْوَأ اّيْحَو شا ُهَملَكَي ملكنا ركل

 .0 :٠ ءاعنألا)(َراَصُبألا د كردي وهو ُراَصَبَألا هك ردت ال# :تلاقو

 هللا ىلع مظعأ دقف بيغلا ملعي ناكر اًدمحم نأ مكثدح نمو :تلاق مث

 الإ َبْيَمْلا ضْرَألاَو ِتاَرَمَّسلا يف ْنَم ٌمَلْعَيال قل :ىلاعت هلوق تلت مث ؛ةيرفلا

 دقف هغيلبتب رمأ اًئيش متك اپ اًدمحم نأب مكثدح نمو :تلاق مث (٥٠:لمنلا) لل

 لأ ا غب لولا ا اإل :ىلاعتو كرابت هلوق تلت مث ؛ةيرفلا هلل ىلع مظعأ

 .«۷:ةدئاملا) سالا َنِم كمي هاو لامر تغلب (َق لعْفت 1 ْنَِو كبَر ْنِم كَ

 ؟ةيرفلا ىه ام :ةلخادم

 .بذكلا :خيشلا

 ىأر هنأ متلقو متلضفت !جارعملاو ءارسإلا ثيدحل ةبسنلاب انخيش :ةلخادم

 ؟هبلقب هبر ىأر ىنعم ام «هبلقب هبر

 نكمم :ينعي ؛ةيبلق ةيؤر «هذه ةحراجلاب هنيعب سيلو :ينعي هتريصبب :خيشلا

 .هليثمت نكمي ال يملع لوقت

 «هغيلبتب رمأ اًئيش متك اًدمحم نأ معز نمو :ةشئاع ثيدح سفن يف :ةلخادم

 ؟متكي نأ لوسرلل زوجي هغيلبتب رمؤي مل اذإ :ةفلاخملا موهفميف

 ام لاقي نأ نكمم :اًيتاثو ءاّدبأو اًمئاد هب جتحي ال ةفلاخملا موهفم اًلوأ :خيشلا

 :ةقباسلا ةيآلا يف هنأل ؛اذه لاقي نأ نكمم هب ثدح ام هنأ ةعيرشلاب ةقالع هل سيل

 َتْفْلَباَمَق ْلَمْفَتَمل ناو كبَر ْنِم كيل لنآ اغلب َلوُسَرلا ااا

 .معن : (۷٩:ةدئاملا) ُهَتَلاَس ر

 "تارامإلا ىواتف" )٤ / ۰٥:٥۲:٠۰٠(

۲۸ ٤ 



 و انيبن نيبو هنيب راصو اند يذلا نم باب [١"هع]

 ءارسإلا ةليل نيسوق ردق
 :[لاق هنأ قو يبنلا نع يور]

 باقك لجو زع يبر ْنِم ٌتنكف «نميألا وجاَنَج ىلع يِنَلَمَحَف «ليربج يناثأ)

 «ثيدحلا ركذو ىندأ وأ نيسوق

 (لطاب)

 :[مامإلا لاق]

 هنيب راصو اند يذلا نأ ىلع ةلادلا ةحيحصلا ثيداحألل فلاخم [..وهو]

 ريثك نبا ريسفت رظنا . مالسلا هيلع ليربج وه امنإ نيسوق ردق لاو دمحم نيبو
 . ةيآلا هذهل

 ٤۲۲/۱-٤۲۳(. /۱۲)"ةغيعضلا"

 هنم باب [ ]6 "١

 :["ولعلا" يف يبهذلا لاق]

 ةردس دنع ىلعلا تاومسلا ىلإ هب جرع ةا انيبن نأ فلسلا ةمئأ دقع نمو

 .[ىندأ وأ نيسوق باق هنم ناكف :ىهتنملا

 :[ مامإلا لاق]

 رمن يبأ نبا هللا دبع نب كيرش نع لالب نب ناميلس هاورام ىلإ ريشي :تلق

 ركذف تلق .. ةو هللا لوسرب يرسأ ةليل نع ثدحي كلم نب سنأ تعمس :لاق

  tettt seetteا  eeeeessessesetetes seretan teterا ° 0 ل



 ىحوأف «ىندأ وأ نيسوق باق هنم ناك ىتح «یلدتف ىلاعتو كرابت رابجلا اندو"

 "..ءاش ام هيلإ

 ريهامج نع هب درفت امم اذه كيرش ىلع ركنأ ام ةلمج نم ةلمجلا هذه نكل

 لب :ىلاعتو كرابت هلل يلدتلاو وندلا اوبسني ملو «جارعملا ثيدح اوور نيذلا تاقثلا

 اند مث# ىلاعت هلوق نأ ىلع لديام امهنع هللا يضر دوعسم نباو ةشئاع تور

 مالسلاو ةالصلا هيلع ليربج هب دارملا امنإ *ىندأ وأ نيسوق باق ناكف ىلدتف

 ؛ىلدتف اند مث## هلوق نيأف :ةشئاعل تلق :لاق قورسم نع )١١١/١( ملسم ىور

 ليربج كاذ امنإ :تلاق ؟(ىحوأ ام هدبع ىلإ ىحوأف ىندأ وأ نيسوق باق ناكف
 . ٤۳۸ -٤٤١( ص) ىقهيبلل "تافصلاو ءامسألا" رظناو هبل

 "ولعلا" يف يبهذلا يأ] لصألا يف دروأ ىلاعت هللا همحر فنصملا ناك دقو

 كوكا 7١/ ق" هلوطب هدروأ مث كيرش ثيدح نم ةروكذملا ةلمجلا 2١( ص)

 :يناثلا عضوملا يف فنصملا لاقو «ةراكنلا نم هيلإ ترشأ امل هتفذحف ؛"ةطوطخم

 يف ررقتو ةرطنقلا زفق هنكلو ءاملعلا ضعب هركنتسا "بيرغ ثيدح اذه"

 ءانه كلذك سيلو «ةحداق ةلع هيف رهظت مل اميف ملسم اذه :تلق "حيحصلا"

 .لمأتف

 (1119١11-8)"ولعلا رصتخم"

 هنم باب [١ه5]

 .لجو زع هبر [هنم] اند :لاق [ىرخأ ةلزن هآر دقلو] :لاق [سابع نبا نع]

 [:مامإلا لاق]

 لصألا يف هقاس هنإف ؛1"ولعلا" يف يبهذلا يأ] لاق امك نسح هدانسإ

 يا



 نع ةملس يبأ نع ورمع نب دمحم انثدح يومألا ديعس نب ىيحي نع (8؟ ص)

 طقس دقو ١(« /۱۹ق)ةطوطخملا اهيفو ءاهلك لوصألا يف عقو اذكه . سابع نبا

 ديعس نبا ىيحي انثدح (77 /71) "هريسفت" ىف ريرج نبا هجرخأ هنإف ءىيحي

 صاقو نب ةمقلع نبا وهو ورمع نب دمحم ريغ ثاقث هلاجر دانسإ اذهو

 نسح هنأ ملعلا لهأ دنع يأرلا هيلع رقتسا يذلاو «هيف فلتخم وهو يثيللا

 :"بيرقتلا" ىف هلوقب ظفاحلا راشأ هيلإو.ثيدحلا

 ."ماهوأ هل ءقودص"

 سابع نبا نع اذكه هنع يرمآلا هاورف هدانسإ يف هيلع فلتخا دق نكل

 نع شيبح نب ريثك انث :لاقو ورمع نب دمحم نع ىسوم نب لضفلا هاورو ءافوقوم

 ءارسإلا ثيدح ركذف "...دجسملا يف عجطضم انآ امئيب " :ًاعوفرم كلام نب سنأ

 :هيفو «جارعملاو

 نبا هجرخأ ثيدحلا ...٠ «ىندأ وأ نيسوق باق ناكف ىلدتف كبر اندف)

 . ۲۷ /۲۷) ريرج نباو «لوألا ظفللاب 1١9 ١15١( ص) "ديحوتلا" ىف ةميزخ

 صاقو نب ةمقلع نب ورمع نب دمحم انريخأ :لاق ليمش نبا رضنلا قيرط نم (8

 . هب يثيللا

 لق ورمع نب دمحم ناك نإف «فعض هيف - سينخ :ليقو - شيبح نب ريثكو

 وه امنإ اند يذلا نأ ةو هللا لوسر نع تباثلل هتفلاخمل ركنم وهف هنع هظفح

 ل لما



 ءليربج كاذ امنإ" :تلاقف ؟ةيآلا #...ىلدتف اند مثإ# هلوق ام :ةشئاعل تلق"

 "ءامسلا قفأ دسف ؛هتروص يف ةرملا هذه يف هاتأ هنأو ؛لاجرلا ةروص يف هيتأي ناك

 نبا ثيدحل ضراعم وهو . ًابيرق ىضم دقو هوحنب ملسم دنع وهو ؛حيحص هدنسو

 .هنع تبث نإ فوقوملا اذه سابع

 .(151 - ۱۲۰ ص )"ولعلا رصتخم"

 هنم باب ۷[

 نسوق باق ناف لد ا من :ىلاعتو هناحبس هللا يف لوقي لئاس :لئاسلا

 كرابت رابجلا اندف» :لوقي يذلا ثيدحلا يف لوقت اذام (4.8:مجنن)#«ىَمْدَأ وأ

 ؟ريثك نبا ريسفت يف امك يراخبلل ىزعي يذلا «ىلاعتو

 ةاور دحأ ذاوش نم يه ةياورلا هذه :ثيدحلا ءاملع هيف لاق ام لوقأ :خيشلا

 ءاج اذهف .فورعملا يضاقلاب وه سيلو هللا دبع نب كيرش وه يذلاو يراخبلا

 نم دارملاف] ءذش هنأب ثيدحلا ءاملع ركذو جارعملاو ءارسإلا ةصق يف ةدايزلا هذهب

 ةالصلا هيلع ليربج وه (؟:مجنلا»# ىَنْدَأ وأ ِنْيَسْوَق َباَق َناَكَف# :[ىلاعت هلوق

 .ىلاعتو كرابت نيملاعلا بر وه سيلو مالسلاو

 .يراخبلا حيحص يف اهدوجو عم ةذاش ةياورلا هذه :ًاذإ

 0020:99:19 /۲۲۸) "رونلاو ىدهلا"

TAA 
 ہا



 مالسلا هيلع ىسوم ا انيبن ىأر فيك باب 1

 ؟جارعملاو ءارسإلا ةليل يلصي

 هيف لوقي يذلا ثيدحلل ةبسنلاب «كيف هللا كراب لضافلا انخيش :لاؤس

 ثيدحلا :ينعي ((يلصي ًامئاق رمحألا بيثكلا دنع ىسوم ىأر» : ةو ىفطصملا

 ؟حيحص اذه

 .معن يأ :خيشلا

 ؟اهنع لأسن ال مايقلا ةيفيك يلصي ًامئاق ةبسنلاب :لئاسلا

 ؟ةمايقلا ةيفيك نع لأست نأ زوجي له تنأو :خيشلا

 .كيف هللا كراب ال :لئاسلا

 .ةمايقلاك مايقلا اذهف :خيشلا

 "رونلاو ىدهلا" )۲۹۰/ ٥۳:۱ ٠٠:١(

a 





 الاب يبنلا تاذ يف ولغلا نم روص





 عورشملا ميظعتلا اپ يبنلا ميظعت نوكي فيك باب []

 :[مامإلا لاق]

 ا هنع ءاج ام لكب ناميإلاب نوكي امنإ ءًاعورشم ًاميظعت 7 يبنلا ميظعتو

 ًاقالطإ مهلضفأو رشبلا ديس هنكلو «ةنسلاو باتكلا ةداهشب ءرشب ةا وهف «طيرفت

 هللا هابح امو «هتريسو هلم هتايح خيرات هيلع لدي امكو ؛ةحيحصلا ثيداحألا صنب

 رشب يف لمتكت مل يتلا :ةديمحلا لاصخلاو «ةميركلا قالخألا نم هب ىلاعت

 قلخ ىلعل كنإ و# :ميركلا هلوقب هبطاخ ذإ «ميظعلا هللا قدصو لاب هيف اهلامتكا

 . # ميظع

 ةحبحصلا" "7/1١ ١//159(.

 ا هميظعت ىف ولغلا نع ىهنلا باب ]

 :[ ڭا لوسر لاق]

 ينذختي نأ لبق ًادبع ينذختا هللا نإف ءيردق قوف ينوعفرت ال !سانلا اهيأ اي»

 . (ًايبن

 [هب هانمجرت امب مامالا هل مجرت]

 ةحيحصلا" ")1١5/1/5(.

ay 1 



 ا يبتلا ميظعت يف ولغلا دسافم نم باب ۴

 ةحيحصلا ثيداحألا در

 :[ £ لوسر لاق]

 :تلقف يبر ىلع تطرتشا ينأ ؟يبر ىلع يطرش نأ نيملعت امأ !ميلس مآ اين

 دحأ اميأف ءرشبلا بضغي امك بضغأو «رشبلا ىضري امك ىضرأ رشب انأ امنإ

 هبرقي ةبرقو ةاكزو ًاروهط هل اهلعجي نأ «لهأب اهل سيل ةوعدب يتمأ نم هيلع توعد
 . (ةمايقلا موي هنم اهب

 :[مامإلا لاق]

 ىضري امك ىضرأ رشب انأ امنإ» :ثيداحألا هذه يف و هلوق نأ ملعا

 ىحوي مكلثم رشب انأ امنإ لق# :ىلاعتو كرابت هللا لوقل ليصفت وه امنإ «..رشبلا
 . ةيآلا €... ىلإ

 اذه لثم راكنإ ىلإ .ءاجوهلا فطاوعلا وأ ءاوهألا يوذ ضعب ردابي دقو

 اذه لثم ىلإ لاجم الو !هب قطنلا نع ههيزنتو ب يبنلا ميظعت معزب ثيدحلا

 ثيدح نم ملسم هاور دقف ؛رتاوتم اندنع وه لب «حيحص ثيدحلا نإف راكنإلا

 دروو ءامهنع هللا يضر رباجو ةريره يبأ ثيدح نمو ءانركذ امك ةملس مأو ةشئاع

 . مهريغو ديعس يبأو ليفطلا يبأو ةرمسو سنأو ناملس ثيدح نم

 ١74(. /؟) " لامعلا زنك " رظنا

 لاب هنع ءاج ام لكب ناميإلاب نوكي امنإ ًاعورشم ًاميظعت لَم يبنلا ميظعتو

 الو طارفإ نود ؛ًالوسرو ًادبع قول هب ناميإلا عمتجي كلذبو ًاتباث ًاحيحص

 ًاقالطإ مهلضفأو رشبلا ديس هنكلو ءةنسلاو باتكلا ةداهشب ءرشب © وهف «طيرفت

 ا ۲۹٤



 هابحامو «هتريسو لا هتايح خيرات هيلع لدي امكو ..ةحيحصلا ثيداحألا صنب

 رشب يف لمتكت مل يتلا :ةديمحلا لاصخلاو «ةميركلا قالخألا نم هب ىلاعت هللا

 قلخ ىلعل كنإ و# :ميركلا هلوقب هبطاخ ذإ ؛ميظعلا هللا قدصو ءب هيف اهلامتكا

 .(ميظع

 /1)"ةحيحصلا" 55/1١ 1/1 (,

 ةو يبنلا ءارطإ نع يهنلا باب 3
 :لاق باطخلا نب رمع نع

 دبع انأ امنإ ميرم نبا ىسيع ىراصنلا ترطأ امك ينورطت ال» :هللا لوسر لاق

 .«هلوسرو هللا دبع اولوقف

 .(حيحص)

 ال يأ ءءانثلا نسح وه ءارطإلا :«لئامشلا» قيقحت يف ساعدلا ذاتسألا لاق]

 نبا وأ اهلإ هولعجف ىسيع انديس حدم يف ىراصنلا تغلاب امك يحدم يفاوغلابت

 .هلإ

 :[الئاق مامإلا هبقعتف

 هل مجرت ام بساني ال امم زو هحدم يف ةغلابملا ىلع ثيدحلا لمح :تلق"

 نأ كلذ اب هعضاوت وهو الأ ء[لئامشلا يف يذمرتلا يأ] هللا همحر فلؤملا

 نم هلثم نع ٌيهنلاف مرحم كلذو «نيدلا يف ولغلاو بذكلاب ةداع نرتقت ةغلابملا

 دارم وه اذه نوكي نأ دعبيف «ىفخي ال امك هعضاوت اهب رهظي ال يتلا رومألا

 يناعم نم وهو ءًاقلطم ينوحدمت ال :دارملا نإ :لاقي نأ ىلوألا لعلف .فلؤملا

 0 0 | ا ا اا



 دس باب نم هلثم نع ىهني دقف ؛لصألا يف ًازئاج ناك نإو وهو ءةغل ءارطإلا
 ىلإ يدؤي دق حدملا باب حتف نإف ءلوصآلا ملع نم مولعم وه امك :ةعيرذلا

 ام ىلإ يعم ىرت الآ ءاولع امإو «ًالهج امإ ؛عقاولا يف دهاشم وه امك عرشلا ةفلاخم

 : الا هدحدم يف مهضعب لاق

 مهيبن يف ىراص تلاه تعد ام عد

 مكتحاو هيفًاحلم تئشامب مكحاو

 : لاه هيف لاق نأ ىلإ هلصوأ فيك

 اهتّرضوايندلا كدوج نمنإف

 ملقلاو حوللا ملع كمولع نمو

 «ةينيدلا ديشانألاب هنومسي اميف ريثك هلثمو ؛ةهادب لطاب وه امب حدم اذهو

 زوجي ال اميف حداملا عوقو ةيشخ ًالصأ زئاج وه امب هحدم نع هتمأ ا هيهنف
 فالخب ءاهربغو بابلا ثيداحأ رئاس هيلع لدي امك لام هعضاوت نم هنأ كشال

 يف هلوق هديؤي . هللا ءاش نإ ىفخي ال نيب اذهو ؛مرحملا حدملا ىلع يهنلا لمح

 :ردقم لاؤس نع باوجلا جرخم جرخ هنآك هنأل 2... دبع انآ امنإ) . ثيدحلا رخآ

 ال ام اولوق يأ .«هلوسرو هللادبع اولوق» :لاقف ؟هللا لوسر اي كحدم يف لوقن اذامف

 ضعب هفصي امم اذه نيأو . هيلع اوديزت الو هب فصنم انأ امم ًاعرش هيف كش

 فلسلا دنع ًافورعم نكي مل امم اهريغو دلاوملاب هنومسي اميف مويلا نيملسملا

 .ءارسإلا ةليل همداخ ناك ليربج نأو ءهللا قلخ لوأ هنإو .رون هنإ :مهلوقك «حلاصلا

 .«راصبألا يلوأ اياوربتعاف# .ليطابألاو حيدامملا نم كلذ وحنو

 ٠۷١( ص)" لئامشلا رصتخم"

 ہا 1



 لا يبنلا حدم يف ولغلا :كرشلا لئاسو نم باب 73
 :[لاق هنأ وي يبنلا نع يور]

 (راق يذ موي ينعي . مجعلا نم برعلا هيف فصتتا موي لوأ اذه»

 (فيعض)

 :[مامإلا لاق]

 نأ رصعلا اذه يف ةيوبتلا ةريسلاو خيراتلاب سائلا ضعب لهج غلب :(هيبنت)

 نم هبلط يواطنطلا يلع ذاتسألا لضافلا انقيدص ىلع هيف دري ًاروشنم عبط مهدحأ

 لامج فصو نم اهيف امل ؛ةيوبنلا ديشانألاب هنومسي ام ةعاذإ نم عنتمت نأ ةعاذإلا

 لثم نم كلذ نم عظفأ وه ام اهيف لب ءو هماقمب قيلت ال تارابعب ةو يبنلا

 هصن ام هترشن يف هيلإ راشملا بتكف «ىلاعتو كرابت هللا نود نم ةا هب ةثاغتسالا

 نوبحصتسي اوناك مهنع هللا يضر ماركلا ةباحصلا (!) يه اهو " :(5 ص)فرحلاب

 (!) نودمضي اوناكو «بورحلاو تاوزغلا يف مهسفنأ ةمدخل مهئاسن ضعب

 برحلا سيطو دادتشا دنع راق يذ موي اوناكو «ماعطلا مهل (!) نوئيهيو ىحرجلا

 سوفنلا يف سامحلا ثعبتو جيزاهأ جزهت ءاسنلا تناك سرفلاو مالسإلا نيب

 رظناف ءقماو ريغ قارف قرافن اوربدت وأ «قرامنتلا شرفنو قناعن اولبقت نإ :اهلوقب

 . !هادم دعبأ ام لهجلا اذه ىلإ

 «سرفلاو نيكرشملا نيب يه امنإو ءسرفلاو مالسإلا نيب ةكرعملا لعج دقف

 نيكرشملا ءاسنل وه امنإو !ةكرعملا كلت يف نيملسملا ءاسنل روكذملا ديشنلا بسنو

 بتك يف يورم وه امك نيملسملا ىلع نيكرشملا نسمحي نك !دحأ ةوزغ يف
 وأ هلهجب ةتبلا هل لصأ ال ام امهنم بكرو «نيتنيابتم نيتثداح نيب طلخ دقف !ةربسلا

 مسي



 - كلذ يف ليلد الو ءةموعزملا ديشانألا زاوج ىلع ًاليلد كلذ نم ذختيل هلهاجت

 يبنلا حدم درجم وه سيل هيفلاخمو يواطنطلا نيب فالخلا نأ ذإ ًاقلطم - تبثول

 كلذ ريغو هيلإ ةراشإلا تقيس امك ًاعرش قيلي ال امم هحدمب نرتقي اميف وه امنإ لب
 " مصيو يمعي ءيشلا كبح " :لاق نم قدص نكلو «هنايبل نآلا لاجم ال امم

 ضرغم ريغ كلذ يف ًاصلخم مهضعب نوكي دقو «ةيوبنلا ديشانألا اوبحأ ءالؤهف

 . ةيعرشلا تافلاخملا نم اهب نرتقا امع كلذ مهامعأف

 " اهومسأ اندض ةلاسر فيلأت يف نيرخآ نيلجر عم كرتشا لجرلا اذه نإ مث

 تالاهجلاو تاءارتفالاب اهوشح " ةباحصلاو نيدشارلا ءافلخلا ةرصن يف ةباصإلا

 ًاباتك مهيلع درلا يف تفلآ نأ ىلع كلذ ينلمحف «ةيارد ةلقو ىوه نع ءيبنت يتلا

 ًاعزوم " ةباحصلاو نيدشارلا ءافلخلا ةرصن معز نم ىلإ ةباصإلا ديدست " هتيمسأ

 مهتاءارتفا ضعب نايب يف يهو ىلوألا ةلاسرلا اهنم ردص لئاسر تس ىلع

 يف نيديعلا ةالص " نأ يف ةئلاثلاو " حيوارتلا ةالص " يف ةيناثلاو :مهئاطخأو

 روبقلا ذاختا نم دجاسلا ريذحت " ناونعب ةسماخلا انردصأ مث " ةنسلا يه ىلصملا

 . " دجاسم

 .(ه:0-59 ء۷٤ /۲)" ةفيعضلا"

 كرشلا لئاسو نم هتوم دعب ة5 يبنلا عامس داقتعا باب 1

 كلم اهب َلَكُو ًايئان يلع ىلص نمو ؛هتعمس يربق دنع يلع ىلص نم»

 .«اعيفش وأ اديهش هل تنكو «هترخآو هايند رمأ اهب ىفكو ؛ نغلبي ہی

4۸ 
 ہا



 :[مامإلا لاق]

 ناكول وهو :ثيدحلا ىلع مدقتملا همالك بقع ةيميت نبا خيشلا لاق :ةدئاف

 امك كلذ عمسي هنأ هيف سيل ءًايثان هيلع ىلص نم ةالص هغلبي هنأ هيف امنإف ًاحيحص

 لهأ نم دحأ هلقي مل اذه نإف ؛(يئانخألا ديري) ضرتعملا اذه نع ًالوقنم هتدجو

 :لاهجلا نيرخأتملا ضعب هلوقي امنإو «ثيدحلا نم ءيش يف فرعيالو «ملعلا

 لوقلاف «هيلع يلصي نم ةالص هينذأب عمسي ةعمجلا مويو ةعمجلا ةليل هنإ :نولوقي
 هنإ ةفورعملا ثيداحألا يف امنإو «لطاب (هيلع) نيلصملا سفن نم كلذ عمسي هنإ

 . ةكئالملا هايإ هغلبت مالسلا كلذكو «هيلع ضرعيو كلذ غلبي

 ةالصلا نم يلع اورثكأ» :ِةكْلاَم هلوق لاهجلا كئلوأ لوق نالطب ديؤيو :تلق

 (؟ 514 ص) مدقت امك حيحص وهو ثيدحلا «... ينغلبت مكتالص نإف ةعمجلا موي

 هيلع يلصملا نم اهعمسي الو هغلبت ةعمجلا موي ةالصلا هذه نأ يف حيرص هنإف

2 
 94/10" ةفيعضلا"

 ؟هيلع ملس نم مالس هتوم دعب صيبنلا عمسي له باب [ ١ "هز

 ؟هعمس نوكي نأ مالسلا ص هدر نم مزلي لهو

 :[ مامإلا لاق]

 يبأ ثيدحو :هربق دنع هيلع مّلس نم مالس ص هعامس ىلع ًاليلد دجآ مل

 "مالسلا هيلع درأ ىتح يحور يلع هللا در الإ يلع ملسي دحأ نم ام" :وهو]:دواد

 .كلذ يف ًاحيرص سيل [(7777) " ةحيحصلا " يف خيشلا هنيب امك نسح هدانسإو

 .(17١ص)"تاومألا عامس مدع يف تانيبلا تايآلا قيقحت"

qa 



 ؟هتوم دعب عمسي لهو ؟هربق يف يح هاب يبنلا له باب 11۳[

 هللا در الإ ةعمجلا موي يلع يلصي دبع نم ام :هانعم اميف لوقب ثيدح :لاؤس

 . يحور يلع

 يحور يلع هللا در الإ يلع ملسي ملسم نم اما ةعمجلا موي شيف ام :خيشلا

 .«مالسلا هيلع درأف

 ام مالسلاو ةالصلا لوسرلا نأب هيلع لدتسا نييفوصلا ضعبف معن :لئاسلا

 كسفن يف اله كحور تنأ «تام ام ءيحور يلع دري ىنعم شبأو :خيشلا

 ثيدح فلاخ هنأل ؛ًايفوص ًامالك هنأ يفكيو يفوص مالك اذه «كيلإ ةدودرم الو

 تيم كنإ# نآرقلا حيرص يف لوقي انبر ناطلس نم اهب هللا لزنأ ام تاهبشب ةعطاقلا

 ؟تيم ىنعم شيإ «نوتیم ؟شيأ مه امك :؛تيم رشبلا رئاسك وه ًاذإف 4نوتيم مہنإو

 قئاقحلا هذه نوركتيأ .ًاعيمج سانلا كلذكو ءأتيم حبصتس :يأ :تومتس :يأ

 ةو ىبنلا نأ ينعي ثيدحلا ؛ثيدحلا نع اهتركذ ىتلا هبشلا هذه لثم تاهبشب

 ماركإلاو لالجلا يذ كبر هجو ىقبيو «توملا هليبس امنإف يح لكو «تام ينعي

 ةالصلا نم يلع اورثكأ) :حيحصلا رخآلا ثيدحلا يف مالسلا هيلع لاق امل كلذلو

 مهف اذام «(َتْمَرَأ دقو كاذ فيك :اولاق ؛«ينغلبت مكتالص نإف :ةعمجلا موي

 هغلبت فيك اوبرغتسا كلذلو «تيم هنأ اومهف ؟اذه مالسلا هيلع هلوق نم ةباحصلا

 #ميمر يهو ماظعلا ييحي نم لاق# ءًاميمر راص :يأ «ينف :يأ ؟مِرَأ دقو هتالص

 حأل صانم ال يتلا ةقيقحلا هذه مالسلا هيلع لوسرلا نع اوقلتي اوناك ةباحصلاف

 هذه اوفرع اوناك *نوتيم مهنإو تيم كنإ# يهو اهيف عقي نأو الإ رشبلا نم

 اج
 ب ہا



 دقو كاذ فيك اولاق«ينغلبت مكتالص نإف ةعمجلا موي ةالصلا نم يلع اورثكألا

 هللا نإ» :لاق ءًاميمر ترصو تيتف يأ تم نم رثكأو تم ًاعبط «تينف يأ تمرأ

 حبصت ال ءايبنألا لك ءايبنألا داسجأف «ءايبنألا داسجأ لكأت نأ ضرألا ىلع مرح

 ؛لبق نم وه امك هربق يف هدسج ا هللا لوسرف كلذلو :نيرخآلا داسجأك ًاميمر

 ءايبنألا رئاسلو لب «مالسلا هيلع هيبتل لجو زع هللا نم همارك هذه ةزجعم هذه

 ءايبنألا نم دحأ هكراشي ال ىرخأ ةماركي مالسلا هيلع هيبن مرك هللا نكلو «ماركلا

 :لاق «تمرآ دقو كاذ فيك :اولاق «ينغلبت مكتالص نإف» :مالسلا هيلع هلوق يهو

 يدسج ءايبنألا رئاسك انآ :يأء«ءايبنألا داسجأ لكأت نأ ضرألا ىلع مرح هللا نإ»

 ملس املك هنأ ىرخأ ةلصخب لجو زع يبر ينافطصا نكلو «يرط يح ربقلا يف

 هيف تباث وهو ثيدحلا اذهو «مالسلا هيلع درأف يحور يلإ هللا در نوملسم يلع

 مهيفو لب «ةماعلا نم ريثك مهوتي ام فالخ مالسلا هيلع لوسرلا نأ ىلع هلالد

 ءاج امك امنإو ؛هيلع نيملسملا مالس عمسي ال ا يبنلا نأ يهو ةصاخلا ضعب

 هلل نإ ؛«(مالسلا يتمأ نع ينوغلبي ءنيحايس ةكئالم هلل نإ) :حيحصلا ثيدحلا يف

 ىلع يلصي ًاملسم اوعمس املكف ؛نيملسملا ىلع نيفاوط ينعي :نيحايس ةكئالم

 ةايحلا هذه نع لصفنا ؛عمسي ال تيملا نأل ؛عمسي ال وهو كلذب هوغلب قلم يبنلا

 نم انركذ اميف مالسلا هيلع هيبن ىفطصا لجو زع هللا نكلو ءاهلك اهتاقلعتمو ايندلا

 نمو «هيلع نيملسملا ىلع مالسلا درو ؛هدسج ىلإ هحور ةداعإب هئيكمت نمو ةايحلا

 مهيلع در «نالف نم هيلع اوملس املكف مالسلا هنوغلبي ةكئالم كانه نأ ًاضيأ كلذ

 .مالسلا
 (8/758::0901957) "روتلاو ىدهلا "

ل
ا
 



 ؟هتوم دعب هدسج يف رقتست ها يبنلا حور له باب ]/١1[

 :[ 29 هللا لوسر لاق]

 «هحور هيلإ درت ىتح احابص نيعبرأ الإ هربق يف ميقيف تومي يبن نم ام»

 (ةليوعو ةلئاع نيب هربق يف مئاق وهو يب يرسأ ةليل ىسومب تررمو

 (عوضوم)

 :[مامإلا لاق]

 در الإ يلع ملسي دحأ نم ام» : لاو هلوق ضراعي ثيدحلا اذه نأ ىرأ انآو

 يقهيبلاو )7١9/1( دواد وبأ هاور . «مالسلا هيلع درأ ىتح يحور يلع هللا

 يف جرخم وهو ؛ةريره يبأ نع نسح دانسإب (07177/7) دمحأو )0/ ۲٤٠١(

 . (؟؟550) " ةحيحصلا " رخآلا باتكلا

 هدسج يف ةرقتسم تسيل و هحور نأ ىلع لدي هنأ ضراعتلا هجوو

 ثيدحلا اذه امنيب لب هيلع نيملسملا مالس دريل هيلإ درت يه لب .فيرشلا

 ولف «هتافو نم ًاحابص نيعبرأ دعب هيلإ درت يبن لك حور نأ ةحارص ررقي عوضوملا

 لب «لوقعم ريغ رمأ اذه ءمالسلا دريل هدسج ىلإ 8 هحور درت فيكف اذه حص

 ىتح ركنملا ثيدحلا اذه الإ وه سيلو ءامهدحأ در نم دبالف ءضقانتلا رهاظ وه

 ينأ ركذأ ال «هب تمهلأ امم هنإف اذه لمأتف ءضراعملا نم يوقلا ثيدحلا ملسي

 . يسفن نمف الإو «هللا نمف اباوص ناك نإف «يلبق دحأل هتيآر

 لاا ۳٦۰ /1)"ةفيعضلا"

 7 ل مل



 يف ولغلا روص نم باب | "]

 رانلا يف هاوبأ نوک راكنإ اب يبنلا تاذ

 :[ ب لوسر لاق]

 «راثلا ىف كابأو ىبأ نإ»

 :[مامإلا لاق]

 قيرط نم (؟1 5 )١/ "ريكانملاو ليطابألا " ىف ىناقروجلا هجرخأ ثيدحلا و

 نم نأ ىلع - اذهك - اهلك لدت ىرخأ ثيداحأ ةلمج يف دنه يبأ نب دواد نع ىرخأ

 نم ريثك نظي امك ةرتفلا لهأ نم سيلو «رانلا يف وهف ًاكرشم ةيلهاجلا يف تام

 هاور ام :ثيداحألا كلت نمو !ةنسلا نم مهب رثأت نمو «مهنم ةعيشلا ةصاخبو «سانلا

 يف :لاق ؟يبأ نيأ هللا لوسر اي :لاق الجر نأ سنأ نع تباث نع ةملس نب دامح

 .فرحب افرح ةمجرتلا ثيدح ركذف :لاقف ءهاعد ىفق املف ءراثلا

 (11/14) دواد ويأو (494/1) ةناوع وبأو (۱۳۴- ۱۳۲ /۱) ملسم هجرخأ

 /؟١؟9/5) ىلعي وبأو ۸ /7) دمحأو ؛هحح صو (۲۳۳ )١/ يناقروجلاو

 دامح نع قرط نم (۱۹۰ /۷) يقهيبلاو (ناسحإلا- 01/8) نابح نباو 5

 (۱۸) مقرب لوألا دلجملا يف مدقتملا صاقو يبأ نب دعس اهنمو . هب ةملس نب

 ثيدح ىنعمب هنإف كانه هببس عجارف .«رانلاب هرشبف رفاك ربقب تررم امثیح» :ظفلب

 . هلمأت نمل ةمجرتلا

 يف يبر تنذأتسا» :همأ ربق راز امل لاو هلوق عوضوملا اذهب لصتي امم نإو

 . ثيدحلا «.. يل نذأف ءاهربق روزأ نأ يف هتنذأتساو «يل نذأي ملف اهل رقغتسأ نأ

 نم ١817 -١188( ص) " زئانجلا ماكحأ " يف جرخم وهو «هريغو ملسم هاور

ل
ا
 



 . ءاش نم امهعجاريلف ؛ةديربو ةريره يبأ ثيدح

 . ةكربو ريبك ريخ انركذ اميفو «ةريثك بابلا اذه ىف ثيداحألاو

 مهدنع دادعتسا ال مويلا لبقو مويلا سانلا ضعب نأ ملسملا خألا اهيأ ملعاو

 يدلاو ىلع رفكلاب مكحلا نم اهيف ام ينبتو ؛ةحيحصلا ثيداحألا هذه لوبقل

 دشأ ركنتسيل مالسإلا ىلإ ةاعدلا نم هنأ نظي نم مهيف نإ لب اب لوسرلا

 اذه نأ يداقتعا يفو !ةحيرصلا اهتلالدو ثيداحألا هذه ركذل ضرعتلا راكنتسالا

 امك - اذهو ءاهب اوقدص نإ اهلاق يذلا لاب يبنلا ىلع مهنم بصني امنإ راكنتسالا

 اذهو ءاهوححصو اهوور نيذلا ةمئآلا ىلع :لقألا ىلع وأ «حاوب رفك - رهاظ وه

 ىلإ مهل قيرط ال هنأل «مهنيدب نيملسملا كيكشت هنم مزلي هنأل «حارص رفك وأ قسف

 ريصب ملسم لك ىلع ىفخب ال امك ۶# مهيبن قيرط نم الإ «هب ناميإلاو هتفرعم

 سانلاو - مهئاوهأو مهقاوذأو مهفطاوعل اهتقفاوم مدعل اهب اوقدصي مل اذإف «هنيدب

 درل ادج ميظع باب حتف كلذ يف ناك - فالتخالا دشأ نوفلتخم كلذ يف

 يلتبا نيذلا باتكلا نم ريثك نم مويلا دهاشم رمأ اذهو «ةحيحصلا ثيداحألا

 ال نمم مهلاثمأو نانملا دبع نباو قيلبو يديوهلاو يلازغلاك مهتاباتكب نوملسملا

 !مهؤاوهأ الإ اهفيعضتو ثيداحألا حيحصتل مهدنع نازيم

 - هيلإ نيبستنملا ضعب مالقأب مدهي نأ هنيد ىلع قفشملا - ملسملا اهيأ ملعاو
 نم وه امنإ :مهناميإ وأ صاخشأ رفكب رابخإلا هيف امم اهوحنو ثيداحألا هذه نأ
 كلذ ملأ# :ىلاعت هلوقل «لوبقلاب اهيقلتو اهب ناميإلا بجي يتلا ةيبيغلا رومألا

 امو# :هلوقو (۴-٠:ةرقبلا)# بيغلاب نونمؤي نيذلا نيقتملل ىده هيف بير ال باتكلا

 #.. مهرمأ نم ةريخلا مه نوكي نأ ارمأ هلوسرو هللا ىضق اذإ ةنمؤم الو نمؤمل ناك

 امهل ثلاث ال نيرمأ دحأ هنم مزلي اهب ناميإلا مدعو اهنع ضارعإلاف ء(١۴ :بازحألا)

 ہا ٤



 ؛مدقت امك تاقثلا اهتاور بيذكت امإو ءب يبنلا بيذكت امإ :- رم امهالحأو -

 اهنولوأتي وأ ثيداحألا هذه نوركني نيذلا ضعب نأ ملعأ اذه بتكأ نيح انأو

 امنإ هلئاسر ضعب يف - هنعو انع هللا افع - يطويسلا لعف امك ًالطاب ًاليوأت

 نوكي نأ نوركنيف ؛هايإ مهبحو ب يبنلا ميظعت يف مهولغ كلذ ىلع مهلمحي
 !! 2و هتم امهيلع قفشأ مهنأكف ءامهنع هسفن وه ربخأ امك او هاوبأ

 ةنسلأ ىلع روهشملا ثيدحلا ىلإ كلذ يف نكري نأ مهضعب عروتي ال دقو

 ثيدح وهو ؛هيوبأ :ةياور يفو ؛همأ هل هللا ايحأ لاب يبنلا نأ هيف يذلا سانلا ضعب

 يبهذلاو ركاسع نباو «يناقروجلاو ينطقرادلاك ملعلا لهأ دنع لطاب عوضوم

 " باتك تئش نإ هل عجارو ؛هعضوم يف نيبم وه امك مهريغو «ينالقسعلاو

 ۲۲۲ )١/ يئاويرفلا نمحرلا دبع روتكدلا قيلعتب يناقروجلل " ريكانملاو ليطابألا

 ثيدح اذه " )١/ ۲۸٤(: " تاعوضوملا " يف يزوجلا نبا لاقو (50؟94-

 َمِلَعَل ملِع هل ناك ول ذإ «ملعلا ميدع «مهفلا ليلق هعضو يذلاو «كش الب عوضوم

 يفكيو «ةنياعملا دنع نمآ ول لب ال ءةعجرلا دعب نمؤي نأ هعفتي ال ًارفاك تام نم نأ

 :"حيحصلا" يف ةو هلوقو ؛«رفاك وهو تميف# :ىلاعت هلوق ثيدحلا اذه در يف

 . «يل نذأي ملف يمأل رفغتسأ نأ يبر تنذأتسا

 يناميلا نمحرلا دبع خيشلا ةزيجو ةعصان ةرابعب ءالؤه يف لوقلا نسحأ دقلو

 مامإلل " ةعوضوملا ثيداحآلا يف ةعومجملا دئاوفلا " ىلع هقيلعت يف هللا همحر

 ىطختيف «سانلا ضعبب ةبحملا حمجت ام اريثك " :(7377ص) لاقف «يناكوشلا

 ." ناعتسملا هللاو «ةيعرشلا ةبحملل فانم كلذ نأ ملع قفو نمو ءاهبراحيو ةجحلا

 حيحصت ىلإ لام هنإف ؛هنع هللا افع يطويسلا ةبحملا هب تحمج نممو :تلق

 " ءىلآللا " هباتك يف لواحو «مدقت امك ءاملعلا رابك دنع لطابلا ءايحإلا ثيدح

ل
ا
 



 «خوسنم هنأب ؛هانعم يف امو ناذئتسالا ثيدح نيبو هنيب قيفوتلا (۲۹۸ - )۱/ ۲٣۰

 كلذو !ماكحألا يف امنإو رابخألا يف عقيال خسنلا نأ لوصألا ملع نم ملعي وهو

 كلذ خسني مث رانلا يف هنأ صخش نع قودصملا قداصلا ربخي نأ لقعي ال هنأ

 . ءاملعلا ىدل فورعم رهاظ وه امك !ةنجلا يف هنإ :هلوقب

 قباطملا سنأ نع ملسم ثيدح ركذ نع ضرعأ هنأ كلذ يف هحومج نمو

 ملقلا هب طتشا دق هنإ لب ةراشإ ىندأ هيلإ رشي ملو ءًاقلطم ًاضارعإ ةمجرتلا ثيدحل

 وهو !ةملس نب دامح ةياور يف مهضعب مالكب اقلعتم فعضلاب هيلع مكحف ءالغو

 نبا لاق لب ؛ةحيحص تباث نع هتياور نأو «مهتاقثو نيملسملا ةمئأ نم هنأ ملعي

 ني دامح مث «ناميلس مث ؛دامح تباث باحصأ تبثأ :امهربغو دمحأو ينيدملا

 . حاحص يهو ءديز

 - ءايحإلا ثيدح يف هل ةلاسر يف ادج ًاميدق هتأرق تنك روكذملا هفيعضتو

 ءاش نم اهعجاريلف «هراوع عيتتأو .همالك لقنأل نآلا يدي اهلوطت الو - دنهلا عبط

 يف اضيأ هركذ نع ضرعأ هنأ تظحال يننأ هايإ هفيعضت راثآ نم ناك دقلو . تبثتلا

 "هتدايز "و " ريغصلا عماجلا " لثم بدو بهام لكل ةعماجلا هبتك نم ءيش

 الو لوح الو «ناعتسملا هللاو " لامعلا زنك " هنم الخ كلذلو !" ريبكلا عماجلا"و

 . هللاب الإ ةوق

 ىلع قيدصتلاو ناميإلا مدق يذلا يقهيبلا ظفاحلا نيبو هنيب قرفلا لمأتو

 :هبقع لاق .««حافس ريغ حاكن نم تجرخ» :ثيدح ركذ امل هنإف .ىوهلاو ةفطاعلا

 يبأ ثيدحو اذه سنأ ثيدح قاس مث :" .. انربخأ ام ليلدب ؛نيكرشم اناك هاوبأو "

 . لج همأ ربق ةرايز يف مدقتملا ةريره

 .( 1مل - ؤالا/ ١/ /5)"ةحبحصلا"

 ہا



 يو ىبنلا تاذ ىف ولغلا روص نم باب . ]

 كلذ يف ةصقلا عضو نايبو هب اهناميإو اهتوم دعب همأ ءايحإ ءاعدا
 "ىربكلا صئاصخلا" هباتك ألم دق هللا همحر يطويسلا نأ ىلع مامإلا ملكت]

 :[لاقف كلذ ىلع ةلثمأ برضب أدب مث ةعوضوملاو ةفيعضلا ثيداحألاب

 ةعوضوم ةصق يهو ۲۸٠(« ص ”ج) هب اهناميإو كلم يبنلا مأ ءايحإ ةصق...

 .مهريغو ةيميت نباو يزوجلا نباك ءاملعلا نم نيققحملا دنع ةلطاب

 ."رانلا يف كابأو يبأ نإ" :هل لاقف هيبأ نع هلأس نمل إو هلوق اهلطبي اممو

 ضعب يف هلعأ يذلا يطويسلا تنعت مغر «حيحص ثيدح وهو «هريغو ملسم هاور

 نم سيل هنأ فشكت يتلا دهاوشلا ضعب هلو اميس الو ءحدقي ال امب هلئاسر

 عماجلا" يف هدروي مل هيلع كلذ بلغامل كلذلو ءىوهلا الول هفيعضت نكمملا

 .ةمالسلا هللا لأسن "هيلع ةدايزلا" ىف الو "ريغصلا

 اذه ىلع هل اًقيلعت هللا همحر يناميلا نمحرلا دبع خيشلا هلاق ام نسحأ امو

 :( ۲۲ص ) (ةعوضوملا ثيداحألا) يف يناكوشلا هدروأ دقو «ثيدحلا

 قفو نمو ءاهبراحيو ةجحلا ىطختيف سانلا ضعبب ةبحملا حمجت ام ًاريثك"
 "ناعتسملا هللاو ةعورشملا ةبحملل يفانم كلذ نأ ملع

 ةيادب قبقحت"
 .(7١-5١ص)"لوسلا

 بتكملا عبط نم (1)

 .[هنم] يمالسإلا

ا
 



 : واب يبنلا يف ولغلا روص نم باب 1
 تاوذلا لبق َقِلَخ هنأ داقتعا

 :[لاق هنأ ب يبنلا نع يور]

 «نيطلاو ءاملا نيب مدآو ًايبن تنك

 (عوضوم)

 :هلثمو

 (نيط الو ءام الو مدآ الو ًايبن تنک»

 (عوضوم)

 :[ مامإلا لاق]

 7١7( ص) " ةعوضوملا ثيداحألا " ليذ يف يطويسلا هلبق يذلاو اذه ركذ

 ال :(4 ص) يركبلا ىلع هدر يف ةيميت نبا لاق دقو «هرقأو ءةيميت نبا نع ًالقن

 ؛لطاب هانعمو ؛هركذي مل نيثدحملا نم ًادحأ نإف ءلقع نم الو لقن نم ال ءهل لصأ
 ناك امنإو :بارتو ءام نيطلا نإف ءطق نيطلاو ءاملا نيب نكي مل مالسلا هيلع مدآ نإف

 .دسجلاو حورلا نيب

 هتاذ نأو ًادوجوم ذئنيح ناك 4# يبنلا نأ نومهوتي لالضلا ءالؤه مث

 هنأ هيف ثيدح لثم «ةارتفم ثيداحأب كلذ ىلع نودهشتسيو «تاوذلا لبق تقلخ

 . رونلا كلذ تنك انأ ليربج اي :لاقف «شرعلا لوح ًارون ناك

 . ليربج هب هيتأي نأ لبق نآرقلا ظفحي ناك أ يبنلا نأ مهدحأ يعديو

 اذه يف حيحصلا وه اذه نأ ىلإ " دسجلاو حورلا نيب ناك امنإو " :هلوقب ريشيو

 يا



 امك دانسإلا حيحص وهو " دسجلاو حورلا نيب مدآو ايبن تنك ":هظفلو ثيدحلا

 )١1865(. " ةحيحصلا ' ىف هتنيب

 ةفيعضلا" ")1/ ٤۷۳-٤۷٤(.

 هللا قلخ لوآ 22ج ىبنلا له باب 1

 :[مامإلا لاق]

 " ةنسلا " يف دمحأ هاور . (دسجلاو حورلا نيب مدآو ايين تنك» :ةلكلِي ..[لاق]

 . رجفلا ةرسيم نع ١١١( ص)

 ؛ىلاعت هللا قلخ لوأ لاب يبنلا نأ ىلع هيف ةلالدال نكلو «حیحص هدئسو

 . لمأت ىندأب رهاظ اذهو . ضعبلا نظي امل ًافالخ

 ١١١(. /۲)"ةفيعضلا"

 ؟قلخلا لوأ وه لهو ؟رون نم ص ىبنلا قلخ له باب ]٠377[

 نأ ىلإ ةيدقعلا -هللا همحر-يوارعشلا خيشلا ءاطخأ ضعب ىلع مامإلا ملكت]

 :[لاق

 يف يلاعت لاق امك ... لوسر وه مالسلا هيلع دمحم نأ :لوقي هدئاقع نم

 لف وأ تام نيك لسا لبق نم تلح دق لوسا دَ امو :ميركلا نآرقلا
 :هتعمس اذه نكميو نولوقي «ةيآلا رخآ ىلإ (1؟4:نارمع لا)4ْمُكَباَقْعَأ َلَع ْمُتْبَلَمْلا ر نو

 ؟ال وأ ءىشلا اذه تعمس هللا رون نم قلخ دمحم

 اي كيبن رون هللا قلخخ ام لوأ" :لوقي دوجوم ندرألا يفو «دوجوم ايروس يف

ل
ا
 



 لطبأ نم اذهو !؟تيأر :- اهيلجر ىلع - :نولوقي ... تتأ «هه :خيشلا

 حيحص ثيدحلاو ملقلا هللا قلخخ ام لوأو «هرون نم اًدمحم هللا قلخ فيك «لطابلا

 وه ام :لاق ؟بتكأ ام :لاق «بتكا :هل لاقف «ملقلا هللا قلخ ام لوأ» :اًّقنآ هتركذ امك

 نب هللا دبع نب دمحم هنأ لوسرلا ... فرعن نحن كلذ دعب «ةمايقلا موي ىلإ نئاك

 لاح لك ىلع وه نكل .بسنلا وأ دنسلا عطقني كلذ دعبو ءاذكهو «بلطملا دبع
 يف مالسلا هيلع لاق امك مكلك هنآل ؛مالسلاو ةالصلا هيلع مدآ ؟وه نم لوألا هدج

 مدا نيبو هنيبو دمحم اذإ فيك (بارت نم مداو مدا نم مكلك» :حيحصلا ثيدحلا

 ال ريبك خم دبرت ..ناميإ ديرت هذه ءرون نم قلخ ءالؤه لبق وه مث ءدج مك هللا
 ضعبو نيملسملا ةماع امأ تافارخلا هذه لثمب نمؤي هنأ «نوكلا اذه يف هل دوجو

 .ةفارخلا هذهب نمؤي يوارعشلا خيشلا مهنمو دهاش تنأو مهنم ةصاخلا

 الو ةعبرألا ننسلا يفالو ملسم يفالو يراخبلا يف وه ال ثيدح اذه

 خاخممأ يف ريبعتلا حص اذإ الإ اًقالطإ ثيدحلا اذهل لصأ ال ةئامعبرألا الو نيعبرألا

 ؟مالسإلا وه ام ءطقف كانه دوجو هل اذه «نيفرخملا

 هيومتلاب سيل ةباحصلا لاق هلوسر لاق هللا لاق مالسأإلا

 .هللا همحر ميقلا نبا لاق ام رخآ ىلإ

 (ة ئه: /50) "روللاةلح"

 ؟رون و لوسرلا له باب 1

 :[مامإلا لاق]

 هلوقب لوقلا اذه انلطبأو ءرون مالسلا هيلع لوسرلا نأب :لاق نم لوق [اَنْدَدَر

 يا



 وهف (١١1:فهكلا#ٌدِحاَو لإ مكا انآ لإ ىعوُب ْمُكَلْتِم ر ان اإ لق# :ىلاعت

 لمحت امك همأ هيف تلمح :ينعي ءرشبلا قلخ امك قلخ امامت رشبلاك مالسلا هيلع

 يف تأر اهنأ ىوس ءاهدلو مآ لك عضت امك هتعضوو ءرهشأ ةعست تاهمألا لك

 حرجيو «ضرميو برشيو لكأي نوملعت امك ناك مالسلاو ةالصلا هيلعف «مانمك

 يحولا نم هللا هافطصا امب الإ ًاقالطإ مهنع فلتخي ال رشب وهف «هرخآ ىلإ ..و ..و

 .ةلاسرلاو ةوبثلاو

 00 211:5 /۳۲۲ /) "رونلاو ىدهلا"

 ؟رونلا نم لِي يبنلا قلخ له باب .]

 ؟هللا قلخ لوأ يدمحملا رونلا لهو

 :[ 20ج هللا لوسر لاق]

 . «نوكي ءيش لك بتكي نأ هرمأو ملقلا ىلاعت هللا هقلخ ءيش لوأ نإ

 :[ لاق مثءهب هانمجرت امہ مامإلا هل مجرت]

 ىف ةخسار ةديقع كلذ راص ىتح سانلا هلقانتي ام در ىلإ ةراشإ ثيدحلا ىف

 هدرفت ائلعلو هدانسإ فورعم ريغ قازرلا دبع ثيدحو ؛ةحصلا نم ساسأ كلذل

 . ىلاعت هللا ءاش نإ " ةفيعضلا ثيداحألا " يف مالكلاب
 .(؟ هرمز هال / 1/170" ةحيحصلا'"

 سس



[1Yo]هنم باب  

 :[ لاپ هللا لوسر لاق]

 مالسلا هيلع مدآ قلخو مومسلا ران نم سيلبإ قاخو رون نم ةكئالملا تقلخ»

 . (مكل فصو دقامم

 :[ مامإلا لاق]

 ام لوأ " :سانلا ةنسلأ ىلع روهشملا ثيدحلا نالطب ىلإ ةراشإ هيفو :تلق

 نم قلخ لو هنأب لوقت يتلا ثيداحألا نم هوحنو ؛" رباج اي كيبن رون هللا قلخ

 ءرون نم اوقلخ نيذلا مه طقف ةكئالملا نأ ىلع حضاو ليلد ثيدحلا اذه نإف ءرون

 .نيلفاغلا نم نكت الو هبنتف «هیثبو مدآ نود

 "الصحبحة"١/ ۲/ 45١ (.

 امل ةنيدملا يف ءيش لك او يبنلا ةءاضإ له باب 1

 ؟ةيونعم وأ ةيدام ةءاضإ اهلخد

 نم خيش اناتآ !كملسي هللا اندنع هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا :لاؤس

 هللا ءايبنأ ميظعت :اهناونع ةرضاحم هل تناكو ؛ناحطلا ميحرلا دبع همسا بيرق

 «نسحلا قيرب انيظحو ءاسن انك انتيل :هلوق ةرضاحملا سفن يف هلاق ام ضعب نمو

 هيلعن انحسمل نيسحلا انكردأ ول هللاوو :هلوقو ءٌرظن ول ةليل ..نسحلاب ظحي نم
 .رخفو انل فرش كلذ يفو اناحلب

 امدنع مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نإ :حيحص دانسإب سنأ نع تبث :هلوقو

 .تقرشأو إو يبنلاب ترونت امل ءيش لك اهيف ءاضأ ةنيدملا لخد

 ۳۱۲ ا



 رشع يداحلا ءزجلا يف ءالبنلا مالعأ ريس يف يبهذلا مامإلا لقني :هلوقو

 ةدابع لدعت دمحأ مامإلا ىلإ ةرظن :لاق هنأ ملعلا ةيلط ضعب نع )١١١( ةحفص

 :لاقو ؛يغبني ال ولغ اذه :هلوقب ةلمجلا هذه ىلع يبهذلا مامإلا قلع «رثكأو ةنس

 .يغبني امم هنإو ولغب سيل هللاو

 ترظن ةوسقو روتف يبلق يف تدجو اذإ :لوقي قداصلا رفعج ناك :...لاقو

 ..هب ىفشتسي انتمئأ ىلإ رظنلا :لاقو «عوبسآ تدهتجاف عساو نب دمحم هجو ىلإ

 .هظعوو هظفل كعفني مل هظحل كعفني مل نم :نولوقيو «هللاب ركذي ..هب ىوادتي

 ..هللا انركذ هركذن امدنع ركذلا سلاجم يف دمحأ ركذ :هلوقو

 ىلإ ةرظنلاو «نينسلا فالآ ةدابع لدعت ةو يبنلا هجو ىلإ ةرظن :هلوقو

 .نينسلا فالآ ةدابع لدعت نيبيطلا ةباحصلا

 ديز نمحرلا دبع خيشلا همساو :لوقي خويشلا ضعب خيشلا اذه لباق

 :يأ «لوقي ناكو ؛هدي تلبق الإ هتيأر ام هللاوو :هل تلقو هتلباق :لوقيو ؛نيدباعلا

 جحأل تبهذ اذإ يدصاقم نم :ميحرلا دبع خيشلل لوقي - نيز نمحرلا دبع خيشلا
 انتلود يف ىوتسم ىلع فورعم !انخيش اي خيشلا اذهو «يطبقنشلا مامإلا ةيؤر

 ؟اذه ىلع درلا امو مكيأر امف :هل نو رضحي ملعلا ةبلط لكو ؛رطق

 ءارهلا اذه لثمل كدرسب انيلع ليطت نأ يغبني ناك ام «كيف هللا كراب :خيشلا

 :ًالوأ :لوقأ ناحطلا نع هتيكح يذلا سنأ ثيدح ءانثتساب :لوقأس امل هبتناف

 وه :ينعي ةيونعم ةءاضإ يه ةءاضإلا نكلو حيحص ثيدح ًالعف وه سنأ ثيدح

 مويلا راونألا تقفطأ اذإ ملعت امك ةنيدملاف الإو ؛مالسإلا رون راشتنا نع ةيانك

 ثيدحلا يف ءاج دقو ؛مالسلا هيلع لوسرلا دهع يف نأشلا ناك امك ةملظم اهارنسف



 نكت ملو :تلاق ةليل تظقيتسا اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع ةديسلا نأ حيحصلا

 تعقوف مالظ ليللاو هنع ثحبت تذخأف اهبناجب اهيبن دجت مل ءلئموي حيباصملا

 مهللا» :لوقي وهو ناتبوصنم هامدقو هتالص يف دجاس وهوا يبنلا ىلع اهدي

 ال كنم كب ذوعأو :كتبوقع نم كتافاعمبو «كطخس نم كاضرب ذوعأ ينإ

 ىده رون كش الباك لوسرلاف «كسفن ىلع تينثأ امك تنأ كيلع ًءانث يصحأ

 بلق ىلع ىلاعتو كرابت هللا هلزنأ يذلا رونلاو ىدهلا ببسب مجعلا مث برعلا هب هللا

 الإو ةيدام ةءاضإ يه سنأ ثيدح يف ةروكذملا ةنيدملا ةءاضإ نكت ملف «لوسرلا

 اهنكل «ثيبلا يف ..ةفرغلا يف يلصي وهو ةو اهيبن ىرت ةشئاع ةديسلا تناك

 ءانثتساب :لوقأف ٍلئموي حيباصملا مهدنع نكت مل هنأل ؟مل هرت مل اهنأب تحرص

 .لجرلا هرسفي امك سيل هانعمو حيحص سنأ ثيدحف ءارهلا كاذ نم سنأ ثيدح

 بجيو ءاره هلك هنع هتيكح يذلا مالكلا :ءانثتسالا اذهل يريركت دعب لوقأ

 .انحط نيناحطلا نم نحطي نأ

 ؟باوجلا تعمس

 ؟اريخ هللا مكازج ملعلا ةبلط نوحصنت اذام :ةلخادم

 ةنسلاب رتستيو عدتبم يفوص هنآل ؛ًاسرد لجرلل اورضحي الأ مهحصنأ :خيشلا

 .هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو ءاهب لهاج وهو

 .هتاكربو هللا ةمحرو مالسلا مكيلعو :ةلخادم

 .ةيدوعسلا يف اذه ٌرِيْصَي ناك ام ميحرلا دبع اذه :ةلخادم

 .ءالؤه ةيحلصم يخأ اي ءالؤه ءمعن ناك ام :خيشلا

 (07 1:70:08 /801)"رونلاو ىدهلا"

 ۲۱۴ ا



 دومحملا ماقملا وه ام باب ]۷ 

 ؟شرعلا ىلع هسولج وه لهو ةو انيبنل

 :[لاق هنأ اب يبنلا نع يور]

 .«شرعلا ىلع ىلاعت هللا يأ ينسلجيلا

 (لطاب)

 :[مامإلا لاق]

 سنوي نب دمحأ نع نيقيرط نم (راصنآلا عبط )٠١ "ولعلا " يف يبهذلا هركذ

 دنع انأ انيب :لاق دوعسم نب هللا دبع نع قيلط نب ثعشأ نع رمحألا ةملس نع

 :لاق #ادومحم اماقم كبر كثعبي نأ ىسع# تغلب ىتح هيلع أرقأ ةا هللا لوسر

 وه دومحملا ماقملا نأ " حاحصلا " يف تبث هنأ [..هنالطبل ىلع لدي اممو هركذف

 . هلام انيبنب ةصاخلا ةماعلا ةعافشلا

 ٠٠٠١(. /۲)"ةفيعضلا"

 هنم باب ]۱۳۷۸1[

 :[لاق هنأ اب يبنلا نع يور]

 .«ريرسلا ىلع هعم ينسج :لاق ؛4 ًادوُمَحم ًاماَقَم كبَر َكَتَعْبَي نأ ىَسَعل»

 .(لطاب)

 :[مامإلا لاق]

 "يراخبلا" يف اهضعب ةباحصلا نم عمج ثيداحأل فلاخم لطاب ثيدح اذه

 نإ عجارو . ةمايقلا موي ىربكلا لاب هتعافش وه دومحملا ماقملا نأ :(5718)



 "ةحيحصلا"و :.( ١8و 8١ 5و ۷۸۹و ١۷۸و ۷۸٤ /؟) "ةنجلا لالظ" تتش

 . )5//١919( "روثنملا ردلا" و ((۲۳۷ ۰و ۲۳۹

 /۱۳)"ةغيعضلا" ٤۳/۲ 1١44-1١ (.

. 

L141حصي الو اب يبنلل تبثآ ام باب  

 :[مامإلا لاق]

 يفرط ىلع[ اب يبنلا تايص وصخ تابثإ ةلأسم يأ 1 ةلأسملا هذه يف سانلاو

 ريغ اهنأل امإ ةحيحصلا ديناسألاب ةتباثلا هتايصوصخ نم ًاريثك ركني نم مهنمف «ضيقن
 تبثي مل ام مالسلا هيلع هل تبثي نم مهنمو !هيدل ةلوقعم ريغ اهنأل امإو «همعزب ةرتاوتم

 ال لمرلا يف راس اذإ هنإو ضرألا يف هل لظ ال هنإو .تاقولخملا لوأ هنإ :مهلوق لثم

 . ليطابألا نم كلذ ريغو هيلع ملع رخصلا ىلع ساد اذإ امنيب ءهيف همدق رثؤت

 ةنسلاو نآرقلا صنب رشا يبنلا نإ :لاقي نأ كلذ يف طسولا لوقلا و

 هب حص ام الإ تايصوصخلاو تافصلا نم هل ىطعي نأ زوجي الف ؛ةمألا عامجإو

 ةفسلفب هدر زجي ملو «هل ميلستلا بجو كلذ تبث اذإف ءةنسلاو باتكلا يف صنل
 رضاحلا رصعلا يف رشتنا دق هنأ هفسؤملا نمو ءاومعز ؛ةيلقع وأ ةيملع ةصاخ

 ىتح «سانلا ضعب نم درت ةهبش ىندأل ةحيحصلا ثيداحألا در ًافيخم ًاراشتن

 نم هريغ ثيداحأ ةلماعم مالسلا هيلع هثيداحأ نولماعي مهنأ سفنلا يف موقي داكيل

 ءاوؤاش ام نوعديو ءاوؤاش ام اهنم نوذخأي مهف :نيموصعم اوسيل نيذلا رشبل

 هلل انإف !ةريبك ةيعرش بصانم ىلوتي مهضعبو «ملعلا ىلإ نومتني ةفئاط كئلوأ نمو

 . نيلاغلاو نيلطبملا نيقيرفلا رش نم انظفحي نأ ىلاعت هلأسنو «نوعجار هيلإ انإو

 الصحبحة)1١/75957/1١(.
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 ؟بيغلا © يبنلا ملعي له باب [170]

 :[مامإلا لاق]

 «يحولاب رشبلا ىلع زيمم مالسلا هيلع هنأ...نيملسملا رشعم اندنع رمألا

 ةروس رخآ يف لاقف سانلل ةقيقحلا هذه نيبي نأ - ىلاعتو كرابت - هللا هرمأ كلذلو

 ناك اذه ىلعو داو هَل ْمُكَِإ انآ لإ ىحوُي کم رک انآ اإ لقال :فهكلا
 ٍنَع قطني اَمَو## :لجو زع هبر هفصو امك هنأل أطخلا نم ةمصعلا ةفص هلي همالكل

 ةيعرشلا ماكحألاب ًاروصحم يحولا اذه سيلو 4ىَحوُب ّيْحَو اَّلَِّوُه نإ «ىّرحلا

 ال ناك نإو ص وهف «ةيبيغلا رومألا اهنم ةعيرشلا نم ىرخأ يحاون لمشي لب ءطقف
 نم ُتْرَئْكَتْساَل َبْيَعلا ُمّلْعَأ ُتْنُك ولو :هنع هللا هاكح اميف لاق امك بيغلا ملعب

 هللا نإف (1807:فارعألا) نومو مْوَقِل ديِشَبَو ٌريَِ الإ انآ نإ ٌحوّسلا َيِنَسَم اَمَو ريل

 لاَع# ىلاعتو كرابت هللا لوق يف حيرص اذهو تابيغملا ضعب ىلع هعلطي ىلاعت

 وطين اَلَول :لاقو ٍِلوُسَر ْنِم ىَقَتْرا نَم الإ ءاَدَحَأ هْيَع َلَع ٌرهْظُي ااف ٍبْيَملا
 .(ءاش ا الإ دلع ْنِم ِءْيَتب

 ىلاعت هللا نكلو هسفنب بيغلا ملعي ال 8896 يبنلا نأ هداقتعا بجي يذلاف

 ىلع انرهظي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص وه مث ءانع ةبيغملا رومألا ضعبب ُةُمِلْعُي
 رشحلا نم ةرخآلا رومأ تاليصفت نم هملعن امو ءةنسلاو باتكلا قتيرطب كلذ

 امو ناك امو «ةداملا ءارو امم كلذ ريغو نجلاو ةكئالملا ملاع نمو رانلاو ةنجلاو

 انغّلب مث ءاهيلع هيبن ىلاعت هللا رهظأ يتلا ةيبيغلا رومألا نم الإ وه سيل «نوكيس
 ولو !؟بيغلا نع ربخي هنأل هئيدح يف ملسم باتري نأ اذه دعب حصي فيكف ءاهايإ
 نم اهلك يه ءديزت وأ ًاثيدح ةئاملا غلبت دق ًادج ةريثك ثيداحأ در هنم مزلل اذه زاج

 ام نأ مولعملا نمو ءنالطبلا رهاظ اذه لثم درو ءهتلاسر قدصو كَ هتوبن مالعأ
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 نبا ظفاحلا اهيلإ راشملا ثيداحألا هذه ىصقتسا دقو «لطاب وهف لطاب هنم مزل

 تانتاكلا نم إو هب ربخأ ام باب " :لاقف ًاصاخ ًاباب اهل دقعو هخيرات يف ريثك

 يف اهركذ مث " ءاوسب ءاوس هب ربخأ ام قيط تعقوف اهدعبو هتايح يفو ةلبقتسملا

 دجي ١817-١57( /5) «ةياهنلاو ةيادبلا» يف ءاش ..[ْنَم] اهعجاريلف ةريثك لوصف

 يتلا رس مآ ذو :لوقي ذإ ميظعلا هللا قدصو «ىلاعت هللا نذإب ًارونو ىده كلذ يف

 ْنَع َضَرْغَأَو ُهَضْعَب فرع ِهْيََع هللا ُهَرَهْظَأَو هب ثابت اک اًيِدَح ِهِجاَوْرَأ ضب لإ

 ناگ اَمَو]ل :لاقو . ايبا ميِلَعلا َنَأَبَت َلاَق اَذَه َكَبْنأ ْنَم ْتَلاَق وب اهب ااف ضب

 ام بذ يحوي اًلوُسَر لري وأ باج ِءاَرَو ْنِم وأ اخو ا هللا ُهمَلَكُي نأ ربل

 بالا اَم يرذت كنك ام اتما نِي اَحوُر كيل اَنْيحْوَأ َكِلَدَكَو يک لع هن ءاَكَي

 ارم لإ يده كلَ انواع ئم اكل نم هب يابت ارو هالَعَج نکو نالا الو
 يصك هللا لإ الآ ضْزَألا يفامَو ِتاَواََّسلا يف ا ةَ يذلا هللا ٍطاَرِص ؛ميِقّتْسُم

 ٠ .«زوقألا

 غيزلا نم مهل ةمصع نكي مهبولقب هوربدتيلو مهبر باتك نوملسملا أرقيلف
 : والم لاق :لالضلاو

 اولضت نل مكنإف هباوكسمتف مكيديأب هفرطو ؛هللا ديب هفرط نآرقلا اذه نإ

 . دبا هدعب اوكلهت نلو

 (151- 189 ص)" ينابلألا ثالاقم "

 مقر ١ ج) ةحيحص يف نابح نباو (٤۷ص) " ليللا مايق" يف رصن نبا هجرخأ «حيحص ثيدح )١(

 دانسإب ريبكلا يف يناربطلا هاور) )١/ 5٠(: "بيغرتلا" يف يرذنملا لاقو «حيحص دنسب ( ۲

 .[هنم].(ديج

 ۳۱۸ ا



 لوقلا قالطإ حصي ال باب ]3

 تانئاكلا عيمج َمِلَع ا يبنلا نأب

 : وع هللا لوسر لاق :لاق شئاع نب نمحرلا دبع نع

 ؟ىلعألا الملا مصتخي مبف :لاق ةروص نسحأ يف لجو زع يبر تيأر "

 يف ام ٌتملعف ييدث نيب اهدرب تدجوف يفتك نيب هفك عضوف :لاق ملعأ تنأ :تلق

 ضرألاو تاوامسلا توكلم ميهاربإ يرن كلذكو# :التو ضرألاو تاوامسلا

 .#نينقوملا نم نوكيلو

 :[؛ضرألاو تاومسلا يف ام ثملعف» : ب هلوق ىلع اًقلعم مامإلا لاق]

 وهو ءامهريغو راجشألاو ةكئالملا نم امهيف امم ىلاعت هللا هملعأ ام ينعي

 ال ذإ ؛هانركذ يذلا دييقتلا اذه نم دبالو «هيلع هللا حتف يذلا هملع ةعس نع ةرابع

 لاق امك «ضرألاو تاوامسلا يف يتلا تانئاكلا عيمج ملع هنأب لوقلا قالطإ حصي

 .رهاظلا وهو (577 )١/ يراقلا يلع خيشلا ةمالعلا

 .(578 ")١/ حيباصملا ةاكشم قيقحت"

 ۳۹ ا





 لهآ ىلع درلاو هيلي انيبنب ةوبنلا متخ ةديقع باوبأ عامج

 مهعابتأ و ةوبنلا يعدمك ةديقعلا هذه فلاخ نمم لالضلا
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 واب انیبن دعب ةوبن ال باب [ 17
 دحأ ىأر له :لوقي ةادغلا ةالص نم فرصنا اذإ [ةلَ هللا لوسر يأ] ناك»

 . «ةحلاصلا ايؤرلا الإ ةوبنلا نم يدعب ىقبي سيل :لوقيو ؟ايؤر ةليللا مكنم

 :[ مامإلا لاق]

 ايؤرلا :تارشبملا الإ ةكاَي ىبنلا دعب ىحو الو ةوبن ال هنأ ىف صن ثيدحلا

 . ةوبنلا نم ءزج نيعبرأو ةتس نم ءزج يهو «ةحلاصلا

 ۔(۸ ٤٥ /۲ /۱)'ةحیحصلا"

 لالضلا لهأ ضعب ركذ باب "1

 واكو انيبنب ةوبنلا متخ ةديقع يف لض نمم
 :[مامإلا لاق]

 اولطع لب اولوأثو للا هدعب اهرارمتساو ةوبنلا ءاقب تمعز ةفئاط تلض دقل

 نكلو# :ىلاعت هللا لوق اوفرح كلذكو «بابلا ىف امم هوحنو «ثيدحلا اذه ىنعم

 رخآ وه :نولوقي ةراتو !نييبنلا ةنيز يأ :مهلوق لثمب *نييبنلا متاخو هللا لوسر

 .ةيعيرشتلا ريغ ةوبثلا ءاقبب نولوقيو «نيعرشملا ءايبنألا

 .(۸ ٤٥ /۲ /1)" ةحبحصلا"

 هنم باپ 1[ ]1

 :[ لپ هللا لوسر لاق]

 متاخ ينإو :ةوسن ةعبرأ مهنم :نورشعو ةعبس «نولاجدو نوباذك يتمأ يفا

 . «يدعب يبن ال «نيبنلا
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 :[مامإلا لاق]

 ةوبنلا ءاقبب نيلئاقلا مهلبق يبرع نياو ةينايداقلا ىلع حيرص در ثيدحلا يفو

 نم لاجدو باذك ينايداقلا دمحأ مالغازريم موعزملا مهيبن نأو «ةكْلَي يبنلا دعب

 .( 505-000 /5)"ةحيحصلا'" . ةلجاجدلا كئلوأ

 هنم باب ]١586[

 :[لاق هنأ هيام يبنلا نع يور]

 («ىسيع الإ يدهم ال»

 (ركدم)

 :[مامإلا لاق]

 ازريم :موعزملا مهيبنل ةوعدلا يف ةينايداقلا ةفئاطلا هلغتست ثيدحلا اذهو

 رشبملا ميرم نب ىسيع وه هنأ ىعدا مث ؛ةوبنلا ىعدا يذلا ينايداقلا دمحأ مالغ

 دقو ءركنملا ثيدحلا اذه ىلع ءانب ىسيع الإ يدهم ال هنأو «نامزلا رخآ يف هلوزنب

 مدعت ال ةلطاب ةوعد لك نأش :ةفيعضلا مالحألا يوذ نم نيريثك ىلع هاوعد تجار

 نمو «لالضلا ءالؤه ىلع درلا يف ةريثك بتك تفلأ دقو ءاهيلإوعديو اهانابتي نم

 درلا يف هللا همحر ىدودوملا ىلعألا يبأ دهاجملا لضافلا ذاتسألا ةلاسر اهنسحأ

 ةقيقح امهيف نيب دقف " تانايبلا " ناونعب اريخأ ردص يذلا رخآلا هباتكو ءاهيلع

 نم امهيلإ عجريلف ؛كشلا لبقت ال ةلدأب نيملسملا نيد نم اوقرم مهنأو :نيينايداقلا

 .(١/؟- 11/0 /1)" ةفيعضلا"

 سلخ



 :[لاق هنأ لِي يبنلا نع يور]

 ناكل شاع ولو «ةنجلا يف اعضرم (ة دمحم نب ميهاربإ ينعي) هل نإ

 .«طق يطبق قرتسا امو «طبقلا هلاوخأ تقتعل شاعولو ءايبن اقيدص

 (فيعض)

 :[ مامإلا لاق]

 انثدح «نامثع نب ميهاريإ قيرط نم (515 ۰٤9۹ /۱) هجام نبا هجرخأ

 هللا لوسر نبا ميهاربإ تام امل :لاق سابع نبا نع مسقم نع ةبيتع نب مكحلا

 . هركذف :لاقو هيلع هللا لوسر یلص #2

 نكلو ؛هقعض ىلع قفتم هنإف «نامثع نب ميهاربإ لجأ نم فيعض دنس اذهو

 2784 27817 /5) دمحأ هاور ؛ءاربلا ثيدح نم تدرو ثيدحلا نم ىلوألا ةلمجلا

 . حيحص اهضعب ديناسأب هريغو (70 4 7017 ۳۰۰ ۹۷ ۹

 نبا ميهاربإ تيأر :هل ليق ىفوأ يبأ نب هللا دبع نع تدرو ةيناثلا ةلمجلاو

 شاعل يبن اب دمحم دعب نوكي نأ يضق ولو ءريغص وهو تام :لاق ؟هللا لوسر

 هجام نباو )87/57/١١( " هحيحص " يف يراخبلا هاور «هدعب يبن ال نكلو هنيا

 هنبا تامام يبن و يبنلا دعب ناكولو :هظفلو (”0 /4) دمحأو (؟04/1)

 هجرخأ ءًايبن ًاقيدص ناك شاع ول ميهاربإ ىلع هللا ةمحر :لاق سنأ نعو «ميهاربإ
 هدنم نبا هاورو «ملسم طرش ىلع حيحص دنسب (۲۸۱ - ۲۸۰و ۱۳۳ /۳) دمحأ

 ظفاحلل " حتفلا " يفامك " ءايبنألا رخآ مكيبن نآأل ىقبيل نكي مل نكلو " :دازو

 . هححصو (8ا/١١57/1) رجح نبا

 سس



 ةيبيغلا رومألا نم يه ذإ عفرلا مكح اهلف ةفوقوم تناك نإو تاياورلا هذهو
 مهجاجتحا يف ةينايداقلا لالض كل نيبتي اذه تفرع اذإف ءاهيف يأرلل لاجم ال يتلا

 ةوبنلا رارمتسا يف ةلطابلا مهاوعد ىلع " ًايبن ناكل ميهاربإ شاعول " :ةلمجلا هذهب

 انركذ يتلا راثآلاب اهتيوقت ىلإ اوبهذ نإو إب هنع اذكه حصت ال اهنأل لا هدعب

 ةافو نأ حرصت اهنإ ذإ مهيلع مهليلد سكعتو ًارجح مهمقلت يهف نحن انعنص امك

 اذه يف اولداج امبرلو ب هدعب يبن ال هنأ ببسب ناك ًاريغص مالسلا هيلع ميهاربإ

 اهنع اوعفري نأو «راثآلا هذهب لالدتسالا نم اونهوي نأ اولواحو - مهبأد وه امك -

 . ةحارص اعوفرم ةا: هنع حصي مل هنأ وهو لوألا هجولا نمولو اذه
 ةفيعضلا" ")١/ ۴۳۸۷ -۳۸۸(.

[ITAYIهنم باب  

 :[ وللا يبنلا نع يور ]
 «ةيلهاج ةتيم تام هنامز مامإ فرعي ملو تام نم»

 (ظفللا اذهب هل لصأ ال)

 :[ مامإلا لاق]

 ةينايداقلا بتك ضعب يف مث «ةعيشلا بتك ض ءب ىف هتيأر ثيدحلا اذهو

 اذه حصولو «يبنتملا دمحأ مالغ ازريم مهلاجدب ناميإلا بوجو ىلع هب نولدتسي

 ذاختا بوجو هيفام ةياغو ءاومعز ام ىلإ ةراشإ ىندأ هيف ناك امل ثيدحلا

 . هريغو ملسم ثيدح هيلع لد امك قح اذهو «هنوعيابي ًامامإ نيملسملا

 ةفيعضلا" "')1/ ٠٠١(.
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[ITAA]هنم باب  

 E يبنلا نع يور]

 «ليئارسإ ىنب ءايبنأك ىتمأ ءاملع»

 :[ مامإلا لاق]

 ةوبنلا ءاقب ىلع ةلاضلا ةينايداقلا هب لدتسي امم وهو «ءاملعلا قافتاب هل لصأ ال

 .لمأتلا نم ليلقب رهظي امك مهيلع ةجح ناكل حص ولو ءلالا هدعب
 ٩۷۷-1۷۸(. /۱)" ةفيعضلا"

 هنم باب ]11۳۸4[

 :[لاق هنآ راپ يبنلا نع يور ]

 «هاكرتو اجرع راج اذإف ءرجي مل

 :[مامألا لاق]

 ىلع ةلاضلا ةينايداقلا ةئفلا اهب جتحت يتلا ةلطابلا ةريثكلا ثيداحألا نم وهو :تلق

 ءاقبب مهلوق وهو الأ ؛ةلملا عامجإو ةئسلاو باتكلا هيف اوفلاخ امم هيلإ نوبهذي ام ضعب

 سيل ثيدحلا نأ عمو ءا دمحم ءايبنلا متاخ دعب هب ةكئالملا لوزنو «يحولاو ةوبنلا

 ملع نآل ,باذكلا اذه ةياور نم هنأ مهملع عم هب نولداجي مهف كلذ يفًاحيرص

 قفاو ثيدح لكف ًاعيمج ءاوهألا لهأ نأش «هيلإ نوتفتلي ال امم هدعاوقو ثيدحلا

 !باذكلا ةمليسم هيوار ناك ولو :مهدنع حيحص وهف مهءاوهأو مهبهذم

(oY "ه)"ةفبعضلا/ 
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 هنم باب 1۱۳۹۰۱1

 :[مامإلا لاق]

 بئذلا ةءارب ءيرب مهنم مالسإلا نكلو مالسإلا نوعدي مهنأ كش ال ةينايداقلا

 ليبس اوفلاخ مهنأل كلذ ؛ميدقلا يبرعلا لثملا يف لاقي امك بوقعي نبا مد نم

 مل ..متخي مل ةبونلا باب نأب نودقتعي ًالثم مهف «مهدئاقع نم ريثك يف نيملسملا
 :ىمسي ناك يذلا مهيبن ءاعداب كلذ اودكأو ءاحوتفم لازي ال ةوبنلا باب ..قلغي

 مالغ ازريم :ةوبنب نونمؤي مهف كلذلو ءةوبنلا ىعدا ينايداقلا دمحأ مالغ ازريمب

 ؛لاجدلا اذه مهيبنب نمؤن ال اننأل ؛نيملسملا رشعم نحن اننورفكيو ينايداقلا دمحأ

 ؟(؛١:بازحألا)#َنيّيتلا َمّتاَحَحَو هللا لور ْنِكَلَو# :ىلاعت هلوقب نونمؤي الأ !بيط

 اذهب نونمؤي ًاذإ فيك ؛مهئيد نع اودتراو اورفك اوركنأ ول مهنأل ؛ًاعبط نونمؤي

 لاثمأ نم رثك ءايبنأ يتأيس هنأب نوحرصيو يبن ءيجمب نودقتعيو ينآرقلا صنلا

 .مهتصاخ يبنلا اذه

 بر لاق امك نيئمؤملا ليبس نوفلاخيو هذه ةيآلاب نولعفي اذام نآلا اوعمسا

 مكنأل ؛لالضلا يفو أطخلا يف متعقوف ةيآلا هذه مهف متأسأ متنأ :اولاق «نيملاعلا

 يف باوصلاو ءأطخ اذه مهرخآ :يأ (4::بازحألا)4َنّّيبنلا َمَتاََأل :هلوق نم متمهف

 :ًاذإ ؛عبصإلا يف متاخلاك نييبنلا ةنيز :يأ (+0:بازحألا)#َنّييَنلا َمَئاََإم :ةيآلا مهف

 ..اًئيش مهدفي ملف ىنعملاب اورفك نكل ةيآلاب اونمآ مه
 ٠٠:٠٠:٤١( /ه45) "رونلاو ىدهلا"

 ؟ ب انیبن ةوبنلا متخ ةديقع ركني نم رفكي لهو هنم باب []

 :[مامإلا لاق]

 يف ةيرق وأ ةدلب ىلإ نوبستتي ةينايداقلا اهمسا ةفئاطب نوعمست مكنأ دبال

 سس
 يا



 ًايفوص ناك نكل «ملاع ةيفوصلا نم لجر جرخ انه نايداقب ىمست ناتسكابلا
 يف هلوزتب رشبملا ىسيع هنأب ىعدا مث «يدهملا هنأب :ًالوأ ىعداف ةقيرط بحاص

 ةقيقح :همسا ةيبرعلا ةغللاب عوبطم باتك هلو «هيلإ ىحوي هنأ ىعدا مث ؛نامزلا رخآ
 هللا ىلع ىرتفاو بذك يذلا يبنلا اذه ًادج ةبيجع تايرفك كانه هلو «يحولا

 .لجو زع

 دمحأ مالغ هوبأ هامس يذلا همسا ناكو دمحأ همسا نأ معزي ًالثم كانه لوقي

 دمحم انيبن :انه دمحأب دوصقملاو دمحأ مداخ :يأ مهتغل يف دمحأ مالغ ةمجرت

 يف ىقرت امل مث «همداخ :يأ دمحأ مالغب ًاكربت هومس ديلولا اذهو ؛مالسلا هيلع

 هيلإ ىحوأ لجو زع هللا نأب معز مث ءدمحأ :همسا يقبو مالغ ةملك فذح لالضلا

 ينم تنأ دمحأ اي :هل هللا لاق ؟هيف لوقي اذام يحولا ةقيقحب فورعملا باتكلا كلذ

 هللا ديحوت ةلزئمب وه هديحوت :ينعي يديرفت ةلزنمب ينم تنأ يديحوت ةلزنمب
 .لجو زع

 هعبتا ةوبنلا ىعدا امل هنكل «ًادج ةريثكو ةريثك تالالضلا هذه لثم نم هلو

 نورشتنم مويلا عابتأ هل تام ؛ةنس نيعبس وحن ًابيرقت هيلع ىضم وهو مويلا ىلإ سان
 ةوعدلا يف لوقأ ال ةوعدلا يف بيجع طاشن مهلو اسنرف يف ايناملآ يف ايناطيرب يف

 عطقنت مل ةوبنلا نأ مهمالسإ نم نأل ؛مهمالسإ ىلإ ةوعدلا يف امنإو مالسإلا ىلإ

 هلوقل ًافالخ (؟0:بارحألا)4َنّيّتلا َمَاَحَو هللا لوُسَر ْنِكَلَول :ةفورعملا ةيآلل ًافالخ

 الو يدعب يبن الف تعطقتا دق ةلاسرلاو ةوبتلا نإ) :مالسلاو ةالصلا هيلع

 .(«یدعب لوسر

 )١( عماجلا حيحص )رقم١ 15(.



 يف هفلخو كوبت ىلإ مالسلا هيلع بهذ امل يلعل مالسلا هيلع هلوق فالخو

 ريغ ىسوم نم نوراه ةلزنمب تنأ» :مالسلاو ةالصلا هيلع هل لاق هنع ًابئان ةنيدملا
 .«یدعب ىبن ال هنأ

 نم ًائيش وأ ؛نامبإلا ناكرأ نم ًائيش نوركني مهنأ اونظت ال نوينايداقلا ءالؤه

 نوموصيو نولصي مهف ؛ناكرألا هذه لك يفانعم نونمؤي مهال مالسإلا ناكرأ

 نودقتعي مهو نيملسم مهنورت لهف امامت ةيمالسإ ءامسأ مهؤامسأو :نوجحيو

 :ًاعبط ؟هدعب نم ءايبنأ يتأيس هنأب :لوقي لجرلا اذه مث ؟قداص يبن لجرلا اذه هنأب

 نيدلا نم مولعم وه ام :ءاهقفلا لوقي امك اوركنأ مهنأل ؛نيملسملا نم اوسيل ءالؤه

 لاَ هللا لوسر دعب يبن ال هنأ ملسم لك دنع ةرورضلاب نيدلا نم مولعم «ةرورضلاب

 .ًافنآ ًاضيأ اهضعب تركذ يتلا ثيداحأللو ءًافئآ ةروكذملا ةيآلل

 هذهب نوقدصي له .معن :باوجلا ؟ةيآلا هذهب نونمؤي له :دهاشلا

 فالخبو ؛ةيآلا فالخب نولوقي مهو اذه فيك .معن :باوجلا ؟ثيداحأل

 قيرفتل ًاببس ناك يذلا ليوأتلا ةبيصم ينأت انه ؛ليوأتلا ةبيصم يتأت انه ؟ثيداحألا

 .مويلا ىتح اهراثآ نم ءيش لازي ال يتلاو ؛ةميدقلا قرفلا كلت نيملسمل

 تايآ نم ءيشب اورفك له ؛ةعامجلا نع اوجرخو اولض :ًالثم ةلزتعملا

 صوصن ىلع ليوأتلا لوعم اوطلس مهنآل ؟اولض اذامل :ًاذإ .ال :باوجلا ؟نآرقل

 .اديعب الالض اولضف .ةنسلاو نآرقل

 اوجرخ مهنكلو ءأظفل ةنسلاو نآرقلا نع اوجرخ ام نوينايداقلا ءالؤه كلذك

 هللا ٌلوُسَر ْنِكَلَو# :ةقباسلا ةيآلا يف ًالثم اولاقف ًافيرحتو اليوأت ةنسلاو نآرقلا نع

 )١( عماجلا حيحص )رقم١٤۸٤(.

 اه



 هللا لوسر وه :يأ (40:بارحألا»#هللا ٌلوُسَر ْنِكَلَّو# (+٠:بازحألا)# نيل َمَتاَحَو

 ؛مهرخآ سيلو «نييبتلا ةنيز هنأ فصولا اذه ىنعم نييبنلا متاخ نكل ءًاقدصو ًاقح

 امك زاجم اذهو «هيبشت اذه :اولاق (40:بازحألا)4َنّيّتلا َمَتاَحَو هللا َلوْسَر ْنِكَلَو#

 :يأ ءايبنألا متاخ وه دمحم كلذك هديلاو عباصألا ةنيز عبصإلا يف متاخلا نأ

 اورفكو نآرقلا ظفلب اوئمآ :يأ ءاورفك مهو اونمآ مه :ًاذإف «مهرخآ سیلو مهتنيز

 نمؤن نأ انم ديري نآرقلاب نمؤن نأ انم ديري امنیح لجو زع انبر له ىرُث ؛هانعمب
 ًاظفل امهيلك امهب نمؤن نأ انم ديري مآ «هظفل نود هانعمب وأ «هانعم نود هظفلب

 .ىنعمو ًاظفل :باوجلا نأ كشال ؟ًانعمو

 هللا نيد نم اوجرخ نيذلا نم نوربتعي نيذلا ةفسالفلا نم نيملسملا يف دجو

 ةماقإب رمأت تءاج يتلا تايآلا :اولاق نيجعلا نم ةرعشلا جرخت امكو ءًاجاوفأ

 اهلعفي يتلا ةالصلا هذه وه تايآلا هذهب دوصقملا سيل ةاكزلا ءاتيإو ةالصل

 «ةفورعم تاعكرب ةسمخ تاقوأ يف تاولص «هلل دمحلاو مويلا ىتح نوملسمل

 اوميقأ :دوصقملا امنإ ةيآلا مهف يف أطخ اذه ءال «هرخآ ىلإ وو ناكرأو طورشب

 ءاهلك عئارشلا هذه اولطعف .سفنلا ريهطت :ينعي ةاكزلاو ؛ءاعدلا :ينعي ةالصل

 ةفسالفلا ضعب هلوقي ام اذه ءأقح هلوسرو هللاب نونمؤي ال مهنأ :اذه ىنعمو

 .نييمالسإل

 نأ ديرأ الو ؛ًاضيأ لالض هنكل ؛لالضلا اذه نم ةجرد ىندأ لالض كانه نكل

 هللا َلوُشَر ْنِكلَو# :نآلا ديدجلا لاثملا اذه انبسح ةميدقلا ةلثمألا ضعب ىلإ دوعأ

 دعب ءاج هنأل ؛مهرخآ سيل وه :يأ مهتنيز : يأ (؟١:بازحألا)# نيل متاخر

 اهولوأ اهورسف ةبآلاو ءرثك ءايبنأ هدعب نم يتأيسو «ينايداقلا دمحأ مالغ لوسرلا

 مهو رفكلا يف اوعقوف ؛هعضاوم دعب نم ملكلا نوفرحي دوهيلاك اهتلالد اولطع
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 فالخ ةيآلل نيلوؤم اومعز نآرقلا ىلع نودمتعي مهو «نآرقلا ىلع نودمتعي

 تنأ» :يلعل مالسلا هيلع هلوق ًافنآ متعمس !ثيدحلاب اولعف اذام «حيحصلا اهليوأت

 ةالصلا هيلع هلوق يف اهيلإ ةراشإلا ءاج يتلا قرفلا نم مه ءالؤه :ًاذإ

 هذه (ةدحاو الإ رانلا يف اهلك ةقرف نيعبسو ثالث ىلع يتمأ قرتفتسوا :مالسلاو

 ءنآرقلاب اونمآ ولو مهنأل ؟اذامل ةكلاهلا نيعبسلاو نينثالا قرفلا هذه نم ةقرفلا

 زع هللا لاق كلذ لجأ نم نآرقلا ريسفت يف نينمؤملا ليبس ريغاوكلس مهنكلو

 ىَدْمما هَل َنِيَبتاَم ِدْعَب ْنِم ٌلوُسَرلا قاش نمو :نآرقلا يف ةقباسلا ةيآلا يف لجو

 .(6١1:ءاسنا)# َريِصَم ْتَعاَسَو منهج ِهِلْضُنَو لوت ام هلون َنينِمْؤلا ليبس غ خيتو

 اهولوأو ةيآلاب اونمآ امل :ًاثيدح امبرو ءًاميدق مهلاثمأو نوينايداقلا ءالؤه :ًاذإف

 اَم ِدْعَب ْنِم َلوُسَّرلا قاسي نمو :ةيآلا يف ءاج ام مهؤازج :ًاذإ نينمؤملا ليوأت ريغ

 ْتَءاَسَو َمْنَهَج ِهِلْضَنَو َلَوَتاَمِهَّلَون َنِنِمْؤَملا ليس ع ْعِبَتَيَو ىش هَل يَ
 ...(118:ءاسنلا) ارم

 0:18:82: /العم) "رونلاو ىدهلا"

 هنم باب 1۲|

 :[مامإلا لاق]

 عم يقتلي ًاريسفت اهنورسفيو ًاليوأت هتابآ ضعب يف نآرقلا نولوأتي نوينايداقلا

 ىلع نورصي مهف ءا دمحمب ةوبنلا متخ مدع مهؤاعدا هنم يذلا ريبكلا مهلالض

 ليوأتبو ىنعمب ۰ :بازحألا)# َنيّيْنل َمَتاَحَو هللا َلوُسَر ْنِكَلَو# :ىلاعت هلوق ليوأت

 ننس
 يا



 متاخ انآ» :ةريثك ثيداحأ يف مالسلا هيلع لاق امك هنأ ىلع ةيآلا ةلالد نولطبي

 :يأ (١4:بازحألا)# َنّينلا َمَتاَحَو# :ةيآلا ريسفت يف نولوقيف :«يدعب يبن ال نييبنلا

 اذكه ءايبنألا ةنيز هللا لوسرف عبصإلا ةئيز متاخلا نأ امك ؛نييبنلا ةئيز وه

 .مهداقتعا

 ,(00:5:3187/561)"روتلاو ىدهلا"

 هنم باب ]١159[

 :[مامإلا لاق]

 «نامزلا نم نرق نم لقأ الإ اهتأشن ىلع ضمي مل ةرصاعم ةفئاطب عمسي مكلك
 نوموصي نوملسم «نيملسمب اوسيلو نوملسم ءالؤه ؛ةينايداقلا ةفئاطلا مهو الأ

 نوجحيو هللا لوسر ًادمحم نأو هللا الإ هلإ ال دهشن امك نودهشيو «نولصيو

 تبصف «نينمؤملا ليبس اوفلاخ مهنأل ؛نيملسم اوسيل ًافنآ تلق امك مهنكلو ءًاضيأ

 ريغ عبتيو ىده ا هل نييت ام دعب نم لوسرلا ققاشي نمو# ءًابص ةقباسلا ةيآلا مهيلع

 ليبس ريغ اوعبتا امنيح مهنكل «نينمؤملا ليبس ريغ اوعبتا ءالؤه *..نينمؤملا ليبس
 عم نحن :انل نولوقيو اننودحتي مه .ال ءةنسلاو باتكلا نع اوضرعأ له :نينمؤملا

 .اقنآ تلق امك دحاو لاثم ءةنسلاو باتكلا متأطخأ دقف متتأ امأ ءةنسلاو باتكلا

 اذه يف ًاضيأ انسلو «نينمؤملا ليبس نع اهيف اوفرحنا ةريثك دئاقع مهل ءالؤه

 :لاثملا اذه مكبسح نكل ءددصلا

 ال لب مالسلاو ةالصلا هيلع انيبنب عطقنت نلو متخت مل ةوبنلا نأ مهدئاقع نم

 نأ اومعز مث :مهمعز يف هللا ءاش ام ىلإ اهيعارصم ىلع ةحتفم ةوبنلا باوبأ لازت

 مه كلذلو ؛نايداق اهمسا ةيرق نمو دنهلا دالب نم مهءاجو «مهءاج ءالؤه دحأ

 ۳ ا



 دمحأ مالغ ازريم همسا لجرلا اذه «نوينايداقلا :مهنع لاقيف اهيلإ نوبسني

 لهسي نظأ «ةنسلاو باتكلاب نمؤي ال هنكل «ةنسلاو باتكلاب نمؤي «ىنايداقلا

 ةنسلاو باتكلاب نوئمؤي مه ءًارهاظ ضقانتملا مالكلا اذه اومهفت نأ مكيلع

 ؟اذه فيك .ةنسلاو باتكلاب نونمؤي ال مهنكلو

 ظفللاو ءاهيناعم قئاقحب نونمؤي ال مهنكلو ؛ةنسلاو باتكلا ظافلأب نونمؤي

 سفن يف امع ريبعتلل ةليسو يهف «يناعملا بلاوق يه ظافلألا ؛ًاعيمج ملعن امك

 :ًاميدق ليق امك تاذلاب دوصقملا وه ظفللا سيلو «ملكتملا

 ًاليلد داؤفلا ىلع ناسللا لعج امنإو داؤفلا يفل مالكلا نإ

 نما وهف «يقيقحلا ىنعملا نع هفرح هنكل ءلجو زع هللا مالكب نمؤم نمآ اذإف

 .ىنعملاب رفكو ظفللاب

 َناَك ام :ةميركلا ةبآلا كانهف ءاهظفلب نمآ نإو ةيآلا ةقيقحب رفك وه :ًاذإ

 اورفك له :(٠4:بارحألا)# َنّّيبتلا َمَتاَحَو هلا َلوُسَر ْنِكَلَو ْمُكِلاَجِر نم حا اب دمحم

 ؟نآلا متفرع .اورفك لب ءاورفك ام ال ؟ةيآلا هذهب

 هاقلت يذلا ىنعملا ريغب #َنيّيينلا متاح هللا َلَوُسَر نکَلَو# اورسف مهنأل ؟يل

 هيلع لوسرلا ثيداحأ نم رتاوتلاب ةيآلا ريسفت انيلإ لصوو .فلسلا نع فلخلا

 لك يف ًانودم حيحصلا ىنعملا ءاج نأ ىلإ نيعباتلاو ةباحصلا ريسفت نم «مالسلا

 :يأ نتا َمَناَحَو هللا َلوُسَر ْنِكَلَو# ءاريسفتو ًاثيدحو ٌةديقع نيملسملا بتك

 ؟نولاضلا ءالؤه لاق اذامف

 يأ :اولاق 4َّنيّيَنلا ماو هللا َلوْسَر ْنِكلَو# :لاق هللا نأ اوركنأ ام ءاونمآ

 هنن



 .مهرخا ةي | ىنعم سیلو .مهتتیز

 متنأف «ءايبنألا ةنيز وه هللا لوسر كلذك ءمتاخلا هتنيز عبصإلا نأ امك :اولاق

 مهنأل ؛نولاضلا مه مهنأ ةقيقحلاو ءةيآلا هذه مهف يف متللض نيملسملا رشعم

 يف يفكي ال هنأ اومهفت نأ ًامامت مكيفكي لاثملا اذه نظأ «نينمؤملا ليبس اوفلاخ

 بسح رسفي ةنسلاو باتكلا نم ًالك نآل ؛ةنسلاو باتكلا :لوقن نأ رصعلا اذه

 .لاثملا وه اذهو «ءاوهآلاو براشملاو بهاذملا

 ةمئاق ًادج ةحضاو ةروصب مكدنع ةمئاق نوكت نأ بجي انتوعد نحن كلذل

 ءانعم وهف اذه ىلع انقفاو نمف :حلاصلا فلسلا جهنم ىلعو ةنسلاو باتكلا ىلع

 يف اهنأب اهيلع ## يبنلا مكح يتلا قرفلا كلت نم ةقرف نوكي نأ هبسحف الإو
 اّيإ* :نآرقلا يف مانألا بر لاق امك لاقلا ناسلبو لاحلا ناسلب لوقن نحنو ءراثلا

 مهملا ٠١( ه:ةدئاملا)4مّثْيَدَتما اَذِإ لص ْنَم ْمُك فَي ال ْمُكَسْفنَأ ْمُكيَلَع اوُنَمآ َنيِذَّلا اهي

 ةطقن وهامو ءانتوعد تماق ساسأ يأ ىلعو ءانتوعد نم ةنيب ىلع نوكن نأ

 لقألا ىلع اهضعب وأ اهلك يقتلت دق ىرخأ تاوعد نيبو هذه انتوعد نيب فالخلا

 انفلس هيلع ناك امب جاجتحالا يف انع لصفنت نكلو ؛ةنسلاو باثكلا يف انعم

 ناهذأ يف ًامئاق نوكي نأ بجي يذلا ملعلا فيرعتب قلعتي اميف اذه «حلاصلا

 يف ىنعملا اذه عمج ثيح ةيزوجلا ميقلا نبا رعشب كلذ متخنو «ةماعب نيملسملا

 :لاقف ليمج فيطل رعش

 هلو سر لاق هلا لاق معلا

 هيومتلاب سس ل ةباحص لا لاق

 . .ءايشأ ةثالث هذه

O gf TTذو  



 ةهافس فالخلل كبصن ملعلاام

 هيتف يأر نيبو لوسرلا نيب

 اهيفنو تافصلا دحج الوالك

 لاو ليطعتلا نمًارذزح

 ٠٠:٠٥:٥۲( /۳۲٦)"رونلاو ىدهلا"

 هنم باب [195]

 :[مامإلا لاق]

 عمجملا ةيعرشلا قئاقحلا نم ًاريثك ليوأتلا قيرطب اوركنأ... ةينايداقلا ةفئاط

 ازريم مهيبنب كلذ يف نيسأتم #0 يبنلا دعب ةوبنلا ءاقبب مهلوقك ةمألا نيب اهيلع

 :ىلاعت هلوق اولوأتو " ةيكملا تاحوتفلا" يف يبرع نبا هلبق نمو دمحأ مالغ

 هلوقو مهرخآ سيلو نييبنلا ةنيز ىنعملا نأب «نيينلا متاخو هللا لوسر نكلو#

 . يعم يأ :مهلوقب «يدعب يبن الا :ص
 .("9ص)"ولعلا رصتشم"

 هنم باب [١١ةهز]

o fo”هام 2 ر ےہ ہرا ر آل سوس هكا  
 تلَعَجف :- لاق - ةئيدملا ةَمَْقَع ىلع ِريبزلا َنْب هللا َدْبَع تيار ٍلَفْوَت ىبأ ْنَع

 فل

 اللا: لاق هيلع فق ركع نبا يلع وم ىنح ناو هيلع رت شئ

 ہا



 .ريَخ ةمال اَه رسا

 4+ + هم 7 ركب ey ہہ يي مر سر هك رش ب يكسو سس و ەگ علوم هس ني

 ومآ ىلإ ی ِهِعْذِج نع با اونا نإ لسنا ديلا رو ىف َىِقْلَف علج ْنَع
e 

 ل َدَعْبَأل وأ ٌسيَأَتَل َلوُسَولا اَهْيَلَع داَعأَ يأ

 :َلاَقَق :- لاق - روزا تستر كسي ىلع كيف لو تلقت

 یبا فی: هَهْيَلَع لح ىّبَح ْفْذَوتَي قلنا مث يت داق .ّنَتبِم ىنوُر
 ينط وج كيم دمنا ا وباع افا كالو ثلا هنا ولي كنت

 ُعَقْرَأ ٌتْنُكَف اَمهُدَحَأ ام اأ ِنَقاَطَلا تاد هلا انأ ءِنَْقاَتلا تاد َنْبا ای: ُهَل لوقت كن

 الا قطيش اأو بالا یم ركب ىبأ ماع - ص هللا لوس دَر ماَحَط هب

 ایا ا ؟ يف نأ اتك + هللا لوس نإ ام لع ىن ىننتشتأل ىتأ

 اًهْعِجاَريملَو اَهَْع ما - لاق - ُهاَيِإَالِإ َكُلاَتإ لف كيبملا ا امار هير ُباَّذَكْلا

 ام )= | 5

5 
be 

5 
EY ub 

3 3 

 8 8 ا

5 

et, 

 [:"'هانيأر دقف باذكلا امأف" :ءامسأ لوق ىلع ًاقلعم مامإلا لاق

 نأ ىعدا هنأ هحبقأ نمو بذكلا ديدش ناك «يفقثلا ديبع نب راتخملا ينعت

 دمحأ مالغ زاريم وعدملا ةينايداقلا يبن هلثمو :تلق ءهيتأي مالسلا هيلع ليربج

 . 8 دمحم انيبن يأ دمحأ مداخ هاثعمو ' 'دمحأ مالغ" همسا ةقيقح اذه «ينايداقلا

 مالحألا ءافعض اومهويل ؛دمحأ مسا هيلع اوقلطأو (مالغ) هنم ةيئايداقلا فذح مث

 ىنعمو !!«دمحأ همسا هدعب نم ينأي لوسرب ًارشبمو# ىلاعت هلوقب ينعملا هنأ
 .كلهملا (ريبملا)

 .(455 ص)" ملسم حيحص رصتخم"
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 هنم باب |11۳4٦

 ىوعد لكو :ص انيبن ىلع ةيواحطلا بحاص لوق ىلع ًاقلعم مامإلا لاق]

 [ىوهو يغف هدعب ةوبتلا

 هنأ ةريثك ثيداحأ يف ًاريذحتو مهل ًاحصن هتمأ 407 يبنلا ربخأ دقو :تلق

 متاخ انأو يبن هنأ معزي مهلك» :اهضعب يف لاقو نوريثك نولاجد هدعب نوكيس

 نمو )١1585( "ةحيحصلا ثيداحألا " هريغو ملسم هاور «يدعب يبن ال نييبثلا

 عايثأ هلو ةوبنلا ىعدا يذلا " ينايداقلا دمحأ مالغ از ريم " نيلاجدلا ءالؤه

 اهب نولضي دجاسم اهيف مهلو اكيرمأو ارتلكنإو ايناملأو دنهلا يف نورشتنم

 يفوصلا يبرع نبا هيف مهفلسو «ص هدعب ةوبثلا ءاقب مهداقتعا ريغ ةريثك دئاقع

 عطتسي مل ؛روكذملا مهداقتعا دييأت يف هلاوقأ اهيف اوعمج ةلاسر كلذ يف مهلو

 لاجم الو «مهريفكتب مهمزج عم يبرع نبا هلاق امم اهنأل ؛اهيلع درلا خياشملا

 يف ص هللا لوسر مهانع نمم كش الب مهو ؛نآلا مهدئاقع نم ءيش ركذل

 نم مكنوتأي نوباذك نولاجد نامزلا رخآ يف نوكي) :هنع حيحصلا ثيدحلا

 الو مكنولضي ال مهايإو مكايإف مكؤابآ الو متنأ اوعمست ملامب ثيداحألا

 ملسم مامإلا دنع وهو ٠١( 5 /5) " راثآلا لكشم " يف فلؤملا هاور «مكنونتفي

(4/1). 

 نوئدتبي امنإ مهتوعد نع ثدحتلاب نوءدبي نيح مهنأ مهتامالع زربأ نم نإو
 كلذ نم اوئكمت اذإف مالسلاو ةالصلا هيلع ىسيع توم تابثإب ءيش لك لبق

 هيلع ىسيع لوزني ةدراولا ثيداحألا ركذ يهو ةيناث ةلحرم ىلإ اولقتنا مهمعزب

 ضن ۸ ا



 اوتبثأ مهنأ ماد ام اهنولوأتي ام ناعرس مث اهب ناميإلاب نورهاظتيو مالسلاو ةالصلا
 مهلو ينايداقلا دمحأ مالغ وه هنأو ىسيع ليثم لوزن دوصقملا نأب هتوم مهمعزب

 نم ةفئاط مهنأب عطقن انلعج امم ًادج ريثكلاو ريثكلا ءيشلا ليوأتلا اذه لثم نم

 . ةدحلملا ةينطابلا

 .(؟9-١8ص)" ةيواحطلا نتم ىلع قيلعتلا"

 دمحأ مالغ ازريم باب ]١191[

 ةعاسلا ىدي نيب نونوكي نيذلا نيباذكلا دحأ

 ةعاسلا يدي نيب نإ» :لوقي ةك# يبنلا لوسر تعمس :لاق ةرمس نب رباج نع

 ملسم هاور . (مهورذحاف نيباذك

 [:مامإلا لاق]

 رثكأ ذنم ةوبنلا ىعدا يذلا ؛يدنهلا ينايداقلا دمحأ مالغ ازريم وعدملا مهنمو

 .اهريغ يفو قشمد يف انه هل قالخ ال نم ضعب هعبتو «نرق فصن د نم

 ۱٤۹۸(. /۳)" حيباصملا ةاكشم قيقحت "

 ؟ةوبنلا ىعدي نم شقانن فيك باب 1

 دحأ يف هنأ ةدم نم كل تركذ تنك نآلا ءاقرزلا يف خيش اياندنع :ةلخادم

 .ةليسولا بحاص هنأ ىعدي نيهوتعملا

 .هيإ :خيشلا

 .ديدج دحاو نآلا جرخ :ةلخادم

 ا



 .هللا ءاش ام :خيشلا

 .يبن انأ يننأ :لوقي :ةلخادم

 .هللا ءاش ام :خيشلا

 يلصي يذلا دجسملا اذه يف نآلا لصح هنأ ةوخإلا ضعب يل اولقنو :ةلخادم

 .نتفلا نم ريثك هيف

 .هيإ :خيشلا

 .هلوق ىلإ اولام ينعي سانلا نم ريثكو :ةلخادم

 .معن :خيشلا

 .هقح ةصحلا هاطعأ ي دمحم نأب :ةلخادم

 .هللا ءاش ام :خيشلا

 .هباحصأو هئاقدصأ ىلع اهعزوو هاطعأ نكل هتصح هاطعأ ركب وبأو :ةلخادم

 .مالس اي :خيشلا

 اذه باحصأ نم دحاول هتصح ىطعأ كلذك هنع هللا يضر رمعو :ةلخادم

 .ىَعّذملا يبنلا

 .هللا ءاش ام :خيشلا

 ؟اهيف شيأ لوسرلا لاقو هللا لاق همالك لك يخأ اي ...[:لوقيف] هلوقل ليمي

 .هللا ءاش ام :خيشلا



 اذه عم سلجن نأ كديرنو (اًيلع) خيشلا ديرن نحن :اولاقف .معن يأ :ةلخادم

 عيضن ال ينعي ءال ءالؤه لثم نأ ةرم نم رثكأ تعمس ينعي هللاو انآ :تلقف «خآلا

 .مهعم انتقو

 .هللاو يأ :خيشلا

 رمألا نآلا هنآل ءانخيش اي كيأر يف سنأتسأ انآ ينأ هللاو تببحأو :ةلخادم

 .ءاقرزلا يف ماع ينعي حبصأ

 .هيإ :خيشلا

 .تاونس ثالث لبق هعم انسلج انك اذه لجرلاو .معن يأ :ةلخادم

 .هيإ :خيشلا

 تحت نم قافنأ هدنع لوقي ينعي ...ناك خيش كل هتركذ يلعل :ةلخادم

 .اهيف رمي ضرألا

 يف تدجو شيأ هل تركذ تنكف تيوكلا يف تلزن تارملا نم ةرمو

 .تارايسلل راود ينعي «راود ىلع تلزن :لاق ؟تلزن نيأو تيوكلا

 .هيإ :خيشلا

 ىأر امو ريصقلا بوثلا سبلت ةأرما تيأر :لاق ؟كانه تيأراذامو :ةلخادم

 لجد سانلل نيبنو هيلإ بهذن نأ انحصنت نأ ينعي ةحيصن كنم ديرتف .اذه ىوس

 ضعب عمو هعم سلجن نأ رخآ ءيش وأ ءالف اّلإو بهذنف ةجحلاب لجرلا اذه

 نم ملعلا بالط مامأو ماوعلا مامأ انخيش ماع لكشب ملكتي نآلا وه هنأل ءسانلا

 ءالؤه ؟مكتحيصن يه امف «نييفلسلا بابشلا نمو ريرحتلا لاجر نم «ناوخإلا



 .ينعي مهمامأ ملكتي سانلا

 .معن :خيشلا

 .ءال ؤه نم دحأ يأ ةثداحم ىلع قرجي مل رهاظلا نكل

 .معن :خيشلا

 .معن :ةلخادم

 ىقمحلا ءال ره لاثمأ نم سانلا هنأ ةرطاخ يرطاخ يف رطخي هللاو :خيشلا

 .معن :ةلخادم

 .حايص يبأب دصقأ شيا فرعت :خيشلا

 .ىخيش ًاعبط .هيإ :ةلخادم

 ."ديدجلا مكيحاص دنع ىلإ حورت كنأ حصنأ انأ كلذل .هيإ :خيشلا

 .انخيش ةزاتمم هللاو :ةلخادم

 .نآلا اسنرفب ءانه ًادوجوم سيل خيشلا ءانخيش سب .معن يأ :ةلخادم

 .هنيعب ًاصخش خيشلا دصقي )١(

 ا ۲ ٤



 .هللا ءاش ام :خيشلا

 .هسأر ىلع ءاقرزلا ماقأ ناك ًادوجوم ناك ول دكأتم انأ :ةلخادم

 .معن :خيشلا

 .معن يأ :ةلخادم

 يهام تنأ ؛ةزجعم هل يبن لك :كلأسأ انأ يخأ اي هللاو .بيط :خيشلا

 .خيش اي نرقلا اذه ددجم وه :ةلخادم

 ؟هعبت ةزجعملا يه ام .ىوعد هذه «كيلع ام :خيشلا

 .معن :ةلخادم

 ؟اقباس هفرعت تنأ :خيشلا

 .انخيش اي هفرعأ ؛معن :ةلخادم

 ؟فقثم ريغ وأ فقثم وه :خيشلا

 .ةفاقثلا ضعب هدنع رهاظلا :ةلخادم

 ؟هرمع شيأ دق .ةفاقثلا ضعب هدنع :خيشلا

 .نيعبرألا دودحب ىنعي :ةلخادم

 .نيعبرألا رمع ىلع لسري ناك يبن لك :هل لوق .هيإ :خبشلا

 .معن :ةلخادم

 مود



 لصو ام هسل :كل لاق اذإف ؟كرمع شيأ تنأ :ًالوأ هلأسا تنآف :خيشلا

 .ىبن ترص ام :هل لوق «نيعبرألا

 .معن :ةلخادم

 ؟ناهربو ةزجعم كدنع يف وش ؟كتوبن ةمالع يه ام :ًايناث :خيشلا

 .معن :ةلخادم

 يهام تتأ ءرهدلا ةزجعم يهو نآرقو ناهربب ءاج لوسرلا :خيشلا

 .ىخأ اي هنم رخسي دحاو ديري اذه ؟كتزجعم

 ...كلاح بعتت ال كلذل :خيشلا

 در :۳۹:۸/۳۱۸) "رونلاو ىدهلا"

 ا ۳٤٤



 ةباحصلا ىف ةنسلا لهأ ةديقع باتك





 تامدقم باوبأ عامج

 ةباحصلا يف ةنسلا لهأ ةديقع لوح ةماه دعاوقو

 مسد





 ةباحصلا نم هل هلوسرو هللا دهش نمل ةنحلاب ةداهشلا باب ]١159589[

 لهآ نم يأ] مهنم ًادحأ لزنن الو" :[ةيواحطلا بحاص لوق ىلع مامإلا قلع]

 :ًالئاق”'ةنج [ةلبقلا

 ةنجلاب مهل دهشن انإف مهريغو مالس نب هللا دبعو ةنجلاب نيرشبملا ةرشعلا الإ

 )4٥(« ةرقفلا يف كلذب هللا همحر فتصملا حرص دقو ءا لوسرلا ةداهش ىلع

 لبق هتيدوهيب مالس نب هللا دبعل مهزمغ مهلهجو مويلا باتكلا ضعب لالض نمو

 يرعش تيلو " يراخبلا حيحص " يف امك ةنجلاب هلو يبنلا ةداهش عم همالسإ

 ةيموقلا ةيبصعلا الول ملسأو ًاينثو ناك نم نيبو ملسأق ًايدوهي ناك نم نيب قرف يأ
 مهل ثالث» :ِةَكْلإَي هلوق " نيحيحصلا " يف ءاج دقف قرف كانه ىلب . ةيلهاجلا

 يبنلا كردأو هيبنب نمآ باتكلا لهأ نم لجرو» مهنم ركذف .٠ . . نيترم مهرجأ

 . دحاو رجأ هلف ملسأ اذإ ينثولا نود نارجأ هل اذهف . (هقدصو هعبتاو هب نمف

 .(7/5ص)'' ةيواحطلا نتم ىلع قيلعتلا"

 ةياحصلا بح يف طارفإلا مدع باب ]١4٠١[

 لوسر باحصأ بحنو" [:ةيواحطلا بحاص لوق ىلع ًاقلعم مامإلا لاق]

 :"مهنم دحأ بح يف طرفن الو ولو هللا

 ةعيشلا لوقت امك ةمصعلا مهل يعدنف مهنم دحأ بح يف دحلا زواجتن ال يأ

 .مهتمثأ نم هريغو هنع هللا يضر يلع يف

 ١ ٠١(. ص)”ةيواحطلا نتم ىلع قيلعتلا"

 مسد



 ةنسلا لهأ دنع لودع مهلك ةباحصلا باب ]١01[

 "ةحيحصلا" لاثملا ليبس ىلع رظناف هبتك يف ةدعاقلا هذه ركذ نم خيشلا رثكأ]

 LO1A4/Y راو كح VD ONT YD »)44 غمز عت راع)

 ةياورلا يف لودع مهلك لوسرلا باحصأ باب ]١107[

 :[مامإلا لاق]

 نع ةياورلاب قلعتي اميف لودع مهلك لوسرلا باحصأ نولوقي نوثدحملا
 .مالسلا هيلع لوسرلا

 (۱١:١٤:٠٠/:١1)"روللاو يدهلا"

 تيبلا لآو ةباحصلا نولاوي ةنسلا لهأ باب ]

 لوسر باحصأ بحنو "[:ةيواحطلا بحاص لوق ىلع اقلعم مامإلا لاق]

 :"مهنم دحأ نم ًاربتن الو مهنم دحأ بح يف طرفن الو لؤي هلل

 تيبلا لهأ ىلوثي ال يأ . ءاربب الإ ءالو ال مهدنعف ةضفارلا تلعف امك :يأ

 .(7١٠ص)"ةيواحطلا نتم ىلع قيلعتلا"

 هيلع بترتملا مكحلا ام ةباحصلا بسم يف عقو ًادحاو نأ ضرتفن :لاؤس

 ؟بسلا اذه ىلع

 ؛يباحصأ اوبست ال١ :مالسلا هيلع لاق نيح ينعي يهنلا فلاخ ًاعبط :خيشلا

 ہا



 الو مهدحأ دم غلب ام ًابهذ دحأ لبج لثم دحأ قفنأ ول هديب دمحم سفن يذلاوف

 مالسلا هيلع لوسرلا رمأب رمتأي ملو «يهنلا فلاخ هنأ كلذ ىنعمف بس اذإ «هفيصن

 ىلاعت لاق دقو «هباحصأ بسي الأ وهو ءهنع ىهن امع ءاهتنالا هنم مزلي يذلا

 ٌباَدَع مهمي زة مهيمن ذأ رس نع دواب نبذل ردو
 .(٣:رونلا) يلا

 ينعأ ثيدحلا اذه يف رمألا نأ ىلإ رظنلا تفل نم يل دب ال ةبسانملا هذهبو

 بابلا نم ينعي ال كلذ «هباحصأ نم ًادحأ اوبسي نأ ةفاك نيملسملا ةا هيهن يف

 موهفم ثيدحلا اذهل سيل «ةفلاخملا موهفم لوصألا ءاهقف دنع ىمسي يذلا

 ؛ضرألا هجو ىلع ملسم يأ بس زوجي ال ملسم يأ بس زوجي ال هنأل ؛ةفلاخم

 بسي نأ هل زوجي ال هلثم ملسم اضيأ هنأ ضورفملاو «باسلا كراشي ملسم هنآل

 ًاعّبت اوبست الا :ًاضيأ لاق دق «يباحصأ اوبست ال» :لاق يذلا ةو يبنلا نل ؛ًاملسم

 ملسملا عدر يف يفكي هدحو مالسإلا نذإ «ملسأ دق ناك بت «(ملسأ دق ناك هنإف

 ال هنأ ىلوأ باب نمف «هلثم ملسم ىلإ هبابسب هجوتي نأ نع هنيد ماكحأب مزتلملا

 نيعباتلا ضعب لاق امك ناك ولو ءو يبنلا باحصأ نم ًاملسم بسي نأ زوجي

 اوناكو هوعبتاو يمألا يبنلاب اونمآ نيذلا نأ نوملعت مكنأل ؛هيبقع ىلع ًالاوب ًاًيبارعأ

 سانلا ريخ» :ة# لوسرلا هيف لاق يذلا لوألا نرقلا نم يأ لوألا ليعرلا نم

 باحصأ مهو لوألا نرقلا لهأ نأ كش ال «مهنولي نيذلا مث مهنولي نيذلا مث ينرق

 مهل ىنستي مل مهنكلو «هتايح يفزا#اب يبنلا اوك راش نمم ًاضيأ مهريغو الاب يبنلا
 يبنلا ناك اذإف لوألا نرقلا لهأ نم مهلك ءالؤه اَيبيغ هب اونمآ مهنكل هيلإ ءيجملا

 باب نمف «ملسأ دق ناك هنأ يهو ةيعرش ةلعب ًاعبت بسي نأ ملسملا ىهن دقة

 ءسانلا لضفأ هنأل ؛لوألا نرقلا لهأ نم دحأ بسب نأ او لوسرلا ىهني نأ ىلوأ

 سس



 لوألا نرقلا لهأ نم دحأ بسي نأ يبنلا ىهني نأ ىلوأ باب نمف ؛َلْعَأ مث

 ىلإ مهتدلب ىلإ مهتيرق ىلإ اوعجر مث هب اونمآو ءا يبنلا ىلإ اودفو وأ اوتآ نيذلا

 تاجرد اهلك هذهف «كلذ وحنو هللا ليبس يف داهجلا يف دوهج مهل وأ «مالسإلا

 مل ًاعبت ناك ولو ًاملسم دحأ بسي نأ نع يهنلا يف لخدت اهنكل ةتوافتم تناك نإو

 ننس" يف ءاج دقو فيكف «نيلوألا مالسإ ملسأ هنكل مالسلا هيلع لوسرلا كردي

 ىنيهجلا ميمت ابأ نظأ طظ عو ىبنلا نأ هريغو "دمحأ مامإلا دنسم"و "دواد ىبأ

 .ينيهجلا وه هذه هبشيام وأ

 . شيألا ينيهجلا ةميمت وبأ :خيشلا

 ًاملسم نبست ال "”«ًادحأ نبست ال» :ًاظعاو هل لاق تنسحأ يميجهلا :خيشلا

 اذه لوقأ انآ ءيباحصأ اوبست ال لوقي لوسرلا ناك اذإف عوضوملا ىهتنا نذإف

 ىلإ يهنلا هجو ثيدحلا اذه نأ حارشلا ضعب لاوقأ نم نأ يردأ يننأل ليصفتلا

 نيمدقتملا ضعبل متش مهنم َرَدَب امنيح مهمالسإ يف اورخأت نيذلا ةباحصلا ضعب
 يف لسلستلا اذه متركذت اذإ مكنكل لوقلا نم ةهاجو هل اذه :مالسإلا يف نيقباسلا

 لالض فرعن ذئنيح ملسم يأ بس نع يهنلا اهرخآ ىرخأ ثيداحأ ىلع دامتعالا

 يبنلا باحصأ ضعب طقف سيل بسب نورهجيو نوعدصي نيذلا ةعيشلا نم ريثك
 ةبخن بس ىلإ نودعتي لب «حتفلا ماع اوملسأ نيذلا نم مهنأ مهنع لاقي نيذلا ةا

 نأ مهملا «كلذ وحنو ةشئاعو رمعو ركب يبأك -مالسلا هيلع- لوسرلا باحصأ

 .(4۹ /۳) "ةحيحصلا" «(944 مقر) "عماجلا حيحص" (1)

 اک و ا
 يا



 ةلالض يهف مهبتارم تناك امهم لا يبنلا باحصأ نم دحأ بس ىلإ هجوتلا

 ملاعلا يف مويلا هعمسن امم كلذ ريغ لقن مل نإ ؛:ةيضفار اهنأ لقن مل نإ «ةيعيش

 ناكيرمألا دحأ تعمسو نلعأ ثيح فاقسلا ثيبخلا اذه نم ىتح يمالسإلا

 ًابس هبسف رانلا يف ةيواعم نإ :لوقي اذه لوقي ًاسلاج روكذملا ناكو اوملسأ نيذلا

 ىلع يغبنيف كلذل «لاقي امك ًاباوج رحي ملو «هروضح يف هيلع تددر انأف ءًاحیبق

 ركذتي نأو ةا يبنلا باحصأ نم ًاضرع لاني نأ نم هناسل ظفحي نأ ملسم لك

 يبنلا لوق اذه نم نسحأو «نابعث هنإ كنغدلي ال ناسنإلا اهيأ كناسل ظفحا :يعم

 .ةيافك ردقلا اذهبو '”«مهتنسلأ دئاصح الإ مهرخانم ىلع سائلا بكي لهولا : اب

 (مالسإلا قيرط ٠0:04:41 /954) "رونلاو ىدهلا "

 افرع يباحصلاب صاخ يضرتلا باب 3

 :[مامإلا لاق]

 .مهيلع محرتيف مهعابتأ امأو .ًافرع ةباحصلاب صاخ يضرتلا

 "الضعيفة")۱١/ ۲/ ۷۷١(.

 اوناك ةباحصلا نأ ةدعاقلا باب ]5 5١ ١[

 ينثتسا ام الإ بورحلا يفنيلوأتم

 :[ 38ج هللا لوسر لاق]

 «رانلا ىف هبلاسو رامع لتاق»

 :[مامإلا لاق]

 )١( مقر) "عماجلا حيحص" ٠١١ ١( "ةحيحصلا" )۳/ ١١١(.

  renen steer nasserا يا  sereteا 2010 ۳ ۳



 همتشي نامثع يف عقي رساي نب رامع تعمس " :لاق ةيداغ يبأ نع[ و]

 موي ناك املف :نلعفآل كنم هللا يننكمأ نئل :تلق «لتقلاب هتدعوتف :لاق «ةنيدملاب

 نيتترلا نيب ةجرف تيأرف ءرامع اذه :ليقف «سانلا ىلع لمحي رامع لعج نيفص

 تلتق :ليقف «هتلتقف عقوف «لاق «هتبكر يف هتنعطف هيلع تلمحف :لاق «نیقاسلا نيبو

 :لوقي كلو هللا لوسر تعمس :لاقف «صاعلا نب ورمع ريخأو !؟رساي نب رامع

 هلتاق :لاق امنإ :لاقف ؟هلتاقت تنأ اذ وه :صاعلا نب ورمعل ليقف «(هركذف)

 ."هبلاسو

 ينهجلا وه ةيداغلا وبأو «ملسم لاجر تاقث هلاجر :حيحص دانسإ اذهو :تلق

 ةباصإلا " نم هتمجرت رخآ يف ظفاحلا لاق دقو ءعمج كلذ تبثأ امك يباحص وهو

 يف ةباحصلاب نظلاو " :رامع لتاق هنأب نيعم نبا مزجو «ثيدحلا قاس نأ دعب "

 اذه تبثاذإو ءرجأ ءىطخملا دهتجمللو ؛نيلوأتم اهيف اوناك مهنأ بورحلا كلت
 . " ىلوألا قيرطلاب ةباحصلل هتوبثف «سانلا داحآ قح يف

 مزلي هنأل لكشم مهدارفأ نم درف لك ىلع هقيبطت نکل ؛قح اذه :لوقأو
 ةيداغ ابأ نأب لوقلا نكمي ال ذإ :ةمجرتلا ثيدح لثمب ةروكذملا ةدعاقلا ضقانت

 رانلا يف رامع لتاق " :لوقي 4 هللا لوسرو ءًادهتجم هلتق هنأل روجأم رامعل لتاقلا

 ءاهفالخ ىلع عطاقلا ليلدلا لد ام الإ ةحيحص ةدعاقلا نإ :لاقي نأ باوصلاف !"

 . اهب حيحصلا ثيدحلا برض نم ريخ اذهو انه نأشلا وه امك اهنم كلذ ىنثتسيف

 . ملعأ هللاو

 .(18/0-14)"ةحيحصلا"

ot 
 ہا



 واب يبنلا تاجوزو تيبلا لآ ةمصع مدع باب 713
 يبنلا نبا ميهاربإ مأ ةيرام ىلع َرِثْكَأ " :لاق ...بلاط يبأ نب يلع... نع

 :يل لاب هللا لوسر لاقف ءاهيلإ فلتخيو اهروزي ناك - اهل مع نبا - يطبق يفت
 نوكأ هللا لوسر اي :تلقف . «هلتقاف اهدنع هتدجو نإف ؛هيلإ قلطناف فيسلا اذه ذحخا)

 هب ينتاسرأ امل ىضمأ ىتح ءيش ينينثي ال ةامحملا ةكسلاك ينتلسرأ اذإ كرمأ يف

 ء[بئاغلا ىري ال ام یری دهاشلا]... :لاق ؟بئاغلا ىريال ام یری دهاشلا وأ

 فرع هوحن تليقأ املف ءفيسلا تطرتخاف اهدنع هتدجوف فيسلا احش وتم تلبقأف

 وه اذإف ؛هيلجرب رفشو «هافق ىلع هسفنب ىمر مث ءاهيف ىقرف ةلخن ىتأف ؛هديرأ ينأ
 يبنلا تيتأ مث ءيفيس تدمغأف ءرثكأ الو ليلق لاجرلل ام هلام «حسمأ بجأ

 .«تيبلا لهأ انع فرصي يذلا هلل دمحلا :لاقف «هتربخأف ةو

 :[مامإلا لاق]

 ام مهيف زوجي مهنع هللا يضر تيبلا لهأ نأ يف حيرص صن ثيدحلاو :تلق

 يف ةشئاعل © هلوقك وهف «ىلاعت هللا مصع نم الإ يصاعملا نم مهريغ يف زوجي
 هللا كئربيسف ةئيرب تنك نإف ءاذكو اذك كنع ينغلب دق هنإف !ةشئاع اي» :كفإلا ةصق

 . ملسم هجرخأ ...٠ هيلإ يبوتو هللا يرفغتساف بنذي تمملأ تنك نإو

 هلوق لثمب ًاّجتحم 873 هتاجوز ةمصعب لوقلا عدتبا نم ىلع عطاق در امهيفف
 * اريهطت مكرهطيو تيبلا لهآ سجرلا مكنع بهذيل هللا ديري (نإإ# :نهيف ىلاعت
 عوقو مزلتست يتلا ةينوكلا ةدارإلا تسيل ةبآلا يف ةدارإلا نأ ًالهاجتم وأ ًالهاج

 ةجح ةيآلا تناكل الإو اضرلاو ةبحملل ةنمضتملا ةيعرشلا ةدارإلا يه امنإو دارملا

 يضر يلع مهسأر ىلعو تيبلا لهآ ةمئآ ةمصع ىلع اهب مهلال دتسا يف ةعيشلل

 !يفلس هنأ يعدي هنأ عم عدتبملا كلذ هنع لفغ امم اذهو «هنع هللا

 اک ۳ و | ا ا مسد



 يضفارلا يعيشلا ىلع هدر يف ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق كلذلو

 سجرلا باهذو تيبلا لهأ ةراهطب رابخإ اهيف سيلف ريهطتلا ةيآ امأو " :(77١3/؟)

 اممو ... «مهنع سجرلا بهذو مهتراهط بجوي امب مهل رمآلا اهيف امنإو «مهنع
 يبنلا نأ " حيحصلا " يف تبث ام هعوقوب ربخأ امماال هب اورمأ امم اذه نأ نيبي

 لهأ ءالؤه مهللا» :لاق مث نيسحو نسحو يلعو ةمطاف ىلع ءاسكلا كردأ ةا

 مل هنأ ىلع ليلد هيفف . ملسم هاور . ًاربهطت مهرهطو سجرلا مهنع بهذأف «يتيب

 كلذ ىلع هركشيو هعوقوب هللا ىلع ينثي ناكل عقو ناك ول هنإف كلذ عوقوب ربخي
 . " ءاعدلا درجم ىلع رصتقيال

 .(ةلكا هاو 0۲۷ /5)"ةحبحصلا"

 ا يبنلا تاجوز ةمصع مدع باب ]14°۸1

 :[ةشئاع ًابطاخم و هللا لوسر لاق]

 :بتذلا نم ةبوتلا نإف ؛هيلإ يبوتو هللا يرفغتساف بنذب تمملأ تنك نإ» -

 .«رافغتسالاو مدنلا

 :[مامإلا لاق]

 !ءاوهألا لهأ ضعبل ًافالخ ءب هئاسن ةمصع مدع ىلع ليلد هيف و

 .(1 914-11 /۳)"ةحبحصلا"

 مهب دارملا نايبو ةرتعلاب ةيصولا باب [١:١ة]

 :[ هيلي هللا لوسر لاق]

 هللا باتك ءاولضت نل هب متذخأ نإ ام مكيف تكرت دق ينإ !سانلا اهيأ اي»-

 . «يتيب لهآ يترتعو

 ہا



 :[مامإلا لاق]

 هب جتحي امم ثيدحلا نأ فورعملا نم نأ «ميركلا ئراقلا اهيأ ملعاو

 مهو كلذ يف نوبيصم مهنأ ةنسلا لهأ مهوتي ىتح ءًريثك كلذب نوجهليو «ةعيشلا

 :نيهجو نم هنايبو «كلذ يف نومهاو ًاعيمج

 هديري امم رثكأ " يترتع " :ةثلَي هلوق يف ثيدحلا نم دارملا نأ :لوألا

 لهأ مه مهيف ةرتعلا نأ وهو الأ «هب نوكسمتسم مه لب ةنسلا لهآ هدريالو ءةعيشلا

 لهأ يترتع " :ةمجرتلا ثيدحك هقرط ضعب يف ًاحضوم كلذ ءاج دقو زل هتيب

 هللا يضر ةشئاع ةقيدصلا نهيفو لاو هؤاسن " مه لصألا يف هتيب لهأو " يتيب

 َبِحْذُيل هللا ديرب الإ 3 :(بازحألا) يف ىلاعت هلوق حيرص وه امك ًاعيمج نهنع

 .4اًريهْطت ْمُكَرهَطَيَو دو تیبا لها ی َسْجّرلا ٌمُكَنَع

 نإ ءاَسّنلا نم م يَحَأگ َنُْسَل يلا ءاَسِن اي :اهدعب يتلاو اهلبق يتلا ةبآلا ليلدب

 ين نو ءو عمال ىو صر ويف يف يلا عمي لولا َنْحَصْت اله ني
 هلا نطو ةَكَرلا َنيِنآَو ةَلَّصلا َنْمِقَأَو لوألا ةا ا بَ جمالو وب

 ام َنْرَكْذاَو ءاًريِهْطَت ْمُكَرُمَ دو تلا لها 8 سجل ٌمُكَنَع بهذي هلا ديرب نإ هَلوُسَرَو

 «(٤۳-۳۲:بازحآلا) ا َريِبَخ اًفيِطَل َناَكهْلل َنِإ ٍةَمْكْطاَوَهْلا تاي ْنِم نكتو يف لتپ

 هللا يضر نيسحلاو نسحلاو ةمطافو يلعب ةيآلا يف (تيبلا لهأ) ةعيشلا صيصختو
 حورشم وه امك مهئاوهأل ًاراصتنا ىلاعت هللا تايآل مهفيرحت نم ڈا هئاسن نود مهنع

 يلع لوخدو ةيآلا ةلالد عيسوت هيف ام ةياغ هانعم يف امو ءاسكلا ثيدحو «هعضوم يف

 يبنلا نيب دق " ةرتعلا " ثيدح كلذكو ؛هريغو ريثك نبا ظفاحلا هنيب امك اهيف هلهأو

 .هلهأو يلعو هتاجوزل لماشلا ىنعملاب ا هتيب لهأ دوصقملا نأ لب

 لهأ :لجرلا ةرتع " 5٠١(: /5) " ةاقرملا " يف امك - يتشبروتلا لاق كلذلو
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 هللا لوسر اهنيب ةريثك ءاحنأ ىلع " ةرتعلا " مهلامعتسالو ؛نوندألا هطهرو هتيب

 . " هجاوزأو نيندألا هتباصعو هلسن كلذب دارأ هنأ ملعيل " يتيب لهأ " :هلوقب لاو

 مهنم نوحلاصلا ءاملعلا مه امنإ " تيبلا لهأ " نم دوصقملا نأ :رخآلا هجولاو

 :ىلاعت هللا همحر يواحطلا رفعج وبأ مامإلا لاق ؛ةئسلاو باتكلاب نوكسمتملاو

 ركذو . " هرمأب كسمتلا ىلعو هنيد ىلع مه نيذلا اب هتيب لهأ مه (ةرتعلا)"

 يف هجولا نأ رهظتسا مث .افنآ هيلإ راشملا عضوملا يف ءيراقلا يلع خيشلا هوحن

 فرعأ نونوكي ابلاغ تيبلا لهأ نإ " :هلوقب هدافأ ام ركذلاب تيبلا لهآ صيصخت

 هتريس ىلع نوعلطملا مهنم ملعلا لهأ مهب دارملاف ؛هلاوحأو تيبلا بحاصب

 الباقم نوكي نأ حاصي اذهبو . هتمكحو همكحب نوفراعلا هتقيرط ىلع نوفقاولا
 ." 4ةَمْكَلاَو باكا ُمُهُملَعُيَول :لاق امك هناحبس هللا باتكل

 :ةمدقتملا ريهطتلا ةيآ يف هجاوزأ باطخ يف ىلاعت هلوق هلثمو :تلق

 لهأ) ب دارملا نأ نيبتف . 4ٍةَمْكَاَوَهللا ِتاَيآ ْنِم َنُكَتوُيُي يف لت ام َنْرُكْداَول

 «ثيدحلا يف تاذلاب دوصقملا يه نوكتق للاب هتتسب مهنم نيكسمتملا (تييبلا

 وهو لوألا لقثلل لباقملا مقرأ نب ديز ثيدح يف (نيلقثلا) دحأ اهلعج كلذلو

 نأل (نيلقث) امهامس " :" ةياهنلا " يف ريثألا نبا لوق هيلإ ريشي ام وهو «نآرقلا

 سيفن ريطخ لكل لاقيو ؛ليقث امهب لمعلاو (ةنسلاو باتكلا ينعي) امهب ذخآلا

 ." امهنأشل اميخفتو امهردقل اماظعإ (نيلقث) امهامسف «(لقث)

 ركذك ثيدحلا اذه يف نآرقلا لباقم يف تيبلا لهأ ركذ نأ لصاحلاو :تلق

 ءافلخلا ةنسو ينتسب مكيلعف » :هلوق يفةليل هتتس عم نيدشارلا ءافلخلا ةنس

 ؛يتنسب الإ اولمعي مل مهنإف " )١99/1(: يراقلا خيشلا لاق .«... نيدشارلا

 ام تفرع اذإ . " اهايإ مهرايتخاو مهطابتتسال وأ ءاهب مهلمعل امإ :مهيلإ ةفاضإلاف
 نل نيرمأ مكيف تكرت " :ظفلب " أطوملا " ثيدحل يوق دهاش ثيدحلاف مدقت
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 .(185) "ةاكشملا " يف وهو . " هلوسر ةنسو هللا باتك ءامهب متكسمت ام اولضت

 انناوخإ نم تاحفص دوس نم ضعب ىلع دهاشلا اذه هجو يفخ دقو

 . ناعتسملا هللاو . أطوملا ثيدح فيعضت يف مويلا نيتشانلا

 .(۳۹۱- ۳ ۵ /5)"ةحيحصلا"

 ةباحصلا يف نعطلاو عيشتلا ةعدب روهظ باب 73

 : [ 22ج هللا لوسر لاق ]

 علطي ثيح نم «[ اثالث وأ نيترم اهلاق] انهه ةنتفلا نإ الآ ءانهه ةنتغلا نإ الأ»

 . «[ قارعلا :ةياور يفو «قرشملا ىلإ [ هديب] ريشي] «ناطيشلا نرق

 :[مامإلا لاق]

 امنإ ةا يبنلا اهيلإ راشأ يتلا ةهجلا نأ ىلع ةرفاضتم ثيدحلا قرطو :تلق

 «ةحيرصلا تاياورلا ضعب يف تيآر امك قارعلا ديدحتلا ىلع يهو «قرشملا يه

 ناكف ؛قرشملا لبق نم ناك نتفلا لوأ نإف واب هتوبن مالعأ نم ٌةَّلَع ثيدحلاف

 عيشتلا ةعدبك ةهجلا كلت نم تأشن عدبلا كلذكو ءنيملسملا نيب ةقرفلل ًاببس كلذ

 نبا نع ۰۸٩ *١9( /۲) دمحأو (۷۷ /۷) يراخبلا ىور دقو . اهوحنو جورخلاو

 ابابذ لتق مرحم نع قارعلا لهأ نم لجر هلأسو رمع نبا تدهش " :لاق معن يبأ
 هللا لوسر تنب نبا متلتق دقو «أبابذ لتق مرحم نع ينولأست !قارعلا لهأ اي :لاقف

 نعط نتفلا كلت نم نإو .ايندلا يف يتناحير امه " : إب هللا لوسر لاق دقو كلب

 قيدصلا تنب ةقيدصلا ةشئاع ةديسلاك «مهنع هللا يضر ةباحصلا رابك يف ةعيشلا

 " هباتك يف بصعتملا يعيشلا نيسحلا دبع دقع دقف «ءامسلا نم اهتءارب تلزن يتلا

 «اهثيدح يف اهبيذكتو اهيف نعطلا يف ةدع الوصف (۲۳۷ ص) " تاعجارملا
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 ةفيعضلا ثيداحألا ىلإ كلذ يف ًادنتسم «ءايح ةلقو ةأرج لكب ؛ةعقاو لكب اهيمرو

 هفيرحت عم )٤۹٩۳ - ٤۹۷١( " ةفيعضلا " يف اهنم امسق تنيب دقو ؛ةعوضوملاو

 ثيدحلا اذهك لمحتت ال ام يناعملا نم اهليمحتو ءةحيحصلا ثيداحألل

 اهنع هللا يضر ةشئاع ةديسلا ىلع - هادي تلشو هوف ضف - هلمح هنإف ؛حيحصلا

 نإ ْمهِهاَوْفَأ ْنِم حر َةَمِلَك ترك - ثيدحلا يف ةروكذملا ةئتفلا يه اهنأ امعاز

 :نيتمدقتملا نيتياورلا ىلع كلذ يف ادمتعم “ابذ الإ نولو

 ةياور :ىرخألاو ... ةشئاع نكسم وحن راشأف :يراخبلا ةياور :ىلوألا

 . انهه نم رفكلا سأر :لاقف ةشئاع تيب نم لاب هللا لوسر جرخ :ملسم

 نكسم ىلإ يه امنإ ةميركلا ةراشإلا نأب ماركلا ءارقلا ثيبخلا مهوأف ..

 عينص وه اذه نأ «باوجلاو !اهسفن ةشئاع يه ةنتفلاب دوصقملا نأو ءهتاذ ةشئاع

 راشأف " :ىلوآلا ةياورلا يف هلوق نإف «هعضاوم دعب نم ملكلا نوفرحي نيذلا دوهيلا

 ىلإ راشأف " :ظفلب صنلا ناك ول امك يعيشلا همهف دق "٠ ةشئاع نكسم وحن

 هدوصقم لاطبإ يف عطاق صن" ىلإ " نود " وحن " :هلوقف !" ةشئاع نكسم
 اهضعب يفو . قرشملا ىلإ راشأ هنأب تحرص تاياورلا رثكأ نأ اميسالو «لطابلا
 قبس امك ةذاش يهف ةمركع ةياور امأو . كلذل دهشي يخيراتلا عقاولاو . قارعلا

 ًالالغتسا يعيشلا هلغتسا «ًالخم ًاراصتخا اًدج ةرصتخم يهف ءاهتحصب ليق ولو

 نمو هللا لوسر جرخ :ىنعملاف ؛ثيدحلا تاياور عومجم هيلع لدي امك ءاّرم

 يف و) ربنملا بنج ىلإ ابيطخ ماق مث ءرجفلا ىلصف ءاهنع هللا يضر ةشئاع تيب

 يف و) . قرشملا وحن «هديب راشأف «سمشلا علطم لبقتساف (ةشئاع باب دنع :ةياور

 . قارعلا مي هديب ريشي :دمحأل ىرخأ يفو (ةشئاع نكسم وحن :يراخبلل ةياور

 .[هنم] .ها .ه:ةيآلا :فهكلا )١(
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 ىمرام نالطبب عطق عومجملا اذه يف ىوهلا نع درجتملا فصنملا نعمأ اذإف

 . قحتسي امي هللا هلماع . اهنع هللا ىضر ةشئاع ةديسلا ىف نعطلا نم ىعيشلا هيلإ

 .(هز/-<ه/ه)'" ةحيحصلا"

 نيخيشلا ضغب نيمدقتملا ىف يشتلا نم مزلي ال باب ]١51١1١[

 بيرقت" لاجر نم وهو يدنكلا هللاديع نب حلجألا يف مامإلا لاق]

 ضعب يشتلا نم مزلي الو .كلذ ىلع مهعامجإل يعيش هنأ هيف بير ال :["بيذهتلا

 .(551؟ /0)" ةحيحصلا"

 ؟ةنجلا لوخد لبق بذعي نم ةباحصلا نم له باب ]١4١|

 نولخدي مث نوبذعيو نوبساحي ينعي سانأ ةباحصلا نم يف انخيش :لئاسلا

 ؟هذه تاجردلا هل مهنم يف .ةنجلا

 ؟لاؤسلا اذه نم كمهي اذام :خيشلا

 .يلاب يف رطخ لاؤس وه هللاو :يقلملا

 ههه كلاب يف رطخ هنأ نظأ ام :خيشلا

 هه ههه :ةلخادم

 هل كمهيب وش كمهيب وش .. تاهجلا ضعب نم ةسوسو هذه ههه :خيشلا

 «يخأ اي كمهي امع لأسا [كتديقع] ححصت ناش نم ءيش كتديقعب اذه ةقالع

 .ناطيشلا هنم لخدي باب اذه هنآل

 00:51:07 )٥٤۷/ "روتلاو ىدهلا"
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 ةعبرألا ءافلخلا لئاضف باوبأ عامج

 يلعو نامثع نيب لضافتلا لوح مالكلاو

 مسد





 ةيلضفألا ةيحان نم ةعبرألا ءافلخلا بيترت باب ]*١51[

 :[لاق هنأ اپ يبنلا نع يور]

 .«برعلا ديس يلعو مدآ دلو ديس انألا

 :[مامإلا لاق]

 ةنسلا لهأ دنع تباثلا نم نإف «ثيدحلا نم حضاو عيشتلا حور نإ مث

 «رمع مث «ركب وبأ مهلضفأف «فورعملا مهبيترت ىلع ةعبرألا ءافلخلا لضف نأ

 يراخبلا يف امك ًادحأ ركب يبأب نولدعي ال اوناك كب يبنلا نمز يفو لب

 عضو نم اذه نأ كش الف "٠ برعلا ديس يلعو" :لوقي نأ نكمي فيكف «هريغو

 . ةعيشلا

 (۲۸ ص)"لوسلا ةيادب قبقحت"

 ةثالثلا ةفالخ يف نعط نم مكح باب ]١١5[

 :[ةيواحطلا بحاص لوق ىلع اًقلعم مامإلا لاق]

 مث هنع هللا يضر باطخلا نب رمعل مث ةمألا عيمج ىلع ًاميدقتو هل ًاليضفت

 نودشارلا ءافلخلا مهو هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلعل مث هنع هللا يضر نامثعل

 ."نويدهملا ةمئآلاو
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 :[لاقل

 رهف ةمئألا ءالؤه نم دحأ ةفالخ يف نعط نمو :ةيميث نبا مالسإلا خيش لاق

 ٠١۴(. /۳)" ىواتفلا عومجم " . هلهأ رامح نم لضأ

 .(7١1ص)"ةيواحطلا نتم ىلع قيلعتلا"

 قيدصلا ركب وبأ باب ]١56[

 ءايبنألا دعب سمشلا هيلع تعلط نم ريخ

 :[لاق هنأ ثب يبنلا نع يور]

 .«رمع نم ريخ لجر ىلع سمشلا تعلط ام»

 .(عوضوم)

 :[مامإلا لاق]

 تعلط نم ريخ نأ :هب عوطقم وه امل هتفلاخمل «نالطبلا رهاظ ثيدحلا نإ مث

 ءاج دقو «ركب وبأ مث ؛ءايبنألاو لسرلا مث ءا دمحم انيبن وه امنإ سمشلا هيلع

 تعلط ام» :ظفلب اعوفرم ءادردلا يبأ نع ءاطع نع جيرج نبا نع قرط نم

 .(ركب يبأ نم لضفأ نيلسرملاو نييبنلا دعب دحأ ىلع تبرغالو سمشلا

 وهو ءامهريغو بيطخلاو ديمح نب دبع مهنم نيثدحملا نم عمج هجرخأ

 راشملا قرطلا نكلو «مهضعب هنسح دقو «ىرت امك ًائتمو ًادنس لوألا نم حصأ

 .قفوملا هللاو .دعب يل رسيتي مل امم اذهو «ةقيقد ةسارد ىلإ ةجاحب اهيلإ

 ,(نا ع هانا /۳)" ةفيعضلا"

۳ 



 هللا لوسر ىلإ سانلا بحأ ركب وبأ باب [١؟ا١"]

 نيدشارلا ءافلخلا لضفأو

 .«يلع لاجرلا نمو «ةمطافؤتث# هللا لوسر ىلإ ءاسنلا بحأ ناك»

 .(لطاب)

 :[مامإلا لاق]

 ؟لاجرلا نم :تلق ءةشئاع :لاق ؟كيلإ بحأ سانلا يأ :تلقفؤإل# هللا لوسر

 ." الاجر دعف .رمع :لاق ؟نم مث ءاهوبأ :لاق

 5١7(. /54) دمحأو ناخيشلا هجرخأ

 نود " ...سانلا يأ ءهللا لوسر اي :ليق " :لاق سنأ ثيدح نم دهاش هلو

 ." ...نم مث " :هلوق

 :لاقو (١؟/5) مكاحلاو )٠١١( هجام نبا هجرخأ

 لاقف ءرخآ دهاشو " :لاق امك وهو ." نيخيشلا طرش ىلع حيحص"

 «ةشئاع ىلع ةخرصلا ةملس مآ تعمس :لاق ةعمز انثدح )١111(: يسلايطلا

 اهمحري:تلاقف «تضق دق :تلاقف تءاجف «تعنص ام يرظنا :اهتيراج تلسرأف

 الإ واو هللا لوسر ىلإ مهلك سانلا بحأ تناك دق «هديب يسفن يذلاو ؛هللا

 ."اهابأ

 هللا ىضر ركب ىبأ نوكو :تلق .دهاوشلا یف هب سأب ال دانسإلا اذهو :تلق
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 لهأ دنع نيدشارلا ءافلخلا لضفأ هنوكل قفاوملا وه هاي هيلإ سانلا بحأ هنع

 الأ هب سانلا فرعأ ةياورب «هنع هللا يضر هسفن يلع هب دهش يذلا وه لب ءةنسلا

 :لاق ؟ة47 يبنلا دعب ريخ سانلا يأ :يبأل تلق" :لاق هيفتحلا نب دمحم هنيا وهو

 .ثيدحلا " ..رمع مث :لاق ؟نم مث :تلق ءركب وبأ

 .(577/5؟) يراخبلا هجرخأ

 .ناعتسملا هللاو .ثيدحلا اذه نالطب صوصنلا نم انمدق امب تبثف

 ةفيعضلا" ")۳/ ۲٥۲۳ ۲١۵(.

 قيدصلا ركب ىبأ لئاضف نم باب ۷1

 لاق ؟«ًامئاص مويلا مكنم حبصأ نم» : او هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع

 دهش نما :لاق ءانأ ركب وبأ لاق ؟«ًاضيرم مويلا مكنم داع نما :لاق ءانأ :ركب وبأ

 :ركب وبأ لاق ؟ًائيكسم مويلا معطأ نما :لاق ءانأ :ركب وبأ لاق ؟«ةزانج مويلا مكنم

 موي يف لجر يف لاصخلا هذه عمتجا ام» :لاقؤلإا# يبنلا نأ ينغلب :ناورم لاق ءانأ

 . «ةنجلا لخد الإ

 :[مامإلا لاق]

 يف ثيداحألاو ءةنجلاب هل ةراشبلاو هنع هللا يضر قيدصلا ركب يبأ ةليضف هيف

 .ةبيط ةريثك كلذ

 "الصحبحة")1١/ ۱۷۹-۱۷۸/۱(.

 ةباحصلا لضفأ رمعو ركب وبأ باب ]11 ١

 :[لاق هنأ هام يبنلا نع يور]
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 ركب وبأ ءاجف .ريطلا اذه نم يعم لكأي «كيلإ كقلخ بحأب ينتئا !مهللا»

 .(هل نذأف يلع ءاجو ؛هّدرف رمع ءاجو ؛هَّدرف

 .(ركنم)

 :[ مامإلا لاق]

 اميف «هسفن مكاحلا هقرط ىلإ اوتفتلي ملو هوفعض نيذلا ءالؤه نم ناك دقلو

 لكسف ءسلجم يفاوناك مهنأ )١18/11(: "ريسلا" نم هتمجرت يف يبهذلا هركذ

 دحأ ناك امل .حص ولو «حصي ال" :لاقف ؟ريطلا ثيدح نع مكاحلا هللا دبع وبأ

 ." ا يبنلا دعب يلع نم لضفأ

 يف ريطلا ثيدح جرخأ هلاب امف «ةيوق ةياكح هذهف":هبقع يبهذلا لاق

 ."ءزج يف ريطلا ثيدح قرط تعمج دقو «هداهتجا فلتخا هنأكف!؟"كردتسملا"

 دنع اهب عوطقم ةيملع ةقيقح ىلإ روكذملا هباوجب مكاحلا راشأ دقو :تلق

 لضفأ نأ يهو «ةلالضلا قرف نم مهلاثمأو ةضفارلا الإ اهيف باتري الو ءةنسلا لهأ

 ءاج امك ءامهنع هللا يضر رمع مث ءركب وبأ قالطإلا ىلع وااو يبنلا دعب ةباحصلا

 يهو :"يراخبلا حيحص" يف اهضعبو هنع هللا يضر رمع نبا نع قرط نم

 ."ةنسلا باتك جيرخت يف ةنجلا لالظ" نم يناثلا دلجملا رخآ يف ةجرخم

 يبنلا لأس هنأ :صاعلا ني ورمع ثيدح فلاشي ريطلا ثيدحف «كلذكو

 :لاق ؟لاجرلا نم :تلق :لاق ."ةشئاع" :لاق ؟كيلإ سانلا بحأ نعول

 ."اهويأ"

 خيش لاق كلذلو .("ةاكشملا" نم ثلاثلا دلجملا ةمدقم رظنا) .هيلع قفتم

 مسد



 ثيدح نإ" :(44/5) "ةنسلا جاهنم" يف يعيشلا ىلع هدر يف ةيميت نبا مالسإلا

 ؟"... لقنلا قئاقحب ةفرعملاو ملعلا لهأ دنع تاعوضوملا تابوذكملا نم رئاطلا

 ةفيعضلا" ")۱٤/ ۹/ ۱۷۳١۱۸۲(.

 ركب ىبأ ةفالخ باب | ]

 :[لاق هنأ او يبنلا نع يور]

 . (يدعب ةفيلخلا وهف ؛ركب ايأ يتأف ؛ينيدجت ملو ِتْنِج نإ»
 :[ مامإلا لاق]

 لضفلا نع (55١/١ق) (ةجحلا) يف يناهبصألا مساقلا وبأ هجرخأ . ركنم

 نع ريبج نب ديعس نع بئاسلا نب ءاطع نع ريثك نب ییحی انثدح :قارولا ريبج نب
 . (نيدوعت) :اهل لاقف ءًائيش هلأستؤل### يبنلا ىلإ ةأرما تءاج :لاق سابع نبا

 . .. :لاق ؟- توملاب ضرعت اهنأك - كدجأ ملو ٌتئج نإ !هللا لوسر اي :تلاقف

 . (هجولا اذه نم ريبج نب لضفلا اهب درفت ةريخألا ةظفللاو) :لاقو . هركذف

 ال :يليقعل | لاق" :لاقو «نازيملا) يف يبهذلا هدروأ ؛فورعم ريغ وهو :تلق

 ."هثيدح ىلع عباتي

 نع دثرم نب ةمقلع : نع فلخ > نع هنع مالس نب ملس ةياور نم هل قاس مث

 لصق يتفيلخ ّتنأ :ركب يبأل لقف ؛قلطنا» :لجرل لاق ؛اعوفرم ةشئاع نع هيبأ

 نب ريبج هاورو ؛(يدعب ةفيلخلا وهف) :ركذ نودب حيحص ثيدحلاو :تلق

 ملو تئج نإ تير :تلاق «هيلإ عجرت نأ اهرمأف واب يبنلا ٌةأرما تنأ :لاق معطم

 نسم
 يا



 هجرخأ . اركي ابأ ينأف ؛ينيدجت مل نإ» : ةو لاق ؟-توملا :لوقت اهنأك- .كدجأ

 - (۳۹۷۷) يذمرتلاو ١١١(: /۷) ملسمو 077050 ۷۲۲۰ ۰۳۹ ۹) يراخبلا

 (تاقبطلا) يف دعس نباو ء(۸ ء۸۲ /5) دمحأو :(44 5) يسلايطلاو ؛.-هححصو

.OVA/Y) 

 ةفيلخلا وه ركب ايأ نأ ىلع حيحصلا ثيدحلا اذهب ءاملعلا ضعب لدتسا دقو

 نكل ؛حيحص اذهو " :(707 /1) "حتفلا" يف ظفاحلا لاقو ي يبتلا دعب

 فلختسي ملول يبنلا نأب مع َمْرج ضراعي الف «حيرصتلا ال ةراشإلا قيرطب
 هللاو ًاحيرص كلذ ىلع صنلا يفتن هدارم نأل ؛(۸٠۷۲ يراخبلا يف امك ينعي)

 ." ملعأ

 الو ءركب يبأ ةفالخب حيرصتلا اهيف ىرخأ ثيداحأ يناهبصألا ىور دقو ؛اذه

 رمع مزج كلذ ىلع لدي امك ؛ةلطاب لب ؛ةركنم اهنوتمو ءاهديناسأ نم ءيش حصي

 .قيفوتلا يلو هللاو . روكذملا

 "الضعيفة")1١1١9/1١/17-١؟17(.

 قيدصلاب ركب يبأ ةيمست ببس باب ]١1570[

 :[تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع نع]

 كلذب سانلا ثدحتي حبصأ ىصقألا دجسملا ىلإ ةا يبنلاب يرسأ امل"

 هنع هللا ىضر ركب ىبأ ىلإ كلذب اوعسو هوقدصو هب اونمآاوناک نمم سان دتراف

 :لاق ؟سدقملا تيب ىلإ ةليللا هب يرسأ هنأ معزي كبحاص ىلإ كل له :اولاقف

 هنأ هقدصتوأ :اولاق ءقدص دقل كلذ لاق ناك نئل :لاق :معن :اولاق ؟كلذ لاق وأ

 دعبأ وه اميف هقدصأل ينإ معن :لاق ؟حبصي نأ لبق ءاجو سدقملا تيب ىلإ ةليللا بهذ
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 ."قيدصلا ركب وبأ ىمس كلذلف.ةحور وأ ةودغ ىف ءامسلا ريخب هقدصأ «كلذ نم

 :[لاق مث هب هانمجرت امب مامإلا هل مجرت]

 ببس نأب ١50( /۲) " راثآلا لكشم " يف يواحطلا رفعج وبأ مامإلا مزج دق

 لوسر هقيدصت ىلإ سانلا هقبس وه امئثإ "قيدصلا" د هنع هللا ىضر ركب ىبأ ةيمست

 كلت ىف ةكمب هلزنم ىلإ هنم هعوجرو «ةكم نم سدقملا تيب هنايتإ ىلع ةا هللا

 .هيلع اوفقو اذإ كلذ لئمب آللي هللا لوسرل نودهشي نونمؤملا ناك نإو ءةليللا
 .(511/ ۱٥ /۲ /١1)"ةحبحصلا"

 موصعمب سيل ركب وبأ باب 3

 :[لاق هنأ هاي يبنلا نع يور]

 . (ركب وبأ أطخي نأ هئامس قوف هرکی هللا نإ»

 .(عوضوم)

 :[مامإلا لاق]

 هنع هللا يضر ركب ابأ نإف ؛ةرهاظ هيلع عضولا تامالع هدانسإ فعض عم هنإف

 نايب نوكي دقو فيك ؟أطخي نأ هللا هرکی اذاملف كلذك ناك اذإو ؛ًاموصعم سيل

 ةجرخم ةصق يف هسفن - ةا - يبنلا هأطخ دقو !نايحألا ضعب يف ًابجاو هئطخ

 تبصأ" :هل - هاب - هلوقو "ةحيحصلا ثيداحألا ةلسلس" : رظتاف "حيحصلا" يف

 . "ًاضعب تأطخأ ءاضعب

 .(1 1-8 ؟ /۷)" ةفيعضلا"

۳۷۲ 



 هئايحو نامثع لضف نم باب ||[ 1

 :[ 29ج هللا لوسر لاق]

 يف يلإ غلي ال نأ لاحلا كلت ىلع هل تنذأ نإ تيشح نإو يبيح لحجر نامثع نإلا

 . (هتجاح

 .[هب هانمجرت امب مامإلا هل مجرت]

 .(؟558/54)" ةحيحصلا"

 ةنحلا ىف ىلع باب ]*١55[

 :[لاق هنأ هيام يبنلا نع يور]

 مث مالسإلا نوملعي ًاموق هتعيش نم نإو - ًايلع :ينعي - ةنجلا يف اذه»

 .«نوكرشم مهنإف «مهلتقيلف مهيقل نم ؛:ةضفارلا :نومسي زبن مهل ؛هنوضفري

 .(ركنم)

 :[مامإلا لاق]

 و يبنلا نع تباث "ةنجلا يف اذه" :هنع هللا يضر يلع يف هلوق :(هيبثت)

 ءاج امك ؛ةنجلاب نيرشبملا ةرشعلا نم هنأو ءةنسلا لهآ ةديقع يهو «قرط نم

 "ةيواحطلا ةديقعل | جيرخت" رظناف . ةا يبنلا نع عوفرم ثيدح ام ريغ يف

 -٤۸۹(. ۸۸٤ص )

 "الضعيفة")٤ / 4/1 4¥)

sS Sassen “اضفت 



 الع ضغبأ نمل ضغبلاب ءاعدلا باب . ]

 :[مامإلا لاق]

 هنكلو ؛يراخبلا لاجر نم ةقث وهو ءيصمحلا يِبحّرلا وه :نامثع نب زيرح
 !هللا هضغبأ ًايلع ضغبي ناك

 .(1۹۳ /؟ //)"ةحيحصلا"

 ديزو ءيلعو ءرفعج لضف نم باب ]١1475[
 :[ اپ هللا لوسر لاق]

 ينم تنأو ؛كقلخ يقلخ هبشأو «يقلخ كقلخ هبشأف رفعج اي تنأ امأ»

 اي تنأ امأو «ينم تنأو كنم انأو «يدلو وبأو «ينتخف يلع اي تنأ امأو ءيترجشو

 . «يلإ موقلا بحأو «يلإو ينمو يالومف ديز

 .[هب هانمجرت امب مامإلا هل مجرت]

 .(05/4)"ةحبحصلا"

 تاعوضوملاب هل لدتسي نأ نم رهشأ ىلع لضف باب |3]

 :[لاق هنأ هلم يبنلا نع يور]

 «يبر اهسرغ ندع ةنج نكسيو «يتامم توميو ؛يتايح ايحي نأ هرس نم»

 اوقلخ «ېترتع مهنإف «يدعب نم ةمئآلاب دتقيلو ؛هيلو لاويلو «يدعب نم ًاّيلع لاويلف

 مهيف نيعطاقلا «يتمأ نم مهلضفب نيبذكملل ليوو ءًاملعو ًامهف اوقزر «يتنيط نم

 .«يتعافش هللا مهلانأ ال ءيتلص

 ۲۷ ۴ ا



 :[مامإلا لاق]

 «تاعوضوملا هذه لثمب هيلع لدتسي نأ نم رهشأ هنع هللا ىضر ىلع لضفو

 يف اهب نيلداجم ءاهلاثمأ نم تارشعلاب مهبتك نودوسيو ءاهب ةعيشلا ثبشتي يتلا

 .(۹۸ /۲)" ةفيعضلا"

 ةمامإلاب هنع هللا ىضر ىلع صيصخت زوجي له باب [١؟ا/]

 ؟ههجو هللا مرک :انلوقبو

 رفجلا ىمسي امب نولماعتي خياشملاب نومستي نم ضعب :لئاسلا لوقي :لاؤس
 وه وجرملاف «نيدلا نم رومألا هذه نودعيو «كلذ ريغو دادعألاو زومرلا حيتافمو

 نع ثدحتلا رومألا بعصأ نم ءابدألا وأ ءافرظلا ضعب لوقي :خيشلا

 ...اهيلع ليلدتلاو تايهدبلا

 نيدهتجملا ال نيملسملا ءاملع نم دحأ الو:لوقت لب ءحلاصلا فلسلا دنع مولعمو

 نأ ديري نم هيعديو هب لوقي امنإ ؛ملعلا اذهب نولوقي نيدلقملا الو نيعبتملا الو

 هنع هللا يضر يلع ىلإ بوستملا رفجلا كلذلو «لطابلاب سانلا لاومأ لكأي

 ىلإ بوسنملا رفجلا :لوقأ نأ تدك «يريغ هيف عقي روهشم أطخ يف عقأ نأ تدكو

 مامإ سيل هنأل يلع مامإلا لقأ ملف يناسل تظفحو يسفن تسبحف «يلع مامإلا

 يأ «مامإلا ةظفللا هذهب هصخ فرعلا نكلو «كش الب نيملسملا ةمئأ نم وه .ال

 نيذلا مه «يعيشلا فرعلا وه .معن ؟يعدبلا فرعلا مآ ينسلا فرعلا ؟فرع

 ب 0 | ا ا اا ل



 ءافلخلا ىلعو هل مهنم ًابصعت هنع هللا يضر يلعب هوصخو بقللا اذه اوبحس

 ةظفلب ايلع ركذن نأ أطخلا نمف كلذلو «نامثعو رمعو ركب ىبأ :نيلوألا نيدشارلا

 :لوقن نأ انل زاج ذكيح ركب وبأ مامإلا :انلق اذإف ءنيدشارلا ءافاخلا ةيقب نود مامإلا

 ةعيشلا امأ ؛ةنسلا لهأ نم ًاملاعام ًاموي متعمس له :مكركذأ انأ نكل «يلع مامإلا

 متعمس له نكل ءرمعو ركب يبأ نيخيشلا نيمامإلا ءادعأ مهنآل مهنع لأسن الف

 وبأ مامإلا لاق :نولوقي ةعامجلاو ةنسلا لهأ نيملسملا ءاملع نم ًاملاع ام ًاموي

 ؟اذامل «يلع مامإلا ينم اوعمست نأ متدكو يلثم متعمس نكل ءال :باوجلا ؟ركب

 سانلا نم ريثك بولق ىلع نار يذلا ديلقتلاو «سانلا ىلع رطيست يتلا ةلفغلا هذه

 سأرلا ىلع «هنع هللا يضر يلع مامإلا لاق :نولوقي :مهريغ نع ًالضف نيملسملا

 دنع مامإلا هنأل ؟ةمامإلاب ًايلع متصصخ اذامل نكلو «كش الب انمامإ وه نيعلاو

 لوسرلا ةيصوب هل تناك ةفالخلا نأ ةلابإ ىلع ًالغض نومعزي مهنألو ؛ةعيشلا

 وهو «ةلضافلا نورقلا هذه ةليط نامثعو رمعو ركب وبأ هنم اهرداص مث ؛هلاومعز

 ام كلذ يف ةحلصملا ىأر هنأ اومعز مهنأل ؟اذامل ءًانكاس كرحي نأ عطتسي مل

 .اومعز عادولا ةجح يفو مالسلا هيلع لوسرلا هاطعأ يذلا هقحب بلاطي

 .هنم مكتنسلأ اوظفحت نأ بجيف «يعيش ريبعت اذه :ًاذإ

 «ميركتلا اذهب ًايلعاوصصخ ًاضيأ «ههجو هللا مرك يلع :مهلوق ًاضيأ هلثمو

 يبأ نود ًايلع نصصخ اذامل نكل ءكشال ههجو هللا مرك يلع :لوقن نحن

 مامإلا :نولوقي ةعيشلا متعمس دقل :ًافنآ انلق امك مكل لوقن ؟نامثعو رمعو ركب

 مامإلا :ةيقبلاو ركب يبأ يف لوقي نم مهنم متعمس ام نكل ءههجو هللا مرك يلع
 .ركب وبأ

 اوعمست ملأ نكل «هرخآ ىلإ ههجو هللا مرک ركب وبأ :اولوقي نلو اولاق ام كلذك
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 ىرخألا .معن ؟ههجو هللا مرك يلع لاق :نولوقي نيملسملا خياشم نم ًاريثك

 ثيح نمًامامت ىلوألاك ىرخألا :ينعأ .ًامامت ىلوألاك ىرخألاو امامت ىلوآلاك

 ىرخألاك ىلوألا صيصخت زاوج مدع ثيح نم ىلوآلاك ىرخألاو «مهلامعتسا

 نأ نم انتتسلا ظفحن نأ يغبني كلذل «نيدشارلا ءافلخلا نم نيلوألا نود يلعب

 دب الو ناك نإ :هدحو يلع مامإلا لاق وأ ؛هدحو ههجو هللا مرك يلع لاق :لوقن

 يكل ًاعيمج مهيلع قدصي فصوو فصولا نم مهل هيطعن ام ءافلخلا ةيقبل انيطعأ
 .مهنم دحأ نيب قرفن ال

 ْنِمِدَحَأ َنْيَب ُقٌوَقُتالإال :لسرلاو ءايبنألا يف تءاج ةيآ هذه نأ كشال

 عم هكلسن يذلا ليبس مهيف كلسن نأ يغبني لسرلا عابتأ نكلو (؟8:ةرقبلا»# ِهِلْشُر

 ةرابع يف نولوقي امك دحاو ىقتلم يف مالسلا هيلع لوسرلا مهعمج ءالؤهف «لسرلا

 نيدشارلا ءافلخلا ةنسو يتنسب مكيلعف» :لاق ثيح ةدحاو ةلمج يف ةدحاو

 .«يدعب نم نييدهملا

 ةنجلا يف نامثعو ةنجلا يف رمعو ةنجلا يف ركب وبأو ةنجلا يف يبنلا» :لاقو

 دحأ نيب قرفن ال :ًاذإف .ةنجلاب نيرشبملا ةرشعلا رخآ ىلإ “...ةنجلا يف يلعو

 .[مدقت دقو رفجلا ىلع خيشلا ملكت مث]

 "رونلاو ىدهلا" )۳۱۳/ ۳٤ ۲۸:٠٠(

 E1) مقر) "عماجلا حيحص" 220



[114A]هنم باب  

 هل لاقف مامالاب هلاؤس ايانث يف - هنع هللا يضر- ًايلع نيلئاسلا دحأ فصو]

 :[ خيشلا

 .يلع مامإلا لقتال

 )۰١:۲١:۰۷/۲۷٦( "رونلاو ىدهلا"

 ىلعو نامثع نيب ةلضافملا ىف ةنسلا لهأ بهذم باب (]

 امهنع هللا يضر

 لهأ لوق اذامف «نامثع ىلع اًًيلع نومدقي مهنأ نيثدحملا ضعب ىرن :لاؤس

 ..هذه ىف ةعامجلاو ةنسلا

 اورثآ امنيح ءةعامجلا رايتخا هيلع عقو ام ىلع ةعامجلاو ةنسلا لهأ :خيشلا

 .عوضوملا يف مساحلا باوجلا وه اذهف ؛رمع دعب مهل ةفيلخ يلع ىلع نامثع

 (۰۰:۵4:4۱/۳) "ةدج ىواتف"

 ؟نيخيشلا نم ةفالخلاب قحأ هنع هللا ىضر ىلع له باب ]١50[

 :[مامإلا لاق]

 نم يتفيلخ هنإ» :هنع هللا يضر يلع يف لاق ةا يبنلا نأ ... ةعيشلا هركذي ام

 عقاولا لد يتلا ةريثكلا مهليطابأ نم وه لب .هوجولا نم هجوب حص (ال) . «يدعب

 يحو] هنأل لاق امك عقول ؛هلاق كيلي يبنلا نأ ضرف ول هنآل ؛اهبذك ىلع يخيراتلا

 .هدعو فلخي ال هناحبس هللاو [ ىحوي

 .(7 45 /4)"ةحيحصلا"

YA 
 ہا



 هنم باب ]1 "5 ١[

 :[ قلل هللا لوسر لاق]

 . «يدعب نمؤم لك يلو وهو هنم انأو ينم ًاّيلع نإ ؟يلع نم نوديرت اما

 :[مامإلا لاق]

 ةفالخلاب قحألا وه هنع هللا ىضر ًايلع نأ ىلع ةتبلا ليلد هيف سيل ثيدحلا

 «ةرامإلا ىنعمب يه يتلا ةيالولا ريغ ةالاوملا نأل ؛ةعيشلا معزت امك نيخيشلا نم

 .(5514/0)" ةحيحصلا"

 ةعيشلا هب لدتسي دق ام در باب 3 ١![

 ةئالثلا ءانلخلا ىلع ىلع ليضفت ىلع

 .«بّرَعلا ديس ٌنيِلَعَو مَآ ِدَلَو ديس انأ»

 :[مامإلا لاق]

 «هتيوقتل اهنم ءيش حلصي ال ؛هقرط عيمج نم فيعض ثيدحلا نأ :ةصالخلاو

 نوكي نأ دعبي ال ةشئاع قيرطو سنأ قيرطب ثيدحلاف " :(© ص) يرامغلا لوقف

 ىلع امهيلإ راشملا نيقيرطلا رادم نأل ؛ةلشاف ةلواحم !" هريغل نسحلا ليبق نم

 ول ثيدحلا نإف ؛ةعيشلا نم امهنوك لمتحملا نمو ءامهلاح فرعي ال نيلوهجم

 ؛لطاب اذهو !ةثالثلا ءافلخلا ىلع هنع هللا يضر يلع ليضفت ىلع ًاليلد ناك حص

 م



 يقيلعت ةمدقم يف اهضعب ىلإ ترشأ تنك دقو ءةحيحصلا ثيداحألل هتفلاخمل

 ينالقسعلاو يبهذلا مك هجو وهو ء(۲۸ ص) " لوسلا ةيادب " ةلاسر ىلع

 باوجلا عطتسي ملو يرامغلا خيشلا كلذ ىلإ راشأ دقو ءثيدحلا ىلع نالطبلاب

 وذ هنأ " برعلا ديس يلع " :هلوق ىنعمف . . . " :لاق هنإف :ةغوارم الإ ًاقلطم هنع

 . . مدآ دلو ديس انآ " :ثيدحلا نم لوألا رطشلا لهاجتف !" مهيف دجملاو فرشلا

 يذلا لوألا هجولا وهو «مهعيمج مدآ دلو ىلع هليضفت يف حيرص هنإف !" .

 هتلاسر يف ءايبنألا يلع لج هليضفت يلع هللا همحر مالسلا دبع نب زعلا هب لدتسا

 «ةيلعلا تافصلاب فصتا نم :ديسلاو " :ثيدحلا بقع لاقف ؛ًافنآ ةروكذملا

 .خلإ " . . . نيرادلا يف مهنم لضفأ هنأب رعشم اذهو . ةينّسلا قالخألاو

 ىلع يلع ليضفت ىلع ًاحضاو ًاليلد ناك ؛ثيدحلا نم يناثلا رطشلا حص ولف

 يرامغلا ىلع ىفخي ال ءةهادب لطاب كلذو !رمعو ركب وبأ مهنمو «مهعيمج برعلا

 !ةعيشلل بصعتلاو «ىوهلا ةبلغ الول

 .(4 1 ه 4080/1١ 41١5- /۱۲)"ةغيعضلا"

 نم كمصعي هللاو# ةيآ نأ مهئاعدا يف ةعيشلا بذك باب " 

 مخ ريدغ موي تلزن *سانلا

 :[تلاق ةشئاع نع]

 جرخأف سالا نم كمصعتي هللا وإ# :ةيآلا هذه تلزن ىتح سري ناك» -

 !سانلا اهيأ اي :مهل لاقف ءةبقلا نم هسأر وللا هللا لوسر

 . (هللا ىنمصع دقف اوفرصنا»

 ا 8 مل



 :[مامإلا لاق]

 ةروكذملا ةيآلا نأ - ةمدقتملا ثيداحألل افالخ - نومعزي ةعيشلا نأ ملعاو

 ةديدع تاياور كلذ يف نوركذيو «هنع هللا يضر يلع يف (مخ) ريدغ موي تلزن

 هتققح امك هنع حصي الو «يردخلا ديعس يبأ نع اهنمو ءاهرثكأ ليضاعمو ليسارم

 يف يعيشلا نيسحلا دبع اهيلإ راشأ ىرخألا تاياورلاو ء(۹۲۲٤) " ةفيعضلا " يف

 لك يف هتداع يه امك اهديناسأ يف قيقحت يأ نود (”8 ص) " هتاعجارم "

 ىلع حصي مل وأ حص ءاوس «هبهذمل دهشي ام لك دشح هتياغ نآل «هباتك ثيداحأ

 اذه سيلو «رذح ىلع هتاياور نمو هنم نكف !" ةليسولا رربت ةياغلا " :مهتدعاق

 ناكملا يف لاق هنإف - مهيلع بذكي لقأ مل نإ - ءارقلا ىلع سلدي وه لب ءطقف
 نم دحاو ريغ هجرخأ " :لطابلا لب «ركنملا اذه ديعس يبأ جيرخت يف هيلإ راشملا

 ملعلا اذه يف نيتدتبملا نأ هبذك هجوو !" ... يدحاولا مامإلاك «ننسلا باحصأ

 يوري ءرسفم وه امنإو «ةعبرألا نئسلا باحصأ نم سيل يدحاولا نأ نوملعي

 هجرخأ دقف «حصي ال امم اذه ديعس يبأ ثيدحو «حصي ملامو حص ام هديناسأب

 " نم هيلإ راشملا ناكملا يف نيبم وه امك .فعضلا ديدش كورتم هيف قيرط نم

 «ةنسلا لهأ ىلع بذكلا نولحتسي مهنأ :ًاثيدحو ًاميدق ةعيشلا ةداع نم هذهو

 كلذب حرص امك «ةيقتلل مهلالحتساب اوحرص نأ دعب «مهبطخو مهبتك يف المع

 دحأ ىلع ىفخي سيلو ١47 -١58(: ص) " رارسألا فشك " هباتك يف ينيمخلا

 " :ةيميت نبا مالسإلا خيش ءمهب سائلا فرعأ لاق كلذلو «بذكلا تح ةيقتلا نأ

 ." فئاوطلا بذكأ ةعيشلا
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 دبع ةصاخبو مهيفلؤم ضعب يف ديلا سمل مهبذك تسمل دق ًاًّيصخش انأو

 نأ ءارقلا مهوأ :ةروكذملا هتبذك قوف هنإف «كيدي نيب دهاشلاو اذه نيسحلا

 دقف «هقرط ةرثك هئاعداو هتلع نع هتوكسب تاملسملا نم ةنسلا لهأ دنع ثيدحلا

 ١59( ص) روكذملا باتكلا يف حرص هنإف «ينيمخلا بذكلا يف هنم حرصأ ناك

 لهأ فارتعاب بلاط يبأ نب يلع ةمامإ نأشب مخ ريدغ موي تلزن ةمصعلا ةيآ نأ

 " يف انايب رمألا اذه ديزأسو «قحتسي امب هللا هلماع لاق اذك «ةعيشلا قافتاو ةنسلا

 .ىلاعت هللا ءاش نإ " ةفيعضلا

 .(5145-5145 /0)"ةحبحصلا"

 "”نامثع لتقم ةنتف يف حص ام ركذ باب ]١47[

 نم ًادحأ نأ تبثت ةحيحص ةياور كانه سيل هنأ لوقت نأ "”ينمهي ام :خيشلا

 ببس نم ؟كراش يذلا نم :يباجيإلا ءيبلس اذه نكل «بيط اذه كراش ةباحصلا

 ؟ةئتفلا هذه

 لتاق نأ ثحبلا اهيلإ لصوت وأ اهيلإ تلصوت يتلا جئاتنلا نمض نم :ةلخادم

 لجر هنأ للعلا نم ميلسلا حيحصلا دانسإلا يف هنع ىلاعت هللا يضر نامثع

 ةياورلا تركذ امك ىنعيو «هل بقل اذه ةلبجو :ةلبج هل لاقي رصم لهأ نم دوسأ

 دوجولو «هتيمهأل هتابثإ تيأر ينأ الإ .بلاغلا يف ًاعمتسمو ًالئاس هيف خيشلا ناك نإو سلجملا اذه )١(

 خيشلا عم دقع سلجملا نأ شاقنلا نم يل رهظ دقو «خيشلا نم ةقيقدلا ةمهملا تاظحالملا ضعب

 اميف ةباصإلا ديدست"ميقلا هباتك يف ءاج ام ضعب خيشلا ىلع هيف ضرعي يدماغلا دعس نب بايذ

 "ةباحصلا نيب رجش

 .ةلجسملا ةداملا تآدب اذك(؟)

 ۳۸۲ ا



 .دوسألا لجرلا

 ًابس نب هللا دبع نوكي هنأ لمتحي هنأ بيطخلا نيدلا بحم مالك تركذ انهف

 اذه تافص نم ةبيرقو ةهباشم أبس نب هللا دبع نع تدرو يتلا تافصلا نأل ؛وه

 ..يذلا نمض نم اذه ءرصم لهآ نم وه يذلا دوسألا لجرلا

 ؟اهتميق ام هيلع لخد قيدصلا ركب يبأ نبا نأب لوقت يتلا ةياورلاو :خبشلا

 لتق يف قيدصلا ركب يبأ نب دمحم ماهتا يف تدرو يتلا تاياورلا :ةلخادم

 هللا يضر نامثع هظعوف هيلع لحد هنأ الإ اهنم حصي مل هنع ىلاعت هللا يضر نامثع

 دانسإب باعيتسالا هباتك يف ربلا دبع نبا اهاور يتلا هذه .هكرتو جرخف ءهنع ىلاعت

 .نسح

 ؟مجارت هلاجرل تدجو هرخآ ىلإ هلوأ نم ربلا دبع نبا دنس :خيشلا

 .ىسوم نب دسأ نع ةياورلا هذه لقن وه ءال :ةلخادم

 ؟نم نع ىسوم نب دسأو :خيشلا

 ركذ مث ةيفص ىلوم ةنانك نع ةيواعم نب ريهز نع ىسوم نب دسأ :ةلخادم

 .ةنانك يف مالكلا تركذ انأو رادلا موي دهش ةنانك

 نومجرتم مهلك ةياورلا هذه لاجر كتلأس انآ ؛لاؤسلا هللا محر :خيشلا

 «لاؤسلل باوجلا سيل اذه ءىسوم نب دسأ نع لقن وه :تلق «تاقث مهلكو

 ؟حضاو

 ىلإ ربلا دبع نبا نم وأ هاهتنم ىلإ ىسوم نب دسأ نم دانسإلا ينعي :ةلخادم
 ؟ىسوم نب دلسأ
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 .ربلا دبع :خيشلا

 دبع نبا «دانسإ نودب ةرشابم هنع لقني وهو فنصم ىسوم نب دسأ :ةلخادم

 ..دانسإ نودب ىسوم نب دسأ نع لقن ربلا

 .نسح دانسإب لاقي نأ حصي ال :ًاذإ :خيشلا

 .ًالقن هنع لقن هنأل :ةلخادم

 ؟اذام اهب للعت ةليلعت ةلمج هذه ؟اذام للعت ءنأل لوقت تنأ :خيشلا

 زوجي ال ؛نسح دانسإ هنأ ًافنآ تحرش امك ةلاحلاو لوقت نأ حصي ال لوقأ انآ

 ؟كلذك سيلأ ربلا دبع نبا دنع قلعم دانسإ اذه نأل ؛نسح دانسإ لوقت نأ

 يسوم نب دسأ [دنع] نم رابتعاب نسح دانسإ لوقأ نکل .ىلب :ةلخادم

 .نسح ربلا دبع نبا دانسإ كاذنيح لاقي ال :خيشلا

 وه ردصملاو ؛ًاقلطم نسح دانسإب نكل «ربلا دبع نبا دانسإ لاقي ال :ةلخادم

 .ىسوم نب دسآ نم

 «ىسوم نب دسأ ىور «كيف هللا كراب لوقت نأ كلو قحب لوقت تنأ :خيشلا

 ؟دسأ ىلإ دنسلا نيأو :لاؤسلا كيتأيس نكل

 .يردأال :ةلخادم

 نإو «ةقلعملا ثيداحألا مكح همكح اذه نأل ؛دنسلا حص ام :ًاذإ :خيشلا

 ؟معن ..فرعن نأ يغبني :ًاذإ
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 خيرات يدنع نآل ؛اهنأش يف خيش اي كيف تلصتا انآ ةطقنلا هذه :ةلخادم

 نم دانسإلا سردأ لهف «ةريثك ةدوقفم بتك قيرط نع يوري ركاسع نبال قشمد
 «باتك هل نأ رهتشا يذلا فنصملا دنع فقأ ينأ وأ «هاهتتم ىلإ هسفن ركاسع نبا

 ؟باتكلا اذه فنصم نم [دئسلا] سردأو ءاذه هباتك نم هنع يوري ركاسع نباو

 ءهلوآ نم دانسإلا ىلإ عجرأ ركاسع نبا قشمد خيرات يف انآ تنك ةطقنلا هذهف

 نبا نأ ىلع ًادامتعا ءاهنم هذهف ثالث وأ نيتياور يف الإ «فنصم باتك ناك ولو

 اذه نأ يسفن يف ةقثلا تلصحف «ةرشابم ىسوم نبا باتك نم لقني ربلا دبع

 ىلإ ربلا دبع نبا نم هدانسإ نع ثحبلا تكرت مث ءىسوم نبا دسأ باتك يف دوجوم

 .هاهتنم ىلإ ىسوم نب دسأ سردآ ترصف «یسوم نب دسأ

 نب دسأ نع ىورت ةياور لك نأ دقتعت له «ملسم ريغ يخأ مالك اذه :خيشلا

 نب دسأ باتك يف اهلك تاياورلا هذه نوكت نأ يرورضلا نم هريغ وأ ىسوم

 ؟ىسوم

 نبا تاباتك يف هنأ مزجن عيطتسن ام ىسوم نب دسأ ىلإ بسني ام لك :ةلخادم

 باتك نع ةقث وهو ربلا دبع نبا لقنب يسفن يف ةقثلا نم هيف لصح نكلو «يسوم
 ..ىسوم نبا دسأ

 هنأ هنع هللا يضر نامثع ةنتف ةصق يف ركذي يذلا باتكلا لوح بيط :خيشلا

 ؟ةياورلا هذه ةميق ام «هولبقاف لدب .هولتقاف نالف مكءاج اذإ :رصم يلاو ىلإ لسرأ

 ؟كيب ترم

 .يلع ترم ام هولتقاف :ةلخادم

 6 ولتقاف :خيشلا
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 .هولتقاف :ةظفللا هذهب امأ ءاذه نمضتم ءاج :ةلخادم

 هةنتفلا عاقيإل تفرح هولبقاف ةياورلا لصأ هنأ ركذي خيراتلا يف :خبشلا

 .هولتقاف

 ..ًادبأ نامثع نم بوتكم باتك ال هنأ ثحبلا يف يل ادب يذلا خيش اي :ةلخادم

 .هتفرع هولتقاف «هتفرع ام هولبقاف :تلق «نآلا رفق كعم راص ارفع :خيشلا

 ...وه له لاؤسلا تمهف ام نآلا انآ :ةلخادم

 بسح اذهف «هلتق ديري صخش عم رصم يلاو ىلإ ًاباطخ لسرأ نامثع :خيشلا
 فرحف أري هللا كازج تلعف امك ةيقنتو ةيلفت ىلإ جاتحي يذلا خيراتلا يف ءاج ام

 اهانأرق انك يتلا خيراتلا بتك ضعب يف روكذم اذه :هولتقاف ىلإ هولبقاف :ةملك

 .هولبقاف :ةياور ىلع فقت مل :تلق كتلأس املف ءةنسلا ةمدخ ىلإ هجوتلا لبق ًاميدق

 ؟كلذكأ «ةيناثلا ةياورلا ًاضيأ تيفن كنأك ًاريخأ نكل «هولتقاف :ةياور ىلع امنإو

 يذلا ..ال ؛هولتقاف :ةظفللا سفن ىلع امأ .تفقو اهانعم ىلع تلق :ةلخادم

 ..نامثع مهتا هنأ درو

 ىلإ نامثع نم لسرم باطخ كانه له ؟ال مأ باطخ كانه لاؤس ..:خيشلا

 .الف ظفللا امأ ءَىَلَبَف ىنعملا امأ لوقت نأ حصي كلذ دعب مث ؟ال مأ رصم يلاو

 .طق ًاباطخ نافع نب نامثع بتكي مل :ةلخادم

 .باوجلا وه اذه :خيشلا

 .معت :ةلخادم

 ؟هولتقاف الو هولبقاف كانه سيل :خيشلا

 TA یه تتسم مم سسسمم

 يا



 .معن :ةلخادم

 ؟اذه يف ءيش ىلع تفقو له :ةلخادم

 نامثع ىلإ نييقارعلاو نييرصملا دقو ءاج امل هنأ مهتا «كلذب مهتا :ةلخادم

 مث «هرخآ ىلإ ..ىَّطْعُي مورحملاو ذري يفنملا هنأ :سمخ ىلع هعم اوحلطصاو
 مهل ضرعي «برهي مث مهل ضرعي ًالجر اوفشتكا قيرطلا يفو «مهرايد ىلإ اوعجر

 هيلع مهضبق روفو «هيلع اوضيقو اوفقوت انه «ةياورلا يفامك ينوذخ لوقي هنأك

 هنم اوبلطف «موتخم رصم يلاو ىلإ نامثع نم باطخ يعم :لاق ؟كربخ ام :هولأس

 قلحيو «نالفو نالفو ركب يبأ نب دمحم لتقي نأ هيف اودجوف «هوفشک ىتح هفشك

 ..لعفيو ..لعفيو «تاياورلا ضعب يف امك «مهاحل

 «كلذب هنع هللا يضر نامثع نوجاحي اوؤاجو ءةنيدملا ىلإ دفولا عجر انه

 هيلع اودجو مهنأل ؛ناورم اومهتاف ءطق ًاباتك بتكي مل هنأب نامثع مهل فلحف

 «نامثعل ريعب ًاضيأ لجرلا اذه عم اودجو مهنألو ءنومعزيو نولوقي امك ءامتاخ

 مث هبتك دق كمتاخ لمحي يذلا كيلاو نأ وأ هتبتك تنأ نوكت نأ امإ :اولاق انهف

 ..ةنتفلا تراث

 نأ ةحص يف تككش انآ نكلو «كلذ يف تدرو يتلا تاياورلا لمجم اذه

 هيلإ تلم وأ يدل حجرت يذلاو ؛هريغ وأ نامثع نم وأ ناورم نم لسرم اذه نوكي

 اذه اوبتكو ةرماؤملا هذه اوربد قيرطلا يف اونوكي مهنأ تلمتحا «لامتحا تعضوو

 كانه ..يتوذخ لوقي هنأك مهل ضرعيو يتأي نأ لجرلا اذه ىلإ اوزعوأو «باطخلا

 رصم ىلإ لوصولا ديري ناك ولو ؛ءالؤه اهكلس يتلا قيرطلا ريغ رصم ىلإ قيرط
 .مهل ضرعتي ءاج امل ءىرخأ قيرط كلسل ءالعف

 كدر



 ؟نامثع ةنتف يف حص ام صيخلت نكمم بيط :خيشلا

 .هرخآ ىلإ ..؟نيسحلا فقوم ام ؟نسحلا فقوم ام ؟يلع فقوم ام

 يل ادب يتلاو ةحيحصلا تاياورلا تذخأ ءطقف حص ام تذخأ انأ :ةلخادم

 نوكت نأ وجرأ ...ةروص اهنم تروصو تاياورلا ضعب نم ةفلؤم ءةنسح اهنأ

 نم نكلو ؛معن .نآلا يلع خألا ديب يتلا يه ةحفص نيثالثو نيتئام تغلب «ةلماكتم

 يضر نامثع نع عافدلا نم ةباحصلا فقوم اهيف ام مهأ «ةريثك اهنآل ؛اهيف ام مهأ

 عافد ءرادلا موي لصف يف صاخ ثحبم ءًاصاخ ًالصف هل تدقعو ءهنع هللا

 حص امك هتءاج راصنألا نأب كلذ صخلتيو «هنع هللا يضر نامثع نع ةباحصلا

 هللا راصنأ نوكن نأ تتش نإ :هل اولاقو «عافدلا هيلع اوضرعو راصنألا هتءاج «كلذ

 .نآلا كرصننو :ةرجهلا يفةإلاه لوسرلا رصنن :يأ «نيترم

 ددع اوؤاجو نع هللا يضر يلع نب نسحلا ءاج ًاضيأو رمع نبا ءاج ًاضيأو

 ىلإ ةلاحإلاو ءاهمكح ركذو ءاهرداصم ىلإ تامولعملا وزع عم مهتركذ ريبك

 .ةصالخو قحلم «نيمسق ىلإ ثحبلا تمسق ينأل ؛قحلملا

 مث ؛نتملا ىلإ هاهتنم ىلإ فلؤملا نم اهدانسإب ةياورلا نوكت قحلملا يف

 ؛تاياورلا هذه ةصالخ يه ةصالخلاو ءديناسألاو للعلاو لاجرلا ىلع مالكلا

 .قحلملا ىلإ وزعأو ةياورلا مكح ركذأ مث ةباحصلا فقوم ركذأ تنكف

 ءيش هيف ؛ةيمأ ينب نم هبراقأ ةيلوت نم نامثع ىلإ بسني ام بيط :خيشلا

 ؟حيحص
 جورخلا هيلع نوجراخلا اهب ررب يتلا جورخلا تارربم نم ربتعي اذه :ةلخادم

 .هيلع

 دا ع
 يا



 .باوجلا نع ةديح :خيشلا

 .باوجلا ركذأس ءال :ةلخادم

 رمألا بلطتي كلذ دعبو ءدجوي ال وأ دجوي :لق ءلدو لق ام مالكلا ..:خيشلا

 ...ليصفتلا

 .دجوپ ال :ةلخادم

 (يتوص عاطقنا انه لصح)

 بحت اذإ تاظحالم كانه اذإ ينوديفت [ول] ةمتاخلل [ةبسنلاب]:ةلخادم

 ...اهأرقأ

 .ةءارق أرقا...تقولا نم كل رسيت ام بسح ارقا :ةلخادم

 متاخ ىلع مالسلاو ةالصلاو «تاحلاصلا متت هدمحب يذلا هلل دمحلا :ةلخادم

 .ًاريثك ًاميلست ملسو هبحصو هلآ ىلعو دمحم انيبن «ءايبنألا

 :دعبو

 ..لالخ نم يل ترهظ يتلا جئاتنلا مهأ نإف

 .دعب امأ :ةنسلاو ؛ةنسلا فالخ هذهف ءدعبو ةملك امأ :خيشلا

 :يلي امك يه ثحبلا اذه لالخ نم يل ترهظ يتلا جئاتتلا مهأ نإف :ةلخادم

 ..نامثع اهيف لتقي ةنتف عوقوب هّرابخإ لكلب هللا لوسر نع حص دق هنأ :ًالوأ

 ؟هرابخإ حص دق :خيشلا

 .معن :ةلخادم

a 



 ؟اذه فيك :خيشلا

 .هرابخإ حص :ةلخادم

 نامثع اهيف لتقي ةنتف عوقوب هرابخإ ةا هللا لوسر نع حص دق هنأ :ةلخادم

 نمز ددح هنأو ءاهلاعتشا دنع هعم اونوكي نأ ىلإ سانلا اعد هنأو «هنع هللا يضر

 .اهيف ىدهلاو قحلا ىلع هباحصأو نامثع نأو ءاهعوقو

 ؟ينعت اذام ءاهعوقو نمز ددح :خيشلا

 :مالسلاو ةالصلا هيلع هيف لوقي يذلا ثيدحلا يفاهعوقو نمز :ةلخادم

 .«نيثالثو عبس وأ ثالثو تس وأ ثالث وأ سمخل مالسإلا ىحر رودت»

 .ديج :خيشلا

 ثيدحلا اذه ىلع مكقيلعت ةلسلسلا نع تلقن تنك انأو معن :ةلخادم

 .هيف كمالكو

 ؟نيثالثلاو ةسماخلا ةنسلا يف ناك نامثع لتق وه :خيشلا

 .معن يآ :ةلخادم

 ةئتفبو كلَ هتومب اهنرق ىتح ةئتفلا هذه مظع ىلإ راشأ هنأ :ًايناث :ةلخادم
 وهو هنع هللا يضر نامثع اهيف دهشتسيس هنأو ءاجن دقف اهنم اجن نم نأو لاجدلا

 ةنج ىلإ هذه هتداهش دعب لقتني ًاديهش «هل ًايطعم لتقلا ىلع ًارباص قحلا ىلع
 .دلخلا

 ؟ًارباص بصن يذلا ام :خيشلا

 ۳۹۰ ا



 .خيش اي لاح اهنأ ىلع «قحلا ىلع وهو :ةلخادم

 ؟نيأ ربخلاو :خيشلا

 .ًارباص هنوك لاح ينعي «لتقلا ىلع ًارباص ءقحلا ىلع وهو :ةلخادم

 ؟ربخلاو :خيشلا

 ؟نأ رخ :ةلخادم

 ؟وهو :خيشلا

 ..قحلا ىلع وهو «هنع هللا يضر نامثع اهيف دهشتسيس هنأو :ةلخادم

 ...ىلع ًارباص قحلا ىلع وهو ...:ةلخادم

 ..اذكل ًايطعم اذك ىلع ًارباص ..قحلا ىلع وهو :ةلخادم

 .ينعي لاح :ةلخادم

 .هجو هل نوكي نكمم :خيشلا

 بلطيس هنأو «ةنتفلا هذه عوقوب هنع هللا يضر نامثع ربخأ هنأ :ًالاث :ةلخادم

 .لعفي ال نأب هرمأو «ةفالخلا علخ هنم

 كلذ نأو ءاجن دقف اهنم اجن نم نأو ءةنتفلا هذه مظع َنَيَب #2 يبنلا نأ :ًاعبار

 ضوخلا مدعب نوكت اهرصاعي مل نم ةاجنو ءاهرصاعي مل نمو اهرصاع نم لمشي

 .لطابلاب اهيف

 اهنم «هنع هللا يضر نامثعب تقصلأ بياعم نم رداصملا هتلقانت ام نأ :ًاسماخ

 فقأ ملو رهتشا ام اهنمو «حصي ملام اهنمو ؛هيلع نيجراخلا نم هرودص حص ام
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 .هل هدانسإ ىلع

 امإو ءهل بقانم امإ ةقيقحلا ىف ىه امنإ .ةثالثلا اهماسقأب بياعملا هذه نأو

 .هيلع روجأم هنم داهتجا امإو «هيلع ةارتفم

 تاياورلا اهدوجو ىلع تلد ةقيقح ةيصخش أبس نبا ةيصخش نأ :ًاسداس

 هريغ اهاور لب «يميمتلا رمع نب سيق تاياور اهتابثإب درفنت ملو «ةحيحصلا

 ىف هنع هللا ىضر نامثع فقاوم نع ثيدحلا دنع رذحلا بوجو :ًاعباس

 انلصي مل ةئتفلا هذه ثودح دنع اهفقي فقاوم ىلإ هدشرأ ةا يبنلا نأل ؛ةئتفلا

 .ريسيلا الإ اهنم

 الإ مهنيب رجش اميف ضوخلا مدع يه ةباحصلا يف فلسلا ةديقع نأ :ًانماث

 .لدعلاو قحلاب مهنع عافدلا ذئدنع بجيف «لطابلاب مهيف حدقي عدتبم روهظ دنع

 هيفاويس هنأ هناحبس ملعي وهو الإ هقلخ نم دحأ نع ىضري ال هللا نأ :ًاعسات

 نوكتس ًامتح مهتمتاخ نإف «مهنع هللا يضر دق ةباحصلا نأ امبو «هتاضرم ىلع

 .ًالعف عقو ام اذهو «ريخ ىلع

 لنم ةنتفلا دامخإ ليبس ىف هعسوب ام لذب هنع هللا ىضر نامثع نأ :ًارشاع

 .هل هلتقو هيلع لتاقلا لوخدو بابلا هحتف ىلإو «راصنألا لهأ مودق

 نع عافدلل مهعسوب ام اولذب مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا نأ :رشع يداحلا

 ام نيبو مهنيب لاحف «كلذ نم مهعنم يف ددش لب مهعنم هنأ الإ ءرادلا موي نامثع

 ملو هرمأ اوذفن «هتعاط مهيلع بجتو مهريمأ هنأ امبو «هنع عافدلا نم نوديري

 .عافدلاب مهل هحامس نم مهسأي دعب هيلع نيجراخلا اولتاقي

۳4 
 يا



 اوعفادي نأ هيلع اوضرع نيذلا ةباحصلا ريغ وأ ةباحصلا ءالؤه نم نَم :خبشلا

 ؟ركذت فنع هللا يضر ىبأ وه مث «هتع

 راصنألا بلط هيلع ضرعو راصنألا بودنم ناك تباث نب ديز ؛معن :ةلخادم

 .رمع نب هللا دبع ءرمع نباو ءهنع عافدلل مهلك

 ؟نيأ ةياورلا :خيشلا

 .خيراتلا هباتك يف طايخ نب ةفيلخ اهاور ءةفيلخ يف ةياورلا :ةلخادم

 ؟تباث نب ديز ريغ بيط :خيشلا

 :هنع ًادج ةريثك تاياور ىفو «هنع هللا ىضر رمع نب هللا دبع :ةلخادم

 ءأضيأ نسح دانسإب دعجلا نب يلع ىور ام اهنم ةريثك تاياور يف يلع نب نسحلاو

 .هنع ىلاعت هللا يضر ةريره وبأو

 ؟هفقوم ناك اذام يلع :خيشلا

 .هنع عافدلا دارأ :ةلخادم

 ؟اذكه ةياورلا نأ هيف :خيشلا

 هنأ اهتركذ «طاقن ءايشأ اهنم حصي ةفيعض تاياور ةدع يف ةياور يف :ةلخادم

 امل مث ءرادلا ىلإ هجتاو هنع هللا يضر يلع ماقف ؛هفلخي يلع ىلإ نامثع لسرأ

 هرذحو ؛ةيفنحلا نب دمحم هنأ تاياورلا ضعب ىف ءهلهآ دحأ هل لاق رادلا نم برق

 هيلع فاخف «حالسلا مهعمو اهب طيحم ودعلا ىأر هنأل ؛رادلا ىلإ لوخدلا نم
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 دنع بهذ مث ءادنلا ىبل هنأ اهب ريشيل رادلا ىلإ هتمامع هنع هللا يضر يلع ىقلأف

 .هنع هللا يضر هلتق نم ملأتف «نامثع لتق ربخ هءاجف تيبلا راجحأ

 .معن .ليكولا معنو هللا انبسح :خيشلا

 :ىلي ام لاتقلا نامثع ضفر بابسأ نم نأ :رشع ىناثلا :ةلخادم

 .كلذب 83م ىبنلا رابخإل ؛هلتقب ىهتنتس ةنتفلا هذه نأب هملع-أ

 نأ بحأو «نينمؤملاب ىقوتي نأ هركف .هريغ نوديري ال ةاغبلا نأب هملع - ج

 .لاتقلا نع فكلاب هل هنع هللا يضر مالس نب هللا دبع ةروشمب ًالمع -د

 ىلإ ىدأ فيفخ كابتشا عقو لب «فينع لاتق رادلا موي عقي مل هنأ :رشع ثلاثلا

 يبنلا همايأ نم موي رخآ يف مونلا يف ىأر هنع هللا يضر نامثع نأ :رشع عبارلا

 ءاندنع رطفأ !نامثع اي :هل نولوقي ءامهنع هللا ىضر رمعو ركب ابأ هعمو هلم

 مث «هنع عافدلا نوديري اوناك نمم رادلا يف هعم ناك نم جرخأو ءامئاص حبصأف

 دوسأ هيلع لخدف ءنآرقلا أرقي ذخأو بابلا حتفب رمآو «هيدي نيب فحصملا عضو

 .يدوهيلا

 ءرصم لهآ عم مدق هنأ مكحب ركذ يوارلا نوكي دق هنأ تركذ انآ :ةلخادم

 را ٤ ۳۹



 ...مهيف هراكفأ تلغلغتو «نامزلا نم ةدم رصم يف ناك هنألو

 «قفانملا اذه ًابس نب هللا دبع ناك اذإف ..رصم لهآ نم هنأ مهوت ةرابعلا :خيشلا

 «ًالثم اهنم لهأت «ىيحي وبأ خيشلا لاق املثمو ءرصم يف نكس هنأب فرعي ال ناك اذإ

 .كلتل ليوأت اذه نوكيف

 .هيلع ةظحالم ...يمالك كل ركذأ انأ خيش اي :ةلخادم

 .معن :خيشلا

 صضعب ىف هراكفأ لغلغتل رصم لهآ نم ربتعي هنأ تلق انآ ةلاسرلا لخاد ىف

 .هرمأ رخآ اهيف هثكملو ءاهلهأ

 .ميلس ريغ ريبعتلا اذه :خيشلا

 .ءايشأ ةثالث هذه هلهآ عم همودقلو ءهرمأ رخآ اهيف هثكملو :ةلخادم

 .رصم لهأ يف هراكفأ لغلغت :الوأ :خيشلا

 .معن :ةلخادم

 لاقي ينعي ءاكيرمأ يف هراكفأ تلغلغت لجر ينعي ءةلع تسيل هذه :خيشلا

 .ال :ةلخادم

 .وه ام ًايناث :خيشلا

 .هرمأ رخآ اهيف هثكمب تنرق اذإ :ةلخادم

 .هرمع رخآ ثكم :خيشلا

 موو لي م م ممم



 .هلهأ عم همودقلو :ةلخادم

 .نامثع ةنتف نيح هرمأ رخآ ناك له ًائيش ظحالت نأ كل دب ال انه ًاوفع :خيشلا

 .هرمأ رخآ :ةلخادم

 .دحاو ىنعملاف نيع ىلإ ةزمهلا انبلق اذإ ءدحاو هلك :خيشلا

 .معن يأ :ةلخادم

 .اهلهأ عم همودقلو :ةلخادم

 ؟اذكه سيلأ هرمأ رخآ هذه ةظحالملا تظحال :خيشلا

 .معن :ةلخادم

 . لضفت :خيشلا

 همايأ نم موي رخآ يف مونلا يف ىأر هنع هللا يضر نامثع نأ رثأ ..:ةلخادم

 ..هل لوقي امهنع هللا يضر رمعو ركب ابأ هعمو ة7 يبنلا

 ؟اهبصن ام ...ركب ابأ هعم :خيشلا

 .ركب ابأ هعمو اب يبنلا مونلا يف ىأر :ةلخادم

 .ةلقتسم ةيناث ةلمج صالخ هعم امأ ءلوقعم ناك هعم نودب ول :نسح يلع

 .ركب وبأ ينعي :ةلخادم

 .معن :ةلخادم

 ًامئاص حبصأف ءاندنع رطفأ نامثع اي :هل لوقي امهنع هللا يضر رمعو :ةلخادم

 بابلا حتفب رمأو «هنع عافدلا نوديري اوتاك نمم رادلا يف هعم ناك نم جرخأو

۹ 
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 الو «هترشب داوسل ةلبجب بقلي رصم لهآ نم دوسأ لجر هيلع لخدف :نآرقلا ذخأو

 .يدوهيلا ًابس نب هللا دبع وه نوكي هنأ دعبتسي

 ًالضف هنع هللا يضر نامثع ىلع ضيرحتلا يف كرتشي مل هنأ :رشع سماخلا

 .ةباحصلا نم دحأ هلتق نع

 «(10:ةرقبلا) هللا ُمُهَكيِفْكَيَسَف :ىلاعت هلوق ىلع همد طوقس ةياور ..:خيشلا

 .معن يأ :ةلخادم

 ؟ ةحيحص :خيشلا

 .هلي تعطق امل «فحصملا ىلع مدلا طقس هنأ تباثلا :ةتباث تسيل :ةلخادم

 هنع هللا يضر نامثع ىلع ضيرحتلا يف كرتشي مل هنأ :رشع سماخلا :ةلخادم

 فيعض كلذ يف يور ام لك نأو «مهنع هللا يضر ةباحصلا نم دحأ هلتق نع ًالضف

 .دانسإلا

 لتق يفالو ضيرحتلا يف كرتشي مل ركب يبأ نب دمحم نأ :رشع سداسلا

 مايأ طسوأل ققاوملا ةعمجلا موي ةحيبص يف ناك هلتق نأ :رشع عباسلا

 .ةرجهلل ةجحلا يذ رهش نم رشع يناثلا قيرشتلا

 .حجارلا ىلع ةنس نينامثو نيتنثا يف ناك هلتق دنع هنس نأ :رشع نماثلا

 تلاز ال ةريثك نحمو نتف هنع هللا يضر هلتق ىلع بترت دق هنأ :رشع عساتلا

 كد



 .مويلا ىلإ اهنم يناعت ةيمالسإلا ةمآلا

 يضر نامثع لتقم ةنتف نع نيرصاعملا تاباتك مظعمب قثوي ال هنأ :نورشع

 ةيخيراتلا ةروصلا ءانب يف ةحيحصلا تاياورلا اهيفنصم يرحت مدعل «هنع هللا

 نامثع لتقم ةنتف نع يدقاولا رمع نب دمحم تاياور نأ :نورشعو ىدحإ

 اهنأو ءقئاقحلا رثكأ يف ةحيحصلا تايورلا فلاختو ريثك سد اهيف هنع هللا يضر

 اهيف رهظتو «ةباحصلل ةحيحص ريغ فقاوم زربتو «ةنتفلا نع ةهوشم ةروص سكعت

 .٠ يشتلا حمالم

 ؟يدقاولا ةقيقح رهظت مل تنأ اذاملو :خيشلا

 ...خيش اي تركذ ةلاسرلا نمض :ةلخادم

 لتقم ةنتف نع يميمتلا رمع نب فيس تاياور نأ :نورشعو ناتتثا :ةلخادم

 مث ءاهديناسأ فيس فذحب ةدنسم تاياور ةعومجم نع ةرابع هنع هللا يضر نامثع

 تاياور نأو خويش ةعبرأ ىلإ انايحأ نواصي هخويش نم ددع قيرط نم اهيوري
 لدتعتف «ءارب هنم مه امب مهماهتاو ةباحصلا ضعب يف حدقلا نم ولخت ال هذه فيس

 .مهفقاومل ةحيحصلا ةروصلا رهظتف ًانايحأ

 "رونلاو ىدهلا" )4١5/ 04:٠٠:٠١(.
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 ةباحصلا نم عمج لئاضف باوبأ عامج





 ةباحصلاو هغي ةريره يبأ يف نينعاطلا ىلع درلا باب ]١55[

 نع يرهزلا نع ةنييع نب نايفس انث :["ملعلا" بانك يف] ةمئيخ وبأ [لاق]

 نع ثيدحلا رثكي ةريره ابأ نأ نومعزت مكنإ :لوقي ةريره ابأ تعمس :لاق جرعألا

 ءلم ىلع لي هللا لوسر مدخأ اتيكسم الجر تنك :دعوملا هللاو ةا هللا لوسر
 مايقلا مهلغشي راصنألا تناكو ءقاوسألاب قفصلا مهلغشي نورجاهملا ناكو ينطب

 «ينم هعمس ائيش ىسني نلف هبوث طسبي نم» : #5 هللا لوسر لاقف مهلاومأ ىلع
 . دعب هتعمس ائيش تیسن امف يلا اهتممض مث ؛هثيدح ىضق ىتح يبوث تطسبف

 :[مامإلا لاق]

 ءيش ينآي امب راصنألل هفصو اذكو نيرجاهملل فصولا اذه يف سيل هنأ ملعا

 نيئعاطلا نيرصاعملا باتكلا ضعب كلذ معز امك «مهب ءاردزالاو مهيلع ءارزإلا نم

 لمعلا نإف ؛ههجو ريغ ىلع همالكل نيلوأتملاو ؛قح ريغب هنع هللا يضر ةريره يبأ يف
 وبأو ؛ثيداحألا ضعب يف ًاحيرص كلذ ءاج امك «هللا ليبس نم لالحلا بسكلا ءارو

 مهنع رذتعي ًاعيمج مهنع هللا يضر وهف ءاهتاور دحأ هنأل ؛كلذب ملع ىلع ةريره

 نع ١١١-۵١۲( /۳) مكاحلا ىور دقو ءوه ظفح امك ثيدحلا ظفح نع كلذب

 هنأ لوألا نيقباسلاو نيرجاهملا نمو ءةنجلاب نيرشبملا ةرشعلا دحأ هللا ديبع نب ةحلط

 :لاقو «ثيدحلا اذه وحن ةريره يبأو نيرجاهملا يف لاق

 ملام ملعو ؛عمسن ملام لاو هللا لوسر نم عمس ةريره ابأ نأ كشأ ام هللاو"

 مث ءراهنلا يفرط لاو هللا يبن يتأن انك ءنولهأو تويب انل ءاينغأ ًاموق انك انإ «ملعن

 دي عم هدي تناك امنإ دلو الو لهأ الو «هل لام ال ًائيكسم ةريره وبأ ناكو ءعجرن

 ام عمسو ملعن ملام ملع دق هنأ كشن الو ؛راد ام نيح هعم رودي ناكو ءا: يبنلا

 ." انم دحأ همهتي ملو «عمسن مل

 4١( ص)" ةمثيخ يبأ نبال ملعلا قيقحت"

 اعل



 ؟ةريره ابأ ةضفارلا هركي اذامل باي ]١55[

 ؟خيش اي اذامل ةريره ابأ نوهركي ةضفارلل ةبسنلاب :لاؤس
 .هنع هللا يضر هثيدح ةرثكب مهروهظ مصق هنآل :خيشلا

 ١١:۲١:٥۳( /4؟ه) "رونلاو ىدهلا"

[1Y]ديزو «ىلعو «رفعج لضف نم باب  

 :[ اپ هللا لوسر لاق]

 ينم تنأو «كقلخ يقلخ هبشأو «يقلخ كقلخ هبشأف رفعج اي تنآامأ»

 اي تنأ امأو «ينم تنأو كنم انأو «يدلو وبأو «ينتخف يلع اي تنأ امأو «يترجشو

 . «يلإ موقلا بحأو ءيلإو ينمو يالومف ديز

 .[هب هانمجرت امب مامإلا هل مجرت]

 .(551/54)" ةحيحصلا"

 ةديبع يبأ لضف باب ]4*١5[

 :[ وپ هللا لوسر لاق]

 . (ةديبع ابأ ىنعي . ةمألا هذه نيمأ اذه»

 [...ةديبع يبأ لضف هلوقب مامإلا هل مجرت]
 .(508/4)"'ةحيحصلا"

 يراصنألا هللا ديبع نب ةحلط لئاضف نم باب ]١54[

 :[ اپ هللا لوسر لاق]

 نب ةحلط ىلإ رظنيلف ضرألا هجو ىلع يشمي ديهش ىلإ رظني نأ هرس نم

 مس



 ّنِم# :ىلاعتو كرابت هللا لوق ىلإ ةراشإ ثيدحلا يفو :[مامإلا لاق] (هللا ديبع

 رطب ن مُهْنِمَو ُهَبْحَن ىَعَق نك منم هيلع هللا اوُدَهاَعاَم اوُقَدَص لاج نمل

 .«ةايِّئَت اوُلَدَب اَمَو

 " يف ريثألا نبا لاق هيلع هللا دهاع امب ءافولا رظتني اًح لازي ال هنأ عم هبحن ىضق

 هب ىفوف «برحلا يف هللا ءادعأ قدصي نأ هسفن مزلأ هنأك ءرذنلا بحنلا ":" ةياهنلا

 . " تومي ىتح لتاقي نأ هسفن مزلي هنأك «توملا بحنلا :ليقو

 .(۲4۹-۲ ٤۸/۱ 7/12" ةحيحصلا'"

 صاعلا نب ورمع لئاضف نم باب ] 144١]

 هنع هللا ىضر هيف نعطلا ةمرح نايبو

 :[ ب هللا لوسر لاق]

 . «صاعلا نب ورمع نمآو سانلا ملسألا

 :[لاق مثل

 ثيدحلا يف هلوقل «ةنجلاب هل ةداهشلا مزلتسي اذه نإف ءنمؤم هنأبةأ#

 :ىلاعت لاقو . هيلع قفتم «(ةنمؤم سفن الإ ةنجلا لخدي » :روهشملا حيحصلا

 .«ٌنابخألا اهتمت نم يِرْجَت ٍتاَذَج ٍتاَنِمْوْاَو َنِيِمْؤملا هللا َدَعَو

 اعمل



 مزلتسي ال هنإف «ناميإلا يفاني ال كلذ نآل ؛هنع هللا يضر يلع عم لاتقلا لب

 سيلو ءداهتجالا نم عوني هنم عقو كلذ نإ :ليق اذإ اميسال ؛ىفخي ال امك ةمصعلا

 .ىوهلل اعابتا

 .(۲۹۰ -۲۸۸/۱ /۱)"ةحيحصلا"

 هيف نعاطلا نعط درو هنع هللا ىضر ةيواعم لضف باب 1

 :[ م هللا لوسر لاق]

 . «ةيواعم ينعي . هنطب هللا عبشأ ال»

 :[مامإلا لاق]

 نع ةناوع وبآو ماشه انثدح :(؟745) ب هلئسم " ىف ىسلايطلا دواد وبأ هاور

 بتكيل ةيواعم ىلإ ثعبةكإلت هللا لوسر نأ " :سابع نبا نع باصقلا ةزمح يبأ

 .. هركذف "واو هللا لوسر لاقف «لكأي هنإ :لاقف «هيلإ ثعب مث لكأي هنإ :لاقف :هل

 فنع هللا ىضر ةيواعم ىف ًانعطم هنم اوذختيل ثيدحلا اذه قرفلا ضعب لغتسي دقو

 !؟ةكلج يبنلا بتاك ناك هنأ هيفو فيك «كلذ ىلع مهدعاسي ام هيف سيلو

 لضف يف درو ام حصأ هنإ " (؟57١/5/859) ركاسع نبا ظفاحلا لاق كلذلو

 ةداع هب ترج ام وه لب «دوصقم ريغ ة53ج هنم ءاعدلا اذه نأ رهاظلاف " ةيواعم

 "و " ىقلح ىرقع " هئاسن ضعب يفز هلوقك ةين الب اهمالك لصو يف برعلا

 ."كنيمي تبرت

 هيلع هسفن وه اهنع حصفأ يتلا ةيرشبلا ثعابب ثلا هنم كلذ نوكي نأ نكميو
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 ہا



 . ةرتاوتم ةريثك ثيداحأ يف مالسلا

 :تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع ثيدح اهنم

 فابضغأف وه ام يردأ ال ءيشب هاملكف «نالجر زاب هللا لوسر ىلع لخد)

 ام ائيش ريخلا نم باصأ نم هللا لوسر اي :تلق اجرخ املف ءامهبسو امهنعلف

 ام تملع ام وأ» :لاق ءامهتبيسو امهتتعل :تلق :تلاق ؟كاذ امو :لاق ؟ناذه هباصأ

 هلعجاق هتببس وأ هتنعل نيملسملا يأف ءرشب انأ امنإ مهللا :تلق ؟يبر هيلع تطراش

 ... «ارجأو ةاكز هل

 يبنلا هنعل نم باب " وه دحاو باب يف هلبق يذلا ثيدحلا عم ملسم هاور

 ." ةمحرو ارجأو ةاكز هل ناك كلذل الهأ وه سيلو هيلع اعد وأ هبس وأ ةا

 مأ يهو ةميتي ميلس مأ دنع تناك " :لاق كلام نب سنأ ثيدح نم هيف قاس مث

 كنس ربك ال تربك دقل ؟يه تنآ :لاقف «ةميتيلا ةو هللا لوسر ىأر ف ءسنأ

 :ةيراجلا تلاقف ؟ةينب اي كل ام :ميلس مآ تلاقف يكبت ميلس مآ ىلإ ةميتيلا تعجرف

 مياس مآ تجرخف «ينرق :تلاق وأ ءًادبأ ينس ربكي ال نأ زاب هللا يبن يلع اعد

 ؟ميلس مآ اي كاذ امو :لاق ؟يتميتي ىلع توعدأ «هللا يبن اي تلاقف ؟ميلس مآ اي كل

 لوسر كحضف :لاق اهنرق رکي الو ءاهنس رکی ال نأ توعد كنأ تمعز :تلاق

 ىلع تطرتشا ينأ ؟يبر ىلع يطرش نأ نيملعت امأ !ميلس مأ اي»:لاق مث ءب هللا

 ءرشبلا بضغي امك بضغأو «رشبلا ىضري امك ىضرأ رشب انآ امنإ :تلقف يبر

 ةاكزو اروهط هل اهلعجي نأ «لهأب اهل سيل ةوعدب ىتمأ نم هيلع توعد دحأ اميأف

 .«ةمايقلا موي هنم اهب هبرقي ةبرقو

 اعل
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 هنم ةراشإ «بابلا متخ هبو ةيواعم ثيدحب ثيدحلا اذه ملسم مامإلا عبتأ مث

 هؤاعد ةميتيلا رضي ال امكف «دحاو ىنعم يفو ءدحاو باب نم اهنأ ىلإ هللا همحر

 . ةيواعم ىلعةكيا# هؤاعد كلذكف «ةبرقو ةاكز اهل وه لب هيلع لاو

 " :(دنهلا عبط ٠١ /؟) " ملسم ىلع هحرش " يف يوونلا مامإلا لاق دقو

 :ناباوج هيفف ةيواعم ىلع كله هؤاعد امأو

 . دصق الب ناسللا ىلع ىرج هنأ :امهدحأ

 نأ ثيدحلا اذه نم هللا همحر ملسم مهف دقو ؛هرخأتل هل ةيوقع هنأ :يناثلاو

 نم هريغ هلعجو «بابلا اذه يف هلخدأ اذهلف هيلع ءاعدلا اقحتسم نكي مل ةيواعم

 . " هل ءاعد ريصي ةقيقحلا ىف هنأل ةيواعم بقانم

 :" ءالبنلا مالعأ ريس " يف لاقف يناثلا ىنعملا اذه ىلإ يبهذلا راشأ دقو

 هتببس وأ هتنعل نم مهللا :ةظب هلوقل ةيواعمل ةبقنم هذه :لاقي نأ لعل :تلق"

 . " ةمحرو ةاكز هل كلذ لعجاف

 ىضري امك ىضرأ رشب انأ امنإ» :ثيداحألا هذه يف هلوق نأ ملعاو

 ىَحوُي ْمُكَلّْم رب انأ اإ لق :ىلاعتو كرابت هللا لوقل ليصفت وه امنإ 2... رشبلا

 .ةيآلا#...َّل

 اذه لشم راكنإ ىلإ «ءاجوهلا فطاوعلا وأ ءاوهألا يوذ ضعب ردابي دقو

 اذه لثم ىلإ لاجم الو !هب قطنلا نع ههيزنتوةقأ# يبنلا ميظعت معزب ثيدحلا

 ثيدح نم ملسم هاور دقف ؛رتاوتم اندنع وه لب «حيحص ثيدحلا نإف راكنإلا

 دروو ءامهنع هللا يضر رباجو ةريره يبأ ثيدح نمو ءانركذ امك ةملس مأو ةشئاع

 . مهريغو ديعس يبأو ليفطلا يبأو ةرمسو سنأو ناملس ثيدح نم
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 . ١75( /5) " لامعلا رنک " رظنا

 هنع ءاجام لكب ناميإلاب نوكي امنإ ءًاعورشم ًاميظعت زا يبنلا ميظعتو

 الو طارفإ نود ءالوسرو ادبعةلقإله هب ناميإلا عمتجي كلذبو «ًاتباث ًاحيحص ا

 ًاقالطإ مهلضفأو رشبلا ديس هنكلو ءةنسلاو باتكلا ةداهشب شباب وهف «طيرفت

 هللا هابح امو «هتريسو واو هتايح خيرات هيلع لدي امكو . ةحيحصلا ثيداحألا صنب

 اهلامتكا رشب يف لمتكت مل يتلا «ةديمحلا لاصخلاو «ةميركلا قالخألا نم هب ىلاعت

 .«ميِظَع يتاح ىع َكنِإَول :ميركلا هلوقب هبطاخ ذإ :ميظعلا هللا قدصو « ةا هيف

 .(1519/-1514/1/1)" ةحيحصلا''

[Ié]هنع هللا ىضر ةيواعم ىف نعط نم ىلع درلا باب  

 :[لاق هنأ وا يبنلا نع يور ]

 ءاوناخ اونمتا اذإو ءاوراج اوكلم اذإ «نالفونب مه امنإ ءتابن ةرجشب تسيل

 نوكي الجر !مع اي كرهظ نم هللا جرخيف :لاق «سابعلا رهظ ىلع هديب برض مث
 .(هيدي ىلع مككاله

 :[مامإلا لاق]

 نوزني نالف ينبؤتألا# هللا لوسر ىأر " :لاق يدج نع يبأ ينثدح :دعس نب لهس

 هللا لزنأو :لاق «تام ىتح ًاكحاض عمجتسا امف كلذ هءاسف ؛دورقلا وزن هربنم ىلع

 اعل



 0 ةيآلا ...ةنتف الإ كانيرأ يتلا ايؤرلا انلعج امو# كلذ يف

 لازن ال اننإف كلذ عمو «نالطبلا لب فعضلا يف نيثيدحلا نيذه لاح اذه

 اهب نوجتحيو ؛ثيداحألا هذه لثم نووري رضاحلا رصعلا يف ةعيشلا ضعب ىرن

 " يفاكلا لوصأ " باتك ىلع قلعملا لشم هنع هللا يضر ةيواعم ريفكت ىلع

 دوس لب ؛بتك هنإف ؛رفظملا نيسحلا دبعب ىمسملا ؛هللا ريغل دبعتملا ينيلكلل

 ريغ ىلع هتومب ربخأ ا يبنلا نأو «هريفكتو ةيواعم نعل يف نيتلماك نيتحفص
 راثآلا نم هاوه هل ءاش ام كلذ دبيأت يف (؟5 5 - ۲۴ ص) قاس «هلتقب رمأ هنأو ءةنسلا

 ىلإ ترداب كلذلو «نالطابلا ناثيدحلا ناذه اهنم ءةلطابلا ثيداحألاو ةعوضوملا

 لاح ملعيال اذه نيسحلا دبع نأ نظلا بلاغو ؛سانلل احصن امهلاح نايب

 ةياغلا نأل امهنالطب عم امهب جاجتحالا نم كلذ هعنمي امف ملع نئلو ءامهدانسإ

 ثيداحألا ىلع دامتعالاب ولو هريفكتو ةيواعم نعل ةياغلاو ؛ةليسولا رربت هلاثمأ دنع

 ةيميت نبا مالسإلا خيش هنيب امك ديعب نمز ذنم كلذب اوفرع دق ةعيشلاو ءةعوضوملا

 .هبتك يف

 .( 1914-195 /")" ةفيعضلا"

۸ 
 ہا



Fa] 





 ؟ءاسنلا عيمج نم لضفأ ةشئاع له باب ]١545[

 دوصقملا ام .ءاسنلا ىلع ةشئاع لضف :ثيدحلا ريسفت هللاو خبش اي :لاؤس

 ؟انه "لا" اذام ديفت «ینعی انه "لاب

 .معن :لئاسلا

 ؟ماعطلا ىلع ديرثلا لضفك :خيشلا

 .معن :لئاسلا

 ام هنأ :ةيلوصألا ةدعاقلا لوقت امك نكلو ءمومعلا ديفي وه كش الب :خيشلا

 حيرص صن ءاج اذإ الإ مومعلا اذه ىلع ءاقبلا نكميف ءصح دقو الإ ماع نم

 .نآلا انرضحي ال ام اذهو «مومعلا نم حيرصلا صنلا اذه ءانشتسا ىلإ انرطضي

 ينعي اذه ؛«ريثك لاجرلا نم لمك :ثيدح هيفو ؛ريخ هللا كازج :لئاسلا

 ؟اهنم

 .ةليضف نايب وه امنإ «ليضفت سيل اذه ءال :خيشلا

 201١:49:59 /۲۹۰) رونلاو ىدهلا"

 ةموصعم رغ ةظوفحم اهنع هللا ىضر ةشئاع باب ]١555[

 ء[ مدآ تانب نم تنأ امنإ] ءاذكو اذك كنع ينغلب دق هنإف !ةشئاع اي دعب امآ» -

 «هيلإ يبوتو هللا يرفغتساف بنذب تمملأ تنك نإو «هللا كئربيسف ةئيرب تنك نإف



 نم ةبوتلا نإف :ةياور يفو . هيلع هللا بات هللا ىلإ بات مث هبنذب فرثعا اذإ دبعلا نإف

 . (مدنلا بنذلا

 :[مامإلا لاق]

 دمحأو )١١١/۸( ملسمو (حتف - ۴١۳ - ۳٦٤ /۸) يراخبلا هجرخأ

 (۱۲۹۸و ۱۲۰۸ /۳) ىلعيويأو (”55/5)هل ىر خلا ةياورلاو ( ۹/0

 ةشئاع ثيدح نم ۷٤( /5) يوغبلاو (٠١و ۷۳ )٠۸/ " ريسفتلا " يف يربطلاو

 ينآرقلا يحولا لوزنو «كفإلا ةصق نع ليوطلا اهثيدح يف ءاهنع هللا يضر

 4... ْمُكَنُم ٌةَبْصُع ِكفإلاب اوُواَج َنيِذَّلا نِ :رونلا ةروس نم تايآ يف اهتءاربب
 ."هحيحص" يف ةناوع يبأل يه نيتفوقعملا نيب يتلا ةدايزلاو )١١ -25١« تايآلا

 ."تمملأ " :هلوقو . (7514و ۳٤٤ /۸) "حتفلا" يف امك "همجعم" يف يناربطلاو

 تملأ :هنمو ماملإلا ةقيقح اذهو ةداعلا فالخ ىلع كنم عقو يأ :ظفاحلا لاق

 . ةروتسم خرم ليللاو انب

 نيب قرفلل ءنامتكلا ىلإ اهبدني ملو «قارتعالاب اهرمأ " :يدووادلا لاق

 هنمتكي الو نهنم عقي امب فارثعالا هجاوزأ ىلع بجيف ؛نهريغو للا يبنلا جاوزأ

 نبدن نهنإف «سانلا ءاسن فالخب كلذ اهنم عقي نم كاسمإ يبنل لحب ال هنأل :هايإ

 رمألا نم هاعدا اميف ضايع يضاقلا نع ًالقن ظفاحلا هبقعت مث ." رتسلا ىلإ

 نم كاسمإ يبنل لحي ال هنإ :هلوق هل اوملس مهنكل «ءاش نم هعجاريلف «فارتعالاب

 ناص هناحبس هنكلو إب هيبن ىلع ىلاعت هللا نم ةريغ كلذو ؛كلذ اهنم عقي

 نم كلذ فرع امك كلذ نم نينمؤملا تاهمأ رئاسو اهنع هللا يضر ةشئاع ةديسلا

 ناك نإو ءاهنع هللا يضر ةشئاع ةديسلا صوصخب ةئربتلا لوزنو «نهتايح خيرات

 اذهلو «نهنم كلذ ةلاحتساب صن دوجو مدعل ةيرظنلا ةيحانلا نم ًانكمم كلذ عوقو

 ب 51١
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 عطاقلا يحولا لوزن بقرتملا ثيرتملا فقوم ةصقلا يفةقل# يبنلا فقوم ناك

 تائب نم تنأ امنإ» :ةمجرتلا ثيدح يفوت هلوق هنع ئبني يذلا كلذ يف كشلل

 «(.. هللا يرقغتساف بنذب تمملأ تنك نإو هللا كتربيسف ةئيرب تنك نإف «مدآ

 يبنلا نأ هيفو " :دئاوفلا نم ثيدحلا يف ام نايب ددص يف ظفاحلا لاق كلذلو

 يبأ نب دمحم وبأ خيشلا هيلع هبن .يحولا لوزن دعب الإ هسفنل مكحي ال ناك ةا

 دعب الإ اهنع هللا يضر ةشئاع ةءاربب عطقي ملكي يبنلا نأ ينعي ؛" هب هللا عفن ةرمج

 ام وهو «عوقولا نكمم هسفن دح يف رمألا نأب يوق راعشإ هيفف ءيحولا لوزن
 .اهيلع حارشلا مالكو ةصقلا ثداوح لك هلوح ندندي

 :ىلاعت هلوق ريسفت يف (414 /۸) ريثك نبا ظفاحلا لوق كلذ يفانيالو

 اَنِواَبِع ْنِم ِنْيَدْبَع تحت اتاگ طو ََوْمإَو حو آرم اوُرَمك َنيِذََلالََم هللا برص
 «نيِلِخاَّدلا َعَمَراّتلا الشفا يقو ايش هللا یم اع اغيل ااف نباص

 نإف «نيدلا يف لب «ةشحاف يف «امهاتناخف# :هلوقب دارملا سيلو " . 0٠١ :ميرحتلا)

 ةروس يف انمدق امك ءايبنألا ةمرحل ةشحافلا يف عوقولا نع تاموصعم ءايبنألا ءاسن

 ."رونلا

 «# ميِظَْع هللا َدنِع َوْهَو ايه ُهَئوُبَسْحَتَو :ىلاعت لاق مث " 8١(: /5) كانه لاقو

 مل ولو ًالهس ًاريسي كلذ نوبسحتو «نينمؤملا مأ نأش يف نولوقت ام نولوقت :يأ

 متاخ يمألا اب يبنلا ةجوز يهو فيكف ءًانيه ناك امل يبنلا ةجوز نكت
 نإف «ليق ام هلوسرو هيبن ةجوز يف لاقي نأ هللا دنع ميظعف «نيلسرملا ديسو ءايبنألا

 ءايبنألا نم يبن ةجوز ىلع ردقي ال هناحبس وهو ءاذهل راغي ىلاعتو هناحبس هللا

 ءايبنألا ءاسن ةديس يفاذه نوكي فيكف «كلذ نكي ملاملو ءالكو اشاح ؛كلذ

 هَتوُبَسْحَتَو# :ىلاعت لاق اذهلو «ةرخآلاو ايندلا يف قالطإلا ىلع مدآ دلو ديس ةجوز



 " ةمصعلا " ب دوصقملا نأل ؛ناكمإلا نم انركذ ام اذه يفاني الف :لوقأ

 يحولا اهيلع لد يتلا ةمصعلا يه امنإ اهاتعم يف امو هللا همحر همالك يف ةدراولا

 ىنعملاب يهف ؛هيلإ راشملا ناكمإلا وهو ءلصألا ىلع ءاقبلا بجول هالول يذلا
 هجرخأ ثيدح يف هللا همصع نم موصعملاف» :هلوقبةثإلب يبنلا هدارأ يذلا

 ةالصلا مهيلع ءايبنألاب ةصاخلا ةمصعلا اهب دارملا سيلو ؛هريغو يراخبلا

 وه امنإ ءايبنألا ريغ يف هذهب لوقلاف ءروكذملا ناكمإلا يفانت يتلا يهو «مالسلاو

 هذه يف هسفن قيدصلا ركب وبأ هب حرص ام اذهو «ملع ريغب هللا ىلع لوقلا نم

 اهنع هللا يضر ةشئاع نع حيحص دنسب رازبلا جرخأ دقف «بأك هاوهل افالخ ةصقلا

 :لاقف ؟ينترذع الأ :تلاقف ءاهسأر اهنع هللا يضر ركب وبأ لبق اهرذع لزن امل هنأ

 يذلا فقوملا وه اذهو !؟ملعأ ال ام تلق نإ ينلقت ضرأ يأو «ينلظت ءامس يأ

 قفاوي امب فينحلا عرشلا تأي مل ةلأسم لك هاجت هفقي نأ ملسم لك ىلع بجي

 . هاوه ههلإ ذختي الو «لجرلا ىوه

 عم ةليوط ةهرب شاع ًالجر نأ «مدقت ام ةباتك ىلإ يناعد يذلا نأ ملعاو

 مهيف ثدحأ مث «تقولا ضعب مهيلع ًاسيئر ناك هنإ لب «بلح يف نييفلسلا انناوخإ
 يبنلا ءاسن ةمصعب لوقلا ىلإ مهاعد نأ وهو ؛هلوسرو هللا نم ناهرب نود ًاثدح

 هناوخإ دحأ كلذ يف هشقان املو ؛:ةشحافلا يف عوقولا نم هتيرذو هتيب لهأو ةا;

 كلذ يف نهف :نهتايح خيرات اهيلع لد يتلا نهتمصع ينعت كلعل :هل لاقو ؛كانه

 نم اهريغ نمو اهنم نيهزنملا «نيروهشملا ةباحصلا نم مهريغو ةعبرألا ءافلخلاك
 اهيلع لد يتلا نهتمصع وهو كلذ ىلع ًادئاز ائيش ديرأ امنإ ءال :لاقف ؟رئابكلا

 ةمصعلا يأ ؛ةحلاصو حلاص لك اهيف كرتشي امم اهريغ نود اهنع ريخأو «عرشلا

 یا ٤١٤



 الإ هب لوقلا زوجي ال يبيغ رمأ اذه :هل ليق املو !عوقولا ةلاحتسا ًامدقم ينعت يتل

 ركب يبأو لوسرلا فقومو «كفإلا ةصق هيلع تلدامل فلاخم وه لب «ليلدب

 ةمصعلا ةشئاع يف دقتعي ال ناكاو هنأ ةحيرص ةلالد لدي هنإف ءاهيف قيدصل

 كئربيسف ةئيرب تنك نإف «مدآ تانب نم تنأ امنإ :اهل لوقي وهو فيك ءةروكذمل
 نم ناك كلذ نأب باجأف :ثيدحلا ... هللا يرفغتساف بنذب تمملأ تنك نإو هلل

 ِتْبلا له َسْجّرلا ُمُكَنَع َبِهذُيل هلا ديرب الإ :۳۳ بازحألا ةيآ لوزن لبق
 ؛كفإلا ةصق لبق تلزن ةروكذملا ةيآلا نأ ًالهاجتم وأ ًالهاج !#َريِهْطَت ْمُكَرُهَطُيَو

 " :يملسلا لطعملا نب ناوفص نع اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع ةديسلا لوق ليلدب

 . هنم تبجتحا اهنأ هيفو «"باجحلا لبق يناري ناكو «ينآر نيح ينفرعف

 نأ فالخ الو " ۳٥۱(: /۸) هلوقب هللا همحر ظفاحلا هنیب ام وهو «رخآ ليلدو

 نأ :كفإلا ثيدح ىفو «شحج تنب بنيزب و هلوخد نيح تلزن باجحلا ةيآ

 . " كفإلا ةصق لبق ناك باجحلا نأ تبثف . اهنع بنيز لأس ةو ىبنلا

 نيرويغلا ناوخإلا دحأ ّيلإ لسرأ ىتح كلذ يف امهنيب ةلداجملا تدتشا مث

 ؛مهيلإ رفسلاب ينلجعتسيو ءرمألا يل حرشي ًاباطخ فصلا ةدحو ىلع نيصيرحلا
 ىلإ - ةرم لوآلو - ةرئاطلاب ترفاسف ءةعامجلا دقع طرفنيو ءرمألا مقافتي نأ لبق

 نأ امهيلع تحرتقاو ؛هلزنم يف لجرلا انيتأو ؛ناوخإلا نم نانثا يعمو «بلح

 هثدحأ اميف هتشقانمب انأدب ءادغلا دعبو «كلذ انسحتساف ءهل ًافلأت هدنع ءادغلا نوكي

 ناك دقف ءًاثبع نكلو ؛ءاشعلا ةالص دعب ام ىلإ هعم شاقنلا رمتساو ءلوقلا نم

 يأ نود مهئارآ نع نوعفادي نيذلا ةبصعتملا نأش كلذ يف هنأش «هيأرل ًاملستسم

 .مهيلع اذه داز دقل لب :مهل ةفلاخملا ةلدألل مامتها

 لزانت هنأ الإ هروكذملا هلوق يف هفلاخي نم ريفكتب سلجملا يف حرصف
 ١: 0 | ا ا اا



 فلاخملا ليلضتب حيرصتلاب ىفتكاو ؛هيلإ راشملا ريفكتلا نع - ديهج دهج دعب -

 !ناك ايأ

 عنتقم ريغ وهو كيأر ىنبتي نأ كريغ ىلع كضرف نإ :هل انلق هنم انسي املو

 هانركذو هدحو هلل ةيمكاحلا نأ وهو «ةيفلسلا ةوعدلا لوصأ نم ًالصأ يفانيءهب

 اذهلو هللا نود نّم اَبابْرَأ ْمتئاَبْغُرَو مُهَرابخأ اودا :ىراصنلا يف ىلاعت هلوقب
 الو رخآلا يأرب عنقي مل امكدحأ نأ ماد ام «هيأر دنع امكنم لك لظي نأ كبسحف
 امتنأ اميف هعم نواعتلا يف رمتست نأ كنكمي كلذبو ءكللضي ال وه امك ءهللضت

 الف الإو هيلع هيأر ضرف ىلع رصأف . اهعورفو ةوعدلا لوصأ نم هيلع ناقفتم

 ةوعدلاب هقفأو هنم فرعأ وه هيأر هيلع ضرفي نأ ديري يذلا اذه نأب املع «نواعت

 . هنم ةماع ةفاقث رثكأ كاذ ناك نإو ءًاعورفو ًالوصأ ةيفلسلا

 لجرلا نأو ؛ةشقانملا ةصالخب هيلإ نيبرقملا هناوخإ انغلب يلاتلا مويلا حابصو

 مهرمأ اوعمجأف «هيأرل عوضخلاب الإ نواعتلا مدعو ليئضتلا ىلع ارصم لازيال

 انأو - ًاعبط هناذئتسا دعب - هتيب يف هيلإ اوبهذف ءًاضيأ هتشقانم دعب نكلو «هلزع ىلع
 نأو «هيأر ىلع لجرلا عدي نأو هرارصإ نع لزانتلا هنم اوبلطف يابحاصو «مهعم

 يف هفلاخم نيبو هئيب ةديدش ةشقانم دعبو «كلذ ضفرف «نواعتلا يف مهعم رمتسي

 هركذ امل هفلاخمل لاق ىتح هروط نع لجرلا اهيف جرح «هناوخإ نم هريغو يأرلا

 لاجم ال يتلا رومألا نم كلذ ريغ ىلإ !هللاب تنأ ينركذت نأ ديرأ ال انآ :هللاب

 هفويض عم هفرصت ءوس نم اوأرو ؛هرارصإ نم اوعمس ام ءوض ىلعو ءنآلا اهركذل

 . مهيلع ًاسيئر هريغ اوبصنو «هلزع ىلع اوقفت

 هصالخإو هتهازن فرعي وهو «هیلع هلوقتو هيأر ىلع هرارصإ تنقيت املف «هیف سيل

 ب ١
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 شهو ينيقل املك ناكف «هدشر ىلإ دوعي ىتح هتعطاقم تنلعأ ءةنس نيثالث ةبارق

 رثكأو «هتلعف ًالهاجتم هنع يضارعإ ًايكاش سانلل يكحيو «هنع تضرعأ شبو يلإ

 هنأو يلع ءانثلاو يحدمب هيف رهاظتي يذلا تقولا يف ءاهب نوملعي ال سانلا

 يف ءادغ ةوعد يف نامع يف نييفلسلا دحأ لزنم يف هب تئجوف نأ ىلإ !يذيملت

 هنع تضرعأف ؛هتداعك يلابقتسا ىلإ عراسف (1747) ةنسل ىلوألا ىدامج فصتنم

 ضعب نع يايإ هلاؤسب هتملاكم ىلإ ينجردتسي نأ لواح ةدئاملا ىلعو «يتداعك

 دهع ثيدح تنكو ؛(برغملا) ىلإ يرفس يف اهتيقل يتلا ةيملعلا تايصخشلا

 يأ :لاق !كتلكشم يهنت ىتح كنيبو ينيب مالك ال :هل تلقف ءهنم عوجرلاب

 . هماعط لمكي نأ عطتسي ملف ءاهب ىردأ تنأ :تلق ؟ةلكشم

 هيخأل هملظو «هيأرل هبصعتو «هتصق نيرضاحلا ناوخإلا ىلع تصصقف
 دعب كلذ ناكو :نيفرطلا نم اوعمسيل ةصاخ ةسلج دقع تحرتقاو هل فلاخملا

 اهتدقع تنك يتلا ةودنلا نم ًاعيمج سانلا فرصنا نأ دعبف «ءاقللا كلذ نم نيموي

 «شاقنلا أدب «ناوخإلا نم ةصاخلا ضعب يقبو (رصنلا لبج) يف مهدحأ راد يف

 مهيلإ ينوكشي ةهج نم وهف ءًابيرغ اضقانتو ءًابجع ًامالك هنم نوعمسي مهب اذإف
 ةهج نمو «هخيش ينأب سلاجملا يف رخافتيو «شبيو يلإ شهي هنأو ؛هايإ يتعطاقمل

 !يتعطاقمبو ًاضيأ يليلضتب حرصي هنيبو ينيب يملعلا ثحبلا يرجي امل ىرخأ
 ىلع بيجي الف !؟كايإ هتعطاقم وكشت تنأو ءاذه فيك :ناوخإلا هل لوقيف

 . عوضوملا نم رخآ بناج يف ضوخي امنإو «مهلاؤس

 ىلع هيدعتو «هيلع هرارصإو هيأرب هباجعإ نيرضاحلل فشكنا دقف راصتخابو

 وه اذه كيأر :هل ليق اذإف . ناعتسملا هللاو ؛هلالضب همزجو هخيش هنأ معزي نم

 مزجت فيكف :هل ليق اذإف «ىلب :لاق ؟أطخ نوكي نأ نكمي الأ ءامسلا يحو



 دوعي امنإو ءاباوج رحي مل ؟هعم باوصلا نوكي نأ لامتحا عم كفلاخم لالضب

 هذه :مكل تلق دقل ةذخاؤملا مدع :لاق كلذب ركذ اذإف «عفترم توصب لداجيل

 يتلا ةمصعلا ىلع ليلدلاب نيرضاحلا ضعب هبلاطف !ينوذخاؤت الف !يتداع

 ِتَْبْلا لهآ ٌسْجّولا ٌمُكَدَع بهذي هللا ديرب اإ :ريهطتلا ةيآ ىلتف ءاهمعزي
 !ةينوك :باجأف «ةينوك مأ ةيعرش ةيآلا هذه يف ةدارإلا :هل ليقف :4اًريِهْطَت ْمُكَرُهَطُيَو
 دالوأو ليق . معن :لاق !نوموصعم اضيأ ةمطاف دالوأ نأ مزلتسي اذه :هل ليقف

 . باوجلا نم رفو حاصف ؟اهدالوأ

 هنكلو «نوثعبي موي ىلإ اعيمج تيبلا لهآ ةمصعب لوقي هنأ همالك نم حضاوو

 . هحبقل كلذب حصفي ال

 اهنم أرقو هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيشل ةلاسرب ىتأو رادلا بحاص ماقف

 ىلوألاف «ةينوكلا ةدارإلاو ةيعرشلا ةدارإلا نيب قرفلا نايب يفًاماهًالصف

 عوقو مزلتست الو «حلاصلا لمعلاو ناميإلا نم هدارأ امل هاضرو ىلاعت هتبحم

 ةماع اهنكلو «ىلاعت هدارأ ام عوقو مزلتست يهف «ةينوكلا ةدارإلا فالخب ؛دارملا

 ْنُك ُهَل َلوُقَي نأ اًئْيَش دارا اإ ُهٌرْمَأ تإ :ىلاعت هلوق يف امك ءرشلاو ريخلا لمشت

 ال يهف ةيعرش ةدارإ ريهطتلا ةيآ يف ةدارإلا تناك اذإف ءاذه ىلعف «(۸۲ :سي)#نوُكَيَف

 ءاورهطتي نأ تيبلا لهأل ىلاعت هتبحم امنإو ؛ريهطتلا نم دارملا عوقو مزلتست

 وهو «هنم دبال نئاك رمأ مهريهطت نأ كلذ ىنعمف ةينوك ةدارإ تناك ول ام فالخب

 ةيميت نبا مالسإلا خيش نيب دقو «تيبلا لهآ ةمصعب مهلوق يف ةعيشلا كسمتم

 جاهنم " هباتك نم ةديدع نطاوم يف ايفاش انايب كلذ يف مهلالض ىلاعت هللا همحر

 نحن امب ةقيثولا هتلصل هنم افرط ماركلا ءارقلا ىلإ لقنأ نأ نم سأب الف :" ةنسلا

 ةيآلاب هنع هللا يضر يلع ةمصع يعدملا يعيشلا ىلع هدر ددص يف لاقف «هيف
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 باهذب رابخإ اهيف سيلف #اريهطت مكرهطي و# :(77 بازحألا) ةيآ امأو" :ةقباسلا

 ىلاعت هلوقك كلذو ءامهيجويامب مهل رمآلا اهيف لب :ةراهطلابو سجرلا

 ؛# مكر هطيل ديري نكلو جرح نم مكيلع لعجيل هللا ديريام# :(ةدئاملا)

 نأ هللا ديريإ# :(۲۸ :ءاسنلا)و «#مكيدهيو مكل نيبيل هللا ديري# :(؟5 :ءاسنلاو

 ةمزتلملا يه تسيل اضرلاو ةبحملاو رمألل ةنمضتم انه ةدارإلاف .#مكنع ففخي

 ةعيش لوق ىلع اذهو . هتراهط هللا دارأ نم لك رهطتل كلذك ناك ولو ءدارملا عوقول

 هللا ديري# :ىلاعت هلوقف ءنوكي ال ام ديري هللا نإ :نولوقي ةلزتعم مهنإف ءهجوأ اننامز

 ًاقلعتم كلذ ناك ءروظحملا كرتو رومأملا لعفب ناك اذإ (سجرلا مكنع بهذيل

 . اورهط هب اورمأ ام اولعف نإف ؛مهلاعقأبو مهتدارإب

 ءاسكلا رادأ ةو يبنلا نأ هعوقوب ربخأ امم ال هب اورمأ امم كلذ نأ نيبياممو

 بهذأف يتيب لهأ ءالؤه مهللا» :لاق مث نيسحلاو نسحلاو ةمطافو يلع ىلع

 .(اريهطت مهرهطو سجرلا مهنع

 هيفو ؛ةملس مأ ثيدح نم ننسلا لهآ هاورو «ةشئاع ثيدح نم ملسم هاور

 ءدابعلا لاعفأ قلاخ هنأو ءريهطتلاو سجرلا باهذإ ىلع ًارداق ىلاعت هنأ ىلع ليلد

 . يلزتعملا ىلع ادر

 ءاسن ايإ# :مالكلا قايس يف هلوق يهنلاو رمألل ةنمضتم ةيآلا نأ نيبي اممو

 ةيلهاجلا جربت نجربت الو - هلوق ىلإ - (...ةنيبم ةشحافب نكنم تأي نم يبنلا
 مكنع بهذيل هللا ديري امنإ هلوسرو هللا نعطأو ةاكزلا نيتآو ةالصلا نمقأو «ىلوألا

 :(70-84:بارحألا)# نكتويب يف ىلتي ام نركذاو اربهطت مكر هطيو تيبلا لهآ سجرلا

 نإف ءتيبلا لهأ نم تاجوزلا نأو ءيهنو رمأ كلذ نأ ىلع لدي قايسلا اذهف

Ta 1 



 يلعك هتاجوز ريغ مع هنأ ىلع ركذملا ريمضلا لديو نهتبطاخم يف وه امنإ قايسلا

 ."امهينباو ةمطافو

 " :ريهطتلا ةيآ بقع (۲۹۷ )١١/ " ىواتفلا ةعومجم " ىف لاقو

 ًاريهطت مكر هطيو تيبلا لهأ سجرلا مكنع بهذي امب مكرمأ هنأ ىنعملا و

 ." هاصع نم فالخب سجرلا هنع بهذأ دق ارهطم ناك هرمأ عاطأ نمف

 مدقت ام ىنعم ركذ نأ دعب ةروكذملا ةيآلا ريسفت يف يسولآلا ققحملا لاقو

 ةمصعلا ىنعم ةدافإ تناك ول ةلمجلابو " :(قالوب - ٤۷ /۷) ةيميت نبا نع

 .ًاريهطت مكرهطو تيبلا لهأ سجرلا مكنع بهذأ هللا نإ :اذكه ليقل ةدوصقم

 يف نيرضاحلا اميسال ةباحصلا نوكي نأ يغبني ةمصعلل ةديفم تناك ول ًاضيأو

 هتمعن متيلو مكر هطيل ديري نكلو# :مهيف ىلاعت هلوقل نيموصعم ةبطاق ردب ةوزغ

 هتمعن متيلو## :هناحبس هلوق نم هيف امل ديفأ اذه لعل لب نورکشت مكلعل مكيلع

 رشو يصاعملا نع ظفحلا نودب روصتي ال مامتإلا اذه عوقو نإف #مكيلع
 . " ناطيشلا

 ءاش نمف «هل ديكأت هيف نكلو «مدقت امع هنومضم جرخي ال ةمدت هدنع ثحبللو

 اهتيمهأل :ةموعزملا ةمصعلا ةلأسم يف مالكلا تلطأ دقل :لوقأف . هعجاريلف

 هلعل هيلإ راشملا رخآلل ًاريكذتو ءاهنع هللا يضر ةشئاع ثيدحب ىقثولا اهتاصلو

 نع ًاعجار «هيخأ ةلصاومل ةدوعلاو ؛ةيادهلا ليبس هل ريئيام تبتك اميف دجي

 . ًاريخأ ةربعلاو خيراتللو «هلالضإ

 ةرذعمو «هترفغمو هللا ةمحر ىلإ ةليوط نينسب اذه هباتك دعب لجرلا يفوت مث

 قوري ال ام ىتأي اميفو ىملعلا دقنلا اذه ىف نوري دق نيذلا ناوخإلا ضعب ىلإ

Rev, 
E ہا 



 .هتفلاخم ينعسي ال يذلا وه يرهد هتشع يذلا ملعلا نأب مهركذأف «مهل

 .(757-5/١/80)"ةحبحصلا"

 ةباحصلا ءاسن لضف باب ]١5445[

 ردقن ام !هللا لوسر اي :نلقف كلو هللا لوسر ىلإ ةوسن ءاج :ةريره يبأ نع

 تيب نكدعوم) :لاق . هيف كيثأن اموي كنم اندعاوف ءلاجرلا نم كسلجم ىف كيلع

 ةأرما تلاقف ءةنجلا تلخد الإ نهبستحت دلولا نم ًاثالث مدقت ةأرما نم اما: ينعي

 . «نانثا وأ :لاق ؟نانثا وأ :نهنم

 :[مامإلا لاق]

 :[اهنم] «ةريثك دئاوف هيف

 .نيدلا رومأ ملعت ىلع صرحلا نم هيلع نك امو ةباحصلا ءاسن لضف ..

 -١:5(. 4: /5/١)"ةحيحصلا"

 ةمطاف لئاضف نم باب ]١557[

 :[ للي يبنلا نع يور]

 اوضغ !عمجلا لهآ اي :باجحلا ءارو نم دانم ىدان ةمايقلا موي ناك اذإ)

 .(رمت ىتح اب دمحم تنب ةمطاف نع مكراصبأ



 :[مامإلا لاق]

 لدي ثيدحلا اذه يف بيجع مالك ىلع يرامغلا دمحأ خيشلل تفقو دقل

 ولو تيبلا لهأل هتاباحمو عيشتلا ىلإ هليمو ءةنسلاو ثيدحلا لهأ نع هفارحنا ىلع

 ءامسأ (087- )401/١ " يوادملا " يف ركذ دقف ؛:ةعوضوملا ثيداحألا ةيوقتب

 هتداع فالخ ىلع - مهديناسأ قوسي نأ نود مهنع ثيدحلا يور نيذلا ةباحصلا

 الإ مهللا «نيقارسلاو نيباذكلا نم اهيف نم نيبي نأ نودو - اهب تاحفص ديوست نم

 عم ؛هتلع نيبي ملو ؛هنع سنڅ هنكلو «هدانس| قاس دقف «هنع هللا يضر يلع ثيدح

 . ينطقرادلا مامإلا نع مدقت امك باذك وهو :(يبضلا راكب نب سابعلا) هيف نأ

 ةاور ىمرو «هنالأو اهيف مالكلا لمجأ هنأ هاوهل هعابتاو هفارحنا نم نإو

 بصنلاب مهبتك يف تاعوضوملا هذه ةياور نع اوضرعأ نيذلا مهتمئأو ثيدحلا

 ينعي) فنصملا اهركذ يتلا قرطلاو " :لاقف «مهاشاح - تيبلا لهأ ةاداعمو

 (!) بصاونلا دهز نأ الإ (!) ةفيعض اهلك تناك نإو (" عماجلا " يف يطويسلا

 يف ًافورعم ناك امك «تيبلا لهأ لئاضف اوور اذإ ضفرلاب ةمهتلا نم مهريغ روفنو
 !" هلل رمألاو اذه لثمب نودرفني ءافعضلا لعج يذلا وه ءةياورلا رصع

 . ناعتسملا هللاو لوقأف

 ةمطافو . جيرختلا نم رهاظ وه امك ءارقلل ةللضم ةملك " ءافعضلا " :هلوق

 ةمئأو ةنسلا لهأو و اهيبأ ىلع بذكلاب حدمت نأ ىنغأو عفرأ اهنع هللا يضر

 اهلضف يف ةحيحصلا ديناسألاب اوور نيذلا مهو فيك (بصاونلا) ب اوسيل ثيدحلا

 «نيملاعلا ءاسن ةديس اهنأو ءاهيذؤي ام هيذؤيو ءاهبيري ام هبيري لاو هنم ةعضب اهنأ
 .لئاضفلا نم كلذ ريغ ىلإ ... ميرم الإ .ةنجلا لهأ ءاسن ةديس اهنأو

 .(؟ 515-١8 58/50" ةفيعضلا"

۲ 
 ہا



 اهنع هللا يضر ةمطاف لضف باب ]١41[

 :[ 29ج هللا لوسر لاق]

 باسنألا نإو ءاهطسبي ام ينطسبيو اهضبقي ام ينضبقي «ينم ةعضب ةمطاف»

 .«يرهصو يببسو يبسن ريغ عطقنت ةمايقلا موي

 .[هب هانمجرت امب مامإلا هل مجرت]

 "الصحيحة")٤/ ٦٠١(.

E | 
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 رجل عل ع
 تايوتحملا سرهف سور ند م
 sss ةكئالملاب ناميإلا باتك

 يف دحأ مهكر اشي لهو مهتقلخ لصأو ةكئالملا تافص لوح مالكلا باوبأ عامج

 Ven ؟ةكئالملا نم ناك له ميجرلا سيلبإ ىلع مالكلاو رون نم اوقلخ مهنوك

 Qn رون نم اوقلخ ةكئالملا باب[ ا

 Qn ؟ةكئالملاك رون نم اب يبنلا قلخ له باب[ ١١3

 10 همومهم مت ممم مهمه ممم ممم ممم ممم همم ممم مم ممم مم ممم هنم باب[ ١١١1

 Ves هنم بابا 1

 Yess هنم بابا ]٤

 وأ ةيدام ةءاضإ اهلخد امل ةنيدملا ىف ءىش لك 88ج ىبنلا ةءاضإ له باب[ ٠١1

 Ye ؟ةيونعم

 O ؟نوّرُيال مهنأل نج مهنأ ةكئالملا ىلع قلطي له باب[ ] ١١

 Ve ؟ةكئالملا نوري رشبلا له باب[ اه

 Wess ؟هللا نوصعي ةكئالملا له باب[ 3

 Assesses هنم بابا ]

 Ves هنم باپ[ ۱۲۱۰]

 81 6 ل مع همن هم همم همم هج معمم هم ممف ؟ةكئالملا نم سيلبإ ناك له ساب ]



 YS لم هه هه ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم همهم ممم مم همم ممم مو هنم باپ[ 1

 Pase هنم باپ[ 7]

 Yess نوعيطم دابع ةكئالملا بابا ]

 PV sese ؟ةكئالملا نم ريخ مالسلا هيلع ميهاربإ له باب[ 1 ١١

 ۴١ ...ةكئالملا نم لضفأ تيبلا لهأ نأب لوقي نمم لالضلا لهأ ضعب ركذ بابا 73

 Fess ةكئالملا ضعب ركذ باوبأ عامج

 FV sss (مالسلا هيلع ليربج)

 ۳۷ ....2...ضرأللا ىلإ يدعب لزنتت له» :لیربجل يبنلا لاؤس ثيدح لاح باب[ ١١1

 رطل مة مهم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم مم مم ممم ممم ومو مومو (توملا كلم)

 نا ؟ليئارزعب توملا كلم ةيمست تحص له باب[ 1

 As هنم باب[ 1

 حصت لهو توملا كلمل مالسلا هيلع ىسوم مطل ةصق ىلع مالكلا باب١۲٠ ]

 PQs ؟ليئارزعب توملا كلم ةيمست

 Cees (ريكنو ركنم)

 EVs ريكذو ركنم ةيمست بابآ 1]

 EVs (ماحرألاب لكوملا كلملا)

 EVs ؟محرلاب لكوملا كّلملا لسري ىتم بابب 7

 E (ةرايسلا ةكئالملا)

 Assen ةرايسلا ةكئالملا ركذ بابإ 1

 OS sess (لامعألا ضرعب لكوملا كلملا)

FF 



 Os لامعألا ضرعب لكوملا كّلملا ركذ باب[ ] ۲١

OSes ]؟نويبوركلا ةكئالملا مه نم باب ۱۲۲ ١[ 

 نا نجلا ملاع باتك

OV نجلا ملاع يف ةق رفتم لئاسم باوبأ عامج 

OQ (نجلاو سنإلا جوازت) 

On ]؟نجلا عم سنإلا جوازتي له باب ۱۲۲ [ 

eee هنم بابا ۷[ 

 [ ۱۲۲۸هنم باپ[ 0

Oss ]هنم باپ ۱۲۲۹] 

 ] 70سنإلا نيب جوازتلا ةلاحتسا لوح مالكو ؟تويبلا نوقرحي نجلا له باب[

es نجلاو 

  3؟سنإلاب نجلا سبلت نكمي لهو ؟نجلاو سنإلا نيب جوازتلا نكمي له بابا ۷١
VA (نجلا ةيؤر) 

VAs ]؟نجلا نم هنيرق ناسنإلا یری نأ نكمي له باب 1 

VAS ]؟ًانايع نيرقلا رهظي له باب ١١ 

VAs ]؟انوري ال مهو ةمايقلا موي نجلا ىرن اننأ حص له باب [ 

 ]١١5 آل يح ْنِمةُلقَو وُ مكاري نِ :ىلاعت هلوق ىنعم باب[
VQ (۲۷:فارعأالل)€ ْمُكينْوَرَت 

 نوّرُيال مهنأل نج مهنأ ةكئالملا ىلع قلطي له بابا 0

Af sss (عمسلا قارتسا) 



 sess عمسلا نيطايشلا قرتست فيك بابآ 1

 esses (5]ج يبنلا نيرق)

 e ؟وكيلَب يبنلا نيرق ملسأ فيك باب 3

 ees ؟نوعلم وهو ةا يبنلا نيرق ملسأ فيك بابا 73

 00 (؟ةكئالملا نم سيلبإ ناك له)

 0 ؟ةكئالملا نم سيلبإ ناك له باہ[ 31

 ee هتم بابا 31

 esses هتم باب[ 1

 e (ناطيشلا نعل مكح)

 ا ؟سيلبإ نعل زوجي له باب[ 1 ١7

 ا نجلا ماعط ركذ يف باب[ 1 ١١

 ا ؟خوسمملا نجلا نم نآلا ةدوجوملا تايحلا له بابا 7

 sees ؟سانلا لاومأ ىلع ناطيشلا طلسي له باب[ 1

 0 ؟ءادتبا يسنإلا يذؤي ينجلا له باب[ 3 ١١

 0 ؟نجلا مآ لضفأ رشبلا سنج له باب[ 1

 es هتقيقحو نجلا ملاع ركنأ نم لالض باوبأ عامج

 00 نجلا ملاع ركنأ نم رفك بابا 1

 نيطايشلاو نجلا ملاع ركنأ نمم لالضلا لهأ ضعب ركذ باب[ 31

ANO esses 

 AV ءءء ملل

 AA م م لل

 ا

Essen 

Eases 

Teese 

Toss 



Nef essen ]هنم باب ۱۲ ٥۲[ 

 YO esses هنم باپ[ ۱۲ ۳]

 VO esses هنم باي[ ۱۲ ] ٤

 VV كلذ ركنأ نم ىلع درلاو سنإلاب نجلا سبلت تابثإ باوبأ عامج

 نم ىلع راكنإلا عم كلذ ركنأ نم ىلع درلاو سنإلاب نجلا سبلت تابثإ باب[ ] ٠
 Qs كلذك بابلا اذه يف عسوتي

 111 م هوم هموم مم همم همم ممم ممم ممم همم ممم ممم همم هموم هنم باپ[ ]١١

 1116 ممم همم همم هم قم همم ممم ممم ة ممم م م همم همم م همهم همم هوم هنم باپا

 Wesen هنم باب[ 1

 WAS هنم باب[ 1

 ل هتم باب 1

 سبلت ةلدأ نم" «مدلا ىرجم مدآ نبا نم يرجي ناطيشلا نإ» لب هلوق له باب[ ١١1

 Qeses ؟سنإلاب نجلا

 YY ؟اًقلطم نمؤملا ىلع ناطلس هل سيل ناطيشلا له باب[ 13

 ف ا (تاوبنلا باتك)

 YO esses :باوبأ عامج

 YO ع ل هم ممم عم همم همم مم هم عمم هم هع همم ممم م م م لوسرلاو يبنلا فيرعت -

 YO n امهنيب قرفلا ىلع مالكلاو -

 YO ss ةيالولاو ةلاسرلاو ةوبنلا نيب ةبسنلا ىلع مالكلاو -

 a امهنيب قرفلا نايبو لوسرلاو يبنلا فيرعت باب1۲ ۳]



 VV esses لوسرلاو يبتلا نيب قرفلا بابا 1

 VV sees يبنلاو لوسرلا نيب ةرياغملا باب|! 1 ١١

 رو غيلبتلاب رمؤي ملو هيلإ يحوأ نم :يبتلا نأ لاق نم لوق در بابا 13

 TT sss هنم بابا ۷]

 PE sss ةيالولاو ةوبنلا نيب لضافتلا باب[ 1

 Fo sss ةوبنلا نم صخأ ةلاسرلاو «ةيالولا نم صخأ ةوبنلا باب[ 1

 FV esses لسرلاو ءايبنألا ددع ىلع مالكلا باوبأ عامج

 TQ sss ؟ءيش لسرلاو ءايبنألا دادعأ يف تبث له باب[ ]

 E n هنم بابا ]

 VEY هنم باب[ 1

 VEY ل ل م همم مع م همم مم همم هم همم هم هم همم هوم م هنم بابا 1

 ٠٤١ .دحاو دلبو دحاو تقو ىف ءايبنألا نم ريبك ددع رفوت لوقعملا ريغ نم باب[ 1

 ا :باوبأ عامج

 VEO sss ءايبنألا ىلع بجي ام ركذ -

 آه sess مهيلع زوجي امركذو -

 VEO sass مهصئاصخ نم ءيش ركذو -

 EV sss يبنلا ىلع بجي ام ضعب ركذ بابا 31

 EV ssn ؟بونذلا رئاغص لسرلا يتأي له بابا 1

 EQ sss ؟#اًمْرَع هَل دج ملو ّيَِنَق# :ىلاعت هلوق يف نايسنلا ىنعم بابآ 1

 مالسلا هيلع ىسيع نأبو «ءايبنالا داسجأ لكأت نأ ضرألا ىلع هللا ميرحت باب 3

 ا ٤٣١



 O esses هلسجو هح ورب ءامسلا ىف ًايح

 «ءايبنألا داسجأ لكأتنأ ضرألا ىلع مرح هللا نإ: اب هلوق نيب عمجلا باب[ 3

 لال sese «فسوي ماظعاوجرختساو» :هيف ءاج يذلا ثيدحلاو

 VOY sese ؟ءايبنألا داسجأ لثم ىلبت ال ءادهشلا داسجأ لها 1

 Vo م هل هع همم مم هع همم هم ممم مهروبق يف ءايبنألا ةايح ةفص بابا 1

 VO مهروبق يف ءايبنألا ةالص يف بابآ 3]

 O0 sss) ؟هتوم دعب هلسج يف رقتست ا يبنلا حور له بابا 1

 تبث ام نايبو ؛مهرابخأ نم ٍءيش ركذو «لسرلاو ءايبنألا ضعب ىلع مالكلا باوبأ ٌعامج

 OV sss .تبثي مل امو مهنع

 OQ ل لل ل همم م عم هلم همم ع همم همم همم م هم ع ممم هم مم مق (مالسلا هيلع ميهاربإ)

 OQ ss ثالثلا ميهاربإ تابذك ثيدح ركنأ نم ىلع درلا بابا 1

 es (مالسلا امهيلع قاحسإو ليعامسإ)

 e ليعامسإ حيبذلا بابا ]

 VY esses هنم باہ[ ]85 ١١

 VI esses فيعض حيبذلا وه قاحسإ نأ يف ءاج ام لك بابا 71

 VTE esses (مالسلا هيلع ىسوم)

 VE sss توملا كلم عم ىسوم ةصق باب[ ]١١84

 VY هنم بابا 1

 ١8١ ؟جارعملاو ءارسإلا ةليل يلصي مالسلا هيلع ىسوم ص انيبن ىأر فيك بابا ]

 اطل esses (مالسلا هيلع رضخلا)



 AY esses مالسلا هيلع رضخلا ةوبن تابثإ باب 1

 AS ممم مم ممم ممم مم ممم ممم ممم مم ممم ممم مم مم همم هنم باب, 31

 ATs ؟ لگا انیبن ةايح يف ًايح رضخلا ناك له باب[ 1

 AA esses ةعوضوم رضخلا ةايح ثيداحأ لك بابا 31

 اياب ملم م م م هلم م م م مم مم ممم مم مم هم همم ممم مم همم مم ممم ةممق هنم باپ[ ]١١95

 AA e هنم باپ[ ۱۲۹1

 AQ sess هنم بابا ۷]

 Ne eseren (مالسلا هيلع دواد)

 ٠۹١ ....ايروأ يدنجلا ةأرما ىلإ هرظنب مالسلا هيلع دواد ناتتفا ةصق نالطب بابآ 1

 AY (مالسلا هيلع ناميلس)

 AY ns "ناميلس متاخ ىلع ضبق" :رييعت ةحص یدم باب[ ۱۲۹۹]

 En (مالسلا هيلع ىسيع)

 148 اهركني نم فلح ةالصلا مكحو مالسلا هيلع ىسيع عفر ةديقع بابا ]1

 VAT مالسلا هيلع ىسيع مّكِح نم باب[ 7 ١

 VA esses ىبن نانس نب دلاخ له

 VA esses ؟ يبن ناتس نب دلاخ له بابا 31

 AQ ss ( ب دمحم)

 ۱۹۹ هللا لوسر اًدمحم نأ ةداهش تايضتقمو ص دمحم ةوبتب ناميإلا مزاول باوبأ عامج

 Yess اب دمحم ةلاسرب ناميإلا مزاول باب[ 1

 Ys اهتايضتقم نايبو لوسرو هللا دبع اًدمحم نأ ةداهش ىنعم باب 1

 ہا
 ترف



 فلاخي ام ضقنو مدآ دلو عيمج ىلعو ءايبنألا ىلع ا يبنلا ةيلضفأ باوبأ عامج

 Ye sss نيفلاخملا ىلع درلاو كلذ

 VV sss مدآ دلو ريح وا يبنلا باب[ ] ۱۳١

 Vs سمشلا هيلع تعلط نم ريح اب يبنلا باب[ "3

 As نييبنلا لضفأ 7! انیبن بابآ ۷7

 As ًانيقي نيلسرملا ديس 4 انيبن باب[ ۳1

 انين نأ ىلع ةحيحصلا ةلدألا نمض دروي دق فيعض ظفل ىلع هيبنتلا باب[ 71

 TPs قلخلا لضفأ ةا

 انيبن نم ريح مالسلا هيلع ميهاربإ لهو ؟ةكئالملا نم لضفأ ءايبنألا له بابا 31

 Ye ss ؟ءايبنألا نم ريخ هنع هللا يضر يلع لهو ؟ةكئالملا نمو ةا

 ءايبنألا نم لضفأ تيبلا لهآ نأب لوقي نمم لالضلا لهآ ضعب ركذ بابا 717

 هيلع زوجي ام ضعب ركذو هيدلاو ىلع مالكلاو إو يبنلا ةيمست ركذ باوبأ عامج

 TV ess تبني مل امو هل تبث ام ضعب نايبو هتايصوصخو هلئامش ضعب ىلع مالکلاو

 Tess دمحمب ب ىبنلا ةيمست لصأ وه ام بابا 17

 Yes رانلا يف ةا لوسرلا يدلاو بابا 1

 هنأ يف ثيدح تبثي مل هنأ ىلع هيبنتلاو «نيملاعلا بر ليلخ إب انيبن باب[ ۳۱1

 YE هللا بيبح

 :YY sss كلذ ركنأ نم ىلع درلاو ص ىبنلا رحس توہث باب[ ۴1

 TY هنم باپ[ ] ١



 ١071 هنم باب[ 000

ns ]كلذ ةفصو هتوم دعب ب يبنلا ةيؤر ةيناكمإ باب ١3 

  1ينآر دقق مانملا يف يئآر نم ثيدح حرش بابا 0

  1اقلب هتايص وصخ تبثت فيك بابآ 0

  31ا سانلا نم ةا هتمصع باب[

  3ا بتكيال 4 يبنلا ناك باب[

  1هامل طق اب انين ناسل ىلع رجي مل رعشلا نأ معز نم ىلع درلا باب[

 ١١1 هتم باپ[ 0

 هتازجعمو واو هتوبن مالعأ باوبأ عامج 0

  71 YEاهركنأ نم ىلع درلاو اريحب بهارلا ةثداح ةا هت وبن مالعأ نم باب[ 06

 ىلع درلاو هيلع ةرجشلا ءيف ليّمو هل مامغلا ليلظت إب هت وبن مالعأ نم بابآ 73

 ا كلذ ركنأ نم

 es ريغص وهو هردص قش ا هتوبن مالعأ نم باب[ 1

 eee مورلاو سراف حتفب قبنتلا ةوبنلا مالعأ نم بابا" 7

 es ةينيطنطسق حتفب ؤبنتلا ةوبنلا مالعأ نم بابا 7

 الل ًانانج ريصتس كوبت نأب هتبنت :ةيبيغلا ةيملعلا وب هتازجعم نم بابا 3

 eens هنم باب[ ۱۳۳۱]

 .. تايراعلا تايساكلا روهظو تارايسلا روهظب ؤبنتلا ةوبنلا مالعأ نم بابا 1

 esses ةنيزلا راشتناب قبنتلا ةوبنلا مالعأ نم بابآ 1

 0 يعرشلا ملعلا عقرب ؤبنتلا ةوبنلا مالعأ نم بابآ 1

 تلال

 نا



 .WY sass ةنسلاو باتكلا ريغل بصعتلا روهظب ؤبنتلا ةوبنلا مالعأ نم باب[ 1

 YO ssn ماع دعب هتافوب هئبنت هب هت وبن مالعأ نم بابآ "3

 8516 م م م ممم م ممم تارايسلا روهظب هئبنت وپ هتا زجعم نم بابآ ۷]

 Teese قارعلا نم نتفلا جورخب ؤبنتلا ةوبنلا مالعأ نم بابآ 1

 Ts هنم باب[ ۳۳۹[

 ۲ ٦۷ حدقلا ةملث نم برشلا نع اب هيهن :يملعلا زاجعإلاو يوبنلا بطلا نم بايآ 1

 TWA seen ءانإلا ةيطغتب رمألا يوبنلا زاجعإلا نم باب[ 1

 YA sess هيلإ نحتو هبحت تادامجلا نأ ةا هتازجعم نم باب[ 1

 رخآلا يفو ءاد بابذلا يحانج دحأ يف نأ ىلع صيصنتلا ةوبنلا مالعأ نم باب[ 1 1

 TA n ءاود

 VY همم هم م هم م م همم م موق زو هتوبن مالعأ نم ةلمج باي[ ]45 ١7

 VE ةوبنلا مالعأ نم باب[ ] ٤

 7178 .....هوري ال ام ىريو سانلا عمسی ال ام عمسي هنآ 3 هتایص وصح نم باب[ ١١73

 .YY sss ةصاح ةالصلا يف هئارو نم هراصبإ #4 انيبن صئاصح نم بابآ 1

 TVs هنم باب[ ١؟]

 0 هنم باب[ ] ٠١

 VV 0 ل ع ع هل هل م عم مم هم ممم همم همم هم همم همم همهم هوم هوم مق هنم باب[ ۱۳۰]

 V4 sess جارعملاو ءارسإلا ةزجعم باوبأ عامج

 YAY sss ؟ءيش هلام يبنلا ءارسإ تقو ديدحت يف تبث له بابا

 VAY eee دسجلاو حورلاب ناك جارعملاو ءارسإلا بابا 13

 0000 ۳ ° ا



 YAY wessssssesss ؟ةظقيلا يف مأ مانملا يف ناك جارعملاو ءارسإلا له بابآ|" 1

 نك ....... ءارسإلا ةليل نيسوق ردق 2 انيبن نيبو هنيب راصو اند يذلا نم بابا 7

 YA® esses هنم باب[ ۱۳۵ ]

 YAT sess هنم بابا 1

 AN ام ل م مم م مق هم همم مج همم همم همم همم همم همم ممم مم مم مو هنم باپ[ 1

 ۲۸۹؟جارعملاو ءارسإلا ةليل يلصي مالسلا هيلع ىسوم ا انيبن ىأر فيك بابآ 3

 FAV sss لاو يبنلا تاذ يف ولغلا نم روص باوبأ عامج

 PAF ss عورشملا ميظعتلا ةا يبنلا ميظعت نوكي فيك باب[ 1

 FAP assesses زا هميظعت يف ولغلا نع يهنلا باب[ 1

 584 ةحيحصلا ثيداحألا در وب يبنلا ميظعت يف ولغلا دسافم نم بابا 31

 888 ss اپ يبنلا ءارطإ نع يهنلا بابا 131

 AV ns ا يبنلا حدم يف ولغلا :كرشلا لئاسو نم بابا" 1

 AA es كرشلا لئاسو نم هتوم دعب هاب يبنلا عامس داقتعا بابآ 1

 ص هدر نم مزلي لهو ؟هيلع ملس نم مالس هتوم دعب صيبتلا عمسي له باہ[ ]١715

 FAQ ssn ؟هعمس نوكي نأ مالسلا

 Pee ns ؟هتوم دعب عمسي لهو ؟هربق يف يح ها يبنلا له بابا 1

 PY ع لل ؟هتوم دعب هلسج يف رقتست ا يبنلا حور له بابا 1

 .e ss رانلا يف هاوبأ نوك راكنإ ةا يبنلا تاذ يف ولغلا روص نم بابا 1

 هب اهناميإو اهتوم دعب همأ ءايحإ ءاعدا ة4 يبنلا تاذ يف ولغلا روص نم باب[ 1

 TAV ا ا منهن مم نم من ممم ممم م ممم ممم ممم م مصمم موقع كلذ يف ةصقلا عضو نايبو

 ل



 .YA sss تاوذلا لبق ٌقِلَ هنأ داقتعا : للاب يبنلا يف ولغلا روص نم بابآا ]

 PQs هللا قلخخ لوأ واب يبنلا له بابا ۷ 1

 ا ؟قلخلا لوأ وه لهو ؟رون نم ص يبتلا قلخ له بابا 1

 Ye ل ل ممم هام هم همم ممم همم هم هوم همم هوم ؟رون واج لوسرلا له بابا 1

 81١ .. ؟هللا قلخ لوأ يدمحملا رونلا لهو ؟رونلا نم ةا يبنلا قلخ له باب[ 1

 Ys هنم بابا ]

 وأ ةيدام ةءاضإ اهلخد امل ةنيدملا يف ء يش لك 4 يبنلا ةءاضإ له بابآ ١

 NY sess ؟ةيونعم

 ٠٠١ ..... ؟شرعلا ىلع هسولج وه لهو ا انيبنل دومحملا ماقملا وه ام بابآ 1

 VO 0 ع هل هع م هع همم هع همام هم هم همم همم مم م همم همم مق هنم باب[ ۱۳۷۸]

 .ss حصي الو اب يبنلل َتِيثَأ ام باب[ 7

 WV sss ؟بيغلا اب يبنلا ملعي له باب[ ۰]

 814 تانئاكلا عيمج َمِلَع ةقباَب يبنلا نأب لوقلا قالطإ حصي ال بابا 3

 هذه فلاخ نمم لالضلا لهأ ىلع درلاو يلب انيبنب ةوبنلا منخ ةديقع باوبأ عامج

 نر مهعابتأو ةوبنلا يعدمك ةديقعلا

 YT sess عالج انيبت دعب ةوبن ال باب[ 1

 771 ..... ةجانيينب ةوبنلا متخ ةديقع يف لض نمم لالضلا لهآ ضعب ركذ باب[ ]

 YY ا ع ل هع هم هع همام هع همام هع هع همم همه مم م همم همم هنم باب[ ]١١84

 YE ممم همهم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم هنم باپ[ ١؟6]

 88# م مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مصمم ممم ممم مم ممم هنم باپ[ ؟85]



 ١171 هنم باب 000

 ] ۳۸۸هتم باپ[ 0

sees ]هنم باب ۱۳۸۹[ 

sees ]هنم باب ۳۹۰ [ 

  3؟ قل! جانيبن ةوبنلا متخ ةديقع ركني نم رفكي لهو هنم باب[ 0

 ] ۱۳۹۲يمة م هو م هم مم مم ممم ممم ممم هم ممم ممم همم ممم م مم ممم مم معلم هنم باب[

eee هتم بابا 1 

sese ]هتم باپ ۱۳ ۹٩[ 

sese ]هتم باپ ۱۳۹۰[ 

  1ا هنم باب[

  ۷ةعاسلا يدي نيب نونوكي نيذلا نيياذكلا دحأ دمحأ مالغازريم بابا

  3ا ؟ةوبتلا يعدي نم شقانن فيك بابآ

sess ةباحصلا يف ةنسلا لهأ ةديقع باتك 

ss ةباحصلا يف ةئسلا لهأ ةديقع لوح ةماه دعاوقو تامدقم باوبأ عامج 

es ةباحصلا نم هل هلوسرو هللا دهش نمل ةنجلاب ةداهشلا بابا 1 

e ]ةباحصلا بح يف طارفإلا مدع باب 71 

  31ةنسلا لهآ دنع لودع مهلك ةباحصلا باب[ 0

  71ةياورلا يف لودع مهلك لوسرلا باحصأ بابا 0

es ]تيبلا لآو ةباحصلا نولاوي ةنسلا لهأ باب 1 

sess ]ةباحصلا بس مكح باب ١٤ ١[ 

FF era 

4 



 YoY sess افرع يباحصلاب صاخ يضرتلا باب[ ] ٠٠

 ...Po aaa ينثتسا ام الإ بورحلا يفتيلوأتم اولاك ةباحصلا نأ ةدعاقلا باب[ ا 3

 POO ss اب يبنلا تاج وزو تيبلا لآ ةمصع مدع باب[ ]۷ ٠٤

 نا ss هلي يبنلا تاجوز ةمصع مدع باب[ 3 ١

 POT مهب دارملا نايبو ةرتعلاب ةيصولا باب[ ]۹ ١ ٤

 OQ ss ةباحصلا يف نعطلاو عيشتلا ةعدب روهظ بابا

 TW eens نيخيشلا ضغب نيمدقتملا يف عيشتلا نم مزلي ال باب[ ]١1

 TW esses ؟ةنجلا لوخد لبق بذعي نم ةباحصلا نم له بابا 31

 ا يلعو نامثع نيب لضافتلا لوح مالكلاو ةعبرألا ءافلخلا لئاضف باوبأ عامج

 PTO م م مم ممل ةيلضفألا ةيحان نم ةعبرألا ءافلخلا بيترت باب[ ١517

 PO ss ةثالثلا ةفالخ يف نعط نم مكح باب[ ]٤٤

 نضل ءايبنألا دعب سمشلا هيلع تعلط نم ريخ قيدصلا ركب وبأ باب[ 31 ١

 ني نيدشارلا ءافلخلا لضفأو هللا لوسر ىلإ سانلا بحأ ركب وبأ باب[ 73

 TWA esses قيدصلا ركب يبأ لئاضف نم بابآ 3

 TWA esses ةباحصلا لضفأ رمعو ركب وبأ باہ[ ]١51

 Ve sess ركب يبأ ةفالخ بابآ 7

 VY sss قيدصلاب ركب يبأ ةيمست بيس بابا 1

 VY ل ل م هم هلم هم مم همم م ممم هم ممم م ممم موصعمب سيل رکب وبأ باب[ ١71

 ا sess هئايحو نامثع لضف نم بابا 31

 PVP essen ةنجلا يف يلع باب[ 71



 PVE sss ًايلع ضغبأ نمل ضغبلاب ءاعدلا باب[ 1 ١

 PVE esasen ديزو «يلعو ءرفعج لضف نم باب[ ]75: ١

 PVE sees تاعوضوملاب هل لدتسي نأ نم رهشأ يلع لضف بابا 7

 :انلوقبو ةمامإلاب هنع هللا يضر يلع صيصخت زوجي له باب[ 77

 الا sss ؟ههجو هللا مرك

 PVA م م م لم م همم همم همم ممم همم همم هم همم همم همم ممم همم هم همم همم هم هنم باپ[ ]۱٤٩۸

 ۳۷۸ .... امهنع هللا يضر يلعو نامثع نيب ةلضافملا يف ةنسلا لهأ بهذم باب[ 1

 TYA esses ؟نيخيشلا نم ةفالخلاب قحأ هنع هللا ىضر ىلع له بابآ ]

 TV esses هنم بابا 1

 74 ...... ةثالثلا ءافلخلا ىلع ىلع ليضفت ىلع ةعيشلا هب لدتسي دق ام در باب[ ]

 موي تلزن €سانلا نم كمصعي هللا و# ةيآ نأ مهئاعدا يف ةعيشلا بذك باب[ ]

 TAS sss مخ ريدغ

 PAY sess نامثع لثقم ةنتف يف حص ام ركذ بابآ 1 ١

 FAQ ss ةباحصلا نم عمج لئاضف باوبأ عامج

 Vs ةباحصلاو هتثل## ةريره يبأ يف نينعاطلا ىلع درلا باب[ ] ١

 عقال ses ؟ةريره ابأ ةضفارلا هركياذامل باب[ 3" ١

 EY ل ل ل هل م همم هم مل همم ديزو «يلعو ءرفعج لضف نم باب[ 1

 GY ل ل ل هوم ل م م همم همم مم ممم هم ممم م ممم همم ةديبع يبأ لضف باب[ ] ١

 عقال ss يراصنألا هللا ديبع نب ةحلط لئاضف نم بابآ 1 ١

 ٤٠۳ ..... هنع هللا يضر هيف نعطلا ةمرح نايبو صاعلا نب ورمع لئاضف نم بابا 501 ١

 ہا
Fed 

 اكس



 EE ens هيف نعاطلا نعط درو هنع هللا يضر ةيواعم لضف باب[ 3]

 عقال sss هنع هللا يضر ةيواعم يف نعط نم ىلع درلا باب[ ١447

 Esse ةباحصلا ءاسن نم عمجو ةشئاع لئاضف باوبأ عامج

 ENN ؟ءاسنلا عيمج نم لضفأ ةشئاع له باي[ ] ١

 EN ةموصعم ريغ ةظوفحم اهنع هللا يضر ةشئاع باب[ ]٤ ٤ ٠٤

 ل ةباحصلا ءاسن لضف باب[ ] ٤ ٠١

 EYN esses ةمطاف لئاضف نم باب[ 1 ٠

 ETT esses اهنع هللا يضر ةمطاف لضف باب ]١37[

 ETO esses تايوتحملا سرهف



 ةمالعلا ةعوسوم

 ينابلالا نيدلا رصان دمحم





 نر و

 م١٠٠ (115) ءاعنص بتكلا رادب عاديإلا مقر

 يرخإلاو قيسا

e 
asylum) 

 ازد
Poy ger 

 ارداق ھام كول الوم
 ءاعنص = نميلا: سيئرلا نكوملا

 ۷۳۷۰۲۷۹۲-۰۰۹1۷ نت

 )٤۱۷۳( ءاعنص ب .ص

 Shady_noaman@hotmail.com : ىنو رتكلإلا دي يرلا
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 ةمجرثلاو ثارتلا قيقحتو ةيمالسإلا

a 

 نم رثكأ ىلع يوتحت ةعوسوم»
 )١١( «دلاخلا هثارتو ينابلألا ةمالعلا لوح ةساردو ًالمع

 لوألا لمعلا

 ةديقعلا يف ينابلألا ةمالعلا ثارت عماج ةلسلس

 ةلأسم يفلأ براقي ام ىلع يونحت»

 «ةيانعب ىنابلألا ةمالعلا ثارت نم ةجرختسم ةيدقع ةدئافو

0( 

 (ردقلاو ءاضقلا -رخآلا مويلا)

 رر

 نامعن لآ ملاس نب دمحم نب يداش





 رخآلا مويلا باتك





 رخآلا مويلا ركنأ نم مكح باب ]١45[

 ةلئسألا ضعب يف ضعبلا قرطتي ًانايحأ سلاجملا هذه لثم يف صوصخب :لاؤس

 نوركني مهنم ضعبلا سانلا ةماع نم وأ نيسلاجلا نم ؟رانلاو ةنجلاو ايندلا نع

 تام «حار صالخ تيملا تام اذإ هنأ :نولوقي ينعي ءةنجلا نوركنيو ةرخآلا

 ؟كلذ يف مكحلا ام ينعي لئاقلا اذه وأ لجرلا اذه لثمف .بلكلاك

 هنم ريخ ىراصنلاو دوهيلاو ءًاينارصن الو ًايدوهي الو ًاملسم سيل اذه :خيشلا

 raf س6 ج6 rr مخ Rs ساس اس راكب Î oF هال RAZ هم كيس 1
 لوا اَهاَشنآ يذلا اًهييحي لق «ٌميِمَر يهو ًماظعلا يحي ْنَم لاق ُهَقلَخ َيِسّنَو التم اتل

 هل ۷۸: سی) € ٌهيِلَع لح لكي رهو رم
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 ىرغصلا ةمايقلا باوبأ عامج

 (توملا)

 ال





 (توملا ينمت)

 هاتيدت توملا ىنمت زاوج باب [ 44]

 نحملاو ءالبلل ثوملا لجرلا ينمت ةعاسلا تامالع نم نأو

 :[ اپ هللا لوسر لاق]

 . (لجو زع هللا ءاقل بح

 :[مامإلا لاق]

 امنإو هئاقل يف ًاّبحو هللا ىلإ ًابرقتو ًانيدت توملا ىنمتي ال هنأ ثيدحلا ىنعمو

 توملا ينمت زاوج ىلإ ةراشإ هيفف . هايند رومأ يف نحملاو ءالبلا نم هب لزنامل

 هنأل " ... هب لزن رضل توملا مكدحأ نينمتي ال " :ة3م هلوق هيفاني الو . ًانيدت

 .رهاظ وه امك يويند رمأل ينمتلا ناك اذإ امب صاخ

 نم ةعامج نع نيدلا رمأ داسف دنع توملا ىنمت توبث هديؤيو " :ظفاحلا لاق

 .فلسلا

 نبا رمع مهنم فلسلا نم قئالخ هلعف لب كلذ يف ةهارك ال :يوونلا لاق

 . " ...و باطخلا

 ةحيحصلا" ")١171/9(.





 (هتوم دعب تيملا نيقلت مكحو رضتحملا نيقلت





 ديحوتلا ةداهش رضتحملا نيقلت باب ]١56[

 :[ 29ج هللا لوسر لاق]

 اهونقلو اهنيبو مكنيب لاحي نأ لبق هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش نم اورثكأ» -

 . (مكاتوم

 :[مامإلا لاق]

 . حلفيف اهلوقي نأ ءاجر :ديحوتلا ةداهش رضتحملا نيقلت ةيعورشم هيف

 نمو «فيلكتلا راد يف لازي ال هنأل ؛توملا هرضح نم (مكاتوم) ب دارملاو

 . ةنجلا لهأ نم نوكيف ءاهلوقيو ةداهشلا ركذتيف هنيقلت نم ديفتسي نأ نكمملا

 جرخ هنأل هنم ةدئاف الف ةنسلا يف درت مل ةعدب هنأ عمف «توملا دعب هنيقلت امأ و

 .(ًايح ناك نم رذنتل# ءركذتلل لباق ريغ هنألو «ءازجلا راد ىلإ فيلكتلا راد نم

 هدنع ركذت اهنأ بتكلا ضعب يف ركذي امو ءةداهشلاب رمؤي نأ نيقلتلا ةروصو

 ...وللؤا# يبنلا هنس فالخ اهب رمي الو

.(ATA-۸ 1 /۲ "۱)"ةحيحصلا/ 

 الإ هلإ ال نأ ةداهش ىلع تيملا نيقلت یف دازي له باب 3]
 س
 ؟ هللا

 ًادمحم نأ كلذ ىلع دازي لهف .هللا الإ هلإ الأ ةداهشب نقلي تيملا :لاؤس

 ؟اذه يف حيحص ثيدح درو لهو هللا لوسر

 نيقلتلا انه :ينعي «هللا الإ هلإ ال مكاتوم اونقلا :هنوفرعت ام دراولا ءال :خيشلا

 10٥ ي م م ممم



 اهلك ةيناميإلا ناكرألاب هللا لوسر دمحمب ناميإلا هتحت لخدي يذلا مالسإلا ساب

 ّسأِب ريكذتو نيقلت عضوم وه امنإو «ميلعت عضوم نآلا عضوملا سيلف ؛خلإ..وو
 - مالك ةرثكو ةفسلف هيمسن نأ نكمي ام شالب- يفكيو «ديحوتلا وهو الأ مالسإلا
 :ثيدح لثم يف امنيب «هللا الإ هلإ ال مكاتوم اونقل» :اذكه لاق لوسرلا :لوقن

 فقن :ًاذإف هللا لوسر ًأدمحم نأو :لاق هللا الإ هلإ ال اودهشي ىتح لتاقأ نأ ترمأ»

 .رخآ ًائيش هللا الإ هلإ ال ةداهش ىلع ديزن الو مالسلا هيلع لوسرلا انملع ام َدْنِع

 ٠٠:٤۳:۲۰( /۲۹۹) "رونلاو ىدهلا"

 سي ةءارق ةيعدبو ةداهشلا رضتحملا نيقلت ةيمهأ باب |" 1

 هتوعدل رفاكلا توم ملسملا روضح زاوجو هدنع

 :[مامإلا لاق]

 :رومأ هدثع نم ىلعف «توملا [ضيرملا يأ] هرضح اذإف -

 رخآ ناك نم» ؛(هللا الإ هلإ ال مكاتوم اونقل»: ةو هلوقل ؛ةداهشلا هونقلي نأ - أ

 لبق هباصأ نإو ءرهدلا نم اموي ةنجلا لخد توملا دنع هللا الإ هلإ ال همالك

 «ةنجلا لخد هللا الإ هلإ ال هنأ ملعي وهو تام نم» :لوقي ناكو «هباصأ ام كلذ

 يف ملسم اهجرخأ.«ةنجلا لخد ائيش هللاب كرشي ال تام نمل :رخآ ثيدح يفو

 . ةحيخحعص

 هللا يضر ةملس مأ ثيدحل ءأريخ الإ هروضح يف اولوقي الو هل اوعدي نأ - ج ءب

 اولوقف ءتيملا وأ ضيرملا مترضح اذإ» : ب هللا لوسر لاق :تلاق اهنع

 يقهيبلاو ملسم هجرخأ «نولوقت ام ىلع نونمؤي ةكئالملا نإف ءاريخ
 .امهريغو (؟85 /9)



 نأب هرمأ وه لب هايإ اهعيمستو تيملا ةرضحب ةداهشلا ركذ نيقلتلا سيلو -

 هللا لوسر نأ» :هنع هللا يضر سنأ ثيدح ليلدلاو ءضعبلا نظي امل ًافالخ اهلوقي

 ؟مع مآ لاخأ :لاقف هللا الإ هلإ ال :لق ! لاخ اي :لاقف ءراصنألا نم الجر داع زاب

 .(معن : لاو يبنلا لاقف ؟هللا الإ هلإ ال :لوقأ نأ يل ريخف :لاقف «لاخ لب :لاقف

 . ملسم طرش ىلع حيحص دانسإب (۲۹۸ ۰۱۵ ۱٥۲ ٤ /۳) دمحأ مامإلا هجرخأ

 «ثيدح هيف حصي ملف ةلبقلا وحن ههيج وتو «هدنع (سي) ةروس ةءارق امأو -

 نعو" ؟! ًاملسم أرما تيملا سيلأ " :لاقو ءاهيلإ ههيجوت بيسملا نب ديعس هرك لب
 نب ةملس وبأ هدنعو هضرم يف بيسملا نب ديعس دهش هنأ نمحرلا دبع نب ةعرز

 . ةبعكلا ىلإ هشارف لوحي نأ ةملس وبأ رمأف ؛ديعس ىلع يشغف نمحرلا دبع
 ؟كملعب هارأ :لاقف ةملس يبأ ىلإ رظنف ؛معن اولاقف ؟! يشارف متلوح :لاقف «قافأف

 " فنصملا " يف ةبيش يبأ نبا هجرخأ .هشارف داعي نأ ديعس رمأف! مهترمأ انآ :لاقف

 . ةعرز نع حيحص دنسب )5/١"(

 نأ ءاجر ؛هيلع مالسإلا ضرعيل رفاكلا ةافو ملسملا رضحي نأ يف سأب الو -

 ا يبنلا مدخي يدوهي مالغ ناك" :لاق هنع هللا يضر سنأ ثيدحل ملسي

 وهو هيبأ ىلإ رظنف ءملسأ :هل لاقف :هسأر دنع دعقف «هدوعي لاب يبنلا هاتأف .ضرمف

 دمحلا» :لوقي وهو لإ يبنلا جرخف «ملسأف ب مساقلا ابأ عطأ:هل لاقف ؟هدنع

 هجرخأ. " (مكبحاص ىلع اولص :لاق ؛تام املف) ؛«رانلا نم هذقنأ يذلا هلل

 يف هل ةدايزلاو ۲۸٠۲٠١( 1070:5117 /۳) دمحأو يقهيبلاو مكاحلاو يراخبلا

 .ةياور

 .(51-9١ص)"زئانجلا ماكحأ"
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 هتوم دعب ةداهشلا تيملا نيقلت مكح باب 51 ١[

 ؟هربق دعب ةداهشلل ثيملا نيقلت مكح ام !هللا مكظفح خيشلا ةليضف :لاؤس

 ال ثيدح هتدمع ةيمالسإلا دالبلا ضعب يف لعفي يذلا نيقلتلا اذه :خيشلا

 ملو مهريغو ءادهشلا نم هباحصأ نم لاا يبنلا َنَفَد مكو ؛هوجولا نم هجوب حصي
 دعب هنأ ًافيعض ًاثيدح ناك ولو مالسلا هيلع هلعف نم دحاو ثيدح يف الو هنع لقني

 :لقف كبر نم كالأسف كاءاج اذإ :نيقلتلا اذه هنقلي مالسلا هيلع لخأ تيملا نفد نأ

 نم ثيدح يف ءاج امنإو اقلطم مالسلا هيلع هلعف نم دري مل اذه «هرخآ ىلإ هللا يبر

 هدانسإ يفو ريبكلا يناربطلا مجعم يف كشأ انآ نآلا نابوث وأ ةمامأ يبأ ثيدح

 .هلحم يف روكذم فعض

 نكي مل مالسلا هيلع لوسرلا لمع نأل ؛ٌةنس هذاختا زوجي ال نيقلتلا اذهف

 نيقلتلا اذهب نومتهي امك مهمامتها ذخأي ال عورشملا نيقلتلا نأ بجع نمو...هيلع

 ام ريغ نم حيحصلا ثيدحلا هب ءاجام :عورشملا نيلقتلاب ينعأ :عورشملا ريغ

 اونقل هللا الإ هلإ ال :مكاتوم اونقل» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق وهو الأ دحاو قيرط

 ديق يف نولازي ال مهو توملا ىلع اوفرشأو توملا مهرضح نيذلا :يأ «مكاتوم
 نإ» :لاق هنأ هنع تبث مالسلا هيلع لوسرلا نأل ؛مهعفني دق نيقلتلا اذه نآل ؛ةايحلا

 ."«رغرغب مل ام هدبع ةبوت لبقي ىلاعتو كرابت هللا

 لبق هدبع وأ هدابع ةبوت لبقي هنأ ةجرد ىلإ ًاعساو لجو زع هللا لضف ناك اذإف
 ال :لق :هل ليق اذإ رضتحملا نأ ىجريو لمؤي ٍلئئيحف موقلحلا ىلإ حورلا لصت نأ
 الإ هلإ ال نأ ةداهش هلوق رخآ نوكيف رمألا اذهلو لوقلا اذهل بيجتسي نأ ءهللا الإ هلإ

 )١( مقر) "عماجلا حيحص"” 190(.
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 اونقل» ...عورشملا وه نيقلتلا اذهف ؛هتمتاخخ نسحب هل ىرشب كلذ نوكيو ؛هللا

 يف عضو يذلا تيملا نيقلت امأ هللا الإ هلإ ال توملا مهرضح نيذلا :يأ « مكاتوم

 هديفي الو حلاطف ًاحلاط نإو حلاصف ًاحلاص نإ هلجأ ىهتنا هنأل ؛ًائيش هديفي الف هربق

 نيب فورعم نيقلتلا نم ًاعون هبشي نيقلتلا اذه :لوقأ انآ لب «عدتبملا نيقلتلا اذه

 ءاتثأ يف هراج نقل مهدحأ اذإ ءسرادملا يف ةبلطلا مهو نامزلا اذه يف سانلا

 يذلا اذه هنأل ؛هنقلتي نأ يغبني ال ام نقلت هنأل ؛هطوقسل ًاببس نوكي دق ناحتمالا

 نم ديفتسي نأ امأ «هبصنو هبعتو هدهجب هيلإ لصي نأ هيلع ىغبني ناك هنقل دق ناك

 هديفي ال هنيقلتف هريق يف نفد يذلا تيملا اذه كلذك «ديفتسي ال فوسف هريغ دوهج

 .مالسلاو ةالصلا هيلع لاق امك وأ «هللا الإ هلإ ال:لاق ام رخآ ناكو تام نما

 يمعز يفو ؛نولوقي ءاملعلا ضعب كانه :رضتحملا نيقلت ةبسانملا هذهب

 ال :نولوقي «لقعلا يف الو لب عرشلا يف اهل لصأ ال يتلا ةفسلفلا هبشي اذه مهلوق

 هللا ركذي وه امنإو هللا الإ هلإ ال لق :هل لوقي نأ توملا هرضح نمل نقلملل يغبني

 كلت ىف هتلفغ نم هبنتي هلعل رضتحملل ًاعيمست هللا الإ هلإ ال ..هللا الإ هلإ ال :لوقيو

 هرمأي نأ يغبني ال هنأ ءضعبلا اذه لوقي اذامل «هللا الإ هلإ ال :لوقيو ةريطخلا ةعاسلا

 ذايعلاو رفك ىلع توملا هرمأ ةبقاع نوكيف رمألا ضفري نأ ةيشخ ؟هللا الإ هلإ الب

 اونقلا :مالسلا هيلع هلوق نأ نيبي ام ةحيحصلا ةنسلا يف ءاج دق :لوقأ ينكل

 يف اذه ءاج «هللا الإ هلإ ال :لوقي نأب رضتحملا رمأ ينعي امنإ «هللا الإ هلإ ال :مكاتوم

 يبتلا هداعف ةا يبنلا مدخي ناك دوهيلا نم مالغ ضرم امنيح يراخبلا حيحص

 («هللا الإ هلإ ال :لق» :مالسلاو ةالصلا هيلع هل لاقف :توملا ةرضح يف هدج وف لقب



 .نيقلتلا وه اذه

 هلاعفأب اهريسفت بجي; يبنلا لاوقأ نأ :يهو ةدئاف ذخأن نأ يغبني اذهبو

 الإ هلإ ال مكاتوم اونقل» «ةيلعفلا ةنسلاب نيبت ةيلوقلا ةنسلاف مالسلاو ةالصلا هيلع

 هبطاخي الو «هللا الإ هلإ ال :رضتحملا ةرضح يف لوقي هنأ ًافنآ متعمس امك ليق “هلا

 اونقل» :نم دوصقملا نأ ةنيبم ةيلعفلا ةنسلا تءاجف هللا الإ هلإ ال :لق :هلوقب

 ةالصلا هيلع لوسرلا هلعف ام اذه ءهللا الإ هلإ ال :لوقي نأب رمؤي نأ وه « مكاتوم

 يدوهي وهو ةا يبنلا مدخي ناك يذلا يدوهيلا مالغلا اذه داع امنيح مالسلاو

 ناك ولو ًاقلخخ سانلا مركأ نم وه مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا نكلو «يدوهي نبا

 غلبيل ةصرف لك لبتهي مالسلاو ةالصلا هيلع هنكلو ؛هداع دقف ًايدوهي مالغلا اذه

 ىلعو ؛هللا الإ هلإ ال :لق !مالغ اي0 :هل لاقو ةصرف اهمئتغاف نيدلاو ملعلا سانلا

 تنأاه ..كيأر ام هل لوقي هنأك هيبأ ىلإ مالغلا رظنف يدوهيلا هدلاو مالغلا سأر

 اذهو ثيبخلاف «هللا الإ هلإ ال :لق :يل لوقي مالسلاو ةالصلا هيلع ًادمحم عمست

 فرعي وه (147:ةرغبلا»#ْمُهَءاَنَنَأ َنوُفرْعَي اک ُهَتوُفِرْعَيل :ىلاعت لاق امك رافکلا نأش

 اَنِب اوُدَحَجَو# :ىرخألا ةيآلا يف ًاضيأ لاق امك نكلو قح لوسرلا ةوعد نأ

 ةايح ال هنأو توملا قيرط يف هنبا يدوهيلا ىأر امل (1؟:لمتلا»4ْمُهّسْفْنأ اهتتقيتساو

 الإ هلإ ال :لق «يدوهيلا نبال لوقي مساقلا ابأ ءمساقلا ابأ عطأ :هل لاق كلذ دعب هل

 توملا قيرط يف هنأ هدلو ىأر امل نكلو هللا الإ هلإ الب رفكي دلاولا يدوهيلاو ؛هللا

 يبأل ًايصاع لازي الف وه امأ «مساقلا ابأ عطأ :هل لاق ًايدوهي تام اذإ هل ةاجن الو

 .الالضو ارفكو ًادانع مساقلا

 هيلع لاقف «هحور تجرخو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ :مالغلا لاق ؛دهاشلا

 نأ عورشملا نيقلتلا وه اذهف «رانلا نم يب هاجن يذلا هلل دمحلا» :مالسلاو ةالصلا

 دنع ءاوس ًائيش هديفي الف هربق يف وهو هنيقلت امأ ؛هللا الإ هلإ ال :لق :رضتحملل لاقي

 1 ہا



 ؛باجتسا امل عمس ولو نقلي ام عمسي الو هل كارح ال تيم وهو هنفد دعب وأ هنفد

 .حلاط لمعو رفك وأ «حلاص لمعو ناميإ نم ايندلا يف هلصح امب جرخ هنأل

 ملعلا انقزري نأو ًاحيحص ًامهف مالسإلا مهفل انقفوي نأ ىلاعتو كرابت هللا لأسأ

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «بيجم عيمس هنإ «حلاصلا

 (۱ ۰:۱۹:۱۹ /ب۸)و (۰ ۱:٤٤:۰۳ /8)"رونلا ةلحر"

 رومألا تاثدحم نم توملا دعب نيقلتلا باب 71

 نم نيقلتلا امأو :لاق هنأ مامهلا نبا نع "تانيبلا تايآلا" يف يسولآلا ركذ]

 ىلإ هفالخو ةعامجلاو ةنسلا لهأل بسنو ..لعفي :ليقف :ربقلا يف وهو توملا دعب

 .هنع ىهني الو هب رمؤي ال :لبقو ةلزتعملا

 :[ًالئاق ينابلألا قلعف

 ام هيف حصي ىتح ًايداع وأ ًايويند ًارمأ سيل ريكذت نيقلتلا نأل ؛دودرم اذه

 رمأ ولو ذئنيح هب رمؤيف ًاعورشم نوكي نأ امإف «,ضحم يدبعت رمأ وه امنإو «هركذ
 نم هذه ةلاحلاو نوكي هنآل ؛هنع ىهنيف عورشم ريغ نوكي نأ امإو :بابحتسا

 .هبنتف . اهنع يهنم يهو «رومألا تاثدحم

 .(87 ص)' تاومألا عامس مدع يف تانيبلا تايآلا قيقحت"

 هلم باب [١:هه]

 :[مامإلا لاق]

 .ةجح هب موقت ثيدح هيف دري مل ..نفدلا دعب نيقلتلا

 .(86 ص)" ثاومألا عامس مدع يف ثانيبلا تايآلا قيقحت'"



 هنم باب ]١555[

 نبا زعلا لوق در يمتيهلا رجح نبا نع " تانيبلا تايآلا" يف يسولآلا لقن]

 :[ًالئاق ينابلألا قلعف ءةعدب نفدلا دعب نيقلتلا نأ مالسلا دبع

 هثيدح فعض عم نيقلتلا نأل باوصلا وه [زعلا لوق يأ] هلوق لب :تلق

 هل وعدي هربق ىلع فقو تيملا نفد اذإ ناك هنأ تبث هنإف ؛ص هيدهل فلاخم

 " زئانجلا ماكحأ " يف ءيشلا ضعب اذه تلصف دقو يناعنصلا مامإلا كلذب مزج

 . تتش نإ هعجارف ١660 -١55( ص)

 .(۸۹ص)" تاومألا عامس مدع يف تانيبلا تايآلا قيقحت"

 7“ يبا |

 ہک تا



 (ةمتاخلا نسح تارشبم)

 ةمتاخلا نسح تامالع باب ١[ :ها/ز

 :[مامإلا لاق]

 - ةمتاخلا نسح ىلع اهب لدتسي تاتيب تامالع لعج دق ميكحلا عراشلا نإ

 اهلايو ء هل ةراشب تناك اهادحإب تام ئرما اميأف - هّنَمو هلضفب انل ىلاعت هللا اهبتك

 . ةراشب نم

 . ثيداحأ هيفو توملا دنع ةداهشلاب هقطن : ىلوألا

 هريغو مكاحلا هجرخأ." ةنجلا لخد هللا الإ هلإ ال همالك رخآ ناك نم " ١-

 . ذاعم نع نسح لئسب

 هللا ديبع نب ةحلط رمع ىأر " : لاق هنع هللا ىضر هللا ديبع نب ةحلط نع -

 -ال : لاق ؟ نالف ابأ اي كمع ةأرما كتءاس كلعل ؟ نالفابأ اي كلام : لاقفء ًاليقث

 ام اثيدح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم تعمس ينأ الإ [ركب يبأ ىلع ىنثأول

 ال ةملك ملعأل ينإ : لوقي هتعمس « تام ىتح هيلع ةردقلا الإ هنع هلأسأ نأ ينعنم

 : رمع لاقف : لاق « هتبرك هنع هللا سمو « هنول اهل قرشأ الإ هتوم دنع دبع اهلوقي

 همع اهب رمأ ةملك نم مظعأ ةملك ملعت : لاق ؟يهامو : لاق ! يهام ملعأل ينإ

 مامإلا هجرخأ . " يه هللاو يه « تقدص : ةحلط لاق ؟ هللا هلإ ال : توملا دنع

 )١/ 2505٠9 مكاحلاو « هوحنب نابح نباو + حيحص هدانسإو ( ۱۳۸۲ مقر ) دمحأ



  0١يبهذلا هقفاوو " امهطرش ىلع حيحص " لاقو « هل ةدايزلاو .

 " : هنع هللا يضر بيصحلا نب ةديرب ثيدحل:نيبجلا حشرب توملا : ةينافلا

 قرعب وه اذإو « توملاب هلجوف ‹ ىضيرم وهو هل اأ داعف « ناسارخب ناك هنأ

 توم :لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس « ربكأ هللا: لاقف ؛هنيبج

 . " نيبجلا قرعب نمؤملا

 يذمرتلاو (؟١/559) يئاسنلاو « هل قايسلاو (0-7017/757 /0 ) دمحأ هجرخأ

 (۷۳۰)نابح نباو ٤٤۳ -٤٤٤( /١)هجام نباو ءهنسحو (17١؟8/5)

 ملسم طرش لع حيحص " : مكاحلا لاقو )۸٠۸( يسلايطلاو 26١( /١)هكاحلاو

 يئاسنلا يدانسإ دحأ نأو اميس ال ءانه هركذل لاجم ال رظن هيفو ! يبهذلا هقفاوو "

 . يراخبلا طرش ىلع حيحص

 " يف يناربطلا هاور . هنع هللا يضر دوعسم نب هللا دبع ثيدح نم دهاش هلو

 " عمجملا " يف امك « حيحصلا لاجر تاقث هلاجرو " ريبكلا "و " طسوالا

(۲/(. 

 نم ام ":ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل ءاهراهن وأ ةعمجلا ةليل توملا : ةئلاثلا

 ." ربقلا ةئتف هللا هاقو الإ ,ةعمجلا ةليل يأ ةعمجلا موي تومي ملسم

 يذمرتلاو « ورمع نب هللا دبع نع نيقيرط نم(70/85-1547) دمحأ هجرخأ

 ثيدحلاف « امهريغو « هللا دبع نب رباجو سنأ نع دهاوش هلو « نيهجولا دحأ نم
 .حيحص وأ نسح هقرط عومجمب

 اولتق نيذلا نبسحت الو]: ىلاعت هللا لاق « لاتقلا ةحاس يف داهشتسالا : ةعبارلا

 ‹ هلضف نم هللا مهاتآ امب نيحرف . نوقزري مهبر دنع ءايحأ لب « اتاومأ هللا ليبس يف



 .نونزحي مه الو مهيلع فوخ الآ مهفلخ نم مهباوقحلي مل نيذلاب نورشبتسيو

 .(159:نارمعلا)[ (نينمؤملا رجأ عيضي ال هللا نأو « لضفو هللا نم ةمعنب نورشبتسي

 : ثيداحأ كلذ ىفو

 ىريو « همد نم ةعفد لوأ يف هل رفغي : لاصخ تس هللا دنع ديهشلل "- ١

 ةيلح ىلحيوءربكألا عزفلا نمأيو ءربقلا باذع نم راجيو ءةنجلا نم هدعقم

 ." هبراقأ نم اناسنإ نيعبس يف عفشيو «نيعلا روحلا نم جوزيو «ناميإلا

 )١81( دمحأو ۱۸٤( /۲) هجام نباوء هححصو (۱۷ /۳) يذمرتلا هجرخأ

 ثيدح نمو تماصلا نب ةدابع ثيدح نم ۲٠١( /4) هجرخأ مث :حيحص هدانسإو

 . اضيأ حيحص امهدانسإو 75١١( /5) يماذجلا سيق

 ام هللا لوسر اي: لاق الجر نأ " : #4: يبنلا باحصأ نم لجر نع >7

 ىلع فويسلا ةقرابب ىفك : لاق ؟ ديهشلا الإ مهروبق يف نونتفي نينمؤملا لاب

 . "ةنتف هسأر

 " ثيدحلا " يف يطسقرسلا مساقلا هنعو (۲۸۹ )١/ يئاسنلا هاور

 . حيحص هدنسو )۲/ ۱/۱۹٩)

 هل رسيتي مل ولو هبلق نم اصلخم اهلأس نمل ةداهشلا هذه ىجرت :( هيبنت )

 ةداهشلا هللا لأس نم " : ملسو هيلع هللا ىلص هلوق ليلدب « ةكرعملا يف داهشتسالا

 ." هشارف ىلع تام نإو ءادهشلا لزاتم هللا هَّلب « قدصب

 يف هلو. ةريره يبأ نع )١794/4( يقهيبلاو (594/5) ملسم هجرخأ

 . دهاوش (۷۷ /۲)" كردتسملا"

 ۲o ي م م ممم



 وهف هللا ليبس يف لتق نم هللا لوسراي : اولاق ؟ مكيف ديهشلا نودعت ام " - ١

 نم : لاق ؟ هللا لوسراي مه نمف : اولاق ؛ ليلقل اإ يتمأ ءادهش نإ : لاق ٠ ديهش

 يف تام نمو ديهش وهف هللا ليبس يف تام نمو « ديهش وهف هللا ليبس يف لتق

 . " ديهش قيرغلاو « ديهش وهف ''"”نطبلا يف تام نمو ؛ ديهش وهف نوعاطلا

 نع بابلا يفو . ةريره يبأ نع (277 /۲) دمحأو )0١/5( ملسم هجرخأ

 . يقهيبلاو ١١( 9/7 ) مكاحلا دنع رمع

 ُهَّصَقَو وأ ؛ديهش وهف لتق وأ تامف هللا ليبس يف ( جرخ يأ ) لصف نم " -؟

 ديهش هنإف هللا ءاش فتح يأب هشارف ىلع تام وأ « ةماه هتغدل وأ « هريعب وأ هسرف

 . " ةنجلا هل نإو

 نم ١57( /9) ىقهيبلاو ۸ /۲) مكاحلاو (۳۹۱/۱) دواد وبأ هجرخأ

 . طقف نسح وه امنإو ؛ مكاحلا هححصو ؛ يرعشالا كلام يبأ ثيدح

 : ثيداحأ هيفو « نوعاطلاب توملا : ةسداسلا

 نوعاطلا " : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق: لاقف ؛نوعاطلاب : تلق ؟ ةرمع

 يسلايطلاو )٠١/ 1637-١191( يراخبلا هجرخأ . " ملسم لكل ةداهش

 . )10 - 0۸0 °۲۲۲ ۲10۰ /۳)دمحأو ()

 يكتشي يذلا : ليقو ءلاهسإلا وه : ليقو . نطبلا خافتناو ءاقستسالا وهو نطبلا ءادب يأ '()

 .[هنم].هنطب



 ؟ نوعاطلا نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تلأس اهنأ ةشئاع نع -؟

 ءءاشي نم ىلع هللا هثعبي اًباذع ناك هنأ" :ملسو هيلع هللا یلص هللا يبن اهربخأف

 اًرباص هدلب يف ثكميف « نوعاطلا عقي دبع نم سيلف «نينمؤملل ةمحر هللا هلعجف

 . ديهشلا رجأ لثم هل ناك الإ «هل هللا بتكام الإ هبيصي نل هنأ ملعي

 دمحأو ۳۷١( /۳) يقهييبلاو( 1010-١198 /١٠)يراخبلا هجرحأ

 .(0 1 هي؟د؟ /ك)

 نحن : نوعاطلا باحصأ لوقيف « نوعاطلاب نوفوتملاو ءادهشلا يتأي " -

 كسملا حير امد ليست ءادهشلا حارجك مهحارج تناك نإف اورظنا : لاقيف « ءادهش

 . " كلذك مهنودجيف : ءادهش مهف

 / ٦ عومجم ) " ريبكلا " يف يناربطلاو ( 5 / ٤)دمحأ مامالا هجرخأ

 يملسلا دبع نب ةبتع نع ( ٠١ / ١59 ) ظفاحلا لاق امك نسح دنسب ٥ / ١(

 . هنع هللا يضر

 ) يئاسنلا هجرخأ هنع هللا يضر ةيراس نب ضابرعلا ثيدح نم دهاش هلو

 نسح وهو ءاضيأ ظفاحلا هنسحو يناربطلاو ١١۹( ۰۱۲۸ /5 ) دمحأو ("07 /؟

 . دهاوشلا يف

 : ناثيدح هيفو « نطبلا ءادب توملا : ةعباسلا

 . هريغو ملسم هاور." ديهش وهف نطبلا يف ثام نمو..."-١

 نب دلاخو درص نب ناميلسو اًسلاج تنك " : لاق راسي نب هللا دبع نع-؟

 هتزانج ءادهش انوكي نأ نايهتشي امه اذإف «هئطبب تام«یفوت الجر اورك ذف « ةطفرع

 هنطب هلتقي نم " : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لّقي ملأ : رخالل امه دمحأ لاقف

Tw 1 



 8 ' تقدص " ةياور ىفو ىلب : رخآلا لاقف ؟ " هربق ىف بذعي نلف

 نابح نباو ؛ هنسحو ( ١١١ /۲) يذمرتلاو ( ۲۸۹ )١/ يئاسنلا هجرخأ

 (۲۹۲ / :)دمحأو ( ۱۲۸۸) يسلايطلاو ( دراوم - ۷۲۸ مقر ) هحيحص يف

 . حيحص هلتسو

 " : ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل « مدهلاو قرغلاب توملا : ةعساتلاو ةنماثلا

 ."هللا ليبس يف ديهشلاو « مدهلا بحاصو « نوطبملاو « نوعطملا : ةسمخ ءادهشلا

 ۱٥۹( /۲) يذمرتلاو( )٨/ 0١ ملسمو( )٦ / ۴-۳٤ يراخبلا هجرخأ

 . ةريره ىبأ ثيدح نم ( ٥۳۳ ۰۳۲۵ / ۲)دمحأو

 : تماصلا نب ةدابع ثيدحل ءاهدلو ببسب اهسافن ىف ةأرملا توم : ةرشاعلا

 هل ""زوحت امف : لاق ةحاور نب هللا دبع داع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نإ "

 نإ : لاق «ةداهش ملسملا لتق : اولاق ؟يتمأ ءادهش نم يردتأ : لاقف « هشارف نع

 اهلتقي ةأرملاو «ةداهش نوعاطلاو « ةداهش ملسملا لتق ! ليلقل اَذِإ يتمأ ءادهش

 . "(ةنجلا ىلإ 0وررسب اهدلو اهرجي) « ةداهش 1! ءاعمج اهدلو

 ىسلايطلاو ( 5١8 /۲) ىمرادلاو ( ۳۲۳ /ه- )٤ / 78١ دمحأ هجرخأ

 . حيحص هداتسإو ( 085 )

 . ىرخأ قرط ( ٥ / 5) " دنسملا " يف هلو

 دمحأو (۲۸۹ ١/ )يئاسنلاو يمرادلا دنع ةيمإ نب ناوفص نع بابلا ىفو

 [هنم]. ىحنت : يأ «ةددشملا واولاو ةلمهملا ءاحلاب )١('

 [هنم]. اضيأ مضلاب رسلا وهو « هعطقت ام ررسلاو « ةلباقلا هعطقت امم عطقلا دعب ىقبي ام ةرسلا ()

 يا



.) 55) /5( 

 . ( ٩۴ - 55 /۲) يئاسنلا دنع « رماع نب هبقع نعو

 لاقو «تاقث هلاجرو « ( ۲۸۹ /7 ) دمحأ دنع شيبح نب دشار نعو

 يف يهو ةدايزلا هيفو "نسح هدانسإ " :( 7١١ /۲)" بيغرتلا " يف يرذنملا

 . دمحأو يسلايطلا دنع ةدابع ثيدح

 « ثيداحأ هيفو '”بنجلا تاذو «قرحلاب توملا: رشع ةيئاثلاو ء رشع ةيداحلا

 : هللا ليبس يف لتقلا ىوس ةعبس ءادهشلا " : اًعوفرم كيتع نب رباج نع اهرهشأ

 «ديهش قرحلاو « ديهش بنجلا تاذ بحاصو « ديهش قرغلاو « ديهش نوعطملا
 ةديهش “عمجب تومت ةأرملاو « ديهش مدهلا تحت تومي يذلاو

 )١/ TY) يئاسنلاو ۲١( /۲) دواد وبأو (۲۳۲-۲۳۳ /۱) كلام هجرخأ

 مكاحلاو (دراوم -1715) هحيحص يف نابح نباو 186-١87( /۲) هجام نباو

 هقفاوو !" دانسإلا حيحص " : مكاحلا لاقو (555/0) دمحأو ("07 )١/

 يورو اهرثكأ مدقت « ةريثك دهاوش هل نأل « هنتم ةحص يف كشأ تسلو !يبهذلا

 يرذنملا لاق . مدهلا ركذ نود هوحن هب اعوفرم يراصنآلا عيبر ثيدح نم يناربطلا

 . " حيحصلا يف مهب جتحم هتاورو " : 0٠١ /5) يمثيهلا هعبتو

 [هنم]. عالضألل نطبتسملا ءاشغلا يف ضرعي راح مرو يه )١(

 ىنعمب مضلاب عمجلاو « اركب تومت يتلا ليقو «دلو اهنطب يفو تومت يأ " : " ةباهنلا " يف (5)

 عومجم ئش عم تثام اهنأ ىنعملاو « ميجلا يئاسكلا رسكو « روخذملا ىنعمب رخذك « عومجملا

 مدقتملا ثيدحلا ليلدب اعطق لمحلا انه دارملاو : تلق " ةراكب وأ لمح نم اهنع لصفنم ريغ اهيف

 [هنم]. " ءاعمج اهدلو اهلتقي " ظفلب " ةرشاعلا " يف



 تيملا " : ظفلب اعوفرم رماع نب ةبقع ثيدح نم (/ ٠١ /5 ) دمحأ یورو

 . " ديهش بنجلا تاذ نم

 ثيدح قرط ضعب يف دلمجلا هذه تءاج اقو. دهاوشلا يف نسح هدنسو

 دمحم هيفو ٤٤١- ٤٤١( /۲) دمحأ هجرخأ " ةسماخلا " يف مدقتملا ةريره يبأ

 . هنعنع لقو سلدم وهو قاحسا نب

 ةداهش هللا ليبس يف لتقلا» : ةو هلوقل لسلا ءادب توملا: رشع ةئلاثلا

 نطبلاو ءةداهش لسلاو ءةداهش قرغلاو ةداهش '''قرحلاو :ةداهش ءاسفنلاو

 يف يناربطلا هاور": ۳٠۷ -۳١٠( /۲)" دئاوزلا عمجم" يف لاق .(ةداهش

 يف دمحأ هيف داز دقف." قثو دقو ريثك مالك هيفو «يلع نب لدنم هيفو ءطسوألا

 . " لسلاو" :هل ةياور

 ."عمجملا" يف رخآ دهاش هلو ءقبس امك يرذنملا هنسحو «نوقثوم هلاجرو

 :ثيداحأ هيفوءهبصغ دارملا لاملا نع عافدلا ليبس يف توملا :رشع ةعبارلا

 ١- لتاقف قح ريغب هلام ديرأ نم : ةياور يفو] « هلام نود لتق نم" «

 ملسمو (97 /5) يراخبلا هجرخأ . "ديهش وهف [لتقف )١/  ) ۷دواد وبأو

 )586/5( يذمرتلاو (17 /؟) يئاسنلاو ) )7١6 /۲هجام نباو هحح صو

 )١17/5( دمحأو )١  ۸يراخبلا الإ ةيناثلا ةياورلاب مهلك ( 5879458718 ء

 هللا دبع نع ( 5857 ) دمحأو يذمرتلاو يئاسنلل ةياور يهو « ىلوألابف ملسمو

 مالسالا خيش ةبتكم ( ١/80١ ق) " دنسملا ةيشاح " يف امك « (قرخلا ) اذكو « نيتحتفب( )١

 .ةنيدملا يف



 : ةرشع ةسماخلا يف يتأيو « ديز نب ديعس نع بابلا يفو

 اي : لاقف « هاو هللا لوسر ىلإ لجر ءاج :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 تيأرأ :لاق ءكلام هطعت الف» :لاق ؟ىلام ذخأ ديري لجر ءاج نإ تيأرأ هللا لوسر

 ؟ هتلتق نإ تيأرأ :لاق « ديهش تنأف: لاقءىنلتق نإ تيأرأ:لاقءهلتاق ؟ىنلتاق نإ

 .(رانلا ىف وه : لاق

 -۳۳۹ /۱) دمحأو(177 /۲) يئاستلا هجرخأ و ء(١/417) ملسم هجرخأ

 .هنع ىرخأ قيرط نم"

 يتأي لجرلا» : لاقف لاو يبنلا ىلإ لجر ءاج " :هنع هللا يضر قراخم نع

 :لاق ؛ناطلسلا هيلع نعتساف : لاق ؟ركذي مل ناف لاق: هللاب هركذ : لاق ؟يلام ديريف

 نم نوكت ىتح كلام نود لتاق : لاق ؟ [يلع لجعو] ينع ناطلسلا ىأن نإف

 .«كلام عنمت وأ ٠ ةرخآلا ءادهش

 حيحص هدتسو هل ةدايزلاو( ۲۹٤١۲۹٤۰۲۹۵ /0) دمحأو يئاسنلا هجرخأ

 . ملسم طرش ىلع

 «سفنلاو نيدلا نع عافدلا ليبس يف توملا :رشع ةسداسلاوءرشع ةسماخلا

 : ناثيدح هيفو

 لتق نمو ؛ ديهش وهف هلهأ نود لتق نمو« ديهش وهف هلام نود لتق نم "- ١

 . " ديهش وهف همد نود لتق نمو « ديهش وهف هنيد نود

 «هححصو ( ۳۱١ /۲) يذمرتلاو يئاسنلاو ( 715 / 7) دواد وبأ هجرخأ

 . حيحص هلئسو ؛ ليز نب ديعس نع ( ۱٦٥۲ ( ۱۹٥۳ ) دمحأو



 00" ديهش وهف «ملظ نود لتق نم " -؟

 دمحأو «نرقم نب ديوس ثيدح نم ( ۱۷٤ - ۱۷۳ /۲) ىئاسنلا هجرخأ

 دعس نيب عاطقنالا نم ملس نإ حيحص هدانسإو « سابع نبا ثيدح نم (0)

 ىوقي نيقيرطلا دحأ نكل « سابع نباو فوع نب نمحرلا دبع نبا ميهاربإ نب
 . نابح نبا ريغ هقثوي مل نم ىلوألا يفو «ىرخآلا

 : نيثيدح هيف ركذنو « هللا ليبس ىف اًطبارم توملا : ةرشع ةعباسلا

 يذلا هلمع هيلع ىرج تام نإو ؛همايقو رهش مايص نم ريخ ةليلو موي طابر"

 ." ناتفلا نمأو «هقزر هيلع يرجأو « هلمعي ناك

 مكاحلاو (۱۸/۳) يذمرتلاو ( 5 /؟ ) يئاسنلاو )5١/5( ملسم هاور

 ىناربطلا هاورو « ىسرافلا ناملس ثيدح نم ( )٥/ ٠٤٤١ ٤٤١ دمحأو )۲/ ۸١(

 " يف يمثيهلا مهفرعي مل نم هدنس يف نكل." اديهش ةمايقلا موي ثعبو ": دازو

 . ( ٠١۰ /؟) " هبيغرت "يف يرذنملا هيلع تكسو «(۲۹۰ /5) " هعمجم

 هل یمنی هنإف « هللا ليبس يف اًطبارم تام يذلا الإ هلمع ىلع متخي تيم لك "

 . " ربقلا ةنتف نمأيو « ةمايقلا موي ىلإ هلمع

 مكاحلاو « هحح صو ( /8) يذمرتلاو ( ۳۹۱ /۱) دواد وبأ هجرخأ

 حيحص " : مكاحلا لاقو « ديبع نب ةلاضف ثيدح نم ۲١( /7) دمحأو )١55/5(

 ! "نيخيشلا طرش ىلع

 هللا الإ هلإ ال : لاق نم» : لاو هلوقل حلاص لمع ىلع توملا :رشع ةنماثلا

 [هنم]. اهريغو لوالا ثيدحلا يف ةروكذملا ةعبرالا عاونالا لمشي هقالطإب اذهو : تلق ( )١

 يا



 اهب هل میخ هللا هجو ءاغتبا اموی ماص نمو « ةئجلا لخد اهب هل متخ هللا هجو ءاغتبا

 .«ةنجلا لخد اهب هل متخ هللا هجو ءاغتبا ةقدصب قدصت نمو  ةنجلا لخد

 ىلإو ةا يبنلا: ثدنسأ ": لاق ةفيذح نع (941/5) دمحأ هجرخأ

 . هركذف " لاقف يردص

 ."هب سأب ال )5١/5(" يرذنملا لاقو ‹ حيحص هدانسإو

 .فرصتب (48-54ص)"زئادجلا ماكحأ"

 ةمتاخلا نسحب تارشبملا نم باب ]١558[

 :[ 2م هللا لوسر لاق]

 .[ هب هانمجرت امب مامإلا هل مجرت]

 "الصحبحة")4/51١(.
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 تيملا دلج ضايب له باب ]١464[
 ؟ةمتاخلا نسح تامالع نم هنم ةبيط ةحئار مش وأ هماستبا وأ

 وأ .تيملا دلج ضايب لسغملا ةيؤر ةمئاخلا نسح تامالع نم له :ةلخادم

 توم دعب ناتسناغفأ يف نيدهاجملا نع هعمسن امل ةبسنلاب اذكو ءمستبي هنأ ىري

 ؟كسملا ةحئار مش نم مهدحأ

 كلذ نوكي نأ مزلتسي ءيش دجوي الف كسملا ةحئار لبق ركذ ام امأ :خبشلا

 ةيضقلا نكلو «كلذ نوكي نأ نكمي ةمارككف كسملا ةحئارامأ ءرئاشبلا نم

 نيدهاجملا ضعب نع لقنت يتلا صصقلا هذه ةياور يف رّْضَبَتو يّوَرَت ىلإ جاتحت

 ةلأسملا هذه يف لاوقألا تضقانت دقف مهضعبل ةبسنلاب كسملا ةحئار ناحوف نم

 دبع خيشلا مهنمو ءاهتحصب اًدكؤم اهرقأ مهضعبو «راكنإلا دشأ اهركنأ مهضعبف

 هل ةلاسر ىلع متعلطا مكلعل لب ؛هل ثيدح ام ريغ يف كلذ دكأ هللا همحر مازع هللا

 انأف ةبيطلا ةحئارلا هنم اومش هنأ اًضيأ هللا همحر لتق امل هنع عيشأ مث «كلذ يف

 وأ عقو اذه له امأ ؛ءاشي امب هدابع ضعب مرکی لجو زع انبر نأل نكمم اذه :لوقأ

 .اًيدكم الو اًقدصم تسلو اًدهاش تسل انأف ال

 /ب۲۹)"رونلا ةلحر" ۳۸:۳۹:٠ ١(

wu. |0”  

 ہک تا
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 هتوم دعب تيملا هب عفتني ام باب 1

 :[مامإلا لاق]

 :رومأب هريغ لمع نم تيملا عفتني

 :ىلاعتو كرابت هللا لوقل «لوبقلا طورش هيف ترفوت اذإ هل ملسملا ءاعد :ًالوأ

 ٍناآيِإلاب انوُقَبَس َنيِذَلا اَِاَوْخِإلَو اتل رفا بَ نولو ْمهِدْعَب نم اوُؤاَج َنيِذَّلاَول
 .(١٠:رشحلا ةروس)4 ميجر فور كنار اوما نيل الغ َيوُلُق يف لعبت الو

 هيخأل ملسملا ءرملا ةوعد» : إب هلوق اهنمو ًادج ةريثك يهف ثيداحألا امأو

 كلملا لاق «ريخب هيخأل اعد املك ءلكوم كلم هسأر دنع «ةباجتسم بيغلا رهظب

 دواد وبأو «هل قايسلاو (8//8:8177) ملسم هجرخأ «لثمب كلو نيمآ :هب لكوملا

 اهلج ةزانجلا ةالص نإ ؛لب ءادردلا يبأ ثيدح نم ( 507 /5) دمحأو (510/1)

 ... هل رافغتساو تيملل ءاعد اهبلاغ نأل «كلذل دهاش

 :ثيداحأ هيفو ءهنع رذنلا موص تيملا يلو ءاضق :ًايناث

 هيلعو تام نم»:لاق لَو هللا لوسر نأ اهنع هللا يضر ةشئاع نع :لوألا

 دواد وبأو ١50( /۳) ملسمو )١151/4( يراخبلا هجرخأ.(هيلو هنع ماصءمايص

 "راثآلا لكشم" يف يواحطلاو (774/5) يقهيبلا هقيرط نمو )1/ ۳۷١(«

 .(59/5)دمحأو( 1 /۳)

 هللا نإ ترذنف رحبلا تبكر ةأرما نأ " :هنع هللا ىضر سابع نبا نع :ىناثلا

 «تتام ىتح مصت ملف «لجو زع هللا اهاجنأف ءارهش موصت نأ اهاجنأ ىلاعتو كرابت

 :لاقفءهل كلذ تركذف ةو ىبنلا ىلإ [اهتنبا وأ اهتخأ امإ] اهل ةبارق تءاجف
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 ١( 57 /5) يئاسنلاو ۸١( /۲) دواد وبأ هجرخأ . ([كمأ نع] ضقا [ف] «[ىضقي

 (؟570) يسلايطلاو (80 /؟١٠:590:505 /4) يقهيبلاو 5١ ١( /5) يواحطلاو

 هل ةيناثلا ةدايزلا عم قايسلاو (18511 91/08 9/077"15 5:8570) دمحأو

 . يقهيبلاو دواد يبأل ىلوألا ةدايزلاو ءنيخيشلا طرش ىلع حيحص هدانسإو

 -47/؟) يذمرتلاو )/١51( ملسمو ١5/8-١159( /4) يراخبلا هجرخأو

 :ةيناثلا ةدايزلا ًاعيمج مهدنع هيفو هوحنب )١/ ٥۳١( هجام نباوءهححصو (5

 . ةريخألا ملسم دنعو

 راب هللا لوسر ىتفتسا هلع هللا يضر ةدابع نب دعس نأ" :اضيأ هنع :ثلاثلا

 25٠١ /0) يراخبلا هجرخأ." اهنع هضقا :لاقف ؟رذن اهيلعو تتام يمأ نإ:لاقف

 يذمرتلاو (110145 /7) يئاسنلاو 8١( /5) دواد وبأو (927/5) ملسمو ٤

 (۲۷۱۷) يسلايطلاو ۸٩( /۲۷۸۰۱۰ /؟057:5 /4) يقهيبلا هححصو (۴۷۵ /؟)

 ٤۷( /59٠5:189:9)دمحأو

 ...ةريثك ثيداحأ هيفو ؛هريغ وأ ناك ًايلو صخش يأ نم هنع نيدلا ءاضق:ًاثلاث

 نأ نود «هرجأ لثم هيدلاول نإف ؛ةحلاصلا لامعألا نم حلاصلا دلولا هلعفي ام :ًاعبار

 نأوإ :لوقي لجو زع هللاو ءامهبسكو امهيعس نم دلولا نأل ءيش هرجأ نم صقني
 هبسك نم لجرلا لكأ ام بيطأ نإ» : ةو هللا لوسر لاقو :# ىعساام الإ ناسنإلل سيل

 يذمرتلاو )5١١/5( يئاسنلاو )٠١8/7( دواد وبأ هجرخأ .«هيسك نم هدلو نإو

 (57/5) مكاحلاو (57 1-0 /؟)هجام نباو (؟ 517 /۲)يمرادلاو «هنسحو ۷ /۲)

 (4 11771115511177 /0 دم أو( 10۸0 )يسلايطلاو

۸ 
 ہا



 نم أطخ وهو «يبهذلا هقفاوو «" نيخيشلا طرش ىلع جيحص " :مكاحلا لاقو

 .ورمع نب هللا دبع ثيدح نم دهاش هلو ءاهنايبل لاجملا عستي ال هوجو

 . نسح دنسب (17/9675 587١5 /۲) دمحأو هجام نباو دواد وبأ هاور

 دلاولا عافتنا يف تدرو ةصاخ ثيداحأ ؛ثيدحلاو ةيآلا هيلع تلد ام ديؤيو

 :هذه يهو هوحنو قتعلاو مايصلاو ةقدصلاك حلاصلا هدلو لمعب

 اهسفن تتلتفا يمأ نإ:لاق الجر نأ ":اهنع هللا يضر ةشئاع نع :لوألا

 يلو] اهنع تقدصت نإ رجأ اهل لهف «تقدصت تملكت ول اهنظأو ء[صوت ملول

 (8 00-799 1١94:0/ /۳) يراخبلا هجرخأ " [اهنع قدصتف] «معن :لاق ؟[رجأ

 (15/؟) دواد وبأو (۲۲۸ /۲) (أطوملا) يف كلامو ۳ /۸۱۰۵ /۳) ملسمو

 (۲۷۸-۲۷۷ )٤4/ 1۲۰٦/ يقهيبلاو ۰ /؟)هجام نباو (۱۲۹ /۲) يئاسنلاو

 دمحأو )5/0١(.

 ةياورلا يف هل ةريخألا ةدايزلاو «هيتياور ىدحإ يف يراخبلل قايسلاو

 . ىلوألا ملسملو«ةيناثلا ةدايزلا هلو ءهجام نباوءىرخألا

 -ةدعاس ينب اخآ-ةدابع نب دعس نأ ":هنع هللا يضر سابع نبا نع :يناثلا

 طئاح نأ كدهشأ ينإف :لاق:معن:لاق ؟اهنع ءيشب تقدصت نإ اهعفني لهف

 دواد وبأو (۲۹۷۰۳۰۱۰۳۰۷ /۵) يراخبلا هجرخأ. "اهيلع ةقدص "”فارخملا

 دمحأو (1078/7) يقهيبلاو (55/5) يذمرتلاو ۰ /۲) يئاسنلاو ١)

 [هنم]. ةأجف تتام يأ «هلعاف مسي ملام ىلع «تبلس يأ ماللا رسكو ةانثملا مضب )١(

 [هنم] .ةرمثلا نم يجي يأ هنم فرخي امل كلذب يمس ءرمثملا يأ (؟)



 .هل قايسلاو (۳۵ ۸-۳۰ €-۳۸۰ )

 تام يبأ نإ : ا يبنلل لاق الجر نأ " :هنع هللا يضر ةريره يبأ نع :ثلاثلا

 ملسم هجرخأ . " معن :لاق ؟هنع قدصتأ نأ هنع رفكي لهف صوي ملوآلام كرتو

 دمحأو (؟7//17) يقهيبلاو ٠ /؟) هجام نباو ١79( /۲) يئاسنلاو 677 /5)

 . اا

 قتعي نأ ىصوأ يمهسلا لئاو نب صاعلا نأ» :ورمع نب هللا دبع نع :عبارلا

 هنع قتعي نأ ورمع هنبا دارأو «ةبقر نيسمخ ماشه هنبا قتعأف «ةبقر ةئام هنع

 لوسر اي :لاقف 47ج يبنلا ىتأف « ةا هللا لوسر لأسأ ىتح :لاق ءةيقابلا نيسمخلا

 تيقبو ؛نيسمخ هنع قتعأ ًاماشه نإو «ةبقر ةئام هنع قتعي نأ ىصوأ يبأ نإ هللا

 وأ متقتعأف املسم ناك ول هنإ»: و هللا لوسر لاقف؟هنع قتعأفأ «نوسمح هيلع

 ديحوتلاب رقأ ناك ولف :(ةياور يفو) كلذ هغلب هنع متججح وأ «هنع متقدصت

 1١6( /؟)"اياصولا"رخآ يف دواد وبأ هجرخأ .(كلذ هعفن هنع تقدصتو تمصف

 هل ىرخألا ةياورلاو ٤ ۷٠( مقر)دمحأو هل قايسلاو (۲۷۹ /1) يقهيبلاو

 .نسح مهدانسإو

 نأ ىلع لدت بابلا ثيداحأو" :(۷۹ )٤/ "راطوألا لين" يف يناكوشلا لاق

 امهيلإ لصيو ءامهنم ةيصو نودب امهتوم دعب نيدلاولا قحلت دلولا نم ةقدصلا

 ام الإ ناسنإلل سيل نأو# ىلاعت هلوق مومع ثيداحآلا هذهب صصخيف ءاهباوث

 نأ تبث دقو ءدلولا نم ةقدصلا قوحل الإ بابلا ثيداحأ يف سيل نكلو .# ىعس

 دلولا ريغ نم امأو .صيصختلا ىوعد ىلإ ةجاح الف هيعس نم ناسنإلا دلو

 ىتح ءاهيلع فقويف «تيملا ىلإ هباوث لصي ال هنأ ةينآرقلا تايمومعلا نم رهاظلاف



 اهمومع ىلع ةيآلا نأ ءةيملعلا دعاوقلا هيضتقت يذلا قحلا وه اذهو :تلق

 ريغ فالخب هيعس نم هنأل دلاولا ىلإ دلولا نم لصي اهريغو ةقدصلا باوث نأو

 هلصيو تيملا نع عقت ةقدصلا نأ ىلع عامجإلا هريغو يوونلا لقن دق نكل ءدلولا

 عامجإلا اذه حص نإف «دلاولاب هوديقي ملو هوقلطأف (تيملا) اولاق اذكه ءاهباوث

 ام لظيو :ةقدصلاب قلعتي اهيف يناكوشلا اهيلإ راشأ يتلا تامومعلل اًصصخم ناك

 ينئكلو «تادابعلا نم امهوحنو نآرقلا ةءارقو مايصلاك مومعلا يف الخاد اهادع

 عامجإلا نأ :لوألا :نيرمأل كلذو ءروكذملا عامجإلا ةحص نم ريبك كش يف

 نيدلا نم تملع يتلا لئاسملا ريغ يف هققحت نكمي ال يلوصألا ىنعملاب

 "ماكحألا لوصأ" يف مزح نياك ؛لوحفلا ءاملعلا كلذ ققح امك :ةرورضلاب

 لوصأ" هباتك يف فالخ باهولا دبع ذاتسألاو "لوحفلا داشرإ" يف يناكوشلاو

 ىلع درلا يف ةروهشملا هتملك يف دمحأ مامإلا كلذ ىلإ راشأ دقو «مهريغو "هقفلا

 . "لئاسملا" يف دمحأ نب هللا دبع هنبا هنع اهاورو - عامجإلا ىعدا نم

 تدجوف ءاهيف عامجإلا اولقن يتلا لئاسملا نم اريثك تربس يننآ :يناثلا

 ءاهيف عامجإلا ىوعد فالخ ىلع روهمجلا بهذم تيأر لب !ًافورعم اهيف فالخلا
 . هددصب نحن امع هب انجرخو مالكلا لاطل كلذ ىلع ةلثمألا دروأ نأ تتش ولو

 ةالص نأ ىلع عامجإلا يوونلا لقن وهو :دحاو لاثمب ركذن نأ نآلا انبسحف

 رثكأو :فورعم ميدق اهيف فالخلا نأ عم ! ةهوركملا تاقوألا يف هركت ال ةزانجلا

 «(۸۷) ةلأسملا يف هقيقحت قبس امك موعزملا عامجإلا فالخ ىلع ملعلا لهأ

 .ىلاعت هللا ءاش نإ بيرق رخآ لاثم كل يتأيو

 نم لطاب سايق وهو ؛دلاولا ىلع دلاولا ريغ سايق ىلإ مهضعب بهذو
 :هوجو



 يكزتي امنإف ىكزت نمو# ىلاعت هلوقك ةينآرقلا تايمومعلا فلاخم هنأ :لوآلا

 قةحلاصلا لامعألاب ةنجلا لوخدو حالفلا تقلع يتلا تايآلا نم اهريغو «هسفنل

 فالخب هرجأ هل ناكف هيلع همايقو هدلول هتيبرتب هسفن يكزي دلاولا نأ كش الو

 دلاولا بسك نم دلولا لعج عرشلا نأ تركذت اذإ قرافلا عم سايق هنأ :يناثلا

 سفن لك# :لوقي لجو زع هللاو ؛هريغل ابسك وه سيلف ةشئاع ثيدح يف قبس امك

 ظفاحلا لاق دقو .«تبستكا ام اهيلعو تبسك اماهل# :لوقيو #ةنيهر تبسك امب

 ال امك يأ " :* ىعس ام الإ ناسنإلل سيل نأو# :لحو زع هلوق ريسفت يف ريثك نبا

 نمو . هسفنل وه بسك ام الإ رجألا نم لصحي ال كلذك «هريغ رزو هيلع لمحي
 ءادهإ لصي ال ةءارقلا نأ هعبتا نمو هللا همحر يعفاشلا طبنتسا ةميركلا ةيآلا هذه

 هللا لوسر هيلإ بدني مل اذهلو «مهبسك الو مهلمع نم سيل هنأل ىتوملا ىلإ اهباوث
 نع كلذ لقتني ملو ءاميإ الو صنب هيلإ مهدشرأ الو ؛هيلع مهثح الو «هتمأ هلم

 تابرقلا بابو «هيلإ انوقبسل ًاريخ ناك ولو «مهنع هللا يضر ةباحصلا نم دحأ
 نب زعلا لاقو " ءارآلاو ةسيقألا عاونأب هيف فرصتي الو صوصنلا ىلع هيف رصتقي

 مث ؛ىلاعت هللا ةعاط لعف نمو" ١595(: ماع - ۲ /75) "ىواتفلا" يف مالسلا دبع

 ىعس ام الإ ناسنإلل سيل ذإ «هيلإ اهباوث لقتتي مل «تيم وأ يح ىلإ اهباوث ىدهأ

 عرشلا هانثتسا اميف الإ ؛هنع عقي مل تيملا نع عقي نأ ًايوان ةعاطلا يف عرش نإف «#

 ."جحلاو موصلاو ةقدصلاك

 ةعامجو ءاملعلا رثكأ لوق وه ىلاعت هللا همحر يعفاشلا نع ريثك نبا هركذ امو

 . 059 )١١/ "ءايحإلا حرش" يف يديبزلا هلقن امك ةيفنحلا «نم

 ص لإ 7 عي ||
 ہک تا



 "ينغملا" يف ةمادق نبا هركذ يذلا عامجإلا نالطب ملعت قبس اممو :تلق

 يفو ًالطاب نوكي ال فيكو «ىتوملا ىلإ ةءارقلا باوث لوصو ىلع (219/؟)

 ام ةلثمأ نم رخآ لاثم اذهو . ىلاعت هللا همحر يعفاشلا مامإلا نيفلاخملا ةمدقم

 .ًابيرق اذه ىلع هيبنتلا قبس دقو «حيحص ريغ وهو عامجإلا هيف ىعدا

 ءادهإ بابحتسا هاضتقم نم ناكل :ًاحيحص ناك ول سايقلا اذه نأ :ثلاثلا

 انم باوثلا ىلع صرحأ مهنآل «فلسلا هلعفل كلذك ناك ولو ىتوملا ىلإ باوثلا

 سايقلا نأ ىلع اذه لدف ء«ريثك نبا مالك يف قبس امك كلذ اولعفي ملو «بير الب

 . دارملا وهو «حيحص ريغ روكذملا

 " ةيملعلا تارايتخالا " يف ىلاعت هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق دقو

 اوجح وأ ًاعوطت اوماص وأ ًاعوطت اولص اذإ فلسلا ةداع نم نكي ملو" :(55 ص)

 يغبني الف «نيماسملا تاومأ ىلإ كلذ باوث نودهي نآرقلا اوؤرق وأ ءاعوطت

 . "لمكأو لضفأ هنإف فلسلا قيرط نع لودعلا

 نع اقنآ هركذ ام هيف فلاخ ءةلأسملا يف رخآ لوق ىلاعت هللا همحر خيشللو

 لوقلا اذه ىنبتو . ! هريغ نم تادابعلا عيمجب عفتني تيملا نأ ىلإ بهذف «فلسلا

 سايقلا نم ضهني ال امب "حورلا" هباتك يف ىلاعت هللا همحر ميقلا نبا هل رصتناو

 كرت نم هللا همحر هنم هاندهع ام فالخ ىلع كلذو ءأبيرق هنالطب نايب قبس يذلا

 ام فالخ ىلع هنع ناك ام اميسال ةضحملا ةيدبعتلا رومألا يف سايقلا يف عسوتلا

 ديسلا ةمالعلا همالك ةصالخ دروأ دقو مهنع هللا يضر حلاصلا فلسلا هيلع ىرج

 ءاّيوق اًدر هيلع در مث (۲۷۰ - 755 /۸) "رانملا ريسفت" يفاضر ديشر دمحم

 .. ةلأسملا يف عسوتي نأ ءاش نم هعجاريلف
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 :ةنسلا ةبراحم يف ةعيرذ هوذختاو «ةعدتبملا نم ريثك لوقلا اذه لغتسا دقو

 وأ ةعدتبملا كئلوأ لهجو ءاهعابتأو ةنسلا راصنأ ىلع هذيملتو خيشلاب اوجتحاو

 لعفي امك ةنيعب الجر ىلاعت هللا نيد يف نودلقي ال ءةنسلا راصتأ نأ اولهاجت

 ناك امهم ءاملعلا نم دحأ لوق مهل نيبت يذلا قحلا ىلع نورثؤي الو !كنلوأ

 ءلئاقلا ىلإ ال لوقلا ىلإ نورظني امنإ مهنأو «هحالصو هملع يف ًانسح مهداقتعا

 ام" ةرجهلا راد مامإ لوق مهنيعأ بصن نيلعاج ءديلقتلا ىلإ سيلو ءليلدلا ىلإو

 نم ذخؤي دحأ لك" :لاقو ! "ربقلا اذه بحاص الإ هيلع درو در الإ دحأ نم انم

 ."ريقلا اذه بحاص الإ دريو هلوق

 هذه يف هانبتي ىأر وأ ةديقع لكل نأ ملعلا لهأ دنع هب مّلسملا نم ناك اذإو

 نأ ءاّضيأ هب مّلسملا نم نإف ءرشف ارش نإو «ريخف اًريخ نإ هكولس يفاًّرثأ ةايحلا
 ىلعو ءانركذ امك ارش وأ اًريخ ءرخآلاب طبترم امهدحأ نأو ءرثؤملا ىلع لدي رثألا

 نأ ًالثم كلذ نم ؛هانبتي وأ هلمحي نم يف ًائيس ًارثآ لوقلا اذهل نأ كشن انسلف اذه

 سانلا نأ هملعل «هريغ ىلع تايلاعلا تاجردلاو باوثلا ليصحت يف لكتي هبحاص

 مهنم ءايحألا نيملسملا عيمج ىلإ دحاولا مويلا يف تارملا تائم تانسحلا نودهي

 . هبسكو هيعس نع هريغ لمعب ذكقيح ينغتسي ال اذاملف ءمهنم دحاو وهو «تاومآلاو

 ال مهتذمالت ضعب بسك ىلع نوشيعي نيذلا خياشملا ضعب نأ ًالثم ىرت تسلأ !

 امو ! مهنيمي دكو مهنيبج قرعب مهموي توق ىلع اولصحيل مهسفنأب نوعسي

 اوكرتو هيلع اودمتعاف ! مهربغ بسكب كلذ نع اونغتسا مهنأ الإ كلذ يف ببسل

 هذه يف نأشلا وه امك تايونعملا يف لوقعم «تايداملا يف دهاشم رمأ اذه ءلمعلا

 لوق كانهف ءاهنم رطخأ وه ام ىلإ اهدعتي ملو ءاهدنع فقو كلذ نأ تيلو . ةلأسمل

 اذهف تابجاولل نيكراتلا ءاينغألا رثكأك روذعم ريغ ناك ولو ريغلا نع جحلا زاوجب

 يف لوقيو هب للعتي هنأل ؛هنع سعاقتلاو جحلا يف لهاستلا ىلع مهلمحي لوقل



 لوقلا وهو كلذ نم رضأ وهام ةمث نإ لب ! يتوم دعب ينع نوجحي :هنطاب
 كرت ىلع ةريبكلا لماوعلا نم هنإف ! اهل كراتلا تيملا نع ةالصلا طاقسإ بوجوب

 ريغ ىلإ ! هتافو دعب هنع اهنوطقسي سانلا نأب للعتي هنأل ءةالصلل نيملسملا ضعب

 ىلع بجاولا نمف ؛عمتجملا يلع اهرثأ ءوس ىفخي ال يتلا لاوقألا نم كلذ

 ةعيرشلا صوصن اهتفلاخمل لاوقألا هذه ذبني نأ حالصإلا ديري يذلا ملاعلا

 . ةنسحلا اهدصاقمو

 اهنع نوجرخي ال صوصنلا دنع نيفقاولا لوق رثأب لاوقآلا هذه رثآ لباقو

 اهيلإ راشملا لاوقألا لثمب ذخأي مل نم نإف ؛سمشلاك قرفلا دجت سايق وأ ليوأتب

 ؛هلمع الإ هيجني ال هنأ ىري هنآل «باوثلاو لمعلا يف هربغ ىلع لكتي نأ لقعي ال

 نأ ىلإ هنكمأ ام ىعسي نأ هيف ضورفملا لب ؛هسفنب وه هيلإ ىعس ام الإ هل باوث الو
 تاتسحلا كلت لدب «هربق يف ديحو وهو «هرجأ هيتأي انسح اًرثأ هدعب نم فلخي
 ؛مهايإ هللا رصنو ءانرخأتو فلسلا مدقت يف ةريثكلا بابسألا نم اذهو «ةموهوملا

 . مهرصن امك انرصنيو «مهاده امك انيدهي نأ ىلاعت هللا لأسن ءانايإ هنالذخو

 كرابت هلوقل ؛ةيراج تاقدصو ةحلاص راثآ نم هدعب نم هفّلخ ام :ًاسماخ

 :ثيداحأ هيفو «(مهراثآو اومدق ام بتكنو# :ىلاعتو

 ناسنإلا تام اذإ):لاق قلل هللا لوسر نأ هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع :لوألا

 وأ هب عفتني ملع وأ ةيراج ةقدص نم الإء[ءايشأ] ةثالث نم الإ '”هلمع هنع عطقنا

 امو ةالصلاو موصلا نأ ىلع ليلد هيف" :"ملاعملا" يف ىباطخلا لاق باو ديدجتو هلمع ةدتاف يأ (۱)

 جح نم نأ ىلإ بهذي نم هب لدتسي دقو ةباينلا اهيف يرجت ال نادبألا لمع نم امهانعم يف لحد

 رجألا هل نوكيو ؛ءاعدلا هقحلي امنإو هنع جوجحملا نود جاحلل ةقيقحلا يف جحلا نإف تيم نع

 [هنم]. " لامي هنع جح ناك نإ ىطعأ يذلا لاملا يف
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 بدآلا) يف يراخبلاو هل قايسلاو (77 /5) ملسم هجرخأ.(هل وعدي '"حلاص دلو

 يف يواحطلاو )١79/5( يئاسنلاو ١5( /۲) دواد وبأو (۸ ص) (درفملا

 دواد يبأل ةدايزلاو (( ۲ ٥ دمحأو (۲۷۸ /٦)يقهيبلاو )١/ ۸١( (لكشملا)

 . ىقهيبلاو

 نم لجرلا فلخي ام ريخ» : ةو هللا لوسر لاق :لاق ةداتق يبأ نع :يناثلا
 نم هب لمعي ملعو ءاهرجأ هغلبي يرجت ةقدصو «هل وعدي حلاص دلو :ثالث هدعب

 (۸ ٤۸٩ مقر) " ةحيحص" يف نابح نباو )٠١6/١( هجام نبا هجرخأ «هدعب

 "ملعلا نايب عماج" يف ربلا دبع نباو (۷۹ص) "ريغصلا مجعملا" يف يناربطلاو

 )58/1١( "بيغرتلا" يف يرذنملا لاق امك حيحص هدانسإو )١/١5(

 نمؤملا قحلي امم نإ» : ب هللا لوسر لاق :لاق اضيأ ةريره يبأ نع :ثلاثلا

 ًافحصمو .هكرت ًاحلاص ًادلوو هرشنو هملع ًاملع «هتوم دعب هتاتسحو هلمع نم

 نم اهجرخأ ةقدص وأ «هارجأ ًارهن وأ «هانب ليبسلا نبال ًاتيب وأءهانب ًادجسم وأ «هثرو

 دانسإب )١١5/١( هجام نبا هجرخأ «هتوم دعب نم هقحلپ هتايحو هتحص يف هلام

 . يرذنملا لاق امك يقهيبلاو اضيأ "ةحيحص" يف ةميزخ نبا هاورو :نسح

 يف كلي هللا لوسر دنع انك» :لاق هنع هللا يضر هللا دبع نب ريرج نع :عبارلا

 يدلقتم ءءايعلا وأ رامثلا یباتجم ةارعةافح ماوقأ هءاجف ءراهنلا ردص

 هتين ناك اذإ هدلو ةئيس نم دلاولاب قحلي الف رزولا امأو هريغ نم لصحب ال رجألا نأل حلاصلاب ديث )١(

 لصحي رجالا نأل هديق هنأل ال ءهيبأل ءاعدلا ىلع ًاضيرحت هل ءاعدلا ركذ امنإو «ريخلا ليصحت يف

 لصحي ةرجش سرغ نمك ءال مآ هيبأل اعدأ ءاوس ًاحلاص ًالمع لمع املك «حلاصلا هدلو نم دلاولل

 راهزألا قرابم " يف اذك . مألا كلذكو «عدي مل مآ اهّلكأ نم هل اعدأ ءاوس باوث اهترمث لكأ نم هل

 [هتم].كلملا نب ال " راونألا قراشم حرش يف



 ءرضم نم مهلك لب ءرضم نم مهتماع [اهريغ ئش الو رزأ مهيلع سيلو]ءفويسل

 نم مهب ىأر امل هله هللا لوسر هجو (دحاو امهانعمو - ريغتف :ةياور يفو) رعمتف

 مث ؛[ًاريغص ًاربنم دعص مث ءرهظلا] ىلصو نذأف ًالالب رمأف ءجرخ مثءلخدف «ةقافل

 اهيأ اي## :[هباتك يف لزنأ هللا نإف دعب امأ] :لاقف [هيلع ىنثأو هللا دمحف] بطخ

 امهنم ثبو ءاهجوز اهنم قلخو«ةدحاو سفن نم مكقلخ يذلا مكبر اوقتا سانل

 مكيلع ناك هللا نإ ؛ماحرألاو هب نولءاست يذلا هللا اوقتاو ءاسنو اريثك الاجر

 ام ىسنن رظنتلو هللا اوقتا[اونمآ نيذلا اهيأ ايو# :(رشحلا) يف يتلا ةيآلاو «(ابيقر

 هللا اوسن نيذلاك اونوكت الو . نولمعت امي ريبخ هللا نإ هللا اوقتاو دخل تمدق

 باحصأو رانلا باحصأ يوتسي ال . نوقسافلا مه كئلوأ مهسفنأ مهاسنأف

 ء[ةقدصلا نيبو مكنيب لاحي نأ لبق اوقدصت #نوزئافلا مه ةنجلا باحصأ«ةنجلا

 عاص نم ء[هريعش نم] «هرب عاص نم «هیوث نم «همهرد نم «هرائيد نم لجر قدصت
 اوؤطبأف]«ةرمت قشب ولوء[ةقدصلا نم ائيش مكدحأ نرقحي الو] :لاق ىتح «هرمت

 يفو) قرو نم] ةرصب راصنألا نم لجر ءاجف:لاقء[ بضغلا ههجو يف ناب ىتح

 لقلي هللا لوسر اهلوانف] تزجع دق لب ءاهنع زجعت هفك تداك [(بهذ نم :ةياور

 «[ ب هللا لوسر اهضبقف ][هللا ليبس يف هذه هللا لوسر اي :لاقف] [هربنم ىلع وهو

 مث [اوطعأف راصنألاو نورجاهملا ماق مثءىطعأف رمع ماق مثءىطعأف ركب وبأ ماق]

 [يذ نمو «يڏ نمو «مهرد يذ نمو «رانيد يذ نمف] ء[تاقدصلا يف] سالا عباتت

 هنأك للهتي ةو هللا لوسر هجو تيأر یتح«بایثو ماعط نم نيموك تيأر ىتح

 [لثم]و ءاهرجأ هلق ةنسح ةنس مالسإلا يف نس نما :ص هللا لوسر لاقف ةبهذم

 يف ةنس نس نمو ؛ىش مهروجأ نم صقني نأ ريغ نم هدعب اهب لمع نم رجأ
 صقني نأ ريغ نم هدعب نم اهب لمع نم رزو [لثم]و اهرزو هيلع ناك ةئيس مالسالا
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 همسقف :لاق] :# مهراثآو اومدق ام بتكنو# :ةيآلا هذه ىلت مث] ءىش مهرازوأ نم

 0005800 )١/ يئاسنلاو (57 ء١٦ / ۸٩ ۰۸۸ /۳) ملسم هجرخأ. ([مهنيب

 يقهيبلاو (91 237 )١/ "لكشملا" يف يواحطلاو (1717177/1) يمرادلاو

 1 ۳۵۹ ۴۵۸ ۳۵۷ )٤/ د محو )٦۷۰( يس لايطلاو (۱۷ )/ ۰۱۷٩

 (050 /۴) ريثك نبا يف امك «" هريسفت " يف اضيأ متاح يبأ نباو (۴۲ ۱

 هححصو (۴۷۷ /) يذمرتللو «حيحص اهدانسإو «هل ةريخألا لبق يتلا ةدايزلاو

 . امهيف نيتدايزلا عم اهيلإ راشملا ةدايزلا لبق ناتللا ناتلمجلا (48 )١/ هجام نباو

 ملسملو هل ةعبارلا ىلإ اهدعب امو؛يقهيبلل يهف ىلوألا ةدايزلا امأو

 يمرادلل ةعساتلاو «ةسماخلا يسلايطلا دنعو «يقهيبلل ةنماثلا ىتح ةسماخلاو

 رشع ةيناثلاو ةرشاعلاو ءًاضيأ دمحأو يسلايطلا اذكو اهوحن ملسملو .دمحأو

 يواحطلل رشع ةعباسلاو رشع ةيداحلاو «يقهيبلل رشع ةعساتلاو رشع ةسماخلاو

 يذمرتلاو ملسمل رشع ةعباسلاو رشع ةسداسلاو «يسلايطال رشع ةعبارلاو «دمحأو

 .دمحأو يواحطلل ةئلاثلاو :يقهيبلاو يئاسنلل ةيناثلا ةياورلاو . مهريغو دمحأو

 .(۲۱۳-۲۲۹ص)"زئانجلا ماكحأ"

 ؟هريغ لمعب تيملا عفتني له باب ]

 :[ اپ هللا لوسر لاق]

 . «كلذ هعفن هنع تقدصتو تمصف «ديح وتلاب رقأ ناك ولف كوبأ امأ» -

 :[مامإلا لاق]

 نب ورمع انثلح جاجح انريخأ ميشه انثدح (۱۸۲ /۲) دمحأ مامإلا هجرخأ

 . هدج نع هيبأ نع بيعش
 < ما

 ہا



 نبا ماشه نأو ءةندب ةئام رحني نأ ةيلهاجلا يف رذن لئاو نب صاعلا نأ "

 " لاقف ؟كلذ نع © يبنلا لأس ًارمع نأو «ةندب نيسمخ هتصح رحن صاعلا

 . هركذف

 ةدلاولا هلثمو دلاولا قحلت موصلاو ةقدصلا نأ ىلع حضاو ليلد ثيدحلاو

 ناك املو . امهنم ةيصو نودب ءاهباوث امهيلإ لصيو نيملسم اناك اذإ امهتوم دعب

 الإ ناسنإلل سيل نأو# :ىلاعت هلوق مومع يف لخاد وهف «نيدلاولا يعس نم دلولا

 يف هانعم يف درو امو ثيدحلاب مومعلا اذه صيصخت ىلإ يعاد الف #ىعسام

 . ضعبلا لعف امك " ىقتنملا " يف ةيميت نبا دجملا هدروأ امم «بابلا

 نم مألا وأ بألاب ةصاخ يه بابلا يف اهقاس يتلا ثيداحألا لك نأ ملعاو

 اهل مجرت امك ىتوملا عيمج ىلإ برقلا باوث لوصو ىلع اهب لالدتسالاف ءدلولا

 ريغ" ىتوملا ىلإ ةادهملا برقلا باوث لوصو باب " هلوقب ةيميت نبا دجملا
 عافتنا ىلع ةماع ةلالد لدي ليلد تأي ملو ؛ليلدلا نم معأ ىوعدلا نآل حيحص

 يفالإ مهللا ؛ءايحألا نم مهيلإ ىدهت يتلا ريخلا لامعأ مومع نم ىتوملا مومع

 يف بتاكلا مث ۸٠(« - /8/4) " راطوألا لين " يف يناكوشلا اهركذ ةصاخ رومأ

 اذإ مهعفني هنإف ىتوملل ءاعدلا كلذ نم ... " اهعدبو زئانجلا ماكحأ " هباتك

 «ةلأسملا هذه يف طيرفتلاو طارفإلا نم جنت اذه ظفحاف . ىلاعتو كرابت هللا هباجتسا

 هيدلاو نع نآرقلا آرشيو رمتعيو جحيو موصيو قدصتي نأ دلولل نأ كلذ ةصالخو

 ةراشإلا تقبس امم ليلدلا هصخ ام الإ امهربغ نع كلذ هل سيلو ءامهيعس نم هنأل

 .ملعأ هللاو . هيلإ

.(AY £-AYF /۲ /1('' "'ةحيحصلا 



 هنم باب ]١557[

 : ]لاق هنأ لات يبنلا نع يور]

 . (راثلا نم هنم اوضع .هنموضع لكب هللا قتعي «هنع اوقتعأ»

 .(فيعض)

 :[ مامإلا لاق]

 اذإ هلماع ريغ ىلإ لمعلا باوث لوصوب لوقي نم ثيدحلاب لدتسي دقو اذه

 هانعم يفامو #ىعس ام الإ ناسنإلل سيل نآو# :ىلاعت هلوق فالخ وهو «هل هبهو

 دقو ؛ةيآلل تاصصخملا ةلمج نم ناكل ثيدحلا اذه حص ولو ثيداحألا نم

 نم هيلع فقوام ركذو عوضوملا اذه يف لوقلا يناكوشلا مامإلا ققح

 عم "(TTT YY) راطوألا لين " يف هعجارف ءاهيلإ راشملا تاصصخملا

 . (178- ۱۹۸ ص) " زئانجلا ماكحأ " يباتك نم " تيملا هب عفتني ام " لصف

 ةفيعضلا" ")۲/ ۳۰۷ ۳١۹(.

 هنم باب ۲1

 :[باجأف .هريغ لمعب تيملا عافتنا ةلأسم نع خيشلا لكس]

 مث «هفرعت ليصفتلا نم ءيشب زئانجلا ماكحأ يف ةلأسملا هذهل تضرعت انأ-

 ديفتسي دلولا هلعفي ام لكف نيدلاولل ةبسنلاب ءلصألا نم عبر وحن ءزج يف هتصخل

 يف ا اب1 مآل :ىلاعت لاق امك ريخلا اذه يف ببسلا امهنأ رابتعا ىلع نادلاولا هنم

 ِناَسنإلِل َسْيْل نَأَو « ىّرخأ َرْزو ةَرِذاَو رز الأ و يذلا َميِهاَرْبِإَو ء ىَسوُم فحص
 نم لجرلا بسك بسكلا بيطأ» :حيحصلا ثيدحلا يف ءاج دقو € ىَعَس اَمآلِإ

 (مكبسك نم مكدالوأ نإو هذي لمع

 ہا



 لك نأ :يهو ركذلا ةقباسلا ةجيتنلاب جرخن يوبتلا فصولا [لالخ نم]

 الف سانلا رئاس امأ دلاولا ىلإ لصت يهف دلولا نم ردصت يتلا ةحلاصلا لامعألا

 ناك نم الإو «لوبقلا طرش عم اهبحاص الإ اهب عفتني (سيل) ةحلاصلا لامعألا «...

 ثيدحلا يف مالسلا هيلع لوسرلا هركذام ىنعمب حلاصلا لمعلا اذهل ًاببس

 نم الإ هلمع عطقنا ءمدآ نبا» :ىرخأ تاياور يفو «ناسنإلا تاماذإ) :حيحصلا

 ثيدحلا نم دهاشلا (هل اوعدي حلاص دلو وأءهب عفتني ملع وأ:ةيراج ةقدص :ثالث

 ةذمالت هدعب نم فلخو يفوت ًالثم لجرف «هب عفتني ملع وأ» :ىطسولا ةرقفلا يه
 ىلإ لصي رشنلا اذه رجأف ملعلا اذه نورشني ةذمالتلا ءالؤه ماد امف ملعلا نورشني

 سانلاو ًاباتك فلأ ًالثم وأ «ملعلا اذهل ببس ناك هنأل هربق يف ىفوتملا ملاعلا اذه

 اومدق ام بتكنو# :ىلاعت لاق دقو «هراثآ نم اذه نأل هتافو دعب هنم نوعفتني

 دلولا لمع رجأ امهيلإ لصي ناوبألا :ةدعاقلا يه هذهف #مهراثآو

 ؟دصقلا اذه يف طرتشي له :ةلخادم

 يفامهو هيدلاو وأ هدلاو عفني نأ دلولا دارأ اذإ لضفألا نكل ًايكيتاموتوأ مويلا

 هذه ؛ةجحلا هذه «ىبأ نع ةقدصلا هذه :ًالثم لوقي نأ ؛ةينلاب امهصخي نأ امهيربق

 ... امهلصو كلذ لعفي مل ول نكل ؛يتدلاو وأ يدلاو نع ةرمعلا

 )٠٠١:٤٤:۱۹/۸۳( "رونلاو ىدهلا"

 ؟ًاقلطم هنع هربغ مايص تبملا عفني له باب 3]

 :[مامإلا لاق]

 يلول بحتسي هنأ :راتخملا ةيعفاشلا بهذم يف [ةنسلا هقف بحاص :يأ] هلوق

 0١ ي م م ممم



 يبنلا نأ ةشئاع نع ناخيشلاو دمحأ هاور امي اولدتساو " :هنع موصي نأ تيملا

 ىف لاقو «ءاش نإ» :ظفل رازبلا داز (هيلو هنع ماص مايص هيلعو تام نم» :لاق لؤي

 " نسح اهدنس ":قيلعتلا

 وهو ةعيهل نبا ىلع اهرادم نإف ةركنم ةفيعض ةدايزلا هذه لب الك :تلق

 يهو .N 2 لا " يف لاقو " حتفلا " يف ظفاحلا لاق امك اهب درفت دقو 3 .

 " ةعيهل نبا قيرط نم اهنأل ةفيعض

 يمئيهلا عيت وهو " ةضورلا " يف ناخ قيدص اهنيسحت يف عبت هنأك فلؤملاو
 .ًاعيمج مهنم لهاست وأ أطخ وهو " عمجملا " يف

 يلولا هموصي يذلا وهف رذنلا موص ىلع ةلبانحلا هلمح ثيدحلا اذه نإ مث

 ثيدحلا ةيوار بهذم وهو دحأ نع دحأ هموصي الف ضرفلا موص امأو «هنع

 كلذ يف امهلاوقأ تركذ دقو «هدعب ينآلا ثيدحلا يوار سابع نبا اذكو ؛ةشئاع

 ةعيرشلا لوصأ هيضتقت يذلا وهو )٠١١(« ثحبملا يف " زئانجلا ماكحأ " يف

 مالعإ " يف اذكو " ننسلا بيذهت " يف ميقلا نبا اذهل رصتتا دقو ءاهتمكحو

 .عجاريلف سيفن وهو هيلإ راشملا باتكلا يف هنم همالك تلقنو " نيعقوملا

 :[مامإلا لاق مث]

 نبا نع نئسلا باحصأو دمحأ ىورو " :[""ةنسلا هقف ' بحاص يأ] هلوق

 مايص اهيلعو تتام يمأ نإ هللا لوسر اي :لاقف ل يبنلا ىلإ ءاج الجر نأ :سابع

 " . . معن :لاق . . ؟اهنع هيضقأفأ رهش

 تتام " :امهل ةياور يفو سابع نبا نع " موصلا " يف ناخيشلا هجرخأ دقف كلذك

 ا oY مك
 ہا



 ."رذن موص اهيلعو

 .هبنتف ةيعفاشلل ال ةلباتحلل ليلد ثيدحلا ىرخأ ةرابعبو فلؤملا لعف امك ضرفلا

 .(5 570-75 ص)" ةنملا مامت"

 ؟مهتاقدصو ءايحألا ةوعدب تاومألا عفتني له باب ]١556[

 ءايحألا ءاعد يفو"' :ةيواحطلا بحاص لوق ىلع ًاقلعم مامإلا لاق]-

 :["تاومألل ةعفنم مهتاقدصو

 كلذ ىلع ةنسلا لهأ قافتا ىلاعت هللا همحرازعلا يبأ نبأ :يآ] حراشلا لقن

 امالإ ركذي مل ةقدصلاب قلعتي اميف هنكلو «هيلع ةنسلاو باتكلا نم ةلدألا قاس مث

 .ىفخپ ال امك ىوعدلا نم صخأ اذهو هدلو ةقدصب دلاولا عافتنا ىلع لدي

 ١7( ص) " زئانجلا ماكحأ يف روكذملا قافتالا يف ترظنو اذه تحرش دقو

 .هعجارف

 .(١١1-98ص)" ةيواحطلا نتم ىلع قيلعتلا"

 ؟يحلا ةقدصب تيملا عفتني له باب 1

 [:مامإلا لاق]

 ةقدصب تيم لك عافتنا ىلع لدي ليلد - نآرقلا نع ًالضف - ةنسلا يف سيل

 حصي الو ءدلاولا ىعس نم هنأل كلذو ءدلولا ةقدصب دلاولا عافتنا اهيف امنإو «يحلا

 .(117/8- ١07 ص) "زئانجلا ماكحأ " يف هتققح امك هب هريغ قاحلإ

 .(518 ص)" دجاسملا حالصإ ىلع قيلعتلا"

T1 اا ملا o ا 



 هنع نيدلا ءاضقب عفتني تيملا باب ]١571[

 هنع قدصتلا فالخب «هدلو ريغ نم ولو

 دروأف تملا توم دعب هلعف نيرضاحلا ىلع بجي ام ضعب مامإلا ركذ]

 :[لاق مث اًرومأ

 لام هل نكي مل نإف ؛هلك هيلع ىتأ ولو هلام نم هنيد ءاضقل مهضعب ردابي نأ

 كلذب عوطتو «لعفت مل نإف ءهئاضق يف دهج ناك نإ هنع يدؤت نأ ةلودلا ىلعف

 :ثيداحأ كلذ يفو «زاج مهضعب

 ةئامثالث كرتو تام هاخأ نأ ":هنع هللا يضر لوطألا نب دعس نع :لوألا

 : ةا يبنلا يل لاقف :لاق «هلايع ىلع اهقفنأ نأ تدرأف :لاق ًالايع كرتو «مهرد

 (تئج مث؛هنع تيضقف تبهذف) هنع ضقاف (بهذاف) هنيدب سوبحم كاخأ نإ)

 :لاق ءةنيب اهل تسيلو «ةأرما امهتعدا نيرانيد الإ هنع تيضق دق هللا لوسر اي:تلق

 دمحأو (۸۲ /؟) هجام نبا هجرخأ .((ةقداص:ةياور يفو) ءةقحم اهنإف اهطعأ»

 لثم رخآلاو «حيحص هيدانسإ دحأو )٠١/ ١47( يقهيبلاو (//0 )5/ ۳١

 ةياورلاو ثيدحلا قايسو ! " دئاوزلا " يف يريصوبلا هححصو «هجام نبا دانسإ

 . ةياور يف دمحأل تادايزلاو يهو يقهيبلل ةيناثلا

 :ةياور يفو) ةزانج ىلع ىلص ل يبنلا نأ " . بدنج نب ةرمس نع :يناثلا

 :(اذ وه :لجر لاقف) ؟(دحأ نالف لآ نم انههأ» :لاق فرصنا املف (حبصلا ىلص

 يبنلا هل لاقف) «(دحأ هبيجي ال اثالث) سانلا رخؤم نم هرازإ رجي لجر ماقف :لاق

 الإ كمساب هوفأ مل ينإ امأ (؟ينتبجأ نوكت نأ نيلوألا نيترملا يف كعنم ام : ليَ

 نإو ؛هودفاف متكش نإف ؛ةنجلا نع) هنيدب روسأم - مهنم لجرل - ًانالف نإ ؛ريخل
 م ع



 اوضقف اوماق هرمأ نورحتي نمو هلهأ تيأر ولف ء(هللا باذع ىلإ هوملسأف متتش

 "j (ءيشب هباطي دحأ ام ىتح) «هنع

 هدنسم يف يسلايطلاو ٤/ ۷١( /5) يقهيبلاو ٠٠١۲١ /۲) مكاحلاو (۳۲ /؟)

 ةرمس نع يبعشلا نع مهضعب ١١١ ١17:5١( /0) دمحأ اذكو ۸۹۱١۸۹۲( مقر)

 . طقف حيحص يناثلا هجولا ىلعو «جنشم نب ناعمس امهنيب لخدأ مهضعبو

 ةئلاثلا اذكو «مكاحلل ةيناثلاو ىلوألا ةدايزلاو «نيدنسملل ىرخألا ةياورلاو

 هلو ؛ةسماخلا يسلايطللو ؛ةعبارلاو ةثلاثلا دمحألو :ةيناثلا يقهيبللو ءةسماخلاو

 يئاسنلاو ۸٤( /۲) دواد وبأ هجرخ

 . ةسداسلا دواد ىبأو دمحألو

 :لاق هللا دبع نب رباج نع :ثلاثلا

 ثيح او هللا لوسرل هانعضوو ءهانطنحو هانفكو هانلسغف «لجر تام"

 ءاجف هيلع ةالصلاب ةو هللا لوسر انذآ مث «ليربج ماقم دنع ءزئانجلا عضوت

 «نارانيد معن :اولاق «؟ًانید مكبحاص ىلع لعل :لاق مث ءىطخ (ىطختف)ءانعم

 لوسر اي:ةداتق وبأ هل لاقيانم لجر هل لاقف «(مكبحاص ىلع اولص :لاق) «فلختف

 امهنم تيملاو ؛كلام يفو كيلع امه» :لوقي ةا هللا لوسر لعجف «يلع امه هللا

 :لوقي ةداتق ابأ يقل اذإ لاب هللا لوسر لعجف «هيلع ىلصف «معن :لاقف ؟«ئرب

 امنإ هللا لوسر اي :لاق) ؟نارانيدلا تعنص ام (:لاقف دغلا نم هيقل مث ةياور يفو)

 ام :لاقف دغلا نم هيقل مث :ىرخألا ةياورلا يفو) كلذ رخآ ناك ىتح (سمأ تام

 دنسب (۵ ٠١١/ ق) "ريبكلا مجعملا" يف يناربطلا هاور ءسابع نبا ثيدح نم دهاش هلو )١(

 [هنم]. فيعض



 هيلع تدرب نيح نآلا» :لاق .هللا لوسر اي امهتيضق دق :لاق (؟نارانيدلا لعف

 يسلايطلاو (20-1 ٤ /5)يقهيبلاو هل قايسلاو (28 /7)مكاحلا هجرخأ.”"هدلج

 مكاحلا امأو (۳۹ /۳) يمثيهلا لاق امك نسح دانسإب (77* 0 /۳) دمحأو (171)

 ! يبهذلا هقفاوو ! " دانسإلا حيحص " :لاقف

 ةيناثلا ةدايزلا الإ «مكاحلا الإ اعيمج مهدنع تادايزلا عم ىرخألا ةياورلاو

 ...هدحو يسلايطلل يهف

 :[هينت]

 نم ناك ولو .هنع نيدلا ءاضقب عفتني تيملا نأ ثيداحألا هذه تدافأ -]

 هلوق مومعل تاصصخملا ةلمج نم يهف .هنع باذعلا عفري ءاضقلا نأو «هدلو ريغ

 ناسنإلا تام اذإ» : إب هلوقلو «ىبعس ام الإ ناسنإلل سيل نأو# :ىلاعتو كرابت

 درفملا بدآلا يف يراخبلاو ملسم هاور ثيدحلا(... ثالث نم الإ هلمع عطقنا

 نم صخأ هنإف ؛رخآ ءيش هنع قدصتلاو ءيش هنع ءاضقلا نكلو ءدمحأو

 ةقدص يف اهدروم امنإ «هنع قدصتلا يف تدرو يتلا ثيداحألاف الإو ءقدصتلا

 بيرغلا سايق زوحي الف «ثيدحلا صنب امهبسك نم وهو «نيدلاولا نع دلولا

 اهنأل ؛ءاضقلا ىلع ةقدصلا سايق الو ءرهاظ وه امك قرافلا عم سايق هنأل ؛امهيلع

 .انركذ امك هنم معأ

 ۲١-۲۸(. ص)" زئانجلا ماكحأ "



 ؟يفوتملا هيبأل قسافلا ةقدص لصت له باب ]

 ؟ىفوتملا هيبأ نع هتقفنو حلاص ريغلا دلولا ءاعد :لاؤس

 .حلاص ريغ :خيشلا

 ؟هدلاول لصي له «ىفوتملا هيبأ نع هقدصتو :ةلخادم

 َلاَقْتِم لَمْعَي ْنَمَق# :لوقي هللاف لجو زع هللا هجول ةقدصلا تناك اذإ :خيشلا

 .(۸ «۷:ةنزلرلا) ري ا دش ِةَّرَذ لاَقِْم لمعي ْنَمَو هري ارح رد

 «قدصتي نأ ديري مث حلاص ربغ هنوك لهف «حلاص ريغ دلولا نأ :كلوقو

 ؟حلاصب سيل وأ حلاص رمأ ةقدصلاف

 .حلاص :ةلخادم

 ؟ينعت اذام ينعي «حلاص ريغ هنأ :كلوقف «حلاص :خيشلا

 .يلصي ام :ينعي :ةلخادم

 ؟ينعي رفاك شم قساف «بيط «يلصي ام :خيشلا

 .رفاك شم ال :ةلخادم

 اريح رد َلاَقْثِم لَمْعَي ْنَمَف# :ةيآلا يف قبس باوجلا هلل دمحلا :خيشلا

 هيبأ ةلصو هبر تاضرم كلذ ءارو نم يغتبيو هيبأ نع قدصت نمو :(9:ةلزئزلا)#هَّرَي

 بسك بسكلا بيطأ) :مالسلا هيلع هلوق هيلع قدصي كش الب اذه «هتافو دعب ولو
 اذه هسفن لجرلا لعق ول امك ؛«مكبسك نم مكدالوأ نإو ؛هدي لمع نم لجرلا

 ُلَمْعَي ْنَمَق ؟هتقدص لبقت له ؟لوق اذام نيكسم ىلع قدصت ول حلاصلا لجرلا
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 ال مهفرعن سان يف ينعي ءةيداعلا ةروصلا هذه ..(۷:ةلرلزلا)#هرَي اريح ةر ٌَلاَْثِ

 يلصي ال هنكل نيكاسملاو ءارقفلل قدصتي اذه هاه :نوقدصتي مهنكل ًالعف نولصي

 امنإو «ًاقلطم ةدودرم وأ ًاقلطم ةلوبقم هتقدص نإ :لوقن ام نحنف «جحي الو ًالثم

 كش الب يهف لجو زع هللا هجو اهب دصق ناك نإف ؟ةقدصلاب دصق اذام :لوقن

 «لجو زع هللا هجو ريغ كلذب دصق نإ امأ «تانسحلا لبقي لجو زع هللاو «ةتسح

 .لضفت .معن ءًاعرش ةفورعم قئاقح هذهو .هنم لبقت ال حلاصلا نم ىتح

 (11 2:38 :41/ /۷۲۹) "رونلاو ىدهلا"
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 ؟هنع نآرقلا ةءارق وأ ةقلصلا باوثب تيملا عفتني له باب ]١559[

 كلذ هعفني؛مهريغ وأ نآرقلا أرقي نم ىلع تيملا نع قّدّصُت اذإ..» :لاؤس

 كلذ هعفن تيملا ىلإ هادهأو ًابستحم نآرقلا أرق نم كلذكو «نيملسملا قافتاب

 ؟ةرابعلا هذه يف انخيش اي كيأر ام ؟ملعأ هللاو

 ؟كيه لاق نم :خيشلا

 .هيرشعلاو عبرألا ءزجلا ىواتفلا يف هذه :ةلخادم

 ؟ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف :خيشلا

 .ةيميت نبا ىواتف معن يأ :ةلخادم

 .نايوتف هل ةيميت نبا :خيشلا

 .معن :ةلخادم

(e ص /۲٤( "ةيميث نبا ىواتف عومجم" )١( 

 يس
 مقا



 .فلسلا لمع نم نكي مل اذه هنإ :باوصلا وهو اهيف لوقي دحاو :خيشلا

 .معن :ةلخادم

 هللا نأل .حيحص الو ميلس ريغ ءورقملا اذهو...تأرق امك :ىرخألاو :خيشلا

 ينآرق صن اذهو ؛(*4:مجنلا»# ىَعَس اماالإ ٍناَسنِإلِل سيل نأّو# :لوقي

 ةلأسملا هذهل تضرعت تنك انأو :ةروصحمو ةدودعم نطاوم ىف الإ ليلدلا تأي

 تعجر تنك ام اذإف ءاهعدبو زئانجلا ماكحأ يباتك يف نايبلاو ءليصفتلا نم ءيشب

 .رمآلا هللا ءاش نإ كل نيبتيل هيلإ عجراف هيلإ

 ؟انخيش اي .هللا ءاش نإ :ةلخادم

 .معن :خيشلا

 ؟كلذك ةيميت نبال ىواتفلا يف وهءيناثلا عضوملا :ةلخادم

 ؟وهو يناثلا عضوملا :خيشلا

 .رخآلا انخيش اي تنأ هتركذ يذلا :ةلخادم

 .ىرخألا هبتك يف وأ ىواتفلا هذه سفن يف ناك نإ ركذأ ام ال :خبشلا

 .معن :ةلخادم

 .اذه ىلع كنيعي هيلع كتللد يذلا يعبت عجرملا لعلو :خيشلا

 .انخيش اي ىلاعت هللا ءاش نإ :ةلخادم

 .(٠٠:ه٤:١4 5١7/ /)”روتلاو ىدهلا "
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 ؟تيملل نآرقلا ةءارق باوث لصي له باب ]١57[

 ضعبلا لدتسا دقل ... ؟نآرقلا ةءارقب باوثلا لاصيإ زوجي له خيش اي :لاؤس

 ...هزاوج نورت مكنأب ؛عوضوملا اذه يف ةيواحطلا ةديقعلا حرش ىلع مكقيلعتب

 امك ..دلولا بسك نأب :لوقأ انأ ءًاقلطم زاوجلاب يخأ اي لوقأ ام انأ .. :خيشلا

 نم مكدالوأ نإو «هدي لمع نم لجرلا بسك بسكلا بيطأ» :مالسلا هيلع لاق

 .(021؟:سي)#ْمُهَراَثآَو اوُمَدَق ام ُبْتْكََول :ىلاعت لاقو «مكبسك

 يفو «ناسنإلا تام اذإ» :حيحصلا ثيدحلا يف مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو

 وأ هب عفتني ملع وأ ةيراج ةقدص :ثالث نم الإ هلمع عطقنا مدآ نبا تام اذإ» :ةياور

 راثآ نم رثأ هنآل ؛هيدلاو عفتي حلاصلا هلعف حلاصلا دلولا اذهف «هل وعدي حلاص دلو

 ديفت هذه ةءارقلا نأب لوقأ الو :.(5١221:سي)#ْمُهَراَنآَو اوُمَّدَق اَم ٌبُتْكَتَو# «نيدلاولا

 نأ نوركذت مكلعلو «نيدلاولا ربغ ديفي حلاص لعف :ينعي يأ وأ نيدلاولا ريغ

 مهلصت نيملسملا ضعب نع قدصتملا ةقدص نأب :نولوقي نيمدقتملا ءاملعلا ضعب

 لوصولا ددحن فقوملا اذه يف نحن «نيدلاولا ريغ اوناك ولو ةقدصلا هذه

 باقرلا قتعك حلاص لمع لكو ؛نيدلاولا ىلإ لصت دلولا ةقدصف «نيدلاولل
 .ةلدألا مومع نم ًافنآ انركذ امل نيدلاولا ىلإ لصت ةماع ةروصب تادابعلاو

 نآرق ةوالت اهنمو نيدلاولا ريغ تادابعلا هذه وأ تاربملا هذه نم عفتني نأ امأ

 ال ىتح مالكلا كلاذ يف رظنلا ةداعإ يغبنيف كلذلو ؛مومعلا اذهب لوقن ام نحن

 .قيضلا ديدحتلا اذهب طقف لوقن نحن «هب لوقن ال ام انيلإ بسني

 (مالسإلا قيرط ٠0:0 4:53 /855)"رونلاو ىدهلا"



 تيملا ىلإ نآرقلا ةءارق باوث لصي له باب |! 1

 ؟ثيملا ىلإ لصت نآرقلا ةءارق :لاؤس

 هذهف ًامأ وأ ًابأ ناك اوس ىفوتملل دلو وه نآرقلا أرقي يذلا ناك اذإ:خيشلا

 ءأفنآ تركذ امك نيوبألا ريغ مهتءارق عفنت الف دالوألا ىوس نمامأ «عفنت ةءارقلا

 كجوز ةافوب ةباصم ةجوزك ٍتنأ كش الب نكل «جراخ تعلط ًاذإ ةجوزلاف

 نإو «هتانسح يف ديزي لجو زع انبرف ًانسحم ناك نإ هنأ هل يعدت كنأ كعاطتسابف

 كنأ امأ ؛ريخلاب هل يعدتو ريخلاب هيركذت ًامئاد ؛هتائيس نع زواجعتي انبرف ًائيسم ناك

 ثيدحلا يف تركذ امك هلمع عطقنا صالخ جوزلل ةءارقلا باوث يدهتو يآرقت

 ةقدص :ثالث نم الإ :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ثيدحلا اذه مامتو قباسلا

 .«هل وعدي حلاص دلو وأ «هب عفتني ملع وأ ةيراج

 ٠٠:٥۳:٠١(. /۲۹۰/) "رونلاو يدهلا"

 ؟يفوتملا مهيبأ نع ةثرولا وأ دالوألا جح ىزجي له باب ]١477[

 وأ ةثرولا هنع جحيأ «تامو جحي ملو جحلا ًاعيطتسم ناك لجر :لاؤس

 ؟الثم هؤانبأ

 هللا يضر باطخلا نب رمع نب هللا دبع نع حيحص رثأ هيف اذهو ءهنع جحي نأ دحأ

 يف كلام مامإلا هاور «دحأ نع دحأ موصي الو ءدحأ نع دحأ جحي ال» :هنع ىلاعت

 .حيحصلا دنسلاب أطوملا

 صوصن نم ذوخأم وهو عوضوملا يف هتحارصل حيحصلا رثآلا اذهب تأدب

 اَماَلِإ ناَسنإلل َسْيَن ْنَأَو# :ىلاعتو كرابت هلوق كلذ نم ءةنسلاو باتكلا نم
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 ةالصلا وأ مايصلا وأ جحلا ةضيرف ..ام ةضيرف ءادأب رمأ ناسنإف (29:مجنلا)# ىَعَس

 كزتي مل هنأ كلذ ىنعمف لعفي مل مث كلذ لكل ًاعيطتسم ناكو «كلذ هباش ام وأ

 ىر نإ ف ىر ْنَمَو# :لوقي لجو زع هللاو :ضئارفلا هذهب مايقلاب
 بر ةمحر ىلإ لقتناو !؟نيقيلا هءاج نأ دعب هيكزي نم ٍلئنيحف (۱۸:رطاف)# رَ
 .هب هلماعي نأ لجو زع هللا ءاشي ام بسح ميلآلا هياذع ىلإ وأ نيملاعلا

 لاق كلذلو (4:مجنلا»4ىَعَس ام الإ ٍناَسنإلِل َسسْيَل ناو ؟هيكزي يذلا نم
 اذه :يأ "دحأ نع دحأ موصي الو «دحأ نع دحأ جحي ال" :ليلجلا يباحصلا كلذ

 هيلع تضرف تناك يتلا جحلا ةضيرف دؤي ملو تام لجرف كلذلو ؛ضئارفلا يف

 معأ وه امم لاؤسلا يف ءاج امع ًالضف هنع الدب جحي نأ هدالوأ دحأ عيطتسي الف

 ةيرذلا يف نوكي دق اذهف «هتيرذ دارفأ نم دحأ جحي نأ عيطتسي ال :يأ «تلق امم

 نع جحي نأ عيطتسي ال دلولا ناك اذإف ؛هرخآ ىلإو ةجوز ةيرذلا يف نوكي دقو «خأ

 .هنبا نم بألا اذه نع دعبأ وه نم عيطتسي ال نأ ىلوأ باب نمف هيبأ

 لاو هللا لوسرو «دحأ نع دحأ موصي ال» :لاقي فيك لابلا يف دري دق انهو

 هنأك اذه :ًاذإ ؟(هيلو هنع ماص مايص هيلعو تام نما :حيحصلا ثيدحلا يف لوقي

 .افنا هتلق يذلا كاذ ضراعي

 «ةضيرف مايص سيلو رذن مايص هيلعو تام نم هب داري امنإ ثيدحلا :باوجلا

 اذهب وه هضرفب الإ هيلع هضرف لجو زع هللا ناك ام ًارذن هسفن ىلع رذن وه :يأ

 ؟ديقلا اذه انذخأ نيأ نم ؟هنع موصي نأ تيملا يلول يذلا اذه ..هسفن ىلع مايصلا

 يوارلا «هريغ نم هيورمب ىردأ يوارلا :يهو ةيلوصأ ةيهقف ةدعاقب قلعتت ةلأسم انه

 اذإ !ملعلا بالط رشعم ةدعاقلا هذه ..هريغ نم هيورمب ىردأ - ثيدحلا يف :يأ-

 نيب ةيفالخلا لئاسملا ضعب مهف ىلع مكتدعاس مكناهذأ يف تخسرو اهومتمهف



 نع يوارلاو لب :ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ثيدحلل يوارلا

 نم ثيدحلا اذه فنصي نإ ىلإ لزان تنأو اذكهو اب هللا لوسر يباحص

 يعباتلا اذه عابتأ مث ؛يعباتلا عبات مث «يعباتلا مث ءيباحصلا وه لوألا يوارلا

 ىردأ يوارلا :فانصألا هذه لك لمشت ةدعاقلا هذه «فنصي نأ ىلإ اذكهو

 .هريغ نم هيورمب

 ةشئاع امهدحأ ناليلج نايباحص هاور ثيدحلا اذه :لوألا يوارلاب أدبت انهف

 ناذه ..امهنع ىلاعت هللا يضر سابع نب هللا دبع رخآلاو ءاهنع ىلاعت هللا يضر

 الو «هريغ نم هيورمب ىردأ يوارلا :ًاذإ ءرذنلا موص ىلع ثيدحلا المح نايوارلا
 .ةباجإلا يف اضيأ ليطأ نأ ديرأ

 الو متنأف ..يعبات يبحاص سيل لزان وارل ًالثم برضأ نأ ديرأ ًاضيأ نكل

 ال ..ثيدحلا مهف نع نيديعب مويلا ملعلا ءاملع ةماع نودجت ًاثيدح نوعمست كش

 فالخ ىلع ثيدحلا اومهف مهنإ :لوقأ امنإ «حيحص وهو ًاحيحص ًامهف :لوقأ

 يوارلا اذه نم ..يباحصلا اذه نم مهفلا اذه :ًاوفع ..يباحصلا نع يوارلا مهف

 هللا يضر دوعسم نب هللا دبع ثيدح ؟ثيدحلا وه ام «حيحصلا وه يباحصلا نع

 نوعقي نامزلا رخآ راجت "(ةعيب يف نيتعيب نع ةو هللا لوسر ىهن» :لاق هنع ىلاعت

 ةوعد مهعم انتعمج نيذلا انناوخإ لعلف «هانعم يفامو ثيدحلا اذه ةفلاخم يف

 :حلاصلا فلسلا نآلا اوعمسا ..حلاصلا فلسلا جهنم ىلعو ةنسلاو باتكلا قحلا

 .«ةعيب يف نيتعيب نع لاو هللا لوسر ىهن» :لوقي دوعسم نبا

 لوقت نأ :لاق ؟ةعيب يف نيتعيب ام :لئس دوعسم نبا نع ثيدحلا اذهل يوارلا

 .(5951"مقر) "عماجلا حيحص "0
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 ءامسآلا نكل !مويلا طيسقتلا عيب وه اذه ءةئيسن اذكو اذكبو ًادقن اذكب اذه كعيبأ

 امدنع لالضلاو رقكلا دالب نم انءاج طيسقتلا عيب ملعأ هللاو يملع يف انآ «فلتخت

 ىمسي امب مظنم طيسقتلاب عيب امآ ءًاميدق نيدلاب عيب هيف عيب ..دالبلا هذه ترمعتسا

 .ةرفاك ةيبوروأ ةعاضب هذه هرخآ ىلإو تاكيشلاب

 نبا نع ثيدحلا اذهل يوارلا :برح نب كامس لاق «ةعيب يف نيتعيب نع ىهن»
 ..ًادقن ًالثم ةئامب ًادقن اذكب اذه كعيبأ :لوقت نأ :لاق ؟ةعيب يف نيتعيب ام :دوعسم

 اذإ ءاذه نع ىهن مالسلا هيلع لوسرلا لاق ..ةئيسن ..ًاطيسقت ريناند ةسمخو ةئامب

 نيرخأتملا ضعب نم فورعم اذهو ريسفتلا اذه ريغب ثيدحلا اذه رسفن نأ اندرأ

 ؟اذه فيك «هریغ نم هيورمب ىردأ ثيدحلا يوار :ًالوأ :مهل لوقن «ةصاخب

 لو يبنلا باحصأ نأ قحب ملع بلاط ..ملع بلاط لقع يف لخدي له

 مآ ؟ةلقبله هللا لوسر ىلإ لاؤسلاب هجوتي الأ ههقفو هتلالدو هانعم مهف امو ثيدحلا

 لوأ انأ نظأ ؟هنم حضوتسي نأ نود ثيدحلا يوريو هسفن يف لهجلا كلذ متكي

 هللا لوسرل ثيدحلا عمسي نأ يباحصلا ىلع ليحتسم اذه نمؤملا نظ نيناظلا

 .ليحتسم اذه !؟هيلع لوسرلا لأسي ال وه مث :ةرهاظلا هتلالد مهفي ملو اب

 ؛يباحصلا نع ثيدحلا اذه ىقلت يذلل يباحصلا يف انلق يذلا اذه لاقي :ًاذإ

 :قباسلا لاؤسلا سفن ..دوعسم نبا نم ثيدحلا عمس «برح نب كامس انه وه

 نع ىهن» :دوعسم نبا نم ثيدحلا عمس امل يعباتلا برح نب كامس نأ نونظتأ

 همهف اذإف ؛همهفي مل هنأ امإو همهف هنأ امإ :نيلجر دحأ وه ؛همهفي مل «ةعيب يف نيتعيب

 .اذكهو يباحصلا لعفي امك ًاضيأ لأسيس همهفي مل اذإو «لاؤسلل يعاد يف ام



 اذكه :ٌةئيسن اذكو اذكو ًادقن اذكب ءىشلا اذه عيبت تنأ :لوقي ؟ثيدحلا اذه ىنعم

 ..كلذك رمألا ناك اذإ «هريغ نم هيورمب ىردأ يوارلا ..مهفي نأ يغبتي ثيدحلا

 ؟عوضوملا ناك نيأ «تلتفا ينأب رعشأ

 ال :لاق ؟دحأ نع دحأ موصي ءال :رمع نبا لاق ؟دحأ نع دحأ جحيأ :خيشلا

 « هيلو هنع ماص مايص هيلعو تام نم :وهو ضعبلا ىلع لكشي دق ثيدح كانه

 هيلع لوسرلا هب رمأ يذلا مايصلا اذه اورسفو سابع نباو ةشئاع هاور اذه :انلق

 نيأ نم :اولوقت الو اولءاستت ال ..رذنلا مايص هنأب هنع موصي نأ تيملا يلو مالسلا

 اوسيقف كلذ ىلعو «هريغ نم هيورمب ىردأ يوارلا :لوقنف ءقلطم ثيدحلا ؟اله

 .اوحيرتست اوسيق .. رضحتسا ًاذإ صوصنلا نم ريثك مهف يف اوحيرتست

 ,(00 35:58 /۷۳۲)"رونلاو ىدهلا"

 ؟هعفني تيملا نع جحلا له باب 1

 :[باجأق ؟هعفني تيملا نع جحلا له هدافم ًالاؤس خيشلا لئس]:لاؤس

 امإ هتايح ديق يف جحلا نم نكمتي مل ىفوتملا ناك نإ «ليصفت هيف اذه «هيإ

 انركذ امك هريغ امأ «هنع جحي دالوألا دحأ هنأ زوجي ٍلكتيحف هضرم وأ هرقف ببسب

 ءةيصو يصوم ناك اذإ الإ ؛هنع جحي نأ عيطتسي دحأ امف ةءارقلاب قلعتي اميف

 ؟ءيشب وه يصوم

 .ىفوت هنأل سب ءىصو ام هللاو ءال :ةلصتملا

 .هنع جحي نأ عيطتسي ي دحأ ام صالخ :خيشلا

 ,( 010:88 5 /۲۹۰) "رونلاو ىدهلا "

 0 ا





 تاومألا عامس ىلع مالكلا باوبأ عاج





 نوعمسي ال ىتوملا نأ قيقحت باب ] ١|[

 تاومألا عامس مدع يف تانيبلا تايآلا" قيقحت ةمدقم يف مامإلا لاق]

 :[يسولآلا"

 رومأ نم يبيغ رمأ وه امنإ نوعمسي ال وأ نوعمسي ىتوملا نوك نأ ملعا

 ءارآلاو ةسيقآلاب هيف ضوخلا زوجي الف ءلجو زع هللا الإ اهملعي ال يتلا خزربلا

 يف ركذ ىلاعت هللا همحر فلؤملا ىرتسو ءًايفنو ًاتابثإ صنلا عم هيف فقوي امنإو
 نع لقن يناثلا لصفلا يفو :نوعمسي ال مهنأ يف ةيفنحلا مالك لوألا لصفلا

 ةلق ءالؤه نأ ينمهي سيلو ؛نوعمسي مهنأ ءالؤه ريغ نع ىكحو :هلثم مهريغ

 باتكلا يف تباثلا هليلدب امنإو ةلقلاب الو ةرثكلاب فرعي ال قحلاف ةرثكلا كئلوأو

 :لوقأف ؛ىلاعت هللا ءاش نإ هددصب انآ اماذهو امهيف هقفتلا عم ةنسلاو

 ٠١( :رطاف)#روبقلا يف نم عمسمب تنأ امو# :ىلاعت هلوقب نولوآلا لدتسا

 ٠8:لمنلا)# نيربدم اولو اذإ ءاعدلا مصلا عمست الو ىتوملا عمست ال كنإ# :هلوقو

 نم١ ب «ىتوملا» دوصقملا سيل هنأو زاجم نيتيآلا نأب نورخآلا باجأو (؟ مورلاو

 اوهبش ءايحألا راقكلا مهب دارملا امنإو مهروبق يف ةقيقح ىتوملا «روبقلا يف

 لاق امك " ربقلا نكس نم لاح يف وأ ىتوملا لاح يف مه نم ىنعملاو " ىتوملاب

 .(77 ص) ةلاسرلا ىف ىتأي ام ىلع رجح نبا ظفاحلا

 هركذ ام وه ىنعملا نأ امهقايسو نيتيآلا ربدت نم لك دنع كش ال :لوقأف

 يف مهنيب فال ال ريسفتلا ءاملع ىرج كلذ ىلعو ىلاعت هللا همحر ظفاحلا

 - 515/5) " نايبلا ءاوضأ " هباتك ىف ىطيقنشلا نيمألا دمحم ةمالعلا ًايفاش ًانايب كلذ نيب دقو(١)

 .[هنم] )1
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 ىتوملا نآل ؛قبس ام ىلع امهب لالدتسالا عئمي ال كلذ نكلو «تملع اميف كلذ

 مهب ىلاعت هللا هبش نيبطاخملا دنع ًاقورعم كلذ ناكو ةقيقح نوعمسي ال اوناك امل

 ىتوملا مهو - مهب هبشملا نأ ىلع هيبشتلا اذه لدف عامسلا مدع يف ءايحألا رافكلا

 نأ ىلع دسألاب ةعاجشلا يف ديز هيبشت ًالثم لدي امك «نوعمسي ال - مهروبق يف

 قسي مل مالكلا ناك نإو ءهب هبش كلذلو ديز نم ىوقأ كلذ يف وه لب عاجش دسألا

 نإو ناتقباسلا ناتيآلا كلذكو ءديز نع امنإو هسفن دسألا ةعاجش نع ثدحتلل

 ىتوم نأ يفني ال كلذف روبقلا ىتومب اوهبشو ءايحألا رافكلا نع اتثدحت اتناك

 ءايحألا ىتوم هيبشت نم مهفياال ةقيلسلا ميلس يبرع لك نإ لب «نوعمسي ال روبقلا
 رمألا اذإو قباسلا لاثملا يف امك مهنم عامسلا مدع يف ىوقأ ءالؤه نأ الإ ءالؤهب

 .نوعمسي ال روبقلا ىتومف كلذك

 هنكلو روكذملا يفنلاب ملسي نأ الإ هعسي مل نيفلاخملا ضعب اذه ظحال املو

 اذهو "هيف عافتنا ال اعامس نكلو نوعمسي مهنأ ينعي " عافتنا عامس " :هلوقب هديق

 ديقلا نإف اهبشم هب هبشملا لعج ثيح نيتيالا يف روكذملا هيبشتلل بلق يدقن يف

 ال نكلو ةقيقح نوعمسي مهنإف رافكلا نم ءايحألا ىتوم ىلع قدصي روكذمل

 ىتوم نم مهب هيشملا لعج زوجي فيكف دهاشم وه امك مهعامس نم نوعفتتي
 دهاشملا نأ عم «مهعامس نم نوعفتتي ال مهنكلو نوعمسب مهنأ يف مهلثم روبقل

 لطبف نيتميركلا نيتيآلا يف روكذملا هيبشتلا نسح كلذلو ًاقلطم نوعمسي ال مهنأ

 .روكذملا ديقل

 بئارغ هيف نإف ىلاعت هللا همحر ميقلا نبال بوسنملا " حورلا " باتك نم (55- 45 ص) رظنا )١(

 .[هنم]. (۸۷ ص) رظناو :يتأي اميف كلذ نم ائيش ىرنس امك ءارآلاو تاياورلا نم بئاجعو

 ہا



 قيفوتلاو هب ناميإلا بجول نذإ ًاقلطم نوعمسي ىتوملا نأ ىلع عطاق صن كانه

 ال امم صنلا اذه لثم نكلو ؛ًالثم نيتيآلاك صوصنلا نم هضراعي دق ام نيبو هنيب

 :نايبلا كيلإو هفالخ ىلع ةمئاق ةلدألا لب هل دوجو

 اذإ ءاعدلا مصلا عمست الو# :ةيناثلا ةبآلا مامت يف ىلاعت هلوق :لوألا ليلدلا

 ال ًاعامس نكلو ًاضيأ نوعمسي مهنأ "مصلا " مهب هبشملا يف يضنقي اذه لهف

 يف ريرج نبا لاقف لوقن يذلا اذه ديؤي ام روثأملا ريسفتلا يفو . هيف ءافخ

 :ةيآلا هذهل ("5/51) "هريسفت"

 ىلع هللا متخ دق نيذلا نيكرشملا ءالؤه مهفت نأ ردقت ال كنإف :هانعم لَم اذه

 مهفت نأ ردقت ال امك «هليزنت ظعاوم نم مهيلع ىلتي ام َمُهَق مهبلسف مهعامسأ

 عمست الو# :هلوقو ءًاعامسأ مهل لعجت نأب مهعامسأ هللا مهبلس نيذلا ىتوملا

 اولو اذإ عمسلا اوبلس دق نيذلا مصلا عمست نأ ردقت ال امك :لوقي #ءاعدلا مصلا

 .همهفو كلذ عامسل

 :لاق ةداتق نع حيحصل ا دانسإب ىور مث

 رفاكلا عمسي ال كلذك ءاعدلا تيملا عمسي ال امكف رفاكلل هللا هبرض لَم اذه

 .عمس امب عفتني الو عمسي ال رفاكلا كلذك

 متاح يبأ نباو «رذنملا نباو ؛ديمح نب ديعل ١١5( /5) " رردلا " يف هازعو



 نبا نع قبس ام وحنب ةيآلا هذه (۲۳۲ /۱۳) يبطرقلا رسف دقو «ريرج نبا نود

 .هنم هرصتخا هنأكو ريرج

 ال مهروبق يف ىتوملا نأ ةدمتعملا ريسفتلا بتك نع لوقنلا هذه نم تبثف

 هللا يضر ةشئاع ةديسلا هتمهف يذلا وه اذهو «نيربدم اولو اذإ مصلاك نوعمسي

 عضاوم ةدع يف اهنع فلؤملا هلقنو ءاهريغو ةنسلا بتك يف اهنع كلذ رهتشاو اهنع

 يذلا وه هنأ هريغو وه هتافو 1/١( 59:58:88 :67555 ص) رظناف هتلاسر نم

 ىلع بيلقلا لهأ ةو يبنلا ىدان امل ةباحصلا نم هريغو هنع هللا يضر رمع همهف

 .ىلاعت هللا ءاش نإ ًابيرق هنايب يتأي ام

 هنود نم نوعدت نيذلاو كلملا هل مكبر هللا كلذ# :ىلاعت هلوق :يناثلا ليلدلا

 اوباجتسا اماوعمس ولو مكءاعد اوعمسي ال مهوعدت نإ . ريمطق نم نوكلميام

 .(14١و ۱۳ رطاف)€ ریبخ لثم كئبني الو مككرشب نورفكي ةمايقلا مويو مكل

 نوكرشملا ناك يذلا كئلوأ نع عمسلا يفن يف ةحيرص ةيآلا هذهف :تلق

 نوكرشملا ناك نيذلا نيحلاصلاو ءايلوألا ىتوم مهو ىلاعت هللا نود نم مهنوعدي
 كلذ ىلع لدي امك ءاهتاذل سيلو اهيف مهنودبعي مهل مانصأو ليثامت يف مهنولثمي

 الو اعاوس الوادو نرذت الو مكتهلآ نرذت ال اولاقو# :هموق نع (حون) ةروس ةيآ

 نأ :فلسلا نم هريغو سابع نبا نع روثأملا ريسفتلا يفف ارسنو قوعي الو ثوغي

 ىلإ ناطيشلا ىحوأ اوكله املف حون موق نم نيحلاص لاجر ءامسأ ةسمخلا ءالؤه

 «مهئامسأب اهومسو ءاباصنأ نوسلجي اوناك يتلا مهسلاجم ىلإ اوبصنا نأ :مهموق

 روصلا كلت ملع يأ) ملعلا خسنتو كئلوأ كله اذإ ىتح ءدبعت ملف اولعفف

 اوذختا نيذلاو# :ىلاعت هلوق هوحنو . هريغو يراخبلا هاور . تدبع (اهصوصخب

 نأ يف ةحيرص اهنإف (”:رمزلا»# ىفلز هللا ىلإ انوبرقيل الإ مهدبعن ام ءايلوأ هنود نم

 يا



 ىلاعت هللا نيبو مهنيب طئاسو مهوذختا كلذلو نيحلاصلا نودبعي اوناك نيكرشملا

 .# ىفلز هللا ىلإ انوبرقيل الإ مهدبعن ام# :نيلئاق

 مهنم امهوت هللا نود نم مهنودبعيو مهنوداني اوناك مهحالصب مهداقتعالو

 كرشم يأ هيف عقي نأ نكمي ال مهولا اذه لثمو «نوعفنيو نورضيو نوعمسي مهنأ

 رضلاو عفنلاو حالصلا هيداني نميف دقتعي ال ناك ول لقعلا فيخس ناك امهم

 هباتك يف لاقف ىلاعت هللا همحر ميقلا نبا ةمالعلا اذه نيب دقو ءالثم يداعلا رجحلاك

 :(۲۲۳ - ۲۲۲ /۲) " ناهفللا ةثاغإ "

 بعالت ءةديدع بابسأ هل مانصألا ةدابع يف نيكرشملاب ناطيشلا بعالتو

 ىتوملا ميظعت ةهج نم اهتدابع ىلإ مهاعد ةفئاطف ؛مهلوقع ردق ىلع موق لكب

 مالسلا هيلع حون موق نع مدقت امك مهروص ىلع مانصألا كلت اوروص نيذلا

 ىلإ ةالصلا نع ىهنو ؛دجاسملا روبقلا ىلع نيذختملا ليلي يبنلا نعل اذهلو

 لهأل ًادانع امإو ًالهج امإ هلك كلذ يف هفالخ الإ نوكرشملا ىبأف . . كلاب ”روبقلا

 .نيكرشملا ماوع ىلع بلاغل وه ببسلا اذهو . ائيش كلذ مهرضي ملو ديحوتلا

 يف ةرثؤملا بكاوكلا روص ىلع - مهمعزب - اهوذختا مهنإف مهصاوخ امأو

 يفاذه لزي ملو ًانابرقو ًابجحو ًاباجحو ةندسو اتويب اهل اولعجو مهدنع ملاعلا

 رمقلاو سمشلا دابع ركذو مانصألا هذه تويب نطاوم نيب مث) ًاثيدحو ًاميدق ايندلا

 امنإ منصلا عضوف :(؟؟ 4/5 لاق مث اهلوح عئارشلا نم هوذختا امو مهمانصأو

 هتأيهو هلكش ىلع منصلا اولعجف «بئاغ دوبعم لكش ىلع لصألا يف ناك

 ةبشخ تحني ال ًالقاع نأ مولعملا نمف الإ ءهماقم ًامئاقو هبانم ًابئان نوكيل هتروصو

 .[هنم]" دجاسم روبقلا ذاختا نم دجاسلا ريذحت " :يباتك رظنا ()
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 ." هدوبعمو ههلإ هنأ دقتعي مث هديب ًارجح وأ

 #مكءاعد اوعمسي ال## ةمدقتملا ةيآلا يف هلوقب دوصقملا نأ ديؤي اممو :تلق

 مويو# :ةبآلا مامت مانصألا تاوذ تسيلو مهسفنأ هللا نود نم نودوبعملا مه امنإ

 وه امك ةفلكم ريغ تادامج اهنأل ؛ثعبت ال مانصألاو #مككرشب نورفكي ةمايقلا

 مريو :ىلاعت لاق نوروشحم اعيمج مهنإف نيدوبعملاو نيدباعلا فالخب «مولعم

 اوُنَض ْمُهْمَأ ءلْؤَه يِداَبِع ْمُتَلْضَأ من لوي هلا نو نم نودع امو مرش

 نِكَلَو ءاَيِلْوَأ ْنِم َكِنوُد نِم دحسن نأ اَنَل يغب ناك اَم َكَناَحْبُس اوُناَف « ليبّسلا

 َمْوَيَو# :لاقو (10-16:ناقرفلا)كاًروُباَمْوَق اوُناَكَو َرْكّذلا اوس ىَّنَح ْمُهءاَبآَو مهتم

 َتنأ َكَئاَحْبَش اوُلاَق ء نوُدُبْعَي اوُناَك مكا لوا ِةَكيالَمِْل لوق مّن امي ْمُهَرُدَك

 اذهو (؛١-::ابس)4نوُنمْؤُم مهب مُهُرَتْكأ نجلا َنوُدَبْعَياوُناَك لب مهنوُد نم اَنيِلَو

 َيَمَأَو ٍنوُذِخلا ٍساّنلِل تلف َتنأأ ميم َنْبا ىَسيِع ايلا لاق ذو :ىلاعت هلوققك
 ةيآلا )حب يل َسْيَلاَم َلوُقَأ نأ يل ْنوُكَي اَم َكَئاَحْبس لاق هللا نود نم ِنْيَهَلِ

 ملعأ ايف - امهيف سيلو ةنسلاو نآرقلا وه امنإ نآرقلا هب رسف ام ريخو (١1*:ةدئاملا)
 ةيآلا هذه دنع فوقولا بجوف اضيأ تادامجلا رشحي هللا نأ ىلع لديام -

 .انركذ اميف ةحيرصلا

 ريثك هيلع ىرجام فلاخي هنكلو نيتم يوق هتنيب يذلا اذه نإ :لئاق لوقي دقو

 ىرخألا تايآلا نم اهانعم يف امو (رطاف) ةروس ةيآ ريسفت يف نيرسفملا نم

 ال## :اهيف ىلاعت هلوق اوللع كلذ ىلع ءانبو اهسفن مانصألا اهب دارملا نإ :اولاقف

 نأ كش ال :لوقأف "عفنت الو رضت ال تادامج اهنأل" :مهلوقب «مكءاعد اوعمسي

 ام عم ىشامتي رخآ لوق مهل نوكي نأ يفني ال هنكلو «تنیب ام يفاني هرهاظب اذه

 يناكوشلا هعبتو افنآ روكذملا ليلعتلا بقع )7757/١5( يبطرقلا لاقف هتققح
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 امو«... هنود نم نوعدت نيذلاو# عجري نأ زوجيو :هانعم ام هريغو 270707 /5)

 «نيطايشلاو ءايبنألاو نجلاو ةكئالملاك رافكلا مهدبع نمم لقعي نم ىلإ هدعب

 مكورمأ مهنأ نوركنيو ًاقح هومتلعف ام نوكي نأ نودحجي مهنأ ىنعملاو

 يل سيلام لوقأ نأ يل نوكيام# :هلوقب مالسلا هيلع ىسيع نع ربخأ امك «مهتدابعب

 .ةمدقتملا (رمزلا) ةيآ ريسفت يف هوحن اركذ دقو # قحب

 فالخب «ةمدقتملا تايآلاب معدم هنأل ؛قباسلا امهريسفت نم ىلوأ وهو :تلق

 ليلد ال هنأ عم اذهو ءاهتاذ مانصألا رشحب لوقلا مزلتسي هنإف هيلإ راشملا امهريسفت

 خيش نبا نمحرلا دبع خيشلا لاق اذهلو اهيلإ راشملا تايآلا فلاخي هنإف هيلع

 " نيدحوملا نويع ةرق " هباتك يف - هللا امهمحر - باهولا دبع نب دمحم مالسإلا

 :هصن ام (رطاف) يتيآ ريسفت يف ٠١7 -٠١8( ص)

 نأ ريبخلا ربخي (كلملا هل مكبر هللا مكلذ# :هلوقب تايآلا هذه ىلاعت أدتبا

 :لاق اذهلو «هريبدتو هفرصق تحت قلخلا عيمجو كولملاو «هدحو هل كلملا

 الف هتفص هذه تناك نم نإف «ريمطق نم نوكلمي ام هنود نم نوعدت نيذلاو#

 لب سدقتو ىلاعت هللا ىوس دحأ ىلإ رض عفد وأ عفن بلط يف بغري نأ زوجي
 ام نأ ىلاعت ربخأو ؛هل - ةدابعلا عاونأ مظعأ وه يذلا - ءاعدلا صالخإ بجي

 ضرف ولو «مهاعد نم ءاعد نوعمسي ال مهنأو ءًائيش كلمي ال كرشلا لهأ هوعدي
 :يأ مهكرشب نورفكي ةمايقلا موي مهنأو ؛مهيعادل نوبيجتسي الف نوعمسي مهنأ

 ىفخي ال يذلا ريبخلا هب ربخأ يذلا اذهف «مهعم هلعف نمم نوؤربتيو «هنوركني

 هرفغي ال هنأو هب كرش ءاعدلا كلذ نأ ربخآو #ءامسلا يف الو ضرألا يف ءيش هيلع

 :اولاق لب عرشو هب مكح اميف هوعاطأ الو ريبخلا اوقدص ام كرشلا لهأف هيقل نمل

 هيلع ىرت امك أسأر ناميإلاو مالسإلا اوكرتف «عفني هعامس عمو عمسي تيملا نإ

 Yo ي م م ممم



 ."ةمألا هذه ةلهج نم نيرثكألا

 اوعمسي ال مهوعدت نإ# :ىلاعت هلوقب لالدتسالا هجو مدقت امم نيبتف

 لب ؛ةهادب مهلثم مهريغو مهتوم دعب نوعمسي ال نيحلاصلا نأ ىلع #مكءاعد

 .قفوملا هللاو . نوعمسي ال نذإ مهلك ىتوملاف ىفخي ال امك ىلوأ باب نم كلذ

 انه ئزتجأ ةلوطمو ةرصتخم تاياور هلو ردب بيلق ثيدح :ثلاثلا ليلدلا

 :اهنم نيتياور ىلع

 له» :لاقف ردب بيلق ىلع لاب يبنلا فقو :لاق رمع نبا ثيدح :ىلوألا

 ةشئاعل ركذف «لوقأ ام نوعمسي نآلا مهنإ :لاق مث ؟ًاقح مكبر مكدعو ام متدجو

 ره مهل لوقأ تنك يذلا نأ نوملعي نآلا مهنإ» : إب يبنلا لاق امنإ :تلاقف

 .ةيآلا تأرق ىتح #ىتوملا عمست ال كنإإ :تأرق مث( قحلا

 دمحأو (1۹۳ )١/ يئاسنلاو (يرابلا حتف - ۲٤١ /۷) يراخبلا هجرخأ

 .(۷۱ 58 ص) باتكلا يف هضعب يتأيسو رمع نبا نع ىرخأ قيرط نم (۴۱ /۲)

 نيرشعو ةعبرأب ردب موي رمأ ةا هللا يبن نأ :ةحلط يبأ ثيدح :ىرخألاو

 اذإ ناكو «ثبخم ثيبخ ردب ءاوطأ نم يوط يف اوفذقف شيرق ديدانص نم الجر
 هتلحارب رمأ ثلاثلا مويلا ردبب ناك املف ءلايل ثالث ةصرعلاب ماقأ موق ىلع رهظ

 ضعبل الإ قلطني ىرن ام :اولاقو هباحصأ هعبتاو ىشم مث ءاهلحر اهيلع دشف

 نالف اي :مهئابآ ءامسأو مهئامسأب مهيداني لعجف يكرلا ةفش ىلع ماق ىتح «هتجاح

 ام اندجو دق انإف ؛هلوسرو هللا متعطأ مكتأ مكرسيأ نالف نبا نالف ايو :نالف نبا

 هللا لوسر اي :رمع لاقف :لاق ؟اقح مكير مكدعو ام متدجو لهف ءاقح انبر اندعو

 هديب دمحم سفن يذلاو» : و هللا لوسر لاقف ؟اهيف حاورأ ال داسجأ نم ملكت ام

 اخيبوت هلوق مهعمسأ ىتح هللا مهايحأ :ةداتق لاق . «مهنم لوقأ امل عمسأب متنأ ام



Ça 8 دنو ًةرسحو ًةمقنو ار يغصتو 

 نم (5 4 ص) ينآلا قيلعتلا يف هتجرخ دقو امهريغو ناخيشلا هجرخأ
 .باتكلا

 :نيرمأ ةظحالمب حضتي ثيدحلا اذهب لالدتسالا هجوو

 :هلوقب بيلقلا ىتوم عامس #9 هدييقت نم هنم ىلوألا ةياورلا يفام :لوألا

 هذهو . بولطملا وهو «تقولا اذه ريغ يف نوعمسي ال مهنأ هموهفم نإف "”«نآلا»

 " هباتك ىف - هللا امهمحر فلؤملا دلاو - ىسولآلا ةمالعلا اهيلع هبن ةماه ةدئاف

 ال مهنأ ىتوملا يف لصألا نأ ىلع يوق هيبنت هيفف (555 /5) " يناعملا حور

 عامسإبو ةو يبنلا ءادن اوعمس دق تقولا كلذ يف بيلقلا لهآ نكلو «نوعمسي

 :55 ص) باتكلا يف يتأيس امك ِةَكلَِي يبنلل ةزجعمو ةداعلل ًاقرخ مهايإ ىلاعت هللا

 " يبطرقلا ريسفت " يفو . نيثدحملا نم مهريغو ةيفنحلا ءاملعلا ضعب نع (4

 ةةفضتتسم

 هللا در نأ ىف #2 دمحمل ةداع قرخ ردب ةصق نأ هبشيف :"”ةيطع نبا لاق

 هءادن انلمحل مهعامسب ةو هللا لوسر رابخإ الولو «هلاقم هب اوعمس اكاردإ مهيلإ

 ."نينمؤملا رودص ءافش ىنعم ىلعو ةرفكلا نم يقب نمل خيبوتلا ىنعم ىلع مهايإ

 .[هنم]" ىلاعت هللا همحر فلؤملا دنع 7١( ص) يتآلا ةشئاع ثيدح يف حيحص دهاش اهلو )١(

 ماكحألاب فراع يسلدنأ هيقف رسفم يطانرغلا يبراحملا ةيطع نب بلاغ نب قحلا دبع وه (1)

 يف ناءزج هنم عبط " زيزعلا باتكلا ريسفت يف زيجولا ررحملا هل (017) ةنس يفوت . ثيدحلاو

 ةليضف نم (ه ٠١١١ ةنس لوألا عبر لئاوأ) رطق - ةحودلا ةرايز يف انأو نآلا تملع مث برغملا

 عبرأ عبط .مويلا ىتح مت دقو ةديدج ةعبط باتكلا عبطب موقي هنأ يراصنألا هللا دبع خيشلا

W1 



 ةاكشملا " نم " تازجعملا باب " يف يزيربتلا بيطخلا هدروأ كلذلو :تلق

 .(يجيرختب - 0988 مقر” ج)"

 ارقتسم ناك ام ىلع ةباحصلا نم هريغو رمع رقأ ل يبنلا نأ :رخآلا رمآلاو

 ٌتاميإ كلذ ىلإ ًأموأ مهضعب «نوعمسي ال ىتوملا نأ مهداقتعاو مهسوفن يف

 :لوقأف حيضوت ىلإ ةجاحب رمألا نكل ؛:ةحارص ركذ مهضعبو

 بيلقلا ىتومل إو هءادن اوعمس امل ةباحصلا ةردابم يف وهف ءاميإلا امأ

 هوحن سنأ نع ىرخأ ةياور يف نإف " ؟اهيف حاورأ ال ًاداسجأ ملكت ام " :مهلوقب

 الولف (۷۳ - ۷۱ ص) باتكلا يف يتأيس امك " رمع لاق" :لدب " اولاق " ظفلب

 «كلذب هوردابي نأ مهل ناك ام ةا هنم هوقلت قباس كلذب ملع ىلع اوناك مهنأ

 ىلع بجوي ذئنيح غيلبتلا بجاوف قباس ملع ريغب اوركنأو اوعرست مهنأ بهو
 يف رن ملو «عرشلا يف هل لصأ ال هنأو ءأطخ اذه مهداقتعا نأ مهل نيبي نأ ةا يبنلا

 امل عمسأب متنأ ام " :مهل لاق ام ةياغو نايبلا اذه لثم ثيدحلا تاياور نم ءيش

 ىتوملل ةيسنلاب ةماع ةدعاق سيسأت هيف سيل - ىرت امك - اذهو . " مهنم لوقأ

 هنأ ىلع :ةصاخ بيلقلا لهأ نع رابخإ وه امنإو «قباسلا مهداقتعا فلاخت اعيمج

 " اهيف يتلا رمع نبا ةياور تركذت اذإ ًاضيأ مهيلإ ةبسنلاب هقالطإ ىلع كلذ سيل
 امبو «تقولا كلذب صاخ نذإ مهعامسف ءهحرش مدقت امك " نوعمسي نآلا مهنإ

 نوعمسي مهنأ ىلع لدت الف ؛اهل مومع ال نيع ةعقاو يهف ءطقف ةا يبنلا مهل لاق

 اذهو ءاقلطم ىتوملا نم مهريغ لمشت ال امك :مهل لاقي ام لكو ءًأدبأو ًامئاد

 .ينأي ام احوضوو هديزيو . ىلاعت هللا ءاش نإ حضاو

 هنع هللا يضر سنأ ثيدح نم (۲۸۷ /۳) دمحأ هاور اميف يهف ةحارصلا امأو

 لهو ؟ثالث دعب مهيدانتأ هللا لوسر اي :لاقف هتوص رمع عمسف ....":لاق

 يا



 هديب يسفن يذلاو :لاقف (ىتوملا عمست ال كنإ# :لجو زع هللا لوقي ؟نوعمسي
 هدنسو . " اوبيجي نأ نوعيطتسي ال مهنكلو ء«مهنم [لوقأ امل] عمسأب متنأ ام

 يه ةروكذملا ةيآلا نأ هنع هللا يضر رمع حرص دقف . '"”ملسم طرش ىلع حيحص

 كلذلو ءهيف بيلقلا لهأ لوخد اهمومع نم اومهف مهنأو ةردابملا كلت يف ةدمعلا

 هنايبب كلذ ناكو ؟مهلاكشإ ليزيل كلذب لإ يبنلا اوحراصف رمألا مهيلع لكشأ

 .مدقتملا

 مهمهف ىلع - رمع مهتمدقم يفو - ةباحصلا رقأ لَم يبنلا نأ حضتي هنمو

 مهيلع هركني مل هنأل مهريغو ؛بيلقلا ىتومل لماشلا ماعلا هجولا كلذ ىلع ةيآلل

 كلذ ىلع مهرقأ هنإ لب ىتوملا عامس ًاقلطم يفتت ال ةيآلاف «متأطخأ :مهل لاق الو

 كلذ نأو ءاقح همالك اوعمس مهنأو بيلقلا نأش نم ًايفاخ ناك ام مهل نيب نكلو

 .قبس امك ل هل ةزجعم ةبآلا نم ىنثتسم رمأ

 ةشئاع لالدتسا نأ هيلإ بيرألا داشرإو هيلع هيبنتلا نسحي امم نإو اذه

 رارقإ نيبت دعب مويلا اهتتطختل هجو الف ءاهب رمع لالدتسا ًامامت هبشي ةيآلاب مدقتملا

 بيلقلا ةصقل هتياور يف رمع نبا ىلع اهدر يف الإ مهللا ؛هيلع رمعل ةو يبنلا

 اهتياور ىلع ةباحصلا نم ةعامج قافتا نم نيبت دقف ؛هايإ اهميهوتو ءعامسلا ظفلب

 اهتياورو مهتياور نيب عمجلا نكمملا نم ناك نإو ءةمهارلا يه اهنأ وه هتياورك

 يف سيل اهؤطخف (8- ۷ ص) " ةلاسرلا " ىلع قيلعتلا يف هنايب يتآيس امك

 ناكل كلذ الولو اهتقيقح ىلع اهيلع ةصقلا ءافخ يف امنإو ةيآلاب لالدتسالا

 هازع ثيدحلاو -738١( ۲۱۹ /۳) دمحأل ةياور وهو هل ةدايزلاو (1514- ۱١۳ /۸) هدنع هلصأو )١(

 الو هيودرم نبال هقايسو ملسمل هلص نأ ينعي هنأكو هيودرم نباو ملسمل )0//١67( " ردلا " يف

 .[هنم].ريصقتو ماهيإ نم هيف ام ىفخي



 هب ريخأ ام ىلع ءاهب مزاجلا فقوملا وهو الآ ءاهنم ةياحصلا رئاس فقوم اهفقوم

 .ةيآلا نم ةانشتسم اهرابتعاو ةا يبنلا

 نم قلو يبنلا هرقأ ام عبتتب ءانتعالا قيقدلا هقفلا نم نأ ملعاو ءاذهل هبنتف

 دق كلذ نودبف الإو ؛مولعم وه امك قح لاب هرارقإ نأل ؛هب جاجتحالاو :رومألا

 وه اذهف ًاديعب كب بهذن الو ءصوصنلا نم ريثك يف باوصلا نع مهفلا لضي
 - ثيدحلا اذهب اولدتسي نأ مهريغو نيفلؤملا نم ريثك داتعا دقف كيدي نيب دهاشلا

 متنأ ام» : وب هلوق رهاظب نيكسمتم نوعمسي ىتوملا نأ ىلع - بيلقلا ثيدح
 نأب مهداقتعا ىلع ةباحصلا ل هرارقإل نيهبتنم ريغ «مهنم لوقأ امل عمسأب
 هل ةزجعم هنم بيلقلا لهآ ءانثتساب الإ مهيلع هدري مل هنأو .نوعمسي ال ىتوملا

 اذه نأو ءنوعمسي ال ىتوملا نأ ىلع ةجح انركذ امل هبنتلاب ثيدحلا داعف ةا

 هللاو . ماع صن لك يف نأشلا وه امك صنب الإ هنع جورخلا زوجي الف لصألا وه

 .قفوملا ىلاعت

 ام انه ركذأ نأ ديقملا نم هلعلو ةريثك ةلثمأ عونلا اذه نم ثحابلا دجي دقو

 :نالاثم امهو كلذ نم نآلا ينرضحي

 ل8 يبنلا تعمس اهنأ امهنع هللا يضر رشبم مآ نع رباج ثيدح :لوألا

 نيذلا نم دحأ ةرجشلا باحصأ نم هللا ءاش نإ رانلا لخدي ال١ :ةصفح نع لوقي

 الإ مكنم نإو# :ةصفح تلاقف . اهرهتناف هللا لوسر اي ىلب :تلاق . «اهتحت اوعياب

 رذنو اوقتا نيذلا يجنن مث# :لجو زع هللا لاق دق " : اب يبنلا لاقف «اهدراو

 ."اينج اهيف نيملاظلا

 "ةنسلا جيرخت"و )۲٠١١( " ةحيحصلا " يف جرخم وهو هريغو ملسم هاور

 .(يمالسإلا بتكملا عبط - 60)

gaye Ê A A 
 مقا



 اهنأ ىلع ليلد دورولا ةيآب اهنع هللا يضر ةصفح ةديسلا لالدتسا يفف :لوقأ

 ءمهنم حلاطلاو حلاصلا سانلا عيمجت ماع هئأو لوخدلا ىنعمب (دورولا) تمهف

 لازأف :ةرجشلا باحصأ قح يف رانلا لوخد لاو يبنلا يفن اهيلع لكشأ كلذلو

 اهرقأ ل هنأ هيفف (اوقتا نيذلا يجنن مث# :ةيآلا مامتب اهركذ نأب اهلاكشإ ةا

 يف يفتملا لوخدلا نأ هتصالخ امب اهباجأ كلذ ىلع هنأو ءروكذملا اهمهف ىلع

 مهنمو نيحلاصلاب صاخ لوألا نأو ؛ةيآلا يف تبثملا لوخدلا ريغ وه ثيدحلا

 نأ نود ةنجلا ىلإ ارورم اهنولخدي مهنأ يأ «باذعلا يفن هب دارملاو «ةرجشلا لهأ

 هسمت نم مهنم :ناقيرف مه مث سانلا عيمجل ماع رخآلا لوخدلاو «باذعب مهسمت

 عجارو اهمامت يف اهسفن ةيآلا هتحضوام اذهو كلذ فالخ ىلع مهنمو باذعب

 (5-0875؟1/5)" حيتافملا ةاقرم "و ")۲٠١/١( راهزألا قرابم "اذهل

 يف باوصلا هجو ىلإ دتهن مل هالوت امكح روكذملا رارقإلا نم اندفتساف :تلق

 ةبسنلاب اهنكلو «سانلا عيمجل هنأو لوخدلا ىنعمب اهيف دورولا نأ وهو «ةيآلا

 دقو «ميهاربإ ىلع تناك امك ًامالسو ًادرب مهيلع نوكت لب مهرضت ال نيحلاصلل

 ريثك نبا ظفاحلا هبرغتسا نكل رباجل رخآ ثيدح يف ًاعوفرم ةحارص اذه يور
 رشم مأ نع اذه هثيدح نكل ؛(4051) " ةفيعضلا ثيداحألا " يف هتلع تنيبو

 ١٣۴( /؟) ةيآلل هريسفت يف يناكوشلا ةمالعلا هيلإ لام دقو ؛هانعم ةحص ىلع لدي

 .دمتعملا وهو (174- ۱۳۸ /11) يبطرقلا هلبق نم هرهظتساو

 رصتخم " نم القن يراخبلل قايسلاو " نيحيحصلا " ثيدح :رخآلاو

 تلاق هعضاوم فلتخم نم هدئاوزو هدئاوف هيف تعمج متأ هنأل يملقب " يراخبلا

 :ةشئاع

 ٣[ /" راصنألا يراوج نم] ناتيراج يدنعو ډپ هللا لوسر يلع لخد



 ءانغي ناینغت ١١١[ 5 نابرضتو ناففدت ىنم مايأ يف 14 ناتنيق :ةياور يفو)

 اتسيلو] ."”ثاعب (مويراصنألا (تفذاقت ىرخأ يفو) تلواقت امب :ةياور يفو)

 قلو يبنلاو] ركب وبأ لخدو ههجو لوحو شارفلا ىلع عجطضاف [نيتينغمب

 :ةياور يفو) ةرامزم :لاقو (امهرهتناف :ةياور يفو (ينرهتناف[١١ /7 هبوثب شغتم

 ةو هللا لوسر (تيب يف ناطيشلا ريمازمأ :ةياور يفو) دنع ناطيشلا (رامزم

 نع اب يبنلا فشكف :ةياور يفو) إب هللا لوسر هيلع لبقأف ؟[(نيترم)]

 :لاقف (ههجو

 امهتزمغ لفغ املف . " [انديع اذهو اديع موق لكل نإ [ف] ركب ابأ اي] امهعد

 .(" رصتخملا نم 004 مقر) . " اتجرخف

 يف قيدصلا ركب يبأ لوق ركني مل ا يبنلا نأ ثيدحلا اذه يف دجنف :تلق

 كلذ ىلع هرقأ لب نيتيراجلل وأ هتنبال هرهن الو " ناطيشلا رامزم " هنأ فدلاب ءانغلا

 ؟كلذب ركب وبآ ءاج نيأ نمف رکنمب سیلو فورعم كلذ نأ ىلع هايإ هرارقإ لدف
 تالآو ءانغلا ميرحت يف ةريثكلا هثيداحأو ةا يبنلا ميلاعت نم هب ءاج :باوجلا

 نم نافهللا ةثاغإ " هباتك يف ةيزوجلا ميق نبا ةمالعلا اهنم ةفئاط ركذ دقو «برطلا

 (11) " ةحيحصلا " يف اهضعب تجرخو (؟717- ۲9۸ )١/ " ناطيشلا دئاصم

 ناك ام رمألا نم ةنيب ىلع هنوكو كلذب ركب يبأ ملع الولو (7707) " ةاكشملا "و

 ناك هنأ ريغ :ديدشلا راكنإلا اذه لئمب هتيب يفو ب يبنلا يدي نيب مدقتي نأ هل

 امهعد " :هلوقب ا يبنلا هل هنيبف ديع موي يف زوجي هركنأ يذلا اذه نأ هيلع ًايفاخ

 هب ًاملسم ماعلا ركب يبأ راكنإ يقبف " انديعاذهو اديع موق لكل نإف ركب ابأ اي

 ثالعب ةرجهلا لبق جرزخلاو سوألا نيب هدنع برحلا تعقو نصح مسا وهو همدعو فرصلاب )١(

 .[هتم]. نینس

A۲ 
 ہا



 ةدراولا تافصاوملاب حابم وهف ديعلا يف ءانغلا هنم ىنثتسا هنكلو «هايإ ةا هرارقإل

 .ثيدحلا اذه ىف

 ركب اب رقأ كلذك :ىتوملا عامس هراكنتسا ىلع رمع رقأ امك 4, هنأ نيبتف

 لخدأ كلذك ءًاصيصخت لوألا ىلع لخدأ هنأ امكو ؛ناطيشلا رامزم هراكنتسا ىلع

 نمو «ديعلا موي يف روكذملا ءانغلا ةحابإ ىضتقا ًاصيصخت اذه ركب يبأ لوق ىلع

 امك مايألا لك يف ةحابإلا ثيدحلا نم ذخأ ِهاَنيَب يذلا رارقإلا ةظحالم نع لفغ

 ىلع هب لدتسا هنإف «مزح نبا هيف مهفلسو نيرصاعملا باتكلا ضعبل كلذ ولحي
 - ٩۸ ص) يهالملا يف هتلاسر يف لاق هنإف رهاظلا ىلع هنم ًادومج اقلطم ةحابإلا

 ملو هيلع ركنأف " ناطيشلا رامزم :ركب يبأ لوق ةو هللا لوسر عمس دقو 49

 0, امهءانغ نيتيراجلا ىلع ركني

 هلوق هيف امنإو روكذملا راكنإلا ثيدحلا تاياور لك يف سيل هنأ عقاولاو

 عقو ول لوألا راكنإلا نإف نيرمألا نيب ريبك قرفو " . . . امهعد " :ركب يبأل هل
 رقأ تاو يبنلا نإ :كلذ ىلع ةدايز لوقن لب ءرهاظ وه امك سكع الو رخآلا لمشل

 نأ دعب " نافهللا ةثاغإ " يف ميقلا نبا لاق دقو هنايب قبس امك روكذملا ركب يبأ لوق

 :(501/ )١/ ثيدحلا ركذ

 ؛امهرقأو ناطيشلا رامزم ءانغلا هتيمست ركب يبأ ىلع ةا هللا لوسر ركتي ملف

 ثاعب برح موي يف ليق يذلا بارعألا ءانغب ناينغت نيتفلكم ريغ ناتيراج امهنآل

 .ديع موي مويلا ناكو برحلاو ةعاجشلا نم

 الف ديع موي يف كلذ ناك نكلو «قحف نيتيراجلا ىلع ركني مل إب هنأ امأو

 " امهعد " :هلوقب امهيلع ركني ال نأب ركب ابأ اپ رمأ امل :ًايناثو . الوأ هريغ لمشي
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 ةلع نأ ىلع لدت ةيليلعت ةلمج هذهف " . . . ًاديع موق لكل نإف " :هلوقب كلذ عبتأ

 لولعملا عم رودت ةلعلا نأ مولعملا نمو ءريبعتلا حص اذإ ةيديعلا يه ةحابإلا

 وه امك هيف ءانغلا حبي مل ديع موي نكي مل نأب ةلعلا هذه تفتنا اذإف ءًامدعو ًادوجو

 ليلدب لوقي ال هنأ هنع فرع امك ةلعلا ليلدب لوقي ال هلعل مزح نبا نكلو ءرهاظ

 عضوم ام ريغ يف ةيميت نبا مالسإلا خيش اميس الو ءاملعلا هيلع در دقو «باطخلا

 ." هسرهف " نم يناثلا دلجملا عجارف " ىواتفلا عومجم " نم

 ءاش نإ كلذ نم سأب الو ءانغلا عامس يف ةشئاع ثيدح ىلع مالكلا لاط دقل

 يبنلا رارقإ ملعلا بلاط ةظحالم نأ وهو «مهمو حضاو هنم دهاشلا نإف ؛ىلاعت هللا

 ناك اذكهو ءاهنودب هيلإ لصيل ناك ام مهفلاو هقفلا نم ًاباب هيلع حتفي ام مآل يَ
 ال ىتوملا نأ ىلع حيرص ليلد هنأ قبس امب نيبت دقف بيلقلا ثيدح يف رمآلا

 هلالدتساو مهعامس رمع راكنتسال ةا يبنلا رارقإ انتظحالم نم كلذو «نوعمسي

 لاوقأ ىلإ تفتلي نأ اذه دعب دحأل زوجي الف (ىتوملا عمست ال كنإ# ةيآلاب هيلع
 هنيب يذلا نآرقلا فالح هنإف .نوعمسي ىتوملا نأب نيلئاقلا نيفلاخملا

 . قلاع لوسرلا

 :عبارلا ليلدلا

 يتمأ نع ينوغلبي ضرألا يف نيحايس ةكئالم هلل نإ» : لاو يبنلا لوق

 .مالسلا

 مالس عمسيال ب يبنلا نأ يف حيرص هنأ هب لالدتسالا هجوو :لوقأ

 وه امك هيلإ هغلبي نم ىلإ ةجاحب ناك امل هسفنب هعمسي ناك ول ذإ ؛هيلع نيملسملا

 )١( هنم].حيحص ثيدح وهو [.
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 وهنأ ىلوآلابف كلذك رمألا ناك اذإو :ىلاعت هللا ءاش نإ دحأ ىلع ىفخي ال رهاظ

 نم هريغ مالسلا عمسي ال نألف كلذك ناك اذإو «مالكلا نم مالسلا ريغ عمسي ال

 .ىرحأو ىلوأ ىتوملا

 ليلدالو «هربق دنع إو هيلع ملس نم ىتح لمشي قلطم ثيدحلا نإ مث

 كلذ يف يورملا ثيدحلاو «هنع اديعب هيلع ىلص نم نيبو هنيب قيرفتلاب حرصي

 .(۸۰ ص) قيلعتلا يف هنايب يتأيس امك عوضوم

 لضف وهف - وجرأ امك - ًاباوص ناك اذإف يلبق دحأل هرأ مل لالدتسالا اذهو

 رئاسو يل هرفغي نأ لأسأ ىلاعت هللاو «يسفن نم وهف أطخ ناك نإو ةمعنو هللا نم

 .يبونذ

 :نيفلاخملا ةلدأ

 ةلأسملا نأ ءاملعلا نع ةلاسرلا ىف ىتأتس ىتلا لوقنلا نم رهظي :ليق نإف

 .اهيلإ اودنتسا ةلدأ اهيف نيفلاخملا نأ دب الف ةيفالخ

 هنأش ناك امك ًاماع ًاقلطم ًاعامس عمسي تيملا نأب حرص نم اهيف رأ مل :لوقأف

 اهب تبثي ةلدأب لدتسي مهضعب تيأر امنإو «هب لوقي ًاملاع نظأ الو ؛هتايح يف

 :ناثيدح ادنس هب اولدتسا ام ىوقأو «ةلمجلا يف مهل ًاعامس

 لهأب صاخ هنأ هنايب قيس امم تفرع دقو مدقتملا ردب بيلق ثيدح :لوألا

 ةهج نم نوعمسي ال مهنأ ىتوملا يف لصألا نأ ىلع ليلد هنأو ؛ةهج نم بيلقلا

 .ةداعإلل ىعاد الف ةداعلل ًاقرخ ناك مهعامس نأو «ىرخأ

 :ةياور يفو . «اوفرصنا اذإ مهلاعن عرق عمسيل تيملا نإ» :ثيدح :رخآلاو

 هاتأ مهلاعن عرق عمسيل هنإو هباحصأ هنع ىلوتو هربق يف عضو اذإ دبعلا نإ)

 Ao ي م م ممم



 ."تايآلا " نم ۲ ماز/ هك مد ص رظنا) ثيدحلا (...ناکلم

 الف " هلاؤسل هيلإ نيكلملا ءيجمو هربق يف هعضو تقوب صاخ ىرت امك اذهو

 " تايآلا " يف يتأيس امك هريغو مامهلا نباك ءاملعلا هلمح كلذ ىلعو ءهيف مومع

 VT 0۹ ۰٥٦) ص )

 اهدحأ يفو ءاهديناسأ حصت ال نكلو ىرخأ ةلدأ عونلا اذه نم مهلو

 «عامسلا يف سيل اهرئاسو «رئازلا نم مهيلع مالسلا نوعمسي ىتوملا نأب حيرصتلا

 امك ضعب نم افعض دشأ اهضعبو «ةفيعض اهلكو ءدحأ ءادهشب صاخ اهضعبو

 .(69 ص) قيلعتلا يف هارتس

 " حورلا " يف هللا همحر ميقلا نبا لوق ةلدألا نم مهل تيأرام برغأو

 ؟ل مآ مهمالسو ءايحألا ةرايز تاومألا فرعت له :ىلوألا ةلأسملا تحت (۸ص)

 :هصن ام هيف ءاج ليوط مالكب باجأف

 حص امل هب نورعشي مهنأ الولو ءًارئاز مهيلع ملسملا ةيمست اذه يف يفكيو

 اذه (!) هراز :لاقي نأ حصي مل هراز نم ةرايزب ملعي مل نإ روزملا نإف ؛ًارئاز هتيمست

 مالسلا نإف اضيأ مهيلع مالسلا كلذكو «ممألا عيمج دنع ةرايزلا نم لوقعملا وه

 اوراز اذإ هتمأ اب يبنلا مَع دقو (!) لاحم ملسملاب ملعي الو رعشي ال نم ىلع

 .رايدلا لهأ مكيلع مالس :اولوقي نأ روبقلا

 مل نإو دريو لقعيو بطاخيو عمسي دوجومل ءادنلاو باطخلاو مالسلا اذهو

 ." درلا ملسملا عمسي

 :قيفوتلا ىلاعت هللابو لوقأ

 يلقعلا لالدتسالا اذه لثم يف لوخدلا نم هانغأ ناك امف ميقلا نبا هللا محر



 ملو هنع مالكلا اذه لقت ًالقان نأ ول هللاوف ءاذهك يبيغ رمأ يف هل لاجم ال يذلا

 دعاوقلاو ةيملعلا لوصألا نع هدعبو هتبارغل ؛هتقدص امل هيلع يسفتب انآ فقأ

 مالكب ءيش هبشأ وهف «ةيميت نبا مامإلا هخيش نمو هنماهانملعت يتلا ةيفلسلا
 «قولخملا ىلع قلاخلاو ءدهاشلا ىلع بئاغلا نوسيقي نيذلا نييسايقلاو نييئارآلا

 اذهلو «عدبلاو مالكلا لهآ ىلع هلاثمأ ميقلا نبا در املاط دساف لطاب سايق وهو

 هبلط لوأ يف هفلأ هلعل وأ هيلإ " حورلا " ةبسن ةحص نم ريبك كش يف ينإف هريغو

 .ملعأ هللاو . ملعلل

 :نيرمأب هيرطش يف دودرم همالك نإ مث

 هنأو جحلا يف تيبلا روزي ناك ص يبنلا نأ " حيحصلا " يف تبث ام :لوألا

 ةضافإلا فاوط ةيمست مولعملا نمو ًايشامو ًابكار ءابق روزي ةنيدملا يف وهو ناك

 رئازلا ةرايزب امهنم لك رعشي ءابقو تيبلا نأب :لوقي دحأ نم لهف . ةرايزلا فاوطب
 ؟هترايزب ملعي هنأ وأ

 " :مهلوقب ةالصلا دهشت يف ص يبنلل ةباحصلا ةبطاخم وهف :رخآلا امأو

 يفو هدجسم يف هنع ًاديعبو هنم ًابيرق هفلخ مهو " . . . . يبنلا اهيأ مكيلع مالسلا

 مالسلاف الإو هب هنوبطاخي نيح مهب رعشيو مهعمسي ناك هنإ :لاقيفأ «هدجسم ريغ
 .(95- 90) ةحفصلا ىلع ينآلا قيلعتلا رظناو . ًارفغ مهللا ؟لاحم هيلع

 يف وهو هتافو دعب هعمسيفأ هتايح ديق يف باطخلا اذه عمسي ال ناك اذإو

 ليلدلا يف هنايب قبس امك هعمسي الو هغلبي هنأ تبث دقو اميس ال ىلعألا قيفرلا
 ؟(75 ص) عبارلا

 هلثمف ؛رظنلاو طابنتسالا ىلع ينبم لالدتسا هنإ :لاقي نأ كلذ در يف يفكيو

 عدل



 فلاخم وهو فيكف ءرثألاو صنلل افلاخم نكي مل اذإ هب دادتعالا نكمي دق

 ثيدح اهنم ةصاخبو «فلس امك ةينغو ةيافك هيف طقف اهنم دحاو ؛:ةدع صوصنل

 نذإ ةميق الف «نوعمسي ال ىتوملا نأ رمعل ص يبنلا رارقإ هيفو ءردب بيلق
 هللا رهن ءاج اذإو ءرظنلا لطب رثآلا ءاج اذإ " :ليق امك رمألا نإف روكذملا طابتتسالل

 ." لقعم رهن لطب
 ال مهو مالسلاب ىتوملا ةبطاخم هجو نع - اذه دعب - ئراقلا لءاستي دقو

 اميف ىلاعت هللا همحر فلؤملا ركذ ام ىلإ ئراقلا ليحأ هنع ةباجإلا يفو ؟هنوعمسي

 نع ةينغو ةيافك كلذ يف نإف (45- 45 ص) اهيلع هتقلع امو ةلاسرلا نم يتأي

 .ةداعإلا

 ةيفنحلا ةمئأ لاوقأو ةنسلاو باتكلا نم ةلدألا نأ :قيقحتلاو ثحبلا ةصالخو

 اذه نأو .نوعمسي ال ىتوملا نأ ىلع - ًاطوسبم باتكلا يف هارتس امك - مهريغو

 «لاعنلا قفخ ثيدح يف امك لاوحآلا ضعب يف نوعمسي مهنأ تبث اذإف ءلصألا وه

 كلذ لعجي نأ يغبني الف بيلقلا ثيدح يف امك ام تقو يف عمس مهضعب نأ وأ

 ال ةيئزج اياضق اهنإف الك "مهضعب لعف امك نوعمسي ىتوملا نإ لاقيف ًالصأ
 هنم ينثتست نأ بجي هنأ قحلا لب ءروكذملا لصألا اهب ضراعي ةيلك ةدعاق لكشت

 ملع يف ررقملا وه امك ءماعلا نم صاخلا وأ ءرثألا نم لقألا ءانثتسا ةدعاق ىلع

 ثحب دعب" يناعملا حور " يف يسولآلا ةمالعلا لاق كلذلو هقفلا لوصأ

 :(عهه /5) ةلأسملا هذه يف ضيفتسم

 دروام عامسب لوقلا ىلع رصتقيف ةلمجلا يف نوعمسي ىتوملا نأ قحلاو

 .[هنم].(575 /5) " ءاوضألا " رظنا )١(
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 ىلع يلبنحلا برج نبا ظفاحلا لاق امك ملعلا لهأ نم فئاوط بهذم اذهو

 :هللا همحر نيتلا نبا هلاق ام نسحأ امو ١٠١( ص) ةلاسرلا ىف ىتأيس ام

 نم سيل ام عامسإ ىلاعت هللا دارأ اذإ نكل «كش الب نوعمسي ال ىتوملا نإ"

 لاقف# :هلوقو ةيآلا *...ةنامآلا انضرع انإ# :ىلاعت هلوقل عنتمي مل عامسلا هنأش

 .(۷۲ ص) ىتأي اميف فلؤملا هلقن امك . ةيآلا €...اهرك وأ اعوط ايتثا ضرأللو اهل

 كانه قبي مل هنأ نيبت دقف نوعمسي ال ىتوملا نأ ميركلا ئراقلا اهيأ تملع اذإف

 امك ءايحأ مهو هيلع نيرداق اوناك ام بلطب ولو ىلاعت هللا نود نم مهتادانمل لاجم

 ناك نم ةادانم نأو .ءادتلا نوعمسي ال مهنوك مكحب ١7 -7١( ص) يف هنايب مدقت

 لئاقلا ميظعلا هللا قدصو نيدلا يف لالضو لقعلا يف ةفاخس هدم بلطلاو كلذك

 موي ىلإ هل بيج ي ال نم هللا نود نم اوعدي نمت لضأ نمو# :ميركلا هباتك يف

 ميتدابعب اوناكو ءادعأ مهل اوناك سانلا رشح اذإو . نولفاغ مهئاعد نع مهو ةمايقلا

 .(-ه فاقحألا)# نيرفاك

 .(8-58/ ص)'" تاومألا عامس مدع يق تانيبلا تايآلا قيقحت"

 هنم باب 761 ١[

 :[لاق هنأ لِي يبنلا نع يور]

 نم روبقلا لهآ اي مكيلع مالسلا :لقف (روبقلا لهآ ينعي) مهيلع تررم اذإ)

 ال نكلو «نوعمسيو :لاق ؟نوعمسيو هللا لوسراي :نيزر وبأ لاقف .نوقحال



 .(ةكئالملا

 .(ركنم)

 :[ مامإلا لاق]

 " نئسلا " يف يسدقملا ينغلا دبعو (22794) " ءافعضلا " يف يليقعلا هجرخأ

 نب دمحم انثدح يشرقلا نامثع نب كلملا دبع نب ريشب نب مجنلا نع (؟ :۹۲ ق)

 نإ :هللا لوسر اي :نيزر وبأ لاق " :لاق ةريره يبأ نع ةملس يبأ نع ثعشألا

 .هركذف " :لاق ؟مهيلع تررم اذإ هب ملكتأ مالك نم لهف «رباقملا ىلع يقيرط

 ةياورلاو بسنلا يف لوهجم ثعشألا نب دمحم ":هلةدايزلاو يليقعلا لاقو

 لهأ اي مكيلع مالسلا " امأو .دائسإلا اذهب الإ فرعي الو «ظوفحم ريغ اذه هثيدحو

 نم دانسإلا اذه ريغب ىوريف " نوقحال مكب هللا ءاش نإ انإو " هلوق ىلإ " روبقلا

 ." ظوفحم ريغ ثيدحلا رئاسو «حلاص قيرط

 .ًاليدعت الو ًاحرج هيف ركذي ملو ١( /5) متاح يبأ نبا هدروأ ريشب نب مجنلاو

 وهف اهنودب امأو ءاهب لوهجملا اذه درفتل ءركتم ةدايزلا هذهب وهف :تلق

 " يباتك يف جرخم وهو «ةديربو ةشئاع ثيدح نم ملسم هجرخأ حيحص ثيدح

 نأ ىلع ةنسلاو باتكلا ىف ليلد دجوي ال هنإف ءًاضيأ نتملا ةركنم ةدايزلا هذهو

 :ىلاعت هلوقك .نوعمسي ال مهنأ ىلع لدت صوصنلا رهاوظ لب «نوعمسپ ىتوملا

 :دجسملا يف مهو هباحصأل هي هلوقو «روبقلا يف نم عمسمب تنأ امو#

 .اهعمسأ :لقي ملف «...ينغلبت مكتالص نإف ءةعمجلا موي ةالصلا نم يلع اورثكأ»

 نع ينوغلبي نيحايس ةكئالم هلل نإ» :رخآلا ثيدحلا يف امك ةكئالملا هغلبت امنإو

 ۹ ہا



 .حيحص دنسب دمحأو ىئاسنلا هاور .«مالسلا ىتمأ

 هنإ ىتح هباحصأ بهذو ىلوتو «هربق يف عضو اذإ دبعلا» : لاب هلوق امأو

 سيلف يراخبلا هاور ثيدحلا «..هل نالوقيف :هادعقأف ناكلم هاتأ مهلاعن عرق عمسيل

 وه امك نيكلملا لاؤس ىلع بيجيل هيلإ حورلا ةداعإ ةلاح يف عامسلا الإ هيف
 لهأل هتادانم نع هلأس امنيح رمعل ةو هلوق هوحنو .ثيدحلا قايس نم حضاو

 الإو «بيلقلا لهأب ًاضيأ صاخ وه «مهنم لوقأ امل عمسأب متنأ ام» :ردب بيلق
 هنع هللا يضر رمع هدمتعا يذلا وه لصألا اذهو «نوعمسي ال ىتوملا نأ لصألاف

 لب كلب لوسرلا هركدي ملف ءاوفيج دق اداسجأ يدانتل كنإ : ةو يبنلل لاق نيح

 يذلا لصألا كلذ هل ححصل كلذ ال ولو ءةصاخ ةيضق هذه نأب هملعأ امنإو «هرقأ

 ءاذه هل نيبي مل املق ءرمع نظي امل افالخ نوعمسي ىتوملا نأ هل نيبو ؛هيلع دمتعا

 .نوعمسي ال ىتوملا نأ اعرش ررقملا نم نأ ىلع كلذ لد ءانركذ امك هيلع هرقأ لب

 .ةصاخ ةيضق هذه نأو

 نم مهلاثمأو نيكرشملا ىلع نيبملا لالضلا قرط نم قيرط دسني نايبلا اذهبو

 نيمعاز هلا نود نم مهنوعديو نيحلاصلاو ءايلوألاب نوثيختسي نيذلا «نيلاضلا

 ولو ؛مكءاعد اوعمسياال مهوعدت نإ " :لوقي لجو زع هللاو «مهنوعمسي مهنأ

 ." ريبخ لثم كئبني الو مككرشب نورفكي ةمايقلا مويو «مكل اوباجتسا ام اوعمس

 مدع يف تانيبلا تايآلا " باتكل يتمدقم ماهلا ثحبلا اذه مامتل عجارو

 .يسولآلل " تاداسلا ةيفنحلا دنع تاومألا عامس

 .( 585-585 /۳)" ةفيعضلا"

 مك حل



 هنم باب ١[ ءالك]

 ةحص ام..لاعنلا عرق عمسي ثيملا نأ ثيدح ىتوملا عوضومل ةبسنلاب :لاؤس

 ؟ثيدحلا

 اذإ» :يراخبلا حيحص يف جرخم هنأل ؛حيحص ثيدح اذه :الوأ :خيشلا

 «نوربدم هنع مهو مهلاعن عرق عمسيل هنإ هنع سانلا فرصناو هربق يف تيملا عضو

 هنأل ؛ةماعلا ةدعاقلا نم ىنثتسم اذه :يأ ؛كاذك اذه نكل «حيحص ثيدحلا اذه

 الو صيصخت كيطعي ثيدحلا سفن «عمسي نيح لك يف سيل وهف "نيح" :لوقي
 نيحإل «تقو :ينعي ؟نيح ىنعم ام نيح ..نيح مهلاعن عرق عمسي ؛مومعلا كيطعي

 ..تانالعإلا ىف الثم :ىنعي ةغالبلا هجو ىلع لمحي الأ :ةلخادم

 .كمالك ددح يخأ اي لمحي يذلا وه ام :خيشلا

 وهام ةقش نع نالعإ يف الثم مهلاعن عرق نوعمسي مهنأ ىتح:ةلخادم

 اهيف نمل حمسي عضوم يف اهنكلو رحبلا ىرت ال يه ءرحبلا ىرت ةقش ؟لوبقم

 يف اّيح نأ ول ؛مهيلإ لصي توصلا نأ ..مهنأ ىلع لمحي ىنعملا انهف «رحبلا ةيؤرب

 ؟نوعمسي ام لاعنلا عرق امأ :خيشلا

 ؟معن :ةلخادم

 ہا ا



 ..ملعأ هللاو روصتأ انأ :ةلخادم

 ؟لاعتلا عرق نوعمسي ال مهنأ :ينعت كنم مهفأ ىتح كلأسأ انأ :خيشلا

 .ملعأ هللاو اذه ىلع ىنعملا لمحي دق :ةلخادم

 لئاسلا ركذأ انآ مث ؟ةدقدقلا نم هديفتست يذلا ام «لمحي ال دقو :خيشلا

 همدعو ريدقتلا نيب رمألا راداذإ :اًدج ةمهم ةيوغل ةدعاقب نيرضاحلا رئاسو

 ةيبرعلا ةلمجلا وأ ةرابعلا رسفن نأ انتكمأ اذإ :ىرخأ ةرابعب ءريدقتلا مدع لصألاف

 اهرسفن نأ اننكمأ اذإ ةيبرع ةلمج يأ وأ كلَ هللا لوسر ثيدح نم وأ هللا مالك نم

 وأ ةيعرشلا ةنيرقلا تماق اذإ الإ زاجملا ىلع اهريسفت زوجي الف ءةقيقحلا ىلع
 وأ ثيدحلا وأ ةيآلا ريسفت ىلإ انرطضت يتلا ةنيرقلا تدجو :لاقي كاذنيحف ةيلقعلا

 دوجو نودب رمألا راد اذإ نكل ةقيقحلا ىلع سيلو زاجملا ىلع ةيبرعلا ةلمجلا

 سيلو ةقيقحلا لصألاف زاجملا ىلع وأ ةقيقحلا ىلع ةلمجلا ريسفت نيب ةنيرق

 «ريمألا ءاج :لئاق لاق اذإ «ساتلا نيب اهلامعتسا تدسفو ةغللا تدسف الإو «زاجملا

 ريدقتب فورعم يبرع ريبعت اذهو ؟ريمألا مداخ ءاج مهفي نأ عماسلل زوجي لهف

 :لئاقلا لوق لوآتي نأ عماسلا رطضي ام كانه سيل هنأل ؛زوجي ال «فوذحم فاضم

 ول هرخآ ىلإ وأ وأ هبثان ءاج وأ «همداخ ءاج امنإو ريمألا سيل ال :ينعي ريمألا ءاج

 .ةيبرعلا ةغللاب سانلا نيب مهافتلا دسفل بابلا اذه حتف

 نم نولوقي نيذلا ةيفوصلا ةالغ ىلع ءاهقفلاو ءاملعلا در نم ناك انه نمو

 يف ةحيرص تارابعب نوملكتي نيذلاو «دوجولا ةدحوب ءاملعلا دنع فرعي امب ةهج

 نولوأتيف لطابلاب ةيفوصلا كئلوأ نع نوعفادملا ينآيف دوجولا ةدحو يفو رفكلا

 هذهب ءالؤهل لوقن نحنف «ةعيرشلا عم فاطملا ةياهن يف قشتي اًليوأت مهمالك
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 يأب ينتئا :مهضعبل ةرم تلق ىتح «رفك مالكلا اذه نأ لوقن نأ نكمي ال :ةقيرطلا

 هتقيرط ؟اًصلاخ اًديحوت اهلعجأ كتقيرط ىلع انأو ةرابعلا رهاظ يف رفك يه ةلمج

 :لالضلا يف قرغملا مهلئاق لاق امم اًلثم .صوصنلا ليوأت ؟يه ام

 ةسينك يف بهار الإ هللا امو 2 انهلإ الإ ريزنخلاو بلكلا امو

 ىلإ ..انه ىلإ الإ :يأ ءانهلإ الإ ريزتخلاو بلكلا امو :ليوأت يف نوفلكتي

 هؤارجإ نكمي ليوأتلا اذه لثم كلذلو !؟ليوأتلا اذه ام ءرج فرح :ىلإ ..انه

 ام ء«ضرألاو تاومسلا قلخ [نوعرف] :لئاق لاق ول :لوقأ انأ اًلثم ءةرابع يأ ىلع

 فاضم ريدقت ةغللا يف فورعم اذه ء[نوعرف] بر وهو :ةيفوصلا ةقيرطب اًديحوت

 اًهيف اَنْلَبْقَأ تلا َيِعْلاَو اًهيف اَنُك يتلا َةيْرَقْلا لَأْساَو# :ىلاعت هلوق دح ىلع «فوذحم

 ءاهلهأ امنإ ال ؟اهرجش ..اهناطيح ؟اذام ةيرقلا لأسا (١8:فسوي)#َنوُقِداَصَل اَّنإَو

 ىلإ هب يحوي هسفن ىبرعلا بولسألا ءفوذحملا فاضملا اذه نكل «ريعلا كلذك

 اذه ةيمست كلذلو ءال ؟ةيرقلا ... انه دوصقملا !ىرت اي لءاستي ال اًدحأ نإف عماسلا

 هتلاسر يف هللا همحر ةيميت نبا هعفدي امم زاجم اذه نأ ةيبرعلا ةغللا يف ريبعتلا

 باب نم زاجم اهنأي ةصاخ ةرابعلا هذه ةيمست :لوقي ءزاجملاو ةقيقحلاب ةصاخلا

 هذه نم نومهفي اوناكام برعلاف الإو «ئراط حالطصا اذه فاضملا فذح

 .فاضملا فذحب زاجملاب هنومسي يذلا وه اًدحاو ىّنعم الإ ةرابعلا

 ىف نيرخأتملا ةقيرط ىلع «بازيملا لاس :ىبرعلا بولسألا ىف الغم كلذك

 :ينعي «بازيملا لاس :ةرابعلا هذه ةقيقح ءزاجمو ةقيقح ىلإ مالكلا ميسقت

 اذإ برعلا نم نم نكل «بازيملا لاس التاس راصو باذ ةرارحلا ةدش نم بازيملا

 انه ءال :نولوقيف ؛ةقيقح هنومسي يذلا ىنعملا هنهذ ىلإ ردابتي ةرابعلا هذه عمس



 ىنعملا وه لاثملا اذه يف اًراجم هنومسي يذلا ىنعملا اذه ءزاجملا دوصقمل

 ٍلَأْاَّو# لثم «بازيملا ءام لاس :ينعي «بازيملا لاس ؛هنم دارملا ةقيقحلا

 .ةيميت نبا اهركذي ةريثك ةلثمأ اذكهو ءاّمامت (8؟:فسوي)4ةَيوَقْل

 لوقي امتيحف ءاملا هيف يرجي يذلا دودخألا وه رهنلا ءرهنلا ىرج :الثم اهنم

 مهنم عماسلا الو ءام نودب هسفن دودخألا ىرج ينعي وه ال ءرهنلا ىرج :يبرعل

 اهنأب ريباعتلا هذه ةيمست :اَذإ ءرهنلا ءام ىرج :يأ ؛هدارأ يذلا الإ مهفي برعلا نم

 ةرابعلا نم رهاظلا ىنعملا جرخي يذلا وه زاجملا ءأطخ اذه :ةيميت نبا لوقي زاجم
 لأسا وه ددحم دحاو ىنعم الإ رخآ ىنعم ال انه نكل «ةنيرق دوجول رخآ ىنعم ىلإ

 انه نم «هؤام :يأ ءرهنلا ىرج ..هؤام :يأ «بازيملا لاس ..اهلهأ :ينعي «ةيرقلا

 ثيداحأو تافصلا تايآ نولوأتي نيذلا نيرخأتملا ىلع درلا ىلإ ةيميت نبا لصي

 ام نكل ءزاجملا قيرط كولس وهو ليوأتلا قيرط باكترا ىلإ ءوجللاب تافصلا
 ةقلعتملا ثيداحألا كلتو تايآلا هذه نم يناعملا مهف كرت ىلإ مهرطضي يذلا

 نومدقتملا اًعيمج نولوقي مهو اميس ال ؟اهقئاقح ىلع رسفت نأ تافصلاب اهلك
 .اهتقيقح ىلع رسفت نأ ةرابع لك يف لصألا :نورخأتملاو مهنم

 ءاج ءال «؟:رجفلا)(اَقَص امص ُكّلُئاَو كبَر َءاَجَوأل :ىلاعتو كرابت هلوق اًلثمف
 فوذحم فاضم يأ ءاج كبر ةمحر تءاج :اًذِإ .مهفلا اذه زوجي ال كبر

 َءاَجّوإ# :هباتك يف قحلا قطن امك قحلا :لوقن نحن «سقف كلذ ىلعو «هنومدقي

 .يردن ام ؟ءيجي فيك نکل (17:رجفلا)4 كبَر

 انضرعت ةبيرق ةبسانم يف نحنف ءاثيدحو اًميدق ءاملعلا هقرط ثحبلا اذهو
 ىلع وه هب رسفي نأ يغبني ام لوأ يبرعلا مالكلا نأ :ةصالخلا اشيا هلثمل

 مهو مهلاعن عرق عمسيل هنإف هربق يف تيملا عضو اذإلا :مالسلا هيلع هلوقف «ةقيقحلا

 4 | ا ا



 وه :تنأ تلقام فالخ لوقأ انآ لب :لاعنلا عرق عمسي ةقيقحلا ىلع «نيربدم هنع

 ام صن ءاج اذإف انآ مكل انحرش امك نوعمسي ال ىتوملا نأ لصألا نأ مادام نکل

 يف نيكرشملا كئلوأ :لوقن ءةدعاقلا نم هينثتسن ام اًعامس ام ىتوم وأ تيمل يطعي

 ثيداحأ نم مهلوح يرجي ناك ام نكل :مالسلا هيلع لوسرلا لوق اوعمس بيلقلا

 ام ءاهيف حاورأ ال اًداسجأ يدانتل كنإ !هللا لوسر اي :رمع لاق امنيحو ةباحصلا

 فقويف لوسرلل ةزجعم لوسرلا لوقل مهعامس نآل ؛رمع لوق اوعمس مهنأ لوقن

 ىلع ديزن امو «طقفو مهلاعن عرق تيملا عمسي ثيدحلا اذه يف كلذك ءاهدنع

 :نينثا نيببسل كلذ

 رومألا نأ :اًريخأو اًيناث .نوعمسي ال ىتوملا نأ ءلصألا فالخ هنأ :ًالوأ

 صنلا دنع فوقولا قحلاو ءاّدبأ اهيف عسوتي ال خزربلا يف بيغلا نم اذهو ءةيبيغلا

 ..هيلع دّيَرَتلا مدعو

 ٤۷: ٥١: * ٠(. /؟) "تثارامإلا ىواتفو ةلئسأ"

 ؟ءايحألا لاحب ملع ىلع تاومألا له باب 73 ١[

 :[لاق هنأ ولا يبنلا نع يور]

 :ءايبنألا ىلع ضرعتو هللا ىلع سيمخل | مويو نينثالا موي لامعألا ضرعت»

 اضايب مههوجو دادزتو مهتانسحب نوحرفيف «ةعمجلا موي تاهمألاو ءابآلا ىلعو

 .«مكتاومأ اوذؤت الو هللا اوقتاف ءاقارشإو

 :[لاق مث هعضو مامإلا نيب مث]



 " ريغصلا عماجلا " يف ثيدحلا اذهل هداريإب ءاسأ دق يطويسلا نأ ملعت هنمو

 لاوحأب ملع ىلع تاومألا نأ " يواحلا " يف هب مزج ام ىلع هب هداهشتسابو

 ءيشب جتحي ال :ىرخأ ثيداحأ ةلأسملا هذه يف قاس دقو ! هيف مه امبو «ءايحآلا

 "..تاومألا نم مكرئاشعو مكبراقأ ىلع ضرعت مكلامعأ نإ ":ثيدح لثم اهنم

 )۸٦۷(. ىضم دقو «ثيدحلا

 .(51/7 /۳)" ةفيعضلا"'

 ملس نم مالس هتوم دعب ا يبنلا عمسي له باب ]١47[

 ؟هعمس نوكي نأ مالسلا ص هدر نم مزلي لهو؟هيلع
 :[مامإلا لاق]

 يبأ ثيدحو «هربق دنع هيلع مَّلس نم مالس ص هعامس ىلع ًاليلد دجأ مل

 مالسلا هيلع درأ ىتح يحور يلع هللا در الإ يلع ملسي دحأ نم ام " :وهو] :دواد

 احيرص سيل [(75757) " ةحيحصلا " يف خيشلا هنيب امك نسح هدانسإو"

 .كلذ يف

 11٠١(. ص)"تاومألا عامس مدع يف تانيبلا تايآلا قيقحت"

 هنم باب 1 ١[

 :[لاق هنأ ليَ يبنلا نع يور]

 كلم اهب لكو ايئان يلع ىلص نمو «هتعمس يربق دنع يلع ىلص نم»

 . اًاعيفش وأ ًاديهش هل تنكو هترخآو هايند رمأ اهب يفكو «ينغلبي

 مك يصل



 :[مامإلا لاق]

 ناكول وهو :ثيدحلا ىلع مدقتملا همالك بقع ةيميت نبا خيشلا لاق :ةدئاف

 امك كلذ عمسي هنأ هيف سيل ءًایئان هيلع یلص نم ةالص هغلبي هنأ هيف امنإف ًاحيحص

 لهأ نم دحأ هلقي مل اذه نإف «(يئانخألا ديري) ضرتعملا اذه نع الوقنم هتدجو

 :لاهجلا نيرخأتملا ضعب هلوقي امنإو :ثيدحلا نم ءيش يف فرعي الو ؛ملعلا

 لوقلاف هيلع يلصي نم ةالص هينذأب عمسي ةعمجلا مويو ةعمجلا ةليل هنإ :نولوقي

 هنإ ةفورعملا ثيداحألا يف امنإو «لطاب (هيلع) نيلصملا سفن نم كلذ عمسي هنإ

 . ةكئالملا هايإ هغلبت مالسلا كلذكو «هيلع ضرعيو كلذ غلبي

 موي ةالصلا نم يلع اورثكأ ":##; هلوق لاهجلا كئلوأ لوق نالطب ديؤيو :تلق

 هنإف (7 25 ص) مدقت امك حبحص وهو ثيدحلا " ... ينغلبت مكتالص نإف ةعمجلا

 . ةا هيلع يلصملا نم اهعمسي الو هغلبت ةعمجلا موي ةالصلا هذه نأ يف حيرص

 ةفيعضلا" "7/1١ ۳۹۹(.

 يف نم عمسمب تنأ امو# :ىلاعت هلوق نيب عمجلا باب 1

 نإ» :### يبنلا لوق نيبو *ىتوملا عمست ال كنإإ#و #روبقلا
 «اوفرصنا اذإ مهلاعن عرق عمسيل تيملا

 عامس مدعب لوقي نم ةلدأ ضعب "تانيبلا تايآلا"يف يسولآلا ركذ]

 ال كنإ#و (؟؟:رطاف)#روبقلا يف نم عمسمب تنأ امو# :ىلاعت هلوق ركذف تاومألا

 تيملا نإ» :"ملسم" يف ام مهيلع لكشي نكل :لاق مث «(40:لمتلا»#ىتوملا عمست

 ةمدقم ربقلا يف عضولا لوأب كلذ اوصخي نأ الإ «اوفرصنا اذإ مهلاعن عرق عمسيل

 .لاؤسلل
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 ہک تا



 :[ًالئاق ينابلألا قلعف]

 ملعي نأ يغبني نكلو ءروكذملا عمجلل هنم دب ال رمأ هيلإ راشملا صيصختلاو

 هنأ لدي ثيدحلا نإف نيتروكذملا نيتيآلاب هرهاظ ضراعتي مل ولو كلذك كلذ نأ

 هنإو هباحصأ هنع ىلوتو هربق يف عضو اذإ دبعلا نإ " :هظفل نإف عضولا لوأب صاخ

 .هيلع قفتم ثيدحلا " . . . ناكلم هاتأ مهلاعن عرق عمسيل

 .(١8ص)'تاومألا عامس مدع يف تانيبلا تايآلا قيقحت"

 هنم باب ]

 عضوم يف ربقلا يف عضولا لوأب صيصختلاب باوجلا لوح ينابلألا لاقو]

 :[رخآ

 ةحلط يبأ ثيدح يف مدقتملا ةداتق لوقل حصألا وه باوجلا اذهو

 (19) باتكلا يف يتأيو :هريغو «يقهيبلا ظفاحلا هدمتعا يذلا وهو '"07/8ص)

 ننس نم ةميدق ةنس مهكاله دعب رافكلا ةادانم نأ رهظيو «كلذ يف يليهسلا لوق

 يف اوُحَبْضأَف ُةَمْجَّرلا ُمُهْمَدَحَأَ# :مالسلا هيلع حلاص موق يف ىلاعت لاق دقف ءايبنألا

 كَل ٌتْحَصَنَو ير ةَلاَسِر ْمُكَدْمَلْبَأ دق موق اي َلاَقَو ْمُهّْنَع ّلَوََف ءنيِمِئاَج ْمِهِراَ

 :( 98 ۲۲۹-۰ /۲) ريثك نبا لاق «0/4 ۷۸ :فارعألا)# نيِجحِصّنلا نر ال نکو

 هايإ مهتفلاخمب هللا مهكلهأ امل هموقل مالسلا هيلع حلاص نم عيرقت اذه

 دعي كلذ حلاص مهل لاق «ىدهلا نع مهضارعإو قحلا مهئابإو هللا ىلع مهدرمتو

 ركذف . . . " نيحيحصلا" يف تبث امك كلذ نوعمسي مهو ًاخيبوتو ًاعيرقت مهكاله

 .«ًامدنو ةرسحو قمقنو اريغصتو اخيبوت هلوق مهعمسأ ىتح هللا مهايحألا :ةداتق لاق )١(



 مث . هيلع لدي ام ةيآلا يف سيل " كلذ نوعمسي مهو " :هلوق نكل . بيلقلا ثيدح

 م 9١

 .(٤۸ص)" تاومألا عامس مدع يف تانيبلا تايآلا قيقحت "

 مالسلا نم مزلي ال باي [58١؟]

 نوعمسي مهنأ مهتبطاخم وأ تاومألا ىلع

 :[''تانيبلا تايآلا" ىف ىسولآلا لاق]

 مدع يلع نيققحملا ءاملعلا نم ريثكو ةيفنحلا بهذم ناك اذإ :ليق نإف

 (تحص) فيكو تاومأآلا ىلع مالسلا ةدئاف امف [تاومألا عامس يآ] عامسلا

 نوكت نأ دب الو «كلذ نع مهباوج مهبتك نم نآلا يدي نيب اميف دجأ مل :تلق

 رطاخلا ىلإ ردابتيو ؛:نهذلا يف رطخي يذلاو «كلانه اميف ةديدع ةبوجأ مهل

 اذإ انتالص رخآ يف ارس ملسن انأبو ءيدبعت رمأ كلذ نأب اوباجأ مهلعل مهنأ «مهفلاو

 [:ًالئاق ينابلألا قلعف]

 تهجوت ينإ دمحم اي " :روهشملا هثيدح يف ريرضلا لوق ليبقلا اذه نمو

 . ٦۷ -٩۸( ص) " لسوتلا " يتلاسر يف جرخم وهو ثيدحلا " . . . يبر ىلإ كب

 كلذ ناك اذإ امأو «هعمسي ال هنع ًابئاغ وأ اديعب ناك اب يبنلا نأ ضرتفا اذإ اذهو

 .لاكشإ الف ص هروضح يف

 00 ١ ١ م

 ہا اسس



 [:يسولآلا لاق مث]

 «نيعماسلا نييطاخملا ةلزنم مهلزننو ؛ىتوملل ةمحرلا وه مالسلا نأ ىلع

 ءرايدلا ىلع ٌمّلَسُت برعلا هذهف «نيفراعلا ىلع ىفخي ال امك ةيبرعلا يف عئاش كلذو

 .رازملا دعب ىلع اهبطاختو

 :[ًالئاق ينابلألا قلعف]

 " هللا كبرو انبر . . . " :هلوقب هاري نيح لالهلا ل يبنلا ةبطاخم كلذ نمو

 (١٥٤۲و ؟57/8) " ةاكشملا " ىف ةجرخم ثيداحأ ةدع ىف ءاج امم هوحنو

 " ةفيعضلا "و )۱۸١١(. " ةحيحصلا "و 15١/94١( ص)" بيطلا ملكلا"و

 .( ١6 ١كر

 «ضرأ اي :لاق ليللا لبقأف رفاس اذإ ناك " :ًاعوفرم رمع نبا نع يور ام هلثمو

 هححص دقو :ثيدحلا " . . . كيفام رشو كرش نم للاب ذوعأ هللا كبرو ىبر

 "و ۱۸٠( /49) " بيطلا ملكلا " يف هتنيب امك ةلاهج هدانسإ يف نكل «مهضعب

 .(يناثلا قيقحتلا - "454) " ةاكشملا

 ركذ دقو (۸ ص) " حورلا " يف ميقلا نبا لوق ىلع يوق در هلك كلذ يفو

 "لاحم ملسملاب ُمَلْعَيالو ٌرْعْشَي ال نم ىلع مالسلا نإف" :- تاومألا ىلع مالسلا

 همحر هنأكو "دريو بطاخيو عمسي دوجومل ءادنلاو باطخلاو مالسلا اذهو" :لاق

 يبنلا اهيأ كيلع مالسلا " :دهشتلا يف يي يبنلل ةباحصلا باطخ رضحتسي مل هللا

 ول ثيحب ءدالبلا رئاس يف هنع اديعبو ؛ةئيدملا يف هفلخ " هتاكربو هللا ةمحرو

 لبقو مويلا نيملسملا روهمج نع ًالضف « ا مهعمسي مل ًارهج كلذب هوبطاخ

 هيلع مالسلا لاحملا نم هنأ وأ ؟مهعمسي هنإ :لاقيفأ ,كلذب هنوبطاخي يذلا مويلا



 ركذ دقو (5 ١5 ص) " ءاضتقالا " يف لاقف هوحنو مالسلا اذه هيجوت يف ةيميت

 :ًافنآ هيلإ راشملا ىمعألا ثيدح

 «بلقلا يف يدانملا راضحتسا هب بلطي ءادن هلاثمأو اذه " دمحم اي" :هلوقو

 ةمحرو يبنلا اهيأ كيلع مالسلا " :يلصملا لوقي امك «بلقلاب هدوهشل بطاخيف

 نكي مل نإو هسفن يف هروصتي نم بطاخي ًاريثك اذه لعفي ناسنإلاو " هتاكربو هللا

 .(11-١177ص)" ثاومألا عامس مدع يف ثانيبلا تايآلا قيقحت "

[1A1]مالسلا"' :لاقف روبقلا ىلع وإ يبنلا ملس فيك باب  

 ؟نوعمسي ال ىتوملا نأ عم" ...نينمؤم موق راد مكيلع

 :["تانيبلا تايآلا'"' ىف ىسولآلا لاق]

 عماج لصف " يف " كلام مامإلا أطوم ىلع يناقرزلا حرش " يف تيأر

 ةربقملا ىلإ جرخ قلي هللا لوسر نأ ةريره يبأ ثيدح ىلع مالكلا يف " ءوضولل

 :هظفل ام " نوقحال مكب هللا ءاش نإ انإو نيتمؤم موق راد مكيلع مالسلا " :لاقف

 لاق «هدعب كلذ هتمأ لاشتمال ًاتاومأ مهنوك عم مهيلع ملسي نأ لمتحيو «بيلقلا

 ." رهظألا وهو :يجابلا

 [:ًالئاق ينابلألا قلعف]

 ناك ةو يبنلا نألف لوألا امأ يدنع يوق ريغ نيلامتحالا نم لك :تلق



 هللا يضر ةشئاع ثيدح يف امك روبقلا راز املك روكذملا مالسلاب ىتوملا بطاخي

 :لوقيف ليللا رخآ نم جرخي ةا هللا لوسر نم اهتليل ناك املك ص ناك " :اهنع

 يف جرخم وهو هريغو ملسم هاور . ثيدحلا " . . . نينمؤم موق راد مكيلع مالسلا

 ؟مهيلع ملس املك هنوبيجي اوناك لهف (۱۸۹ ص) " زئانجلا ماكحأ "

 يبنلا مهبطاخ اذامل :قباسلا لاؤسلا دوعي هنأل هنم فعضأ وهف رخآلا امأو

 .ملعأ هللاو . ضحم يدبعت رمآلا نأ هدارم نوكي نأ الإ مهللا ؟كلذب قبلَ

 .(18 ١7-4 ص)" تاومألا عامس مدع يف تانيبلا تايآلا قيقحت"

 ثیدحب لدتسي ال باب ]١585[

 نوعمسي ىتوملا نأ ىلع بيلقلا لهأ

 ْمهْيَلَع َماَقَف ْمُهاَتأ مَن الگ ِردَب یل كر لب هللا لوُصَوَنَأ كلام ِنْب س ْنَع

 نب هميش اي ةَعيِبَر ن ةَبتع اي لَ ن يما ماسه يب ٍلْهَج اا ا :َلاَقَق مهادات
 ا رر

 .ااّمَح ىّبَر ىِنَدَعَو اَم ُتْدَجَو دَق ىّنَق ءافَح مُر َدَعَو ام ْمُكْدَجَو ذَق لآ عیب
7 

 دقو اوي ىلأو اوٹ تیک فا لوش E اعلم ل

 :[(ْمُهْنِم لوقا ايل ْعَمْسأِ متنا اما رق سقس ماجا نقل ١

 ىتوملا نآل ال «"يراخبلا حيحص" يف ةداتق لاق امك هل مهايحأ هللا نآل يأ

 ال مهوعدت نإ مهيف لوقي لجو زع هللاو فيك . ضعبلا نظي امك نوعمسي

 لالدتسا «لالضلا ربكأ نمف .#مكل اوباجتسا اماوعمس ولو مكءاعد اوعمسي
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 ىلع مهعامسب لالدتسالا مث :نوعمسي ىتوملا نأ ىلع ثيدحلاب لاهجلا ضعب

 .ناعتسملا هللاو .ًاعم نيرمألا يفن يف ةحيرص ةيآلاو .مهب هناعتسالا زاوج

 .(07007 ص)" ملسم : 533

 هنم باب ]1 £۸٥۱

 :["ةنسلا"" يف مصاع يبأ نبا لاق]

 متدجو له نالف اي نالف اين :لاقف ردب بيلق بيلقلا ىلع ةا هللا لوسر ماق :لاق

 امل عمسأل متنأ اما :لاق ؟نوعمسي له هللا لوسر اي :اولاق ؟«ًاقح مكبر دعو ام

 . «نوبيجي ال مويلا مهنكلو :مهنم لوقأ

 .حيحص ثيدح:[مامإلا لاق]

 يبنلا ءادنو ءردب بيلق يف يتلا رابخألاو [مصاع يبأ نبا وه] ركب وبأ لاق

 «ةبساحملاو لمعلا بجوت ةتباث رابخأ ؛همالك نوعمسي مهنأ ربخأ امو «مهايإ لا
 .اهعضاوم يف اهانتبثأ دق ةريثك رابخأ هيف

 :[ًالئاق مامإلا قلعف]

 بيلقلا لهأ نأ اهيف امنإو «نوعمسي ةماع ىتوملا نأ اهيف سيل نكل :تلق

 نيبو اهنيب ضراعت الف ءاهل مومع ال ةصاخ ةيضق يهف ٠ مهايإ ةو هلوق اوعمس
 حيحص امهب اهجاجتحاف ءاهنع هللا يضر ةشئاع ةديسلا امهب تجتحا نيتللا نيتيآلا

 .اذك )١(

 1 ٤ یا



 رمعو سنأ اذكو ءرمع نبا اهاور امك تعقو ةثداحلا نأ اهيلع يفخ نكل ءلصأك

 ولو ءاهدنع ةصقلا تويث مدعل «نآرقلا يف تباثلا لصألاب تكسمتف .مدقت امك

 «ثيدحلاو نآرقلا نيب قيفوتلل بجاولا وه امك لصألا اذه نم اهتنثتسال تبث
 اهب قحلي نأ زوجي الف ةصاخ ةيضقلاف ... هل هللا مهايحأ :مدقتملا ةداتق لوق هديؤيو

 !مويلا سانلا نم ريثك لوقي امك «نوعمسي مهلك ىتوملا نإ :لاقيف اهريغ

 ۳۸١( ص)"ةنسلا جيرخت يف ةنجلا لالظ"

 بيلقلا لهأل إب يبنلا ةبطاخم تناك ىتم باب 3

 نأب مهضعبل ًالوق رحج نبا نع "تانيبلا تايآلا" يف يسولآلا لقن]

 ينابلألا قلعف ءربقلا يف نيكلملا لاؤس تقو تناك بيلقلا لهأل يبنلا ةبطاخم

 :[ًالئاق لوقلا اذه ىلع

 ضعب يف تبث دقف لطاب اذهو . (245 ص) يواطحطلا لاق اذكو :تلق

 . . . مهادانف مهاتآ مث اثالث ردب ىلتق كرت إو هللا لوسر نأ سنأ نع ةصقلا قرط

 . ثيدحلا ؟اوفيج دقو اوبيجي ىنأو اوعمسي فيك هللا لوسر اي :لاق رمع نأ هيفو

 هنع ديمح هاورو . هنع تباث ةياور نم (787/5) دمحأو (۱۹۳ /۸) ملسم هجرخأ

 قبس يذلا ةداتق قيرط يف هانعمو ءأبيرق مدقت امك " رمع لاق " لدب " اولاق" ظفلب

 هحرش يف لقن يذلا وهو اذه هتاف فيك ظفاحلا نم بجعلاف ((0 ٤ ص) هجيرخت

 " اوفيج دق اماوقأ بطاختأ " :ةباحصلا لوق هيفو .. يليهسلا لوق ثيدحلا اذهل

 ىقبت حورلا نإ :لاقي نأ الإ ؟ملسم قيرط نم اذه سنأ ثيدح كلذ لبق ركذو لب

 . ملعأ هللاو . كلذب صن دورو مدعل ًادج ديعب وهو هيلإ اهتداعإ دعب اهدسج يف ةدم

 .(١٠١؟ص)" تاومألا عامس مدع يف تانيبلا تايآلا قيفحت"

ل
ا
 





 (تاقرفتم)

ل
ا
 





 توملا ةلع له باب ]۷ ١[

 ةرداق ريغ حبصت ثيحب ءاضعألا داسف يه

 حورلا نم اهيلع ةضئافلا راثآلا لوبق ىلع

 نع '"حورلا"هباتك يف ميقلا نبا لوق" تانيبلا تايآلا" يف يسولآلا لقن]

 :[حورلا ةيهام

 هنأ ؛ةرطفلاو لقعلا ةلدأو :ةباحصلا عامجإو ةنسلاو باتكلا هيلع لد يذلا

 يولع ينارون مسج وهو «سوسحملا مسجلا اذهل ةيهاملاب فلاخم ثداح مسج

 ءدرولا يف ءاملا نايرس اهيف يرسيو ؛ءاضعألا رهوج يف ذفني ؛كرحتم يح فيفخ

 لوبقل ةحلاص ءاضعألا هذه تماد امف ؛محفلا يف رانلاو :نوتيزلا يف نهدلاو

 اكباشتم فيطللا مسجلا اذه يقب «فيطللا مسجلا اذه نم اهيلع ةضئافلا راثآلا

 هذه تدسف اذإو «ةرادإلاو ةكرحلاو سحلا نم راثآلا هذه اهدافأو ءءاضعألا هذهل

 قراف ءراثآلا لوبق نع تجرخو اهيلع ةظيلغلا طالخألا ءاليتسا ببسي ءاضعألا

 اهتيأ ايه :ىلاعت هللا لاق حاورألا ملاع ىلإ ىلاعت هللا رمأب لصفناو ندبلا حورلا

 يلخدأو يدابع يف يلخدأف ةيضرم ةيضار كبر ىلإ يعجرا ةئئمطملا سفنلا

 .* يتنج

 :[ًالئاق ينابلألا قلعف]

 نم هيلع ليلد ال هنأل ؛يدنع ةفسلفلا هبشي ببسلا اذهب توملا ليلعت (نإ)

 ةعنملا زع يف ةيوق ةميلس هؤاضعأو ةأجف تام صخش نم مك لب لقع وأ «لقن
 .ةوقلاو

 .(5١؟ ص)"تاومألا عامس مدع يق ثانيبلا ثايآلا قيقحت"

 الل



 ؟ءايحألا لاحب ملع ىلع تاومألا له باب 1 ١[

 :[ هلو يبنلا نع يور]

 ءايبنألا ىلع ضرعتو هللا ىلع سيمخلا مويو نينثالا موي لامعألا ضرعت)

 اضايب مههوجو دادزتو مهتانسحب نوحرفيف ءةعمجلا موي تاهمألاو ءابآلا ىلعو

 .«مكتاومأ اوذؤت الو «هللا اوقتاف ءاقارشإو

 :[مامإلا لاق]

 اذهل هداريإب ءاسأ دق يطويسلا نأ ملعت هنمو [:لاق مث هعضو مامإلا نيب مث]

 نأ " يواحلا " يف هب مزج ام ىلع هب هداهشتسابو " ريغصلا عماجلا " ىف ثيدحلا

 ةلأسملا هذه يف قاس دقو ! هيف مه امبو «ءايحألا لاوحأب ماع ىلع تاومألا

 ىلع ضرعت مكلامعأ نإ " ثيدح لثم اهنم ءيشب جتحي ال ءىرخأ ثيداحأ

 .(851/) ىضم دقو «ثيدحلا " ..تاومألا نم مكرئاشعو مكبراقأ

 .(51/9 /8)"' ةفيعضلا"

 توملا دعب ءايبنألا ةايح ةفص باب ]١584[

 :[ مامإلا لاق]

 ام صئاصخلا نم اهيف و انيبنلو ؛ةيخزرب ةايح توملا دعب ءايبنألا (ةايح)

 ....اهريغو [هيلع ملس نم ىلع مالسلا در يهو] ةيصوصخلا هذهك هريغل سيل

 يقارم " رخآ يف ءاج امك ءاوهآلاو ةسيقألاب كلذ يف عسوتلا زوجي ال نكلو

 :هصن ام " 240ج يبنلا ةرايز لصف " تحت " حالفلا



 «تادابعلاو ذالملا عيمجب قزري يح ص هنأ نيققحملا دنع ررقم وه اممو"

 !"نيرصاقلا راصيأ نع بجح هنأ ريغ

 .(١١١ص)" تاومألا عامس مدع يف تانيبلا تايآلا قيقحت"

 ءادهشلا ةايح ةفص يف باب 1

 لثم ءرانلا اولخد سانأ وأ ةنجلا اولخد نآلا سانأ كانه له !ذاتسأ اي :لاؤس

 ؟..(15:سي) ةن ا لَا يقل :سي ةروس يف يتلا ةيآلا

 ةئنجلا لوخدف ةيخزربلا ةايحلا الإ وه ام نآلا امأ ..٠ نوكيس اميف اذه :خيشلا

 ..ةمايقلا موي ثعبلا ... «باسحلل تقؤم رانلاو

 . .ءايبنالاو ءادهشلا ىتح :ةلخادم

 حاورأ» :مالسلا هيلع لاق امك صاخ ميعن اهل مهحاورأ نكل مهلك :خيشلا

 نينمؤملا حاورأ» :كلذكو «ةنجلا رمث نم قلعت رضخ رويط لصاوح يف ءادهشلا

 يندبلا ميعنلا امأ ءيحور ميعن اذهف (ةنجلا رمث نم قلعت رضخ ريط نوطب يف

 .روشنلاو ثعبلا دعب الإ نوكي ال كلذف ميحجلا كلذكو ًاعم يحورلاو

 صخشلا نأ ءانلوقع ردق ىلع همهفن يذلا نحن !ذاتسأ اي بيط :ةلخادم

 امدنع لجو زع هللا .... ضعبب ناطبترم هحورو هلسج نوكي يح نوكي امدنع

 دصقأ (159:نارمعلآ74ٌءاّيْحَأ لب انام هللا ليس يف اليف َنيَِّلا َنّبَسْحَت الَو# :لوقي

 . حورلا يف دسجلا ةطوبرم ةايحلا نوكت ءايحأ لب :انأ

 كاطعأو لوسرلا كل هحرش «لاؤس ىلإ جاتحي ال فورعم ءيش اذه :خيشلا

 ؟اذه ىنعم ام ءرضخ رويط لصاوح يف ءادهشلا حاورأ ..ًافلس هتمدق انأو باوجلا



 ةايحف ء«رضخألا ريطلا وهو «راعتسم ندب يف معنتي !؟هندب يف معنتي هنأ هانعم

 ةايحلا :ًايناث خزربلا يف مهؤاقبو ًالوأ هللا دنع هماقم عم بسانتت ة 4 ءادهشلا

 ءامهيتلك نيتايحلا ريغ ةيورخألا ةايحلاو «ةيويندلا ةايحلا ربغ ةيخزربلا ةايح فلتخت

 زوجي ال كلذلو ؛ًاضيأ ةيويندلا ةايحلا ريغو ةيخزربلا ةايحلا ريغ ةيورخألا ةايحلا

 ال نحن :تنأ لوقتف دهاشلا ىلع بئاغلا سايق ..سايقلا ناسنإلا لمعتسي نأ

 ال ىتلا ةايحلا اهيلع سيقت ال اهفرعت ىتلا ةايحلا هذه !بيط !اذكه الإ ةايحلا فرعن

 ءادهشلا ةايح نأ ًامامت كل حضوت صوصنلا ضعب تءاج دقو ةصاخبو ءاهفرعت

 لا)#َنوُفَرْرُي ممر دنع ٌءاَيْحَأ لب :نآرقلا صن يف اهتبثأ لجو زع انبر يتلا
 قيرطب نولكأي مهقزر ءاندنع يذلا لثم قفنو قبط سيل ؟مهقزر وه ام (159:نارمع

 .نآرقلا نيبي ثيدحلا «قزرلا وه اذه ءرضخألا ريطلا اذه لكأ

 نيذلا دجوو رانلاو ةنجلا مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ىأر امدنع :ةلخادم

 اذه «رانلا لهأو ةنجلا لهأ عاضوأ هيلع نوكيس امع هل فشك «معن :خيشلا

 لسرلاو ءايبنألل اذه ؛مهسفنأ ىلإ هوبسنو ةيفوصلا هقرس يذلا يقيقحلا فشكلا

 .طقفو

 0١(« 1:86 -:18/548) "رونلاو ىدهلا"

 ةحلاصلا لامعألا ضعبل باب (/3]

 :[لاق هنأ ياو يبنلا نع يور]

 :ًابجع ةحرابلا تيأر ينإ»

11۲ 
 ہا



 هذقتتساف هءوضو هءاجف «باذعلا ةكئالم هتشوتحا دق يتمأ نم ًالجر تيأر- ١

 .كلذ نم

 هتذقنتساف «هتالص هتءاجف «ربقلا باذع هيلع طسب دق يتمأ نم الجر تيأرو - ”

 .كلذ نم

 .مهنم هصلخف «هللا ركذ هءاجف ؛نيطايشلا هتشوتحا يتمأ نم ًالجر تيأرو - ۳

 .هاقسف «ناضمر مايص هءاجف ًاشطع ثهلي يتمأ نم ًالجر تيأرو - ٤

 ةملظ هنيمي نعو ةملظ هفلخ نمو ةملظ هيدي نيب نم يتمأ نم الجر تيأرو - ه

 ‹هترمعو هتجح هتءاجف «ةملظ هتحت نمو ةملظ هقوف نمو ةملظ هلامش نعو

 .ةملظلا نم هاجرختساف

 هيدلاول هرب هءاجف «هحور ضبقيل ثوملا كلم ءءاج ينمأ نم ًالجر تيأرو - 5

 .هنع هذرف

 محرلا ةلص هتءاجف ءهنوملكي الو نينمؤملا ملكي يتمأ نم ًالجر تيأرو - ۷

 .مهعم راصو هوملكو مهملكف .همحرل ًالصاو ناك اذه نإ :تلاقف

 ؛درط ةقلح ىلع رم املك :قلح قلح مهو نييبنلا ينأي يتمأ نم ًالجر تيأرو - ۸

 .يبنج ىلإ هسلجأف هديب ذخأف «ةبانجلا نم هلاستغا هءاجف

 هتقدص هتءاجف ههجو نع هيديب رانلا جهو يقتي يتمأ نم ًالجر تيأرو - 4

 .ههجو نع ًارتسو هسأر ىلع ًالَظ تراصف

 هيهنو فورعملاب هرمأ هءاجف «باذعلا ةينايز هتءاج يتمأ نم ًالجر تيأرو - ٠
 .كلذ نم هذقنتساف :ركنملا نع

 يف اهب ىكب يتاللا هعومد هتءاجف :رانلا يف ىوه يتمأ نم ًالجر تيأرو - ١

 .رانلا نم هتجرخأف ؛هللا ةيشخ نم ايندلا

 الل



 هللا نم هفوخ هءاجف «هلامش ىلإ هتفيحص توه دق يتمأ نم ًالجر تيأرو - ١

 .هنازيم اواقثف ؛هطارفأ هءاجف «هنازیم فخ دق ىتمأ نم الجر تيأرو - ۳

 «ىلاعت هللا نم هلجو هءاجف «منهج ريفش ىلع يتمأ نم الجر تيأرو - 1١

 .كلذ نم هذقتتساف

 ءىلاعت هللاب هنظ نسح هءاجف ءةفعسلا دعرت امك دعري ىتمأ نم الجر تيأرو - ١

 .هتدعر نكسف

 هتالص هتءاجف ةرم وبحيو «ةرم طارصلا ىلع فحزي ىتمأ نم الجر تيأرو - 15

 .زاج ىتح طارصلا ىلع هتماقأف هديب تذخأف «ىلع

 هتءاجف هنود باوبألا تقلغف :ةنجلا باوبأ ىلإ ىهتنا ىتمأ نم الجر تيأرو - ۷

 .«ةنجلا هتلخدأف ءهديب تذخأف هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش

 :[مامإلا لاق]

 .ًادج ركنم :تلق

 لثم توملا دعب ةصاخ لئاضف ةحلاصلا لامعألا ضعبل نأ ركنآ ال انآ «معن

 ناعفشي نآرقلاو مايصلا» : ب هلوق

 هيف ينعفشف ؛ةوهشلاو ماعطلا هتعنم !بر

 .(ناعفشيف :لاق .هيف ینعفشف

 يأ :مايصلا لوقي ؛ةمايقلا موي دبعلل

 ؛ليللاب مونلا هتعنم :نآرقلا لوقيو .

 ۳۹٤(. ص) " ةنملا مامت " يف جرخم وهو

 ؛هل رفغ ىتح لجرل تعفش ؛ةيآ نوثالث نآرقلا يف ةروس نإ» :ةللا# هلوقو

 .«# كلملا هديب يذلا كرابت# :ىهو

 ہا
16٤ 



 :ظفلب )٤( مقرب هيف ةياور يفو ء(١ /777 /7)"بيغرلا قيلعتلا" يف جرخم وهو

 .(ربقلا باذع نم اهب لجوزع هللا هعنم؛ةليل لك# كلملا هديب يذلا كرابت##أرق نملا

 يتلا لوصألا نيأف .ةصاخلا لئاضفلا نم تركذ امل نادهشي نالصأ ناذهف

 .!؟ركنملا ثيدحلا اذه ىف ءاج امل دهشت

 .(۱۲ ۱۲۳۰-۹ خا /11" ةفبعضلا"

 ربصو دلو هل ثام نم ءازج باب ]1144۲|

 :[مامإلا لاق]

 هيتأتف ءرثكأ وأ هل دلو ةافوب -دهاشملا عقاولا وه امك- ملسملا باصي دق

 هل لجو زع هللا مهايحأ ول امم ًافنآ اهيلإ انرشأ يتلا روجألا كلت ريغ ىرخأ روجأ

 «تانسحلا هذه لعف دق وه نوكي نأ نود مهتانسح نم هءاجف «هتافو دعب اوشاعو

 ىلع ربص مث «هدالوأ ضعب ةافوب ملسملا بيصأ اذإ ىرخألا روصلا يف نآلاف

 اما :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق ؛ةنجلا هل تنمض هردقو هللا ءاضقب يضرو «كلذ

 الإ ؛رانلا هسمت نلالإ ءدلولا نم ةثالث امهل تومي -نيجوز :يأ- نيملسم نم

 :مالسلا هيلع هباحصأ لاق .نانثاو :لاق !هللا لوسر اي نانثاو :اولاق .مسقلا ةلحت

 .(دحاوو :لاقل ءدحاوو :انلق ول اننأ اننظ ىتح

 هدالوأ شاع نإ :امهادحإ نم دب ال نيتنسح نيب شيعي جوزتملا ملسملا :ًاذإ

 .هربق يف وهو ؛مهروجأ هتءاج هدعب نم

 ءةنجلا ىلاعتو كرابت هل هللا نمض دقق ؛هتايح .. يف هدلو نم ءيش تام نإو

 .مسقلا ةلحت الإ راتلا هسمت نل هنأو

 6200:90:79 /90) "روثلاو ىدهلا "

١١ O gf TTT 



 نادلو هل تام نم ءازج باب ]144۳|

 : واو هللا لوسر لاق]

 ةأرما تلاقف . ةنجلا تلخد الإ نهبستحت دلولا نم اثالث مدقت ةأرما نم ام»

 . «نانثا وأ :لاق ؟نانثا وأ :نهنم

 :[مامإلا لاق]

 :[اهنم] ؛ةريثك دئاوف هيف

 اًصاخ كلذ سيلو ؛رانلا نم هابجحو ةنجلا لحد نادلو هل تام نم نأ

 اهنم ةبيط ةلمج دجتو «نيسنجلا معت ةريثك ىرخأ ثيداحأل ءادالوأو ءابآ ثانإلاب

 " [:هدروأ مث] اهدحأ اذه دعب يتأيو -91١( ۸۹ /7) " بيهرتلاو بيغرتلا " يف

 لجو زع هللا هلخدأ ثنحلا اوغلبي نأ لبق اوتامف مالسإلا يف دالوأ ةثالث هل دلو نم

 [هلوطب هقاسف]...مهايإ هتمحرب ةنجلا

 (1 1:74:94 /۱ /5)"ةحيحصلا"

 هيلع مكُح لجرف ةرغرغلا دنع ةبوتلا لبقت ال اهنأ مولعملا نم :ةلخادم

5 

 .نآلا

 .معن :خيشلا

 «بوتيو رفغتسيو هللا الإ هلإ ال :لوقي ةقنشملا ىلإ دعصي نأ لبقف :ةلخادم

 ؟ةرغرغلا تحت باب يف لخدي اذه لهف

033 
 ہا



 ىلع بلغ وه نكل «حورلا تجرشح ام ؛رغرغ ام هنأل لخدي ال ءال :خيشلا

 .عوضوملا يف حيرص صن اذه ءرغرغي ملام ةلوبقم ةبوتلاف ؛هيتآ توملا نأ هنظ

 ,(01 :ه4 : ه8 )15١/ "رونلاو ىدهلا "

 "ريخألا هاوثم ىلإ لقتنا" :مهلوق مكح باب ]١495[

 :[مامإلا لاق]

 ىلع يظفل رفكف " ريخخألا هاوثم .. " :اهريغو تاعاذإلا يف مهلوق امأو

 ةملكلا هذهل نيملسملا نيعيذملا لامعتسا نم بجعلا لك بجعتأ انأو «لقألا

 «ةرخآلاو ايندلا نيب خزرب وه لب ءريخآلا ىوثملا وه سيل ربقلا نأ نوملعي مهنإف
 ةئجلا يف قيرف# ىلاعت لاق امك ءريخآلا ىوشملا ىلإ مث روشنلاو ثعبلا كانهف
 ةملكلا هذه ىقلأ امو :# مهل ىوثم رانلاف# :ريخألا يف لاقو «#ريعسلا يف قيرفو

 لهف# ! ةبيرغ ةديدش ةلفغ يف نيملسملا نم تدلقت مث ءدحلم رفاك الإ سانلا نيب

 . ها ؟# رکدم نم

 .(415 7/1 /5)" ةحيحصلا"

 طقن ًايغامد ًاتوم تام نم دسج حيرشت مكح باب [49]
 دقف لجرل بلقلا ليوحت ةيلمع نع ةنوآلا هذه يف عمسن :خألا لوقي :لاؤس

 ؟هنذإ ريغبو هنذإب ؟ةزئاج ةيلمعلا هذه لهف ؟حيحص بلق ديري رخآ لجر ىلإ ةايحلا
 .بلقلا لقن

 يحلا يف هعضوو ءاهنم بلقلا جارختساو «تيملا ةثج حيرشت ينعي :خيشلا

 .حيرشتلا زوجي ال ءقبس امم مهفي باوج اذه ءديدج بلقل ةجاحب وه يذلا

 ما



 تيم ناك بلق اوذخأي ءًالثم تيم بلق اوذخأي ام مه «قيلعت :لئاسلا

 ؟تومي نأ لبق هبلق اوذخأي ءتومي نأ لبق ؟هومسي غامدلا توم «لیلحتلاب

 .معن .رمأو ىكنأ اذه :خيشلا

 ٌريْلا َلَع اوُنَواَعَتَو# :باب يف لخدي الأ ؟كلذب ىصوأ ول ىتح :لئاسلا
 ؟4 ىَوَقَتلاَو

 دقو ءرخآ ليبس يف لتقي نأب يصوي دحاو «لخدي فيك «لخدي ام ءال :خيشلا

 .ًايبط مولعم وه امك رخآلا اذه ىتح حجني ال

 ؟ملسمل رفاك بلق لقن :لئاسلا

 حالصلاو ناميإلا رقم وه يذلا بلقلا هنأل ؛رضي ام ةيثيحلا نم اذه :خيشلا

 هذه درجمب وه سيل ةينآرقلا تايآلا ضعبو ثيداحألا يف ءاج امك ىوقتلاو

 يف اذه رفوتي دقف «هحورو هدسجب هلك ناسنإلا اذه ةايح رثأ وه امنإو ؛ةغضملا

 حلص تحلص اذإ ءةغضم دسجلا يف نإو الأ» :اهنع لوسرلا لاق يتلا ةغضملا هذه

 ال هنأ :دهاشلا :'”(بلقلا يهو الأ فلك دسجلا دسف تدسف اذإو ؛هلك دسجلا

 .زوجي

 ىلإ حلاص لجر نم بلقلا لقنو ؟ةيلمعلا هذه تمت اذإ ؟لعُف اذإو :لئاسلا

 ؟نوكي فيك ؟هللاب ذايعلاو لضم لاض لجر

 بلق ينعي ناك ءاوس «بلقلا هيلإ لوقنملا ةايح نم ءيش فلتخي ام :خيشلا

 .تلق ام ًافنآ هنع تلق اذه «سكعلا وأ ,نمؤم ىلإ رفاك

 )١( مقر) "ملسم حيحص"و (5؟مقر) "يراخبلا حيحص" 118 5(.

 يا



 ؟ىصوأ ول وأ هرصبب ىصوأ ول مأ بلقلاب صاخ اذه له :لئاسلا

 ؟يح لاز ام وهو ةيلك لقني سانلا ضعب نأ :ذاتسأ اي ةيضق كانه :لئاسلا

 ؟وأ هبيرقل عربت

 .مالكلا سفن :خيشلا

 ؟اهعزن اذإ تومي ام :لئاسلا

 ةيلك لدب نيتلك قلخ انبرو ءةنومضم شم ةيضق هذه «تومي دق :خيشلا

 ضعب نأ نوعمست كلذلو ءًاطايتحا لاقي ام لقأ امنإو ءاثبع كلذ قلخ ام «ةدحاو

 .ةدحاو ةيلك ىلع نوشيعي سانلا

 "روللاو ىدهلا" )1١:٤۳/۱۲: ١١(.





 (حورلا باوبأ عامج)
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 (حورلا ُقْلَخ)

 ؟اهدعب مأ داسجألا لبق ةقولخم حاورألا له باب 3 ١[

 :[مامإلا لاق]

 اهيف ءاملعللف ءاهنع اهرخأتو داسجألا ىلع حاورألا تلخ مدقت ةلأسم امأ

 ذخأ ذإوإ :فارعألا ةروس يف ىلاعت هلوق مهتلدأ [نم]و ًاعامجإ هاكحو مزح نب

 اولاق مكبرب تسلأ مهسفنأ ىلع مهدهشأو مهتيرذ مهروهظ نم مدآ ينب نم كبر
 انؤابآ كرشأ امنإ اولوقت وأ . نيلفاغ اذه نع انك انإ :ةمايقلا موي اولوقت نأ اندهش ىلب

 قاطنتسالا اذهو :اولاق #نولطبملا لعف امب انكلهتفأ مهدعب نم ةيرذ انكو لبق نم

 نإ) : إب هلوقو ؛:ةدوجوم ذئنيح نادبألا نكت ملو ءانحاورأل ناك امنإ داهشإلاو

 اهنم ركانت امو فلتئا اهنم فراعت امف ماع يفلأب دابعلا لبق دابعلا حاورأ قلخ هللا

 .«فلتخا

 حورلا " يف امك اعوفرم ةسينع نب ورمع نع هدانسإب هدنم نبا هاور
 لاق نكسلا ني ةبتع هيف هدانسإ حصياال " (177١؟١ ص) لاق مث (١٠١١ص)

 ." طلغ هثيداحأ ضعب :يدع نبا لاق رذنملا نبا ةأطرأو . كورتم :ينطقرادلا

 نب ءاطع امهقوف نكل «ةقثف يصمحلا رذنملا نب ةأطرأ امأو «يرصبلا وهو :تلق

 الإ مهللا ءاعوضوم نكي مل نإ ًادج فيعض ثيدح وهف اضيأ كورتم وهو نالجع
 .فورعم حيحص ثيدح نم فرط وهف " . . . . فراعت امف " :هلوق
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 اهحرصأ نم ثيدحلا اذه نع ينغت ةريثك ىرخأ ثيداحأ ةلأسملا يف نكل

 «ةفرع موي (نامعن) ب مدآ رهظ نم قاثيملا لخأ هللا نإ " :ًاعوفرم سابع نبا ثيدح

 :لاق البق مهملك مث رذلاك هيدي نيب مهرشتف ءاهأرذ ةيرذ لك هباص نم جرخأو

 هتنيب امك ىنعملا رثاوتم وه لب حيحص ثيدح وهو "© ىلب :اولاق مكبري تسلأ#
 .(1577) " ةحيحصلا " ىف

 .(١15١ص)" تاومألا عامس مدع يف تانيبلا تايآلا قيقحن "



 (حورلا خفن)

 ؟نينجلا يف حورلا خفنت ىتم باب ]١59[

 كانه نأ ًاصوصخ «نوكي ىتم نينجلا يف حورلا خفنل ةبسنلاب خيش اي :لاؤس
 خفن نم ىلوألا نيعبرألا ةيادب يف خفنلا نأ تبثت ةيملع ةلالد كانه نا :لوقي نم

 يف كلذ لثم ةقلع نوكي هنأ :ةدايز هيف نأ تبني ملسم يف ثيدح كانه نأو «نينجلا

 مويلا نيعبرألاب خفنلا خفنت حورلا هنأ ىلع ثيدحلا اذهب نولدتسي ءًاموي نيعبرألا

 ؟ىلوألا

 ةيحانلا نم «ةيبط ىرخألاو «ةيعرش امهادحإ :ناتيحان كلاؤس يف :خيشلا

 خفنت امنإ حورلا نأ نيخيشلا نيب هيلع قفتملا دوعسم نبا ثيدح يف تبث ةيعرشلا

 .رهشأ ةعبرأ دعب نينجلا يف

 نأ يداقتعا يف انأف «كلذ لبق خفنت حورلا نأ :ًايبط ًايملع تبث هنأ :لوقلا امأ

 نأ ملعأ انآ يننأل ؛ًايبط تباثب سيل ًاضيأ وهف قباسلا ثيدحلل فلاخم هنأ عم اذه

 هل فقثم لك اهيف ينكراشي يتلا يتامولعم نم هنکلو يصاصتخا نم سيل اذه

 تانيوح اهلك لجرلا ينم يف ةنيلمملا نييالملا هنم دجوي يذلا اذه ريغصلا نيوحلا

 ؟كلذك سيلأ ءةايحلا اهيف يه امنإو ةتيم تسيل

 .ىلب :ةلخادم



 ةأرملا محر يف ةضيوبلا حقلي امنيح ومني امنيح نيوحلا اذهف «بيط :خيشلا

 بلص يف وهو نيوحلا اذه يف لجو زع هللا اهرطف يتلا ةايحلا هذه هعم ومنيو ومني

 الو ريبعتلا يف حماستنلو ؛ناتايح انه ًاذإف ءةآرملا محر ىلإ لقتني نأ لبق لجرلا

 بلص يف وهو نيوحلا عم تدجو ىلوألا حورلا :ناحور انه ٌدايلق كلذ نم سأي

 ينأي موي ءرهشأ ةعبرأ دعب ثيدحلا صنب تخفن ىرخألا حورلا وأ ةايحلا ؛لجرلا
 ةفورعملا ليصافتلا رخآ ىلإ ..ىثنأ مآ ركذ «يقش مأ ديعس :لأسيو حورلا هيف خفتيو

 .حيحصلا يف
 ًاقالطإ ثلاث حور دجوي ال ًايهقف ؟يه ام هذه ثلاثلا حورلا «ناحور ًاذإ انهف

 حبصي ىتح «ومنيو ومنبو ربكيو نيوحلا اذه ايحي اهب يتلا حورلا ريغ :ىنعمب

 ريغ ةديدج حور كش الب هذه ؛نينجلا يف خفنت يتلا حورلاو ؛مألا نطب يف كرحتي
 يف تباث كانه هنأ ىوعد درجم «ىوعد هذه «نيوحلا كلذ يف ةريبكلا حورلا كلت

 خفن نأب كلملا رمأي هللا نأ انيبن انربخأ وأ اهنع هللا ربخأ يتلا حورلا نأ بطلا ملع

 ىلع وأ ءًاموي نيعبرأ دعب خفني اذه نأ بطلا ملع يفالو عرشلا يف ال حورلا هيف
 .ًاقالطإ هيف دوجو ال اذه رهشألا ةعبرألا يضم لبق لقألا

 نيبو يرشبلا يبيرجتلا ملعلا نيب طلخن نأ يغبني ال :ركذأ نأ ديرأ انآ ًاريخأ مث

 هلآو هيلع هللا ىلص انيبن ثيدح نمو انبر باتك نم هردصم يذلا يهلإلا ملعلا

 وه يعرشلا ملعلا ليبسف «هليبس امهنم لكل امهل نيملعلا نم ًالك نأل ؛ملسو

 .بيصي دقو ئطخي دقف ءرشبلا وه يبسكلا ملعلا ليبس ؛ةنسلاو نآرقلا

 اوفشتكاو نينج اهنطب يف ةأرما نأ :فسألا عم ريثك :لأسنو عمسن ام ًاريثك

 ضهجت مل اذإ هنأو هوشم نينجلا اذه نأب زافلتلا هبشي يذلا زاهجلا ةطساوب نآلا

 .ًاقوعم دلولا اذه نوكيس ةيعيبط ةدالو تدلوو ةأرملا
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 هيوشت هوشم اذه نأب :لماحلل اولاق ءابطألا ضعب هنأب تلتس «لاؤسلا اذكه

 ةصاخ ًادج ةفيخم ةروص :ينعي ؛نيلجر نم رثكأو نيدي نم رثكأ هل امبر ءًادج عيظف

 يهو انتثدح ةأرما لاؤسلا اذه تلئس امئيح سلجملا يف ناكو «ةدلاولا مألل

 ةعبرأ هل دلويسف دلو ام اذإ اهنطب ىف نينجلا هنأب اهوثدح اهل ةبيرق نأب :ةقداص

 هللا ىلإ يرمأ :تلاق نكلو ءًادج تفاخ يه ةنيكسمف هدي مك ركذأ داع امو لجرأ

 كلذ دعب تعجر !هللا ناحبس ءًايوس ًارشب نينجلا اذهب اذإف تدلو املف ءلجو زع

 ًاريثك :ةقينتح هذهو هرخآ ىلإ شوشم ةيوش ناك نكمي زافلتلا هللاو هنأ :اهل اوللع

 .اذه لثم عقيام

 عم ضقانت يف عقن حار ةقيقحلا هنآل ؛اذهب اذه طبرن ام :لوقأ نأ يضرغف

 معزلا ىلع لوقأ ال حورلا خفت دعب نينجلا طاقسإ نأ ملعي انلك :يعرشلا مكحلا

 ًاعرش نحن امنيب ءًامرحم نوكي ينعي موي نيعبرأ دعب هطاقسإ هانعم اذه نأل ؛يبطلا

 .ًايح هطقسي هنأل ؛ًامرحم نوكي طاقسإلا اذه رهشأ ةعبرأ دعب الإ لوقن ام

 نم رثكأ روكذم ليصفت انل انهف كلذ لبق ضاهجإلا وأ طاقسإلا ناك اذإ امأ

 لجرلا عماجيامنيح محرلا جراخ ءاملا طاقسإ وهو لزعلا «لزعلاك وه :ةرم

 ليلقت نم هيف امل ؛ةيهيزنت ةهاركلاو هوركم ًاعرش وهو «لزع همسا اذه «هتجوز

 نأ لبق نوكتي نأ لبق وهو لزعلا اذه عم نرتقا اذإ نكلو ءةيدمحملا ةمألا لسن

 كانهف هاوأم ىلإ ىوأو هتك ىلإ لخد ام اذإف هوركم اذه ةأرملا جرف ىلإ ءاملا لخدي

 هرخآ ىلإ ..ايوس ارشب حبصيو دلوي مثًائينج حبصيو قلختي نأو نوكتي نأ نكمي

 :نينثا نيطرشب الإ ميرحتلا دح ىلإ لصت ام نكل ءةهاركلا فعاضتتف

 .هيف حورلا تخفن دق نوكي نأ :ًافنآ هتركذ يذلا لوألا طرشلا

 خفن لبق ضاهجإلا ىلع عفادلا نوكي نأ :حورلا خفن لبق ولو رخآلا طرشلاو
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 الو :لافطألا لتق نع يهنلا ميركلا نآرقلا يف :ًالثم :يعرش ريغ ركف حورلا

 لبق نينجلا طاقسإ ىلع عفادلا ناك اذإف «(161:ماعنألا»#ٍقالْمإ ْنِم ْمُكدالْوَأ اوث

 هيف تخفن سفنل لتق هيف سيل حيحص «ًامرحم اذه نوكيف قالمإلا ةيشخ وه هنوكت
 ضعب يف ءاج امك :ىلوألا ةيلهاجلا ةديقعلا كلت هيلع عفادلا نكل «حورلا

 تنأ اذاملف "”2؟هقزرت تنأأ» :لاق ؛لزعلا نع مالسلا هيلع لئس امل ثيداحألا

 اذه هعم نرتقا ناك اذإ امأ :هوركم وهف ببسلا اذهل سيل لزعلا ناك اذإف !؟فئاخ

 هوشم كنطب يف كنينج هللاو :لوقي بيبطلا اذه امل كلذل ؛ًامرحم نوكيف ببسلا

 دلولا اذإو «هنم حيرتساو ضاهجإلا ةيلمع يرجي الاي ءًاقوعم ءاج هعضو لمك اذإو

 .بيبطلا نم أطخلا امنإو «ءيش يأ هيف سيل

 لكب لزعلا نع اودعتبي نأ ًاعيمج نيملسملا حصنن نحن :لوقلا ةصالخ

 مالسلا هيلع لوسرلا ةيغب ةفلاخم نم هيف امل ؛ةهاركلا هاندأ نآل ؛هعاونأو هلاكشإ

 هاندأ اذهف «”"”«ةمايقلا موي ممآلا مكب ٍوابم ينإف دودولا دولولا اوجوزت» :لاق امنيح

 نأ دعب نينجلا طاقسإ وه هأوسأو هالعأو «مالسلا هيلع لوسرلا ةمأ لسن ليلقت

 مهمهف ىلع مهضحت ةبيط ًاحور نيملسملا يف خفني نأ لجو زع هللا لأسن

 يف نيباحتملا ةوخإلا نيبو مهسفنأ يف هوقبطي نأو ءًاحيحص ًامهف مهمالسإل ًالوأ

 .مهنع نيديعبلا لمشت ىتح مهترئاد عستت لازت ال مث ءلجو زع هللا

 ,((209:551:55 /۷۲۹)"رونلاو ىدهلا"

 )١( "ةحيحصلا" يف هرظناف لزعلا ىلع مالكلا ريغ رخآ قايس يف ظفللا اذه لثم تدجو )۲/ ١١١(.

 "عماجلا حبحص" قفز )رقم651١؟05(

۸ 
 ہا



 (حورلا ضبق)

 نوصصخم ةكئالم رئابكلا بكتري يذلا ملسملل له باب |[ 1

 ثيدحلا يف تدرو ىللا باذعلا ةكئالم وأ ةمحرلا ةكئالم ىتأت امل :لاؤس

 ثيداحأ كانه له «رئابك بكترا يللا يصاعلا ملسملل ةبسنلاب «حورلا ضبق يف

 ؟انه ؟”طسولا ةقطنملا ىف ةدراو

 .ثيداحأ ال ءال :خيشلا

 /٠٠:۳۰:۲۸( "ه8 /) "رونلاو ىدهلا"

 توملا كلم بحصي له باب ]1۰۰[

 ؟حورلا ضبق دنع ةكئالملا نم ةئامسمخ

 نم هعم نوكي وأ هعم بحطصي مالسلا هيلع توملا كلم نأ درو له :لاؤس

 ؟ةئامسمخ حورلا ضبق دنع ةكئالملا

 .ةنسلا بتك يف اذه ملعن ام :خيشلا

 ؟ينعي ددع درو ام :ةلخادم

 .ال :خيشلا

 )۳٤١/ ٠٠۰:۲۲:۵۷(. " رويلاو ىدهلا"

 نيب طسو ةكئالم هل لهف ... حالطلاو حالصلا نيب طسو ةقطنم يف ةريبكلا بكترم نأ :لئاسلا ديري )١(

 ؟باذعلا ةكئالمو ةمحرلا ةكئالم

 مد



 نمؤملا حور نأ اهيف يتلا ثيداحألا نيب عمجي فيك باب ]

 ؟ربقلا يف بذعي هنوك نيبو ةبيطلا حيرلاب ةنورقم جرخت

 نم نمؤملل فرعي يذلا باوشلا نيب قفوي فيك :لوقي لئاسلا لأسي :لاؤس
 ضعبل بذعي هنإ مث هربق هل عسويو كلذ ىلإ امو اهل ةبيطلا حيرلاو هحور عولط

 ؟هبونذ لك هل روقغملا نمؤملل الإ باوثلا كلذ نوكي ال وأ ءربقلا يف هلاعفأ

 «لاؤسلا يف نيروكذملا نيضيقتلا نيب عمجلا ثيداحألا يف دجوي ال :خيشلا

 وه امك «معانلا ريرحلاب ةفوفلمو ةبيطلا حيرلاب ةنورقم هحور جرخت ةهج نم هنأ

 اذه لثم دجوي ال ءبذعي هنأ ةهج نم مث ؛ةحيحصلا ثيداحألا ضعب يف روكذم

 نيثيدحلا يف قبس ام لثمك بذعي يذلاف ؛ثيداحألا يف نيضيقنلا نيب عمجلا

 نأ هلثم يف تأي مل اذه ”«هنم ربقلا باذع ةماع نإف لوبلا نم اوهزنتسا» :نيقباسلا

 .عقاو ريغ نيضيقنلا نيب عمجلا نأ :رهاظلاف ءريرح يف فلت هحور

 اهيلإ انرشأ يتلا بيغلا رومأ نم وه عيمجلا ىلع ىفخي ال امك كش الب اذهو

 هنع سانلا فرصناو هربق يف تيملا عضو اذإ ركذ ةبسانمب «بيرقلا سمألا يف
 الو ةيبيغلا رومألا يف عسوتلا يغبني ال هنأ :انلق «مهلاعن عرق عمسي هنإف نيربدم

 «ةيعرشلا ماكحألاب سيلو طقف ناميإلاب قلعتي رمأ اذه نأل ؛ةيرظن ةسيقأ لامعتسا

 .نيضيقنلا نيذه نيب عمجلا ةنسلا يف دجن الف كلذلو

 071151: / ؟) "تارامإلا ىواتف"

 f) *”مقر) "عماجلا حبحص" قرد

 ا سپ
Nہا  



 (توملا دعب حاورألا ريصم)

 ثوملا دعب نينمؤملا حاورأ رقتسم نيآ باب [١15١؟]

 :[ ''تانيبلا تايآلا"رخآ ىف ىسولآلا لاق]

 نايب يف - ىهتتملا حورلا تغلب اذإ اهتسح ىلاعت هللا لأسنو - ؛ةمئاخلا

 اهعبتنو] ثعبلاو ةمايقلا موي ىلإ ندبلا اهتقرافم دعب حاورألا رقتسم يف فالخلا

 .[لئاسمب

 :" حورلا باتك يف ميقلا نبا ظفاحلا لاق

 عمسلا نم ىقلتت امنإ يهو اهيف اوفلتخاو سانلا اهيف ملكت ةميظع ةلأسم هذه

 ةنجلا يف ىلاعت هللا دنع نينمؤملا حاورأ :نولئاق لاقف كلذ يف فلتخاو ءطقف

 مهاقليو «نيد الو ةرييك ةنجلا نع مهسبحي مل اذإ «ءادهش ريغ مأ اوناك ءادهش

 ىلاعت هللا يضر رمع نب هللا دبعو «ةريره يبأ بهذم اذهو «مهنع وفعلاب مهبر

 .امهنع

 :[ًالئاق ينابلألا قلعف]

 يف وأ ةنسلا يف هيلع ليلد ال امم هريغ نآل ةيتآلا لاوقألا نم حيحصلا وهو

 يف ةيميت نبا مالسإلا خيش هب مزج يذلا وهو ىرتس امك ةجحلا هب موقت حيحص رثأ
 يف كلذو ءهللا ءاش ىتم ندبلاب لصتتف كلذ عمو " :لاقو ٠١( /7 5) " ىواتفلا

 " مئانلا هابتناو «ضرألا يف عاعشلا روهظو «كلملا لوزن ةلزنمب ةظحللا
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 - ٩۵ ق) " لاوهألا " هباتك یف كلذ ىف ديج ليصفت بجر نبا ظفاحللو

 . ةراشإلاب تيفتكاف هتمرب هتلقنل ةلاطإلا ةيشخ ال ولو (۳ ١١/

 .(1710/ص)" تاومألا عامس مدع يف تانيبلا تايآلا قيقحت "

 هنم باب ]16۰۳|[

 :[قباسلا ثحبلل اميمدت ىسولآلا لاق]

 مئبب رافكلا حاورأو ء(مزمز) ريب نينمؤملا حاورأ :ةفئاط تلاقو

 .(توهرب)

 :[ًالئاق ينابلألا قلعف]

 باتكلا يف هيلع ليلد ال هنأب 3١8(: ص) هلوقب هسفنب ميقلا نبا هدراذه

 . هب قثوي بحاص لوق يف الو ةنسلاو

 ةفوقوم راثآ يه امنإو عوفرم ثيدح يف درت ملف رافكلا حاورأ ةرقف امأو

 فلؤم يف ًاعوفرم عقو معن ءدانسإلا ةفيعض اهلكو )٠١ - ٠١۷۹ ميقلا نبا اهقاس

 زارخلا نكل (؟5/١57) ةيميت نبال " ىواتفلا عومجم " يف امك زارخلا ديعس يبآل

 )5//5١9(. " ةفيعضلا " رظنا .فورعم ريغ ةياورلا يف هنأ ديب ءروهشم يفوص اذه

 .(١5١ص)" تاومألا عامس مدع يف تانيبلا ثايآلا قيقحن "

 هنم باب ]:١٠١[

 :[قباسلا ثحبلل اميمتت ىسولآلا لاق]

 هلامش نع رافكلا حاورأو «مدآ نيمي نع نينمؤملا حاورأ :ةفئاط تلاقو

۲ 
 ہا



 :[ًالئاق ينابلألا قلعف]

 نكلو «نيخيشلا دنع ءارسإلا ىف ليوطلا رذ ىبأ ثيدح نم فرط ىنعم اذه

 ولعلا يف هنيمي نع ءالؤه نوكي لب ؛لامشلاو نيميلا يف مهلداعت ىلع كلذ لدي ال

 ١١8( ص) ميقلا نبا لاق امك نجسلاو لفسلا يف هراسي نع ءالؤهو «ةعمسلاو

 ١5١-١51(. ص)"ثاومألا عامس مدع يف ثانيبلا ثايآلا قيقحت''

 هنم باب [١ه١٠ه]

 :[قباسلا ثحبلل اميمتت ىسولآلا لاق]

 اهداسجأ قلخ لبق تناك ثيح اهرقتسم :مزح نبا مهنم ىرخأ ةفئاط تلاقو

 :[ًالئاق ينابلألا قلعف]

 كلذل هدقع صاخ لصف يف ميقلا نبا هدر دقو ؛هيلع ليلد ال امم اذهو :تلق

 .(١4١ص)"تاومألا عامس مدع يف تانيبلا تايآلا قيقحت"

 هنم باب [١ه١"]

 :[قباسلا ثحبلل اميمتت ىسولآلا لاق]

 نينمؤملا ةماع حاورأو ةنجلا يف ءادهشلا حاورأ :ربلا دبع نب رمعوبأ لاقو

 .روبقلا ةينفأ ىلع

 :[ًالئاق ينابلألا قلعف]

 ثيدح يف امك ةنجلا يف ًاضيأ نينمؤملا حاورأ نإف ؛أطخ هقالطإ ىلع اذهو

 مك و



 روبقلا ىلع ًافارشإ اهل نأب وأ «تاقوألا ضعب يف كلذ" نب اذإف «ينآلا كلام

 )° ٠ ص " حورلا " عجار . مالكلا ماقتسا

 .(١4١ص)"تاومألا عامس مدع يف تانيبلا تايآلا قيقحت "

 : لاب يبنلا لوق ىنعمو هنم باب 27/3
 «ةنجلا رجش يف قلعي ريط نمؤملا ةمسن امنإ»

 :[ثيدح تانيبلا تايآلا ىف ىسولآلا قاس]

 ىلإ ىلاعت هللا هعجري ىتح ةنجلا رجش يف قلعي ريط نمؤملا ةمسن امنإ»

 .(هثعبي موي هذسج

 :[ًالئاق ثيدحلا ىلع ىنابلألا قلعف]

 (قلعم) لصألا ناكو . لكأي يأ "قلعي" ءريطك يأ " ريط " حور يأ

 ثيدحلا حرش يف ميقلا نبا لاق . هريغو )778/١( " أطوملا " نم هتححصف

 :(۱۱۲ص)

 نينمؤملا ضعبل نوكيو ءاهل ندبلاک حورلل ابكرم رئاطلا اذه نوكي نأ لمتحي
 نباو مزح نبا رايتخا اذهو :رئاط ةروص يف حورلا نوكي نأ لمتحيو ءادهشلاو

 .ربلا دبع

 يف " ءادهشلا يفو " ربط نمؤملا " انه ثيدحلا ظفل نأ ظحالملا نمو :تلق

 نبا لاقف :هريغو ميقلا نباك نيثيدح امهلعج نم مهنمو ءاذه ىلع كلام ثيدح

 ...كلذ نأب [ديق] اذإف ةرابعلا لعلو ءلصألا ىف اذك )١(

 انجل



 ىلع نوكت نمؤملا حور نأ ثيدحلا اذه يفو " :(5777/1) " هريسفت " يف ريثك

 "رضخ ريط لصاوح يف " مدقت امكف ءادهشلا حاورأ امأو " ةنجلا يف رئاط لكش

 ."اهسفنأب ربطت اهنإف نينمؤملا مومع حاورأ ىلإ ةبسنلاب بكاوكلاك يهف

 . (505- 499 ص) زعلا يبأ نبال " ةيواحطلا ةديقعلا حرش " يف هوحنو

 ١(. 47 ص)"تاومألا عامس مدع يف تانيبلا تايآلا قيفحت"

 هنم باب ]1۰۸[

 :[قباسلا ثحبلل اميمتت ىسولآلا لاق]

 ضارعألا رئاس مدعت امك ندبلا تومب مدعتف هكاردإو هتايحك ندبلا ضارعأ نم

 ةباحصلا عامجإو ةئسلاو نآرقلا صوصنل فلاخم لوق اذهو «هتايحب ةطورشملا

 .نيعباتلاو

 :[ًالئاق ينابلألا قلعف]

 - 757 ")٤/ ىواتفلا عومجم " يف ًاطسبم احرش هحرشو كلذ نيب دقو

 «ندبلا ةقرافم دعب ىقبت حورلا نأ " :(۲۹۲ /5) رخآ ناكم يف حرصو 3

 " ةفسالفلا لالضل افالخ لزنتو دعصت اهنأو ؛نيملكتملا لالضل ًافالخ

 .(44١ص)"تاومألا عامس مدع يف تانيبلا تايآلا قيقحت"

 هنم باب ]4*16[

 ىلإ لزني امدنع ةيناث هيلإ دوعت له صخشلا ةافو دعب «حورلل ةبسنلاب :لاؤس
 ؟ربقلا يف هلامعأ بسح بذعي لهو ربقلا



 ءيجم ةعاس هيلإ حورلا دوعتف هربق يف عضوي امنيح تيملا نأ كش ال :خيشلا

 ؛لبق نم ناك امك ًاتيم داع باوجلاب باجأ ام اذإف ؛هلاؤسل ريكنو ركنم :نيكلملا

 امل هنأ ثيحب هسبلتتو حورلا هيلإ دوعت هربق يف عضوي نيح حورلا نأ اذهب ينعأ انأو

 همسق سبلتت حورلاف «بيجيف لاؤسلا هيلإ هجوي ىتح سلجي ربقلا عيجض نوكيب

 ريصم نيأ :لاؤس نآلا انه ءاتيم ناك امك داع باوجلا نم ىهتتا ام اذإف ىلعألا

 ؟هحور

 بيذعتلاو ميعنتلا ةقيرط «تيم هدسج نأل هحورب معني وأ بذعي :باوجلا

 بيغلا باب نم هنأل ءاهيف قمعتي نأ ملسمل زوجي ال يتلا ةيبيغلا رومألا هذه ًاعبط

 ليصافتلا ضعب اندنع يف نكلو «ىلاعتو كرابت هللا الإ هملعي الو بيغلا ملعن امو
 حتفي ةنمؤم تيملا حور تناك اذإ ًالثم كلذ نم ؛ةحيحصلا ةنسلا نم امهانفرع يتلا

 لازيالو اهميعنوءاهحور نم ءةنجلا يف هلزنم ىلع اهنم لطي ربقلا نم ةقاط هل

 .ةعاسلا مايق ىلإ معنتي اذكه

 نأ امإو «نينمؤملا ةماع نم نوكي نأ امإ نمؤملا تيملا انه نأ رخآ ثيدح يف

 رويط نم ريط نطب ىلإ هنم هحور لقنتتف نينمؤملا ةماع نم ناك اذإف «ًاديهش نوكي

 نوكتف اديهش تيملا اذه ناك اذإ ءةنجلا رجش نم ريطلا اذه لكأي معنتيف ةنجلا

 .ةنجلا رويط نم ريط ةلصوح يف هحور

 .ريطلا ةلصوح يف ديهشلا نمؤملا حور ءريطلا نطب يف يداعلا نمؤملا حور

 سيلو هحورب ةنجلا يف لقنني دقو هربق يفامإ هميعن نمؤملا حور نذإف

 .رانلا يف هلزنم ىريو ةقاط هل حتفيف ًارفاك وأ اقساف هللا حمس ال ناك اذإ امأ «هدسجب

 ىتح بذعي لازي الف اهناخدو اهبيهلو اهحير نم هيتأيف ةقاط اهنم هل حتفي «منهج يف

 ہا
1 



 .ةعاسلا موقت

 ءرضاحلا رصعلا لكاشم ضعبب ةقالع اهل ًادج ةماه ةطقن ىلإ لصن انه نمو

 ءيشلا نوعمست «حاورألا نورضحتسي مهنأ نومعزي سانب نوعمست مكنأ دب الف

 ؟ال الواذه

 رافكلا تالالضو ءرضاحلا رصعلا عدب نم مويلا حاورألا راضحتسا ينعي

 .مهلاثمأو نيييروألا

 نأ مهناكمإب نأ نومعزيف .خلإ... روشنو ثعب همسا ءيشب نونمؤي ال ءالؤه

 نيحلاطلا نم ؛نيحلاصلا نم ءاملعلا نم «ءابطألا نم اوؤاش نم حور اورضحتسي

 «مهضعب فرعن نحن .خلا ايروس يف ءرصم يف نيملسملا نم رثك مهب رتغاو .خلا

 وأ معني :ربقلا يف تيملا حور نأ يهو ةيمالسإلا ةديقعلا هذه انرضحتسا اذإف

 ىلإ حاورألا اذه ةداعتسا نكمي فيك ءةنجلا ىلإ ًانمؤم ناك اذإ لقتني نأ بذعي

 سانلا ءالؤه ىلع ناطيشلا ليجدت نم اذه ؟اهباوجتساو ءاهقاطنتساو ءايندلا ملاع

 مويلا

 لجد وه حاورألا راضحتسا ةيلمع اهعم اوركذاف ةقيقحلا اذه متركذت اذإ

 .ةيمالسإلا ةعيرشلا فلاخي يرصع لجد «يرصع

 ,((010 59:18 /۲۸) "رونلاو ىدهلا"

 ؟هتوم دعب هلسج يف رقتست ها يبنلا حور له باب 1161۰[

 :[لاق هنأ وب يبنلا نع يور]

 «هحور هيلإ درت ىتح احابص نيعبرأ الإ هربق يف ميقيف تومي يبن نمام»

 م



 . «ةليوعو ةلئاع نيب هربق يف مئاق وهو يب يرسأ ةليل ىسومب تررمو

 .(عوضوم)

 :[مامإلا لاق]

 در الإ يلع ملسي دحأ نم ام» : لو هلوق ضراعي ثيدحلا اذه نأ ىرأ انأو

 . «مالسلا هيلع درأ ىتح يحور يلع هللا

 دانسإب (0۲۷ /۲) دمحأو ۲٤١( /0) يقهيبلاو (۴۱۹ /۱) دواد وبأ هاور

 . (5775) " ةحيحصلا " رخآلا باتكلا يف جرخم وهو «ةريره يبأ نع نسح

 هلسج يف ةرقتسم تسيل اپ هحور نأ ىلع لدي هنأ ضراعتلا هجوو

 ثيدحلا اذه امنيب إب هيلع نيملسملا مالس دريل هيلإ درت يه لب «فيرشلا

 «هتافو نم احابص نيعبرأ دعب هيلإ درت يبن لك حور نأ ةحارص ررقي عوضوملا

 ؛لوقعم ريغ رمأ اذه مالسلا دربل هدسج ىلإ ب هحور درت فيكف اذه حصولف

 ركنملا ثيدحلا اذه الإ وه سيلو ءامهدحأ در نم دبالف ءضقانتلا رهاظ وه لب
 ركذأ ال ؛هب تمهلأ امم هنإف اذه لمأتف «ضراعملا نم يوقلا ثيدحلا ملسي ىتح

 .يسفن نمف الإو هللا نمف اباوص ناك نإف «يلبق دحأل هتيأر ينأ

 ا للا ۳٦۰ /۱)" ةفيعضلا"

4 
 ہا



 (توملا دعب حاورألا يقالت)

 ؟ايندلا ىلإ تاومألا حوارأ دوعت له باب 3

 ؟ًالثم هتيب يف انه لعفن اذام فرعيو يتأت له تيملا حور :لاؤس

 تام اذإ تيملا «سانلا ضعب ناهذأ يف رودت تافارخ هذه .ًادبأ :خيشلا

 نع يتعمس يتلا ةيرذلا لبانقلا تلزن ول :ينعي ءةيلكلاب ايندلاب هتقالع تعطقتا

 ىلع ةيرذلا لبانقلا تائم تلزن ول «نابايلا ىلع ناكيرمألا اهولزنأ امل اهنم ةدحاو

 هلمع عطقنا ناسنإلا تام اذإ» :ًاقالطإ اهب تاومألا سحي ام ةيوركلا ضرألا هذه

 يف ْنَم عيشي تنآ امو :ميركلا نآرقلا يف لوقي ائبرو «ثالث نمالإ

 .اهلك رابخألا هذه يقدصت الف ؛نوعمسي ال ىتوملاف وا( ۲۲: رطاف)€ روبل

 ٠٠:٥۲:٠۲( /۲۹۰)"رونلاو یدهلا "

 ركاذتتو روازتتو ىقالتت تاومألا حاورأ له باب ]11۲1

 :[حورلا لوح اهركذ لئاسم نمض "تانيبلا تايآلا" يف يسولآلا لاق]

 مأركاذتتو روازتتو ىقالتت ىتوملا حاورأ له :[ىلوألا ةلآسملا يأ] ىلوألا

 :" حورلا باتك " يفام ىلع اهباوجو ؟ال

 يه امي لغش يف ةبذعملاف «ةمعنم حاورأو ةبذعم حاورأ :نامسق حاورآلا نإ "

 ةسوبحملا ريغ ةلسرملا ةمعنملا حاورألاو «يقالتلاو روازتلا نع باذعلا نم هيف

 لك نوکتف ايندلا لهآ نم نوكي امو ءايندلا يف اهنم ناك ام ركاذتتو روازتتو ىقالتت
 . اهلمع لثم ىلع وه يذلا اهقيفر عم حور

 م



 :[ًالئاق ينابلألا قلعف]

 راثآلاو ةنسلاو باتكلا نم ةريثك ةلدأ [ةلأسملل ميقلا نبا قاس يأ] اهل قاس دقو

 لبق نم هب جتحي ام اهيف سيل اهدروأ يتلا ثيداحألا نكل ءةيعباتلاو ةباحصلا نع

 ىامسلا ىلإ هحورب دعصي نمؤملا نإو . . .» :هيفو ةريره يبأ ثيدح هتاف دقو ؛هدانسإ

 .ثيدحلا (. . . ضرألا لهأ نم مهفراعم نع هنوربختسيف نينمؤملا حاورأ هيتأتف

 ,(7557/) "ةحيحصلا" يف هتجرخ لقو يطويسلا هححصو «نسح هدنسو

 ١(. 458 ص)" تاومألا عامس مدع يف ثانيبلا ثايآلا ةيقحت"

 لوحأ يف ركاذتتف ىتوملا حاورأ عمتجت له باب ]١151[

 ؟ايندلا

 نم [مهيلع ةمئاق ىتوملا حاورأب عمتجت] تضبق اذإ ءايحألا حاورأ :لاؤس

 .ةنسح لاح ىلع نالف «جوزت نالف :نولوقيف ؟نالف لعف ام :نولوقيف ءايحألا ملاع

 له ؛ةيواهلا هم ىلإ هب بهذ :نولوقيف مكتأي ملآ :لوقيف ؟نالف لعف ام :نولوقيو

 ؟ قلي هللا لوسر نع صوصن كلذ يف

 ريغ نآلا عقاولا يف ينكل هتركذ يذلا ىنعملا اذهب ثيدح دجوي .معن :خيشلا

 هللا ءاش نإ ؛ةعجارملا انل حاتي نأ ىسعو ًافيعض وأ ًاحيحص ناك نإ رضحتسم

 .انخيش اي ىلاعت

 ؟انخيش اي ةلأسملا هذه ىف ةرتف دعب كعجارن :ةلخادم

 )١( "ةحيحصلا"و (590 مقر) "عماجلا حيحص" يف خيشلا حيحص )۳/ ۲۹۳(.

FT 
 يا



 .عنام يف ام :خيشلا

 .هللا ءاش نإ :ةلخادم

 .هتافو نع تملع يذلا هللا همحر ىفطصم خألا انه :ةلخادم

 .معن يأ :خيشلا

 ؟ينعي انيلع زيزع ناكو انيايحأ نم :ينعي خأ ناك :ةلخادم

 .معن :خيشلا

 هتوم دعب انأف ؛:ةقادصلا مئاد :ينعي يل قيدص ينعي انخيش اي ناك :ةلخادم

 .قيض يفو هبأك يف رعش

 .يعيبط رمأ :خيشلا

 .يعيبط رمأ :ةلخادم

 .ربصلاب عردتت نأ كيلع نكل «مولعمو :خيشلا

 ؟ربصلاب :ةلخادم

 .(١1:رمزلا)# باَسِح رعب ْمُهَرْجأ َنوُرباَصلا قوي اإ .معن يأ :خيشلا

 .انخيش اي ريخ هللا كازج :ةلخادم

 .كايإو :خيشلا

 .انخيش اي كيف هللا كراب :ةلخادم

 .هللا ءاش نإ كراب كيفو :خيشلا

 ٠٠:۵۷:١١(. /۲۰۲) "روتلاو ىدهلا"



 ؟تاومألا حاورأو ءايحألا حاورأ ىقالتت له باب 1]

 :[حورلا لوح اهركذ لئاسم نمض "تانيبلا تايآلا" يف يسولآلا لاق]

 ؟تاومألا حاورأو ءايحألا حاورأ ىقالتت له :[ةيناثلا ةلأسملا يأ] ةيناثلا

 اَهِياَنَم يف ثم 1 يِتَلاَو اتوم نيج َسّفنَألا قوي هلال :ىلاعت هللا لاق معن :اهباوجو

 ٍتاَيآل َكِلَذ يف نإ ىّنَسُم لجأ ىلإ ىَرخألا لرو توا اَهيَلَع ىق يتلا كي
 :لاق ةيآلا هذه يف سابع نبا ىلإ دنسب هدنم نب هللا دبع وبأ ىور نورك مْ

 هللا كسميف :مهنيب نولءاستيف مانملا يف يقتلت تاومألاو ءايحألا حاورأ نأ ينغلب"

 ." اهداسجأ ىلإ ءايحألا حاورأ لسريو «ىتوملا حاورأ ىلاعت

 ةافو يفوت امهالك ةيآلا يف لسرملاو كسمملا نأ :ةيآلا يف يناثلا لوقلاو

 مل نمو ءاهدسج ىلإ اهدري الف هدنع اهكسمأ اهلجأ تلمكتسا نمف «مونلا

 .هلمكتستل اهدسج ىلإ اهدر اهلجأ لمكتست

 :[ًالئاق ينابلألا قلعف]

 مالسإلا خيش نأ ركذو :نيلوقلا نم الك ٠١ - ۲١( ص) ميقلا نبا هجاو دقو
 نأ قيقحتلا نم دافأ مث لوألا لوقلا وه حجر مث . . يناثلا لوقلا راتخا ةيميت نبا

 مونلا يهو ىرغصلا ةافولاو ءتوملا يهو ىربكلا ةافولا :نيعونلا لوانتت ةيآلا

 :(05 )٤/ لاق مث ريثك نبا ةيآلا رسف كلذبو ؛ليصفتلا تتش نإ همالك عجارف

 يذلا عوفرملا ثيدحلا كلذب درو امك ىلعألا املا يف عمجتت اهنأ ىلع ةلالد هيف

 .هريغو هدئم نبا هاور

 .(45١ص)" تاومألا عامس مدع يف تانيبلا تايآلا قيقحن "

 لح
 ہا



 (حاورألا ءانف)

 حاورألا ىنفت له باب [1516]

 ءيش لك# :ىلاعت هلوقو ناف اهيلع نم لك# ىلاعت هلوق ىلع مامإلا قلع]

 :[ًالئاق ههجو الإ كلاه

 وه امنإ حاورألل ةبسنلاب نيتيآلا يف نيروكذملا كالهلاو ءانفلاب دارملاو

 ءامهوحنو رانلاو ةنجلاك ىنفت ال اهنإف اقلطم اهملع سيلو ءاهنادبأ نم اهجورخ

 .(حرش - ٩۷ /۱)" ةيفاشلا ةيفاكلا " يف لاقف ميقلا نبا اهعمج دقو

 ضرعلا يه مدعلا زيح يف نوقابلاو قلخلا ...نم اهمعي ءاقبلا ٌمْكَح ةينامث

 اهنأو اهيف رانلا هركذو ملقلاو حوللا اذك حاورأو بجشو ...ةنجو رانو يسركلاو

 راتسآلا عفر " باتكل يتمدقم يف هتنيب امك هلوق نم باوصلا وه ىنفت ال ةيقاب

 .يناعنصلا ةمالعلل " رانلا ءانفب نيلئاقلا ةلدأ لاطبإل

 .(407١/ص)"تاومألا عامس مدع يف تانيبلا تايآلا قيقحت"
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 هنم باب ]١١15[

 :[اًعوفرم دوعسم نبا نع]

 ثادجألاو ءةينافلا حاورألا اهتيأ مكيلع مالسلا :لاق ةنابجلا لخد اذإ ناك»

 لخدأ ! مهللا «ةئمؤم هللاب يهو ايندلا نم تجرخ يتلا ؛ةرخنلا ماظعلاو «ةيلابلا

 .اانم ًامالسو «كنم ًاحور مهيلع

 :[مامإلا لاق]

 هيلع ام فالح اذهو «ةيناف اهنأب حاورألا هفصول «ةراكنلا رهاظ ثيدحلاو

 .ًاعيمج نوملسملا

 ةفيعضلا" ")9/5١1١(.

5 
 ہا



 (ميقلا نبال حورلا باتك)

 ؟ةيملعلا ميقلا نبال «حورلا» باتك ةميق ام باب 273

 اذه انخيش اي هيلع دمتعي له ةيزوجلا ميقلا نہال حورلا باتك :ةلخادم

 ؟باتكلا

 حص نإ هباتك نكل «ميق اندنع وه ميقلا نبا ناك ولو هيلع دمتعي ال :خيشلا

 نيذلاو «ملعلا يف مويلا نوئشانلا اهفلؤي ام هبشت يتلا بتكلا نم وهف هيلإ هتبسلن

 ةيسن تحص نإ رهاظلاف ءءاملظلا ةليللا يف ءاوشعلا طبخلا نوطبخيف نوعرستي

 ديلقتلا نم ررحتي نأ لبق :ينعي ؛هفلأ ام لئاوأ نم باتكلا اذه ناك ميقلا نبا باتك

 .يفارخلاو يبهذملاو يركفلا دومجلاو

 ,(00 1:55:47 /۳۲۸) "رونلاو ىدهلا"

 ؟ميقلا نبال حورلا باتك ةبسن حصت له باب ٠۹1]

 ؟ال الو ًالاعف هيلإ هتبسن حصت له «ميقلا نبال بسني يذلا حورلا باتك :لاؤس

 وه مأ «هتايح لوأ يف هفلأ وه له يردن ام نكل ًالعف هل بسني وه :خيشلا

 .ملعأ هللا هب هدنع ملع الو ءهيلإ بوسنم

 .( 01:69:88 /۲۲۹) "رونلاو ىدهلا "

 ١ 0 | ا ا اا





 كلذ ريغو نيكلملا لاؤسو هميعنو ربقلا باذع ركذ





 ةئسلاو باتكلا نم ريقلا باذع تابثإ باب ]١٠١١[

 :[ 29ج هللا لوسر لاق]

 مكعمسي نأ هللا توعدل اونفادت ال نأ الولف ءاهروبق يف ىلتبت ةمألا هذه نإ»

 هللاب اوذوعت :لاقف ههجوب انيلع لبقأ مث :ديز لاق . هنم عمسأ يذلا ربقلا باذع نم

 باذع نم هللاب اوذوعت :لاقف «راثلا باذع نم هللاب ذوعن :اولاق ءراثلا باذع نم

 امو اهنم رهظ ام نتفلا نم هللاب اوذوعت :لاق «ربقلا باذع نم هللاب اذوعن :اولاق ءريقلا

 ةنتف نم هللاب اوذوعت :لاق «نطبام اهنم رهظ ام نتفلا نم هللاب ذوعن :اولاق ءنطب

 . «لاجدلا ةنتف نم هللاب ذوعن :اولاق «لاجدلا

 :[مامإلا لاق]

 ثيدحلا دئاوف نم

 :[اهنم] ةريثك دئاوف ثيداحألا هذه ىف و

 معزب هيف كشلل لاجم الف «ةرتاوتم كلذ يف ثيداحألاو ءريقلا باذع تابثإ -

 :ىلاعت لاق ءاهل دهشي نآرقلا نأل اهب ذخألا بجيف داحآ اهنأ املس ولو ! داحآ اهنأ

 ُموُقَتَمْوَيَو اشعر اودع اَهْيَلَع َنوْضَرْعُيُراَلا ءباَّدَعلا ءو َنْوَعْرِف لاب ٌقاَحَو
 .(45 .؛ه:رفاغ)# باّذَعْلا دشا َنْوَعْرَف لآ اوُلِخْحَأ ٌةَعاَّسلا

 هذه تابثإل ةيفاك اهدحو ىهف ءاهل دهشي ام نآرقلا ىف دج وي ال هنأ انملس ولو

 ليخد لطاب معز داحآلا ثيداحأ نم حص امب تبثت ال ةديقعلا نأب معزلاو «ةديقعلا

 هب ءاج امم وه لب :مهريغو ةعيرألاك مالعألا ةمئألا نم دحأ هب لقي مل :مالسإلا يف

 يف اصاخ ًالصف ائيتك دقو «ناطلس الو هللا نم ناهرب نودب «مالكلا ءاملع ضعب
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 . سانلا ىلع هرشنو هضييبتل قفوأ نأ وجرأ ءانل باتك يف ريطخلا عوضوملا اذه

 هيف ثيداحألاو ءًاضيأ هداقتعا بجيف «تباث قح ربقلا ىف نيكلملا لاؤس نإ -

 .ةرتاوتم ًاضيأ

 ةحيحصلا" ")1١/ 9

 ريقلا باذع ةلدأ باب ]16۰|

 :[مامإلا لاق]

 فلسلاو ةعامجلاو ةنسلا لهأ عامجإبو ةنسو ًاباتك (تباث) "ربقلا باذع

 .حلاصلا

 (8815 /۲ /70)"ةحبحصلا"

 ربقلا باذع ركنأ نمم لالضلا لهأ ضعب ركذ باب [6١؟1]

 :[ًالئاق ورمع نب رارضل مامإلا مجرت]

 " :مزح نبا لاق ةثيبخ تالاقم هل دلج يلزتعم " :يبهذلا لاق . يضاقلا وه

 ." ربقلا باذع رکنی رارض ناك

 يف ةحيرصلا ةحيحصلا ثيداحألا يف نوككشي نمم ريثك مويلا هلثمو :تلق

 اهب تيثتال هنأ ةدعاقلا نأو «داحآ ثيداحأ اهنأ مهمعزب اهنوعفديو ربقلا باذع

 ةجح ثيدحلا " :نيتعوبطم نيتلاسر ىف ةدعاقلا هذه نالطب تنيب دقو «ةديقع

 ." ةديقعلا ىف داحآلا ثيدحب لخألا بوجو "و " ماكحألاو دئاقعلا يف هسفنب

 ١7(. ؟ص)'تاومألا عامس مدع يف تانيبلا تايآلا قيقحت'"

Fo, 
 ہا اسس



 :[ مامإلا لاق]

 يف يرصملا روصنم ليعامسإ يرطيبلا بيبطلا
 ءافش" هامسا يذلا هباثك [

 ." قلا باذع (يفني) ردصلا

 .( 8 -E 107 / |۷(" ةحيحصلا"

 ىلع هيبنتلاو ؟هربق يف ناسنإلل حورلا دوعت له باب [ 1
 تبث امب الإ هميعنو ربقلا باذع ىلع مالكلا يف عسوتلا مدع

 ىلإ لزني امدنع ةيناث هيلإ دوعت له صخشلا ةافو دعب «حورلل ةبسنلاب :لاؤس

 ؟ربقلا يف هلامعأ بسح بذعي لهو ربقلا

 ءيجم ةعاس هيلإ حورلا دوعتف هربق يف عضوي امنيح تيملا نأ كش ال :خبشلا

 انأو ؛لبق نم ناك امك ًاتيم داع باوجلاب باجأ ام اذإف ؛هلاؤسل ريكنو ركنم :نيكلملا
 نوكيب امل هنأ ثيحب هسباتتو حورلا هيلإ دوعت هربق يف عضوي نيح حورلا نأ اذهب ينعأ

 اذإف ىلعألا همسق سبلتت حورلاف «بيجيف لاؤسلا هيلإ هجوي ىتح سلجي ربقلا عيجض
 ؟هحور ريصم نيأ :لاؤس نآلا انه ؛أتيم ناك امك داع باوجلا نم ىهتنا ام

 بيذعتلاو ميعنتلا ةقيرط «تيم هدسج نآل هحورب معني وأ بذعي :باوجلا

 بيغلا باب نم هنأل ءاهيف قمعتي نأ ملسمل زوجي ال يتلا ةيبيغلا رومألا هذه ًاعبط

 ليصافتلا ضعب اندنع يف نكلو «ىلاعتو كرابت هللا الإ هملعي الو بيغلا ملعن امو

 اهمامتإ هللا رسي ءةعوسوملا هذه نم "دودرلاو تابقعتلا عماج" يف هيلع ينابلألا ةمالعلا دودر يتأت (1)
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 حتفي ةنمؤم تيملا حور تناك اذإ ًالثم كلذ نم ؛ةحيحصلا ةئسلا نم امهانفرع يتلا

 لازي الو اهميعنوءاهحور نم ءةنجلا يف هلزنم ىلع اهنم لطي ربقلا نم ةقاط هل

 .ةعاسلا مايق ىلإ معنتي اذكه

 امإو «نينمؤملا ةماع نم نوكي نأ امإ نمؤملا تيملا اذه نأ رخآ ثيدح يف

 نم ربط نطب ىلإ هنم هحور لقنتتف نينمؤملا ةماع نم ناك اذإف ءأديهش نوكي نأ

 اديهش تيملا اذه ناك اذإ «ةنجلا رجش نم ريطلا اذه لكأي معنتيف ةنجلا رويط

 .ريطلا ةلصوح يف ديهشلا نمؤملا حور هريطلا نطب يف يداعلا نمؤملا حور

 سيلو هحورب ةنجلا يف لقتني دقو هربق يفامإ هميعن نمؤملا حور نذإف

 ءرانلا يف هلزنم ىريو ةقاط هل حتفيف ًارفاك وأ اقساف هللا حمس ال ناك اذإ امأ «هدسجب

 ىتح بذعي لازي الف اهناخدو اهبيهلو اهحير نم هيتأيف ةقاط اهنم هل حتفي «منهج يف

 ءرضاحلا رصعلا لكاشم ضعبب ةقالع اهل ًادج ةماه ةطقن ىلإ لصن انه نمو

 ؟ال الو اذه

 رافكلا تالالضو «رضاحلا رصعلا عدب نم مويلا حاورألا راضحتسا ينعي

 .مهلاثمأو نييبروألا

 نأ مهناكمإب نأ نومعزيف .خلا... روشنو ثعب همسا ءيشب نونمؤي ال ءالؤه

 نيحلاطلا نم :نيحلاصلا نم «ءاملعلا نم «ءابطلا نم اوؤاش نم حور او رضحتسي

 ءمهضعب فرعن نحن .خلا ايروس يف ءرصم يف نيملسملا نم رثك مهب رتغاو .خلا

 ہا



 وأ معني :ربقلا يف تيملا حور نأ يهو ةيمالسإلا ةديقعلا هذه انرضحتسا اذإف

 ىلإ حاورألا اذه ةداعتسا نكمي فيك ءةنجلا ىلإ ًانمؤم ناك اذإ لقتني نأ بذعي

 لجد وه حاورألا راضحتسا ةيلمع اهعم اوركذاف ةقيقحلا اذه متركذت اذإ مويلا

 .ةيمالسإلا ةعيرشلا فلاخي يرصع لجد «يرصع

 (00:491:1 © )٥۲۸/ "رونلاو ىدهلا"

 ةرتاوتم هثيداحأو قح ربقلا ىف لاؤسلا باب 1

 رابخألا هب تءاج ام ىلع «هیبنو «هنیدو «هبر نع هربق يف ريكنو ركنم لاؤسو الهأ هل

 :[ًالئاق " مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا نعو زا هللا لوسر نع

 ريكنو ركنمب نيكلملا ةيمست الإ ؛ةرتاوتم [ربقلا يف لاؤسلا رابخأ يأ] يهو

 .(88ص)" ةيواحطلا نتم ىلع قيلعتلا"

 هنم باب [16١؟]

 :[ مامإلا لاق]

 هيف ثيداحألاو ءًاضيأ هداقتعا بجيف «تباث قح ربقلا ىف نيكلملا لاؤس نإ -

 .ةرتاوتم اضيأ

 .(۲۹۷ /۱ /1)" ةحيحصلا"

 ١ 0 را 20111 ا ا 6



 ...رقلا ىف تيملا نونأي هناوعأو سيلبإ نأ ءاج ام باب (/7]

 :[لاق هنأ هاو يبنلا نع يور]

 نم ميلحلا نإف «ةنجلاب مهورشبو هللا الإ هلإ ال مهونقلو «مكاتوم اورضحا»

 دنع نوكي ام برقأل ناطيشلا نإو «عرصملا كلذ دنع نوريحتي ءاسنلاو لاجرلا

 قرع لك ملأي ىتح ايندلا نم دبع سفن جرخت ال هديب يسفن يذلاو «عرصملا كلذ

 .«هلايح ىلع هنم

 .(فيعض)

 :[مامإلا لاق]

 نم " ةرخآلا مولع فشك يف ةرخافلا ةردلا " يف يلازغلا هلقن ام امأو :(ةدئاف)

 ىلع هيوبأ ةفص ىلع تيملا نوتأي هناوعأ لكو هللا هنعل سيلبإ نأو «توملا ةنتف

 ىلع نورخآ ماوقأ ءاج مهنع فرصنا نإف ءًاًيدوهي تم :هل نالوقيف «ةيدوهيلا ةفص

 هيلإ لسرأ هتياده هللا دارأ نمف «ةلم لك دئاقع هيلع ضرعي ىتح ىراصنلا ةفص

 فقأ مل " :يطويسلا لاقف «خلإ ...تيملا مستبيف هدنجو ناطيشلا درطيف ليربج

 ." ثيدحلا ىف هيلع

 .( 46-5145 /۳)" ةفيعضلا"

 قاسفلاو رافكلل نوكي ربقلا باذع باب ]١16717[

 :[ًالئاق "لهآ هل

 يف هيلع صوصنم هب عوطقم لوألاو «نيملسمل | قاسفو رافكلا نم ينعي

 ہا



 ءرتاوتلا دح تغلب ةريثك ثيداحأ يف هيلع صوصنم وهو ؛كلذك رخآلاو «نآرقلا

 . هريغو حراشلا ركذ امك

 فوقو لقعلل سيل ذإ ؛هفييكت يف ضوخلا زوجي ال نكلو هب داقتعالا بجيف

 هيف راحت امب يتأي دق هنكلو ؛لوقعلا هليحت امب يتأي ال عرشلاو «هتيفيك ىلع

 يفو " حرشلا " يف اهيلإ راشملا ثيداحألا ضعب دجتو «هب ميلستلا بجيف «لوقعلا

 . (يجيرختو يقيقحتب ۸۷۷ - 877 مقر) مصاع يبأ نبال " ةنسلا "

 .(854-86ص)" ةيواحطلا نتم ىلع قيلعتلا"

 يف يصاعلا ملسملا بذعي له باب [5١؟4]

 ؟رفاكلا باذع فانصأب ربقلا

 ربقلا يف رفاكلا لجرلا بيذعت ثيدح له :لوقيف لئاسلا لأسي :لاؤس

 ؟يصاعلا ملسملا ىلع قبطي هل ةكئالملا برضو

 نم قسافلا وأ قفانملا كراشي نأ لمتحملا نمو ؛هفرعن ال امم كلذ :خيشلا

 لثم يف هب حيرصتلا ءاج امم اذهو «باذعلا نم عونب بيذعتلا يف رفاكلا نيملسملا

 اذهف «هنم ربقلا باذع ةماع نإف لوبلا نم اوهزنتسا» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق

 هملعن ال امم اذه باذعلا اذه ةيعون ام نكلو ربقلا يف بذعي ملسملا نأ ىلع لدي

 هجرخأ يذلا هنع هللا يضر سابع نبا ثيدح ثيدحلا اذه ىنعم ديؤي كلذكو

 امهنإ امأ» :مالسلا هيلع لاقف نيربقب رمل يبنلا نأ امهيحيحص يف ناخيشلا

 -رتتسي ال :ةياور يفو - هزنتسي ال ناكف امهدحأ امأ «ريبك يف نابذعي امو نايذعيل

 ىتؤي نأب مالسلاو ةالصلا هيلع رمأ مث (ةميمنلاب ىعسي ناكف رخآلا امأو «لوبلا نم

 هولأسف «رخآلا ىلع رخآلاو ربق ىلع امهدحأ عضوو نيفصن هقشف ليخنلا نصغب

 00 ا



 هيف اًضيأ اذهف «نيبطر اماد ام امهنع ففخي نأ هللا لعلا :لاقف مالسلا هيلع نع

 انه ركذو «هتايح يف اهفرتقا ناك ةيصعم ببسب هربق يف بذعي ملسملا نأب حيرصت
 باصي نأ يف طايتحالا مدعو هزنتلا هلامهإ :امهادحإ نيتيصعم ثيدحلا يف

 .ةميمنلاب ىعسي ناك هنأ رخآلاو لوبلا شاشرب

 هللا لعل» :نصغلا كلذ نم اقش ربق لك ىلع عضو امنيح مالسلا هيلع هلوقو

 يف ءاج ام كلذ دكؤيو «نيملسم انأك امهنأب راعشإ «نيبطر اماد ام امهنع ففخي نأ

 نع لكس املا يبنلا نأ هنع هللا يضر هللا دبع نب رباج ثيدح نم ملسم حيحص

 نأ لجو زع هللا لعل» :لاق كلذ ىلع هل لماحلا ببسلا نعو روكذملا عضولا

 نأ امهل اعد كأي يبنلا نأ :اذه ىنعمو «يئاعدب :يأ «يتعافشب امهنع ففخي

 .نيبطر ناتصغلا ماد ام امهباصأ يذلا باذعلا نم امهنع هللا ففخي

 01:20:78 £) "تارامإلا ىواتف"

 ؟عطقنم مأ رمتسم ربقلا باذع له باب ]104[

 امو ؟عطقتم مأ ءةمايقلا موي ىتح باذع وه ربقلا باذع ءانذاتسأ :لاؤس

 ؟كلذ ىلع ليلدلا

 َنوُضَوْعُي ُراَثلا# :هتعامجو نوعرف قح يف ميركلا نآرقلا يف لاق انبر :خيشلا

 يذلا ؛هتعامجو نوعرف «سانلا رثكأل ةبسنلاب اذه :(45:رفاغ)#َيِشَحَو اودع اَهْيَلَع

 نوكيب :نيملسملا نم قاسفلا نم نأ كش ال نيرخآلا امأ ؛هللا نود نم ًاهلإ هوذختا

 .ةنسلا يف ركذ هل سيل اذهف «مكو مك نيب ليصفت امأ «كلذ نود مهباذع

 (00:451:9 5 /9) "رونلاو ىدهلا"
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 ؟باذع نم ربقلا يف ثدحي ام سانلا دعب ىري نأ نكمي له باب ]

 هل ثدحي ام نوفوشي مهنأ نوعدي تاقوألا ضعب يف ؛يصاعلا :لئاسلا

 .ربقلا يف

 ملسمو يراخبلا هجرخأ يذلا ثيدحلا متعمس مكلعل :نكمم اذه :خيشلا

 رمو يبنلا نأ :امهنع هللا يضر سابعلا نب هللا دبع ثيدح نم امهيحيحص يف
 امأ ؛ريبك يف نابذعي امو نابذعيل امهنإ امأ» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف نيربقب

 ال :- ةياور يفو - هزنتسي ال ناكف :رخآلا امأو «ةميمنلاب ىعسي ناكف امهدحأ

 ىلع امهنم قش لك عضوو نيقش هقشف نصغب هل ىتؤي نأب رمأ مث ؛لوبلا نم رتتسي

 امهنع ففخي لجو زع هللا لعل :لاقف مالسلاو ةالصلا هيلع كلذ نع هولأسف «ربقلا

 .«نيبطر اماد ام

 نكل نيملسم اناكو :نيبذعملا نيذه باذع عمس 3# لوسرلاف

 هتروع نع فشكلا يف لهاستي :يأ ءرتتسي ال :رخآلاو ةميمنلاب ىعسي امهدحأ

 ءلوبلا شاشر هبيصي نأ ىشاحتي ال :يأ ءلوبلا نم هزنتسي ال وأ ءسانلا مامأ

 باذع رثكأ نإف لوبلا نم اوهزئتسا» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو ءابذع كلذلو

 .(«لوبلا نم ريقلا

 ءهي تسمشف هتياد اًّبكار موي تاذ رم اب يبنلا نآ» :حيحصلا يف ءاج كلذك

 ةيلهاجلا يف :اولاق ؟ناذه تام ىتم :هعم اوناك نيذلا هباحصأ لأسف نيربق ىأرف لزنف

 نإ :يأ ؟”«ربقلا باذع مكتعمسأل اونفادت ال نأ الول :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف
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 نأ دعبتسي الف ؛نيروبقملا باذع توص تعمس مالسلا هيلع هب تسمش امل ةبادلا

 كلذلو «قح ربقلا باذع نآل ؛نوبذعي مهروبق يف ةاصعلا ضعب سانلا ضعب ىري

 نم هللاب ذعتسيلف ريخألا دهشتلا يف مكدحأ سلج اذإ» :هلوق نم ةا يبنلا رمأ

 ةنتف نمو منهج باذع نمو ءربقلا باذع نم كب ذوعأ ينإ مهللا :لوقي ؛عبرأ

 ىري نأ نكمي قح ربقلا باذعف (لاجدلا حيسملا ةنتف رش نمو ؛تامملاو ايحملا

 ملعل عضاخ ءيش لك ىقبي نكل ؛كلذ وحنو ... هنم شهنت ىعفأ ةيداعلا نيعآلاب

 نأ نكمم اذه لك ءلّوَهُم وأ قداص ْثَّدَحْتي يذلا ؟ال مأ ةياورلا تحص ةياورلا

 .تباثف لصألا امأ لاقي

 .( 01:15:50 "-رثألا ةدج یواتن"

 :[ للاي يبنلا نع يور]

 نأ كلذو «هل رفغي مل هيلع يقب بنذ لكل ؛نمؤم لكل ةرافك ربقلا يف ةمضلا

 .«ريعشلا هتلكأ يف ةمض ربقلا همض مالسلا امهيلع ايركز نب ىيحب

 :[مامإلا لاق]

 هدقن هنأ الإ ؛ءيشب هدانسإ ىلع ملكتي ملف "هيحرش" يف يوانملا هل ضيبو

 ةماعاو «لوبلا نم ريقلا باذع رثكأ» :ربخ ضراعي اذهو":لاقف هنتم ثيح نم

 .«لوبلا نم ربقلا باذع

 .(7همقر) ملسمو (1 4 مقر) يراخبلا )١(

 ہا



 امك ؛ريقلا باذع ريغ ربقلا ةمض نأل ؛ةحيحص ريغ ةضراعم هذهو

 "ةحيحصلا" رظناو «ىبصللو فاعم نيدعسل ربقلا مض ثيداحأ هيلع لدي

 .,(6375والك94)

 نيظفللاب ةباحصلا نم عمج نع درو «حيحص يوانملا هركذ يذلا ثيدحلاو

 هلدهشيو.(١٠758 ۰ )١/ "ليلغلا ءاورإ" يف جرخم وهو ءامهركذ نيذللا

 ناكف امهدحأ امأو «ريبك ىف نابذعي امو نابذعيل امهنإ امأ) :"نيحيحصلا" ثيدح

 . «ةميمنلاب ىشمي ناكف رخآلا امأو «لوبلا نم هزنتسي ال

 . (YAT) قباسلا ردصملا يف حرخم وهو ناخيشلا هاور

 .(581 /۷)"ةفيعضلا"

 ربقلا ةطغض يف باب [6١1*؟]

 يف لَم هللا لوسر عم انك١ :لاق ةفيذح ثيدح :..دنسملا يف لاق :لاؤس

 طغضي :لاق مث .هيف هرصب ددري لعجف هيقاس ىلع دعق ربقلا ىلإ انيهتنا املف ةزانج

 :لامحلاو :لاق « اًران رفاكلا ىلع ألمُيو .هلئامح اهنم لوزت ةطغض هيف نمؤملا

 ؟لئامحلا لوزت ىنعم ام ...نييثنألا قورع

 ..باذعلا ةدش نع ةيانك :خيشلا

 ؟ةجردلا هذهل ةطغض طغضي نمؤملا :ينعي :ةلخادم

 هيلع لاق امك ذاعم نب دعس ىتح اهنم وجني ال هعالضأ لخادنتو :خيشلا

 .ةحيحصلا ثيداحألا ضعب يف مالسلا

 ؟اهنم ملأتي ةطغضلا :ينعي :ةلخادم

Tel ا اميل 16 | . 



 ءرمتسي ال نكل ديدش ملأ اذهف عالضألا تلخادت اذإ اذه ءكش الب... :خيشلا

 حلاطف حلاط نإو حلاصف اًحلاص نإ هتعيبط ىلإ ءيش لك دوعي مث ةدحاو ةطغض

 .ربقلا يف ةقاط تيملل حتفي هنأ ثيح نم اًقنآ انحرش امك

 .اهنم دب ال ةطغضلا :ىنعي :ةلخادم

 .اهنم دب ال :خيشلا

 )۹ :۲۲:۳۹/۲) "غبار ىواتف"

 هميعنو ريقلا باذع نم باب ]۳۳|

 ؟ثيدح اذه ءرانلا رفح نم ةرفح وأ ةنجلا ضاير نم ةضور ربقلا :لاؤس

 مكلعل ةحيحص ثيداحأ نم ذوخأم هانعم نكل 2 ”فيعض ثيدح :خيشلا

 اهنم لطي ةذفان ةقاط هل تحتف اًحلاص ناكو هربق يف عضو اذإ تيملا نأ نوركذت

 ىتح معني كلذك لازيالو اهميعنو اهحيرو اهحور نم هيتأيف «ةنجلا يف هلزنم ىلع

 هلزنم ىريو رائلا ىلإ ةقاط هل تحتف حلاص ريغ هللاب ذايعلاو ناك اذإو «ةعاسلا موقت

 موقت ىتح بذعي كلذك لازي الف اهبيهلو اهناخدو اهحير نم هيتأيف رانلا نم

 اًيرقت رانلا رفح نم ةرفح وأ ةنجلا ضاير نم ةضور :ثيدح ىنعمب اذه ءةعاسلا

 يف ةغلابملا نم ءيش هيف اذه فيعضلا ثيدحلا ناك نإو ىنعملا اذه يدؤي وأ

 اهحور نم هيتأي نكل ال «رانلا رفح نم ةرفح وأ ةنجلا ضاير نم ةضور «فصولا

 .انركذ امك سكعلاب سكعلاو ءاًحلاص ناك نإ اهميعنو ...

 )۰۰:۱٩:۱۷/۱(. "غبار ىواتف"

 )١( !مقر) "عماجلا فيعض" 1717(.
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 :ىلاعت هلوق ىف ءادهشلا قزر باب | 1
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of rكارل ا  oOo03 %4 5 07 ا  

 ؟ةنجلا يف مأ ربقلا يف نوكي #َنوُفَرَرُي ْمُهَّبَر دنع ءايخآ لبإ#

 :[ةميركلا ةبآلا ىف'"دنع"' ةملك ىلع اقلعم ىنابلألا لاق]

 حيرص كلذو «مهبر دنع امنإو ربقلا يف سيل روكذملا مهقزر نأ ىلإ ةراشإ هيف

 َنَيَسْحَت الو# :ةيآلا هذه نع (دوعسم نبا) هللا دبع انلأس :لاق قورسم ثيدح ىف

 انئأس دق انإ امأ :لاق ؟4 نوُفدْرُيْمْهّيَر َدنِع ءاّيخَأ لَ اتام هللا لبس يف اوف َنيِذَّلا

 حرست شرعلاب ةقلعم ليدانق اهل رضخ ربط فوج يف مهحاورأ :لاقف ؟كلذ نع

 ملسم هاور . ثيدحلا " . . . ليدانقلا كلت ىلإ يوأت مث تءاش ثيح ةنجلا نم

 .(773737) " ةحيحصلا " يف جرخم وهو . هريغو

 .(8١٠١ص)"تاومألا عامس مدع يف تانيبلا تايآلا قيقحت"

 لوبلا نم هزنتلا مدع باب ١[ ه"هز

 ريقلا باذع بابسأ نم ةميمنلاو

 ءايشألا ىلع ملعتلل نوكن ام جوحأ نحن ... نيملسملا دالب لك يف :لاؤس

 سانلا ىتح ًامامت اهلهجن نحن اننيد يف ةريغصلا ءايشألاف ءاننيد يف ةريغصلا

 ةلماك ةبطخ بطخي دحاولا فقي دجاسملا يف اندنع خويشلا ىرن ءانم نيملعنملا

 مهنم ًادحأ نأ ىرن الو ءاذك ةلكشم وأ ةيسايس ةلكشم وأ «ةيداصتقا ةلكشم نع

 .انل ةبسنلاب ًادج ةمهملا ءايشألا هذه لوبلا نم ناسنإلا أريتي فيك سانلا ملعي

 هذه هنإ :وهو ءيش ةظحالم عم لوقت امك رمألا ينعي لاح لك ىلع :خيشلا

 ام ةبسانمب نآلا رظنا «ةريبك هللا دنع اهنكلو ءةنيه ىنعمب ةريغص نوكت دق عقاولا يف

 1 ما



 نم اوهزنت ًاذإ (هنم ربقلا باذع ةماع نإف لوبلا نم اوهزنت» :مالسلا هيلع هلوق تلق

 ريثك هيف عقي اذهو «بايثلا وأ ندبلا بيصي لوبلا نم شاشر ريغص ءيش اذه لوبلا

 ؛رهدلا ةبيصم هذه هللا دبع ابأ اي نولطنبلا سابلب اولتبا نيذلا ةصاخو سائلا نم

 ملا نم 2 ًاضيأ لاق امك كلذلو ءةقيقح هذه لوبلا نم هزنتلا ىلع دعاسي ال نولطتبلا اذه هنآل

 نم امهحيحيص يف ملسمو يراخبلا هاور لوألا نم حصأ وهو رخآلا ثيدحلا يف

 امهنإ امأ :لاقف نيربقب رم ةا يبنلا نأ» :امهنع هللا يضر سابع نبا ثيدح

 هزنتسي ال ناكف امهدحأ امأ ريبك هنإ ىلب» دهاشلا انه «ريبك ىف نابذعي امو نابذعيل

 مث «ةميمنلاب ىعسي ناكف رخآلا امأو لوبلا نم رتتسي ال» :ةياور يفو «لوبلا نم

 لك ىلع عضوو نيقش هقشف ليخن نم قذعب هيلإ ىتؤي نأ مالسلاو ةالصلا هيلع رمأ

 .(نيبطر اماد ام امهنع ففخي نأ هللا لعل» :لاقف اذه نع هولأسف اقش ربق

 1151 رز "رونلاو یدهلا"

 ىلع ةبطر ناصغأ عضو له باب ]١65[

 :[مامإلا لاق]

 «سانلا نم ةصاخلا ضعب نم نلفلا اذه نوعمست دقو سانلا نم ريثك نظي

 روبقلا ىلع ةبطرلا ناصغألا عضو نم دايعألا يف ةصاخبو مويلا ةيلهاجلا ةداعلا

 لمع نم مدق ام الإ تيملا عفني ال ؛تاهيه تاهيه «تيملا عفتني اذه هنإ مهنم ًامعز

 اوُمَّدَق اَم ُبّيْكتَو# :ىلاعت لاق امك ؛ةحلاصلا هراثآ نم هدعب نم فّلخ ام وأ «حلاص

 «ناسنإلا تام اذإ» :هلوق يف مالسلا هيلع لوسرلا كلذ حرشو :(١1:سي)# ْمُهَراَثآَو

 عفتني ملع وأ ةيراج ةقدص :ثالث نم الإ هلمع عطقنا مدآ نبا تام اذإ» :ةياور يفو

 ہا
E 

 اسس



 الإ ًاقالطإ هديفي نأ عيطتسي دحأ ام تيملا تام اذإف ؛(هل وعدي حلاص دلو وأ هب

 ةيآلا لدت امك حلاص هل لمع راثآ نم هدعب نم فّلخ ام انلق امك الإو حاصلا هلمع

 يف ًامئاق اذه لظي نأ بجيو رخآ ءانثتسا ينثتسن نأ انناكمإب الإو «ثيدحلاو

 هب عفتنيف ءاعدلا اذهل هللا بيجتسيف تيم ملسمل ملسملا هب وعدي ءاعد الإو انناهذأ

 دعب الو انتايح يف ال هيلع لكتن نأ انل زوجي ال يبيغ رمأ اذه نكلو «تيملا كلذ

 انل هللا رفغيف انل وعديف حلاص لجر انب رمي نأ انتم اذإ اننأ لمؤن نأ :ىنعمب انتافو

 «ةرجشلا يف ةرشع الو ديلا يف روفصع :لوقي لثملا كلذلو «بيغلا ملاع يف اذه

 اب ْمُكُنبِتقَوداَهَّشلاَو بْيَعْلا اع لإ َنوُدَرت مث هَلوْسَوَو ملمع هلا یس وا :ًاذإف
 هلعق امامأ ءًاقالطإ تيملا ديفي ال يدنلا بطرلا نصغلا اذهف ؛(ة؛:ةبوتلا»#َنوُلَمْعَت

 حيحص يف ةياور يف ءاج امك هللا نم ةماركو ةزجعم هذهف مالسلا هيلع لوسرلا

 مادام رويقملا يفوت يبنلا ةعافش لبق لجو زع هللا نأ رباج ثيدح نم ملسم

 .ًابطر نصغلا

 ىلع نصغلا مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا عضو يذلا تيملا عافتنا ةلع :ًاذإف

 اب يبنلا نأ وه ةلعلا امنإو «نصغلاب ةدوجوملا ةوادنلاو ةبوطرلا وه سيل هربق
 مادام امنإو «نوثعبي موي ىلإ سيل نكلو «تيملا قحب هءاعد هنم هللا لبقو اعد

 هب متهي ال يذلا ءيشلا نأ هنم ديفتسنو ثيدحلا ىنعم وه اذه ًاذإف ًابطر نصغلا

 شاشر نم هزنتلاب مامتهالا مدع وأ ءسلجملا يف ملسملا هيخأ ةباغتسا لثم ملسملا

 .ربقلا باذع نم مكايإو انذيعي نأ لجو زع هللا لأسنو ءربقلا باذعل ةبجوملا بابسألا نم كلذف لوبلا
 6 #1 /۳۳۱) "رولاو ىدهلا"



 راجشألا ةعارز له باب ]/١61[

 ؟ربقلا باذع نم ففخت روبقلا ىلع

 يف نابذعي امو نابذعيل امهنإ» :لاقف نيربقب ةو يبنلا رم لاق سابع نبا نع

 لوبلا نم هزنتسي ال :ملسمل ةياور يفو - لوبلا نم رتتسي ال ناكف امهدحأ امأ «ريبك

 يف زرغ مث نيفصن اهقشف ةبطر ةديرج ذخأ مث «ةميمنلاب يشمي ناكف رخآلا امأو -

 ملام امهنع ففخي هلعل» :لاق ؟اذه تعنص مل هللا لوسر اي :اولاق (ةدحاو ربق لك

 .هيلع قفتم. !اسییپ

 :[مامإلا لاق]

 اذهو «نيقشلا ةباطر لجأ نم ناك امنإ فيفختلا نأ سانلا نم ريثك مهوت دقل

 ةسوبيلا عرسي امم كلذ نآل نيقش نصغلا قش امل كلذك ناك ولو حيحصب سيل

 ةو هتعافش وه امنإ فيفختلا ببس نأ حيحصلاو «ىفخي ال امك نيقشلا ىلإ

 «ببس ال ةمالع ةباطرلاف ءاسييي نأ ىلإ كلذ هل باجتسا هللا نأو ءامهل هؤاعدو

 نيربقب تررم ينإ" :(775 /8) ملسم يف ليوطلا رباج ثيدح اذهل دهشيو

 فرعي مل اذهلو . "نيبطر نانصغلا مادام امهنع هفري نأ يتعافشب تببحأف «نابذعُي

 دحأ نعالو ةباحصلا نع الو روبقلا ةرايز دنع كلذ لعفي ناك هنأ اب يبنلا نع

 ىلع رضخألا عضو نم مويلا سانلا هلعفي ام يباطخلا مامإلا ركنأ دق لب «فلسلا

 يباتك يف ليصفتب ةلأسملا هذه ىلع تملكت دقو «هل لصأ ال هنإ :لاقو «روبقلا

 "يذمرتلا" ىلع ركاش دمحأ قيلعت ًاضيأ حجارو "اهعدبو زئانجلا ماكحأ"
(/ ۳ 

 ١١١(. /1)"حيباصملا ةاكشم قيقحت "
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 ببسب ناك نيريقلا باذع نم فيفختلا نأ باب [ 1 ١

 هع هب صاخ كلذ نأو نينصغلا ببسب ال 4 هئ ئاعد

 هللا ُلوُسَر َبَهَدَق حيفا ايِداَو اَنَلَرَت ىّنَح هي هللا ٍلوُسَر حم ات راج نع

 هب تتسم ایش ر ملف واااو هللا ٌلوُسَر َرَظَنف ٍءاَم ْنِم ةو ةي ُهَتَجاَح ىِضْقَي ةا
 ْنِم ٍنْضْعَب أَ اًمهاَدْحِ ىلإ لب هللا لوس ر ّقَلَطْناَف ىِداَوْلا ع ئطاسب نرجس اد

 يِنْلا شوشخملا ِريِعَبْلاَك ُهَعَم ْتَداَقْناَف .(هللا نذِإِ يلع ىِداَقَْلا» :َلاَقَق اَهِناَضْغَأ
 را لص چم

 ىِداَقْنا» :َلاَقَف اهِناَصْغَأ ْنِم ِنْضُعب خاف ىَرْخألا ةَرَجَّصلا یتا ىَّنَح ُهَدِئاَق ٌمِناَضُي

 - اه مل اهي ايم فصتملاپ ناگ اد یت كلَ ُهَعَم ٹکا (هللا ندب يلع

 دهخأ َتْجَرَخَف ٌرياَج لاق اَممَأَتْلاَم . هللا نذر لع اهلا :َلاَقَف - اَمُهَعَمَج ىِنْعَي

 ةفاحم

 اَذِإَوالبْفُم و هللا لور اأ ادق فل ىّنِم ْتَئاَحَف یف ْتّدَحَأ ٌتْسَلَجَف

 قب هللا ٌلوُصَو دارم قاس َلَع امهم ةَدِجاَو لک تما اتر ةا ِدَق ِناَتَرَجَّسلا

 لبق - 0و يي هرب ریما یہا رانأو - دك أَ لَ ا تق فقر
 س

 - َدَكَبَتَيف ِداَبَع نب دم م َلاَقَو - دعب ىيِزَقِ وقم هللا ٌلوُسَو سِي نأ ةَ 3

01 

 :َلاَق .هللا ٌلوُسَر اَيْمَحَن :ٌتْلَق .(يِماَقَم تيار لَه ٌرِباَج ايف لاق ىلإ ینا اك
 2 ىَّنَح اَمِهِب لبفأف انْضُغ اَمُهّْنِ ِةَدِحاَو لك ْنِم ْعَطْقاَف ِنيتَرَجَّملا ىلإ ُقِلَطناَم» مخمل كل 78

 ُتْذَحَأَك ٿ فك راج لَك (َكِراَسَيْنَع اًئْضْعَو َكِنيِمَي ْنَع اًنْضُغ ُلسِزَأَف يِماَقَم

 اًمُهْنِم ةَدِحاَو لَك نم ٌتْعَطَتَف نترجشلا ثنا يل قلدنا ةئرَمحَو ثزتكف ارج

 يِنبمَي ْنَع اًنْضُغ ُتْلَسْرَأ ةو هللا ٍلوُسَو َماَقَم ْتْمَق ىّنَح اًمهرُجأ تلقا مث اضع

 ا و ْدَواَي ُتْلَعَم دَق تلف هتل مت يِراَسَي نع انْضْعَو

 ر ِناَنْضُعْا َماَد ام اَمُهَّْع هَر نأ يِتَعاَفَصِب ُتْبَبْحََق ِناَبَذَعُي نيري ٌتْرَرَم



 :[" يتعافشب" : إم هلوق ىلع اًقلعم مامإلا :لاق]

 ناك امنإ نيريقلا باذع نع فيفختلا نأ يف صن اذهو :تلق . يئاعدب يأ

 امنإو «سانلا نم ريثك نظي امك نينصغلا ببسب كلذ سيلو ءا هئاعد ببسي
 كلذ نأ دكؤي امم اذهو ءالإ سيل . نيبطر امادام فيفختلا ةدمل ةمالع نائصغلا

 امو «روبقلا ةرايز دنع لوألا دهعلا يف هب لمعلا رجي مل كلذلو واو هب صاخ

 لثم ىرخأ لاكشأ ىلإ تروطت دقو اميس ال ءاهذبن يغبني ةعدب مويلا سانلا هيلع

 اهنم ًاليلكإ ىأر هنأ تاقثلا ضعب ينثدح دقل ىتح ءروهزلاو ليلاكألاب روبقلا نييزت

 .ىكتشملا هللا ىلإف .ملسم ربق ىلع ًاعوضوم ًادج رهاظ بيلص ةروص يف
 .(50 ٤ ص)" ملسم حيحص رصتخم"

 اك



 («هيلع حین امب بذعي هيلع حين نما :ثيدحو (هيلع هلهأ ءاكبب بذعيل تيملا نإ):ثيدح حرش باوبأ عامج
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 :40ج يبنلا لوق ىنعم باب [169]
 هيلع هلهأ ءاكبب بذعيل تيملا نإ»

 :[مامإلا لتس]

 تناك امهم دودرم وهف ءنارقلا نم ةيآ ثيدحلا ضراع اذإ :لوقي نم كانه

 هلهأ ءاكيب بذعُيل تيملا نإ) :ثيدحب كلذل الاثم برضو «هتحص ةجرد

 ٌةَرِزاَو ُرِزَت اَلَو# :لجو زع هللا لوقب ثيدحلا اهدر يف ةشئاع لوقب جتحاو هيلع

 ؟كلذ لوقي نم ىلع دري فيكف «(۱۸رطاف) ی رخ رز

 لدي وهو ءنآرقلاب ةنسلا در لكاشم نم وه ثيدحلا اذه در [مامإلا باجأف]

 .طخلا كلذ فارحنا ىلع

 يضر ةشئاع ثيدحب كسمت نم هب صخأو - ثيدحلا اذه نع باوجلا امأ

 : وهف اهنع هللا

 ةيحانلا نم هدرل ليبس ال ثيدحلا اذه نإف :ةيثيدحلا ةيحانلا نم :ًالوأ

 :نينثا نيببسل ةيثيدحلا

 . امهنع هللا يضر رمع نبا نع حيحص دنسب ءاج دق هنأ -أ

 نب رمع كلذ ىلع هعبات لب «هب درفتي مل هنع هللا يضر رمع نبا نأ - ب

 امم اذهو «ةبعش ني ةريغملا امهعبات دقف ؛هب ادرفتي مل هنباو وهو باطخلا

 ةثالثلا ةباحصلا ءالؤه نع تاياورلا هذه نأب ةعاسلا هذه يف ينرضحي

 .نيحيحصلا يف مهنع هللا يضر

 .[هنم] )١391/0(. "عماجلا حيحبص" (۱)

 مد



 «ىرخأ ًاقرط هل دجسيف ثيدحلا اذه ىف ًاصاخ ًاثحب ثحب ثحابلا نأ ول امأ

 ىوعد درجمب درت الف ديناسألا ةحيحص ثيداحأ اهلك ةثالثلا ثيداحألا هذهو

 .ميركلا نارقلا عم ضراعتلا

 :نينثا نيهجوب ءاملعلا هرسف دق ثيدحلا اذه نإف :ةيريسفتلا ةيحانلا نم :ًايناث

 :لوألا هجولا

 هلهأ نأ هتايح ديق يف ملعي ناك يذلا تيملا ىلع قبطني امنإ ثيدحلا اذه نأ

 اوكبي ال نأ مهصوي ملو مهحصني مل مث :ةيعرش تافلاخم نوبكتريس هتوم دعب

 .تيملا بيذعتل ًاببس نوكي ءاكبلا اذه نآل ؛هيلع

 :يأ ءلومشلاو قارغتسالل تسيل انه " تيملا " ظفل يف فيرعتلا " لا "و

 .دهعلل انه " لا " امنإو «هيلع هلهأ ءاكبب بذعُي تيم لك نأ ىنعمب ثيدحلا سيل

 يذلا اذهف ءعرشلا فلاخي ام هتافو دعب اوبكتري الأب حصني ال يذلا تيملا :يأ

 الأب ةيعرشلا ةيصولا بجاوو :ةحيصنلا بجاوي ماق نم امأ هيلع هلهأ ءاكبب بذعي

 بذعُي ال هنإف ؛نامزلا اذه ىف ةصاخ لعفت ىتلا تاركنملاب اوتي الأو «هيلع اوحوني

 . ٍبْذَع حصني ملو صوُي ملاذإو
 ءاملعلا نم ريثكل لوألا ريسفتلا نم همهفن نأ بجي يذلا وه ليصفتلا اذه

 الأ حضو «ليصفتلا اذه انفرع اذإو «هريغو يوونلاك ؛نيروهشملاو نيفورعملا

 :(١هرطاف)# ىّرخأ َرْزو ٌةَرِذاَو رز الو :ىلاعت هلوق نيبو ثيدحلا اذه نيب ضراعت

 قارغتسالل يه امنإ " تيملا " ظفل يف " ىلا " نأ مهُف ول اميف ضراعتلا رهظي امنإ
 ةيآلا عم ضراعتيو ثيدحلا لكشُي ٍيئنيح «بذعُي تيم لك :يأ «لومشلاو

 يذلا نأل :لاكشإ الو ضراعت الف ءافنآ هانركذ يذلا ىنعملا انفرع اذإ امأ ؛ةميركلا

 ہا
 ان



 امم لوألا هجولا اذه ؛ةيصولاو حصنلا بجاوب همايق مدع ببسب بذعُي امنإ بذعُي
 . ضراعتلا عفدل ثيدحلا اذه ريسفت يف ليق

 ضعب يف هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيش هركذ يذلا وهف :يناثلا هجولا امأ

 ىنعمب وه امنإو «ةرخآلا يف ًاباذع وأ «ربقلا يف ًاباذع سيل انه باذعلا نأ «هتافنصم

 نزحو فسأ ءهيلع هلهأ ءاكب عمس اذإ تيملا نإ :يأ :نزحلا ىنعمبو ملأتلا

 . هيلع مه مهنزحل
 . ةهبشلا ةفأش لصأتسال حص ول اذهو «ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق اذكه

 نأ الإ انعسي ال كلذل نيتتثا نيتقيقح عم ضراعتي ريسفتلا اذه نأ :لوقأ ينكل

 :ثيدحلل لوألا ريسفتلا ىلع دمتعن

 ترشأ يذلا هنع هللا يضر ةبعش نب ةريغملا ثيدح يف نأ :ىلوألا ةقيقحلا

 ءردابتملا باذعلا ىنعمب وه امنإو «ملأتلا ىنعمب سيل باذعلا نأ نيبت ةدايز ًافنآ هيلإ

 َّنِإإل لجوزع هلوق حيرص وه امك «ىلاعتو كرابت هللا وفعي نأ الإ ءراثلا باذع :يأ

 ةريغملا ةياور يفف «(؛هءاسلا)4ُءاَّكَيْنّي َكِلَذ َنوُداَم ُرِفْغَيَو هب َكَرْشُي نأ رفعي ال هلل

 بذعُي تيملا نأب حيرص اذهف ؛«ةمايقلا موي هلهأ ءاكبب ٍبْلعُيُل تيملا نإ» :لاق

 ملألاب ةيميت نبا هرسف يذلا وهو ءربقلا يف سيلو ءةمايقلا موي هيلع هلهأ ءاكب ببسب

 .نزحلاو

 هلوح نم يرجي ءيشب سحب ال تام اذإ تيملا نأ يه :ىرخألا ةقيقحلا

 الإ مهللا - ةنسلاو باتكلا ةلدأ هيلع لدت امك - ًارش وأ ًاريخ ءيشلا اذه ناكأ ءاوس

 «تيم لكل ةدعاقك امإ .ثيداحألا ضعب يف اهركذ ءاج يتلا تابسانملا ضعب يف

 .هب نوملأتي يذلا ءيشلا ضعب لجوزع هللا مهعمسأ ثيح «تاومألا ضعبل وأ



 نب سنأ ثيدح نم هحيحص يف يراخبلا هاور يذلا ثيدحلا :لوألا نمف

 «هربق يف عضو اذإ ديعلا نإ» : اب هللا لوسر لاق :لاق هنع ىلاعت هللا يضر كلام

 اذه يقف ««ناكلم هاتأ - مهلاعن عرق عمس هنإ ىتح- هباحصأ هنع ىلوتو

 سانلا فرصني نيحو «هنفد تقو يف تيملل صاخ عمس تابثإ حيحصلا ثيدحلا

 ةلاحلا هذه يف وهف «هيلإ حورلا تديعأ ناكلملا هسلجي يذلا تقولا يف :يأ هنع

 مهيلإ داعُت تاومآلا لكو تيملا اذه نأ ةهادب ثيدحلا ينعي الف ءلاعنلا عرق عمسي

 . ال !نوثعبي موي ىلإ روبقلا نيب ةراملا لاعن عرق نوعمسي نولظي مهنأو «مهحاورأ

 ول ٍلعيحو «هيلإ هحور تديعأ هنأل «تيملا نم صاخ عامسو صاخ عضو اذه امنإ

 :هلوح يرجي امب تيملا ساسحإ ةرئاد انعسو ؛هللا همحر ةيميث نبا ريسفتب انذخأ

 ءاكب عمسي نأ :كلذ ىنعمو «هربق يف هعضو دعب وأ «هنفد لبق هشعن دنع ًءاوس

 . ًالوأ اذه . دوقفم وهو «صن ىلإ جاتحي اذهو هيلع ءايحألا

 ال ىتوملا نأ ىلع لدت ةحيحصلا ةنسلاو باتكلا صوصن ضعب :ًايناثو

 نع باوجلا يهنأو ءأدحاو ًاثيدح ركذأس ينكلو «ليوط ثحب اذهو «نوعمسي

 يتمأ نع ينوغلبي ضرألا يف نيحايس ةكئالم هلل نإ» : لا يبنلا لوق وهو لاؤسلا

 ملسم ىلص املكف ءسلاجملا ىلع نيفاوط :يأ " نيحايس " هلوقو «مالسلا

 الو يبنلا ىلإ ملسملا كاذ نم مالسلا ٌلِصْوُي لكم كلم كانهف هب يبنلا ىلع
 امل ءب انيبن وه عمسي نأ تاومألا ءالؤه قحأ ناكل «نوعمسي تاومألا ناك ولف

 «نيملاعلاو لسرلاو ءايبنألا لك ىلع صئاصخب هصخو «ىلاعتو كرابت هللا هلضف

 «هتوم دعب ائيش عمسي ل: يبنلا ناك ول مث ولا يبنلا ناكل عمسي ٌدحأ ناك ولف

 .[هنم] (11/5)"عماجلا حيحص" )١(
 .[هنم].(771) "عماجلا حيحص" (؟)

۱۷۲ 



 .هيلع هتمأ ةالص عمسل

 لب 7# يبنلاب سيل نوثيغتسي نيذلا - لالض لب - أطخ نومهفت انه نمو

 هيلع لوسرلاب اوثاغتسا ول هنأل ؛نيحلاص وأ ءايبنأ وأ السر اوناك ءاوس «هنود نمیو

 هللا نود ْنِم َنوُعدَت نيل نإ نارقلا حيرص وه امك مهعمس امل مالسلاو ةالصلا

 ىلإ (١؛رطاف)#ْمُكَءاَعُذ اوُعَمْسَي : ءال ْمهوُعْذَك نالو :(15:4فارعألا)4ْمُكْلاَتمَأ داع

 .ةيآلا رخآ

E E 

 . لاؤسلا

 .(19/-١١ص)"نآرقلا رسفن نأ انيلع بجي فيك"

 هنم باب ]١550[

 َرِكْذَو َةَشْئاَع ْتَحَِس اها امهنع هللا يضر نم محلا ِدْيَع نب َةَرْهَع ْنَع

 هللا ٌرِفْغَي ٌةَمِئاَع ُتَلاََك . خلا ِءاَكبب باع تملا نإ ُلوُقَيَرمُع َنْب هلل دبع

 ولقب هللا لوس رم اَمّلِإ طخ ْوَأ ىي ُهَّنِكَلَو ْبِذْكَيَمل ُهَنِاَمَأ ِنَمْحّرلا ِدْبَع

 .ااهِرْبَف يف بدعت اينو اَهَْلَع دوخي مب :٥ لاف اَهْيَلَع یکی ید وچ

 :[مامإلا لاق]

0 
 اهل
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 ةيعش نب ةريغملاو ءرمع نبا نعو ةا يبنلا نع رمع نبا نع اذه ءاج دق

 نبا ةئطخت ىلإ لاجم الف اذهلو ءامهريغو " نيحيحصلا" يف «مهنع هللا يضر

 ءًاضيأ حيحص ةشئاع ةديسلا هتور امو «حيحص وه هاور ام نأ باوصلا لب «رمع

 .رهاظ امك نيتياورلا نيب ةافانم الو

A 2 



 حين نم» :ظفلب ةريغملا ثيدح ليلدب «ةحاينلا :هيف "ءاكبلا" ب دارملا نأ مث

 فلؤملا هرصتخاو . ملسم هاور «ةمايقلا موي هيلع حين امب بذعي هنإف هيلع

 ىنعمب هنأ «بلعيلا ريسفت يف روهمجلا لوق حجري ظفللا اذهو هللا ةمحر

 :ةيميث نبا هرصنو يربطلا ريرج نبا لاق امك (نزحيو ملأتي) ىنعمب سيلو «بقاعيلا
 .ملعأ هللاو

 .(155ص)" ملسم حيحص رصتخم"

 هنم باب ]16411

 «تيملا براقأ ىلع مرحي امم ةحاينلا نأ "زئادجلا ماكحأ "يف مامإلا ركذ]

 :[اهنم ركذف كلذ ةلدأ دروأ مث

 :كلام نب سنأ نع

 امأ ةصفح اي :لاقف :ةصفح هيلع تلوع َنِعْط امل باطخلا نب رمع نأ "

 يف) :ىرخأ يفو هيلع لوعو !؟بذعي هيلع لوعملا :لوقي لاب هللا لوسر تعمس

 ."هيلع حين امب (هربق

 مقر) دمحأو (۷۴ - ۷۲ /5) يقهيبلاو هل قايسلاو ملسمو يراخبلا هجرخأ

 الوطم رمع نع قرط نم 5 1 ل ا ا ل

 .طقف ةصفح ةصق )۷٤١( " هحيحص " يف نابح نبا یورو ءأارصتخمو

 هربق يف بذعي تيملا " :ةياور يفو " هيلع هلهأ ءاكبب بذعي تيملا نإ " -
 ." هيلع حين امب 1 3

 ملسمل ىرخآلا ةياورلاو ءرمع نبا ثيدح نم دمحأو ناخيشلا هجرخأ

 ا ۱۷٤



 وحن نيصح نب نارمع ثيدح نم )۷٤۲( ةحيحص" يف نابح نبا هاورو دمحأو

 .ىلوألا ةياورلا

 " (ةمايقلا موي) هيلع حين امب بذعي هيلع حني نم "-

 دمحأو (۷۲ )٤/ يقهيبلاو (45 /۳) ملسمو )/١1577( يراخبلا هجرخأ

.(YToocYoYoYéo/ €) 

 :[مامإلا لاق مث]

 دارملا سيل «هلبق يذلا ثيدحلا يف روكذملا ءاكبلا نأ نايب ثيدحلا اذه يف

 رمع ثيدح اذه ىلإ راشأ دقو ؛ةحاينلا وهو صاخ ءاكب لب «ءاكبلا قلطم هب

 ."...ءاكب ضعبب " :هلوق وهو ةيناثلا ةياورلا يف مدقتملا

 :[ًالئاق ثيداحألا هذه ىلع قلع مث]

 لوصأ ضعب عم ضراعتي هنأل ءلكشم هلبق نيذللاو ثيدحلا اذه رهاظ نإ مث

 ؛«# ىرخأ رزو ةرزاو رزت الو# :ىلاعت هلوق لثم يف ةررقملا اهدعاوقو ةعيرشلا

 ىلإ اهبرقأو «لاوقأ ةينامث ىلع كلذ نع باوجلا ىف ءاملعلا فلتخا دقو

 :نالوق باوصلا

 .ةداع هنولعفي سانلا نب هملع عم هكرتب صوب مل وأ «هيلع حونلاب

 نم ائيش اولعفف هتايح يف مهاهني ناك اذإ " :كرابملا نب هللا دبع لاق اذهلو

 ." ءيش هيلع نكي مل ؛هتافو دعب كلذ



 ؛نزحيو مهل قريو هلهأ ءاكب هعامسب ملأتي :يأ "بذعي "ىنعم نأ :رخآلاو

 ميقلا نباو ةيميت نبا هرصنو «هريغو يربطلا ريرج نب دمحم بهذ اذه ىلإو

 .امهريغو

 باقعلا نم معأ باذعلاو «هيلع يحلا ءاكبب هبقاعي هللا نأ دارملا سيل " :اولاق

 وهامنإو «بنذ ىلع ًاباقع اذه سيلو ." باذعلا نم ةعطق رفسلا " :هلوق ىف امك

 ." ملأتو بيذعت

 " هريق ىف ":(5 .0) ثيدحلا ىف هلوق اذه ديؤي دقو

 هتفلاخمل فيعض هنأ يل ادب مث ءنمزلا نم ةهرب بهذملا اذه ىلإ ليمأ تنكو

 ال اذه نأ حضاولا نمو "٠ ةمايقلا موي " هنأب باذعلا ديق يذلا [قباسلا] ثيدحلل

 ةافانم الو ءروهمجلا بهذم اندنع حجارلاف كلذلو ءاوركذ امب هليوأت نكمي

 ىلإ امهدحأ مضي لب «" هربق يف " هلوق يف رخآلا ديقلاو ديقلا اذه نيب مهدنع

 .ىلاعت هللا ءاش نإ نيب اذهو :ةمايقلا مويو :هربق يف بذعي هنأ جتنيو ءرخآلا

 1١-47(. ص)"زئانجلا ماكحأ "

 هنم باب ]١1557[

 ؟هحرش فيك («..هلهأ ءاكبب بذعيل ثيملا نإ) :ثيدحلا :لاؤس

 ءةباحصلا نم هريغو رمع نبا نيبو ةشئاع نيب فالخ ىرج دق اذه :خيشلا

 مالسلا هيلع لاق امنإ :تلاقو ؛ثيدحلا اذه تركنأ اهنع هللا يضر ةشئاع ةديسلاف

 ثيدحلا ءاملع نكل «مهتيم ىلع نوكبي اوناك دوهيلا ضعبل ةبسنلاب ثيدحلا اذه

 «هيلع هلهأ ءاكبب بذعيل تيملا نإ» :ثيدحلا نآل كلذ ؛راكنإلا ىلع اهوقفاو ام

۷ 
 يا



 هللا دبع هتباو رمع ريغو ءرمع هوبأ هاور رمع نبا ريغ ؛ةباحصلا نم ةعامج هاور

 ةديسلا تلعف امك رمع نبا ميهوتل لاجم الف كلذلو «ةبعش نب ةريغملا اًضيأ هاور

 نكل «ثيدحلا اذه ىور دق هدحو رمع نبا ناك ول ميهوتلا اذه نكمي ناك «ةشئاع

 .ةشئاع يهو دحاو نم ظفحأ ةثالثلاف ةيعش نب ةريغملا هعمو هوبأ هعم نأ ماد ام

 ىلع اهلوقو ةشئاع يأر بلغي نأ ٍذئئيح نكمي ناك هدحول رمع نبا ناك ول

 ىبنلا ةجوز ىه نوملعت امك اهنع هللا يضر ةشئاع ةديسلا نأب كلذ ؛رمع نبا لوق

 ناك ولف ءرمع نب هللا دبع فالخب تاقوألا رثكأ ىف هللا ءاش ام هبحاصت یهو خل

 نأ نكمي ناك اهنع هللا ىضر ةشئاع هتأطخو ثيدحلا اذه ىور هدحو وه رمع نبا

 :ىرخأ ةيضق يفاهل عقو امك ءرمع نبا ثيدح نود اهثيدح ىنبتنو اهتئطخت لبقن

 يعمسا :ةشئاعل ليقف بجر رهش يف رمتعا ةا يبنلا نأب ثدح رمع نبا نأ يهو

 ىف رمثعا #49 ىبنلا نإ :لوقي :اولاق ؟لوقي اذام :تلاق ؟لوقي اذام رمع نب هللا دبع

 .ةدعقلا يذ يف الإ ًةرمع

 رمع نبا اهمالك عمس اذه تركذ امل ةشئاع نأ تاياورلا ضعب يف ءاج

 تيملا نإ :انثيدح نكل ءمهاو وه اعف هنأب رعش هنأك هنأ ٌرِعْشُي امم ةملكب ملكت ام

 رمع نب هللا دبع ةئطختو ةشئاع يأر ينبت ىلإ ليبس ال «هيلع هلهأ ءاكبب بذعيل

 ةريغملاو هسفن رمع نبا عم نأ اًمنآ هتركذ امل ةرمعلا ثيدح يف انلعف امك

 :هيلع هلهأ ءاكبب بذعي :ريسفت ىف نال وق ءاملعلل[و]

 مهنمو «ةرخآلا باذع وه ثيدحلا يف روكذملا باذعلا نأ :لوقي نم مهنم

Jسبب  YY 



 نأ :ينعي لوقلا اذه لوقي يذلاو «نزحلاو ملأتلا وه باذعلاب دوصقملا :لوقي نم

 باذعلا وه اذه «مهنزحل نزحيو مهفسأل فسأيف هيلع ءايحألا ءاكب عمسي تيملا

 روهمجلا مهو نولوآلا امأ «ضعبلا اذه لوق يف ثيدحلا يف لوسرلا هانع يذلا

 اهنأ ءاقنآ هيلإ راشملاو روكذملا ةشئاع ةديسلا لوق دري انهو ءالعف بذعي :نولوقي

 ملأتلا ىنعمب باذعلا وه انه باذعلا نأ تمهف اهنأل ؟ثيدحلا اذه تركتنأ اذامل

 اذه بذعي اذامل :تلاقف «فورعم وه امم كلذ هباش ام وأ ريرهمز لاب وأ رانلاب امإ

 نع ءاملعلا باجأ ؟(14:مامتألا»# ىَرخأ زو ٌةَرزاَو ٌرِزَت الو :لوقي لجو زع هللاو

 وهو روهمجلا هيلإ بهذ يذلا ىنعملا ىلع ثيدحلا نم دوصقملا نأب :ةهبشلا هذه

 هلهأ حصني الو يصوي الو تومي يذلا تيملا هب ينعي امنإ هنأ فورعملا باذعلا

 هرضي الف هيلع اوكب مث ةحيصنلاو ريكذتلا بجاوب اوماق اذإ امآ «هيلع اوكيي الأب

 .بجاولا ىدأ دق هنأل ؛كلذ

 هب دوصقملا امنإو ءاكيلا قلطم وه سيل ءاكبلاب دوصقملا نأ ةظحالم عم اذه

 هلهأ ركذي ملو حصني مل تيملا ناك اذإ توصلا عقربق ءتوصلا عفر وهو ةحاينلا

 سيل اًببس نوكي اذه نأل اوحونت الو اوحيصت الف ةافولا ينتءاج اذإ هنأب هتافو لبق

 .ثيدحلا رسفي اذه ىلع ءانأ يباذعل اًببس لب طقف مكباذعل

 اذإ حصنلا نم هيلع بجي امب هلهأ ركذي مل يذلا تيملا نأ :كلذ ةصالخو

 نزحلاو ملألا ىنعمب وه سيل باذعلاو «بذعي وه يذلا اذهف هيلع اوكيي الأ تام

 اذه ديؤيو «ربقلا يف وأ ةمايقلا موي يصاعلا هقحتسي يذلا باذعلا ىنعمب وه امنإو

 نإ" :لاق ةبعش نب ةريغملل ةياور يفف ةنسلا امأ ءاََضيأ رظنلا نمو ةنسلا نم ىنعملا

 باذعلا رسف يذلا يناثلا ريسفتلا امنيب «"ةمايقلا موي هيلع هلهأ ءاكبب بذعيل تيملا

 .ةمايقلا موي بذعي :لوقي ةريغملا ثيدح امنإ ءربقلا يف وهو ينعي وهف ملآلاب

 اال
 يا



 نأ :كلذ ىنعمف ملأتي هنأ يناثلا ريسفتلاف ..هللا ءاش نإ اًبيرق هركذأسف رظنلا امأ

 اذهو ؛مهملأب ملأتيو مهب سحي وهف سانلا عم هتقالع تعطقنا ام تام اذإ تيملا

 ال وهف ايندلا ةايحلا هذهب هتقالع تعطقنا تام اذإ تيملا نآل ؛اًحيحص سيل مالكلا

 (؟؟:رطاف)4ٍروُبَقْلا يف ْنَم عِيْسُمب تأ امو :ىلاعت لاق امك ءيشب سحي الو عمسي

 . ۸٠ :لمتلا)ءاَعذلا ّمُصلا عيش اَلَو تولا عشت ال كت ..

 هيلع هلهأ حان وأ ىكب اذإ تيملا نإ :لاقي فيكف نوعمسي ال تاومألا :اًدإف

 موي بذعي ثيدحلل هتفلاخم عم ىنعملا اذه «مهملآل ملأتيو مهئاكبب سحي وه

 تيملا نأ ىلع لدت يتلا ةنسلا يفو باتكلا يف ىرخأ صوصن فلاخي وهف ةمايقلا

 ... حيحصلا ىنعملا وه لوألا ىنعملا :اًذإف «سحي الو عمسي ال

 (۰۰:۱۷:4۸/ )"غبار ىواتف"

 هنم باب ]۳۱1

 هللا يضر ةشئاع ةديسلا نينمؤملا مأ ... عوضوم ركذ ىلع انخيش :لئاسلا

 كئلوأ نم ةصاخو "هيف مالكلا رثك دق يذلا ثيدحلا وهو «تيملا ثيدح اهنع

 .كلذ هباش امو عرشلا ىلع ًامكح صوصنلا نولعجي نيذلا نيينالقعلا

 .مهلوقع نولعجي :خيشلا

 انخيش ءالؤه لوقأ «عرشلا ىلع ًامكح مهلوقع نولعجي ءًاوفع :ةلخادم

 ةديسلا راكنإ ببسب هتياورو هنع هللا يضر ةريره يبأب يفخ فرط نم نوزملي

 .اهدرو ةشئاع

 . (هيلع هلهأ ءاكبب بذعي تيملا» :ثيدح ديري (۱)

 م



 .معن يأ :خيشلا

 يهنع ىلاعت هللا يضر ةباحصلا نم ددع نع يورم ثيدحلا نأ عم :ةلخادم

 درلا يف وأ ليوأتلا يف تأطخأ اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع ةديسلا لوقن له ذئنيحف

 ظافلألاف الإو اهدرو ظفل ىلع تضرتعا اهنأ لوألا ثيدحلا يف تلق امك لوقن مأ

 .كلذ هباش امو ةحاينلا نيبت تءاج ىرخألا

 .كش يفام :خيشلا

 .اذه وه :ةلخادم

 ثيدحلا ريغ انه ةشئاع ةديسلا هتركنأ يذلا ثيدحلا ينعي «معن يأ :خيشلا

 ءاكبب بذعي تيملا» ءكش الب حيحص هتركنأ يذلا ثيدحلا ءانه هتركنأ يذلا

 ثداوحلا وأ تابسانملا ضعب يف لاق مالسلا هيلع لوسرلا نوكو ؛«هيلع هلهأ

 ثيدحلا اذه قبطي نأ ىلوأ باب نم اذهف «هيلع هلهأ ىكبف تام يدوهيل ةبسنلاب

 هاور ام مث رمع نبا وبأ هاور ام مث رمع نبا ًالوأ هاور ام يفني ال اذه نكل «هيلع

 يذلا ثيدحلا ةياور ىلع اوقفتا ةباحصلا نم ةثالثلا ءالؤه لك «ةبعش نب ةريغملا

 هذهيو ءانه راكنإلاب اهيلع دامتعالل لاجم الف كلذلو قفشئاع ةديسلا هتركنأ

 :وهو الأ «ملعلا بلاط ديفي ًائيش ركذن نأ نم دب ال ةبسانملا

 نآرقلا يف اهب حرصملا ةيمالسإلا ةدعاقلا فلاخي هنأ هنم ردابتي ثيدحلا رهاظ

 ؟هيلع هلهأ ءاكبب تيملا بذعي اذامل ءىرخأ رزو ةرزاو رزت ال نأ ؛هريغو ميركلا

 ءاملعلا ءارآ تفلتخاف «هيعس نم ًاضيأ سيلو «هعنص نم سيلو هلمع نم سيل اذه

 نكل ؛ماع هرهاظ يف ثيدحلا اذه لاق مهروهمج ؛ةلكشملا هذه ىلع ةباجإلا يف

 ةحاين ءاكب هيلع هلهأ يكبي تام اذإ هنأ ملعي نمب هصيصخت وأ هدييقت نم دب ال

 ہا
A 



 نآو اوحصني نأ مهيلعف مهيلع ىكبيس نمم ةباثملا هذهب ناك نمف :عمد ءاكب سیلو

 وه اذه «بجاولاب اوماق مهنأل ؛ثيدحلا مهلمشي مل كلذ اولعف نإف ءاوركذي

 خيش امأ «ًاليدب هل ىرن ال يذلا وهو ءءاملعلا نم ريهامجلا هيلإ بهذ يذلا ليوأتلا

 باذع نم سيل انه باذعلا :لاقف ءرخآ ليوأت ىلإ بهذف هللا همحر مالسإلا

 ةعطق رفسلا باب نم وه امنإو ءربقلا يف وأ ةرخآلا يف ناسنإلا هبذعي يذلا لاكنلا

 نم عبان ءيشب وه امنإو «هريغ نم هيتأي ءيشب بذعي ال رفاسم اذهف «بذعلا نم
 ؛ىسأيو هيلع مهئاكب ىلع فسأي هيلع هلهأ يكبي امنيح تيملا اذه نأ يأ ؛هسفن

 لبقي نأ نكمي ناك «لاكتلا باذعلا ىنعمب سيل «نزحلا ىنعمب انه باذعلا ًاذإف

 ثيدح نم اهاندفتسا ةدايز الول ليمجلا معانلا ليوأتلا اذه مالسإلا خيش نم

 ةدايزلا هذهف «ةمايقلا موي هيلع هلهأ ءاكبب بذعي تيملا :لاق ثيح ةبعش نب ةريغملا

 .لوألا ليوأتلا ىلإ عجرن نأ انترطضا

 .هلهأ لاحب ملعي ال تيملا ..هب ركذأ نأ تببحأ يذلا اذه

 .معن يأ :ةلخادم

 يذلا ىنعملاب تيملا نأ لاقي نأ «تاباتكلا ضعب يف اذه تلق انآ :خيشلا

 «ديعب نمو بيرق نم روعش هدنعو ساسحإ هدنع تيملا نأ هانعم «ةيميت نبا هركذ

 كانه نفدف رفكلا دالب يف ًانطوتسم ناك فسألا عم مويلا عقي امك ًالثم نفد تيملا

 هنيب ةقالعلا تعطقنا «هربق لوح اوكب ول هفرع وش لب ؛هفرع وش ءانه نوكيي هلهأو

 ةيميت نبا بهذم نع ةقيقح ًاديعب سيل اذهو ليوأتلا اذهف ءًاقالطإ ايندلا نيبو

 ؛مهءاج مهعسوت نم اذهو «ةيحانلا هذه يف نوعسوتي مهنأل ؛ميقلا نبا هذيملتو



 .ًاضيأ اذه هيلع دري ام ذاتسألا لاق املثم ًالثمف

 ءاكيب ءاكبلا ريسفت وه يذلا ثيدحلا حرش مكمالك يف درو انخيش :ةلخادم

 .اذهب ةحيرص ةياور كانه نأ متنأ متهبن انخيش اذهو :ةحاينلا

 .معن يأ :خيشلا

 .هيلع حين امب بذعيل تيملا نإ :ةلخادم

 .معن يأ :خيشلا

 .هيلع ىكبي نأب ىصوأ دق نوكي نأ وأ ًاضعب اهضعب رسفت ثيداحألا

 ىيحت نأ وأ ؛هتوم دعب اذكو اذك هل عنصي نأب ًالثم يصوي يذلاك :ةلخادم

 .ربقلا هيلع ىنبي نأ وأ «نيعبرألا يف هاركذ

 .ربكأ هللا :خيشلا

 .ًاضيأ بابلا اذه نم اذهو :ةلخادم

 .معن .ربكأ هللا :خيشلا

 (0 1197 7“ )۹٦۸/ "رونلاو ىدهلا"

 حین امب بذعي هنإف هيلع حین نم» : و هلوق ىنعم باب ]١1845[
 (ةمايقلا موي هيلع

 نم» :لوقي ةا هللا لوسر تعمس لاق هنع هللا يضر ةبعش نب ةريغملا نع

 .«ةمايقلا موي هيلع حين امب بذعي هنإف هيلع حين

 .(حيحص)

۸۲ 
 ہا



 :[مامإلا لاق]

 يف تيملا ملأتب هريسفتف «ةمايقلا موي يف وه روكذملا باذعلا نأب راعشإ هيف

 ال هنإف هيلع ليلد ال امم هنوك عم اذهف «هيلع هلهأ حونب هملع مزلتسي هنأ عم هربق

 قحلاف ءًادلقم لاجرلل نكت الو اذهل هبنتف (ةمايقلا موي) روكذملا ديقلا هيلع دعاسي

 «هتايح يف كلذ ركني مل نمب ديقم هنأ الإ :هرهاظ ىلع هريغ يفو هيف باذعلا نأ

 . 4 ىَّرخأ رو ٌةَرِزاَو ُرِزَت الو :ىلاعت هلوق نيبو هنيب ًاقيفوت
 .(17 4 /۳) "بيهرتلاو بيغرتلا ىلع قيلعتلا"

 هنم باب [١١:هز

 يأ] ةحاينلاو يعنلا مرحيو:"ةيدنلا ةضورلا" يف ناخ نسح قيدص لاق]

 .[نيحيحصلا يف وهو "هيلع حين امب بذعي هيلع حين نم :"ثيدحل [تيملا ىلع

 :[ًاقلعم مامإلا لاقف]

 هريغ رزو نم دحأ ىلع سيل نأ ررق نأ دعب... مالسإلا خيش لاق ؛عجوتيو ملأتي يأ

 :(ةيريئملا ةعومجملا نم-١ ١٠4 /؟)لاق «-هاعس ام الإ قحتسيال هنأو :ءيش

 سيلف !لوألا يفاني هيلع هلهأ ءاكبب تيملا بيذعت نأ سانلا ضعب نظ نإو"

 ملأ هلاثي تيملا نكلو «هرزو تيملا لمحي ال «هحونب بذعي حئانلا كلذ ذإ ؛كلذك
 ءازج نكي مل نإو ؛هبسك نع هجراخ رومأ نم ناسنإلا ملأتي امك اذه لعف نم

 ."باذعلا نم ةعطق رفسلا": ةا لاق امك «باقعلا نم معأ باذعلاو بسكلا

 دقو ۲۹١( /5) ميقلا نبال "نئسلا بيذهت" يف ثحبلا اذه ليصفت رظناو

 .ديفم هنإف ؛هعجارف ؛هجولا اذه يلع ثيدحلا ريسفت إطخب هيف حرص
 .(550 /١1"ةيضرلا تاقيلعتلا"

AY 2 





 روبقلا يف ةايحلا لوح مالكلا باوبأ عامج

 45 ا





 ؟هربق يف يح واب يبنلا له باب 5
 هللا در الإ ةعمجلا موي يلع يلصي دبع نم اما :هانعم اميف لوقي ثيدح :لاؤس

 .”(يحور يلع

 يحور يلع هللا در الإ يلع ملسي ملسم نمام» ةعمجلا موي شيف ام :خيشلا

 .«مالسلا هيلع درأف

 ام مالسلاو ةالصلا لوسرلا نب هيلع لدتسا نييفوصلا ضعبف معن :ةلخادم

 . ثيدحلا اذهب اولدتسيو ءربقلا يف يح لب تام

 الو كسفن يف اله كحور تنأ ؛تام ام ؟يحور يلع دري ىنعم شيأ :خيشلا

 ثيدح فلاخ هنأل ؛ًايفوص ًامالك هنأ يفكيو يفوص مالك اذه كيلإ ةدودرم

 صوصنلا نوركني مهلهج غلابل ةيفوصلا لوذه لوقأ كلذلو مالسلا هيلع لوسرلا

 تيم َتّنِإ# نآرقلا حيرص يف لوقي انير؛ناطلس نم اهب هللا لزنأ ام تاهبشب ةعطاقلا

 ىنعم شيإ «نوتيم؟شيأ مه امك تيم رشبلا رئاسك وه ًاذإف ("0:رمّزلا»# نوم مَعَ
 .اعيمج سائلا كلذكو ءاتيم حبصتس يأ تومتس :يأ ؟تيم

 «ثيدحلا نع اهتركذ يتلا ةهبشلا هذه لثم تاهبشب قئاقحلا هذه نوركتيأ

 كبر هجو ىقبيو ؛توملا هليبس امنإف يح لكو «تام و يبنلا نأ ينعي ثيدحلا

 :حيحصلا رخآلا ثيدحلا يف مالسلا هيلع لاق امل كلذلو «ماركإلاو لالجلا يذ

 دقو كاذ فيك :اولاق «ينغلبت مكتالص نإف «ةعمجلا موي ةالصلا نم ٌيلع اورثكألا

 كلذلو«تيم هنأ اومهف ؟اذه مالسلا هيلع هلوق نم ةباحصلا مهف اذام ؟َتْمَرَأ

 يي ْنَم ٌلاَقل لاقءًاميمر راص:يأ«ينف:يأ َمِرَأ دقو«هتالص هغلبت فيك اوبرغتسا

 هذه مالسلا هيلع لوسرلا نع نوقلتي اوناك ةباحصلاف (78:سي)#ٌميِمَر يهو َماَظعلا

 .[هنم].(03309/9مقر) "عماجلا حيحص" (1)



 ْمِجَنإَو تيم كِل يهو ءاهيف عقي نأو الإ رشبلا نم ٍدحأل صانم ال يتلا ةقيقحلا فل

 مالسلا هيلع لوسرلا مهءاج امل كلذلو ةقيقحلا هذه اوفرع اوناك (٠٠:رمزلا) نويَ
 مكتالص نإف ةعمجلا موي ةالصلا نم يلع اورثكأ» :لبق نم هنوفرعي اوناك ام ءيشب

 تينف :يأ ءتم نم رثكأو «تم ًاعبط «تينف يأ ءتمرأ دقو كاذ فيك اولاق «ينغلبت

 داسجأف («ءايبنألا داسجأ لكأت نأ ضرألا ىلع مرح هللا نإ» :لاق اميمر ترصو

 هلم هللا لوسرف كلذلو «نيرخآلا داسجأك ًاميمر حبصت ال ءايبنألا لك ءايبنآلا

 هيلع هيبتل لجو زع هللا نم همارك هذه ةزجعم هذه لبق نم وه امك هربق يف هدسج

 ال ىرخأ ةماركب مالسلا هيلع هيبن مرك هللا نكلو ماركلا ءايينألا رئاسلو لب «مالسلا

 :اولاق «ينغلبت مكتالص نإف» :مالسلا هيلع هلوق يهو ؛ءايينألا نم دحأ اهيف هكراشي

 يأ «ءايبنألا داسجأ لكأت نأ ضرألا ىلع مرح هللا نإ» :لاق ؟تمرأ دقو كاذ فيك

 .مالسلا هيلع ٌةرأف يحور لإ هللا در ٌملسم يلع ملس املك هنأ؛ىرخأ ٍةلصخب

 ام فالخ مالسلا هيلع لوسرلا نأ ىلع هلالد هيف تباث وهو ثيدحلا اذهو

 نيحايس ةكئالم هلل نإ) :حيحصلا ثيدحلا يف ءاج امك امنإو ؛هيلع نيملسملا

 ؛نيملسملا ىلع نيفاوط :ينعي «نيحايس ةكئالم هلل نإ) «مالسلا ىتمأ نع ىنوغلبي

 نآل؛عمسي ال وهو «كلذب هوغلب ب يبنلا ىلع يلصي ًاملسم اوعمس املكف

 لجو زع هللا نكلوءاهلك اهتاقلعتمو ايندلا ةايحلا هذه نع لصفنا عمسي ال تيملا

 ىلإ هحور ةداعإب هنيكمت نمو«ةايحلا نم انركذ اميف مالسلا هيلع هيبن ىفطصا

 هنوغلبي ةكئالم كانه نأ ًاضيأ كلذ نمو«هيلع نيملسملا ىلع مالسلا درو هدسج

 .مالسلا مهيلع در وه نالف نم هيلع اوملس املكف«مالسلا

 00:99:08 ؟58) "رودلاو یدهلا "

A۸ 
 ہا



 مهروبق يف ءايبنألا ةايح باب ]51 ١5[

 :[ دج هللا لوسر لاق]

 .«نولصي مهروبق يف ءايحأ - مهيلع هللا تاولص - ءايبنألا»

 :[ مامإلا لاق]

 امنإ ءمالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألل ثيدحلا اذه اهتبثأ يتلا ةايحلا نأ ملعا

 نود اهب ناميإلا بجو كلذلو «ءيش يف ايندلا ةايح نم تسيل ءةيخزرب ةايح يه
 ةايح يف اندنع فورعملا وه امب اههيبشتو ءاهفييكت ةلواحمو ءاهل لاثمألا برض

 امب ناميإلا :ددصلا اذه يف نمؤملا هذختي نأ بجي يذلا فقوملا وه اذه ءايندلا

 نيذلا عدبلا لهأ لعفي امك «ءارآلاو ةسيقألاب هيلع ةدايزلا نود ثيدحلا يف ءاج

 ! ةيقيقح ةايح هربق يف #4 هتايح نأ ءاعدا ىلإ مهضعبب رمألا لصو

 اهتقيقح ملعي ال ةيخزرب ةايح يه امنإو .!!هءاسن عماجيو برشيو لكأي :لاق

 . ىلاعتو هناحبس هللا الإ

 .(19400411087/5؟)"ةحيحصلا"

 مهروبق يف ءايبنألا ةالص يف باب ]١1544[

 ءايبنألا نأ ثيدح مكتافلؤم دحأ يف متركذ هللا كظفح خيشلا ةليضف :لاؤس

 .اًريخ هللا مكازجو كلذ حيضوت وجرأ مهروبق يف نولصي

 اهيف هلقع لمعي نأ ملسملل زوجي ال يتلا بيغلا ءاينأ نم ثيدحلا اذه :خيشلا

 فالخ هيف عقو ناك نإو ثيدحلا اذهو ءاميلست اهب ملسي نأ هيلع بجاولا نم لب

 حيحص هنأ يدنع حجارلاف اًفيعضتو اًحيحصت ثيدحلا ءاملع ءاملعلا ضعب نم

 مك و



 كشي ناك نإ نكل ءاّيملع اًجيرخت جرخمو ةحيحص ثيداحألا ةلسلس يف روكذمو

 اًملسم مامإلا نآل ؛هتحص يف كش ال ثيدح كانهف ثيدحلا اذه ةحص يف مهضعب

 لوسر لاق :لاق هنع ىلاعت هللا يضر ةريره يبأ ثيدح نم هحيحص يف هجرخأ دق

 ءايبنألا ةالص اًّذِإف «هربق يف يلصي اًمئاق ىسومب يب يرسأ ةليل تررم» : هلي هللا

 يف عسوتي ال نكل اهب نمؤي نأ ملسملا ىلع بجي ةحيحص ةديقع مهروبق يف
 ال ربقلاو هربق يف ىسوم يلصي فيك :اثم لوقي الف ةالصلا هذه فيبكت ةلواحم
 ..ةداهشلا ملاع ىلع ساقي ال بيغلا ملاع لوقن اننأل ؟ربقلا يف يسوم مايقل عستي

 قداصلا انربخأ اذإف هصاوخو هعئابط لكلف ةرخآلا ملاع ىلع ساقي ال خزربلا ملاع

 انمأو هانقدص هربق يف يلصي اًمئاق مالسلاو ةالصلا هيلع ىسوم ىأر هنأ قودصملا

 .ىلاعتو كرابت هللا ىلإ ةالصلا هذه ةقيقح ةفرعم انلكوو هب

 مهروبق يف ءايحأ ءايبنألا نإ» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق نازيملا اذه ىلعو

 انيلع نودري مهانبطاخ اذإ اننأ ثيحب ةيداملا ةايحلاب ةايحلا هذه تسيلف «نولصي

 ال ءايحأ اوناك امئيح ايندلا يف سانلا مالك نوعمسي اوناك امك انمالك نوعمسيو

 ملاع ىلع ساقي ال بيغلا ملاع اّمنآ تلق امك هنأل ؛ليصافتلا هذه لثم يف عسوتن

 .ةداملا ملاع ىلع ةداهشلا

 ,(00179111/ الاب" رونلا ةلحر"

 .[هنم].(50مقر) "ملسم حيحص" (۱)

 ہا
 ا
4 



 نينمؤملا ةالص نم مهفي باب ]144[

 ؟روبقلا يف نوفلكم مهنأ مهروبق يف

 نم اذه لهف هجام نبا نع ثيدحلا حص مهروبق يف نينمؤملا ةالص :لاؤس

 ؟روبقلا يف نينمؤملا فيلكت

 ؟ةنجلا يف فيلكت دجوي له :خيشلا

 .دجوپ ال :ةلخادم

 :ةنجحلا يف حيبست يف ؛دمح يف ءةنجلا يف حيبست يف :خيشلا
 .معن :ةلخادم

 .لجو زع هلل ركش اذه «فيلكت سيل «..هذه لثم هذه :خيشلا

 .ةالصلا هذه ةيفيك فرعن ال نكلو :ةلخادم

 .فرعت ال بيغلا رومأ لك :خيشلا

 ؟ملعن ال مأ ءايبنألا ةالص نيبو مهنيب قرق هيف :ةلخادم

 .ىلوأب كلت ءال ؟ءايبنألا ةالص تملع له «ملعن ال :خيشلا

 )٠٠١:41:1١/١١(. "رونلاو ىدهلا"

Tq 1 



 ؟هلهأ ةرايزب روبقملا رعشي له باب [ ١ ههد]

 ؟الثم هلهأ ةرايزب رعشي روبقملا له «خيش اي روبقلا ةرايز :لاؤس

 .روزملل رئازلاب ماعلا كاذ الو ءروعشلا اذه هدنع سيل ًادبأ :خيشلا

 .تقولا سفن ىف لاحلا ىف لصي ال ءاعدلا ىنعي :ةلخادم

 هب رعشي الف تيملا امأ هبيجتسيف هللا ىلإ لصي ًالوبقم ناك اذإ ءاعدلا :خيشلا

 ببسب اًءزج وأ ًالك هنع باذعلا عفّرف بذعي ناك تيملا نأ ًالثم انضرف ول نکل

 .اًءزج وأ الك باذعلا

 .((00 1851151١ /۲۲۹)"رونلاو یدهلا "

 ۱۹۲ تا



 ىربكلا ةمايقلا





 ةعاسلا طارشأ نم ًائيش ركنأ نم مكح باب 3

 :[لاق هنأ اپ يبنلا نع يور]

 ردقلاب نمؤي مل نمو ءرفك دقف لاجدلا جورخ ركنأ نمو ءرفك دقف ميرم نب ىسيع
 مل نم :لوقي ىلاعت هللا نأب ينربخأ مالسلا هيلع ليربج نإف ءرفك دقف هرشو هريخ

 .«يريغ ابر ذختيلف هرشو هريخ ردقلاب نمؤي

 .(لطاب)

 :[مامإلا لاق]

 لوزنو «يدهملا جورخ نم ثيدحلا اذه يف ركذ ام لكب ناميإلا نأ ملعاو

 باتكلا يف هتوبثل ءهب ناميإلا بجاو كلذ لك «هرشو هريخ ردقلابو ءىسيع

 اذه لجأ نمو ؛" رفك دقف كلذ ركنأ نم " نأ يف صن كانه سيل نكلو «ةنسلاو

 ضعب عضو نم هنأكو ؛عضولا رهاظ وهو ؛هعضو تنيبو ثيدحلا تدروأ

 يوذ نم كلذ يركنم ىلع ةجحلا هب ميقيل هعضو ءةلهجلا نم هريغ وأ نيثدحملا

 و هللا لوسر ىلع بذكلاب دحأ ىلع ةجحلا موقت نلو ؛ةلزتعملاو ءاوهألا

 .لجو زع هللا ىلع مهآرجأ ام نيعاضولا هللا لتاقف «ىلاعت هللا ىلع ءارتقالاو

 امدعب ةرورضلاب نيدلا نم تبث ام ركنأ نم معن ؛لهسلا رمألاب سيل ريفكتلاو
 ائيش ركنأ نم امأو ءرفك ىنعم ةقيقح هيف ققحتي يذلا رفاكلا وهف ؛هيلع ةجحلا تماق

 نيدلا نع دترم رفاكب سيلو «لاض وهف ؛ىنعملا ثيح نم ةهبشل وأ «هدنع هتوبث مدعل
 .ملعأ هللاو «ملعلا لهأ دنع حيحص ثيدح يأ ركني نم نأش كلذ يف هنأش

 "الضعيفة")۲١۰١۱/۳-٠٠٠(.

 ۱۹ 0 | ا ا اا





 (ىرغصلا ةعاسلا تامالع باوبأ عامج)

Tay 1 





 نامزلا رخآ يف مالسإلل لبقتسملا باب 1

 ىلع ُهَرِهْظُيِل حلا ِنيِوَو ىَدُحاب هَلوُسَر َلَسْرَأ يذلا وُ :لجو زع هللا لاق
 .(نوكرشُمْلا َهرَك ْوَلَو هلك نیلا

 :[مامإلا لاق]

 همكحو هروهظو هترطيسب مالسإلل لبقتسملا نأب ةميركلا ةبآلا هذه انرشبت

 دهعو لإ هدهع يف ققحت دق كلذ نأ سانلا ضعب نظي دقو ءاهلك نايدألا ىلع

 ءزج وه امنإ ققحت يذلاف ءكلذك سيلو ءنيحلاصلا كولملاو نيدشارلا ءافلخلا

 ليللا بهذي ال» :هلوقب لاو يبنلا كلذ ىلإ راشأ امك «قداصلا دعولا اذه نم

 نيح نظأل تنك نإ هللا لوسر اي : ةشئاع تلاقف «ىزعلاو تاللا دبعت ىتح راهنلاو

 رگ ْوَلَو ِهَّلُك نيّدلا لع ءَرهْظُيِل یخ ا نيدو ىَدُحلاب ُهَلوُسَر َلَسْرَأ يذلا وُ: هلا لزنأ
 .ثيدحلا...هللا ءاش ام كلذ نم نوكيس هنإ :لاق أمات كلذ نأ «نوُكرْشْمْلا

 ثيحب ؛هراشتلا ىدمو مالسإلا روهظ غلبم حضوت ىرخأ ثيداحأ تدرو دقو

 . هقيفوتو هللا نذإب مالسإلل لبقتسملا نأ يف كشلل الاجم عديال

 ممه لحشل ابيس نوكت نأ ىسع ثيداحألا هذه نم رسيتام قوسأ انآ اهو

 :نيلكاوتملا نيسئايلا ىلع ةجحو ؛مالسإلل نيلماعلا

 نإو اهبراغمو اهقراشم تيأرف «ضرأآلا يل (مضو عمج يأ) ىوز هللا نإ» -

 ثيدحلا . «اهنم يل يوز ام اهكلم غلبيس يتمأ

 الإ ربو الو ردم تيب هللا كرتي الو راهنلاو ليللا غلب ام رمألا اذه نغلبيل» -

 هب لذي الذو مالسإلا هب هللا زعي أّرع ليلذ لذب وأ زيزع زعب نيدلا اذه هللا هلخدأ

 .(رفكلا

 مك



 يأ لئسو يصاعلا نب ورمع نب هللا دبع دنع انك :لاق ليبق ىبأ نع -

 :لاق «قلح هل قودنصب هللا دبع اعدف ؟ةيمور وأ ةينيطنطسقلا الوأ حتفت نيتنيدملا

 لئس ذإ «بتكن واو هللا لوسر لوح نحن امنيب :هللا دبع لاقف :لاق اباتك هنم جرخأف

 هللا لوسر لاقف ؟ةيمور وأ ةينيطنطسقأ الوأ حتفت نيتنيدملا يأ : ةو هللا لوسر

 . " ةينيطنطسق ينعي . الوأ حتفت لقره ةنيدم " : ا

 مث اهعفري نأ ءاش اذإ هللا اهعفري مث ءنوكت نأ هللا ءاش ام مكيف ةوبنلا نوكت»-

 نأ ءاش اذإ اهعفري مث ءنوكت نأ هللا ءاش ام نوكتف ؛ةوبنلا جاهنم ىلع ةفالخ نوكت

 نأ هللا ءاش اذإ اهعفري مث :نوكت نأ هللا ءاش ام نوكيف اضاع ًاكلم نوكت مث ءاهعفري

 نأ ءاش اذإ اهعفري مث :نوكت نأ هللا ءاش ام نوكتق ًاّيربج اكلم نوكت مث ءاهعفري

 .«تكس مث . ةوبنلا جاهنم ىلع ةفالخ نوكت مث ءاهعفري

 "الصحبحة")1/1١/ 0014-1

 مالسإلل لبقتسملا نأب تارشبملا نم باب [ ]67 ١5

 ًاعارزو ًايداصتقا برعلا مدقت

 :[مامإلا لاق]

 ًارامثتسا ضرألا مهرامثتساو نيملسملا ىلإ ةوقلا ةدوعب تارشبملا نم نإ

 ةيحانلا نم ىتح ًارهاب ًالبقتسم مهل نأ نع ئبنتو «ضرغلا قيقحت ىلع مهدعاسي
 ًاجورم برعلا ضرأ دوعت ىتح ةعاسلا موقت ال: هلوق ةيعارزلاو ةيداصنقالا

 . (ًراهنأو

 تاهجلا ضعب يف ققحتت ثيدحلا اذه ريشابت تأدب دق :[مامإلا لاق ىتح]

 تاحضان تالآو تاكريو تاريخ نم اهيلع هللا ضافأ امب برعلا ةريزج نم

 ا
 ہا



 ىلإ تارفلا رهن رجب ةركف كانهو ءارحصلا ضرأ نطب نم ريزغلا ءاملا طبتتست

 نإو ؛دوجولا زيح ىلإ جرخت اهلعلف ةيلحملا دئارجلا ضعب يف اهانأرق انك ةريزجلا

 .بيرق هرظانل ًادغ

 "الصحيحة")1/85/1١(.

 : هل هلوق نيبو ثيداحألا هذه نيب عمجلا باب 0 ]

 «هنم رش هدعب يذلاو الإ نامز مكيلع ينأي الذ

 :[مامإلا لاق]

 رش هدعب يذلاو الإ نامز مكيلع يتأي ال» : ا هلوق نأ... ملعي نأ بجي امم

 . (مكبر اوقلت ىتح هنم

 . ًاعوفرم سنأ ثيدح نم " نتفلا " يف يراخبلا هاور

 لثماهريغو ةمدقتملا ثيداحألا ءوض ىلع مهفي نأ يغبني ثيدحلا اذهف

 سيل ثيدحلا اذه نأ ىلع لدت اهنإف مالسلا هيلع ىسيع لوزنو يدهملا ثيداحأ

 همومع ىلع هنأ سانلا ماهفإ زوجي الف «,صوصخملا ماعلا نم وه لب همومع ىلع

 الإ هللا حور نم سايل هلا نمؤملا هب فصتي نأ حصي ال يذلا سأيلا يف اوعقيف
 .ًاقح هب نينمؤم انلعجي نأ هللا لأسأ نوفاك ُمْوَقلا

 .(١1/١7/1)ةحيحصلا"

 نامزلا رخآ يف نآرقلا عفر باب ]٠55|

 :[ غم هللا لوسر لاق]

 ةالص الو مايص ام ىردي ال ىتح بوثلا يشو سردي امك مالسإلا سرديلا



 ضرألا يف ىقبي الف ةليل يف لجو زع هللا باتك ىلع ىرسيلو ةقدص الو كسنالو

 انءايآ انكردأ :نولوقي ءزوجعلاو ريبكلا خيشلا :سانلا نم فئاوط ىقبتو ةيآ هنم

 .«اهلوقت نحنف " هللا الإ هلإ ال " :ةملكلا هذه ىلع

 :[ مامإلا لاق]

 :ثيدحلا دئاوف نم

 دعب الإ ًاعطق نوكي ال كلذو ءةدحاو ةيآ الو هنم ىقبي الف عفريف نآرقلا ىلعو «هرثأ

 . ايلعلا يه اهيف هتملك نوكتو ءاهعيمج ةيضرألا ةركلا ىلع مالسإلا رطيسي نأ

 ِنيِدَو ىدا ُهَلوُسَر َلَسْرَأ يِذْلا وه :ىلاعتو كرابت هللا لوق صن وه امك

 ةريثك ثيداحأ يف كلذ هب هللا لوسر حرش امكو دلك نيّدلا َلَع ُهَرِهْظَيِل لا

 . (ةحيحصلا ثيداحألا) تالاقملا هذه نم لوألا لاقملا ىف اهضعب ركذ قبس

 رارش ىلع ةعاسلا ةماقإل اديهمت الإ نامزلا رخآ يف ميركلا نآرقلا عفرام و

 ! هديحوت الو ىتح «ةتبلا مالسإلا نم ائيش نوفرعي ال نيذلا قلخلا

 .(۱۷۳۰۱۷۱ /1/١)"ةحيحصلا"

 اب يبنلا لوق ىنعم باب 3

 «اهتبر مالا دلت نأ» ةعاسلا تامالع يف ليربج ثيدح يف

 فيك «اهتبر ةمألا دلت نأ» ةعاسلا تامالع نم ليريج ثيدح يف :لاؤس

 ؟خیش اياذه

 .) *٠”مقر) "ملسم حيحص"و «(۸٤مقر) "يراخبلا حبحص" )0

 اک ا اس
 يا



 رششنت ناك امنيح ةرهازلا روصعلا ضعب يف ناك كيف هللا كراب اذه :خيشلا

 بيجتسي نم مهنمف ؛مالسإلا ىلإ اهوعدت رفكلا دالب يف ةيمالسإلا شويجلا

 امك براحي نأ الإ ملسملا شيجلا نم نوكي ام ٍلئنيحف «بيجتسي ال نم مهنمو

 نأو هللا الإ هلإ الأ اودهشي ىتح سانلا لتاقأ نأ ترمأ» :مالسلا هيلع هلوق يف ءاج

 اهقحب الإ مهلاومأو مهءامد ينم اومصع دقفاهولاق اذإف «هللا لوسر اًدمحم

 :بيصحلا نب ةديرب ثيدح نم ملسم حيحص يف ءاج امكو (هللا ىلع مهباسحو

 اذإ :هتيصو نم ناكو ؛هاصوأ شيج وأ ةيرس ىلع اًريمأ رمأ اذإ ناكاو يبنلا نأ»

 اًدمحم نآو هللا الإ هلإ الأ ةداهش ىلإ :ثالث ىدحإ ىلإ مهوعداف نيكرشملا متيقل

 ('”(لاتقلاف اوبأ نإف :نورغاص مهو دي دنع ةيزجلا اوطعي نأف وبأ نإف هللا لوسر

 نايحألا بلغأ يف عقي نيرفاكلا نيبو نيملسملا نيب لاتقلا اذه يرجي ناك امئيحف

 هذه ةمسق يرجت مث «لاجرلا نمو ءاسنلا نم نيملسملا يديأ يف ىرسألا نم ريثك

 .نيمناغلا ىلع ملسملا شيجلا دئاق اهمسقيف ءىرسألا كئلوأ اهيفو مناغملا

 ايابسلا نم ةيبس نيمناغلا ضعب ةصح نوكي نأ اًدج اًريثكو اًريثك عقي ناكف

 لثمب عتمتي نأ نوملعت مكنظأ امك ملسملل زوجيف «نيملسملا يديأ يف تعقو يتلا

 فصو يف يلاعت لاق امك «هتجوزب هلالحب لجرلا عتمتي امك ةريسألا ةيبسلا هذه

 ْتَكَلَم اَمْوأ ْمِهِجاَوْرَأ لع الإ َنوُظِفاَح ْمِهِجوُرُفِل مه َنيِذَلاَول :نينمؤملا هدابع
 يه نيميلا كلمف «تايآلا رخآ ىلإ (* -ه:نونمؤملا»# َنيِموُلَم ريَ ْمبَئِإَف ْمجْماَيَأ

 يمالسإلا خيراتلا يف عقو يذلاو ؛رافكلا نم ةمينغ اهلصأ ناك يتلا هذه ةيرسلا

 هذه وأ ةمألا هذه حكني ديسلا اذه نأ دعب اميف ةديدم روصعو ةليوط نيتسو لوألا

 ١ E) ۹مقر) "ملسم حيحص" 0

 ال



 عرشلاو ءىئتأ نوكي دقو اًركذ نوكي دق اًدلو اهنم قزريف ةكولمم يهو ةيراجلا

 اذإف ءاهقتعي دلولا اذهف اًدلو اهديس نم تقزر اذإ ةيراجلا وأ ةمألا هذه نأب مكحي

 هيلع هل وقف «ةديس يهف اهيبأب قحلت يه تنبلا هذهف اتتب اهديس نم اهنم دولوملا ناك

 يهف اهديس نم تنبلا هذه تدلو مث ةمأ تناك يهف «اهتير ةمآلا دلت نآو» :مالسلا

 .ثيدحلا اذه يف ثيدحلا حارش اهركذ يتلا يناعم نم اذه ءاهتديس :يأ ءاهتبر

 ىنعملا نكل اًباوص نوكي نأ نكمي يزاجم ىنعم «رخآ ىّنعم لاق مهضعبو
 نأ ثيحب «نامزلا داسفو ةيبرتلا داسف ىلإ ةراشإ اذه :اولاق ءردابتملا وه لوألا

 ءاّننب هنم قزرت امنيح ..اًضيأ رحلا اهجوز نم اهديس نم قزرت امنيح ةرحلا ةديسلا

 ىلع ةيلاعتم تنبلا هذه حبصت - مويلا دهاشم اذهو - تنبلا هذه ةيبرت ءوس ببسبف

 :مالسلا هيلع هلوق يناعم نم اذه ءاهتديس يهو ةكولمم ةدبع يه اهمأ نأكف ءاهمأ

 ةبسنلاب نكل «لوألا ريسفتلا ىف وه امك ًةقيقح ًّةمأ تسيل ىه «اهتبر ةمألا دلت نأو»

 عقاولاو ءاهل ةكولممو اهل ةدبع اهنأك يهو اهيلع ةديس اهتنبا حبصت ةيبرتلا ءوسل

 ةمأ ةديس يه يتلا مألا لعجف رمألا بلق ةيبرتلا ءوس نكل «ةرح تنب ةرح اهنأ

 الو اهيلع رمأتتو اهيلع يلعتست ةديسلا يه اهنأك هذه تنب يه يتلا تنبلا لعجو

 .نامزلا اذه يف دهاشملا وه اذهو اهرماوأل عضخت نأ رطضت مألاو ءاّمالك عمست

 )۰۰:۲:۱٤/۲(. "غبار ىواتف"

 هنم باب ]١661[

 :[مامإلا لاق]

 لامو «ظفاحلا اهاكح لاوقأ ىلع [ثيدحلا اذهب يأ] دارملا يفاوفلتخا دقو

 همأ دلولا ةلماعم همأ دلولا لماعيف دالوألا ىف قوقعلا رثكي نأ :ىنعملا نأ ىلإ

 ہا



 ًازاجم (اهبر) هيلع قلطأف .مادختسالاو برضلاو بسلاو ةناهإلا نم هتمأ ةلماعم

 . ةقيقح نوكيف «ىبرملا :(برلا) ب دارملا وأ .كلذل

 ۷١١(. /۲) "بيهرتلاو بيغرتلا ىلع قيلعتلا"

 نامزلا رخآ ىف تارايسلا روهظ | ]

 يتمأ رخآ يف نوكي» :لوقي ةو هللا لوسر تعمس:لاق ورمع نب هللادبع نع

 مهؤاسن دجاسملا باوبأ ىلع نولزتي «لاحرلا هابشأك جرس ىلع نوبكري لاجر

 «تانوعلم نهنإف نهونعلا «فاجعلا تخبلا ةمنسأك نهسوءر ىلع تايراع تايساك

 .(مكلبق ممألا ءاسن مكمدخ امك مكؤاسن نهمدخ ممألا نم ةمأ مكءارو ناك ول

 .نسح :[مامإلا لاق]

 :[الئاق قلع مث]

 ةرخافلا تارايسلا ىلإ ريشي هنإف ؛ و ىبنلل ةيبيغ ةيملع ةزجعم ثيدحلا

 اذإف ءةزانجلل نيعيشم دجاسملا ىلإ اهيلع نوتأي نيذلا لاجرلا هابشأ اهبكري يتلا

 اهيناجب نيفقاو وأ مهتارايس يف كئلوآ لظ ؛اهيلع ةالصلل دجسملا تلخدأ

 .راظتنالاب

 ٤۷(. /۲)" نامظلا دراوم حيحص"

 ىبهذملا بصعتلا روهظ ةعاسلا طارشأ نم باب ]١664[

 رايخآلا عضوتو رارشألا عفرت نأ ةعاسلا (طارشأ :ةياور يفو) بارتقا نم -

 ام و:ليق . اهركني دحأ مهيف سيل ؛ةانثملا موقلاب ارقيو لمعلا نزخيو لوقلا حتفيو

 ا

۲۹ O gf TT 



 . (لجو زع هللا باتك ىوس بتكتسا ام :لاق ؟ةانثملا

 :[مامإلا لاق]

 ءىابنألا نم هيف ام لك ققحت دقف قي هتوبن مالعأ نم ثيدحلا اذه:(ةدئاف)

 هرسف امك هللا باتك ىوس بتك ام لك يهو (ةانثملا) ب قلعتي ام اهنم ةصاخبو

 ب دوصقملا نأكف ءةيفلسلا راثآلاو ةيوبنلا ثيداحألا نم هب قلعتيامو «يوارلا

 لواطت عم مهتفرص يتلا . نيدلقملا ىلع ةضورفملا ةيبهذملا بتكلا (ةانثملا)

 نم فسألا عم مويلا دهاشم وه امك لأب هلوسر ةنسو هللا باتك نع نمزلا

 :ةعيرشلا تايلك نم نيجرختملاو ةرتاكدلا نم ريثك مهيفو «نييهذمتملا ريهامج

 اذهف «مهنم ءاملعلا ىتح سانلا ىلع هنوبجويو ءبهذمتلاب نونيدتي ًاعيمج مهنإف
 ام فلاخت ةيآ لك " :ةروهشملا هتملك لوقي يفنحلا يخركلا نسحلا وبأ مهريبك

 ."خوسنم وأ لوؤم وهف كلذك ثيدح لكو ءةخوسنم وأ ةلوؤم يهف انباحصأ هيلع

 كش ام نود(ةانثملا) وه كلذف ءًاعبت ميركلا نآرقلاو «ًالصأ بهذملا اولعج دقف

 .بير وأ

 نإ :ليقو " :(ةانثملا) ريسفت هيفو ثيدحلا بقع " ةياهنلا " يف ءاج امامأو

 ىلع مهنيب اميف اباتك اوعضو مالسلا هيلع ىسوم دعب ليئارسإ ينب رابخأ يه ةانثملا

 لهأ نع ذخألا هرك ورمع نبا نأكف:؛(ةانثملا) وهف هللا باتك ريغ نم اودارأ ام

 امب هتفرعمل اذه لاقف . مهنم كومريلا موي هيلإ تعقو بتك هدنع ناك دقو «باتكلا

 نم (ةانثملا) نأو ءثيدحلا رهاظ نع دعبلا لك ديعب ريسفتلا اذهو :تلق

 نأ مرج الف ب هتثعب لبق دوهيلا لعف امب اهل ةقالع الف «ةعاسلا بارتقا تامالع

0 
 ہا



 افعض دشأو " ليق " ةغيصب هايإ هريدصتب ريسفتلا اذه فيعضت ىلإ راشأ ريثألا نبا

 . (يتيبود) ةيسرافلاب ىمست يتلا يه (ةانثملا) :يرهوجلا لاق " :هبقع هركذ ام هنم

 !" ءائغلا وهو

 اا 44-1 £ /۲ 50" ةحيحصلا"

 قرشملا نم ةنتفلا باب /]

 :[ ب هللا لوسر لاق]
 علطي ثيح نم «[اثالث وأ نيترم اهلاق] انهه ةنتفلا نإ الأ ءانهه ةنتفلا نإ الأ»

 .«[قارعلا :ةياور يفو ؛قرشملا ىلإ [هديب] ريشي] ؛ناطيشلا نرق

 :[مامإلا لاق]

 يه امنإ ل: يبنلا اهيلإ راشأ يتلا ةهجلا نأ ىلع ةرفاضتم ثيدحلا قرطو

 «ةحيرصلا تاياورلا ضعب يف تيأر امك قارعلا ديدحتلا ىلع يهو «قرشملا

 ناكف ؛قرشملا لبق نم ناك نتفلا لوأ نإف ءا هتوبن مالعأ نم ملع ثيدحلاف

 عيشتلا ةعدبك ةهجلا كلت نم تأشن عدبلا كلذكو «نيملسملا نيب ةقرفلل اببس كلذ

 نبا نع ١51( ,86 /۲) دمحأو (۷۷ /۷) يراخبلا ىور دقو . اهوحنو جورخلاو

 ايايذ لتق مرحم نع قارعلا لهآ نم لجر هلأسو رمع نبا تدهش" :لاق معن يبأ

 هللا لوسر تنب نبا متلتق دقو ءابابذ لتق مرحم نع ينولأست ! قارعلا لهأ اي :لاقف

 . «ايندلا يف يتناحير امه» : ولو هللا لوسر لاق دقو لَ

 ةديسلاك مهتع هللا يضر ةباحصلا رابك يف ةعيشلا نعط نتفلا كلت نم نإو

 .(5هك ٥ 0۳ /هز'" ةحبحصلا"

 ل
 ال



 ثوعبلا يهتنت ال» : وام هلوق نيب عمجلا باب 3

 (مهنم شيجب فسخي ىتح «تيبلا اذه وزغ نع

 «ةمايقلا موي ىلإ دعب ةكم ىزغت ال١ :هلوق نيبو
 :[مامإلا لاق]

 موي ىلإ دعب ةكم ىزغت ال " :...(ثيدح)و ثيدحلا اذه نيب ةافانم ال هنأ ملعا

 ريسفت ىلإ ىرت الأ «كاذ يف يفنملا ريغ اذه يف وزغلا نم تبثملا نأل " ةمايقلا

 يف هلوق هديؤيو . " رفكلا ىلع نوزغيالو ادبأ نورفكي ال مهنإ " :هلوقب هايإ نايفس

 نم شيجلا اذه نأ يف حيرص وهف . " مهنم شيجب فسخي " :ثيدحلا اذه

 هيف نم اوزغيل تيبلا نومؤي مهف «ءنوهركم نونمؤم مهيف ناك نإو ءةاغبلا وأ ءرافكلا

 .هلل دمحلاو «ضراعت الف «نيملسملا نم

 .(ةهك د -ههز /ه)"ةحبحصلا"

 و نم يبو رحا يف راپ هتقو ددح نم أطخ نايبو نامؤلا رخآ يف طحقلا باب ]١57[

 :[ اپ هللا لوسر لاق]

 ٍءام لك يوري ةّتودجت الف ِءام نم ًاتْسَط هذه مُكارُق يف اوُباطت نأ ُكِشوُب»

 .«ءاملاو نينمؤملا هيَ ماشلا يف نوكيف ؛ِِرْضْنُع ىلإ

 :[مامإلا لاق]

 لوصأ يف ةيسايس ةءارق لاجدلا حيسملا" باتك فلؤم هلمح ثيدحلاو

 هدعب يتأي هنإ :لاق يذلا طحقلا دعب نوكي هنأ ىلع (؟4١ ص) "ىربكلا تانايدلا

 !لاجدلا

 ہا



 نأ نكميف ديدحتلا اذه ىلع لديام -ملعأ اميف -هريغ يف الو هيف سيلو

 .ةمايقلا يدي نيب نوكي نأ برقألا وه هلعل اذهو «هدعب وأ كلذ لبق نوكي

 5١١( ص)روكذملا باتكلا يف ءاج ام ءارقلا ىلإ لقنأ نأ انه ديفملا نمو

 :هايملا بوضنب قلعتي اميف

 ملاعلا نأ ىلإ ريشت ةسارد يكيرمألا (شئاودراوو) دهعم ردصأ"

 (وكيسكموين)و (ساسكت) يفو ؛ةيفوجلا هايملا نم ةريبك تايمك جرختسا

 يفو ؛ةقطنملا هذه يف امامت ةيفوجلا هايملا بوضنب لامتحا كانه حبصأ

 .ماع لك ًامدق ١7 رادقمب ةيفوجلا هايملا ىوتسم طبهي ةيلامشلا ميلاقألا

 1985/1١(. /١مارهألا)

 يف صقنل ضرعتي فوس ملاعلا نأ ةيكيرمآلا تايالولا يف ةسارد تراشأو

 لثم ءهايملا ريفوت يف ةيديلقتلا قرطلا ديفت نلو ءاهل جالع ال يتلا هايملا دراوم

 ليلحت زكرم نلعأ امك ٠١/ ١985(. /؟ مارهأ) .تاونقلاو تانازخلاو دودسلا

 طيحملا هايم ةرارح ةجرد نأ هل نايب يف ةدحتملا تايالولا يف يلارديفلا خانملا

 عيمج يف ةيخانملا لاوحألا ىلع رثؤت ةرهاظلا هذهو .عافترالا يف ةذخآ يداهلا

 يف تاناضيفو ءايلارتساو ايقيرفإ يف فافجلا ةلاح مقافت ىلإ يدؤتو «ملاعلا ءاحنأ

 تايالولا ىلع ريصاعأو فصاوعو ؛(روداوكأ)و (وريب) يف ةيدعر لويسو ؛نيصلا

 ." ١5/ ۱۹۸٦/٠١( مارهأ) .ايقيرفإ بونجو ادنكو ةدحتملا

 ,.(؟ ١/ 91١-1١ /ا/)'' ةحبحصلا'"

 الل



 نامزلا رخآ ةطرش باب ]”١6[

 :[ أع هللا لوسر لاق]

 ءرقبلا بانذأ اهنأك طايس مهعم لاجر نامزلا رخآ يف ةمألا هذه يف نوكيا

 . (هبضغ يف نوحوريو هللا طخس يف نودغي

 .[هب هانمجرت امب مامإلا هل مجرت]

 .(011/4)" ةحيحصلا"

 دجاسملا ةفرخز ةعاسلا طارشأ نم باب 1

 :[مامإلا لاق]

 ةدئاف ال اميف لاملل عييضت هنآل؛هنيزيو هفرخزي ال نأ [دجاسملا ماكحأ نم]

 .اهبلو ةالصلا حور وه يذلا عوشخلا نع يلصملا ءاهلإ نم هيف امل هيف

 :[لاق مث كلذ ىلع ةلدألا مامإلا قاس مث]

 مالسلاو ةالصلا هيلع هيهن توبث ىلع لدي ثيداحألا هذه عومجمف ةلمجلابو

 :ينآلا ثيدحلا يف كلذ ىلإ راشأ دقو دجاسملا ةفرخز نع

 :يئاسنلا هجرخأ ثيدحلا «دجاسملاب سانلا ىهابتي ىتح ةعاسلا موقت ال

 بويأ نع ةملس نب دامح نع قرط نم دمحأو «يقهيبلاو «هجام نباو «يمرادلاو

 .هب ًاعوفرم سنأ نع ةبالق يبأ نع
 نأ ةعاسلا طارشأ نم» :يئاسنلا ظفلو ملسم طرش ىلع حيحص دنس اذهو

 .ثيدحلا(«. . . ىهابتي



 شوقنلاب اهئييزتو ءدجاسملا قيوزت ةهارك هلبق يذلاو ثيدحلا اذه يفو

 حور وه يذلا عوشخلا نع هلغشيو يلصملا يهلي ام لكو «ةرفصلاو ةرمحلاو

 ةدئاف ةيأ نودب لاملا ةعاضإ هيفف اذه قوفو «يناعنصلا لاق امك«ةدابعلا مسج

 «لاملا ةعاضإو لاؤسلا ةرثكو لاقو ليق نع ةو هللا لوسر ىهن دقو ءدجسملل

 امك رقلاو رحلا نم سانلا كت نأ الإ دجاسملا ءانب نم دوصقملا سيل هنأ كلذو

 هنع ىهن كلذلو.ءيش يف كلذ نم سيل اهتفرخزو «هنع هللا يضر رمع نع قبس

 :لاطب نبا لاق . "رفصت وأ رمحت نأ كايإو" :هلوقب هنع هللا يضر رمع

 يتلا مالعألا لجأ نم مهج يبأ ىلإ ةصيمخلا عراشلا در نم كلذ مهف رمع نأك "

 .«يتالص نع ينتهلآ اهنإ " :لاقو ءاهيف

 هذهب صاخ ملع كلذ نم رمع دنع نوكي نأ لمتحيو» :ظفاحلا لاق

 موق لمع ءاس اما :ظفلب اعوفرم رمع نع ابيرق مدقتملا ثيدحلا ركذ مث .«ةلأسملا

 .(مهدجاسم اوفرخز الإ طق

 هللا يضر رمع نبا نع «يقهيبلا هنعو ءدمحأو «دواد وبأو «يراخبلا ىور دقو

 «ديرجلا هفقسو ؛نبللاب اًنبم او هللا لوسر دهع ىلع ناك دجسملا نأ :هنع

 يف هناينب ىلع هانبو رمع هيف دازو ءًائيش ركب وبأ هيف دزی ملف ءلخنلا بشخ هدمعو

 هيف دازف نامثع هريغ مث ءًابشخ هدمع داعأو ؛ديرجلاو نبللاب او هللا لوسر دهع

 نم هدمع لعجو (صجلا) ةصقلاو ةشوقنملا ةراجحلاب هرادج ىنبو «ةريثك ةدايز

 .جاسلاب هققسو ةشوقنم ةراجح

 لاقو ءدنهلا نم هب ىتؤي فورعم بشخلا نم عون :(جاسلا)و" :ظفاحلا لاق

 يف ولغلا كرتو ءدصقلا دجسملا ناينب يف ةنسلا نأ ىلع لدي اذه ":هريغو لاطب نبا



 دجسملا ريغي مل هدنع لاملا ةعسو همايأ يف حوتفلا ةرثك عم رمع ناك دقف «هنيسحت

 مث ؛همايأ يف رخن دق ناك لخنلا ديرج نأل ؛هديدجت ىلإ جاتحا امنإو ؛هيلع ناك امع

 دقف كلذ عمو ءةفرخزلا يضتقي ال امب هنسحف - رثكأ هنامز يف لاملاو - نامثع ناك

 .ليلق دعب يتأيس امك هيلع ةباحصلا ضعب ركنأ

 رخاوأ يف كلذو «ناورم نب كلملا دبع نب ديلولا دجاسملا فرخز نم لوأو

 . . . ةنتفلا نم افوخ كلذ راكنإ نع ملعلا لهآ نم ريثك تكسو «ةباحصلا رصع

 دجاسملاب كلذ عنصي نأ بسان اهوفرخزو مهتويب سانلا ديش امل :رينملا نبا لاقو

 فلسلا عابتا ىلع ثحلل ناك نإ عنملا نأب بقعتو «ةناهتسالا نعاهل ًانوص
 الف ةفرخزلاب يلصملا لاب لغش هتيشخل ناك نإو لاق امك وهف ةيهافرلا كرت يف

 عقوف عقيس امب لإ هرابخإل ةوبنلا مالعأ نم ملع سنأ ثيدح يفو ءةلعلا ءاقبل
 ."لاق امك

 :يناكوشلا لاق

 مهتم لصحي مل فلسلا نأب نييزتال نوزوجملا هيلع لوع ام ةلمج نمو"
 ءدجسملا ىلإ بغرم هنأيو ؛ةنسحستسم ةعدب هنأبو «كلذ لعف نم ىلع راكنإلا

 ثيداحألل اهتلباقم عم اميس ال ءقيفوتلا يف ظح هل نم اهيلع لوعي ال ججح هذهو

 ةمرحملا ةاهابملا نم عون هنأو ءا هللا لوسر رمأ نم سيل نييزتلا نأ ىلع ةلادلا

 دوهيلا عنص نم هنأو ؛مالسلا هيلع يلع نع يور امك ةعاسلا تامالع نم هنأو

 ًاصوصخو ًامومعاهيلإ دشريو مهتفلاخم بحي ةلآثب ناك دقو ؛ىراصنلاو

 ةرئاجلا لودلا لهأ اهثدحأ ةعدب نييزتلا نأل ؟ةعونمم فلسلا راكنإ كرت ىوعدو

 ءرصحلا هيلع يتأي ال ام عدبلا نم اوثدحأو ءلضفلاو ملعلا لهأل ةنذاؤم ريغ نم

 ةعامج مهلطاب هجو يف ماق لب ءاضر ال ةيقت مهنع ءاملعلا تكسو ءدحأ هركني الو

1۲ 
 ہا



 ةعدب هنأ ىوعدو «مهيلع كلذ يعنب مهرهظأ نيب اوخرصو ءةرخآلا ءاملع نم

 سيل المع لمع نم» :ثيدح حرش يف اهنالطب هجو كانفرع دقو ةلطاب ةنسحتسم

 بغرم هنأ ىوعدو ءبصغلاو ريرحلا بوث يف ةالصلا باب يف در وهف انرمأ هيلع

 نمل الإ نوكي ال هيلإ ابغرمو دجسملا ىلإ ايعاد هنوك نأل ؛ةدساف دجسملا ىلإ

 دصق هضرغ ناك نم امأف «:ةفرخزلاو شوقنلا كلت ىلإ رظنلا هدصق ةياغو هضرغ

 تناك الإو عوشخ عم الإ ةقيقحلا ىلع ةدابع نوكت ال يتلا - هللا ةدابعل دجاسملا

 يتلا ةيناجبنألا يف لو هلعف امك كلذ نع ةلغاش الإ تسيلف - حور الب مسجك

 يتأيس امكو «شوقن اهيف يتلا روتسلل هكته نم مدقت امكو «مهج يبأ ىلإ اهب ثعب

 اهثدحي يتلا ةجوعملا عدبلا ميدقتو " يهلي امع يلصملا ةلبق هيزنت باب " يف

 ةيهاولا ججحلا نم كلذل نوفلكتيف ةقيضلا كلاسملا يف ملعلا لهآ عقوت كولملا

 ." ةميهب ىلع الإ قفني ال ام

 لعف نم ىلع راكنإلا مهنم عقي مل فلسلا نوك ىوعد نأ ىلع كلدياممو

 يبأ [نبا] نع نايفس انث :رونم نب ديعس ىور ام :ةلمجلا يف ةلطاب ىوعد هب نييزتلا

 ًادجسم رمع نبا عم تلخد :لاق بيؤذ نب نمحرلا دبع نب ليعامسإ نع حيجن
 :دجسملا بحاصل لاق مث هيف ىلصف عضوم ىلإ جرخف هتاقرش ىلإ رظنف ةفحجلاب

 نأ رمأف ةيلهاجلا باصنأب اهتهبش - تافرشلا ينعي - اذه كدجسم يف تيأر ينإ

 .رسكت
 خيشل " ميحجلا باحصأ ةفلاخم ميقتسملا طارصلا ءاضتقا" نم هتلقن

 اذه ليعامسإ ريغ ةتسلا لاجر تاقث هلاجر حيحص دنس اذهو «ةيميت نبا مالسإلا

 ."بيرقتلا " يفامك ةقث وهو

 امو ةنيدملا دجسم ركذو ءًاكلام تعمس :لاق :مساقلا نبال " ةنودملا " يفو
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 لغشي كلذو .هولعف نيح سانلا كلذ هرك :لاق هريغو قيوزتلا نم هتلبق يف لمع
 . مهيهليف هيلإ نورظني مهتالص يف سانلا

 ةنيزملاو ةفرخزملا دجاسملا يف ةالصلا ءاملعلا نم ريثك هرك كلذ لجأ نم

 فرشم دجسم يف ةالصلا هركتو :ةيعفاشلا تلاق " :" ضيفلا " يف يوانملا لاقف

 دجسم يف يلصن نأ - انيهن وأ - اناهن :رمع نبا نع " يقهيبلا ننس" يفامل

 بلق لغش نم هيفامل ؛ىلوألاب شوقنملاو قوزملا يف اهتهارك هنم ذخأو . فرشم
 وأ هترامع ىلع فقو ام ةلغ نم هل تافرش ذاختاو ؛هشقن مرحيو «يلصملا

 .هحلاصم

 .(01!4- 458 "455/١١ باطتسملا رمثلا"

 نامزلا رخآ يف قارعلا لهآ نع ةيزجلا عنمت باب ]١55[

 ٌدْعَي ال ؛َاوُنَح املا وتي ٌةفيلخ يتمأ رخآ يف نوكيا

 :[مامإلا لاق]

 س و
 .(الع ادع ه

 يبأ نع يريّرُجلا نع - ةّيلَع نبا وه - ليعامسإ انث ۳١۷(: /۳) دمحأ هجرخأ

 زيف مهيلإ ىبجي ال نأ قارعلا لهآ كشوي :لاق هللا دبع نب رباج دنع انك :لاق ةرضن

 .مهردالو

 . كاذ نوعنمي مجعلا لبق نم :لاق ؟كاذ نبأ نم :انلق

 ؟كاذ نيأ نم :انلق دم الو ًارانيد مهيلإ ىبجي ال نأ ماشلا لهآ كشوي :لاق مث

 .كاذ نوعنمي مورلا لّيِق نم :لاق

1 
 ہا



 .هركذف ... - كه - هللا لوسر لاق :لاق مث ينم كسمأ مث :لاق

 تعنم " ىنعم يفو" :" ملسم حرش" يف هللا همحر يوونلا لاق :(ةدئاف)

 «ةيزجلا مهنع طقستف «مهمالسإل :امهدحأ :ناروهشم نالوق اهريغو " قارعلا

 .دجو دقاذهو

 مهيلإ ىبجي ال نأ كشوي " :رباج نع ملسم ىور دقو .نيملسملل كلذ لوصح

 وهو «قارعلا يف اننامز يف دجو دق اذهو " :يوونلا لاق «ثيدحلا ركذف " زيفق

 .دوجوم نآلا

 .اهريغو ةاكزلا نم مهمزل ام نوعنميف ؛نامزلا رخآ يف نودتري مهنآل :ليقو

 ؛نامزلا رخآ يف مهتكوش ىوقت ةيزجلا مهيلع نيذلا رافكلا نأ هانعم :ليقو

 . " كلذ ريغو جارخلاو ةيزجلا نم هنودؤي اوناك امم نوعنتميف

 ىنعملا فالخب ؛" عتملا" ظفل نم ردابتملا رهاظلا وه ىنعملا اذهو :تلق

 :هيف لاقي نأ حصي ال ةيزجلا هنع تطقسو ملسأ نم نآل ؛ًادج ديعب هنع وهف «لوألا

 . نيب رهاظ وه امك ؛هيلع ام ءادأ نم عئتما

 مكح يف هنم فوقوملا نأ نايبو ؛ثيدحلا اذه جيرخت ىلإ يعادلا ناك دقلو

 ةنتفلاب ةقالع ثيدحلا اذهل نأ اونظ مويلا سانلا ضعب نأ ؛هانعم نايبو ؛عوفرملا

 نؤملا لوصو عنمل ؛يوجلاو يرحبلاو يربلا راصحلا نم قارعلا ىلع ضرفام

 ! اهل ةملاسملا دالبلا نم اهيلإ قازرألاو



 اذهب طابترا وأ ةقالع هل لهو «ةبسانملا هذهب ثيدحلا اذه نع لاؤسلا رثكف

 ؟قارعلل راصحلا

 يوونلا مامإلا نع هلقن مدقت ام وحنب هانعم مهل تنيبو «يفنلاب تبجأف
 . - هللا همحر -

 نتفلا رش نيملسملا هللا ىفك .ه١ 511١ ةنس رفص ١ :ءاعبرألا راهن اذه تبتك

 .نطب امو اهنم رهظام

 /ا/ل)"ةحيحصلا" ١/1١99-198:19557(

 عفري نأ ةعاسلا طارشأ نم نأ نيب عمجلا فيك باب ]3

 ةعاسلا طارشأ نم نإ» :(277)هلوق نيبو لهجلا رهظيو ملعلا

 ةراجتلا وشفتو نتفلا رهظتو لهجلا رثكيو لاملا ضيفي نأ

 «[ ملعلا رهظيو]

 :[مامإلا لاق]

 حص ام - ضعبلا مهوتي دق امك - [ملعلا روهظ ثيدح يأ ]كلذ فلاخي الو

 نأل ؛لهجلا رهظيو ملعلا عفر نأ ةعاسلا طارشأ نم نأ ثيدح ام ريغ يف ثا هنع

 سيلو «هتدابع قح هنودبعيو مهبر سانلا فرعي هب يذلا يعرشلا ملعلا هب دوصقملا

 بوعشلا نم اريثك نإف «مويلا ةدهاشملا كلذ ىلع لدي امك ةيمألا وحمو ةباتكلاب

 جهانملا ىلع ةباتكلاو ةءارقلا اهملعت نم دفتست مل ءاهريغ نع الضف ةيمالسإلا

 ال امم كلذو ءردنو لق امالإ :ةيمالسإلا ةعيرشلا نع دعبلاو لهجلا الإ ةيرصعلا

 ًاعازتنا ملعلا ضبقي ال هللا نإ» : لاو هلوق انركذ ام ىلع لدي امم نإو . هل مكح
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 ذختا املاع قبي مل اذإ ىتح ءاملعلا ضبقب ملعلا ضبقي نكلو ءدابعلا نم هعزتني

 ناخيشلا هاور . «اولضأو اولضف ملع ريغب اوتفأف ءاولتسف ًالاهج ًاسوؤر سانلا

 " ريضنلا ضورلا " يف جرخم وهو «ةشئاع هتقدصو ورمع نبا ثيدح نم امهريغو

 .(01/9 مقرر

 .( 80ه 1١/ /5)"ةحيحصلا"

[1Y]لوح ماه هيبنت باب  

 نامزلا رخآ نوكيس امع ملكتت يتلا ثيداحألا ضعب مهف

 ثيداحألاو ءاهثبخ يفنت ةنيدملا يف ةدراولا ثيداحألا ضعب له :لاؤس

 دهع يف اهصصخي ..لوقي ءاملعلا ضعب «يردآ ام ءاهئاوأل ىلع ربصلا يف ةدراولا

 ينأي امدنع اهثبخ يفنت ةنيدملا لثم نامزلا رخآ يف اهلعجي مهضعبو وأب يبنلا
 ...؟نامز لك يف ةماع اهلعجي مهضعيو «لاجدلا

 نمزب صيصختلا امأ «عقاولا هتمداصمل هب لوقلل لاجم الف مومعلا امأ :خيشلا

 ثيدحلا يقبن نأ يغبني نكل ءصصخم ريغب صيصخت اذهف مالسلا هيلع لوسرلا

 هتلق يذلا ءانثتسالا كاذ ىلع عطاقلا ليلدلا لد ام الإ هنم ينثتسن الو همومع ىلع

 ةلثمأ هل اذهو «نمز لك يف اًدرطضم الو هنمزب اًصاخ سيل هنأ زاجيإب ينعأو هاّقَنآ

 يف ةهادبلا نم اذه "مكيف ريخ الف ماشلا لهأ دسف اذ» :الثم ةريثك صوصن يف

 ال نکل ءرخآ نمزب وأ لوسرلا نمزب صاخ هنأ هيف لاقي نأ نكمي ال هنأب ناكم

 ثيدحلا يف الثم ءرركتت ةلثمألا اذكهو ؛نامزألا لك لمشي هنأب لوقلل لاجم

 )¥ ؟مقر) "عماجلا حيحص"" 0



 (”(قحلا ىلع نيرهاظ يتمأ نم ةفئاط لازت ال» :رتاوتملا لب روهشملا فورعملا

 لوقي ؛عوفرملا ثيدحلا اذهل ةيواعم ةياور يف يراخبلا حيحص يف ءاج هرخآ ىلإ
 يف مه :لوقي ذاعم اذهو :لوقي ءاعوفرم ثيدحلا ىور يذلا وهو لوقي ةيواعم اذه

 .ماشلا

 ؟ذاعم نع يكحي ةيواعم :ةلخادم

 باشلا يف مه :مالكلا اذه لوقي يذلا وه ذاعم ؛معن ذاعم نع يكحي :خيشلا

 ةعاس لك يف ةقيقد لك يف ةظحل لك يف ماشلا يف اونوكي نأ يرورضلا نم سيلف
 كش الب نكل لجو زع هللا ءاشيام ىلع :درطت اذكهو عوبسأ لك يف موي لك يف
 ريثك ناهذأ يف رودي امم عسوأ ماشلا ىنعم نأ راضحتسا عم ماشلا يف مهنأ بلاغلا

 ايروس ماشلاف ... ةيسايسلا تاميسقتلا نع مهتلفغو مهتايح ببسب مويلا سانلا نم

 نكل ءاّيشام ثيدحلا نوكي عساولا ىنعملا اذهبف «معن نانبلو نيطسلفو ندرألاو

 نمزلا وه امك نمز يتأي نأ اثم نكمم «ةظحللا يف قيضلا ىنعملا اذهب سيل
 هذه ىلع اومجه امنيح اّلثم لوغملا نتفلا ضعب نمز يف ناك امك نآلا رضاحلا

 ...فيك ثيدحلا نأ :لاقي الف :ىرخأ دالب ىلإ مهنيدب نوملسملا رغيف دالبلا

 يف ةظحللا يف اّقنآ هتركذ يذلا قيقدلا دارطالا ينعي ال اذه :لوقن امنإ «هقيبطت

 ةهج نم قيضلاو ةهج نم عساولا ىنعملا نم عونلا اذه ىلعو «هرخآ ىلإ ةقيقدلا
 .ملعأ هللاو ءاّقنآ تركذ يذلا ثيدحلا رسفن نأ نكمي ىرخأ

 .( "ل١ /5) "ةيدملا تاءاقل"

 .(07مقر) "ملسم حيحص"و (۱۹۲۰ مقر) "يراخبلا حيحص" )١(

 ہا



 نع درو له باب |[ ه]

 ؟ةعاسلا طارشأ ىف ثيدح ىسرافلا ناملس

 ةالصلا هيلع يبنلا نع يوري هنع هللا يضر سرافلا ناملس نع درو له :لاؤس

 ثيدح يف :لوقي ناوخإلا دحأ نم تعمس ينإف ءةعاسلا طارشأ يف ًاثيدح مالسلاو

 «ةعاسلا طارشأ يف مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نع هيوري هنع هللا يضر ناملس نع

 ..حصني ناك نإ ..اذكو هدجأ نيأ لأسيف

 فرعت كنأ ول نكل ؛ناملسل ةعاسلا طارشأ يف اًثيدح رضحتسا ال انأ :خيشلا

 .رضحتسأ ال نآلا «كلذ نم اًئيش ركذتن نأ نكمم ثيدحلا اذه نم ةلمج

 .( 00:51:53 / 5) "ةدج یواتف"

 «ةعاسلا رابخأ ىف ةعاشإلا» ىباتك ةميق ام باب ||]

 .ةيملعلا (...ةعاذإلا»و

 [:باجأف .«ةعاسلا رابخآ يف ةعاشإلا» باتك نع خيشلا لئثس]

 ؛ةعاذإ يفو ةعاشإ يف :نيباتك يف «نينثا يف ةعاذإلا وأ ةعاشإلا :خيشلا

 ةعاذإلا ىناثلا باتكلا نأ كش ال .ناخ نسح قيدصل ةعاذإلاو ىنيسحلل ةعاشإلا

 نمف اذه ينيسحلا امأ «ثيدحلا لهآ نم ناخ نسح قيدص نأل ءةعاشإلا نم ريخ

 ًاميدق نومسي اوناك نم ىلع تالمح ينعي فسألا عم هلو نيرخأتملا ءاهقفلا

 .ةكم يف ًايتفم ناك هنأل مهيلع تالمح هلف ءةيباهولاب ًاثيدح ًانايحأو

 فيعضلا نم حيحصلا زييمتب متهي ملو «ىعوأف عمج ةعاشإلا باتك نأ مهملا



 ةياخلا كلذ يف غلبي مل هنأ ناك نإو فيعضتلاو حيحصتلا يف ةيانعلا هذه نم ًائيش

 .معن .ةعاشإلا نم ريخ هنكل

 01 14:69 / 150 "رونلاو ىدهلا"

 هنم باب ]161٠7١[

 ينيسحلا لوسر نب دمحم همساو باتكلا فلؤم اذه متفرع له..:لئاسلا

 ؟ةعاسلا طارشأ يف ةعاشإلا باتك بحاص «يندملا مث يجنفربلا

 .اذه فورعم معن :خيشلا

 ؟ههاجتاو هملعبو هيف نولوقت اذام :ةلخادم

 ؟حضاو ..باطح عامج وه ًاققحم سيل وهال :خيشلا

 .حضاو :ةلخادم

 ٠١:٤1:۳۲(. /555) "رونلاو ىدهلا"

 ہا



 (ىربكلا ةعاسلا تامالع)

 باوبأ عامج

 مالسلا هيلع ىسيع لوزنو لاجدلا جورخو يدهملا روهظ

 يق

 ا





 يدهملا روهظ ثيداحأ رتاوت)

 (مالسلا هيلع ىسيع لوزنو لاجدلا جورخو

 لاجدلا جورخ يف ةدراولا ثيداحألا رتاوت تابثإ باب /3]

 مالسلا هيلع ىسيع لوزنو

 :[مامإلا لاق]

 ىسيع لوزنو لاجدلا ثيدح رتاوت ىلع هظافحو ثيدحلاب ملعلا لهأ (قفتا)

 مامإلا نإ لب ؛امهريغو رجح نباو ° ريثك نبا ظفاحلاك ؛ءامسلا نم مالسلا هيلع

 لاجدلاو رظتنملا يف ءاج ام رتاوت يف حيضوتلا" :اهامس ةلاسر فلأ يناكوشلا

 ."حيسملاو

 تيتك امنيح ىسيعو لاجدلا ثيداحأ رثاوتب - اًيصخش انأ - تنقيت دقو
 رثكأ - ٍزئموي - يدنع تعمجت يتلا قرطلا تغلب دقو ءًافنآ اهيلإ راشملا ةلاسرلا

 اهرئاسو « ةحصلا طرش ىلع اهضعب ءًايباحص نيعبرأ وحن نع ًاقيرط نيعبرأ نم

 نم ةلقنلا ببسب نآلا تيقب نيأ يردأ ال يننأ فسؤملا نمو «ةربتعم اهدهاوش رثكأ

 !؟ىرخأ ىلإ راد

 ةمدقملا يف اهيلإ راشملا ةمامآ يبأ ثيدحل يتسارد يف كلذب ينيقي دّدَجت مث

 .[لاجدلا حيسملا ةصق :باتك ةمدقم يأ]

 .[هنم] )1//١5(. ريثك نبال "ةياهنلا" )١(

 نإ ا



 تجّرخ نيذلا- لاجدلا ثيداحأ اوور نيذلا ةباحصلا ةيمست كيلإو

 مدعل كلذ يف درو ام لك صقتست مل اهنأب ًاملع ؛ةساردلا هذه يف مهثيداحأ

 :-ةروكذملا ةساردلل هتبسانم

 .رماع نب ماشه

 .لفغم نب هللا دبع
 .ناميلا نب ةفيذح

 .هللادبع نب رباج

 .رمع نب هللا دبع
 .كلام نب سنأ

 . ةريره وبأ

 .ناعمس نب ساونلا

 . كلام نب ريفن

 .ةشئاع

 .ةملس مأ

 . ةو يبنلا باحصأ ضعب

 .تماصلا نب ةدابع

 .سابع نب هللا دبع
 .يفقثلا ةركب وبأ

 او يبنلا باحصأ نم لجر

 . لو هللا لوسر ىلوم ةنيفس
 .يردخلا ديعس وبأ

 .سيق تشب ةمطاف



 . كيرش مأ

 . دوعسم نب هللا دبع

 .ورمع نب هللادبع

 يف اهب سأب ال ديناسأب لاجدلا يف ثيداحأ مهنع يور نورخآ بحص كانهو

 :مهو ؛دهاوشلا

 .ةمامأ وبأ

 .صاقو يبأ نب دعس

 . منغم نب هللادبع

 . ةيراصنألا ديزي تنب ءامسأ

 . عدرألا نب نجحم

 .صاعلا يبأ نب نامثع

 .بدئج نب ةرمس

 . ةيراج نب عّمجم

 .سيمع تنب ءامسأ

 :مالسلا هيلع ىسيع لوزن ثيدح اوور يذلا ةباحصلا ءامسأ كيلإ مث

 .لفغم نب هللادبع

 .ةريره وبأ

 .ناعمس نب ساونلا

 .كلام نب ريفن

 .ةشئاع

 .هللا دبع نب رباج



 .ةريره وبأ

 .ورمع نب هللا دبع

 هيلع ىسيع لوزن ثيداحأ مهنع يور نيذلا نيرخآلا ةباحصلا ءامسأ هذهو

 :دهاوشلا يفاهب سأب ال ديناسأب مالسلا

 .ىلهابلا ةمامأ وبأ

 سمر٥.

 .ناميلا نب ةفيذح

 ةالصلا هيلع ىسيع ثيدحو «لاجدلا ثيدح قرطل عيرسلا ضرعلا اذه نإ

 نأ نيئيع يذ لكل نيبتيل ؛نيقداصلا ماركلا ةباحصلا نم امهتاورو ؛مالسلاو

 هلك نيدلا يف نيباترملا نم وهف كلذ يف كشي نم لك نأو «كلذب رتاوتم ثيدحلا

 -ًارتاوت هنم ناك ام نأل ؛ضيرعتلا دشأ كلذل ضّرعم - لقألا ىلع - وه وأ

 لب ؛ليوأتلا قيرطب اهدحجل هدنع ةضّرعم ىهف - ثيداحألا ضعبو نآرقلاك

 قيرطب اهراكنإل هيدل ةضّرعم يهف ؛رتاوتلا غلبم غلبي مل اهنم ناك امو ؛ليطعتلا

 . وكلم يبنلا ىلإ اهتبسن توبث يف كشلا

 مهناميإ يف رطخ ىلع مهف ؛يمالسإلا نيدلاب نينمؤملا لك نأ رهظي انه نمو
 امب سانلا ملعأ مهنإف ؛نيدلل مهيقلت يف ثيدحلا لهآ بهذم ىلع اودمتعي مل اذإ

 اوقلت مهنأل ؛اهدصاقمو اهيناعمب سانلا فرعأو ءةياور هنم سيل امو ءتوبث هنم وه

 يا



 ةفرعم ىلإ ليبس ال يتلا ةحيحصلا ةيملعلا قرطلاب و هللا لوسر نع كلذ لك

 باصأ يذلا لاضعلا ءادلا وه اذهو ءًاعبتم ىوه نيَّدلا ريصي اهنودبو ءاهب الإ نيدلا

 هللا لوسر اهب رشب يتلا ةروصنملا ةفئاطلا الإ هنم جني ملو «مويلا يمالسإلا ملاعلا

 : ولو هلوق اهنم ؛ةرتاوتم ةريثك ثيداحأ يف ةا

 ىتح ؛مهأوان نم ىلع نيرهاظ قحلا ىلع نولتاقي يتمأ نم ةفئاط لازي ال»

 .«لاجدلا حيسملا مهرخآ لتاقي

 رمع ديدشت يف ببسلا وه نيباترملا قيرط نم انركذ يذلا كلذ لعلو :لوقأ

 فسوي ىور دقف - ةحيحصلا ةنسلا يف تبث امم هريغو - لاجدلاب نييذكملا ىلع

 ريثملا ىلع هنع هللا يضر باطخلا نب رمع تعمس :لاق سابع نبا نع نارهم نب

 «لاجدلاب نوبّذكيو «مجرلاب نوبّذكي ةمألا هذه نم موق مكيف نوكيس" :لوقي وهو

 «ةعافشلاب نوبّذكيو «ربقلا باذعب نوبّذكيو ءاهبرغم نم سمشلا عولطب نوبّذكيو

 داع لتق مهنلتقأل مهتكردأ نئلف ءاوشحتما امدعب رانلا نم نوجرخي موقب نوبّذكيو
" 

 ."دومثو
 نادل

 :(١/57)دمحأو »)¥ / (YT "تل" ف
 «ًارصتخم

 هداتسإو

 . نسح
 .(*:- ٤۲ص ) " لاجدلا حيسملا ةصق"

 )٩0۹ ١(. [هنم] .
 يف هتجّرخ

 مقرب "ةحيحصلا"
)١( 



 «ةرتاوتم ىسيع لوزنو لاجدلا ثيداحأ باب ا 1 ]3

 كلذ ركنأ نمم لالضلا لهأ ضعب ركذو

 :[مامإلا لاق]

 ناميإلا بجي ةرتاوتم مالسلا هيلع ىسيع لوزنو لاجدلا ثيداحأ نأ ملعا

 سيلو ؛ملعلا اذهب لاهج مهنإف ؛داحآ ثيداحأ اهنأ اهيف يعدي نمب رتغت الو ءاهب

 ملعلا اذه ةمئأ كلذب دهش امك ةرتاوتم اهدجول لعف ولو ءاهقرط عبتت نم مهيف

 اميف مالكلا ىلع ضعبلا أرجتي نأ ًاقح فسؤملا نمو «هريغو رجح نبا ظفاحلاك

 ! ةديقعو نيد رمألاو اميس ال «مهصاصتخا نم سيل

 "ةنسلاو نآرقلا نيزاوم" هباتك يف قيلب نيدلا زع وعدملا ًاريخأ ءالؤه نم نإو

 لوزن تاياور نأ - ملعلا اذهب هدنع ةفرعم ال نمم هريغل ًاديلقت هيف معز يذلا

 قالتخا اذهو رابحألا بعكو ةبنم نب بهو ةياور نم يه امنإ لاجدلا دعب ىسيع

 نيعبرأ وحن تجرخ ًاميدق تنك دقو ؛ًاقلطم اهنم ءيش يف امهل دوجو الف «ضحم

 !ركذ اهيف امهل سیل ًاثيدح

 (ةهحأ ص)" ةيواحطلا ةديقعلا حرش قيفحت'"

 ةرتاوتم ىسيع لوزنو لاجدلا جورخ ثيداحأ باب [ ]

 نم ةعاسلا طارشأب نمونو" :ةيواحطلا بحاص لوق ىلع ًاقّلعم مامإلا لاق]-
 :["ءامسلا نم مالسلا هيلع ميرم نبا ىسيع لوزنو «لاجدلا جورخ

 ةلاسر يلو ءةرهملا ظافحلا نم ريثك كلذب دهش امك ةرتاوتم كلذ يف ثيداحألاو

 ."مالسلاو ةالصلا هيلع ىسيع لوزنو لاجدلا حيسملا ةصق " :اهتيمسأ كلذ يف

 .(١1١,/ص)"ةيواحطلا نتم ىلع قيلعتلا"

A 
 يا



 .يدهملاو «لاجدلا ثيداحأ باب / 71

 كلذ ركنأ نم ىلع درلاو «ةرتاوتم ىسيعو

 :[مامإلا لاق]

 " ىفصملا مالسإلا " باتك مايأ ةعضب ذنم تأرق

 :[ًالئاق ةيشاحلا يف قلع مث]

 هيف جلاع دق ميق باتك لاقي قحلاو - وهو نامسلا هللا دبع دمحم فيلأت

 هللا افع هنكلو ءرضاحلا رصعلا يف ملسملا مهت يتلا دعاوقلاو لئاسملا نم ًاريثك

 لثم «هفيلح هيف باوصلا نكي ملو «هنع ثدحت ام ضعب يف ًاريثك طتشا دق هنع

 لوزن هراكنإو «بونذلا لهأل لإ هتعافش هراكنإ لثمو .. ةيحللا ءافعإ ةلاسم
 .يدهملاو ءلاجدلا جورخو «ىسيع

 يتلا ثيداحألا نأو " ةعرنصم تالالض " اهنأ معزو كلذ لك ركنأ دق

 .رتاوتلا دح غلبت مل داحآ ثيداحأ اهيف تدرو

 :نيترصتخم نيتملك ذاتسألل لوقن نحنو

 نمم الو ؛كنم ةلوبقم ريغ ةرتاوتم ريغ اهيلإ راشملا ثيداحألا نأ كاوعد - ١

 صاصتخالا يوذ نم ردصت مل اهنأل ؛هريغو توتلش خيشلا لثم ءاهيلإ كقبس

 نبا ظفاحلاك هيف نيصصختملا ةداهش تفلاخ دقو اميس الو «ثيدحلا ملع يف

 لوزنلا ثيدح ناب اوحرص ثيح مهريغو «يئاكوشلاو ءرجح نباو «ريثك

 هقرط نأل ؛يلوأ باب نم لاجدلا جورخ ثيدح رتاوت نمضتي كلذو «رتاوتم

 يف تعمج تنك دقو «فيرشلا ملعلا اذهب نيلغتشملا ىلع ىفخي ال امك ؟رثكأ

 نيرشعلا توزاجف لوزنلا ثيدحل طقف ةحيحصلا قرطلا تابسانملا ضعب

 م



 !؟اذه ريغ رتاوتلا لهف ًايباحص رشع ةعست نع ًاقيرط

 :نيمسق ىلإ ةحيحصلا ثيداحألا - ناك ايأ - كريغو تنأ كميسقت - ۲

 ماكحألا ثيداحأ ىهو اهب لمعلا همزليو اهلوبق ملسملا ىلع بجي مسق

 .اهوحنو

 قلعتي امو دئاقعلا ثيداحأ يهو اهب داقتعالاو اهلوبق هيلع بجي ال مسقو

 .ةيبيغلا رومآلاب اهنم

 قلل هلوسر ةنس يف الو هللا باتك يف هل لصأ ال عدتبم ميسقت اذه نإ :لوقأ

 يضتقت ثيدحلاب لمعلل ةبجوملا ةلدألا مومع لب «حلاصلا فلسلا هفرعيالو

 نايبلاب لضفتيلف صيصختلا ىعدا نمف «قرف الو امهيلك نيمسقلاب لمعلا بوجو
 ميسقتلا نالطب نايب يف دج نيتماه نيتلاسر تفلأ مث .تاهيه تاهيهو ًاروكشم

 " :ىرخألاو " ةديقعلا ىف داحآلا ثيدحب ذخألا بوجو " :ىلوألا روكذملا

 . " ماكحألاو دئاقعلا يف هسفنب ةجح ثيدحلا

 )¥ ۷۸-۹ ص)"ةدملا مامت"

 ةرتاوتم ىسيع لوزنو لاجدلا ثيداحأ باب 2 ]

 :[ مامإلا لاق]

 اهوحنو ؛مهدنع ةرتاوتم يهو مالسلا هيلع ىسيع لوزنو لاجدلا (ثيداحأ)

 ةرتاوتم لب اضيأ ةحيحص اهنإف - ةعيشلا ال ةنسلا يدهم - يدهملا جورخ ثيداحأ

 .ملعلا لهأ دنع

 .(77 "5/1١ ىنابلألا ةايح"



 رتاوتم ىسيع لوزن باب [16177]
 يسفن يذلاو" : ةا يبنلا لوق "ناميإلا" باتك يف مالسإلا خيش دروأ]

 .["'اًطسق امامإو الدع ًامكح میرم نبا مكيف نلزنيل هديب

 :[ًالئاق مامإلا قلعف]

 .هيلع قفتم

 هنأ معزي نمب رتغي الو «هب ناميإلا بجي رتاوتم مالسلا هيلع ىسيع لوزنو

 انآ هل تجرختسا دقو كلذ فيك «نأشلا اذهب ملعلا لهأ نم سيل هنإف «داحآ ثيدح

 .!؟اًحيحص اًدنس نيرشع نم رثكأب اًيباحص نيرشع نع اًقيرط نيرشع يسفنب
 .07017/ص)" ةيميت نبال ناميإلا جيرخت"



 (يدهملا)

 ءاملعلا دنع ةقيقح يدهملا جورخ باب [ ١ هز/الا]

 :[ غو هللا لوسر لاق]

 الجر هللا ثعب ءًاملظو ًاروج تشلم اذإف ءًاملظو ًاروج ضرألا نألمتلا -

 . «ًاملظو ًاروج تعلم امك ال دعو ًاطسق اهؤلميف ءيمسا همسا «ينم

 .[هب هاتمجرت امب مامإلا هل مجرت]
 .(۳۸ / ۹ "ةحيحصلا"

 ىدهملا تامالع نم باب | 1

 :[ اپ هللا لوسر لاق]

 . (هفلخ ميرم نب ىسيع يلصي يذلا اتم»

 :[لاق مث هب هانمجرت امب مامإلا هل مجرت]

 ىسيع هفلخ يلصي يذلا مامإلا نأب حيرصتلا اهيف ىرخأ ثيداحأ بابلا يفو

 0/7 ١ ص)يطويسلل "يدرولا فرعلا" يف اهارت ءيدهملا وه امنإ مالسلا هيلع

 هلقن امب كلذ يطويسلا متخو.(۲۲۳۲) ابیرق رباج ثيدح اهنم ىضم دقو ٤

 نع اهتاور ةرثكب تضافتساو رابخألا ترتاوت دق" :(!)يرحسلا نسحلا يبأ نع

 نب ىسيع عم جرخي هنأو ... ءهتيب لهأ نم هنأو يدهملا ءيجمب ةا ىفطصملا

 ."..هفلخ ىلصي ىسيعو.ةمألا هذه مؤي هنأو ...لاجدلا لتق ىلع هدعاسيف «ميرم

 .( رباب لهاا /ه)"'ةحبحصلا"

 قرش
 ہا



 يدهملا جورخ برق تامالع يف باب ]١64[

 امل ةعاشإلا :باتك يف ةدراولا ثيداحألا يف مكتليضف يأر ام :لوقي :لاؤس

 ىلع ةلادلا تارامألا لوح كلذو ءةعاذإلا :باتكو ءةعاسلا يدي نيب نوكيو ناك

 ةريحب فافج :اهركذ امك يهو هجورخ تامالعو «يدهملا مامإلا جورخ برق

 لخن رامثإ مدع ..بهذ نم لبج نع ههايم فافجو ..تارفلا رهن راسحنا ..ةيربط

 ءهنم فصنلا ةليل يف رمقلا فاسخناو ناضمر لوأ يف سمشلا فاسكنا ..ناسيب

 مكباثأ انوديفأ ءرضاحلا تقولا يف قارعلاو ايروس نع نآلا تارفلا هايم عطق لهو

 .عوضوملا اذه نع باهسإب هللا

 فالخ هنإف ؛ةعاسلا طارشأب ةقالع هل سيلف روكذملا عطقلا امأ :خبشلا

 ؛حيحص ثيدح هيف سيلف رمقلاو سمشلا فوسك امأ «هللا ءاش نإ لوزي دق يسايس

 ديدحت كانه سيلف :اًريخأو ءةتباث يهف لاؤسلا يف تركذ يتلا تامالعلا رئاس امأ

 هيف تقولا اذه نأ دقتعأ الو «مالسلا امهيلع ىسيع لوزنو يدهملا جورخ تقول

 هيلع ىسيع لوزن وأ يدهملا جورخ تقو ديدحت نم اننكمت تامالعو رذن

 ال اذهو صرختلاو نتظتلا ليبس ىلع الإ كلذ نم ءيش ءاعدا ىلإ ليبس ال «مالسلا

 .هللا نيد يف زوجي

 ىلإ ةوعدلا ىلإو ملعلا ىلإ يمتني نمم اًريثك نأ :ةبسانملا هذه لثمب لوقأ انأو

 ؛مالسلا هيلع يدهملا جورخو مالسلا هيلع ىسيع لوزن ثيداحأ ركني دق مالسإلا

 ثيداحألا هذهل ةمألا مهف ءوس ببسب ..اًببس تناك ديدشلا فسألا عم عقاوك اهنأل

 مكحلا ةداعإل لمعلا بجاوب مايقلا نع مهسعاقتو نيملسملا لكاوتل اًببس تناك

 اذه ينعت ال ثيداحألا هذه نأ عقاولاو ؛مالسإلا ضرأ يفاّمتاق اًمكح يمالسإلا

 هذه رشن بجاوب اوموقي نأ ليدب ةاعدلا ضعب نأ فسؤملا نمو «فرحنملا ىنعملا

ey | 



 نأ ليدب :ىرخأ ةهج نمو «ةهج نم اًرتاوتم اًتوبث ةنسلا بتك يف اهتوبشل ةديقعلا
 ةمآلا هذهل مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ريشبت نم ىنسألا دصقملا ةمآلا اومهفي

 اذام مييقتلاو ريشبتلاو رشنلا لدب «مالسلا هيلع ىسيع لوزنو يدهملا جورخب

 نيذلا نيملسملا نيب ًةلبلب اودجوأو ةحيحصلا ثيداحألا هذه اوركنأ دقل ؟اولعف

 نم ةحيحصلا لاوقألا زييمت نم مهنكمت ام ةيعوتلاو يعولا نم مهدنع سيل
 .ةفيعضلا لاوقألا

 سيلو «ثيدحلا ءاملع جهنم ىلع ثيداحألا سردي نأ ملسم لك ىلع بجي

 لكو اهل دودح ال ةفسلفلاف :ةضحملا ةيلقعلا ةفسلفلاو يأرلا ءاملع جهنم ىلع

 «لوسرلا نع حص ام ةفرعمل قيرطلا امنإو «هتفاقث بساني امو «هاوه بساني ام ىري

 نأ ىلإ ضرألا هجو ىلع اوناك نأ ذنم ثيدحلا ءاملع قيرط وه امنإ حصي ملامو

 .اهتاور مجارت ىلإو ثيداحألا ديناسأ ىلإ عوجرلا وهو «ةعاسلا موقت

 ىسيع لوزن ثيداحأ ثيداحألا هذه نأ ثيدحلاب ملاع لكل نيبت دقو

 اهركنم ضرعي اهراكنإو ءاهراكنإ زوجي ال ةحيحص ثيداحأ يدهملا جورخو

 ةو يبنلا نع تبث ام دحج هنأل ؛رفكلا امإ :رم امهالحأ نيتدسفمل كش الو

 عيطتسي ملاع وهو قيقحتلاو ثحبلا بجاوب مقي مل ناك اذإ قسفلا وأ ءرتاوتلاب
 .كلذب مايقلا

 الو كش ال ةحيحص اهنأل ثيداحألا هذه تبثن نأ :لوألا بجاولا وه اذه

 .اهيف بير

 نأ يغبني ةمألا نأ ينعت ال ثيداحألا هذه نأ ةمألا مهفن نأ :يناثلا بجاولا

 ةزعل لمعت نأ اهلك اهيلع لب ءىسيع لوزنو يدهملا جورخ رظتنت نآو لكاوتت
 ةملكلا ةدحو ىلإ ةجاحب ةمألا نأب نورعشيس كاذنيحو ؛مالسإلا قيبطتلو مالسإلا

 ننال



 نوكي دق لجرلا اذه «رباغلا دجملاو زعلا ىلإ مهدوقي لجر ىلإ مث :ءيش لك لبق
 دق يبنلا نأل ؛وه هجورخ لبق اًحلصم الجر نوكي دقو مالسلا هيلع يدهملا

 اهل ددجي نم ةنس ةئام لك سأر ىلع ةمألا هذهل ثعبي هللا نإ» :هلوقب ةمألا هذه رشب

 «ةنس ةئام لك سأر ىلع نوعباتتم مهو نودوجوم هلل دمحلاو نوددجملاف «اهنيد

 دقو ةنس يتئام دعب نوكي دقو ءةلباقلا ةنس ةئاملا سأر ىلع يدهملا نوكيدقف

 اولمعي نأ مهيلع نيملسملا نكل ؛ىلاعتو كرابت هللا الإ هملعي ال بيغ اذه نآل ؛دقو

 مهتلود اوميقيو مهتملك عمجيل اًحلصم مهيلإ لسري لجو زع ابر دق مث «مهبجاو

 .زيزعب هللا ىلع كلذامو

 (01:51:ه+ / ؟) "ةدج ىواتف"

 ؟نامزلا اذه يف يدهملا جرخيس له باب .3]

 جرخيس...نامزلا اذه يف سيل جرخي [يدهملا نأ] تلق كنإ ...ليق :لاؤس

 ؟حامرلاو فويسلاب نوكت برحلا..نامز يف

 يدهملا هنأل ؛نامزلا اذهب جرخيب ام لوقأ سب ءاذه لوقأ ام انآ ءال :خيشلا

 نيرشع هموقب لظ يذلا ؛مالسلا هيلع لوسرلا نم رثكأ لمعي نأ عيطتسي ال فوس
 يدهملا] جرخ ولف «هللا ليبس يف نولتاقي ةمأ هلوح نم دجوي نأ عاطتسا ىتح ةنس

 ةركف ىلع مهعمجي ىتح ردم رذش نيقرفتم ملسم نويلم ةئامعستلا دجو [و

 ثكمي ثيدحلا صنو ءوه نينس اذك ىلإ جاتحي «ةيبرت ىلعو ةيفصت ىلع «ةدحاو

 ...نينس عبس يف يوسي هدب وش «نينس نامث ؛نينس عبس ضرألا يف
 .(0۱:۰۲:۲۱ )۱٤۹/ "رونلاو ىدهلا"

 o | ا ا



 ؟ةعيشلا يدهم وه لهو ؟رظتنملا يدهملا وه نم باب 1

 هنع اوملكتيب يللا رظننملا يدهملا وه له يدهملا «يدهملل ةبسنلاب :لاؤس

 ؟ماع اذك دعب علطيب ...هنع اولوقيب يللا يدهملا وآ ةعبشلا

 هل دوجو ال لايخ ةعيشلا يدهم «لايخ ةعيشلا عبت يخأ اي يدهملا :خيشلا
 ؟ءاقنعلاب عمست .مهتغمدأ يفالإ

 .ال :ةلخادم

 ءيفولا لخلا ؟هوفرعت «يفولا لخلا هلثمو «مسج نودب مسا :ءاقنعلا :خيشلا

 «نينس اذك نم بادرسلا يف لخاد وه اولوقيب ونأل «لايخ يعيشلا يدهم :مهملا

 ةراغملا باب اوحوريبو ؛ناسرفلا نم ءركسعلا نم «شيجلا نم ةلث اوؤيهيب موي لكو

 هب رشبملا يدهملا امأ :نوهمعي مهلالض يف نولازي ال اذكهو «هولبقتسي ناش نم

 ىتح ايندلا يضقنت ال :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق اهنمو ءةحيحصلا ثيداحألا يف

 امك ًالدعو ًاطسق ضرألا ألمي ؛(ًاملظو ًاروج تئلم امك ًالدعو ًاطسق ضرألا المي

 .«تاوئس نامث وأ تاونس عبس ضرألا يف ثكمي» ءًاملظو ًاروج تئلم

 لوسرلا ريخأ نيذلا «نيددجملا نم لجر وه هللا دبع نب دمحم يدهملا نذإف

 سأر ىلع اهنيد اهل ددجي نم ةمأآلا هذهل ثعبي هللا نإ» :هلوقب مهنع مالسلا هيلع

 هملعل هنوعبتي سانلا «حلصم ملاع يداع ناسنإ الإ وه ام يدهملاف .«ةنس ةئام لك

 ملظلاو روجلا نوري نودوعي الو ءلدعلا سائلا ىري هنامز يفف كلذلو ؛هحالصلو

 .ديدشلا فسألا عم مالسإلا دالب لك يف هنوشيعي مويلا نيملسملا لاح [وه امك]

9T 
 يا



 .مالسلا هيلع ىسيع لوزن لبق :ةلخادم

 يقرش ىسيع لزنیب هنأ انركذ ءافنآ تعمس امك هب ىقتلي نکل لبق وه :خيشلا

 :لوقي «يلصي همدقيب ىسيع یری امنيحف «يدهملل تميقأ ةالصلا نوكتبو «قشمد

 .معن .ةمألا هذه ةمركت دمحم ةمأ رشعم مكمدقتأ ال انأ يأ ءال

 :ىلاعتو هناحبس هللا لوق وهو هب تلضفت امل دهاش يف ... :انخيش :ةلخادم

 ْمهْيَلَع ُنوُكَيِةَماَِقلاَمْوَيَو ِهِتْوَم َلْبَق هب َنَئمْؤُبلاَلِإ باكا لأ نم ذو
 .(189:ءاسنلا)# اًديِهَش

 .هللا قدص «معن :خيشلا

 ,(091 1:05:94 )٥۲۹/ "رونلاو ىدهلا"

 ىدهملا لوح ثيدح لاح نایب باب [158١؟]

 نم لجر مكحي ىتح يدهملا جرخي ال١ :ثيدح ةحص نع [لأسن] :لاؤس

 ؟«ةرصنتملا برعلا نم وهو برعلا ةريزج

 .نيلوألا اتئابآ يف اذهب انعمس ام :خيشلا

 ٠١(. 28": / 157# "رونلاو ىدهلا"
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 (مالسلا هيلع ىسيع لوزنو لاجدلا حيسملا ةصق)

 لاجدلا حيسملا ةصق

 هايإ هلتقو مالسلاو ةالصلا هيلع ىسيع لوزنو

 هنع هللا ىضر ةمامأ ىبأ ةياور قايس ىلع

 نع هللا يضر ةباحصلا نم هريغ نع حص ام هيلإ افاضم

 الو] - مدآ ةيرذ هللا ًأرذ ذنم ضرألا هجو ىلع ةنتف نكت مل اهنإ سانلا اهيأاي- ١

 اهلبق امم دحأ وجني نلو] لاجدلا ةنتف نم مظعأ - [ةعاسلا موقت ىتح نوكت

 . [ًاملسم رضيال هنإو] [اهنم اجن الإ

 . [هومكرذنأل ينإ] لاجدلا [روعألا] هتمأ رذح الإ ايبن ثعبي مل هللا نإو - ۲

 .ممألا رخآ متنأو ءايبنألا رخخآ انأو - ۳

 :[بيرق تآ وهام لكف بيرق هنإ امأو قحل هنإ] «ةلاحم ال مكيف جراخت وهو - ٤

 حرفيالو ثاريم مسقي ال ىتح جرخي ال]و [اهبضغي ةبضغل جرخي امنإ]

 .[ ةمينغب

 يدعب نم جرخي نإو «ملسم لكل جيجح انأف مكينارهظ نيب انأو جرخي نإف - ه

 :ةملس مآ ثيدح يفو) «ملسم لك ىلع يتفيلخ هللاو ءهسفن جيجح ئرما لكف

 .لصألا ىلإ عوجرلا اهعضاوم ىلع فوقولا دارآ نم ىلعف «تادايزلا عضاومل

۸ 
 ہا



 .(نيحلاصلاب هللا هومكيفكي تومأ نأ دعب جرخي نإو

 ةيدوهي يف][(ناسارخ) :اهل لاقي] [قرشملا لبق [ضرأ] نم] جرخي هنإو - <

 ثاعف «قارعلاو ماشلا نيب ةلخ نم [ةقرطملا ناجملا مههوجو نأك] [ناهبصأ

 .[ ًاثالث] . اوتبئاف هللا دابع اي الامش [ثاعو] ًانيمي

 ينإ :ةدابع ثيدح يفو) «يلبق يبن هايإ اهفصي مل ةفص مكل هفصأس ينإف -

 .(اولقعت الأ تيشخ ىتح لاجدلا نع مكتثدح دق

 .يدعب يبن الو يبن انآ :لوقيف أدبي هنإ - ۸

 . اوتومت ىتح مكبر نورت الو . مكبر انأ :لوقيف ينثي مث - 4
 اهنأك ءارضخ] [ةظيلغ ةرفظ اهيلع] [ىرسيلا نيعلا] [حوسمم] روعأ هنإو - ٠

 [ءارجح الو ةئتانب تسيل] [ةيفاط ةبنع اهنأك ىنميلا هنيع] [يرد بكوك

 سيل مكبر نإ [مكيلع نيفخي الف هنأش نم مكيلع يفخ ام الأ] [رعشلا لافج]

 [روعأب سيل مكبر نأ مكيلع نيفخي الف هنأش نم مكيلع يفخ ام الأ] روعأب

 .[اوتومت ىتح مكبر اورت نل مكنأو] [هينيع ىلإ هديب راشآو] [اثالث]

 .[هلل ءامسلاو ضرألا نإو ضرألا يف يشمي هنإ]- ١

 [جعد جحفأ ريصق][نطق نب ىزعلا دبعب ههبشأ ينأك ططق باش هنإ]- ١

 . [ناجه]

 .[رعشلا لافج] [دعج مدآ هنإو] - ۳

 بتاك نمؤم لك [هؤرقي وأ هلمع هرك نم] هؤرقي رفاك :هينيع نيب بوتكم هنإو - ٤
 . بتاك ريغ وأ

 هعم ءيجي هنإو] [زبخ لبجو] [ءامو ارهنو] ًارانو ةنج هعم نأ هتنتف نم نإو - 5

 .ران هتتجو ةنج هرانف [رانلاو ةنجلا لثم

 ۳۹ ا



 زبخ نم لابج هعم :نولوقي مهنإ :تلق :لاقف ؟هنع ةبعش نب ةريغملا هلأسو]-

 . [كلذ نم هللا ىلع نوهأ وه :لاق ؟ءام نم رهنو محلو

 ضيبأ ءام - نيعلا يأر - امهدحأ نايرجي نارهن هعم] :رخآ ثيدح يفو)

 برشيلف ءاملا دارأف مكنم كلذ كردأ نمف] [ججأت ران - نيعلا يأر - رخآلاو

 ءام هدجي هنإف [هسأر] ئطأطيل مث [هينيع] ضمغيلو] [ران هنأ هاري يذلا نم

 هرجأ طح هرهن لخد نمف :ىرخأ يفو . [اوللهت الف] [ًابيط] [ًابذع ًادراب]

 .(هرزو طحو هرجأ بجو هران لخد نمو هرزو بجوو

 اهنإف] (فهكلا) ةروس حتاوف [هيلع] أرقيلو هللاب ثغتسيلف هرانب يلتبا نمف - ١

 .[هتنتف نم مكراوج

 ينأ دهشتأ كمأو كابأ كل تشعب نإ تيأرأ :يبارعألل لوقي نأ هتنتف نم نإو - ۷

 ينب اي :نالوقيف همأو هيبأ ةروص يف ناناطيش هل لثمتيف . معن :لوقيف ؟كبر

 .كبر هنإف هعبتا

 ىتح راشنملاب اهرشنيو اهلتقيف ةدحاو سفن ىلع طلسي نأ هتنتف نم نإو - 8

 ىقبت الق [مهنع فرصنيف] هنوبذكيف [مهوعديف] يحلاب رمي نأ هتنتف نم نإو - 9

 .تكله الإ ةمئاس مهل

 رمأيف [هل نوبيجتسيو] هنوقدصيف [مهوعديف] يحلاب رمي نأ هتنتف نم نإو - ٠

 نم مهيشاوم حورت ىتح «تبنتف تبنت نأ ضرألاو ءرطمتف رطمت نآ ءامسلا

 .ًاعورض هردأو رصاوخ هدمأو همظعأو تناك ام نمسأ كلذ مهموي

 .لحنلا بيساعيك اهزونك هعبتتف كزونك يجرخأ اهل لوقيف ةبرخلاب رميو - ١

 نم ةفخو سانلا نم ضغب (و) [ةقرفو سانلا نم فالتخا نامز] يف جرخي] - ۲

 ہا
ve, ٤ 



 .[شبكلا ةورف يط ضرألا هل ىوطتف «لهنم لك دريف «نيب تاذ ءوسو نيدلا

 مالسإلا لهآل نوعمجي] قبادب وأ قامعألاب مورلا لزنت ىتح جرخي الو]- ۳

 لهآ رايخ نم ةنيدملا نم شيج مهيلإ جرخيف .[مالسإلا لهآ مهل عمجيو

 انم اوبس نيذلا نيبو اننيب اولخ :مورلا تلاق اوفاصت اذإف . ذئموي ضرألا

 مهنولتاقيف انناوخإ نيبو مكنيب يلخن ال هللاو . ال :نوملسملا لوقيف . مهلتاقن

 ال توملل ةطرش نوملسملا طرتشيف «ةديدش ةدر لاتقلا مكاذ دنع نوكتو]

 لك ءالؤهو ءالؤه ءيفيف «ليللا مهنيب زجحي ىتح نولتتقيف «ةبلاغ الإ عجرت

 الإ عجرت ال توملل ةطرش نوملسملا طرتشي مث ؛:ةطرشلا ىنفتو بلاغ ريغ

 بلاغ ريغ لك ءالؤهو ءالؤه ءيفيف ؛ليللا مهنيب زجحي ىتح «نولتتقيف ةبلاغ
 «ةبلاغ الإ عجرت ال توملل ةطرش نوملسملا طرتشي مث ءةطرشلا ىنفتو

 ةطرشلا ىنفتو «بلاغ ريغ لك ءالؤهو ءالؤه ءيفيف ءاوسمي ىتح نولتتقيف
 هللا بوتي ال ثلث مزهنيف [مالسإلا لهآ ةيقب مهيلإ دهن عبارلا مويلا ناك اذإف

 ال ثلثلا حتتفيو - هللا دنع ءادهشلا لضفأ [مه] - مهثلث لتقيو ًادبأ مهيلع

 ال :لاق امإ ةلتقم نولتتقيف (مورلا يأ) مهيلع ةربدلا هللا لعجيف] ًادبأ نونتفي

 مهفلخي امف مهتابنجب رميل رئاطلا نإ ىتح ءاهلثم ري مل :لاق امإو اهلثم ىري
 لجرلا الإ مهنم يقب هنودجي الف ةئام اوناك بألا ونب داعتيف ًاتيم رخي ىتح

 ةينيطنطسق نوغلبيف [؟مساقي ثاريم يأ وأ حرفي ةمينغ يأبف .دحاولا

 يف اهنم بناجو ربلا يف اهنم بناج ةئيدمب متعمس :ةياور يفو) اهنوحتفيف

 ًافلأ نوعبس اهوزغي ىتح ةعاسلا موقت ال :لاق هللا لوسر اي معن :اولاق ؟رحبلا

 :اولاق مهسب اومري ملو حالسب اولتاقي ملف اولزن اهوؤاج اذإف ,قاحسإ ينب نم

 :ةيناثلا اولوقي مث رحبلا يف يذلا اهبناوج دحأ طقسيف . ربكأ هللاو هللا الإ هلإ ال
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 هللا الإ هلإ ال :ةئلاثلا اولوقي مث ءرخآلا اهبناج طقسيف . ربكأ هللاو هللا الإ هلإ ال

 دق - مئانغلا نومستقي مه امنيبف (اومنغيف اهولخديف مهل جرفيف . ربكأ هللاو

 دق [لاجدلا] حيسملا نإ :ناطيشلا مهيف حاص ذإ نوتيزلاب مهفويس اوقلع

 نوثعبيف] لطاب كلذو نوجرخيف [مهيديأب ام نوضفريف] . مكيلهأ يف مكفلخ

 ءامسأو مهءامسأ فرعأل ينإ» :ةلثل# هللا لوسر لاق . ةعيلط سراوف ةرشع

 اوؤاج اذإف [ذئموي ضرألا رهظ ىلع سراوف ريخ مه مهلويخ ناولأو مهئابآ
 .["جرخ ماشلا

 :دجاسم عبرأ] الإ هيلع رهظو هئطو الإ ضرألا نم ءيش ىقبي ال هنإو - 4

 .[ىصقألا دجسمو روطلاو] ةنيدملا [دجسم]و ةكم [دجسم

 همايأ رئاسو ؛:ةعمجك مويو ءرهشك مويو «ةنسك موي اموی نوعبرأ همايأ نإو - ٥۵

 .مكمايأك

 .هردق هل اوردقا ال :لاق ؟موي ةالص هيف انيفكتأ ةنسك يذلا مويلا كلذف :اولاق

 .[حيرلا هتربدتسا ثيغلاك :لاق ؟ضرألا يف هعارسإ امو :اولاق

 ديدش عوج اهيف سانلا بيصي ؛دادش تاونس ثالث لاجدلا جورخ لبق نإو - 56

 سبحتف ضرألا رمأيو ءاهرطم ثلث سبحت نأ ىلوألا ةنسلا يف ءامسلا هللا رمأي

 ضرألا رمأيو ءاهرطم يشلث سبحتف ةيناثلا يف ءامسلا رمأي مث ءاهتابن ثلث
 هلك اهرطم سبحتف ةثلاثلا ةنسلا يف ءامسلا هللا رمأي مث ءاهتابن يثلث سبحتف

 ىقبت الف ؛ءارضخ تينت الف هلك اهتاين سبحتف ضرألا رمأيو «ةرطق رطقت الف

 .هللا ءاش ام الإ تكله الإ فلظ تاذ

 حيبستلاو ريبكتلاو ليلهتلا :لاق ؟نامزلا كلذ يف سانلا شيعيامف :ليق

 .ماعطلا ىرجم مهيلع كلذ يرجيو ديمحتلاو

 ہا



 .ةتلص فويسلاب ةكئالملا هتيقل الإ اهباقن نم بقن نم ةنيدملاو ةكم يتأي ال - ۷

 ذئموي اهل] ةنيدملا الإ [لاجدلا] حيسملا بعر اهغلبي الإ ةدلب نم سيل هنإو]- 8

 .[حيسملا بعر اهنع نابذي ناكلم اهباقن نم بقن لك ىلع [باوبأ ةعبس
 .[هقاور برضيف] [دحأ ريد] [فرجلا ةخبس] ةخبسلا دنع لزني ىتح - 8

 جرخ الإ ةقفانم الو قفانم ىقبي الف تافجر ثالث اهلهأب ةئيدملا فجرتف - ٠"
 موي مويلا كلذ ىعديو :«ديدحلا ثبخ ريكلا يفني امك اهنم ثبخلا يفنتف ءهيلإ

 .[ءاسنلا هيلإ جرخي نم رثكأو] صالخلا

 نم وأ سانلا ريخ ذئموي وه] [ًابابش ئلتمم] نينمؤملا نم لجر هلبق هجوتيف] - ١
 :لوقيف ؟دمعت نيأ :هل نولوقيف - لاجدلا حلاسم - حلاسملا هاقلتف [مهريخ

 انبرب ام :لوقيف ؟انبرب نمؤت ام وأ :هل نولوقيف :لاق . جرخ يذلا اذه ىلإ دمعأ

 نأ مكبر مكاهن دق سيلأ :ضعبل مهضعب لوقيف . هولتقا :نولوقيف . ءافخ

 سانلا اهيأ اي :لاق نمؤملا هآر اذإف لاجدلا ىلإ هب نوقلطنيف ؟هنود ًادحأ اولتقت

 و هللا لوسر (انثدح يذلا :قيرط يفو) ركذ يذلا لاجدلا اذه [نأ دهشأ]

 هرهظ عسويف . هوحبشو هوذخ :لوقيف حيشيف هب لاجدلا رمأيف :لاق [هثيدح]

 باذكلا حيسملا تنأ :لوقيف :لاق ؟يب نمؤت ام وأ :لوقيف :لاق ًابرض هنطبو

 :نولوقيف ؟رمألا يف نوكشتأ هتييحأ مث اذه تلتق نإ متيأرأ :لاجدلا لوقيف]

 [هلتقيف] هيلجر نيب قرفي ىتح هقرفم نم راشئملا رشؤيف هب رمؤيف :لاق . [ال

 :لاق . (ضرغلا ةيمر نيتلزج هعطقيف فيسلاب هبرضيف :ساونلا ثيدح يفو)

 مث] :لاق امئاق يوتسيف . مق :هل لوقي مث نيتعطقلا نيب لاجدلا يشمي مث

 [هللاو] :لوقيف ؟يب نمؤتأ :هل لوقي مث [كحضيو ههجو للهتيو لبقيف هوعدي
 يدعب لعفي ال هنإ سائلا اهيأ اي :لوقي مث :لاق . ةريصب الإ كيف تددزا ام
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 هتوقرت ىلإ هتبقر نيب ام لعجيف هحبذيل لاجدلا هذخأيف :لاق . سائلا نم دحأب

 بسحيف .هي فذقيف هيلجرو هيديب ذخأيف :لاق اليبس هيلإ عيطتسي الف ًاساحن
 اذه : لو هللا لوسر لاقف ؛ةنجلا يف يقلأ امنإو ءرانلا ىلإ هفذق امنأ سانلا

 .[نيملاعلا بر دنع ةداهش سانلا مظعأ

 ةباصع رصاحيف ايليإ لبج يتأي مث] [ماشلا لبق ههجو ةكئالملا فرصت مث]- 7

 يف لاجدلا نم سانلا رفيو] [ةديدش ةدش نونمؤملا ىقليف] [نيملسملا نم

 ؟لئموي برعلا نيأف هللا لوسر اي ركعلا يبأ تنب كيرش مأ تلاقف [لابجلا

 .ليلق ذئموي مه :لاق

 [ةمطاف دالوأ نم] تيبلا لآ انم يدهملا : ةو لاقو] حلاص لجر مهمامإو - ۴

 ةهبجلا ىلجأ] [يبأ مسا هيبأ مساو يمسا همسا ئطاوي] [ةليل يف هللا هحلصي

 عبس كلمي] [ًاملظو ًاروج تئلم امك ًالدعو ًاطسق ضرألا ًالمي] [فنألا ىنقأ

 .[ نيئس

 هدنهلا وزغت ةباصع :رانلا نم هللا امهزرحأ يتمأ نم ناتباصع» : ةا لاقو -

 هئرقيلف مكنم هكردأ نم» :لاقو - «مالسلا هيلع ميرم نبا ىسيع عم نوكت ةباصعو

 .(مالسلا ينم

 ىسيع [ءامسلا نم] مهيلع لزن ذإ حبصلا مهب يلصي مدقت دق مهمامإ امنيبف] - ٤

 هيفك ًاعضاو نيتدورهم نيب قشمد يقرش ءاضيبلا ةرانملا دنع] [حبصلا ميرم نب
 ءقلؤللاك نامج هئم ردحت هعفر اذإو ءرطق هسأر أطأط اذإ «نيكلم ةحنجأ ىلع

 .[هفرط يهتني ثيح يهتني هسفنو :تام الإ هسفن حير دجي رفاكل لحي الف

 لجر :هوفرعاف هومتيأر اذإف لزان هنإو «(یسیع :ينعي) يبن هنيبو ينيب سيل] - 5

 «للب هبصي مل نإو رطقي هسأر نأك «نيترصمم نيب ضايبلاو ةرمحلا ىلإ عوبرم

۲٤ ٤ 



 «ةيزجلا عضيو ريزنخلا لتقيو بيلصلا قديف مالسإلا ىلع سانلا لتاقيف
 .(مالسإلا الإ اهلك للملا هنامز يف هللا كلهيو

 (مكمأو :ةياور يفو) مكمامإو مكيف ميرم نبا لزن اذإ متنأ فيك) :لاقو -

 مكمأف :لاق . ينربخت :تلق ؟(مكنم مكمأ) ام يردت :بئذ يبأ نبا :لاق .(؟مکنم

 .[( هلله مکین ةنسو «ىلاعتو كرابت مكبر باتكب

 لاعت :لوقيف] ىسيع مدقتيل - ىرقهقلا يشمي - صكني مامإلا كلذ عجرف - ١

 ضعب ىلع مكضعب نإ ال] :هل لوقي مث هيفتك نيب هذي ىسيع عضيف . [انل لص

 .مهمامإ مهب يلصيف . لصف مدقت [ةمألا هذه هللا ةمركت ءارمأ

 مهل لوقيف] [نيملسملا نم ةباصع رصاحيف (ءايليإ) لبج لاجدلا يتأي مث] - ۷

 وأ ؛هللاب اوقحلت ىتح هولتاقت نأ [الإ] ةيغاطلا اذهب نورظتنت ام :مهيلع نيذلا

 .[اوحبصأ اذإ هولتاقي نأ نورمتأيف ءمكل حتفي

 ةالص] [ةالصلا تميقأ ذإ فوفصلا نووسيو لاتقلل نودعي مه امئيبف] - "8

 نم هسأر عفر اذإف سانلا مؤيف] [ميرم نبا ىسيع مهعمو نوحبصيف] [حبصلا

 . [نوملسملا رهظو ء«لاجدلا حيسملا هللا لتق هدمح نمل هللا عمس :لاق هتعكر

 يدوهي فلآ نوعبس هعم لاجدلا هءارو حتفيف . بابلا اوحتفا :لاق فرصنا اذإف

 .[مالسلاو ةالصلا هيلع ىسيع هبلطيف] جاسو ىلحم فيس وذ مهلك

 بوذي امك باذ لاجدلا هيلإ رظن اذإف [لاجدلا وحن هتيرحب ىسيع بهذيف] - 8

 همد هيريف هديب هللا هلتقي نكلو «كلهي ىتح باذنال هكرت ولف] ءاملا يف حلملا

 ةبقع دنع لجو زع هللا هكلهيف] هلتقيف يقرشلا دللا باب دنع هكرديف [هتبرح يف
 .[قيفأ
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 الو ءرجش الو ءرجح ال ؛ءيشلا كلذ هللا قطنأ الإ يدوهي هب ىراوتي هللا قلخ

 هللا دبع اي :لاق الإ - قطنت ال مهرجش نم اهنإف ةدقرغلا الإ - ةباد الو ؛طئاح

 .هلتقاف لاعتف [يئارو] يدوهي اذه ملسملا

 .[ةوادع نينثا نيب سيل ًاعبس نينس هدعب سانلا ثبلي مث]- ١

 واو دمحمب اقدصم] يتمأ يف مالسلاو ةالصلا هيلع ميرم نبا ىسيع نوكيف - 5

 مالسإلا ىلع سانلا لتاقيف] ًاطسقم [ًايدهم] ًامامإو ًالدع امكح [هتلم ىلع
 كرتيو ؛ةيزجلا عضيو [ةالصلا هل عمجتو] ريزنخلا حبذيو «بيلصلا قدي[ ف

 دساحتلاو] ضغابتلاو ءانحشلا عفرتو «ريعب الو ةاش ىلع ىعسي الف ءةقدصلا

 نم ًاريخ ةدحاولا ةدجسلا نوكت ىتح]ء[دحأ هلبقي الف لاملا ىلإ نوعديلو

 هديب يسفن يذلاو] - ء[نيملاعلا برل ةدحاو ةوعدلا نوكتو]:[اهيف امو ايندلا

 .[امهنينثيل وأ ًارمتعم وأ ًاجاح (ءاحورلا) جفب ميرم نبا نلهيل

 مههوجو نع حسميف «هنم هللا مهمصع دق موق ميرم نبا ىسيع ينا مث - ۳

 ينإ :ىسيع ىلإ هللا يحوأ اذإ كلذك وه امنيبف ءةنجلا يف مهتاجردب مهثدحيو
 ثعبيو .روطلا ىلإ يدابع زرحف مهلاتقب دحأل نادي ال يل ًادابع تجرخأ دق

 ةريحب ىلع مهلئاوأ رميف «نولسني بدح لك نم مهو جوجأمو جوجأي هلا

 مث] . ءام ةرم هذهب ناك دقل :نولوقيف مهرخآ رميو ءاهيفام نوبرشيف ةيربط

 دقل :نولوقيف - سدقملا تيب لبج وهو رمخلا لبج ىلإ اوهتني ىتح نوريسي

 ءامسلا ىلإ مهباشنب نومريف ؛ءامسلا يف نم لتقنلف مله ضرألا يف نم انلتق
 ىتح هباحصأو ىسيع هللا يبن رصحيو [ًامد ةبوضخم مهباشن مهيلع هللا دريف

 هللا يبن بغريف «مويلا مكدحأل رانيد ةئام نم ًاريخ مهدحأل روثلا سأر نوكي

 ىسرف نوحبصيف «مهباقر يف فغنلا مهيلع هللا لسريف ؛هباحصأو ىسيع

E 
 ہا



 الف «ضرآلا ىلإ هباحصأو ىسيع هللا يبن طبهي مث :ةدحاو سفن تومك

 ىسيع هللا يبن بغريف «مهنتنو مهمهز هألم الإ ربش عضوم ضرألا يف نودجي

 ءاش ثيح مهحرطتف مهلمحتف تخبلا قانعأك ًاريط لسريف هللا ىلإ هباحصأو
 ىتح ضرألا لسغيف ربو الو ردم تيب هنم نكي ال ءأرطم هللا لسري مث «هللا

 .ةفلرلاك اهكرتي

 .كتكرب يدرو كترمث يتبنأ :ضرألل لاقي مث

 «لسرلا يف كرابيو ءاهفحقب نولظتسيو ءةنامرلا نم ةباصعلا لكأت ذئمويف
 ةليبقلا يفكتل رقبلا نم ةحقللاو ءسانلا نم مائفلا يفكتل لبإلا نم ةحقللا نأ ىتح

 اذكو اذكب روثلا نوكيو [سانلا نم ذخفلا يفكتل منغلا نم ةحقللاو «سانلا نم

 .تامهيردلاب سرفلا نوكتو لاملا نم

 نذؤي حيسملا دعب شيعل ىبوط حيسملا دعب شيعل ىبوط) :ةلثل#ب لاقو] -

 «تينل افصلا ىلع كيح ترذب ولف ؛تابنلا يف ضرألل نذؤيو ءرطقلا يف ءامسلل
 .[(ضغابت الو :دساحت الو ؛حاشت الو

 عم دوسألا عترت ىتح «ضرألا ىلع ةنمألا عقتو] ؛ةمح تاذ لك ةمح عزنتو - ٤

 ال تايحلاب نايبصلا بعليو ؛منغلا عم بائذلاو ءرقبلا عم رامنلاو ءلبإلا

 الف دسألا ةديلولا رفتو ؛هرضت الف ةيحلا يف هدي ديلولا لخدي ىتح ء[مهرضت

 ًالمي امك ملسلا نم ضرألا ألمتو ءاهبلك هنأك مئغلا يف بئذلا نوكيو ءاهرضي
 برحلا عضتو «هللا الإ دبعي الف ةدحاو ةملكلا نوكتو «ءاملا نم ءانإلا

 تبنت ةضفلا روثافك ضرألا نوكت :لاقي مث] اهكلم شيرق بلستو اهرازوأ

 .[ مدا دهعب اهتابن

 ىفوتي مث ةئس نيعبرأ ضرألا يف مالسلاو ةالصلا هيلع ىسيع ثكميف] - 5

 عموري



 .[نوملسملا هيلع يلصيف

 تحت مهذخأتف [ماشلا لبق نم ةدرابل احير هللا ثعب ذإ كلذك مه امنيبف - ١

 ىقبي ال :ورمع نبا ثيدح يفو) ملسم لکو نمؤم لك حور ضبقتف مهطابآ

 نأ ول ىتح هتضبق الإ ناميإ نم ةرذ لاقثم هبلق يف دحأ ضرألا هجو ىلع

 ريطلا ةفخ يف] سانلا رارش ىقبيو (هيلع تلخدل لبج دبك يف ناك مهدحأ

 ناطيشلا مهل لثمتيف :لاق ًاركنم نوركني الو ًافورعم نوفرعي ال عابسلا مالحأو

 ةراد كلذ يف مهو اهنودبعيف ناثوألاب مهرمأيف ؟نوبيجتست الأ :لوقيف

 .ةعاسلا موقت مهيلعف ءرمحلا جراهت نوجراهتي [مهشيع نسح مهقازرأ

 عمسي نم لوأ ءاتيل عفرو ءاتيل ىغصأ الإ دحأ هعمسي الف روصلا يف خفني]- ¥

 لزني :لاق وأ - هللا لسري مث .سانلا قعصيو قعصيف هلبإ ضوح طولي لجر

 سانلا داسجأ هنم تبنتف - يوارلا نم كش - لظلا وأ لطلا هنأك ًارطم - هللا

 سانلا اهيأ اي :لاقي مث (58 :رمزلا) ؟[نورظني مه مايق اذإف ىرخأ هيف خفن مث]

 :لاقي مث . [؟ 4 :تافاصلا] ؟نولوؤسم مهنإ مهوفقو ؟مكبر ىلإ مله

 ةعستو ةئامعست فلآ لك نم :لاقيف ؟مك نم :لاقيف رانلا ثعب اوجرخأ

 فشكي موي] كلذو ١7( :لمزملا) [ابيش نادلولا لعجي] موي كاذف . نيعستو

 ٤١(. :ملقلا) [قاس نع

 .(1-١15194؟9ص) "..لاجدلا حيسملا ةصق"

YEA 
 ہا



 (لاجدلا)

 ةقيقح لاجدلا باب ]1۸¥[

 هنيع ةفصو

 :[ 28ج هللا لوسر لاق]

 .(ريقلا باذع نم هللاب ذوعنو «ةجاجزلاك ءارضخ هئيع لاجدلا)

 :[لاق مث هب هانمجرت امب مامإلا هل مجرت]

 هب داقتعالاف .لاجدلا ىف ةدراولا ثيداحألا تارشع نم دحاو ثيدح اذهو

 .بجاو

 .( ؟ا// /5)" ةحيحصلا"

 هنم باب ]١١85[

 :[ وپ هللا لوسر لاق]

 ثالث - كبح كبح هدعب نم هسأر نإو ءلضملا باذكلا مكدعب نم نإ

 انلكوت هيلع هللا انبر نکل ءانبر تسل :لاق نمف :مكبر انآ :لوقيس هنإو - تارم

 . «ناطلس هيلع هل نكي مل كرش نم هللاب ذوعن ءاتبنأ هيلإو

 :[مامإلا لاق]

 ممر



 هثيداحأ اولوانتي نأ ناميإلا ءافعض ضعبل ولحي امك داسفلا نع ةياثكو ىنعم سيلو

 كلذ دعب رتغت الف «ثيدحلا ةمئأ هب حرص امك رتاوتلاب ةا يبنلا نع ةتباثلا ةريثكلا

 يف هماقمو هنأش ناك امهم و هللا لوسر ثيدحب هدنع ملع ال نمب ئراقلا اهيأ

 .فيرشلا ملعلا اذه ريغ

 .(۷۲۷ /۲ /5)"' ةحيحصلا"

 رشبلا نم لاجدلا باب [ ١همعهز

 كلذك سيل هنا ىعدا نم ىلع درلاو

 :[ اچ هللا لوسر لاق]

 سانلا هبشأ ةلصأ هسأر نأك (رمقأ ةياور يفو) رهزأ ناجه روعألا لاجدلا»

 .«روعأب سيل ىلاعت مكبر نإف ءكلهلا كله امإف ءنطق نب ىزعلا دبعب

 :[مامإلا لاق]

 اميسال «رشبلا تافص هل رشبلا نم ربكألا لاجدلا نأ يف حيرص ثيدحلاو

 . ةباحصلا نم ناكو «نطق نب ىزعلا دبع هب هبش دقو

 سيل هنأب لاجدلا مهضعب ليوأت نالطبلا ىلع ةريثكلا ةلدألا نم ثيدحلاف

 رشبلا نم لاجدلاق ! اهتتتفو اهفراخزو ةيبروألا ةراضحلل زمر وه امنإو صخشب

 . هنم هللاب ذوعت :ةحيحصلا ثيداحألا كلذ ىلع ترفاضت امك كلذ نم ربكأ ةنتفو

 /۳"ةحبحصلا" 197-)١4١(

Fo, 
 ہا اسس



 لاجدلا ركذ ءايحإ ةيمهأ باب /]

 هيلع ىسيع لوزنو لاجدلا حيسملا ةصق" هباتك ةمدقم يف مامإلا لاق]

 :["مالسلا

 ةماع - ةفاك سانلا نأ :- ةلاسرلا هذه فيلأت ىلع ينعجش امم - يناثلا رمألا

 نب دشار نع(۷۲ /4) "دمحأ دنسم دئاوز" يفامل ًاقادصم ؛مالسلاو ةالصلا هيلع

 :لاق دعس

 . جرخ دق لاجدلا نإ الأ :ٍدانم يدان رخلطصا تحتق امل

 ينأ مكتربخأل نولوقت ام الول :لاقف :لاق ؛ةماثج نب بعصلا مهيقلف :لاق

 يف هركذ ةمئألا كرتت ىتحو «هركذ نع سانلا لهذي ىتح لاجدلا جرخي ال»

 ."”(ربانملا

 ربانملا ىلع لاجدلا ركذ اوكرتف «دجاسملا ةمئأ ىلع ربخلا اذه قدص دقلو

 لعج دق ىلاعتو كرابت هللا ناك اذإو !؟مهتماع لاح نوكي اذامف ؛سانلا ةصاخ مهو

 مامتها عم - هركذل لامهإلا اذه ببس نأ كشأ تسلف ؛ًاببس ءيش لكل هتمكحب

 لوأ يف ينأي اميف هارتس امك ؛هتنتف نم ريذحتلا يف مامتهالا دشأ ةا لوسرلا

 اهتوبث يف ةرات ؛هيف ةدراولا ثيداحألا يف ةصاخلا ضعب كيكشت وه امنإ - هتصق

 :077 5 /۷) "دئاوزلا عمجم" يف يمشيهلا لاق (1)

 يقو «نيعم نبا لاق امك ةحيحص يهو ءورمع نب ناوفص نع ةّيقب ةياور نم دمحأ نب هللا دبع هاور
 .[هنم]. !مهوف هسفن دمحأل 780١© /9) رخآ ناکم يف هازعو . "تاقث هلاجر

o1 



 نم ناكف ؛هنايب مدقت امك اهتلالد يف ةراتو - اومعز - رتاوتلا قيرطب اهدورو مدعو

 نم لو هللا لوسر هب مهثدح ام ةمألل اونيبيف ؛مهبجاوب ملعلا لهأ موقي نأ بجاولا

 ةمألا ىقلتت يتلا قيرطلا سفنب ؛هايإ مالسلاو ةالصلا هيلع ىسيع لتقو لاجدلا ةنتف

 قالخأو تالماعمو تادابعو دئاقع نم - اهنيدب قلعتي ام لك ا يبنلا نع هب

 دوعيو ؛هيلإ راشملا ببسلا ىلع ىضقي كلذبو - يوبنلا ثيدحلا وهو الأ ءاهربغو

 هليلاضأب نورتغي الف ءاهئاقتال بابسألا نوذختيف هتنتفو لاجدلا نوركذيف سانلا

 باتريال يذلا - نمؤملا الإ هلثم نم اهعوقو ناكمإب قدصي ال يتلا هفيراحتو

 هدابع يلتبي ىلاعت هللا نأب هملعل - هرابخأ نم اإ يبنلا نع ءاج اميف بايترا ىندأ
 هللا َناَحْبس ةر ا م ناک ام اتنی ءا ام یل كبروا ءنتفلا عاونأ نم ءاش امب
 .(58:صصقلا)#َنوّكِرْشُب َنَع َلاَعَتَو

 .("1-7 ٠ ص) "لاجدلا حيسملا ةصق"

 لاجدلا ةنتف نم ةمصعلا بابسأ ركذ باب ]/١41[

 :[لاجدلا حيسملا ةصق " :هباتك ةمدقم يف مامإلا لاق]

 بابسألا ذختا ؛[لاجدلا جورخ ةديقعب يأ] هب نمآو كلذب نمؤملا ملع اذإف

 :يهو ؛هتنتف نم همصعت يتلا

 دهشتلا يف اميس ال ؛اهنم راثكإلاو «هتنتف رش نم ىلاعت هللاب ةذاعتسالا :ًالوأ

 : لو هللا لوسر لاق دقف «ةالصلا يف ريخألا

 ينإ ! مهللا :لوقي :عبرأ نم لاب ذعتسيلف ؛رخآلا دهشتلا نم مكدحأ غرف اذإ»

 رش نمو «تامملاو ايحملا هتنتف نمو «ربقلا باذع نمو «منهج باذع نم كب ذوعأ

 ."''(لاجدلا حيسملا ةنتف

 )١( ص) "ةالصلا ةفص" :رظنا ١94- [هنم] .(ةعباسلا ةعبطلا .

 اک و ا
 يا



 يضر ةشئاع مهنم - ةباحصلا نم عمج نع امهريغو "نيحيحصلا" يف تبثو

 .هتنتف نم ليعتسي ناك ۴ ىبنلا نأ :- اهنع هللا

 :لاق تباث نب ديز ثيدح يف امك ؛ًاماع ًارمأ هتنتف نم ةذاعتسالاب رمأ هنإ لب

 هب تداح ذإ - هعم نحنو - هل ةلغب ىلع راجنلا يتبل طئاح يف قل, يبنلا امنيب

 هذه باحصأ فرعي نم" :لاقف «ةعبرأ وأ ةسمخ وأ ةتس رفا اذإو «هيقلت تداكف

 ."؟ريقألا

 .انأ :لجر لاقف

 . "؟ءال وه تام ىتمف " :لاق

 .(ةيلهاجلا ىف :ةياور ىفو) كارشإلا ىف اوتام :لاق

 نأ هللا توعدل ؛اوتفادت ال نأ الولف ءاهروبق ىف ىلتبت ةمآلا هذه نإ":لاقف

 نم هللاب اوذوعت" :لاقف ههجوب لبقأ مث «"هنم عمسأ يذلا ربقلا باذع نم مكعمسي

 باذع نم لاب اوذّوعت" :لاقف . راثلا باذع نم هللاب ذوعن :اولاق ."راثلا باذع

 اهنم رهظ ام نتفلا نم هللاب اوذوعت" :لاق . ربقلا باذع نم هللاب ذوعن :اولاق ."ربقلا

 :لاق . نطب امو اهنم رهظ ام نتفلا نم هللاب ذوعن :اولاق ." نطب امو

 .لاجدلا ةنتف نم هللاب ذوعن اولاق . "لاجدلا حيسملا ةنتف نم هللاب اوُذوعت"

 : هع لاق دقف (فهكلا) ةروس نم تايآ رشع ظفحي نأ :ًايناث

 .«لاجدلا [ةنتف] نم مصع؛(فهكلا) ةروس لوأ نم تايآ رشع ظفح نم»

 .[هنم] .(۱۹۰ /6) دمحأو )١1517/8(: ملسم هجرخأ )١(

 زق“ بمس |



 .""'ءادردلا يبأ نع هريغو ملسم هاور

 ؛هرضي نل هنأ هسفن نم ملعي ناك نإ الإ ؛هل ضرعتي الو «هنع دعتبي نأ :ًاثلاث

 ةالصلا هيلع هلوقل ؛اهب ةا يبنلا هفصو يتلا هتامالعب هتفرعمو «هبرب هتقثل

 :مالسلاو

 نمؤم هنأ بسحي وهو هيتأيل لجرلا نإ ؛هللاوف «هنع ًانيلف لاجدلاب عمس نم»

 .(تاهبشلا نم هب ثعبي امم ؛هعبتيف

 . "نيصح نب نارمع نع هريغو دمحأ هجرخأ

 : ب هلوقل ؛هنم نانمآ نامرح امهنإف :ةئيدملاو ةكم نكسي نأ :ًاعبار

 لكب دجيف ؛ةنيدملا ىتأيف «ةئيدملاو ةكم الإ ضرألا أطيف لاجدلا ءىجي"

 0", ةكئالملا نم ًافوفص اهباقن نم بقن

 .”اهنع هللا ىضر كلام نب سنأ نع امهريغو ناخيشلا هجرخأ

 . (قايسلا - ؟ 4) ةرقفلا يف يتأي امك ؛روطلاو ىصقألا دجسملا امهلثمو

 اهنكس نمل لاجدلا نم ةمصع هللا اهلعج امنإ ةسدقملا دالبلا هذه نأ ملعاو

 درجمف الإو ءاهبر هاجت تابجاولاو قوقحلا نم هيلع بجي امب مزتلم نمؤم وهو

 هلعجي ال اًمِهَف - اهيف نمؤملا بادآب بدأتلا نع هتايح يف ديعب وهو - اهناطيتسا

 مقر "ةحيحصلا" يف هتقيقح امك ؛ةذاش يهو "فهكلا رخآ" :هل ةياور يفو ءهريغو ملسم هاور )١(

 ةصقلا تارقف جيرخت - (0) ةرقفلا يف يتآلا ساونلا ثيدح ىلوألا ةياورلل دهشيو . 2501

 .[هنم] . )١٤(. ةرقفلا يف ةمامأ يبأ ثيدحو

 .[هنم] . . (؟ /47ق) "نتفلا" يف ًاضيأ لبنح هاورو ء(۸۸٤٥) " ةاكشملا" يف جرخم وهو (؟)

 . [هنم] .(7541/) "ةحيحصلا" يف جّرخم وهو ()

 ہا



 -لاجدلا نأ (قايسلا - ٠٠١ «ةمامأ وبأ - ؟5) ةرقفلا ىف ىتأيسف ءهنم ةمصع ىف

 فجرت ؛اهلوخد نم ةكئالملا هعنمتو ةيوبنلا ةنيدملا ىتأي نيح - هللا نئاعل هيلع

 .هيلإ جرخ الإ ةقفانم الو قفانم اهيف ىقبي الف «تافجر ثالث اهلهأب

 نم ْمُهْمِصْعَي مل - يلمع مهقافن نوكي دقو - تاقفانملاو نوقفانملا ءالؤهف

 ! دوهيلاك هعابتأ نم اوراصو «هيلإ اوجرخ لب ؛ةيوبنلا ةنيدملا مهنكس لاجدلا

 عم مهف ؛مهناميإ يف نيقداصلا نينمؤملا نم اهيف ناك نمف ؛كلذ نم سكعلا ىلعو

 اذه :ههجو يف يدانيو ًايدحتم مهضعب هيلإ جرخي دقف ؛هتتتف نم ةمصع يف مهنوك

 )7١ ةرقفلا يف يتأيس امك ... هثيدح انثدحي إو هللا لوسر ناك يذلا لاّجدلا وه

 . (قايسلا -

 تاجنلا يف ربكألا ببسلا وه كلذف «حلاصلا لمعلاو ناميإلاب نذإ ةربعلاف

 ببسلاب ذخأي مل نمف «يوناث بيس وهف ؛اهريغو ةرجهلا راد يف نكسلا امأو

 يذلل هلوقب 6 يبنلا اذه ىلإ راشأ دقو ءرغصألا ببسلاب هكسمت هدفي مل ؛ربكألا

 :ةرجهلا نع هلأس

 يتؤت لهف" :لاق . "؟لبإ نم كل لهف !ديدشل ةرجهلا نأش نإ ! كحيو"

 كلمع نم كري نل هللا نإف «راحبلا ءارو نم لمعاف" :لاق . معن :لاق ."؟اهتقدص

 "عيش

 نب ىيحي نع (770/؟) "أطوملا" يف كلام مامإلا ىورام نسحأ امو

 :كيعس

 .[هنم] .(54 /۳) دمحأو «(۱۸۲ /۲) يئاسنلاو «(۳۸۸ /۱) دواد وبآو ء(۲۸/1) ملسمو ء«(حتف ۲٠۷- /۷) يراخبلا هجرخأ (۱)



 . ةسدقملا ضرألا ىلإ مله نأ :يسرافلا ناملس ىلإ بتك ءادردلا ابأ نأ"

 :ناملس هيلإ بتكف .(ماشلا:ينعي)

 ."ةلمع َناسنإلا ٌسدقي امنإو ءًادحأ ٌُسدقت ال ٌضرألا نإ

 َنوُنمْؤلاَو ُهَلوُسَرَو ْمُكَلَمَع هللا ىَريَسَقاوُلَمْغا ٍلكَوإل:لوقي ذإ ميظعلا هللا قدصو

 .(١1ه:ةيوتلا)4َنوُلَمْحَت متن اب مكيف ِةَداَهَّشلاَو ٍبْيَعلا لاَع لإ نورو

 (٠٠-۳۱ص)" لاجدلا حيسملا ةصق"

 هنم باب ]١158[

 :[ اپ هللا لوسر لاق]

 .«لاجدلا ةنتف نم مصع فهكلا ةروس لوأ نم تايآ رشع ظفح نم» -

 :[ مامإلا لاق]

 نيروكذملا ةمصعلاو ظفحلا نم دارملا نايب رخآ ثيدح يف ءاج دق :ةدئاف

 هيلع أرقيلف مكنم هكردأ نمف» :لاجدلا ثيدح يف اإ: هلوق وهو ثيدحلا اذه يف
 دنسب( )٤۳۲۱ دواد وبأ هجرخأ . «هنتف نم مكراوج اهنإف .ءفهكلا ةروس حتاوف

 ." ... اهنإف " هلوق نود (۱۹۷ /۸) ملسم دنع هلصأو حيحص

 .(( 179-175 /5)"ةحبحصلا"

 ؟لاجدلا ةنتف نم دشأ ةنتف كانه له باب ]١684[

 ؟لاجدلا لبق وأ لاجدلا دعب له ؛لاجدلا ةنتف نم دشأ ىه ىتلا ةنتفلا:لاؤس

 قلخ نيب ام» :ثيدحلا اذه حيرصب لاجدلا ةنتف نم ربكأ كانه سيل :خيشلا



 .«لاجدلا حيسملا ةنتف نم رضأ ةنتف ةعاسلاو مدآ

 ؟اهنم رضأ ينعي دجوي ال :ةلخادم

 .معن :خيشلا

 0 ه9: 01 / ؤ1ا/ؤ/) "رونلاو ىدهلا"

 ةميظع ةنتف لاجدلا ةنتف باب ]١55١[

 :[ وم هللا لوسر لاق]

 مكعمسي نأ هللا توعدل اونفادت ال نأ الولف ءاهروبق يف ىلتبت ةمألا هذه نإ

 هللاب اوذوعت :لاقف ههجوب انيلع لبقأ مث :ديز لاق . هنم عمسأ يذلا ربقلا باذع نم

 باذع نم هللاباوذوعت :لاقف ءرانلا باذع نم لاب ذوعن :اولاق ءراثلا باذع نم

 امو اهنم رهظ ام نتفلا نم هللاب اوذوعت :لاق «ريقلا باذع نم هللاب اذوعن :اولاق «ربقلا

 ةنتف نم هللاب اوذوعت :لاق «نطب امو اهنم رهظ ام نتفلا نم هللاب ذوعن :اولاق «نطب

 . «لاجدلا ةنتف نم هللاب ذوعن :اولاق «لاجدلا

 :[مامإلا لاق]

 ثيدحلا دئاوف نم

 :[اهنم] ةريثك دئاوف ثيداحألا هذه ىفو

 ثيدحلا اذه ىف اهرش نم ةذاعتسالاب رمأ كلذلو ةميظع ةنتف لاجدلا ةنتف نإ

 يراخبلا يف تبث امك مالسلا لبق ةالصلا يف كلذب رمأ ىتح ءىرخأ ثيداحأ يفو

 .(1/81/ 0 مقر) "عماجلا حيحص" (۱)



 . ةنسلاب ملعلا لهأ دنع ةرتاوتم يه لب ءادج ةريثك لاجدلا ثيداحأو . هريغو

 . نيكلملا لاؤسو ربقلا باذعب ناميإلا بوجو اهيف ءاج

 .(۲۹۷ /۱ /۱)"'ةحيحصلا"

 لاجدلا رابخأ نم باب ]١541١[

 :[مامإلا لاق]

 ةريثك ثيداحأ يف#ثأاب لوسرلا هنع انثدح يذلا ربكألا لاجدلا جرخي امنيح

 حيسملا ةنتف نم دشأ ةنتف ةعاسلاو مدآ قلخ نيب ام» :مالسلا هيلع هلوق اهنم «ةرتاوتم

 هنأ ناميإلا ءافعض نظي تاداعلل قراوخب «قيراخمب يتأي هنأل كلذو .«لاجدلا

 ءامسلل لوقي هنآل ةدابعلا قحتسي يذلا هلإلا هنأو ءبر هنأ .معزي امك وه ًالعف

 حبصتف «كتابن يجرخأ يتبنأ :ةبدجلا ةلحاقلا ضرألل لوقيو ءرطمتف يرطمأ

 «ءارو يشمت زونكلا جرختف كزونك يجرخأ :ةبرخلل لوقيو ؛ةقروم ءارضخ
 امك لجو زع هللا نكل ؛لاجدلاب سانلا اهب نتتفي يتلا ةنتفلا ةلمج نم ءايشأ ينعي

 اذهل رخسي هنأ ىلإ ةفاضإلاب وهف ءرشلاو ريخلاب سانلا يلتبي هدابع يف هتتس يه
 ؛نيعلا روعأ نوكي نأب هيلتبي كلذ ىلإ ةفاضإلابف «قراوخلا نم عاونألا هذه لاجدلا

 «باذك هنوكل ناهرب اذهو «ئراقلاو يمألا هأرقي «رفاك :هنيبج ىلع بوتكمو

 هنأب هفصو امل مالسلا هيلع لاق كلذلو .هلإ هنأ ناميإلا ءافعض مهوت نيهارب كلتو

 ىتح هبر یری نل مكدحأ نإو ءروعأب سيل مكبر نإو» :مالسلا هيلع لاق ؛روعأ

 .«تومي

 اهنأ سانلا نظي تايآو قراوخو قيراخم بحاص ناك امهم ناسنإ يأ :ًاذإ

 يا



 وه :ًاذإ .تومي ىتح هبر ىري نل مكدحأ نإف :ةيهولألا يعدي هنأ ماد امف «تامارك

 .لاجد

 هيري هصعي نملو «ةنج هيريو ءةنجلا كتلخدأ ىب نمآ سانلل لوقي لاجدلا اذه

 «ةنجلا يف وهو رانلا هلخدأ هب رفك نمف» :مالسلا هيلع لوسرلا لوقيف ءرانلا

 .«راتلا ىف وهو ةنجلا هلخدأ هب نمآ نم» :سكعلاب سكعلاو

 .(( 00:58:14 ر/ 9١/ا/) "رونلاو ىدهلا"

 ؟لاجدلا نامز ىلإ رضخلا ىقبي له باب ]

 :[مامإلا لاق]

 اهرمأ ىلطنا فيك يردأ ال ةفارخ لاجدلا نمز ىلإ مالسلا هيلع رضخلا ءاقب

 دق ىلاعتو كرابت هللا نكلو !؟- ةيفوصلا ريهامج نع ًالضف - ءاملعلا ضعب ىلع

 نع ًالضف - لو يبنلل رضخلا كاردإ نالطب اونيبف ملعلا لهأ نم ًاريثك قفو

 .مهريغو ينالقسعلاو ةيميت نباو يراخبلا مامإلاك ؛- ًايح هرارمتسا

 '')5078/7/1١15(. ةفيعضلا"

 ةساسحلا ثيدح لوح باب [ ]*59 ١

 وه لهو .حيحص وه له ةساسجلا ثيدح :خيشلا ةليضف لوقي :لاؤس

 .كلذ حيضوت وجرن ؟ثيداحألا ضعبل فلاخم

 ثيداحألا فلاخي ام هيف سيلو «حيحص ثيدح ةساسجلا ثيدح :خيشلا

 ضعب يف هركذ دري مل امم ام اّموي عقتس ليصافت هيف امنإو ءاًقالطإ ةحيحصلا

 امنإو ؛هنع هللا يضر يرادلا ميمت هاور امكو ؛عقو اهضعبو «ةحيحصلا ثيداحألا

 ا اميل . | Yo مو



 سيل اذهو :ةريغصلا مهلوقع ىلع ةيبيغلا ثيداحألا اوقبطي نأ نوديري مويلا سانلا

 ىذه هيف َبْيَر ال ُباَتِكْلا َكِلَذ ملا# :لوقي لجو زع هللا نآل ؛ءيش يف ناميإلا نم

 ثيدح هءاج ام اذإ ملسم لك بجاوف (1-0:ةرقبلا»4بْيَْلاب َنوُئمْؤُي َنيِذَلا يقل

 طارشأب وأ ماكحألاب وأ دئاقعلاب قلعتي اذه ثيدحلا ناك ءاوسة## يبنلا نع

 كاذ وأ ثيدحلا اذه مامأ ملسملا بجاوف تابيغملاب قلعتي مكح يأب وأ ةعاسلا

 :نانثا نائيش

 هل اولاق اذإف ءال مأ وه حيحصأ :ثيدحلاب ملعلا لهأ لأسي نأ :لوألا ءيشلا

 أشن يتلا هتفاقثو هركفو هلقع عضخي نأ :وهو «يناثلا رمألا بجو حيحص هنأب

 نمؤملل ةفص لوأ نأ انملع دقو «بيغلا رومأ نم هنأل ؛ثيدحلا اذهب ناميإلل اهيلع

 بيلا َنوُنمْؤُي َنيِذَّلا# :ةرقبلا ةيآ ةيآلا يف انآ يف لجو زع هللا هلاق ام وه اح

 ىلاعتو كرابت هللا نحتمي اًدج ماه رمأ بيغلاب ناميإلاف (”:ةرقبلا»#ةالّصلا نومو

 نيببسل هتحص يف كش ال ةساسجلا ثيدحو ؛ةحيحصلا ثيداحألا هذه لثمب هدابع

 :نينثا

 .هحيحص يف ملسم هاور هنأ :لوألا

 نأ ملسملل زوجي الف كلذلو اًنعطم وأ اًرمغم هدانسإ يف دجن ملاننأ :رخآلاو

 ال يذلا مالكلا اذه هباش ام وأ لوقعم ريغ وأ لوقعم :لوقي نأو هيلع فسلفتي

1 

48 

 .اًمح بيغلاب نمآ نمم جرخي

 .ةساسجلا ثيدح باوج اذه

 ..ثيدحلا اذه ضراعت :الثم تدرو ثيداحأ كانه !خيش اي :ةلخادم

 ؟لثم :خيشلا

00 
 ہا



 ماع ةئام اهيلع رمي ةسوفنم سفن نم ام» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق :ةلخادم

 .لاق امك وأ (لئموي ةيح یهو

 صن نم ام «هقفلا لوصأ ملعب لهاج وه مالكلا اذهب لوقي يذلا اذه :خيشلا

 صنلا ءاجام الإ :ةسوفنم سفن نم ام :ينعي كاذ نم اذهو ءصصخ دقو الإ ماع

 نيب ايح لازي ال مالسلا هيلع رضخلا نأ معز نم دمتعا اذه ىلعو «كلذ ينثتسي

 لوقن «شقنا مث شرعلا تبثأ :ءاملعلا ضعب نم انملعت امك لوقن نحن نكل «مانآلا

 ثيدح كانه نكي مل املو «ثيدحلا نم هينثتسن ىتح يح رضخلا نأ تبثأ :هل

 نع :لوقن نأ ىلإ ةجاح انب نكي مل او يبنلا دهع ىلإ رضخلا ةايح تبثي حيحص
 حيرصب يح لاجدلاو امأ «ةسوفنم سفن نمام» :ثيدح نم ىنثتسم رضخلا

 ءامسلا يف اذه ناك نإو اًيح لازي ال ىسيع كلذكو اًقنآ هركذ ءاج يذلا ثيدحلا

 لهاجلا اذه عقول الإو «صاخلا ثيدحلاب ماعلا صيصخت وه :باوجلا اًذإف

 .ةميركلا ةيآلاب ههجاونس اننأل ؛ةعباتتم تالاهج لب لهج يف هلاثمأو

 :ىلاعت هلوق يهو الأ «ةبسانملا هذه لثم نم ريثك يف هركذأ لثماذهو

 زوجي لهف ءةبآلا رخآ ىلإ «”:ةدئاملا»4 ريزنخلا مو ُمَدلاَو ُةَنِيلا ْمُكَيَلَع ْتَمّرُخ

 لوقي نأ رطضيس «ةيآلا نع باوجلا وه امف ءزاوجلاب لوقيس ؟تيملا كمسلا لكأ

 صصخي ال فيكف ءةيآلا هذه صصخي ثيدحلاو ةماع ةيآلا :ءاملعلا لوقب

 .ىلوأ باب نم كلذ ؟ثيدحلا ثيدحلا

 ,(538::01ئ١131 /۲) "ةدج یواتف"

 1 ما



 (مالسلا هيلع ىسيع لوزن)

 ىسيعو يدهملا نيب مك باي ]:١١9[

 :[لاق هنأ هام يبنلا نع يور]

 .«اهطسو يف يدهملاو ءاهرخآ ىسيعو ءاهلوأ انآ ةمأ كلهت فيك»

 .(ركنم)

 :[مامإلا لاق]

 هنأ عم ةريثك نينس ىسيعو يدهملا نيب نأ هرهاظ نآل «يدنع ركنم ثيدحلاو

 امهيلع يدهملاب ىسيع متأيو «قشمد يف نايقتلي امهنأ ثيدح ام ريغ يف حص

 ! ؟اهرخآ يف يسيعو اهطسو يف يدهملا نإ :لاقي فيكف «مالسلا
 .(/1 /ه)" ةفيعضلا"

 :ىلاعت هلوق ىف ريمضلا باب [١هذهز

 هلوزن دارملاو ىسيع ىلع دوعي #ةعاسلل ملعل هنإوإ#

 :[ ا هللا لوسر لاق]

 شيرق تملع دقو - ريخ هيف هللا نود نم دبعي دحأ سيل هنإ !شيرق رشعم ای»

 تسلأ !دمحم اي :اولاقف ؛-دمحم يف لوقت امو ؛ميرم نبا ىسيع دبعت یراصتلا نأ

 مهتهلآ نإف ًاقداص تنك نئلف !؟ًاحلاص هللا دابع نم ًادبعو ًايبن ناك ىسيع نأ معزت

1۲ 
 ہا



 نبا برض املو# :لجو زع هللا لزنأف :لاق «-(!نولوقت :لصألا) -نولوقي امكل

 :لاق ؟(نودصي) ام :تلق :لاق ۵٥۷( :فرخزلا)(نودصي هنم كموق اذإ ًالثم میرم

 (لوزن :ةياور يفو) جورخ وه :لاق 51 :فرخزلا»4ةعاسلل ملعل هنإو# .نوُجضي

 :[مامإلا لاق]

 مهضعب نع يور امك نآرقلا ىلإ سيلو «مالسلا هيلع ىسيع ىلإ دوعي (ةعاسلل

 ةالصلا هيلع ىسيع ىلع دئاع هنأ حيحصلا لب» :ريثك نبا ظفاحلا لاق كلذلو

 لاق امك ةمايقلا موي لبق هلوزن كلذب دارملا مث «هركذ يف قايسلا نإف ؛مالسلاو

 هيلع ىسيع توم لبق :يأ (هتوم لبق هب نئمؤيل الإ باتكلا لهآ نم نإو# :ىلاعت
 ىسيع لوزتب ربخأ هنأ 40ج هللا لوسر نع ثيداحألا ترتاوت دقو «مالسلاو ةالصلا

 ." اطقم ًامكحو ًالداع ًامامإ ةمايقلا موي لبق مالسلا هيلع

 ةحبحصلا" "0/0 ۳۲/۱ ۳-۳٤ .

 يدهملاب هعامتجاو ىسيع لوزن باب 1

 :[ لو هلا لوسر لاق]
 نإ ال :لوقيف ءانب لص لاعت :يدهملا مهريمأ لوقيف «ميرم نب ىسيع لزنی»

 . (ةمألا هذهل هللا ةمركت «ضعب ريمأ مهضعب

 .[هب هاتمجرت امب مامإلا هل مجرت]

 .(9175/9)'' ةحيحصلا"'

UY 2 



 نيملسملل مالسلا هيلع ىسيع ةمامإ باب[ ۷]

 قداصلا ب هللا لوسر نم تعمس ام مكثدحأ :لاق ةريره يبأ نع

 لاجدلا روعألا نإ) :قودصملا قداصلا مساقلا وبأ هللا لوسر انثدح ؟قودصملا

 ام غلبيف «ةقرفو سانلا نم فالتخا نامز يف قرشملا لبق نم جرخي ةلالضلا حيسم

 - اهرادقم ام ملعأ هللا ءاهرادقم ام ملعأ هللا ءًاموي نيعبرأ يف ضرألا نم هللا ءاش

 عمس :لاق ةعكرلا نم هسأر عفر اذإف «مهمؤيف ميرم نبا ىسيع هللا لزنيو - نيترم

 .«نينمؤملا رهظأو لاجدلا هللا لتق هدمح نمل هللا

 .حيحص :[مامإلا لاق]

 :[ًالئاق مهمؤيف : هِي هلوق ىلع قلع مث]

 ءرمآلا ىلإ لعفلا بسنت برعلا اذإ ؛ةمامإلاب مهرمأيف هب دارأ :نابح نبا لاق

 .لعافلا ىلإ هبسنت امك

 نم هسأر عفر اذإ" :هلوق فالخ وه لب «يدنع هل هجو ال ٌليوأت اذه :تلق

 ثيح «سدقملا تيب يف وهو اذهو ءأمامإ مهب يلصي :ىنعملاف ". . لاق ةعكرلا

 راصتخا ثيدحلا يفو ؛يلاتلا ثيدحلا يف امك ؛(دّن) ب لاجدلا مالسلا هيلع لتي

 دنع لزني مالسلا هيلع ىسيع نأ حيحص ثيدح ام ريغ يف تباثلا نم نإف ؛ّيطو

 ءانب لص لاعت :مهريمأ لوقيف :"ملسم حيحص" يفو «قشمد يقرش ءاضيبلا ةرانملا

 .ةمألا هذه هللا همركت ؛ءارمآ ضعب ىلع مكضعب نإ ال :لوقيف

 هيلع يدهملا ةافو دعب نوكي كلذو ءمامإ سدقملا تيب يفو «مومأم كانه وهف

 ."سدقلا" ىلإ قشمد نم ىسيع لاقتناو «مالسلا

 .(۲۳۷- ۲۳۹ /۲)" نآامظلا دراوم حيحص"

 ا ٤ 55



 مالسلا هيلع ىسيع نأ يف باب 1 ۴1

 نامزلا رخآ هلوزن دنع انعرشب مكحي

 اًمكَح میرم نبا نلری هللاو»: ءا هللا ُلوُسَ لاق :َلاَق هنأ ريوه ىبأ ْنَع
 ضال كلل ةرزجلا وشلل زجل شل بلل ر :ًالِداَع

 الق ٍلاَملا ىلإ َنَوْعْدَيَلَو ُدَساَحَّتلاَو ضُعاَبَتلاَو ٌءاَنحَسلا َّنَبَهْذَتَلَو اَهْيَلَع ىَعْسْيَلَف

 .(دَحَأ هب

 :["ةيرجلا نعضيلو"' : ناب هلوق ىلع اًقلعم مامإلا لاق]

 نأ اذه ىنعمو «لتقلا وأ مالسإلا الإ رافكلا نم لبقي الو ءاهلبقي ال يأ

 خسانلاف مالسلا هيلع ىسيع دهع يف رافكلا نم ةيزجلا ذخأ خسنب رعشي ثيدحلا

 ."ًامّكَح" هلوق كلذ دافأ امك انتعيرشب مكحي هنإف ؛ #8: ىسيع سيلو ثيدحلا وه

 .(8 497 ص)" ملسم حيحص رصتخم"

 ا ]144[

 8 ره ىبأ ْنَع رن ةَرْيَوُم ىبأ نع

 تلق ؟مُكْنِم مك ام ىرذت بنذ ىبأ نبا لاق. (ْمُكْنِم ْمُكُماَمِإَو» 38 َريَوُه یب م قلاع رفا ع تاع ییا ل بن یا ا (َمُكَنِم ْمُكَمََ

 . مكين نس و َقلاَعَتَو كرا مخبر بانك ْمُكَمأَف : ل. .ینزرخت

 :[مامإلا لاق]

 باتكلاب يضقيو ءانعرشب مكحي مالسلا هيلع ىسيع نأ يف حيرص اذه
 .!هوحنو يفنحلا هقفلا وأ ليجنإلا نم امهريغب ال ةئسلاو

 ot) ص)" ملسم حيحص رصتخم"

 1 ما



 مالسلا هيلع ىسيع لوزن دعب شيعلا بيط باب 111۰ * ]|

 :[ اپ هللا لوسر لاق]

 رطقلا يف ءامسلل نذؤي حيسملا دعب شيعل ىبوط «حيسملا دعب شيعل ىبوط»

 الو حاشت الو «تبنل افصلا ىلع كبح ترذب ولف «تابثلا يف ضرألل نذؤيو

 الف ةيحلا ىلع أطيو ؛هرضي الو دسألا ىلع لجرلا رمي ىتح «ضغابت الو دساحت

 . «ضغابت الو دساحت الو حاشت الو هرضت

 .[هب هانمجرت امب مامإلا هل مجرت]

 .(ه د59 /4)"ةحيحصلا"

 مح



 جورخ وأ يدهملا ةديقع ركنأ نم ىلع درلا باوبأ عامج)
 (مالسلا هيلع ىسيع لوزن وأ لاجدلا

 مودي





 نيككشملا ركذ باب |1]

 مهيلع درلاو مالسلا هيلع ىسيعو لاجدلا ثيداحأ يف

 نم مهنم مالسلا هيلع ىسيعو لاجدلا ةديقع يركنم نأ نيب نأ دعب مامإلا لاق]

 ىلإ ُلوُؤَي امب اهليوأت عم اهتبثي نم مهنمو ٌةلاصأ كلذ يف ةدراولا ثيداحألا ركني
 :[كلذك اهراكنإ

 هيلع يسيعو لاجدلا ثيداحأ نم يأ] اهنم صالخلا ىلإ مهضعب أجلي

 يف كيكشتلا ةقيرط يهو الأ - زمرلاب اهريسفت ةقيرط ريغ - ىرخأ ةقيرطب [مالسلا
 دقف ؛"توتلش دومحم" خيشلا ءالؤه نمو !داحآ ثيداحأ اهنأ معزب ًانيقي اهتوبث

 يف هلوزنو ءامسلا يف مالسلا هيلع ىسيع ةايح لوح ًاباوج ًاميدق هل تأرق تنك

 نم باجعلا بجعلا اهيف تيأر -ذئموي "ةلاسّرلا" ةلجم هترشن - نامزلا رخآ

 اهقرط نأ همعز كلذ نمو «مالسلا هيلع هلوزن يف ةدراولا ثيداحألا ةقيقحب لهجلا

 نل ؛يسفن يف كلذ تركنتساف «رابحألا بعكو ِهّبنم نبا بهو ىلع رودت اهلك
 ةبسنلاب كلذ لعل :يسفن يف تلق ينكلو «ىوعدلا هذه لثم نم ًايلاخ ناك ينهذ

 ثيداحأ عبتت ىلإ تعفدنا ؛كلذ نم تبثتللو ! غلابي خيشلا نكلو «قرطلا ضعبل

 ثيداحألا يورت يتلا - ةنسلا بتك يف ةيلصألا اهرداصم نم مالسلا هيلع هلوزن

 ةريثك ثيداحأ كلذ يف يدنع عمتجا ىتح - اهريغو تسلا تاهمآلاك ؛اهديناسأب

 مل نيح بجعلا دشأ تبجعف ءًايباحص نيعبرأ نم رثكأ نع ةرتاوتم قرط نم ؛اًدج
 فيعض اهنم ناك ام ىتح ءًلصأ قرطلا كلت نم ءيش يف ًاركذ بعكو بهول رأ

 نأ نود ؛هتركاذ نم قبس ام بتك - هنع هللا افع - خيشلا نأ ٍلئنيح تنقيتف ! دانسإلا

 ةلاسر ٍفئموي تبتكف ! اهيلإ راشملا ةنسلا بتك نم ًادحاو ًاباتك كلذ يف عجاري

 مد



 دحأ نكلو «"ةلاسرلا" ةلجم ىلإ اهلاسرإب تممهو ءهاوتف ىلع درلا يف ةلّضفم
 ؛اهلسرأ ال نأب ينحصن رصم ىلإ نوددرتي نيذلا لضافألا ءابدآلا نم انياحصأ

 دقنلا ىوتسم قوف توتلش خيشلا نآلو ؛ًالوأ اهلوطل ؛اهنورشدي ال فوس مهنأل

 ! مهدنع روهشم ريغو يرصم ريغ صخش نم اميس ال ؛كانه

 مهلعل مهيلإ اهلسرأ مث «تعطتسا ام ةلاسرلا رصتخاف دب الو ناك نإف :لاق

 ةحفص يف اهترصتخا ينإف «ناك كلذكو . نيلعاف مهنظأ امو ءةلجملا يف اهنورشني

 !! رشنت ملف ءاهتلسرأ مث «فصنو

 .( ۲٣۳-٤ ص)" لاجدلا حيسملا ةصق"

 لاجدلا جورخ ةديقع ركنأ نم نيب قرف ال باب ]١١١7[

 ةلطاب تاليوأتب اهليوأت عم اهتبثأ نمو

 جورخ ةديقعل ةنسلل نيبستنملا ضعب ليوأت نم اًروص ركذ نأ دعب مامإلا لاق]

 :[مالسلا هيلع ىسيع لوزنو لاجدلا

 نيلّطعملاو ءةّنَسلا ىلإ نيمتتملا ءاملعلا ءالؤه نيب قرفلا ام !يرعش تيلو

 ناميإ نيبو ؛هايإ هلتقو «مالسلا هيلع ىسيع لوزنو «لاجدلا جورخب صوصنلا هذهل

 اهايإ مهليوأت عم ؛ةنسلاو باتكلا صوصنب نمؤت يتلا ةلاضلا قرفلاو «ةينطابلا

 ةرتاوتملا صوصنلا نوركني نيذلاك ؛اهقئاقحب رفكلا ىلإ ةياهنلا يف يدؤي ًاليوأت
 ةيؤر اهنم دوصقملا نأ ليوأتب ؛ةرخآلا يف مهبرل نينمؤملا ةيؤرب ةنسلاو باتكلا يف

 هللا لو سر ْنكلو# :ىلاعت هلوقب -اومعز - نونمؤي نيذلا ةينايداقلاكو ! مهبر ميعن

 هدعب نيريثك ءايبنأ ءيجمو ةوبنلا ءاقبب نولوقي مث 4٠(: :بارحألا»4نييبنلا َمَئاخو
 كوباجأ ؛ةيآلا هذه نع مهتلأس اذإو ! «ينايداقلا دمحأ مالغ از ريم» مهنم ا

 اک ا اس
 يا



 لب ! لبق نم نوملسملا اهمهف امك سيل اهانعم نكلو - !ًاعبط - اهب نونمؤي مهنأب
 يدجي لهف ! عبصألا ةنيز متاخلاك ؛مهتنيز :يأ ؛نييبنلا متاخ نكلو :ىنعملا

 !؟قحلا اهريسفت ريغب اهورسف نأ دعب ًائيش هللا دنع اهب مهناميإ

 هيلع ىسيع لوزنب ةرتاوتملا ثيداحألاب ءاملعلا ءالؤه ناميإ نإ :لوقأ كلذك

 ؛يزمرلا ريسفتلا كلذب اهايإ مهريسفت عم ًائيش مهيدجي ال ؛لاجدلل هلتقو مالسلا

 صوصنلا ىلع علطا ام اذإ ىوهلا نع درجتم ملاع لك هب عطقي ام فالخ هنآل

 . امهيف ةدراولا

 . (؟58-؟؟ص)" لاجدلا حيسملا ةصق"

 ةيمالسإلا ةديقعلا ىلع دسافلا ليوأتلا ةيانج باب ]*١٠١[

 لاجدلا جورخ ةديقع يف كلذ لاثم ركذو

 نأ ًايعدم لاجدلا جورخ ةديقع ركنأ نم ىلع هراكنإ ضرعم يف مامإلا لاق]

 :[كلذ هباش امو هئالعتساو رشلا ىلإ زمرلا وه لاجدلاب دارملا

 يواسي ال ناميإ وهل ليوأتلاو زمرلا ةقيرط ىلع اهلك صوصنلاب ًاناميإ نإ
 .ًاثيش هللا دنع ينغيالو ءًاسلف

 . (۲۲ص) "لاجدلا حيسملا ةصق"

 لاجدلا جورخ ركنأ نمم لالضلا لهآ ضعب ركذ باب ] 1٠٠١

 :[ىسيع لوزنو لاجدلا جورخ ثيداحأ ضعب قاس نأ دعب مامإلا لاق]

 نم يهو "لسم" و "يراخبلا حيحص " يف ةتباث ةحيحص د رابخألا هذه لك

 َبْيَوَآل ٌباَتِكلا َكِلَد لا :ىلاعت لاق امك ؛اهب ناميإلا بجي يتلا ةيبيغلا رومألا

 ما



 .(ٍبْيَعْلاب َنوُنِمْؤُي َنيِذَلا هَنَِتْمْلَل ىَدُه هيف

 ىعدا ناك يذلا ينايداقلا دمحأ مالغ لعف امك - اهليطعت لب ءاهليوأت امأو

 يف امك - اهب َنورَّشبملا وأ ؛ةلطابلا ةيحيسملا ةنايدلا :لاجدلاب دارملا نأب - ةوبنلا

 :نالطبلا حضاو كلذف ؛- (* 717-0 ص) "حيسملا زاجعإ" اهنمو «هبتك نم ريثك

 .نايب ىلإ جاتحي ال

 ٠٠٠١(. /۳) "ةالصلا ةفص لصأ"

 يدهملا ثيداحأ رتاوت باب |]

 يدهملا ةديقع ركنأ نم ىلع درلاو

 :[ناونع تحت مامإلا لاق]

 “يدهملا لوح

 :لوقي [ندمتلا ةلجم يأ] ةلجملا هذه ىلإ لضافألا ءارقلا ضعب بتك

 رصان ذاتسألا هبتك يدهملا نع ًاميق ًاثحب ٠١( 4 :8) ءازجألا يف تأرق"»

 اندقتعاو انورق انك دقو "ةعوضوملاو ةفيعضلا ثيداحألا" باب يف ينابلألا نيدلا

 -9-499) "رانملا" هريسفت يف اضر ديشر دمحم خيشلا ذاتسألا هبتك ام ًالبق

 "ىفصملا مالسإلا" هباتك يف نامسلا هللادبع دمحم ذاتسألا هبتك ام كلذكو ( ٤

 نأ ذاتسألا وجرأ كلذلف «هابتك امب ملع هل نيدلا رصان ذاتسألا نأب نقيتم يننإو

 فلاخي ام هابتك اميف نإف ًايفاض ًالاقم يدهملا يف بتكيو ءةيناث ةرم هابتك ام علاطي

 تالاقم"ةطساوب ((557/77-5175) ((يمالسإلا ندمتلا ةلجم# يف ينابلألا هرشن لاقم )١(

 [هنم]." ينابلألا

 قف
 ہا



 ."''ةفلاخملا مامت نيدلا رصان ذاتسألا هبتك ام

 :كلذ نع باوجلا يف لوقأ

 هبتك امب اذكو - هللا همحر - ديشر خيشلا هبتك امب ملع ىلع تنك دقل معن

 ام أطخب مزجأ انأو ! "ىفصملا مالسإلا" هامسأ يذلا هباتك يف نامسلا ذاتسألا

 ىرخأ لئاسم رّكْنَأ كلذلو :هدنع ملعال هنإف ريخألا اميس ال ةلأسملا هذه يف هابتك

 ؛مالسلا هيلع ىسيع لوزنو «لاجدلا جورخ :لثم ءةلأسملا هذه نم ًاتوبث ىوقأ يه

 اهب عوطقم اهتوبث ةلدأ ثالثلا لئاسملا هذه نإف « ةمايقلا موي ةو يبنلا ةعافشو

 نم نامسلا ذاتسألا ةرضح عروتي مل كلذ عمو ءاهدييأتب ةرتاوتملا ثيداحألا دورول

 يف نعط هنإف - هللا همحر - ديشر ديسلا كلذ نم ءيش ىلإ هقبس دقو !اهراكنإ

 «ةرتاوتم ةحيحص ثيداحأ اهنأ عم مالسلا هيلع ىسيع لوزنو «لاجدلا ثيداحأ

 نايبل نآلا لاجم الو «هريغو رجح نبا ظفاحلاك نأشلا اذه ءاملع كلذب حرص امك

 .- ىلاعت هللا ءاش نإ - ىرخأ ةبسانم ىلإف كلذ

 ريبك مسق ؛ةحيحص ةريثك ثيداحأ هجورخ يف نأ ملعيلف يدهملا ةلأسم امأ

 نيذلا ةهبش عفدب كلذ بقعم مث اهنم ةلثمأ انه دروم انأو ءةحيحص ديناسأ هل اهنم

 :لوقأف اهيف اوئعط

 :ًاعوفرم هنع هللا ىضر دوعسم نبا ثيدح :لوألا ثيدحلا

 دمحم ذاتسألا ةمالعلل ةملك ١١ دلجملا نم ٠و ١ نيأزجلا يف انرشن :يمالسإلا ندمتلا )١(

 نأ ةصالخلاو :هلوقب اهمتخ يدهملا ثيداحأ يف ةرظن ناونعب (قباسلا رهزألا خيش) نيسح رضخلا

 قحلا راكنإ باوصلا نم سيل هنأ ىلإ راشأو ... حيحصلا ثيدحلا يف دعي ام يدهملا ثيداحأ يف

 [هنم]. لطاب نم هب قصلأ ام لجأ نم
 رك



 ًالدعو ًاطسق ضرألا المي «يبأ مسا هيبأ مساو «يمسا همسا ئطاوي «يتيب لهأ نم

 . (ًارْوُجو ًاملظ تعلم امك

 ءريغصلاو ريبكلا يف يناربطلاو ءدمحأو «يذمرتلاو :(501//؟) دواد وبأ هاور

 شيبح نب رز نع قرط نم "دادغب خيرات" يف بيطخلاو :"ةيلحلا" يف ميعن وبأو

 امكوهو "حيحص" :يبهذلاو "حيحص نسحا'"' :يذمرتلا لاقو .دوعسم نبا نع

 .الاق

 :هوحن هب دوعسم نبا نع ةمقلع نع /5١1( /۲) ةجام نبا دنع رخآ قيرط هلو

 . نسح هلدئسو

 . هوحن ًاعوفرم - هنع هللا يضر - بلاط يبأ نب يلع نع :يناثلا ثيدحلا

 :ناقيرط هنع هلو

 ةجام نيارخآلا جرخأو «حيحص هدانسإو دمحأو دواد وبأ لوألا جرخأ

 .نسح هدانسإو هدمحأو

 .ًاضيأ ناقيرط هلو «يردخلا ديعس يبأ نع :ثلاثلا

 «يذمرتلا هتسح و ءدمحأو ؛مكاحلاو «هجام نباو «يذمرتلا هجرخأ :لوألا

 .الاق امك وهو «يبهذلا هقفاوو "ملسم طرش ىلع حيحص" :مكاحلا لاقو

 . نسح هدنسو ؛هححصو مكاحلاو «دواد وبأ يناثلا قيرطلا جرخأو

 ثيدحلا ىلع مالكلا دنع هجيرختو هظفل تركذ دقو ءةملس مآ نع :عيارلا

 ."ةفيعضلا ثيداحألا" نم رشاعلا لاقملا نم نينامثلا

۲۷ ٤ 



 ةدايز دارأ نم اهعجاريلف ةصاخ بتك يف ءاملعلا اهركذ دق قرطلا ةيقبو

 ."ةعاذإلا" يف ناخ نسح قيدص لاق دقو ”''عالطالا

 دح غيلبت ًادج ةريثك هتاياور فالتخا ىلع يدهملا يف ةدراولا ثيداحألا "

 دقو «ديناسملاو مجاعملا نم مالسإلا نيواود نم اهريغو نئسلا يف يهو رتاوتلا

 :لاق ثيح " ريخلاو ًادتبملا ناويدو ربعلا " هباتك يف نودلخ نبا اهيف لوقلا عجضا

 «كلذل نوركتملا اهيف ملكتو ؛ةمئألا اهجرخ ثيداحأب بابلا يف نوجتحي

 يف ًانعط اندجو اذإف «نعاطملا نم اهيف نيركنمللو «رابخألا ضعبب اهوضراعو

 ىلإ كلذ قرطت يأر ءوس وأ فعض وأ ظفح ءوس وأ ةلفغب دانسإلا لاجر ضعب

 قحألا قحلا نإف يغبني امك سيلو «لاق ام رخآ ىلإ . اهنم نهوأو ثيدحلا ةحص

 يف ريتعملا نأ «عاقلاو رادلا نيب نيزيمملا نيثدحملا دنع ققحملا لوقلاو «عايتالاب

 لهأ هربتعا ام نود «قدصلاو طبضلا امهل ثلاث ال نارمأ ثيداحألا لاجرو ةاورلا

 . " كلذ ريغب ثيدحلا ةحص ىلإ نهولا قرطتي الف اهريغو ةلادعلا نم لوصألا

 :ناخ قيدص لاق مث

 نيب روهشم هرمأو «فيعض اهضعبو ؛حيحص اهضعب يدهملا ثيداحأو"

 روهظ نم نامزلا رخآ يف دب ال هنأو ءراصعألا رم ىلع مالسإلا لهأ نم ةفاكلا

 يلوتسيو «نوملسملا هعبتيو لدعلا رهظيو نيدلا ديؤي يوبتلا تيبلا لهأ نم لجر
 نم هدعب امو لاجدلا جورخ نوكيو «يدهملاب ىمسيو ءةيمالسإلا كلامملا ىلع

 لتقيف هدعب نم لزني ىسيع نأو هرثآ ىلع حيحصلا يف ةتباثلا ةعاسلا طارشأ

 نيدي نيب نوكي امو ناك امل ةعاذإلا "و «يطويسلل " يدهملا رابخأ يف يدرولا فرحلا' :لثم (1)

 .[هنم] .اهوحنو .تاعخ قيدصل " ةعاسلا



 ًاضيأ ىسيعو لاجدلا ثيداحأو كلذ ريغ ىلإ هتالص يف يدهملاب متأيو ءلاجدلا

 - يناكوشلا ةمالعلا يضاقلا كلذ نيب امك اهراكنإل غاسم الو رتاوتلا غلبم تغلب

 لاق "٠ حيسملاو لاجدلاو رظتنملا يف ءاج ام رتاوت يف حيضوتلا" يف - هللا همحر

 اهيلع فوقولا نكمأ يتلا يدهملا يف ةدراولا ثيداحألاو" :(يناكوشلا ينعي)

 الب ةرتاوتم يهو «ربجنملا فيعضلاو نسحلاو حيحصلا اهيف ًاثيدح نوسمح :اهنم

 عيمج ىلع اهنودوه ام ىلع رتاوتلا فصو قدصي لب ةهبش الو كش
 يدهملاب ةحرصملا ةباحصلا نع راثآلا امأو :لوصآلا يف ةررحملا تاحالطصالا

 دقو . ىهتنا .كلذ لثم يف داهتجالل لاجم ال ذإ عفرلا مكح اهل ًاضيأ ةريثك يهف

 جورخب ةيضاقلا ثيداحألا يناميلا ريمألا ليعامسإ نب دمحم ةمالعلا ديسلا عمج

 نييعت تأي ملو :لاق مث نامزلا رخآ يف رهظي هنأو ة8 دمحم لآ نم هنأو يدهملا

 " ىهتنا . لاجدلا جورخ لبق جرخي هنأ الإ هنمز

 يدهملا ثيداحأ لوح تاهبش

 ثيداحألا نم يدهملا يف درو ام اوعبتي مل هريغ وأ ديشر ديسلا نإ مثاذه 01

 اولعف ولو .ديناسألا نم اهنم ثيدح لكل ام بلط يفاوعسوت الو ءًاثيدح ًاثيدح

 ال اهنأ ضعبلا معزي يتلا ةيبيغلا رومآلا يف ىتح ةجحلا هب موقت ام اهيف اودجول

 ىعدا -هللا همحر -ديشر ديسلا نأ كلذ ىلع كلدي اممو ! رتاوتم ثيدحب الإ تبثت

 «قالطإ ىلع كلذك سيل رمألا نأ عم ! يعيش نعولخت ال اهديناسأ نأ

 ول هنأ ىلع ؛عيشتلاب فورعم لجر اهيف سيل اهتدروأ يتلا ةعبرألا ثيداحألاف

 امنإ ةحصلا يف ةربعلا نأل ثيداحألا ةحص يف كلذ حدقي مل ىوعدلا هذه تحص

 يف ررقم وه امك كلذ يف طرتشي الف يبهذملا فالخلا امأو ؛طبضلاو قدصلا وه

 خلا نم ريثكل امهم يف ناخييشلا ىور اذهلو ثيدحلا حلامصم ماع

 000 ا



 .عونلا اذه ثيداحأب اجتحاو ةفلاخملا قرفلا نم مهريغو

 نأل ةعوفدم ةلع هذهو ! ضراعتلا يهو ىرخأ ةلعب ديسلا اهلعأ دقو

 فيعضو يوق نيب ضراعتلا بصن امأو «توبثلا ةوق يف يواستلا هطرش ضراعتلا

 تدروأ دقو :ليبقلا اذه نم موعزملا ضراعتلاو «فصنم لقاع هغوسي ال اممف

 . ءاش نم هعجاريلف هيلإ ةراشإلا تقبس يذلا لاقملا يف كلذ ىلع ةلثمألا ضعب

 مالسلا هيلع ىسيع لوزن ثيداحأ اذكو ثيداحألا هذه سانلا ضعب ّلعُي دقو
 لاكتالا ىلع نيملسملا لمحل ًاببس - مهمعزب - تناك اهنأ يهو :ىرخأ ةلعب

 ذخألا كرت ىلعو ؛مالسلا امهيلع ىسيع لوزنو «يدهملا جورخ راظتناو ءاهيلع

 راكنإب يه امنإ ةلكشملا هذه ةجلاعم نأ نونظيو ءةعنملاو ةوقلاو ةايحلا بابسأب

 ثيداحألاو «تاهباشتملا تايآلل ةلزتعملا ةجلاعم هبشي أطخ اذهو ! امهثيداحأ

 يتلا ةحيحصلا ثيداحألل مهدرو تايآلل مهليوأتب اورهتشا مهنإف ءاهانعم يف يتلا

 لهأ امأو ! هيبشتلل ًاعفدو هيزنتلا ىلع -اومعز امك - مهنم ًاصرح ليبقلا اذه نم

 كلذ نم نومهفي الو ءاهرهاظ ىلع ثيداحألاو تايآلا هذهب نونمؤي اوناكف ةنسلا

 . ىلاعت هللاب قيلي ال ام وأ ًاهيبشت

 ىندأ ريشي ام لب لدي ام اهيف سيل هنإف ءيدهملا ثيداحأ يف لوقلا كلذكو

 يف دجو اذإف :يدهملا جورخ لبق زعالو مهل ةضهن ال نيملسملا نأ ىلإ ةراشإ

 نأ هيو مَلعُي نأ هلهج ةجلاعم قيرطف ءاهنم كلذ مهفي نم نيملسملا ةلهج ضعب
 !اهايإ همهف ءوس ببسب ةحيحصلا ثيداحألا درن نأ ال ءأَطَخ ُهَمْهَق

 «نيلاجدلا ضعب اهلغتسا دق يدهملا ةديقع نأ سانلا ضعب تاهبش نمو

 ؛مهنيب اوقرفو نيملسملا فوفص كلذ ببسب اوقشو مهسفنأل ةيودهملا اوعداف

 ءدنهلا لاجد ينايداقلا دمحأ مالغ اهرخآ ةريثكلا ةلثمآألا كلذ ىلع نوبرضيو

 ۷۷ ا



 نع ينغت اهتياكح نأ ييأر يفو «تاهبشلا فعضأ نم ةهبشلا هذه نإ لوقن نحنو

 ءاهل ًالهأ سيل نم اهلغتسي ةقحلا رومألا نم ًاريثك نأ هب مَّلسملا نم نأ ذإ ءاهدر

 نأ لقاعب قيلي لهف ؛ءالهجلا نم عقاولا يف وهو ءايعدألا ضعب هيعدي ًالثم ملعلاف
 ةيهولألا ىعدا ىضم اميف سانلا ضعب نإ لب !؟لالغتسالا اذه ببسب ملعلا ركني

 !؟ةقحلا ةيهولألا راكنإب نوكي هبذك نايبو هيلع درلا ةقيرط لهف

 ربجلا " ردقلاو ءاضقلا" ةديقع نم مويلا نيملسملا ضعب مهفي :رخآ لاثمو

 يف عقو ؛هيف هل رايتخا ال هنأو ؛هباكترا ىلع ربجم رشلا هيلع رّذق يذلا ناسنإلا نأو

 ال نيذلا ءاملعلا ريهامج عم نحنو «ملعلا لهآ نم ليلق ريغ ئطاخلا مهفلا اذه

 نأ اندرأ اذإف ؛ًاقلطم ربجلا مزلتست ال اهنأو ردقلاو ءاضقلا ةديقع ةحص يف نوكشي

 كلذ قيرط نوكيفأ «ةقحلا ةديقعلا هذهب قصلملا ئطاخلا مهفلا كلذ ححصن

 قحلا ليبسلا مأ !؟ًاثيدح مهبانذأ ضعبو ًاميدق ةلزتعملا لعف امك ًاقلطم اهراكنإب

 وه ليبسلا اذه نأ كش ال ؟اهنم ربجلا مهف عفدو عرشلا يف ةتباث اهنأل اهب فارتعالا

 نمؤنف «يدهملا ةديقع جلاعتلف كلذكف «ةتبلا ملسم هيف فلاخي ال يذلا باوصلا

 ثيداحأ ببسي اهب قصلأ ام اهنع دعبنو ؛ةحيحصلا ثيداحألا يف تءاج امك اهب

 ناعذإلاو عرشلا هب درو ام تابثإ نيب انعمج دق نوكن كلذبو ءةثيبخ ةيهاو ةفيعض

 . ميلسلا لقعلا هب فرتعيامل

 بجي و هنع ةرتاوتم ةتباث ةديقع يدهملا جورخ ةديقع نإ :لوقلا ةصالخو

 :ىلاعت لاق امك نيقتملا تافص نم اهب ناميإلاو «بيغلا رومأ نم اهنأل اهب ناميإلا
 نإو .4ٍبْيَعلاب َنوُنمْؤُي َنيِذَلا «َنيِقّتْمْلِل ىَدُه هيف بْيَراَل اَلا َكِنَد ىلا»
 ناميإلا ىلع انافوتي نأ ىلاعت هللا لأسأ .رباكم وأ لهاج نم الإ ردصي ال اهراكنإ

 .ةنسلاو باتكلا يف حص ام لكبو اهب

 ٠٠١-١١١(. ص)" ينابلألا تالاقم "

Y۸ 
 ہا
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 :[مامإلا لاق]

 الو ءاهلك يدهملا ثيداحأ فعض ثيح اًضاو أطخ نودلخ نبا أطخأ

 لضافأ ضعب همالكب طّروتو ...هتعانص نم سيل ثيدحلا نإف ؛كلذ يف ةبارغ

 .هعابّتاو قحلا لوقل هايإو هللا اناده ءةفارخ يدهملا جورخ نأب حّرصف نيرصاعملا

 .(؟4 4 ص)'" ماشلا لئاضف ثيداحأ جيرخت"'

 ةديقع ركنأ نم ضعب ركذ باب [۱۹۰۷]

 مهئطخ نايبو ىسيعو يدهملا

 اًنيبم "ىسيع لوزنو لاجدلا حيسملا ةصق" هباتك ةمدقم يف مامإلا لاق]

 :[هفينصتل هتعفد ىتلا بابسألا

 :ةيتآلا رومألا كلذ ىلع يتعجش اممو

 ؛مالسإلا ىلإ ةوعدلا ىلإو لب - ملعلا ىلإ نومتني نمم ريثك كش :لوألا

 نم مهريغو فقثملا بابشلا نم مهدنع ةيمالسإ ةفاقث ال نمم مهريغ نع ًالضف

 رخآ يف لاجدلل هلتقو مالسلاو ةالصلا هيلع ىسيع لوزن ةديقع يف -- ماوعلا

 رهزألا ةعماج نم نيجرختملا بالطلا نم ًاريثك نأ يسفن يف ماق دقل ىتح «نامزلا

 نم كلذ تفرع دقو - اهل نيركنملا نم اونوكي مل نإ - نيگاشلا ءالؤه نم مه
 تاقيلعتو ؛كلذ يف مهضعب ىواتف ىلع يعالطا نمو ءًايهفش مهضعبل يتشقانم

 .بتكلا ضعب ىلع مهنم نيرخآ

 ىسيع لوزن ثيدح يف لوقي هنإف ؛(هدبع دمحم) خيشلا ءالؤه رهشأ نمو

 ۹¥ ا



 دعبأ نم وهو ؛ثيدحلاب هملع بسح اذهو ! داحآ ثيدح هنأب :ةرات مالسلا هيلع

 ةَبَلَعِب ضرألا يف ٌةّمكحو ُةّلوزن لرأي ةراتو «يدقن يف هنع نيرصاعملا ءاملعلا

 ةبحملاو ةمحرلاب رمآلا نم هميلعت يف بلغ ام وهو «ساتلا ىلع هتلاسر ٌرِسو وجور

 هيلع هدر هنأ عمو ؛(۳۱۷ /۳) "هريسفت" يف اضر ديشر ديسلا هاكح ... ملسلاو

 :هبقع هلوقب

 كاردتسالا اذه در هنإف ؛"هابأت كلذ يف ةدراولا ثيداحألا رهاوظ نكلو"

 :ًاضيأ هبقع هلوقب

 رثكأك ىنعملاب تلقن دق ثيداحألا هذه نإ :اولوقي نأ ليوأتلا اذه لهألو"

 حيسملا نع (هدبع دمحم :ينعي) َلْيّسَو . همهف ام لقني ىنعملل لقانلاو «ثيداحألا

 يتلا حئابقلاو لجدلاو تافارخلل زمر لاجدلا نإ :لاقف ؟هل ىسيع لتقو لاجدلا

 !"... اههجو ىلع ةعيرشلا ريرقتب لوزت
 دمحأ مالغ ازريم " ةوبنلا يعدم هيلإ هقبس ليوأتلا اذه نأ بيرغلا نمو

 تايآل هليوأتب ليوأتلا اذه هبشأ امو «هلئاسرو هبتك يف هرركو «"يدنهلا ينايداقلا

 :ىسيع يف ىلاعت هلوقل هليوأتك ؛هتوبن ىلع اهب لدتسيو اهفّرحي ؛نآرقلا يف ةريثك

 دوصقملا هنأ معزف ؛(5:فصلا»«دمحأ همسا يدعب نم ينأي لوسرب ًارشبمو#

 ديسلا لاق امك ؛فخسلا ةياغ يفو «ريثكلا ءيشلا اذه لثم نم هلو ! [دمحأ] :هلوقب

 :هيف لاقف :208/5) "هريسفت" نم رخآ عضوم يف هيلع درلا ددص يف هسفن ديشر

 - بايلاو ءاهبلاك - ناريإ ةعيش نم ةيودهملا ءايعدأ ةقيرط ىلع ىرج دقو"
 نم كلذ جرختسا هنإ ىتح ؛نآرقلا نم هتوعد ىلع ةيمهولا لئالدلا طابنتسا يف

 !! هل ةزجعم هنأ ىعدي فخسلا ةياغ ىف باتك اهريسفت ىف هلو ! ةحتافلا ةروس

 ہا
A 



 ."!ةمألا هذه حيسم وه هنأبو «هروهظب ةرشبم اهلعجف

 :هبقع ليشر ديسلا لاق

 «نآرقلا ليوأت باوبأ نم بيرغلا بابلا اذه ةمآلا هذه ىلع حتف امنإو"

 الو اههبشت ال ةبيرغ ناعم ىلإ اهل تعضو يتلا يناعملا نع هظافلأ فيرحتو
 ؛ةينطابلا قرف ميلعت اوعضو نيذلا مهناوعأو سوجملا نم ةقدانزلا كئلوأ ؛اهبسانت

 . "ةيفوصلا نم ريثك دنع ىتح تجارف

 دمحم)و ةينايداقلا ليوأتو ؛نآرقلل ةينطابلا ءالؤه ليوأت نيب قرفلا امف :تلق

 فيكو !؟ةهادب لطابلا ليوأتلا كلذب لاجدلاو لوزنلا ثيداحأل ُهَعِبَت نمو (هدبع

 ْتَلِقُت ثيداحألا نأب ًاديدج ًاليوأت مهل لوأت لب ؛هللا همحر ديشر ديسلا هيلع تكس

 نم ةباحصلا نع هتياور حص ام در مزلتسي كلذ له !يرعش تيلو !؟ىنعملاب

 !؟مهنع رتاوت امع ًالضف يناعملا

 رمحلا موحلك ءيش نع ىهن ا يبنلا نأ ةباحصلا نع رتاوت اذإ :ًالثم

 نم هوور يذلا ىنعملا اذه در مزلتسي كلذ لهف ءًاعطق ينعملاب ةياور اذهف ؛ةيسنإلا

 دري مل هنأك ريصيو يهَّنلا اذه لطعُي ثيحب ؛ليوأتلا قرط نم ام ٍقيرطب يهنلا

 .هنم ائيمحي نأ ىلاعت هللا لأسنو «نيبملا لالضلا وهل اذه نإ ! مهللا !؟ًاقلطم

 نم نيرصاعملا باتكلا ضعب هب َيِلُب يذلا ليوأتلا ةلثمأ نم رخآ الاثم كيلإو

 ةيادبلا ةياهن " ىلع هقيلعت يف "ةيبع وبأ ميهف دمحم" خيشلا لاق :نييرهزألا

 )9١/1(: "ةياهنلاو

 ددجيل ضرألا ىلإ لزنيسو ؟ًاّيح نآلا ىتح مالسلا هيلع ىسيع يقب له"

 نيد راصتنا وه ىسيع لوزنب دارملا نأ مأ ؟هسفتب هللا نيد ىلإ ةوعدلا



 يناسنإلا عمتجملا صيلخت ىلع لمعت ةصلَخم يأ ىلع ديدج نم هراشتناو:قحلا
 .(!) ءاملعلا نم قيرف امهنم لك ىلإ بهذ (!) نايأر ؟ماثآلاو رورشلا نم

 رشني مدو محل نم صخش وه له :لاجدلا ىلإ ةبسنلاب لاقي ام وه اذهو
 هل ضيقي ىتح ؛داسفإلاو بيهرتلاو بيغرتلا لئاسو كلميو ءدابعلا ددهيو ءداسفلا

 عزاون فعضو «ةنتفلا عويشو ءرشلا راشتنال زمر هنإ مآ ؟هلتقيف مالسلا هيلع ىسيع

 يضقتو هبهذتف ؛مالسلا هيلع ىسيعب اهيلإ زومرملا ريخلا حير هيلع بهت ءةليضفلا
 .'!"؟نيدتلاو لدعلا جهنمو ريخلا ةجحم ىلإ سانلا ديب ذخأتو «هيلع

 ةنسلا صوصنل ليطعتلا اذهب "ميهفلا" يرهزألا اذه يفتكي الو :تلق

 هتياكح قبس امك ؛ةدحلملا ةينطابلا بهذم وه يذلا زمرلا قيرط ىلع - اهليوأتو

 ضعبل يأر وه ليطعتلا اذه نآب ءارقلا مهوي هنإ لب - هسفن اضر ديشر ديسلا نع
 لهآ يف ملعلاب ركذ هل نمم دحأ هب لقي مل هنأ ةقيقحلاو ! لوألا يأرلا لباقي ءاملعلا

 لاق ؛ةلاضلا قرفلا نم ةلزتعملاو جراوخلا ضعب هب لاق امنإو ءةنسلاو ثيدحلا

 :ضايع يضاقلا

 ٌصْخَش هنأو ءلاجدلا دوجو ةحص يف ةتسلا لهأل ةجح ثيداحألا هذه يف"

 روهظو ... هلتقي يذلا تيملا ءايحإك ؛ءايشأ ىلع هٌُرَّدَقُيو «دابعلا هب هللا يلتبي ُنّيَعُم
 ءرطمتف ءامسلا هرمأو ؛هل ضرألا زونك عابتاو ءرانلاو ةنجلاو راهنألاو ءبصخلا

 لجرلا لتق ىلع ردقي الف ؛هزجعي مث «هللا ةئيشمب كلذ لكو «... تبنتف ضرألاو

 ضعب كلذ يف فلاخ دقو «ميرم نبا ىسيع هلتقيو «هرمآ لطبي مث «هريغ الو

 !"ةحيحصلا ثيداحألا اودرو «هدوجو اوركنأف ؛ةيمهجلاو ةلزتعملاو جراوخلا

 .[هنم] .(57١ص) اذه وحن ركذو )١(

AY 
 ہا



 ًاعبت - هخويش ضعبو (ميهفلا) يرهزألا اذه هلعف ام ةئيعب وه اذهو :تلق

 كيكشتلا قيرطب ةرات - قبس امك ةينايداقلا ًاريخأو ؛ةلزتعملاو جراوخلا نم مهفلسل

 ضعب يف (توتلش دومحم) خيشلا لعف امك - داحآ اهنأ معزب ثيداحألا ةحص يف

 امك ليطعتلاو ليوأتلا قيرطب ةراتو- قبس امك (هدبع دمحم) خيشلل ًاعبت ؛هتالاقم

 - نييأرلا ةياكح ىلع قباسلا همالك يف رصتقا ناك نإو وهو !(ميهفلا) اذه لعف

 ًاسيلدتو ًاهيومت كلذ لعف امنإ هنإف ؛اهنم حوضوب هفقوم ددحي نأ نود -همعزب

 وهو هيلإ عمساف ! دعب اميف وه هحجر يس ام لب مهسوفتل ًادادعإو «ءارقلا ىلع
 لك هؤرقي" :(قايسلا - ١4 ؛ةمامأ وبأ - ١؟) ةيتآلا ةرقفلا ىلع هقيلعت يف لوقي

 :" بتاك ريغو بتاك نمؤم

 تارامألا نع ةيانك اهنأ مأ ؛ةقيقح يه له :انه ةباتكلا يف ءاملعلا فلتخا"

 ام اهقارشإب ةنمؤملا سفنلا مهلت نأ اهانعم ةءارقلا نأو ؟اهبحاص ىلع ةلادلا

 .””1"ملسألا وهو برقألا وه ليوأتلا اذه لعلو ... ءارتما نود ةقيقحلا اهرصبي

 فالخ ىلع هريغو يوونلا مامإلا صن ًالهاجتم "ميهفلا" اذه لاق اذكه

 )٠١ Ao j): "حتفلا" يف ظفاحلا لاق ؛هحيجرت

 «ةقيقح ةروكذملا ةباتكلا نأ نوقّقحملا هيلع يذلا حيحصلا :يوونلا لاق"

 ىلع اهيفخيو ءاهيلع نمؤملا هللا رهظيف «لاجدلا بذكي ةعطاق ةمالع هللا اهلعج

 ."هتواقش دارأ نم

 ةمس نع زاجم يه :لاق مهضعب نأو ءافالخ ضايع يكحو" :ظفاحلا لاق

 )١( هلثم يتأيسو «"لاجدلا حيسملا ةصق " باتك نم ةرقفلا هذه عضومل ورع اذه .

 .[هئم] .(01486ص) اذه وحن ركذو ش0
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 . "فيعض بهذم وهو ؛هيلع ثودحلا

 دعب هب مزجي هنإ لب ؛لطابلا ليوأتلا كلذل هحيجرتب (ميهفلا) كاذ يفتكي ال مث

 :(8١١ص) لوقيف ؛؟تاحفص ةدع

 نأ ىلإ ريشي ... لاجدلا روهظ ناكم يف ثيداحألا نم يورام فالتخا"

 ! " ... هئالعتساو رشلا ىلإ زمرلا لاجدلاب دوصقملا

 :(٦ص) لاقف ؛باتكلل هريدصت يف هب مزج يذلا وه اذهو

 امه مالسلا امهيلع ىسيع لوزنو يدهملا روهظ نأب نيلئاقلا عم انرس مث"

 ءاليتساو ءةنتفلا ءارشتسال زمر لاجدلا نأو ءرشلا ىلع ريخلا راصتتال نازمر

 !"... نامزلا نم ةرتف لالضلا

 كلذ عبط امك ؛(نانبل)ب فيرشلا رهزألا ةثعب سيئر وه "ميهفلا " اذهو :تلق

 .باتكلا ِةّرُط ىلع همسا تحت

 ؛ةهج نم هباتكو هَفّلؤم ىلإ روكذملا باتكلا ىلع هتاقيلعت ىف اًدج ءاسأ دقلو
 عطق هنإف ! هب غلابلا هلهج ىلع لديامم ؛ىرخأ ةهج نم يوبنلا ثيدحلا ىلإو

 لهآ نم دحأ كلذ ىلإ هقبسي ملو !اهل هبلق عاستا مدعل ؛ةحيحص ٌتيداحأ فيعضتب

 «ملسم هاور دقو ٠١« ١و 45و "ص) رظنا ؛ةساسجلا ثيدحك - ملعلا -

 4”ص) اهضعبل ريثك نبا فلؤملا حيحصتب لابم ريغ - (۳۷ص) يدهملا ثيدحو

 ملسم هاور رخآ ثيدح عضوب مزج لب ؛(5"و
 ٥۹(! - 58 ص) "هحيحص" يف

 نم هرابتعاب ؛فلؤملا ةقيرط فالخ ىلع اهضعبو «كلذ ىلع هّبني نأ نود هدنع

 ؛اهل ليوأت نود ةعاسلا طارشأب ةقلعتملا صوصنلاب نونمؤي نيذلا ثيدحلا ةمئأ

 هتاقيلعت يف نابأ دق "ميهفلا" اذهو :مهريغو ةلزتعملا نم ةعدتبملا لعفي امك
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 دنع نم عضو دق ًالثم وه اهف «ةذقلاب ةذقلا وذح مهليبس كلس هنأ ؛اهيلإ راشملا

 ىلإ هرهاظ نع هفرص بجي ثيدح" :(١١ص) باتكلا بلص ىف ًاناونع هسفن

 ۰ !"ليوأتلا

 :ةرقف رظنا) ؛هايإ هئايحإو نمؤملل لاجدلا لتق يف ملسم ثيدح قوف هعضو
 .(ةمامأ وبأ - ۱۸و ۷

 يراخبلا يف اهضعب دايص نبا يف ةدراولا ثيداحألا ىلع هعضو رخآ ناونعو

 لوقعمب سيلو ءًالقع قدصتال اهنأل ؛ةضوفرم تايورم" :(٤١٠ص) لاقف!

 . " مالسلا هيلع لوسرلا نع اهرودص

 لاجم ال ةيبيغ رومأب ملكتي ال نأ يغبني "ميهفلا" اذه دنع ةا لوسرلا نأك

 هل دوجو ال قيدصتلا وه يذلا بيغلاب ناميإلاف كلذ ىلعو ءاهب مّلسي نأ الإ لقعلل
 !! هسفن ىف

 نيروصملا باذع" :(50 /۲) نيروصملا بيذعت ثيدح ىلع ًاناونع عضوو

 ! " ةميقلا موي نيمسجملا

 اهنأ عم ؛باتكلا ايانث يف هسفن دنع نم اهعضو يتلا نيوانعلا هذهف ؛ةلمجلابو

 «"ميهفلا" اذه ملع غلبم ىلع لدت - هسفن تقولا يف - يهف ؛ةيملعلا ةنامألا يفانت

 ةروكذملا هقيلاعت نإ ثيح ؛ىنعمو ًةدام باتكلل نيرشانلاب تقحل يتلا ةراسخلاو

 باتك وه سيل رخآ ًاباتك قيلاعتلاو نيوانعلا اذهب هتلعجو «باتكلا ملاعم تريغ دق

 !ريثك نبا ظفاحلا
 .(9-15 ص)"لاجدلا حيسملا ةصق"



 ببس نایب باب ]١1١[

 ىسيع لوزنو يدهملا ةديقع يف مهضعب فارحنا

 :[مامإلا لاق]

 تباصأ يتلا تافارحنالا ضعب اوجلاعي نأ نوديري امنيح ءاملعلا نم (ٌريثك)

 ىلع تبرضو هنم رطخأ وأ هلثم فارحناب اهنوجلاعي امنإ ءاثيدحو ًاميدق ريهامجلا
 .مالسلا هيلع ىسيع لوزن ةديقعب ًالثم كلذ

 اضر ديشر ديسلاب تعفتنا «ملعلا بلط يف تأشن امنيح يننأ ًاديج ركذأ انآ

 يل حتف يذلا حاتفملا نكي مل هنأ دقتعأ لب ءًاريثك ًاعافتنا ةصاخ رانملا هتلجمبو

 هنأ هتالاقم نم دعب اميف ريثك يف تدجو نكل «ةلجملا هذهالإ فلسلا ةقي

 نمب يلتبا ناك هنأ كلذ يف ببسلاو ءةنسلا هب تءاج امع ريثك وأ ليلق يف فرحنا

 مالغ ؛نييدمحألاب مهسفنأ نومسي نيذلا ةينايداقلا «مهنوفرعت ءةينايدقلاب نومسي

 ةبسنلا هذه نم نورفي مهو «ةينايداقلاب ةنسلا لهآ دنع نوفورعم :ينايداقلا دمحأ

 نم رارفلاب ثيبخ فده مهلو «نويدمحآ نحن نولوقي مهف «ةيدمحألا ةبسنلا ىلإ
 اهنم جرخ يتلا ةدلبلا ىلإ ةبسن يه امنإ ىلوألا ةبسنلا نأل ؛هذه ىلإ ةبسنلا كلت

 نأل دمحأ ىلإ نوبستنيو «نايداق يهو ينايدقلا دمحأ مالغ از ريم باذكلا مهيبن

 بولسأ اذهو دمحأ مالغ وه امنإو دمحأ همسا سيل ينايداقلا دمحأ مالغ ازريم

 ىلمحأ مداخ وه امنإو دمحأ سيل وهف ءدمحأ مداخن هريسفت ةيدنهلا ةغللا يف

 تابسنلا هذه لثم مهل مجاعألاو ؛مالسلاو ةالصلا هيلع ائيبن وه دمحأب دوصقملاو

 فرع اذكه دمحأ مالغف مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ىلإ مهباستناب ًاراختفا

 ضعب هسفن ىلع لمحو «ةوبنلا ىعدا مث ةيودهملا ىعدا امل هنكلو «لجرلا

 :ىلاعت هلوق لثم «هسفن ىلع اًرج اهرج ةنسلاو باتكلا نم ةيعرشلا صوصنلا

A 
 يا



5 
 وه ؟دمحأ اذه نم «:فصل)4ُدَمَأ ةا يِدَْبْنِم ٍقَأَي ٍلوُسَرَب اَرَُكَبْمَو دم 0-6

 ةيآلا هذه رج هل حصي ىتح كلذ ىلع ٌءانبو ..اذكه .مهدمحأ وه ءال ءاندمحم

 تيلتبا ينأل ًايصخش هتسرد اذه انآ ؛هتافلؤم يف همسا رَ هتاذ ىلع اهلمحو

 هتافلؤم يف همسا بتكي ناك وهف «ةليوط نينس قشمد يف كانه ةينايداقلا ةلداجمب

 مالغ ازريم فذحف «بلطملا دبع نب هللا دبع نب دمحأ مداخ يأ «دمحأ مالغ ازريم

 يمسا انأو انآ ينينعت ةيآلا هذه نأ سانلا للضي يكل دمحأ همسا لاقو دمحأ

 دمحأ همسا سيلو دمحم همسا نيملاعلل ةمحر ثوعبملا يبنلا دمحم امأ ؛دمحأ

 نولضي مهل مهخيش لالضإل ًامامتإو كلذلو «معن يأ ءهب نيللضملا مهوأ اذكه

 امنإو بلطملا دبع نب هللا دبع نب دمحأل نيبستتم اوسيل نويدمحأ مهنأب ملاعلا

 .باذكلا كلذ دمحأل

 نم مولعم وه ام نوركني مهنأل «لالضلا يف ًاقارغإ دشأو لب ةلزتعملاك ءالؤه

 ىلع ىفخي الو ءٌىنعم سيلو ًأظفل نكلو باتكلا لكب نونمؤي ةرورضلاب نيدلا

 هتاذب ًادوصقم سيل يهلإلا مالكلا نع ًالضف مالكلا لك يف ظفللا نأ ملعلا لهأ

 نمآ اذإ ةدئافلا امف «يناعملا بلاوق ظافلألا :لاقي امكو «يناعملل ةليسو وه امنإو

 اذهل ةلص ال ىنعم هلالض نم اهل جرختساو اهيلع رادو فل مثام ةيابام ٌنمؤم

 اونلعي مل نيذلا نآرقلا عم مهنأش ةلاضلا قرفلا لك اذكه «ينآرقلا ظفللاب ىنعملا

 .نآرقلاب نونمؤيو نوملسم مهنأ نوعدي نولازي ال امنإو مالسإلا نع جورخلا

 هصوصن نم ربثك يف نآرقلا ظافلأب نونمؤي ؛مهلاثم اذكه نويئايداقلا

 نع ميركلا نآرقلا يف انبر كلذ ىكح امك هعضاوم دعب نم ملكلا نوفرحي مهنكلو

 .دوهيلا

 ۲۸۷ یا



 ؛مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم دعب حوتفم ةوبنلا باب نأب ًالثم نودقتعي مه

 مكاو هللا َلوُسَر ْنِكَلَو# :نآرقلا يف ىلاعتو كرابت هلوق لثم نم مغرلا ىلع
 ركنأ امك نوركتي مهنكل نييبثلا متاخ هنأ نورکنی ال مه .(٠4:بازحألا)4َنيِّسيَّتلا

 سيل نييبنلا متاخ نولوقي مهف كلذ وحنو ةيهلإلا تافصلا اوركنأو ردقلا ةلزتعملا

 .مهتنيز وه وأ عبصإلا يف متاخلاك نييبنلا متاخ امنإو «مهرخآ هانعم

 ال هنأب «ةرتاوتملا ثيداحألا نم مهفقوم ام ..نآرقلا نم مهفقوم اذه ..بيط

 اوفرح امك هوفرح هليوأت اوعاطتسا ام ؟مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم دعب يبن

 .نآرقلل فلاخم اذه اولاقو ًافسن هوفسن اوعيطتسي مل امو «نآرقلا

 ةبطاخم ثيدح مالسلا هيلع هدعب يبن ال نأ تبثت يتلا ثيداحألا رهشأ نم

 يلع ىكبو «ةئيدملا يف ًايلع كرتو ًايزاغ كوبت ىلإ رفاس امنيح يلعل 4# لوسرلا
 «يدعب يبن ال هنأ ريغ ىسوم نم نوراه ةلزنمب ينم تنأ» :هلوقب مالسلا هيلع هسنآف

 .هدعب امأ .يعم يأ يدعب يبن ال ءًاديج هومتمهف ام نکل حيحص ثيدح اذه اولاق

 .يبن كانه هتافو دعب يأ

 .هعضاوم دعي نم ملكلا نوفرحي فيك رخآ لاثم

 ؟لود ءاكذ مهيف :ةلخادم

 لجو زع انبر ىكح كلذلو «ًادبأ ديفي ال لقع نودب ءاكذ نكل ءاكذ :خيشلا

 يفاّنُكاَم َلِقْحَت وأ ٌعَمْسَتاَنُك ول اوُلاََول نيكرشملاو رافكلا نع ميركلا نآرقلا يف

 .ءيش لقعلاو ءيش ءاكذلا كلذل :١٠2:كلملا)#ٍريعّسلا ٍباَحْضَأ

 ديشر ديسلا نع ملكتأ تنك ينعي ؛ًادج ًاليوط دارطتسالا تلعج انأ ءًاوفع

 ىلع هدر ببسب اهنم «تافارحنالا ضعب هنم تيأر نکل «هنم تدفتسا يننأو ءاضر

AA 
 يا



 ينايداقلا دمحأ مالغ ازريم نأ ةلطابلا مهيواعد نم نوعدي نوينايداقلاو «نيينايداقلا

 مكيف نلزنيل» «ةلطابلا مهليوآت نم ًاضيأ اذهو ثيداحألا يف هب رَّشبملا ىسيع وه

 هريدقت فوذحم فاضمب امنإو ىسيع دوصقملا سيل «ًالدع ًامكح ميرم نبا ىسيع

 !!ينايداقلا دمحأ مالغ ازريم ؟ليثملا اذه وه نم :نارودو فل ءىسيع ليثم

 مهيلع ةجحلا ميقي نأ عاطتسا ام هنأ رعش هنأك هللا همحر اضر ديشر ديسلا

 ناش نم ناك مالسلا هيلع ىسيع لوزن ثيداحأب كيكشتلاب الإ ةرهاق ةغماد ةجح

 ةبسنلاب انلق كلذل يدهم الو ىسيع الف ةينايداقلاب رثأتلا نم روهمجلا صلخي شيإ

 :هملعو هلضف عم هيلإ

 لبإلا دروت دعس اي اذكه ام لمتشم دعسو دعس اهدروأ

 هذه لك يف ليبسلا نأ بتكلاو تافلؤملا نم تبتك ام ضعب يف تبتك انأو

 صوصنلا مهف وه امنإو «ليطعتلا وخأ وه يذلا ليوأتلا وه سيل اهاوسو ةلثمألا

 ...يباجيإ وأ يبلس فارحنا يف اوعقي ال ىتح نيملسملا نمًاديج ًامهف

 لوزن ةيضق اهنم ؛:ةحيحصلا ةيمالسإلا دئاقعلا لك جلاعت نأ بجي اذه ىلع

 انيقتسا هنمو هللا همحر اضر ديشر ديسلا ىلع رمآلا لكشأ «مالسلا هيلع ىسيع

 رهزألا ءاملع نم ريثك ىلع لكشأو ثيدحلاو فلسلا يف جهنملا اذه نحن

 ؟اذامل «نامزلا رخآ يف مالسلا هيلع ىسيع لوزن ةديقع اوركنأ هلاثمأو توتلشك

 مهنم ريثك ؛ينايداقلا دمحأ مالغ اذهف ءةيوسيعلا اوعدا سانلا نم ًاريثك نآل اولاق

 خيراتلا يفو ءفورعم اذه يودهملا نادوسلا يف كانه مكراجو ءةيودهملا اوعدا

 .ةيوسيعلا ىعداو ةيودهملا ىعدا نمم ريثك يمالسإلا

 هيلع ىسيع لوزن ةديقع نم سانلا حّيرتب ءةلطابلا تاوعدلا هذه بابل ًادس اذإ

 مس



 .يدهملا جورخو مالسلا

 .هنم رشو هلثم أطخب أطخ ةجلاعمو ءأطخ اذه

 يتأي نأ ىشخأ ام ىشخأ انأ ءالؤه لاثمأ ىلع ًادر تبتك ام ضعب يف تلق انأ

 يعدي مهضعبف دعب اوهتنا ام ةنعارفلا نأل اهركنيف ةيهلإلا مهضعب هيف جلاعي موي
 ةيهولأ يف ام ءلطابلا لطبأ نم يهو «ىوعدلا هذه نم سانلا حيرنلف ءةيهولألا

 .ةحيحص ةقيرط هذه له ءةلكشملا تهتناو

 مهعبتو فلسلا اهب نمآ ةحيحص ةديقع ىسيع لوزن ..ًاريخأ لوقن نحن
 ثيداحأ يف الو ثيداحألا هذه يف سيل نكل «مهبر نم ىده ىلع فلخلا

 مهنيد ةزعلو مهمالسإل اولمعي ال نأ نيملسملا ىلع نأ مالسلا امهيلع يدهملا

 اذهب رعشي ام اهلك ثيداحألا هذه يف دجوي ال «يدهملا جرخيو ىسيع لزني ىتح

 هذه نيحلصملا ضعب ركنأ كلذلو ؛نيملسملا ضعب هيف عقو يذلا ئطاخلا مهفلا

 ةدئاف يف ام" «نيملسملا ةماع قيرط نم مهمعزب ةرثعلا اوحيزي ناش نم ثيداحألا

 ءردقلا نم نويربجلا مهف امك أطخ مهفاذه "يدهملا جرخيو ىسيع لزني نأ

 .ردقلا هعم اوركنأو ربجلا اوركنأ مث ةلزتعملا مهقفاوو

 مالسلا هيلع ىسيع يف تلزن يتلا ةحيحصلا ثيداحألا يف دجوي ال مادام

 «لمعن نأ انيلع بجي ًاذإ ءامهئيجم ىلع لكاوتلاب انرعشي ام يدهملا جورخ يفو
 مالسلا هيلع ىسيع لزن اذإو مهُدوقي دئاقل ةأيهم ضرألا دجو لزن نإ ىسيع نآل

 ىسيع عيطتسي ال فوس -هب ًانمؤم مالكلا اذه لوقأ انأ- مويلا مه امك نوملسملاو

 مهنم نيحلاصلا نيملسملا عمجي ءةليلو موي يف «ةظحل يف نيملسملا عمجي نأ

 ىلع ردقأ الو ملحأ يداقتعا يف نوكي ال فوس هنآل هتدايق لوح لاحلا ةعيبطب



 ىتح ةنس نيرشع هموق يف ثبل وهو ءا: دمحم انيبن نم هلوح سانلا بولق عمج
 اهلالظ تدتما مث هملعو هتوقب لجو زع هللا اهاذغ يتلا ةاونلا هذه دجوأ نأ عاطتسا

 هل تئيش دق ضرألاو الإ لزني هنأ روصتن ال نأ بجي «مالسلا هيلع ىسيع ًاذإف

 ىلع نيملسملا ضحت اهنأب جورخلاو لوزنلا ثيداحأ مهفن نأ يغبني ًاذإ .هلوبقل

 مهل ديعيل يدهملاو ىسيع اورظتني نأ ال رباغلا هدجم ىلإ مالسإلا ةداعإل لمعلا

 لاكشإ ال ؛يدهملا جورخو ىسيع ثيداحأ نم ةلكشملا اماذكه انما اذإ

 ًادج ةمهم ةطقن ةقيقحلا هذهو ءصوصنلا مهف ءوس نم يتأت لكاشملا ًامئاد ءًادبأ

 نع حيحصلا مهفلل مكايإو ًاعيمج انقفوي نأ لجو زع هللا لأسنو .ىرخأ صوصن

 يف مكيأر ام «يدهملا ثيداحأ يف ملكتي نودلخ نبا ..خيش اي :لاؤس

 ؟اهلك ةفيعض اهنإ لوقي ؟ىدهملا ثيداحأ

 سيل وه لي؛ثيدحلا ىف ًاصصختم سيل:لوقأ نأ تدرأ امو ؛ثيدحلاب ًاملاع

 .ثيدحلا ىف ًاملاع

 دجي يدهملا ثيداحأ لوح هخيرات ةمدقم يف وأ خيراتلا يف هتباتك أرق نم

 ريثك ىطخيف كلذلو «ضعبلا اذه ىف «ةحصلاب ًافارتعا ثيداحألا ضعب ىف كانه

 هب متعمس اذإ- رطق خيش مهنمو ةيضقلا هذه يف اوبتك نيذلا باتكلا نم

 ل



 .يواضرقلا :ةلخادم

 .اذه دومحملا ال :خيشلا

 .ريبكلا خيشلا هآ :ةلخادم

 لك فعض هنأ نودلخ نبا ىلإ وزعي نيح خيشلا اذهك ًاريثك ئطخي :خيشلا

 نبا ىلع رخآ أطخو لب يوبنلا ثيدحلا ىلع طقف سيل أطخ اذه «يدهملا ثيداحأ

 نم ًاريثك تفرص يتلا يه قئاقد عقاولا هيف ثيدحلا ملع مث «خرؤملا نودلخ

 رثكأ هعيطتسي ال دق ًابأدو ًادهج بلطتي هنأل ؛ثيدحلاب لاغتشالا نع ءاملعلا

 .لضفلاو ملعلا لهأ نم اوناك ولو سوفتلا

 مك ةيبدأ ةلاقم بتكي بتاكو ًايملع ًاثحب بتكي ملاع نيب ًالثم كل برضأ
 ؟امهنيب قرفلا

 .عساش قرفلا :ةلخادم

 هخم يف ةنوزخملا راكفألا ءةيبدأ ةلاقم بتكي يذلا ؛ًادج عساش :خيشلا

 ًاملظ سانلا اهيمسي يتلا بتكلا هذه عجاري نأ جاتحي ال «هملق اهب ليسي هركفو

 .جاتحي ام ءارفصلا بتكلا

 نيذلا نامزلا رخآ يف ةصاخ ٌةيملع ًةلاقم ررحيو بتكي نأ ديري يذلا امنيب

 ىلع اوعجاري نأ ةجاحب ءالؤه «مهرودص يف سيلو مهروطس يف انلاثمأك مهملع

 اولوقي- ربحشيو بتكي ءًادبأ ةعجارم ىلإ جاتحي ام بتاكلا كاذ امأ «تبثتي لقألا

 -دوسألا ملقلا اذهب ماشلا يف اندنع

 نيب ةبسنلا يه ؛بيدألا بتاكلاو :ملاعلا بتاكلا نيب اهتركذ يتلا ةبسنلا

14۲ 
 ہا



 تاعجارمو ربص ىلإ جاتحي ؛ملاعلاو ثيدحلا يف صصختملا ثدحملا ملاعلا

 هيمسي يذلا مسقلا نم يه ثيداحألا نم ًاريثك نآل ؟اذامل ءًادج ةريثكو ةريثك

 .هريغل نسح «هريغل حيحص ثيدحلا ءاملع

 نم اذهو- نسح ثيدح ام ثيدح يف لاق اذإ ًالثم يذمرتلاك ءاملعلا دحأ

 لاق اذإ «نيثدحملا نم ريثكو لب ءاملعلا رثكأ اهل هبتني ال يتلا فئاطللاو بئارغلا

 يف لاق اذإ ؟اذهب متعمسأ «فيعض هدانسإ :ينعي ؛نسح :ثيدح يف يذمرتلا

 .فيعض هدانسإ نأ ينعي نسح ثيدح:ام ثيدح

 ؟ةحصلا ةجرد ىلإ لصي مل :ةلخادم

 «فيعض هداتسإ :ينعي نسح ثيدح:ام ثيدح يف لاق اذإ لوقأ انآ ءال :خيشلا

 ريغ هدانسإ نأ ينعي «حيحصب سيل ينعي «كيف هللا كراب نالزغلا ةزفق زفقن امف

 اذه ينعي نسح ثيدح ام ثيدح يف يذمرتلا لاق اذإ :حيحصب سيل «نسح

 ىلع«حالطصا اذه ؟اذه فيك «فيعض هدانسإ يذمرتلا هنسح يذلا ثيدحلا

 نسح ثيدح ينعي امنإف بيرغ نسح ثيدح :رخآ ثيدح يف لاق اذإ ام فالخ

 .نسح :هلوق نم دارملا تددح بيرغ ةملك«هدانسإ

 هنتم نسح ينعي وهف «بيرغا ةظفل نع «نسحا ةملكلا هذه ىرع اذإ امأ

 قرطو دهاوش نتملا اذهل نأ هملع نم ؟نيسحتلا اذه ءاج اذامل ءهدانسإ فيعض

 .دانسإلا اذه نم هءاج يذلا فعضلا نم هب تقترا ىرخأ

 ثيدح ىلع ملعلا بلاط فقو اذإ :ثيدحلا ءاملع لاق كلذ لجأ نم ًاذإ

 زوجي ال اولاق ءاولاقو اولاق «فيعض ثيدح لوقي نأ هل زوجي لهف فيعض هدانسإ

 حيحص وأ هتاذل نسح رخآلا دانسإلا اذه نوكي نأ امإ رخآ دانسإ هل نوكي دق هنأل

 .هريغل ًاحيحص وأ ًانسح هدانسإ فيعضلا ثيدحلا اذه لعجي لقألا ىلع وأ هتاذل

ay 1 



 هدانسإ ثيدح لوقي امنإو«فيعض ثيدح اذه هنأب لوقلاب لقتسي الف كلذلو

 ام طيحم ثيدحلا ملع يف نكمتم ملاع لجر الإ مهللا اولاقف اوئثتسا مث ءفيعض

 نأ طقف هلثملف ؛دانسإلا اذه الإ ثيدحلا اذهل دجي مل مث ثيدحلا قرطب هللا ءاش

 .فيعض ثيدح اذه:لوقي

 .( 0: :575:15)و (0 7: ۱۲:۳۶ /5؟5) "روللاو ىدهلا"

 يدهملا ةديقع ركنأ نم تاهبش ضعب در باب ]11۰41

 تلغتسا يدهملا ةديقع نأ ةهبش :ىسيع لوزنو
 اهرباد عطق يغبنيف ًائيس ًالالغتسا

 :[مامإلا لاق]

 ةيودهملل نيعدملا ءالؤه ىلع ةمقنلا يف انكراشي نم [سانلا نم يأ]مهنمو

 رخآ يف يدهملا جورخ يف ةدراولا ةحيحصلا ثيداحألا راكنإ ىلإ ردابي هتكلو

 نيذلا ءاملعلا مالحأ هفسيو !! ةفارخو ةعوضوم اهنأ ةأرج لكب يعديو «نامزلا

 اذه ملع امو ! رارشألا نيعدملا كئلوأ رباد عطقي كلذب هنأ معزي ءاهتحصب اولاق

 ةالصلا هيلع ىسيع لوزن ثيداحأ راكنإ ىلإ مهب يدؤي دق بولسألا اذه نأ هلاثمأو

 يدجو ديرف ذاتسألاك مهضعبل عقو ام اذهو ! ةرتاوتم اهنوك عم ءاضيأ مالسلاو

 هناحبس برلا ةيهولأ راكنإ ىلإ مهب كلذ يدؤي لهف ءامهريغو ءاضر ديشر خيشلاو

 كئلوأ نتف نم ةمالسلا هللا لأسن !؟مولعم وه امك اهوعدا رشبلا ضعب نأل ىلاعتو

 هيلع «نيلسرملا ديس نع ةتباثلا ةحيحصلا ثيداحألل نيركنملا ءالؤهو «نيعدملا

 .ميلستلا متأو ةالصلا لضفأ

 .(7 0/8 /ه)"'ةحبحصلا"

4٤ 
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 هنم باب | ]

 :[ مامإلا لاق]

 دق يدهملا ةديقع نأ اوأر [يدهملا ةديقع ركنأ نمم يأ] مهنم ةفئاطو

 وأ :نيضرغملا نم ريثك اهاعداف ءائيس ًالالغتسا يمالسإلا خيراتلا ربع تلغتسا

 يدهم ةنتف اهرخآ نم ناك ؛ةملظم نتف كلذ ءارج نم ترجو «نيلوبهملا

 نوكي امنإ «نتفلا هذه رباد عطق نأ اوأرف ءيكملا مرحلا يف يدوعسلا (ناميهج)

 !ةحيحصلا ةديقعلا هذه راكنإب

 .(17/4)" ةحيحصلا"

 ىسيع لوزن ةديقع لوح ةهبشلا سفن در هنم باب ]

 :[مامإلا لاق]

 ةديقع ركني نم لثمك الإ [يدهملا ةديقع نوركني نيذلا يأ] ءالؤه لثم امو

 ثيداحألا يف اهركذ رتاوت يتلا نامزلا رخآ يف مالسلا هيلع ىسيع لوزن

 دقو «ينايداقلا دمحأ مالغ از ريم لثم ءاهاعدا ةلجاجدلا ضعب نآل ؛ةحيحصلا

 ةديقع ركنأ نم لك نأ عطقأ داكأو ءتوتلش خيشلاك ءةحارص العف مهضعب اهركنأ

 امو «نيبي ال ناك نإو ؛هناسل تاتلف نم كلذ رهظي مهضعبو ءًاضيأ اهركني يدهملا

 لجو زع هللا ةيهولأ لجر ركنأ ول امك الإ يدنع ًاعيمج نيركنملا ءالؤه لثم

 .# ركدم نم لهف# ! ةنعارفلا ضعب اهاعدا هنأ ىوعدب

 .(57/؟4)" ةحيحصلا"

 0 0 | ا ا اا



 هنم باب ]١5١11[

 :[مامإلا لاق]

 ةيودهملل نيعدملا ءالؤه ىلع ةمقنلا يف انكراشي نم [سانلا نم يأ] مهنمو

 رخآ يف يدهملا جورخ يف ةدراولا ةحيحصلا ثيداحألا راكنإ ىلإ ردابي هنكلو

 نيذلا ءاملعلا مالحأ هفسيو !! ةفارخو ةعوضوم اهنأ ةأرج لكب يعديو «نامزلا

 اذه ملع امو ! رارشألا نيعدملا كئلوأ رباد عطقي كلذب هنأ معزي ءاهتحصب اولاق

 ةالصلا هيلع ىسيع لوزن ثيداحأ راكنإ ىلإ مهب يدؤي دق بولسألا اذه نأ هلاثمأو

 يدجو ديرف ذاتسألاك «مهضعبل عقو ام اذهو ! ةرتاوتم اهنوك عم ءًاضيأ مالسلاو

 هناحبس برلا ةيهولأ راكنإ ىلإ مهب كلذ يدؤي لهف ءامهريغو ءاضر ديشر خيشلاو

 كئلوأ نتف نم ةمالسلا هللا لأسن !؟مولعم وه امك اهوعدا رشبلا ضعب نأل ىلاعتو

 هيلع «نيلسرملا ديس نع ةتباثلا ةحيحصلا ثيداحألل نيركنملا ءالؤهو «نيعدملا

 . ميلستلا متأو ةالصلا لضفأ

 .(۲۷۸ /ه)"ةحبحصلا"

 طيبثتلا ىلإ يدؤت يدهملا ثيداحأ نأ ةهبش در باب 1

 لكاوتلاو

 :[ مامإلا لاق]

 يف باوصلا نع اوفرحنا دق مويلا نيملسملا نم ًاريثك نأ ملسملا يخأ اي ملعا

 جورخب الإ موقت نل مالسإلا ةلود نأ هسفن يف رقتسا نم مهنمف ؛عوضوملا اذه

 ةصاخبو ةماعلا نم ريثك بولق يف ناطيشلا اهاقلأ ةلالضو ةفارخ هذهو ! يدهملا

 يه لب ءاقلطم كلذب رعشي ام يدهملا ثيداحأ نم ءيش يف سيلو «مهنم ةيفوصلا

15١ 
 يا



 هفصوو «هتيب لهأ نم لجرب نيملسملا َرَّشَب ةا يبنلا نأ نع جرخت ال اهلك

 ةقيقحلا يف وهف :مانألا نيب لدعلا رشنبو مالسإلاب مكحي هنأ اهمهأ ةزراب تافصب

 نأ امكف آله هنع حص امك ةنس ةئام لك سأر يف هللا مهثعبي نيذلا نيددجملا نم

 كلذكف «نيدلا ديدجتل هب لمعلاو ملعلا بلط ءارو يعسلا كرت مزلتسي ال كلذ

 هللا مكح ةماقإل لمعلاو دادعتسالا كرتو هيلع لكاوتلا مزاتسي ال يدهملا جورخ

 نم ًايعس مظعأ نوكي نل يدهملا نإف :باوصلا وه سكعلا ىلع لب ءضرألا يف
 ؛مالسإلا مئاعد ديطوتل لمعي وهو ًاّماع نيرشعو ةثالث لظ يذلا 4 دمحم انيبن

 ًاعيش نيملسملا دجوف مويلا جرخ ول يدهملا لعفي نأ ىسع اذامف هتلود ةماقإو

 نأ عاطتسا امل ! ًاسوؤر سانلا مهذختا - مهتم ليلقلا الإ - مهءاملعو ءًابازحأو

 تحتو «دحاو فص يف مهعمجيو مهتملك دحوي نأ دعب الإ مالسإلا ةلود ميقي

 اعم لقعلاو عرشلاف ءهب ملعأ هللا ديدم نمز ىلإ جاتحي كش الب اذهو «ةدحاو ةيار

 «يدهملا جرخ اذإ ىتح «نيملسملا نم نوصلخملا بجاولا اذهب موقي نأ نايضتقي

 «مهبجاوب مه اوماق دقف جرخي مل نإو ءرصنلا ىلإ مهدوقي نأ الإ ةجاحب نكي مل
 .4ُهَلوُسَرَو ْمُكَلَمَع هللا ىَريَسف أوُلَمْعا لفقر :لوقي هللاو

 ةفارخ هنأ ةماعلا نع هانيكح ام نأ ملع نم - ةصاخلا ضعب مهيفو - مهنم و

 لوق دح ىلع ءاهراكنإ ىلإ ردابف «يدهملا جورخ ةديقعل ةمزال اهنأ مهوت هنكلو

 نيذلا ةلزتعملا لثمك الإ مهلثم امو ! " ءادلا يه تناك يتلاب ينوادو " :لاق نم

 كلذب مهف !! ربجلا هنم اومزلتسا نيملسملا نم ةفئاط نأ اوأر امل ردقلا اوركتأ

 ! رجلا ىلع اوضقي نأ اوعاطتسا امو «هداقتعا بجي ام اولطبأ

 ,(؛"-4؟/4)"ةحبحصلا"
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 هيلع ىسيع لوزنو يدهملا جورخب ناميإلا له باب 1
 بابسألاب ذخألا مدعو لساكتلا ىلع ثععبي مالسلا

 :[مامإلا لاق]

 هجو يف هتلود ةماقإو مالسإلل لمعلا اوكرتي نأ مويلا نيملسملل زوجي ال
 ًاسأي ؛مالسلاو ةالصلا امهيلع ىسيع لوزنو يدهملا جورخل مهنم ًاراظتنا ؛ضرألا

 نإف لطاع سأيو «لطاب مهوت اذه نإف !امهلبق نكمم ريغ كلذ نأ ًامهوت وأ ؛مهنم

 هجو يف هل ناطلس الو مالسإلل ةدوعال نأ انريخي مل او هلوسر وأ ىلاعت هللا

 نوملسملا ذخأ اذإ امهلبق كلذ ققحتي نأ زئاجلا نمف ءامهنامز يف الإ ضرألا

 ْتَيُيَو ْمُكْرْْنَيَهللا اوُرُصْنَت ْنِإ# :ىلاعت هلوقل ؛كلذل ةبجوملا بابسألاب

 «ٌريِزَع یو هللا نإ هُرْضْنَي نم لا ن رض نوا :هلوقو «”:دمحم»#ْمُكَماَدُقَأ

 .(٠٤:جحلا)

 ةلتاسألا ضعب تلمح يتلا بابسألا ىوقأ نم مهوتلا اذه ناك دقلو

 امهيلع ىسيعو يدهملا ثيداحأ راكنإ ىلع نيرصاعملا ٍباّتُكلاو نيدشرملا

 اهيلع لكاوتلل ةاعدم نيمهوتملا دنع اهنأ اوأر امل - اهرتاوتو اهترثك ىلع - مالسلا

 :نيهجو نم أطخلا دشأ كلذ يف اوؤطخأف !اهلجأ نم مالسإلا زعل لمعلا كرتو

 ثيداحألا كلت هردصم نأ رابتعا ىلع ؛مهوتلا اذه ىلع مهورقأ مهن :لوألا

 ! اهراكنإ ىلإ اوردابي مل الإو ؛اهيلإ راشملا

 ؟روكذملا مهوتلا اوجلاعي نأ مهيلع يغبني فيك اوفرعي مل مهنأ :رخآلاو

 كلذ يف مهلثم امو ءاهلوح نم ةئطاخلا ميهافملا لاطبإو «ثيداحألا تابثإب كلذو

 اومهف هب نيتمؤملا ضعب نأل ؛هرشو هريخ ردقلاب ناميإلا ةديقع ركنأ نم لثمك الإ

554 
 يا



 مهفلا اذه ناك املو «رايتخا الو هل بسك ال فّلكملا نأو ءربجلا همزال نأ هنم

 ًاضيأ - مهمهوتل ؛ًاضيأ ردقلا ُةَعَم اوركنأ مهنكلو «هراكنإ ىلإ اوعراس ةهادب ًالطاب

 مث ءروكذملا مهوتلا يف مهتطخ يف مهوقفاوف رجلا ينعي هنأ - نيمهوتملا عم
 مهنأ الولف ! هسفن ردقلا مهراكنإ وهو - لوألا نم ًارارف -رخآ أطخ مهيلع اوداز

 ! هوركنأ ام ربجلا هنم مهمهف يف مهوكراش

 امل مهنإف ؛باَتُكلاو ةذتاسألا نم هيلإ راشملا ضعبلا هعنص ام نيع وه اذهو

 اورداب ؛ىسيعو يدهملا ثيداحأ ىلع - مهنم ًاليلق الإ - نيملسملا لكاوت اوأر

 مل مهنأل ؛ًائيش اوعنصي ملف ! روكذملا لكاوتلا نم مهمعزب مهصيلختل اهراكنإ ىلإ

 مهراكنإ يف ىده ىلعاوناك مهالو ؛ةهج نم كلذب مهصيلخت اوعيطتسي

 .ىرخأ ةهج نم ةحيحصلا ثيداحألل

 لدتال ام ثيداحألا هذه نم نومهفي نيذلا - نيركتملا ءالؤه نأ ةقيقحلاو

 اوعمج دق - هنم ًاصّلخت اهراكنإ ىلإ نوردابي كلذلو «موعزملا لكاوتلا نم هيلع

 مهفلا نأ اوفرع مهنكلو ! صتلاب رفكلاو «مهفلا يف لالضلا :نيتبيصملا نيب

 سكعو !هنم كلذ اومهف يذلا صتلا راكنإب هوركنأف ؛هسفن يف لالض روكذملا

 «لالضو ىده نيقيرفلا نم لك عمف «روكذملا مهفلا عم صنلاب اونمآف ؛ةماعلا كلذ

 صنلاب ناميإلاب كلذو ؛امهدنع يذلا لالضلا ذبنو ءامهنم لك ىدهب ذخألا قحلاو

 .ىطاخلا مهفلا كلذ نود

 ةهج نم ةهّبشملاو ؛ةهج نم ةلزتعملا لثمك الإ ءالؤهو ءالؤه لثمامو

 ىلإ مهب تدوأ ةلطاب ليوآتب تافصلا ثيداحأو تايآ اولوأت نيلوألا نإف :ىرخأ

 هيف عقو يذلا هيبشتلا نم مهرارف الإ كلذ ىلع مهلمح امو ءةيهلإلا تافصلا راكنإ

 تايآ نم هيبشتلا مهف يف ةهّبشملا اوكراش مهسفنأ ةلزتعملا نأ ةقيقحلاو «ةهّبشملا

qa 



 ؛ًاضيأ لطاب وه يذلا ليوأتلا قيرطب هيبشتلا راكنإب مهنع اوقرتفا مهنكلو «تافصلا

 اذه يفاوعقي ملف ةهّيشملا امأو «ةيهلإلا تافصلا راكنإ نم هنم مزل امل هيبشتلاك

 درو ؛ءالؤهو ءالؤه باوص نيب عمجلا قحلاو «هيبشتلا ىلع اوتبث مهنكلو «لطابلا

 ةْيَم هِلْثِمَك َسْيَل :ىلاعت لاق امك ؛هيزنتلاو تابثإلاب كلذ ؛ءالؤهو ءالؤه لطاب
 .(١1:ىروشلا)#ريِصَبلا ٌعيِمّسلا رهو

 اهيف بجاولا نإف ؛اهريغو مالسلا هيلع ىسيع لوزن ثيداحأ يف لوقأ كلذكو

 دادعتسالاو لمعلا كرت نم ؛اهنم نومهوتملا همهوت ام ذرو ءاهب ناميإلا وه امنإ

 باوص نيب انعمج دق نوكن كلذبو «ناكمو نامز لك يف هب مايقلا بجي يذلا
 .ناعتسملا هللاو . ءالؤهو ءالؤه لطاب انددرو ؛ءالؤهو ءالؤه

 .(7-88ص)"' لاجدلا حيسملا ةصق"

 هلم باب ١ ١[ هز

 ةايحلا فانئتسال لمعلا يف عرشلا مكح وه ام :لئاسلا لوقي :لاؤس

 اهمهفي ثيداحأ كانه نأ :ًاملع ؟كلذ قيقحتل لثمألا ليبسلا ةفرعم عم .ةيمالسإلا

 وه امف ءيدهملا ثيداحأ :يهو لمعلا اذه نع دوعقلا ينعت اهنأ ىلع ضعبلا

 ؟ًاريخ هللا مكازج كلذ يف مكيأر

 فقاومو «مالسلا هيلع يدهملا ثيداحأ لوح ةرم نم رثكأ انبتك دقل :باوجلا

 .فالتخالا دشأ كلذ يف نوفلتخم مهنإف نامزلا اذهو رصعلا ءاملع

 ةنسلاو باتكلا نم ليلدلا هيلع ماق امب نوكسمتي نولازي ال نيذلا ءاملعلا امأ

 بيرال قح يدهملا جورخ نأب هلل دمحلاو نودقتعي نولازي ال مهف ؛ةحيحصلا

 ؛هجورخ نم دبال رخآ ًاصخش كانه نأ ريكذتلا نم ةبسانملا هذهب دبال نكلو «هيف

 اج
 ب ہا



 مالسلا هيلع ىسيع نإف ؛مالسلاو ةالصلا هيلع ىسيع وهو يدهملا عم يقتليسو

 يف نايقتلي نيلجرلا ثيداحأ نم لك ناك نإو «يدهملا ثيداحأ نم ىوقأ هثيداحأ

 ىفخي ال امك يدهملا ثيداحأ نم حصأ مالسلا هيلع ىسيع ثيداحأ نأ الإ ةحصلا

 ثيداحأ نأ ثيدحلا لهأ نيب قفتملا نم هنأل ؛ثيدحلا يف ملعلا لهأ ىلع كلذ

 دجوي «مالسلاو ةالصلا هيلع يدهملا ثيداحأ :نيقيلا ملع تغلب «ةرتاوتم ىسيع

 لوصولا ينمهي ال انأو ؟ال مآ ةبترملا هذه تغلب له ءاملعلا ضعب نيب فالخ كانه

 ىلإ تلصو أضيأ يدهملا ثيداحأ نإ :يأ اهيلإ ليمأ تنكأ نإو «ةبترملا هذه ىلإ
 نأو ؛:ةحيحص يدهملا ثيداحأ نأ ملعي نأ ملسملا يفكي ينكلو «ةبترملا هذه

 ىسيع لوزنبو «يدهملا جورخب داقتعالا فلس نع ًافلخ اوثراوت نيملسملا ءاملع

 .مالسلا امهيلع

 نأل ؛ىسيع ركذي نأ ىلوألا ناكو «يدهملا ركذ لاؤسلا نأل اذه تلق :ًاذإ

 ىسيع ثيداحأل قرطتلا باب يل حتف لاؤسلا اذه كلذلف «ىوقآ ىسيع ثيداحأ

 .مالسلاو ةالصلا هيلع

 .اهيف جوعال ىح ةديقعلا هذه نإ :انلق

 نيقباسلا ءاملعلا تاساردب نومتهي ال نمم رضاحلا رصعلا يف ءاملعلا ضعب

 حيحصتب قلعتم اهنم ناك ام وأ ؛ثيداحألا حيحصتب قلعتم اهنم ناك ام ًءاوس

 جورخ نوركتي رضاحلا رصعلا ءاملع نم ريثكف :ثيداحألا ىلع ةينبملا دئاقعلا

 .مالسلاو ةالصلا هيلع ىسيع لوزن :ًاضيأ اوركنأف مهضعب الغ لب يدهملا

 ًاباوج هميدقت نم دون ام رادقمب الإ ةلأسملا هذه يف ليصفتب ضوخلا ديرأ ال

 .لاؤسلا اذه نع

ل
ا
 



 نوؤكتي نيملسملا ةماعاودجو «حالصإلا نوعدي نيذلا نيرصاعملا نم ريثك

 ةدئاف يف ام :نولوقي مالسإلل لمعلا كرت يف :حضوأ ةرابعبو ؛يمالسإلا لمعلا يف

 نم ريثك دقتعي اذكه «مالسلا هيلع ىسيع لزني وأ يدهملا جرخي امنيح الإ لمعلل

 الو هنأل ؛اهيف عقي نأ ملسملل زوجي ال يتلا سأيلا ةبترم ىلإ اولصو :يأ سانلا

 يف (۷۸:فسوي) 4نوُرِفاَكْلا ُمْوَقْلا الإ هللا حور نم سايل هل هلا حْور نم اوشا

 00 1 .ميركلا نآرقلا

 «نيملسملا ريهامج ىلع ًارطيسم سأيلا اذه نيحلصملا ضعب دجو املف
 نأ اوئظف «يدهملا جورخو ىسيع لوزنب مهناميإ وه سأيلا اذه ببس نأ اودجو

 ةعامج اي :سانلل لوقي نأب نيتحيحصلا نيتديقعلا نيتاه راكنإب نوكي حالصإلا
 نوئطخم مهو نيقيلا قيرطلاب ةتباث يه ام مالسلا هيلع ىسيع لوزن ةديقعف اولمعا

 :ةحيحص ريغ يهو ةيعيش ةديقع اذه يدهملا جورخ نإف اولمعا ءأطخلا دشأ

 يف ىنعملا اذه نم ًائيش انبتكو ًاراركتو ًارارم انلقف :نوئطخم كلذ يف مه كلذك

 يف جاهنملا اذه ىلعو «لاونملا اذه ىلع حالصإلا نوكي ال :انلق تافلؤملا ضعب

 رارمتسالا جهنملا اذه نآل ؛ةديقع نم اهيلع ينب امو ةحيحصلا ثيداحألا راكنإ

 ام اوركنأ ةلزتعملا نأل ؛كلذ ءأميدق يضاملا لازتعالا ىلإ هباحصأب يدؤيس هيلع

 ءردقلا اوركنأ ؟هوركنأ يذلا ام يدهملاو «مالسلا هيلع ىسيع ةديقع نم رطخأ وه

 نوملعت امك ةديقع يهو «ةنسلاو باتكلا يف تباث ردقلا نأ عم ردق ال :اولاقف

 ال :ةلزتعملا تلاق هرشو هريخ ردقلابو هلسرو هبتكو هتكئالمو هللاب نمؤت نأ :ًاعيمج

 اوسيل ًارافك اوسيل لاحلا ةعيبطب مهو ةلزتعملا لمح يذلا ام انسرد اذإ نحنف ردق

 ؛نولاض نوملسم مهنإ :مهنع لوقن نأ عيطتسن ام لك مالسإلا نيد نع نيدترم

 يف رسلا انسرد اذإ اننكل يهلإلا ردقلل مهراكنإ :اهنم ةيعرش قئاقح اوركنأ مهنأل

۹ 
 يا



 جورخ ةديقعل مويلا نيرصاعملا ضعب راكنإك هاندجو يهلإلا ردقلل مهراكنإ

 نم اومهف نيملسملا نم ًاريثك نأ اودجو ؟فيك مالسلا هيلع ىسيع لوزنو يدهملا

 هتيصعم يف وأ «هلل هتعاط يف ًاريخم سيل ناسنإلا نأو «ربجلا ينعت اهنأ ردقلا ةديقع

 لقعلا ىضتقم كلذو ةنسلاو باتكلا يف ًاصوصن اودجو كش الب مهو ءهايإ

 .ناعمتجي ال نادض فيلكتو ربج ناسنإلا يف عمتجي ال هنأ :ميلسلا حيحصلا

 زع انبر نإ نكمي الف ءربجلا ردقلا ىنعم ناك اذإ :ًاذإ :اولاقف اورظن ةلزتعملاف

 ةديقع ةديقعلا هذه :ًاذإ :هبذعي ؟اذام نيدعبو ؛هيصاعم ىلع ناسنإلا ربجي لجو

 .ةلطاب

 عم يقتلن امك ةلطاب ةديقع ربجلا نأب :مهلوق يف ةلزتعملا عم يقتلن نحن

 لمعلا مدعو «ىسيع لوزنو يدهملا جورخ ىلع لاكتالا نأب نيحلصملا كئلوأ

 ةلزتعملا كئلوأ عم الو «ءالؤه عم ال يقتلن ال اننكلو ءةلطاب ةديقع :ًاضيأ مالسإلل

 ثيداحألاب اهضعبو :ةئسلاو باتكلاب اهضعب تتبث ةحيحص دئاقع نم اوركنأ اميف
 .ةرتاوتملا ةحيحصلا

 لب ؛ثيداحألا اولوأت امك ردقلا ىلع صنت يتلا تايآلا اولوأت ةلزتعملاف

 يهلإلا ردقلا راكنإ وهو ردقلا يف اوعقوف ءاهليوأت مهعسياال امنيح اهضعب اوركنأو

 .انركذ امك ةنسلا يفو نآرقلا يف تبث يذلا

 دعس اياذكه ام :مويلا نيحلصملا ءالؤهل لوقن امك ةلزتعملل نحن لوقنف

 قئاقح راكنإب حالصإلا نوكي ال حالصإلا نوكي ةعامج اياذكه ام «لبإلا دروت

 صوصنلا كلتب حيحصلا مهفلا نيملسملا ميهفتب حالصإلا نوكي امنإو ؛ةيعرش

 لوزن تابثإ ىلع ًامئاق اهنم ناك ام وأ ءردقلا تابثإ ىلع ًامئاق اهنم ناك ام ًءاوس



 .مالسلا امهيلع يدهملا جورخو ىسيع

 اليل مهوعدي وهو ءةنس نيرشعو ثالث هموق يف ثكمؤ## يبنلا نإ :لوقنف

 .ةرونملا ةنيدملاب ةيمالسإلا ةفالخلل ةاونلا عضي نأ عاطتسا ىتح ًاراهن

 ىسيع وأ يدهملا نم هئيجمب انرشب ام رظتنن الآ نيملسملا رشعم انيلع نحنف
 نيملسملا نم تاعامج كانه نأ :ًامامت نحن رعشن نآلا عقاولا نآل ؛لمعن نأ انيلع

 ءادعأ مهب دهاجيو مهيديأب لخأي ًادئاق نورظتني مه يمالسإلا ملاعلا يف نوقرفتم

 ؛دئاقلا حلصملا ناسنإلا اذه مهصقني مهف «ناكم لك يفو ؛نامز لك يف مالسإلا

 ذخأو «ىسيع وأ يدهملا :وهو «هب رشبملا اذه ءاج اذإ :نآلا يعم اوروصت نكل

 «يمالسإلا ملاعلا يف نوقرفتملا نوحلصملا مويلا لعفي امك نيملسملا نيب حلصي

 هبشت ةايح هل ناك نإ الإ هتايح يضقنتس ؟هذه حالصإلا ةيلمع يف لضيس مكف

 نيملسملا حالصإ يف هتايح يضقنتس «هب رشبن مل اذهو «مالسلا هيلع حون ةايح

 .[عاطقنا ....] مالسإلاب لمعلا ىلع مهلمحو «حيحصلا مالسإلا مهميهفت

 ىلع بابكنالا :وه يمالسإلا ملاعلا ةفآ نم نأ :ًانيقي ملعي نحن :ًالثم لوقن

 .ايندلا

 ليحلا ىندأب ابرلا نم لجو زع هللا مرح ام لالحتسا :بايكنإلا اذه راثآ نمو

 وأ يدهملا جرخ اذإ نكمي سانلا ءالؤه لثمبأ «تامرحملا نم كلذ ريغ نع ًالضف

 ىلع :ًاذإ ؛ال :باوجلا ؟رافكلا مهب وأ رافكلا هب دهاجي نأ مالسلا هيلع ىسيع لزن

 ًاحيحص ًامهف ًالوأ مالسإلا مهفب اولمعي نأ مالسإلا دالب لك يف ةفاك نيملسملا

 وأ يدهملا ءاج اذإ ىتح ءًايناث مهيرارذو مهيلهأ يفو مهسفنأ تاوذ يف هوقبطي نأو

 .ليوطلا نمزلا اذه هدسفأ ام حالصإ ىلإ ةجاحب اوسيل موقلا دجو ىسيع لزن

 )٠۰٠١:٤٦:۳١/۲۱۸( "رونلاو ىدهلا"

 ہا ٤



 مالسلا هيلع ىسيع لوزن لوح ةهبش در باب /3]

 ثيدح وأ مالسلا هيلع ىسيع لوزن يف نولوقي ءاملعلا ضعب يف :لاؤس

 مالسلا هيلع سيع هنأل .ساسأ هل سيلو فيعض ثيدح اذه :اولاق ءلاجدلا حيسملا

 «ةمايقلا موي ىلإ ةبناث دوعي نل .ضرألا ىلع شاع نئاك وأ ناسنإ يأ ةافو دعب ينعي

 َكِيِفَوَتُم نإ ىَسِيِع ايل :لوقيب اهيف اودهشتسا ةيآ يفو «ةيناث ضرألا ىلع دوعي نل
 .ةيآلا رخآ ىلإ (25:نارمع لآ)# ...َإ َكَعِفاَرَو

 ؟هتافو دعب لؤني هدب فيكف «یسیع ةافو لصح هانعمف

 ىلع ةدهعلاو مالكلا اذه نولوقي نيذلا نأ ةحارص لكب باوجلا .معن :خيشلا

 .لقانلا تنأ «كيلع ةدهعلا ينعي تنأ يأ يوارلا

 ملسملا ملاعلا هنأل ؟اذامل ؛ءاملعب اوسيل مالكلا اذه مهنع لقنت نيذلا ءالؤهف

 ام هللا لوسر لاق هللا لاق دعب «بیط هللا لوسر لاق :هللا لاق ؟هملع خاب نیآ نم

 ؟.حلاصلا فلسلا لاق الإ اندنع

 انفلس هيلع ناك ام ىلع هثيدح يف هيبن لاق امو «هباتک يف هللا لاق ام مهفن فيك

 هَل بَ ام دعب نم َلوُسَّرلا قاسي نمو :ةيآلا تركذ ينأب مكركذأ ًافنآو «حلاصلا

 ْتَءاَسَو َمَّنَهَج ِهِلْضْنَو لوا هلو َنِنِمْؤُمملا ليس َرَْع عير ىدا
 وه له «سانلا كئلوأ نع هتيكح يذلا لوقلا اذه نآلاف «(١٠٠:ءاسنلا) ارم

 ةعبرألا ؟ةعبرألا ةمئألا ليبس وه له ؟فلسلا ليبس وه له ؟نينمؤملا ليبس

 .هللا ءاش ام نيملسملا ءاملع ءانركذ امك نيعبرألا ءرشع

 :نيلجر دحأ ليبس اذه :نيئمؤملا ليبس اذه سيل :لوقأ

ل
ا
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 نأو سدي نأ ديري نينمؤملا نيب سوسدم رفاك امإو «لهاج هنكل ملسم امإ
 نإ ؟يه وش ءاهتيكح تنأ يتلا ةفسلفلا هذه لثم «ةفسلفل نيملسملا دئاقع دسفي

 وش :ناسنإلا اذهل لوقن نحن ...(١٠:نارمع لا ٌكُحِفاَرَو ٌكِيْفَوَتُم نإ :لاق هلل

 ءال :باوجلا ؟ًامتح توملا ينعت ةيبرعلا ةغللا يف ةافولا له ؟كيفوتم ينإ ىنعم

 ؟ال الو حص .مونلا ىنعمب يتأت ةافولا هنأل

 .حص :ةلخادم

 .(٠٠:مامئألا)# راهتلاب مترج ام ُمَلْميَو للاب مكاوي يلا وهو :خيشلا

 ...(4؟:رمرلا) ألا یر هلا :ةلخادم

 سيل ةافولا صنف ءًاضعب اهضعب رسفي ميركلا نآرقلا يف تايآلا «هويأ :خيشلا

 نمل (ه0:نارمعلا) 4 َكِّفَوَتُم يإل :اهدعب ام اهرسفي ةبآلا انهو «توملا ىنعمب

 وه نم «ىسيع اي كيفوتم ينإ :حرشلا ليبس يف نحن انيلخ نذإ «ىسيعل ؟باطخلا
 يأ:ىسيعل ؟باطخلا نمل (ه8:نارمع لإ ٌكَعِفاَري «هدسجو هحورب ؟ىسيع

 .كدسجو كحورب

 ًاتطخم كلذ يف ناك نإو ًافنأ ركب وبأ اهركذ يتلا ءارسإلا ةيآ يف ىلاعت هلوقك

 نيثدحملاو ىمادقلا نيرسفملا ضعب اولاق (1:ءارسإلا)4وِدْبَعِب ىَرسَأ يِذَلا َناَحْبْس#
 َناَحْبُسل :لاق ملعلا لهأ مهيلع در «دسجلاب سيلو حورلاب ناك ءارسإلا يخأ اي

 هحورب ىسيع كلذك «هدسجبو هحورب وه :دبعلا «(1:ءارسإلا)(وِدّبَعِب یر يِ

 كحورب كضباق :يأ «(١٠:نارمع لآ 4 َكََِوتُم يإل :هل لاق املف «هدسجبو

 يبرعلا ىنعملا اذه ديؤي ؛كدسجو كحورب تنأ امك :يأ كعفارو ؛كدسجو

 لاق ءاهضعب يف لوقي مالسلا هيع لوسرلا نع ةرتاوتم ثيداحأ «نيبملا حضاولا

a 
 يا



 ًامكح ميرم نب ىسيع مكيف نلزنيلا :حيحصلا ثيدحلا يف مالسلاو ةالصلا هيلع

 لبقي ال ىتح لاملا ضيفيو ةيزجلا عضيو «ريزتخلا لتقيو «بيلصلا رسكيف «ًالدع
 ."0اهيف امو ايندلا نمًاريخ مهدحأل ةدجسلا نوكت ىتح «دحأ

 :ةقباسلا ةيآلا يف روكذملا عفرلا اذه نأ مالسلا هيلع لوسرلا دكأ نذإ

 عفري نأب مركملا عوفرملا اذه نأ وهو ؛ةمئاخ هل ؛(00:نارمع لآ لإ َكَعْفاَر#

 رخآ ىلإ ريزنخلا لشقيو «بيلصلا رسكيف :ًالدع ًامكح نلزنيل هحورو هدسجب
 .ثيدحلا

 نيذلا ىراصنلا ءالؤهل تبثيل لزنيس ؛ءامسلا يف يح مالسلا هيلع ىسيع نذإف

 نم هنم لضفأ ًادمحم نأو ؛ةهج نم دبع هنأ ىلاعتو كرابت هللا نود نم ًاهلإ هوذختا

 ثيدح يف ءاج ىتح «هتمأ دارفأ نم ًادرف نوكيو «ةعيرشلا مكحيس هنأو ءةيناث ةهج

 ىلع قشمد يقرش ءاضيبلا ةرانملا دنع ميرم نب ىسيع لزني» :لاق هنأ حيحصو رخآ

 ةالص يف لزني امنيح «رخآ ثيدح يف ؛"”ملسم حيحص يفاذه «نيكلم يحانج

 فورعملا ؛يدهملا هللا دبع نب دمحم ؛يدهملا دمحمل ةالصلا تميقأ دقو رجفلا

 هيلع ىري املف «هل رجفلا ةالص تميقأ .هللا دبع نب دمحم :همساو «يدهملاب

 يبن وه يللا ىسيع متأيف ءةمألا هذهل هللا ةمركت ءال :لوقيف ءهمدقي لزن دق مالسلا

 ةمأ دارفأ نم درف وه يذلا يدهملاب يدتقي ءهب اورفك نيذلا دوهيلاو ىراصنلا

 . لاب لوسرلا

 .(۷۷٠۷مقر) "عماجلا حيحص" (1)
 )€ ١؟مقر) "ملسم حيحص" م .0/650) مقر (5)

 ا



 ينالقسعلا رجح نبا طظفاحلا لوقي كلذلو ؛ةحيحص اهلك ثيداحألا هذه

 رخآ يف مالسلا هيلع لوزن ةديقع نأ :ثيدحلا ملعب نيفراعلا نم هلاثمأ نم ريثكو

 نوكي نكممو ًاحيحص نوكي نكمم درف ثيدح شُم ؛ةرتاوتم اهثيداحأ نامزلا
5 

 بعتأ ام نودبو ياه ةظحللا يف انآ ءنآلا عمست امك قرط نم ءاج ثيدح

 مكل عمجي نأ ناسنإلا دارأ ولف ءفياش ؛«ثيداحأ ةثالث مكل تركذ ...يخم

 .خلا ...دحاو قيرط نم رثكأ هل ةباحصلا

 نم عونلا اذه نأ اذه ىنعم «فيعض ثيدح هنإ :ثيدحلا اذه نع لاقي فيك

 .ثيدح مهدنع تبعي نأ نكمي ال سانلا

 ؟ةرانملا ةملك ءةرانملا ينعتب شيأ ءةرانملا سب يديس اي :ةلخادم

 .ةمالع :ةلخادم

 .كيف هللا كراب :ةلخادم

 جد 1٨:06۳ /ه99)و ٠( 0:00:4۹ /۲۸) "رونلاو ىدهلا"

 ہا



 مهلطاب ىلع درلاو ةيوسيعلاو ةيودهملا يِعَّذُم ركذ

 مسد





 ةيوسيعلاو ةيودهملا يعدم نم لالضلا لهأ ضعب ركذ باب ۷]

 يف ةيرق وأ ةدلب ىلإ نوبستتي ةينايداقلا اهمسا ةفئاطب نوعمست مكتأ دبال

 ًايفوص ناك نكل «ملاع ةيفوصلا نم لجر جرخ انه نايداقب ىمست ناتسكابلا
 يف هلوزنب رّشبملا ىسيع هنأب ىعدا مث «يدهملا هنأب :ًالوأ ىعداف ةقيرط بحاص

 ةقيقح :همسا ةيبرعلا ةغللاب عوبطم باتك هلو «هيلإ ىحوي هنأ ىعدا مث «نامزلا رخآ
 هللا ىلع ىرتفاو بذك يذلا يبنلا اذه نم ًادج ةبيجع تايرفك كانه هلو «يحولا

 .لجو زع

 دمحأ مالغ هوبأ هامس يذلا همسا ناكو دمحأ همسا نأ معزي ًالثم كانه لوقي

 دمحم انيبن :انه دمحأب دوصقملاو دمحأ مداخ :يأ مهتغل يف دمحأ مالغ ةمجرت

 يف ىقرت امل مث ؛همداخ :يأ دمحأ مالغب ًاكربت هومس ديلولا اذهو السلا هيلع

 هيلإ ىحوأ لجو زع هللا نأب معز مث «دمحأ :همسا يقبو مالغ ةملك فذح لالضلا

 ينم تنأ دمحأ اي :هل هللا لاق ؟هيف لوقي اذام يحولا ةقيقحب فورعملا باتكلا كلذ

 هللا ديحوت ةلزنمب وه ديحوتلا :ينعي «يديرفت ةلزنمب ينم تنأ «يديح وت ةلزنمب

 .لجو زع

 هعبتا ةوبنلا ىعدا امل هنكل ءًادج ةريثكو ةريثك تالالضلا هذه لثم نم هلو

 مويلا عابتأ هل «تام ءةنس نيعبس وحن ًابيرقت هيلع ىضم وهو مويلا ىلإ سان

 لوقأ ال ةوعدلا يف بيجع طاشن مهلو اسنرف يف ايناملأ يف ايئاطيرب يف نورشتتم
 همس سس



 ةوبنلا نأ مهمالسإ نم نآل ؛مهمالسإ ىلإ ةوعدلا يف امنإو «مالسإلا ىلإ ةوعدلا يف

 (40:بازحألا)#َنيّيَتلا مكاو هلا ٌلوُسَر ْنِكَلَولل :ةفورعملا ةيآلل ًافالخ عطقنت مل

 يدعب يبن الف تعطقتا دق ةلاسرلاو ةوبنلا نإ» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ًافالخ

 .«يدعب لوسر الو

 يف هفلخو كوبت ىلإ مالسلا هيلع بهذ امل يلعل مالسلا هيلع هلوق فالخو

 ريغ ىسوم نم نوراه ةلزنمب تنأ» :مالسلاو ةالصلا هيلع هل لاق هنع ًابئان ةئيدملا

 .«يدعب يبن ال هنأ

 نم ًائيش وأ ؛ناميإلا ناكرأ نم ًائيش نوركني مهنأ اونظت ال نوينايداقلا ءالؤه

 نوموصيو نولصي مهف «ناكرألا هذه لك يف انعم نونمؤي مه ال مالسإلا ناكرأ

 نودقتعي مهو نيملسم مهنورت لهف امامت ةيمالسإ ءامسأ مهؤامسأو :نوجحيو

 :ًاعبط ؟هدعب نم ءايبنأ يتأيس هنأب :لوقي لجرلا اذه مث ؟قداص يبن لجرلا اذه هنأب

 نيدلا نم مولعم وه ام :ءاهقفلا لوقي امك اوركنأ مهنأل ؛نيملسملا نم اوسيل ءالؤه

 لكل هللا لوسر دعب يبن ال هنأ ملسم لك دنع ةرورضلاب نيدلا نم مولعم :ةرورضلاب

 .ًافنآ ًاضيأ اهضعب تركذ يتلا ثيداحأللو ءًافئآ ةروكذملا ةيآلل

 هذهب نوقدصي له .معن :باوجلا ؟ةيآلا هذهب نونمؤي له :دهاشلا

 فالخبو ؛ةيآلا فالخب نولوقي مهو اذه فيك .معن :باوجلا ؟ثيداحألا

 قيرفتل ًاببس ناك يذلا ليوأتلا ةبيصم يتأت انه ؛ليوأتلا ةبيصم يتأت انه ؟ثيداحألا

 .مويلا ىتح اهراثآ نم ءيش لازي ال يتلاو ؛ةميدقلا قرفلا كلت نيملسملا

 تايآ نم ءيشب اورفك له «ةعامجلا نع اوجرخو اولض :ًالثم ةلزتعملا

۳ 
 يا



 صوصن ىلع ليوأتلا لوعم اوطلس مهنآل ؟اولض اذامل :ًاذإ .ال :باوجلا ؟نآرقلا

 .ًاديعب ال الض اولضف «ةنسلاو نآرقلا

 اوجرخ مهنكلو ؛ًاظفل ةنسلاو نآرقلا نع اوجرخ ام نوينايداقلا ءالؤه كلذك

 هللا َلوُسَر ْنِكَلَّو# :ةقباسلا ةيآلا يف ًالثم اولاقف ًافيرحتو «اليوأت ةنسلاو نآرقلا نع

 هللا لوسر وه :يأ (٠4:بازحألا)جدَّللا َلوُسَر ْنِككَول (40:بازحألا»4َتِّيَتلا متاخر

 مهرخآ سيلو «نييبنلا ةنيز هنأ فصولا اذه ىنعم نييبنلا متاخ نكل ءًاقدصو ًاقح

 امك زاجم اذهو «هيبشت اذه :اولاق (40:بازحألا)4َنّينلا مكاو هللا ٌلوُسَر ْنِكَلَولا

 :يأ ءايبنألا متاخ وه دمحم كلذك ءديلاو عباصألا ةنيز عبصإلا يف متاخلا نأ

 اورفكو نآرقلا ظفلب اوئمآ :يأ ءاورفك مهو اونمآ مه :ًاذإف «مهرخآ سیلو مهتنيز

 نمؤن نأ انم ديري نآرقلاب نمؤن نأ انم ديري امنيح لجو زع انبو له ؛یرت «هانعمب
 ًاظفل امهيلك امهب نمؤن نأ انم ديري مآ «هظفل نود هانعمب وأ اعم نود هظفلب

 .ىنعمو ًاظفل :باوجلا نأ كشال ؟ًانعمو

 هللا نيد نم اوجرخ نيذلا نم نوربتعي نيذلا ةفسالفلا نم نيملسملا يف دجو

 ةماقإب رمأت تءاج يتلا تايآلا :اولاق نيجعلا نم ةرعشلا جرخت امكو «ًاجاوفأ

 اهلعفي يتلا ةالصلا هذه وه تايآلا هذهب دوصقملا سيل ةاكزلا ءاتيإو ةالصلا

 «ةفورعم تاعكرب ةسمخ تاقوأ يف تاولص هلل دمحلاو مويلا ىتح نوملسملا

 اوميقأ :دوصقملا امنإ ةيآلا مهف يف أطخ اذه ءال «هرخآ ىلإ وو ناكرأو طورشب

 ءاهلك عئارشلا هذه اولطعف .سفنلا ريهطت :ينعي ةاكزلاو «ءاعدلا :ينعي ةالصلا

 ةفسالفلا ضعب هلوقيام اذه ءاقح هلوسرو هللاب نونمؤي ال مهنأ :اذه ىنعمو

 .نييمالسإلا
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 نأ ديرأ الو ءًاضيأ لالض هنكل :لالضلا اذه نم ةجرد ىندأ لالض كانه نكل

 هللا ٌلوْصَر كلو :نآلا ديدجلا لاثملا اذه ائبسح ةميدقلا ةلثمألا ضعب ىلإ دوعأ

 دعب ءاج هنأل ؛مهرخآ سيل وه :يأ مهتنيز :يأ (٠٠:بارحألا) نينا َمَئاَحَو

 اهولوأ اهورسف ةيآلاو «رثك ءايبنأ هدعب نم يتآيسو «ينايداقلا دمحأ مالغ لوسرلا

 مهو رفكلا يفاوعقوف ؛هعضاوم دعب نم ملكلا نوفرحي دوهيلاك اهتلالد اولطع

 فالخ ةيآلل نيلوؤم اومعز نآرقلا ىلع نودمتعي مهو ءنآرقلا ىلع نودمتعي

 تنأ» :يلعل مالسلا هيلع هلوق ًافنآ متعمس !ثيدحلاب اولعف اذام «حيحصلا اهليوأت

 دعب امأ «يعم يبن ال :اولاق «يدعب يبن ال هنأ ريغ ىسوم نم نوراه ةلزنمب ينم

 .اذكه ءايبنأ كانهف هتوم

 ةالصلا هيلع هلوق يفاهيلإ ةراشإلا ءاج يتلا قرفلا نم مه ءالؤه :ًاذإ

 هذه (ةدحاو الإ رانلا يف اهلك ةقرف نيعبسو ثالث ىلع يتمأ قرتفتسوا :مالسلاو

 ءنآرقلاب اونمآ ولو مهنأل ؟اذامل ةكلاهلا نيعبسلاو نيئثالا قرفلا هذه نم ةقرفلا

 زع هللا لاق كلذ لجأ نم نآرقلا ريسفت يف نينمؤملا ليبس ريغ اوكلس مهنكلو

 ىَدْحْما ُهَل َنَيَبَت اَم ِدْعَي ْنِم ٌلوُسَرلا ٍقِقاَشُي ْنَمَو :نآرقلا يف ةقباسلا ةيآلا يف لجو
 .(6١1:ءاسلا)4ٌريِصَم ْتَءاَسَو َمَنَهَج ِهِلْضْنَو وام لَو نيمو ليس ع عني

 اهولوأو ةيآلاب اونمآ امل :ًاثيدح امبرو ءًاميدق مهلاثمأو نوينايداقلا ءالؤه :ًاذإف

 اَم ِدْعَب ْنِم لوسا قاسي نمو :ةيآلا يف ءاج ام مهؤازج :ًاذإ نينمؤملا ليوأت ريغ

 ْتَْءاَسَو َمَثَهَج ِهِلْضْنَو لوك ام ولو َننمْؤُملا ليس بَ عبو ىدملا هَل نيب
 ...(8١1:ءاسنلا) ارم

 ل( 14:8: )۷۰٥/ "رونلاو ىدهلا"

1٤ 
 ہا



 هنم باب 111۸1

 :[مامإلا لاق]

 ينايداقلا دمحأ مالغ ازريم ةوبنلا اوعدا نيذلا نيلاجدلا... نم نأ ملعا و

 هنأ مث ءرظتنملا يدهملا هنأ دنهلل نييناطيربلا رامعتسا دهع يف ىعدا يذلا «يدنهلا

 .مالسلا هيلع ىسيع

 .( 3867 /54)'"' ةحيحصلا'"

 هنم باب 111۹1

 :[مامإلا لاق]

 ثودح دنع مهبولق شيطت سانلا نم ًاريثك نأ ! نمؤملا خألا اهيأ ملعا و

 طسولا ليبسلا مهل حضوت اهنإ ثيحب ءاههاجت مهدنع ةريصب الو «نتفلا ضعب
 نم ًالثم مهنمف «ًاديعب ًالالض هنع نولضيف ءاهنابإ هوكلسي نأ مهيلع بجي يذلا

 دمحأ مالغ از ريم اوعبتا نيذلا نيينايداقلاك ءىسيع وأ يدهملا هنأ ىعدا نم عبتي

 ةعامج لئثمو «ةوبنلا مث .ةيوسيعلا مث ءالوأ ةيودهملا ىعدا يذلا ينايداقلا

 )١4٠0( ةنس سأر ىلع يكملا مرحلا ةنتفب ماق يذلا يدوعسلا (ناميهج)

 نأ مرحلا يف نيرضاحلا نم بلطو ءرظتنملا يدهملا هعم نأ معزو «ةيرجه
 ىضق مث «هعابتأ نم رارشألاو نيلفغملاو ءاطسبلا ضعب هعبتا دق ناكو «هوعيابي

 دابعلا لاعت هللا حارأو «نيملسملا ءامد نم ًاريثك اوكفس نأ دعب مهتنتف ىلع هللا

 .مهرش نم
 .(۲۷۸ /0)'' ةحيحصلا"
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 هنم باب ]١١7١[

 :[لاق هنآ اپ يبنلا نع يور]
 . (یسیع الإ يدهم ال»

 .(ركنم)

 :[مامإلا لاق]

 ازريم :موعزملا مهيبنل ةوعدلا يف ةينايداقلا ةفئاطلا هلغتست ثيدحلا اذهو

 رشبملا ميرم نب ىسيع وه هنأ ىعدا مث «ةوبنلا ىعدا يذلا ينايداقلا دمحأ مالغ

 دقو ءركنملا ثيدحلا اذه ىلع ًءانب ىسيع الإ يدهم ال هنأو «نامزلا رخآ يف هلوزنب

 مدعت ال ةلطاب ةوعد لك نأش ءةفيعضلا مالحألا يوذ نم نيريثك ىلع هاوعد تجار

 نمو «لالضلا ءالؤه ىلع درلا يف ةريثك بتك تفلأ دقو ءاهيلإ وعديو اهانبتي نم
 درلا يف هللا همحر ىدودوملا ىلعألا يبأ دهاجملا لضافلا ذاتسألا ةلاسر اهنسحأ

 امهيف نيب دقف " تانايبلا " ناونعب اريخخأ ردص يذلا رخآلا هباتكو ءاهيلع

 عجريلف «كشلا لبقت ال ةلدأب نيملسملا نيد نم اوقرم مهنأو :نيينايداقلا ةقيقح

 .ءاش نم امهيلإ
 (11/؟- 119/0 ")١/ ةفيعضلا"

 هنم باب 11۲1[

 :[مامإلا لاق]

 يدهملا نأ حرصي هنأ - هيلع ناك ىده دعب - فوصت نم ضعب نع ينغلب

 هذه نم ناضمر رهش ىمس دقو «مايألا هذه يف جورخلا كشو ىلع مالسلا هيلع

7١ 1 



 ةينوكلا هللا ةنس هيضتقت امو ؛ةحيحصلا ثيداحألا هيلع لدت ام فالخ وه لب

 :4ْمِهِسْفْنَأباَم اوعي ىّنَح موق ام رعب ال هلا َّنإإل :ىلاعت هلوق هدافأ ام اهنم يتلا

 يقرش ءاضيبلا ةرانملا دنع لزني مالسلا هيلع ىسيع نأ مولعملا نم نأ كلذو

 مالسلا هيلع ىسيع نأ ينعي اذهو هْنَع هللا يضر يدهملا فلخ يلصي هنأو «قشمد

 نوعبس هعم نوكيو «لاجدلا هرصاحي نيح سدقملا تيب يف نينمؤملا عم نوكي
 «نيطسلف يف ٍذئموي دوهي ال نأ :ينعي اذهو «ةسلايطلا مهيلع ناهبصأ دوهي نم ًافلأ

 نوملسملا نوكي دوهيلا ةلود نأ :ينعي كاذو اذهو «سدقملا تيب يف لقألا ىلع وأ

 . اهيلعاوضق دق

 ؛كلذ نوعيطتسي مهنأب يحوي ال - فسألا عم - مويلا نيملسملا عقاوو

 ىتح هللا اورصني مل مهنأل ؛كلذل مهلهؤت يتلا بابسألاب ذخألا نع مهدعيل

 دجو ؛ىسيع لزنو يدهملا جرخ اذإ ىتح «- ل دمحم مهيبن كلذب مهدعو

 ةرخآلاو ايندلا يف مهزعو مهدجم هيف ام ىلإ مهتدايقل نيدعتسم نيملسملا

 ْمُكَلَمَعهْللا ىَرْيَسَف اوُلَمْغا لقوا :ىلاعت هللا رمأ امك كلذل اولمعي نأ مهيلعف

 . ةيآلا 4... ُةُلَوُسَرَو

 ما خلا /۱ /170" ةفيعضلا'"

 هنم باب ]1>[

 :[ةينايداقلا ةفئاطلا ىلع مامإلا لاق]

 نوثدتيي امنإ مهتوعد نع ثدحتلاب نوءدبي نيح مهنأ مهتامالع زربأ نم نإ
 كلذ نم اونكمت اذإف ؛مالسلاو ةالصلا هيلع ىسيع توم تابثإب ءيش لك لبق
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 هيلع ىسيع لوزنب ةدراولا ثيداحألا ركذ يهو ةيناث ةلحرم ىلإ اولقتنا ؛مهمعزب

 اوتبثآ مهنأ ماد ام اهنولوأتي ام ناعرس مث ءاهب ناميإلاب نورهاظتيو «مالسلاو ةالصلا

 مهلو «ينايداقلا دمحأ مالغ وه هنأو ؛ىسيع ليثم لوزن دوصقملا نأب هتوم مهمعزب
 نم ةفئاط مهنأب عطقن انلعج امم ًأدج ريثكلاو ريثكلا ءيشلا ليوأتلا اذه لثم نم
 . ةدحلملا ةينطابلا

 .(37ص)"ةيواحطلا نتم ىلع قيلعتلا"

 ةيودهملا يعدم دحأب خيشلا ءاقل ركذ باب 1

 :[مامإلا لاق]

 هيلإ جوو هب انيقتلاف يدهملا هنأ يعدي لجو عم دعوم ىلع ةبيرق مايأ نم انك

 .ثيداحألا ىف هب رَّشبملا يدهملا انآ ال :لاق ؟هب

 نأ :لوقي هب اذإو هل عمسأ «فتكلا لكؤُت نيأ نم فرعأ نأ ديرأ ؛ملكتي أدبو

 «ميلس مالك ةفيعض اهضعبو ةحيحص اهضعب يدهملا يف تءاج يتلا ثيداحألا

 تلضفت اذإ :هل تلق «لضفت :لاق ؟لاؤس لأسأ نكمم :هل تلق ىهتنا امدعب !بيط

 ءاهيلإ ترشأ ىتلا ةفيعضلا ثيداحألا ضعبو ةحيحصلا ثيداحألا ضعب انيطعت نأ

 ام ًاعبط نارودو فل دعب لاق هنأ الإ ملكتي اذامب فرعي متو هديب طقسأ نيكسمف

 .ثيداحألا هذه نع ملكتن نل فوس ةليللا :ريخألا يف لاق ءًافلس اهلوقي

 ... !ريكأ هللا :ةلخادم

 تنأ كتلأس انآ !؟كفيكب وهأ ؟اذامل :هل تلق ... يكحي نأ ديري ءال :خيشلا

 سي
 يا



 لمحتي يقيقحلا يدهملا ضورفملا «..حلاطلا مهيفو حلاصلا مهيفو لهاجلا

 ملع هلكو ريخ هلك يدهملا نأل ؛يدهملا نولمحتي سانلا سكعلا سيلو ءالؤه

 ضعبو ةحيحصلا ثيداحألا ضعبب انيتأت نأ كبلاطأو حلأ انأ كلذل «هرخآ ىلإو

 كلمي نمو دخل رمتسأ نل انأ ءال :هل تلق «مهب كيتآ ًادغ :لاق «ةفيعضلا ثيداحألا

 .هرخآ ىلإ روديو يلع فلي ءروديو فلي [ذخأ] !؟دغلا ىلإ شيعي نأ هسفن

 ال يناثلا فصنلا امأ لاّؤوسلا فصن نع لزانتن نحن !بيط :هل تلق ريخألا يف

 ؛ةفيعضلا ثيداحألا ضعبو ةحيحصلا ثيداحألا ضعب كنم انباط «هنع لزانتن

 دجوي ال :ةحيحصلا ثيداحألا ضعب انل تاه «ةفيعضلا ثيداحألا نع كيفعن

 ؛ملسم هنظت ام هرهظم لجر هاعبط هيلع ةجح نوكت يشمي نأ دارأ ولو «ءيش هدنع

 نأ لب ملكتي نأ نسحب ال مث ..ينعي نيخث «ةنادبلا نم موختم «سأرلا رساح«قيلح

 .هللا اهلزنأ امك ةيآ أرقي

 .هوخخأ هعبتم ... :ةلخادم

 ؟فيك :خيشلا

 .هوخأ هل عبتملا :ةلخادم

 رظنا «يبن سيل نكل هللا نم لوسر وه :لاقف هوخأ هبعتم مامت :خيشلا

 ثيداحألا متنأ اوفرعت «سانلا ىلع هومي نأ لجأ نم ةطخ ططخم ؟لالضلا

 دجوي ال هنأ روصتم هنأ رهاظلا هلهجب وه نكل ؛«يدعب يبن ال» :هنأ ةحيرصلا

 :هل تلق انأف «ةوبنلا يعدي الو ةلاسرلا يعدي وه كلذلو «يدعب لوسر ال” :ثيدح

 مسد



 ال كلذ عم :ديدج نم نآرقلا هيلإ ىحوأ هللا نأ :لوقيو .لوسر كنأ لوقت تنأ

 ..اذكهو هبصني عوفرملا هعفري بوصنملا ؛نحليو ينعي رسكي نآرقلا ةءارق نسحي

 ؟نآرقلا ظفاح :ةلخادم

 أرق فحصملاب ىتأ فحصملا يف «تايآلا ضعب نكل ...ال :خيشلا

 يحولا كيلع لزن تنأ فيك :هل تلق ءةيآلا يف أطخأ كلذ عم لكشم فحصملاو

 نم نآرق انيلع لرل ام اننأل ةبارغ كانه سيل هتءارق يف ئطخن نحن ول نآرقلا اذهو

 هلهج نع فشكتسأ ةلئسألا ضعب هتلأس ...؟اذه يف ئطخت تنأ فيك «ديدج

 نيموصعم :لاق ؟ال وأ نيموصعم لسرلا دقتعت اذام تنأ :هل تلق ؛هلالض نعو

 ريغو: غيلبتلا يف نيموصعم :لاق ءلّصَف :هلانلق «ءيشب نيموصعم ريغو ءيشب

 :تلق ءال :لاق ؟هفيضت رخآ ءيش كدنع :هل تلق «كلذ ىوس اميف نيموصعم

 ام ةيوق ةهبش ًاعبطف «هرخآ ىلإو انزلا مهيلع زوجيو ..ةقرسلا مهيلع زوجي :ينعي
 تلق ءمعن :لاق غيلبتلا يف ًاذإ موصعم لوسرلا :هتلأس ءاهنع ّرَق هتداعك نكل اهمزتلا

 كيلع لزن نآرقلا نأل ؛ًاموصعم تسل كنأ نيبت ةعاس لبق نم تنأ نكل !بيط :هل

 يلاتلاب موصعم تسل كنأ ليلد اذهف ديدج نم كيلع لزنأ امك هتأرق ام ديدج نم

 :هل تلق ًاريخأ «هنيبو ينيب شاقنلا رمتسا اذكهو ؛لوقت امك لوسر تسل تنأ

 ةلاسرلا ركتحا وه ىتح قرفلا وه ام ىرأ ديرأ ؟يبنلا نيبو لوسرلا نيب قرف كانهأ

 :هل تلق هللا الإ دحأ هفرعي ال قرفلا اذه نكل قرف دجوي :لاق «ةوبنلا ؟اذام نود هل

 لوسرلا نأ فرعت كنأ ليلد اذه :هل تلق «معن :لاق ؟اًيبن تسل لوسر تنأ !بيط

 .لجو زع هللا الإ قرفلا فرعي ال :كلوق عم يقتلي فيكف يبنلا ريغ

 ناحبسو ؛ةعيرشلاب هلهجو هلالض اوفشتكا نورضاحلا ةعامجلا :ةصالخلا

 اذه كسفتن يف هللا يقتا :هيخأل تلق ريخألا يف نينثالا تظعو انآ ..هوخأ !هللا

۹ 
 يا



 ال تنأف هرخآ ىلإ ماهوأو تالايخ بحاص هنأو ءهل هبش هنأ هيف لاقي ام لقأ كوخأ

 اذام متنأ :مهل تلق مهتيدحتو ءاهنع بيجي نأ عيطتسي ال ةلئسأ لأْسُي فيك هارت

 نآلا مكادحتأ انأ يلصي لوسرلا ناك امك ةالصلا نوفرعت له «عرشلا نم نوفرعت

 .يلصي نأ ديري ال وه :لاق لص مق

 ؟ليلخ همسا ام اذه نيبو ينيب ةشقانملا ءانثأ

 .دمحم هوخأ مسا ليلخ ... ليلخ وه :ةلخادم

 ؛هوخأ لخدتي موعزملا يدهملا عم انآ شقانتأ تنك امدنع ..سكعلاب :خيشلا

 اذإف :لخدتت اذامل :كيخأ عم ملكتأ انآ «ثحبلا بولسأ وه ام اذه !يخآ اي بيط

 امإ دحاو صخش انأ نكل عنام يدنع يفام ملكتت كنأ كوخأ كل حمسي ناك

 ةرمف ؛هوخأ يبناجب انهو انه يسركو انه يسرك[ ناك] يننأل «كعم وأ هعم ملكتأ

 اذام هأطخ هل رربي نأ لجأ نم ماق ؟ملكتأس نم عم ..كعم ملكتأ ةرمو هعم ملكتأ

 :هل انلق امدنع «كيخأ عم ملكتنو نآلا ككرتن !ًاذإ :هل انلق :ملكتي نأ هل نذآ انآ :لاق

 مق هوخأ تنأ !بيط :هلانلق «يدهملا:لیلخ !؟نم يلصي نأ يضر ام لص مق
 لقي ملأ ةعاسلا كلت ..كل نذأ وه !بيط «يل نذأي ىتح ءال :لاق «ىرن لص لضفت

 !؟ءيش يأ لمعتو ملكتت نأ كل نذأ هنأ

 دمحأ مالغ همسا يذلا يدهملا فرعت ... «مهبواق ىمعأ لهجلا :ةصالخلا

 ال لاهج نيكاسم ءالؤه نکل أمامت ملعلاب لاجدو ملاع لجر ناك «ينايداقلا

 يأ نوفرعي ال ..ةغللا نوفرعي ال ..نآرق ةءارق نوفرعي الو ةعيرشلا نم ًائيش نوفرعي
 .ءىش 4

 )٠٠:4۲:۲۲/۲۸(. "رونلاو ىدهلا"

 سس



 دمحأ مالغ ازريم باب 1 ]

 ةعاسلا يدي نيب نونوكي نيذلا نيباذكلا دحأ

 ةعاسلا يدي نيب نإ) :لوقي لاو يبنلا لوسر تعمس :لاق ةرمس نب رباج نع
 ملسم هاور . «مهورذحاف نيباذك

 [:مامإلا لاق]

 رثكأ ذنم ةوبنلا ىعدا يذلا «يدنهلا ينايداقلا دمحأ مالغ ازريم وعدملا مهنمو

 .اهريغ يفو قشمد يف انه هل قالخ ال نم ضعب هعبتو «نرق فصن نم

 ۱٤۹۸(. /9) " حيباصملا ةاكشم قيقحت "

 517 ا



 جوجأمو جوجأي ركذ باوبأ عامج

 مهم





 جوجأمو جوجأي جورخ ةديقع باب [5١؟]

 مهدس دوجو لوح ةهبش ىلع درلاو

 :[مامإلا لاق]

 :َنوُلِسنَي ِبَدَح لَك ْنِم ْمُهَو جوُجامَو وجاب تحف اإ ىّتَحل :ىلاعت لاق
 جوجأيب نوفرعي ماوقأب ناميإلا نأ كش ال (47- ٩٠ :ءايبنألا»4ٌقَحْلا ُدْعَوْلا َبرْفاَو

 اهلصف دوجوو نآرقلا يف اهلصأ دوجول ةحيحصلا ةيمالسإلا دئاقعلا نم جوجأمو

 وه ميركلا نآرقلا يف ةبآلا هذه لبق هركذ ءاج يذلا دسلاو ءةنسلا يف اهليصفتو

 ءارو نأ :حيحصلا ثيدحلا يف هيلع همالسو هللا تاولص انيبن هنع ثدحت يذلا

 دسلا اذه ىلإ نوهجوتي موي لك يف مهنأو «جوجأمو جوجأي موق مه دسلا اذه

 رون صيصب مهل ادب اذإ ىتح ءهايإ مهتنسلأب اًسحل نوذخأيف ملاعلا ىلإ هنم اوذفنيل

 ىتح ىلوألا هتريس داع دق هودجو اوداع اذإف هتم جرخنو هيلع لمكن اًدغ نولوقي

 ءاش نإ اًدغ :لوقي نأ مهضعب مهلأ جورخلاب مهل نذأي نأ ىلاعتو كرابت هللا ءاش اذإ

 لك نمو نوجرخي مه مث هيلع نومتيف هوكرت امك هنودجيف دسلا ىلإ نودوعيف «هللا

 ."نيملاعلا بر لاق امك نولسني بدح

 ضعب ىلإ ًءاهتناو رافكلا نم ًاءدب نامزلا اذه يف حرطت يتلا ةهبشلا نآلاف

 ءراقكلا هيعدي امم رثكأ نوعدي ءالؤه نإ :ناميإلا ءافعض :لقن مل نإ ملعلا ءافعض

 نإ :نولوقيف مهسفنأ رافكلا يعدي ال ام نوعدي اًناميإ امبرو اًملع ءافعضلا ءالؤه

 لوهسو باضهو لابج نيب ام اهيضارأ لك اوفرعو ةيضرألا ةركلا اوحسم رافكلا

 دعب ثيدحلا اذه صن يتأي )١(
 .ليلق

 ی



 مهمادقأ هأطت مل -اومعز- ناكم كانه قبي ملف «كلذ وحنو تاباغو راحبو راهنأو

 فرتعن ديدشلا فسأآلا عم اننأل كلذو !رافكلا سفن اهيعدي مل ىوعدلا هذه امنيب

 مهلعج يملعلا ثحبلاو «يملعلا ثحبلاب الإ نونمؤي ال رافكلا ءالؤه نأب

 .كلذ ءارو

 هب مه نوفرتعي ال ام ملعلا نم مهنوتأيف انتمأ نم ناميإلاو ملعلا ءافعض امأ

 بجي نمؤملاو ؛ليلدلا نع ةدرجم ىوعد هذه :لوقنف !اومعز ضرألا اوحسم دقف
 مهناميإ نم رثكأ :لاقي ام لقأ مالسلا هيلع لوسرلا ثيدحبو نآرقلاب نمؤي نأ

 كانه دس دوجوب نآرقلا حرص دق ناك اذإو «مهبراجتو مهثوحبو رافكلا لاوقآب

 دعب رافكلا نأ ينعي اذهف ؛هنم نوذفني موي يتأيس هنأو ءدسلا اذه فلخ موق دوجوو

 لإ ملا َّنِم ْمُتيِتوُأ امو :مانألا عيمجل اًبطاخم ماع أدبمك لجو زع هللا لاق امك

 دعب اورثعي مل مهنأ نآلا ىلإ هب اوطيحي مل يذلا ملعلا اذه نمف (٠۸:ءارسإلا)4 أيل

 هذه يف كش الب وه ؟وه نيأ ؛هفلخ مه يذلا موقلا ىلع الو «نينرقلا يذ دس ىلع

 دحأ ىلع نلكشي الف كلذلو (11*:ةرقبلا»4َنوُمَلْعَت ال ْمُتْنأَو ُمَلعَي لاول ضرألا

 .ةيذاك ىوعد هذه ال ءضرألا اوحسم رافكلا ءالؤه نأ

 يف نأل ؛راكنإلا ىلإ اوردابل كلذ نم اًئيش اودجو ول رافكلا ءالؤه نإ مث

 بر لاق امك مهيف قدصي ذِكتيحو هب نورفاك مهو مالسإلا نيدل اًدبيأت كلذ

 .(15:لمتلا)#ْمُهّسْفَأ اهتتشيتساو اب اوُدَحَجَو## :نيلوألا نيكرشملا يف نيملاعلا

 ةنسلاو باتكلا يف ءاج امب نمؤن :اهتصالخو ءةلكشملا هذه نع يباوج اذه

 .هل دوجو ال اذه نإ :لاقي امب رفكنو

 «برتقا دق رش نم برعلل ليو» :مالسلا هيلع لوسرلا لوق ... !خيش :ةلخادم

 سس
 يا



 لوسرلا لوق «ثيدحلا رخآ ىلإ «..قلحف هذه لثم جوجأي مدر نم مويلا حتف

 مهتنسلأب نوسحلي مهنأ :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق نم تركذ ام عم مالسلا هيلع

 ..دصقلا سفن :ينعي ؟مدرلا اذه حتف دهعلا كلذ نم هنأ ينعي اذه ءدسلا اذه

 !اذه موي لك يف :خيشلا

 .ناك امك دوعي مث معن :خيشلا

 (01:71:58/5) "ةدج ىواتف"

 نامزلا رخآ دسلا مهبقنو جوجأمو جوجأي ةصق باب ]3

 «سمشلا عاعش نوري اوداك اذإ ىتح موي لك نورفحي جوجأمو جوجأي نإ»

 تغلب اذإ ىتح ناك ام دشأ هللا هديعيف ءادغ هرفحنسف اوعجرا :مهيلع يذلا لاق

 «سمشلا عاعش نوري اوداك اذإ ىتح ءاورفح سانلا ىلع مهثعبي نأ هللا دارأو مهتدم

 هيلإ نودوعيف ءاونثتساو «ىلاعت هللا ءاش نإ ادغ هرقحنسف وعجرا :مهيلع يذلا لاق

 ءاملا نوفشنيف «سانلا ىلع نوجرخيو هنورفحيف «هوكرت نيح هتتيهك وهو

 اهيلع عجرتف ءامسلا ىلإ مهماهسي نومريف «مهنوصح يف مهنم سانلا نصحتيو

 .0/ة١"مقر) "ملسم حيحص"و »)1¥ "4مقر) "يراخبلا حيحص" )1(



 هللا ثعبيف ؛ءامسلا لهأ انولعو ءضرألا لهأ انرهق :نولوقيف ءهظفجا يذلا مدلا

 باود نإ هديب يسفن يذلاو : ةو هللا لوسر لاق . اهب نولتقيف مهئافقأ يف افغن

 .«مهموحل نم اركش ركشتو نمستل ضرألا

 :[مامإلا لاق]

 نوك لاح مهيلع ماهسلا عجرت ينعي ءاهألم يأ :(ظفجا) :ثيدحلا بيرغ

 :(ظفجلا)و . خفتنملا لوتقملا :ظيفجلا :" سوماقلا " يف . اهيلع ائلتمم مدلا

 . تخفتنا :نأمطاو رامحاك تظافجاو ءلملا

 . ةفغن :اهتدحاو «منغلاو لبإلا فونأ يف نوكت دود :(افخن)

 تئمس اذإ اركش ركشت ةقانلا تركش :لاقي ءامحش ىلتمت يأ :(ركشتو)

 هللا همحر دمحأ مامإلا ةياور نم ثيدحلا اذه ريثك نبا ظفاحلا دروأ :(هيبنت)

 جوجأمو جوجأي يف ىلاعت هلوقو دسلا هئانبو نينرقلا يذ ةصق تايآ ريسفت تحت

 :هبقع لاق مث (97:فهكلا>اّبقَت ُهَلاَوُعاَطَتْسا اَمَوُهوُرَهْظَي نأ اوُعاَطسا ا6 :هيف

 مل مهنأ يضتقي ةيآلا رهاظ نأل ةراكن هعفر يف هنتم نكلو يوق ديج هدانسإو"

 . " هتدشو هتبالصو هئانب ماكحإل «هبقن نم الو هئاقترا نم اونكمتي

 الو ىفانت الف ؛ىتآلا لبقتسملا نع ثيدحلاو «ىضاملا نع ثدحتت ةيآلاف ءًادبأ

 ٌْجوُجَأَي ْتَحِف اَذِإ ىٌح " هلوق يف نآرقلا عم ًامامت ىشمتي ثيدحلا لب ةراكن

 ىلإ تعجر اذه ةباتك دعبو .(85:ءايبنألا)4نوُلنَي بَدَح لک نم مهو ُحوُجَْأَمَو

 ضعب عم «هتركذ يذلا اذه وحنب باجأ هب اذإف "٠ ةياهنلاو ةيادبلا " هباتك يف ةصقلا

 سس
 يا



 نم هيلإ عجريلف ءاهنايبل انهجوت اننأ ول مالكلا انب لوطي هيلع انل ىرخأ تاظحالم
 ١١7(. /۲) هيلع فوقولا ءاش

 .(1/5-7114)" ةحبحصلا"

 دسلا مهحتفو جوجامو جوجاي باب ١[ 5 1ا/]

 هام ره سس يس

 َنيِعْسَت بيو َدَقَعو .هذه لثم َجوجأمو ٌجوجأي مدر نم م ويلا َحِيْف)

 .«[اهّمَضَول

 :[مامإلا لاق]

 نذأي موي جوجأمو جوجأي نم حتفيس دسلا نأ ىلإ ةيوق ةراشإ ثيدحلا يفو

 ير دعو َناَكَو امد َُلَعَج ير دعو ءاَج ادق :ىلاعت هلوق يف امك ؛كلذب مهل هللا

 ىضم حيحص ثيدح يف روكذملا حتفلاب حيرصتلا ءاج دقو :(48:فهكلا)اَقَح

 هنورفحي مهنأو ؛هيلإ راشملا حتفلا ليصفت هيفو ؛«(170١) مقرب هجيرخت

 .سانلا ىلع نوجرخيو

 ةحيحصلا" ")۷/ ١ / ۴۷)

[11A]هنم باب  

 برعلل ليو هللا الإ هلإ ال» :لوقي وهو ا يبنلا ظقيتسا :تلاق ةبيبح مأ نع

 :تلاق ةرشع هديب قلحو (جوجأمو جوجأي مدر نم مويلا حتف «برتقا دق رش نم

 .«ثبخلا رثك اذإ معن» :لاق ؟نوحلاصلا انيفو كلهنأ هللا لوسراي :تلق

 .حيحص :[مامإلا لاق]

 م



 :[الئاق قلع مث]

 جوجأي هرفحي دسلا ىلع موي يتأيس هنأ يف حيرص...ثيدحلا اذهو

 اَمَو ُهوُرَهْظَي نأ اوُعاَطْسا قإ# :ىلاعت هلوق كلذ يفاني الف «هنم نوقلطنيو ءجوجأمو

 يفخو ءرهاظ وه امك ثيداحألا يف تبثملا ريغ هيف يفنملا نأل ؛هياَبعَت هَل اوُعاَطَتْسا

 ركنم هنأ معز ؛ينآلا ةريره يبأ ثيدحل هتيوقت عم هنإف ؛ريثك نبا ظفاحلا ىلع كلذ

 .هّدر فصنمل نكمي ال امب "ةحيحصلا" يف هيلع تددر تنك دقو «ةيآال هتفلاخمل

 .(۲۳۸ /۲)" نآمظلا دراوم حيحص"

 ال ىتح ةعاسلا موقت ال»: و هلوق نيب عمجلا باب 1 1 1

 جورخ دعب نرمتعيلو ثيبلا نجحيل»:هلوقو «ثيبلا جحي

 «جوجأمو جوجأي

 :[مامإلا لاق]

 جوجأي جورخ دعب سانلا جح نم مزلي ال هنإف «نيثيدحلا نيب عمجلا نكمي

(oo "ه)"ةحيحصلا/ 

 نذر ا



 ةمايقلا موي ىلع مالكلا باوبأ عامج

| 





 مولعم ةمايقلا مايق تقو له باب 1

 :[لاق هنأ لِي يبنلا نع يور]

 دنع اّمْوَي َنِإَو# :ىلاعت هللا لوق كلذو ؛ةرخآلا مايأ نم مايأ ةعبس اهلك ايندلا»

 (عوضوم)

 :[لاق مث ىنعملا اذه لوح رودت ثيداحأ مامإلا ركذ مث]

 ةلاسرلا يف ررق يطويسلا نإف ؛ثيداحألا هذه نالطبب دهشي عقاولا نإ

 ىلعو اهيلع ءانب ["فلألا ةمألا هذه ةزواجم نع فشكلا" ةلاسر يرأ] ةروكذملا

 فلأ ىلع ديزت ةمألا هذه ةدم نأ - ةيهاو اهلجو - راثآلاو ثيداحألا نم اهريغ

 سمشلا عولط دعب نوثكمي سانلا نأو «ةنس ةئم سمخ اهيلع ةدايزلا غلبت الو ؛ةنس

 .! ةنس نيرشعو ةئم اهبرغم نم

 ةئم وه امنإ ةئام سمخلا مامتل يقابلاف ؛(7791١) ةنس يف نآلا نحنو :لوقأ

 هذه انننس لبق نم اهبرغم نم تعلط دق سمشلا نوكت هيلعو «تاونس عستو ةنس
 وه هدحو ىلاعت هللاو ! دعب علطت امل يهو «ءيطويسلا ريرقت ىلع ةنس ةرشع ىدحإب

 مزلتسملا تقولا اذه لثم ددحب نأ ناسنإل نكمي فيكو ءاهعولط تقو ملعي يذلا

 امك ؛ةتغب الإ يتأت ال اهنأ نم ىلاعت هللا ريخأ ام يفاني وهو .ةعاسلا مايق تقو ديدحتل

 آل ير دنع اَهْمْلِع اإ لق اًَماَسْرُم نايا ةَعاَسلا ِنَع كولاي :لجو زع هلوق يف
5 

rكاك كوان تغب الإ مينا ال ضْرألاَو ٍتاَواََسلا يف ثّ َوه الإ اوفو اهيا لسا لک ر س هي عر  
 ٠۸۷(. :فارعألا»# نوُمَلْعَيأل سالا َرََكَأ كلو هللا دنع اَهُمْلِع اإ لف اهْنَع فح

 ۳ ا



 امل ًاضيأ ةفلاخم يهف ءاهاتعم يفامو ةيآلا هذهل ثيداحألا هذه ةفلاخم عمو

 ردقم ايندلا رمع نأ اهيف ناسنإلا راثآو ضرألا تاقبط يف يملعلا ثحبلاب تبث

 !فولألاب سيلو ء«نينسلا نم نييالملاب

 ةفيعضلا" ")۸/ 4١١ ۱١۷(.

 سانلا موقي له باب 1۱۳۱]

 ايندلا مايأ نم ةنس ةثم ثالث رادقم ةمايقلا موي

 :[لاق هنأ ولا يبنلا نع يور]

 ةنس ةئم ثالث رادقم (نَلاَعْلا ٌبَرِل ساتل موفي مري يف عناص تنأ فيك»

 :يرافغلا ريشب لاق ؟رمأب مهيف رمؤي الو ءامسلا نم ربخ مهيتأي ال ءايندلا مايأ نم

 ةمايقلا موي برك نم هللاب ذوعتف كشارف ىلإ تيوأ تنآ اذإ :لاق . هللا ناعتسملا

 .«باسحلا ءوسو

 .(فيعض)

 :[مامإلا لاق]

 ثيداحألا ضعبل فلاخم ؛ركنم "ةنس ةكم ثالث رادقم" :هلوق نإ مث

 . ةحيحصلا

 ۱۷۳-۱۷٤(. /4)" ةفيعضلا"

 ؟مهتاهمأ ءامسأب ةمايقلا موي سانلا ىعدي له باب 23

 :[لاق هنآ ياپ يبنلا نع يور]

 . «مهيلع لجو زع هللا نم ارتس مهتاهمأب ةمايقلا موي سانلا ىعديلا

 هنن



 :[ مامإلا لاق]

 " يف يوونلا هلاق امك ديج دانسإب " دواد يبأ نئس " يفف «هفلاخي ام تبث دقو

 مكئامسأب ةمايقلا موي نوعدت مكنإلا :ًاعوفرم ءادردلا يبأ ثيدح نم " راكذألا

 نيلوألا هللا عمج اذإ» :اعوفرم رمع ثيدح نم حيحصلا يفو «مكئابآ ءامسأو

 هللاو ««نالف نب نالف ةردغ هذه :لاقيف اول رداغ لكل عفري ءةمايقلا موي نيرخآلاو

 . ملعأ
 .(5741/1-577)'' ةفيعضلا"

 دم
 اج اًهُبَسْحت لابجلا ىَرَو# :ىلاعت هلوق باب [!7] 2

 ؟ةمايقلا موي مأ ايندلا ىف اذه له

 اًهبَسْحت ٌلاَبَجلا ىَرَتَول :ةبآلا ريسفت يف هللا كظفح لضافلا انخيش :لاؤس
95 E اذه نأب ياورعشلا خيشلل ريسفت ةبآلا يف (88:لمنلا»# ٍباَحّسلا رم رمت يهو ةَدِماَج 

 ةلومحملا باحسلا ةك رح هيبشت نأ :لوقي ثيح ضرألا نارود ةكرحل تابثإ

 ياورعشلا خيشلا لدتساو ءةكرحتملا ضرألاب ةلومحملا لابجلا ةكرح لثم حايرلاب

 ًامامت لدبت تاوامسلاو ضرألا نأو «ةقيقح امنإ ًانابسح هيف نوكي ال ةمايقلا موي نأب
 كازجو عوضوملا اذه يف ةملك نم لهف «ضرألا يف اًنمأ الو ًاجوع اهيف ىرت الف

 .ًاريخ هللا
 نكلو ةيآلا هذه لبق تءاج يتلا تايآلا رضحتسأ ام لاحلا ةعيبطب انأ :خيشلا

 اَهُبَسْحَت لابا ىَرَتَو# :ىلاعت هلوق نأ نييضاملا ريسفتلا ءاملع نم اهيف هملعأ يذلا

 َرْبَغ ضرألا ُلَدَبُت موي :اذه امنإ (88:لمنلا)4ٍباَحَّسلا رم وم َيِهَو ةد ماج
a O gf TTT 



 تر شو :ىرخألا ةيآلا يف ليدبتلا اذه يفق (48:ميهارسإ)# ضزألا

 ةئينأمطب سانلا هشيعي يذلا دهعلا اذه يف نوكي ال ليدبتلا اذهف « اب4 ابا

 .(؛۸:ميهاربإ)ضرألا َرْيَغ صْرَألا لب موي كلذ موي امنإو ضرألا هذه ىلع

 مويلا نيرصاعملا ظاعولا وأ باتكلا نم ًاريثك نإ :ةبسانملا هذهب لوقأ انأو

 راكفألا وأ تاعرتخملا ىلع ةينآوقلا تايآلا ضعب قيبطت اوفلكتي نأ نولواحي

 مالسإلل ًارصن كلذ يف نأ مهنم ًانظ رضاحلا رصعلا يف تفشتكا يتلا ةيكلفلا

 ناك ام فالخ ىلع تايآلا ليوأت فلكت ىلإ ةجاحب سيل مالسإلا نأ :لوقن نحنو

 تايآلا قايس هلمتحي ال يذلا فلكتلا نم ءيشلو ًافلخو ًافلس ريسفتلا ءاملع هيلع

 امل فلاخم وه لب ًاباوص ياورعشلا خيشلا نع لقن يذلا اذه دجأ الف ءاهقابسو

 .معن «ريسفتلا ءاملع هيلع وه

 56 0;0 /أ۸)"رونلا ةلحر"

 ماحرألا اولوأ مه نم باب ]1£[

 ؟ةمايقلا موي مهقوقحب اننوبلاطي نيذلا

 مهقوقحب اننوبلاطي نيذلا ماحرألا اولو مه نم :لوقيف لئاسلا لآسي :ةلخادم

 نيدلاولا قوقح نم اًنانإو اًروكذ لاوخألاو مامعألا ءانبأ ماركإ لهو ءةمايقلا موي

 ؟امهئانبأ ىلع

 حتف" :هباتك يف هللا همحر ينالقسعلا رجح نبا ظفاحلا هركذ يذلا :خيشلا

 :دلاولا ةهج نم ةيارقلا مه ماحرألا يلوأ نأ ؛"يراخبلا حيحص حرش يرابلا

 يف تبث دق هنأل ؛ةلصاوملا قح اهل سيل ىرخألا ةبارقلا نأ ينعي ال اذه نكلو

 لهأ لجرلا لصي نأ ربلا ربأ نم نأ اّضيأ يراخبلا حيحص يف امبرو ملسم حيحص

 ضن 1



 يه يتلا دلاولا قيرط ريغ نم تناك ولو ةبارقلا لصي نأ ىلوأ باب نمف «هيبآ دو

 امو ىلعام لمشي اذهو «ةريثك ثيداحأ يف اهيلع ضحلا ءاج يتلا محرلا ةلص

 .معن «لغس
 ؟اًديدحت ينعي مه نم :ةلخادم

 .لفس وأ الع ءاوس دلاولا ةبارق مه :خيشلا

 .عورفلاو لوصألا ينعي :ةلخادم

 تحت نم ناك ءاوس «عورفلاو لوصأللا :ينعي ءلفسو الع ام وه اذه :خيشلا

 .قوف نم وأ

 (00:17: 40 / )٤ "تارامإلا ىواتف"

 ةمايقلا موي تانسح تائيسلا ليدبن باب ]

 :[ ۇل هللا لوسر لاق]

 لد َنيِذلا :لاق ؟هللا لوسر اي مب :اولاق .ِتاَّيّسلا َنِم اوٌرثكأ ول ٌماوقأ َّنيَّئَمَتيل١

 .(ٍتانَسَح مهتاَئّيَس هللا

 :[مامإلا لاق]

 لدبي نيذلا هدايع نم ءاشي نمي هتمحرو لجو زع هللا لضف ىلإ ةراشإ هيفو
 .ملعأ هللاو .هلبق يذلا ثيدحلا يف امك ؛تانسح مهتائيس ةمايقلا موي

 .(1//179 //)" ةحبحصلا"
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 رشحلاو قعصلاو ثعبلا باوبأ عامج





 ينامسجلا ثعبلا ىفن نم لوق نالطب باب | 1

 :[مامإلا لاق]

 ءانيقي ةمألا عامجإ اهيف اوفلاخ ءةلطاب ةريثك... دئاقع [ةينايداقلل يأ] مهل

 .ينامسجلا ثعبلا مهيفن :اهنم

 .(197/54)'' ةحيحصلا"

 تاينلا ىلع ثعبلاو ماع ءالبلا باب [ 1

 :[ 38ج هللا لوسر لاق]

 مث ؛مهعم نوباصيف ؛نوحلاصلا مهيفو هتمقن لهأب هتوطس لزنأ اذإ هللا نإ)
 . !مهتاين ىلع نوثعبي

 .[هب هانمجرت امب مامإلا هل مجرت]

 ةحيحصلا" ")4/ ٠١۷(.

 نآرقلا يف '"'قعصلا" يناعم باب 1

 :["'ةنسلا"' يف مصاع يبأ نبا لاق]
 نع ةداتق نع ديعس نع ىلعألا دبع انث ىّوتلا بحاص ناورم نب رهزأ انثدح

 :هلوق يف سنأ
 لبجلا رفعتف ءهعبصأب :لاق وأ هديب هيلإ راشأ :لاق# ٍلَبَجِْل ُهبَر ىلج اَ

 .ًايم :يأ اقص ىَسوُم رخو ضعب ىلع هضعب



 :[مامإلا لاق]

 .(حيحص هدانسإ)

 :[هلوقب اتیم:يآ:ةداتق لوق ىلع قلعو]

 فلاخم هرهاظف الإو «تیملاک :ينعي هلعلو «یلاعت هللا همحر ةداتق لاق اذك

 :ريثك نبا ظفاحلا لاق كلذلو «ثيدح دعب يتآلا سابع نبا ريسفتو نآرقلل

 ةداتق هرسف امك ال هريغو سابع نبا هرسف امك انه يشغلا وه قعصلا نأ فورعملاو

 َقِعَصَق روصلا يف َمَفّنَو# :ىلاعت هلوقك ةغللا يف ًاحيحص كلذ ناك نإو توملاب

 ٌماَيِق مُهاَذِإَف ىَرخُأ هيف حث ملا ءا نم الإ ضْرَأْلا يف نمو ِتاَواَمَّلا يف نم

 ىلع لدت ةنيرق كانه نأ امك توملا ىلع لدت ةنيرق كانه نإف (58:رمزلا»4َنوٌرلظنَي

 .يشغ نع الإ نوكت ال ةقافإلاو #قافأ املفإ# :هلوق يهو «يشغلا

 ١155(. ص)" ةنسلا جيرخت يف ةنجلا لالظ"

 نوقعصي سانلا نإ» : إب هلوق يف ةقعصلا له باب [ 3

 موي ءاضقلا لصفل ةقعص مآ ثعبلا ةقعص (...ةمايقلا موي

 ؟ةمايقلا

 :["'ةيواحطلا حرش" يف زعلا يبأ نبا لاق]

 ةَماَيِقْلا َمْوَي َنوُفَعصُي سالا َّنِإ) :َلاَق هنآ ةا يبنلا ِنَع حيجصلا يفو

 ْمأ يلْبَق ٌقاَقَأ يِرْذَأ لف شرعا ةّمِتاَقب ذآ ىسوم اَذِإَف «ٌقيِفُي ْنَم َلّوَأ َنوُكَأَف

 َءاَج اد ةَماَيِقْلا ِبِقْوَم يف ٌّقْعَص اَذَعَو . (هيلع قفتم)" ؟«روطلا موي ةَقْعَصِب يزوج
Af eلك رعاكم  Klهمس ل يرمى خل هلام 2 3  

 . مهلك قئالَخلا قَعصَي ٍِئئيِحَف هرونب ضرألا ِتْقَرْشَأَو كاَضقلا لصف هللا
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 مايعا َمْوَي َنوُقَعْصَي َساَّنلا نإ» :ِثيِدَحلا يف هلوقب َنوُعَتْصَت فِيَك : يق نإ
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 ؟(حيحص) (ِشْرَعْلا ةَمئاَقِب اًشِطاَب ىسوم داف ءُضْرَأْلا هنع قست ْنَم وأ نوكأ

 :[ًالئاق مامإلا قلعف]

 «ثعبلا ةقعص يه امنإ ةيناثلا ةقعصلا هذه نأ نيبتي نيثيدحلا نيذه نمو

 مامإلل ًاعبت حراشلا ركذ امك ءاضقلا لصفل عقت ةقعص تسيلو :ةيآلا يف ةروكذملا

 .ملعأ هللاو ثيدحلا يف لاكشإ الف كلذ ىلعو .ميقلا نبا

 .(51 ص) "ةيواحطلا ةديقعلا حرش قيقحت"

 نميلا نم جرخت يتلا رانلا باب 3

 :[ 249ج هللا لوسر لاق]

 فانعأ اهنم ءيضت ؛ٍقاَرولا لبج نم نميلا نم ران حُر ىتم !يرغش َتيل»
 .(راهنلا ِءْرَضك ىرصُب ًاكورُب لبإلا

 :[مامإلا لاق]

 يتلا رانلا ريغ يه ؛ةعاسلا مايق لبق نميلا نم جرخت يتلا رانلا هذه نأ ملعاو

 : ولو هلوق قفو (ه 50 )٤ ةنس ةنيدملا يف تجرخ

 لبإلا قانعأ ءيضت زاجحلا ضرأ نم ران جرخت ىتح ةعاسلا موقت ال»

 .(ىرصيب

 5751871 /ا/)" ةحبحصلا"

 مسا 7517 ا



 ؟سانلا رشحي فيك باب [1541]

 :[ أع هللا لوسر لاق]

 ٌةثالثو ؛ريعب ىلع نانثاو :نيبهارو نيبغار :ٌقئارط ثالث ىلع ُساَنلا رشي"

 مهعم ليقت رانلا مهتيقب ٌرْشَحيو «ريعب ىلع ةرشعو «ريعب ىلع ةعبرأو «ريعب ىلع

 مهعم يسمتو ءاوُحِبصأ ثيح مهعم حبصتو ءاوتاب ٌثيح مهعم ٌتيبتو ءاوّلاق ٌثيح

 .«اوسمأ ثيح

 :[مامإلا لاق]

 ؛" يئاسنلا ننس" الإ ؛ةروكذملا رداصملا يف ثيدحلا تبث اذكه :(ماه هيبنت)

 ةدسفمو «كش الب ةذاش ةدايز ىهف "٠ ةمايقلا موي سانلا رشحي" :ةدايزب هقاس هنإف

 .ةمايقلا موي لاوهأ نم سيل هيف دراولا بوكرلا نإف ؛ًاضيأ ىنعملل

 .( 1-1109 11/1 /۲ //)""ةحبحصلا"

 رشحملا ضرأ ماشلا باب 11

 :[ اپ هللا لوسر لاق]

 اي :اولاق ءسانلا رشحت تومرضح رحب نم ةمايقلا موي لبق ران جرختس»
 . «ماشلاب مكيلع :لاق ؟انرمأت امف !هلل لوسر

 .[هب هانمجرت امب مامإلا هل مجرت]
 /5)"ةحبحصلا" ١/57(

 ا ۳٤٤



 ؟ءاضيب ضرأ ىلع مأ طارصلا ىلع سانلا رشحي له باب 1

 :لوقي لَم هللا لوسر تعمس :لاق نيحيحصلا يف دعس نب لهس نع :لاؤس

 يف ةشئاع ثيدح كانهو ”(يقنلا ةصرقك ءارفع ءاضيب ضرأ ىلع سانلا رشحيا»

 ىلع :لاقف «ضرألا ريغ ضرألا لدبت موي سانلا ناكم نع هتلأس امدنع ملسم

 نأ لبقو ًالوأ رشحملا ضرأ ىلع نوقاسي سانلا نأ ملعن اننكلو طارصلا

 انوديفأ ؟طارصلا ىلإ لوصولا لبق ليدبت كانه نوكي لهف طارصلا ىلإ اولصي

 ؟ًاريخ هللا مكازج

 اهيف ضوخلا زوجي الو «ةيبيغلا رومألا هذه لثم يف يدنع باوج ال :خبشلا

 .معن «(50:ءاسلا)#يِلْسَت اوُمَّلَسيَول :لاق امك امنإو يأرلاب

 20:08:31 /18)"رونلا ةلحر"

 ةمايقلا موي شوحولاو مئاهبلا رشح باب ]١145[

 :[ و هللا لوسر لاق]

 نم ةرذلا ىتحو ءءانرقلا نم ءامجلا ىتح «ضعب نم مهضعب قلخلا صتقيلا

 .(ةرذلا

 :[ مامإلا لاق]

 حيرصت اذه" :ةمجرتلا ثيدح تحت " ملسم حرش " يف يوونلا لاق (ةدئاف)

 .(۷۲۲ ؟مقر) "ملسم حيحص" (۲) 0/777 مقر) "ملسم حيحص"و (5195”مقر) "يراخبلا حيحص" )١(
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 نييمدآلا نم فيلكتلا لهأ داعي امك ةمايقلا موي اهتداعإو ةمايقلا موي مئاهبلا رشحب

 نآرقلا لئالد ترهاظت اذه ىلعو . ةوعد هغلبت مل نمو «نيناجملاو لافطألا داعي امكو

 نم عنمي ملو عرشلا ظفل درو اذإو )ترشح ٌشوُححْؤْلا اَذِإَو# :ىلاعت هللا لاق «ةنسلاو

 نم سيلو :ءاملعلا لاق . هرهاظ ىلع هلمح بجو «عرش الو لقع هرهاظ ىلع هئارجإ
 نم صاصقلا امأو . باوثلاو باقعلاو ةازاجملا ةمايقلا يف ةداعإلاو رشحلا طرش

 صاصق وه لب اهيلع فيلكت ال ذإ «فيلكتلا صاصق نم وه سيلف ءاحلجلل ءانرقلا

 . " ملعأ هللا و. اهل نرق ال يتلا ءامجلا يه دملاب (ءاحلجلا)و «ةلباقم

 هنع لقنو .ارصتخم (۲۹۳ /؟) " راهزألا قرابم " يف كلملا نبا هوحن ركذو

 ريغ ةاشلا :ليق نإف " :لاق هنأ 0751١ /5) " ةاقرملا " يف ءيراقلا يلع خيشلا ةمالعلا

 لعفيامع لأسي الو ديريامل لاعف ىلاعت هللا نإ :انلق ؟اهنم صتقي فيكف ةفلكم

 . "ملاظلا نم مولظملا قح صتقي لب عيضت ال قوقحلا نأ دابعلا مالعإ هنم ضرغلاو

 ب ةمكحلا نع ريبعتلا نأ الإ «نسحتسم هيجوتو «نسح هجو وهو" :ءيراقلا لاق
 ىلع ةغلابملا قيرطب ةلاد ةيضقلا نأ رمألا ةلمجو . هعضوم ريغ يف عقو (ضرغلا)

 نع ةجراخلا تاناويحلا لاح اذه ناكاذإ هنإف :نيفلكملا ةفاك نيب ةلادعلا لامك

 ."؟فيعضلاو يوقلاو «فيرشلاو عيضولا نم لوقعلا يوذب فيكف «فيلكتلا

 مالكلا ءاملع ضعب نم ثيداحألا هذه لك درت نأ فسؤملا نمو :تلق

 قاس نأ دعب لاقف ! يسولألا ةمالعلا هيلإ حنجي نأ هنم بجعأو «يأرلا درجمب

 هريسفت دنع ةمجرتلا ظفلب دمحأ ةياور نمو ملسم ةياور نم ةريره يبأ نع ثيدحلا

 لامو " :(05/9) " يناعملا حور " هريسفت يف ترشح شورا ادو ةيآ

 الو ًافلكم هنوك مدعل نيلقثلا ريغ رشحب ال هنأ ىلإ ةعامجو يلازغلا مالسإلا ةجح

 لدي اهيلع لوعم ةئس وأ باتك نم صن بابلا اذه يف سيلو «هجوب ةماركل ًالهأ

 مل هنكل احيحص ناک نإو يذمرتلاو ملسم ربخو «شوحولا نم امهريغ رشح ىلع
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 اذه ىلإو . ماتلا لدعلا نع ةيانك نوكي نأ زوجيو ةيآلل ريسفتلا جرخم جرخي

 . ةلمجلا يف ادنتسم حلصي ام مهل نأل لوألاب نيلئاقلا أطخب مزجأ الو ليمأ لوقلا

 . " ملعأ ىلاعت هللاو

 ام فالخ ىلع هنأل ؛اًدج بیرغ هنم وهو - هنعو انع هللا انع - لاق اذك :تلق

 جهن ىلع باتكلا تابآ ريسفت يف ةداجلا كولس نم «روكذملا هباتك يف هنع هفرعن

 ىلع ثيدحلا رسفي نأ ىلع انه هلمح يذلا امف «ليطعت وأ ليوأت نود «فلسلا

 ًابيذكت اذه سيلأ ؛ماتلا لدعلا نع ةيانك ىلع هلمحي نأو «هرهاظ هيلع لدي ام فالخ

 ءاملعل اعبت وه لوقيف «ءانرقلا ةاشلا نم ءامجلا ةاشلل داقي هنأب حرصملا ثيدحلل

 دنع رظنلاب انفقو ول لاقي هلك اذهو . ءامجلا ةاشلل داقي ال يأ ... ! ةيانك هنإ :مالكلا

 ةمجرتلا ثيدحك ىرخألا تاياورلا ىلإ هب انلقتنا اذإ امأ :ةروكذملا ملسم ةياور

 سيلو ةقيقح وه روكذملا صاصقلا نأ يف ةعطاق اهنإف ؛هريغو رذ يبأ ثيدحو

 ملو عرشلا ظفل درو اذإو " :قباسلا هلوقب راشأ دقف ءيوونلا مامإلا هللا محرو «ةيانك

 ."هرهاظ ىلع هلمح بجو عرش الو لقع هرهاظ ىلع هئارجإ نم عنمي
 ةفسالفلا ركنأ ليوأتلا اذه لثمبو روكذملا ليوأتلا در ىلإ اذهب راشأ :تلق

 هولعو ةمايقلا موي مهبرل نينمؤملا ةيؤر مهريغو ةلزتعملاك مالكلا ءاملع نم ريثكو

 كلذ ريغو ؛ةمايقلا موي ىلاعت هئيجمو ةليل لك ايندلا ءامسلا ىلإ هلوزنو هشرع ىلع

 صاصنقالاو مئاهبلا رشحب لوقلاف «ةلمجلابو . اهثيداحأو تافصلا تايآ نم

 هيلإ بهذ نأ مرج الف «هريغ زوجي ال يذلا باوصلا وه ضعب نم اهضعبل
 هبو )۳۸١/۹(« " هريسفت " نم رخآ ناكم يف هسفن يسولألا ركذ امك روهمجلا

 لاقف " ريدقلا حتف " هريسفت نم " ريوكتلا " ةيآ ريسفت يف يناكوشلا مزج

 ىتح «تثعب (ترشح) ىنعمو «ربلا باود نم شحوت ام شوحولا " :(۴۷۷ /5)
 يسولألا ةملكب رتغا دقو . " ءانرقلا نم ءامجلل صتقيف «ضعب نم اهضعب صتقي

 مسد



 يعولا ةلجم يف " يواتفلا باب " ررحم شوحولا رشحل ةيفانلا ةمدقتملا

 .( 5117-5114 508/14)"ةحيحصلا"

 هنم باب ]١155[

 :[مامإلا لاق]

 ءاهب ىوتفلاو ملعلا لهآ لهجو نامزلا اذه يف ةنسلا ةبرغ ىلع لدي امم نإ

 "...تاناويحلا ثعبت له" :لاؤس نع ةرايسلا ةيمالسإلا تالجملا ىدحإ باوج

 :هصنو

 رضعب ينعي - بابلا اذه يف سيل " :هريسفت يف يسولآلا مامإلا لاق"
 نم ني ةثلا ريغ رشح ىلع لدي هيلع لوعي ةنس وأ باتك نم صن - تاناويحلا

 . "رويطلاو شوحولا

 لهآ لامهإ غلبم ىلع مكلدي بيجع ءيش وهو «بيجملا هدمتعأ ام لك اذه

 حرصي دحاو ثيدح نم رثكأ اهيف تبث دقف ءةنسلا ملعل -مهريغ نع ًالضف - ملعلا
 يف ملسم ثيدح كلذ نم «ضعب نم اهضعبل صتقيو رشحت تاناويحلا نأب
 ةاشلا نم ءاحلجلا ةاشلل داقي ىتح اهلهأ ىلإ قوقحلا نودؤتل" :"هحيحص"

 :لوقي صاصقلا اذه ىري نيح رفاكلا نأ هريغو ورمع نبا نع تبثو ."ءانرقلا

 . ايار تنك يبل ايل
 .(”/ ص)" ماكحألاو دئاقعلا يف هسفنب ةجح ثيدحلا"

 ا ۸ ٤



 طارصلاو ضوحلا ركذ باوبأ عاج

 مسد





 ةرتاوتم ضوحلا ثيداحأ باب 7

 : ب يبنلا صئاصخ نم "لوسلا ةيادب'"' يف مالسلا دبع نبازعلا ركذ]

 .(فقوملا يف هيطعأ يذلا ضوحلاو ءةنجلا يف هيطعأ يذلا رثوكلا»

 لصحي يتلا رتاوتلا غلبم تغلب دق ًادج ةريثك هثيداحأف ضوحلا امأو

 :ظفاحلا لاق ءيعطقلا ملعلا اهعومجمب

 يف مهنم «نيثالثلا ىلع فين ةباحصلا نم لا نع كلذ ىوردقذإ)

 رهتشاو «هلقن حص امم كلذ ةيقب امهريغ يفو «نيرشعلا ىلع فيني ام نيحيحصلا

 .(هتاور

 ۲٠١( ۳۲۱ /۲) «ةنسلا» يف مصاع يبأ نبا هقرط مص ةتسا دقو :تلق

 قيرط نم رثكأ مهضعبل ءًايباحصو نيثالثو ةسمحخ نم رثكأ نع (791-7/75/ مقر)

 :مهؤامسأ هذهو دحاو

 ميكح تنب ةلوخ :باطخلا نب رمع

 نايوث كلام نب سنأ

 يملسلا دبع نب ةبيتع مقرأ نب ديز

 بعك نب يبأ يملسألا ةزرب وبأ

 ورمع نب هللادبع بزع نب ءاربلا

 رذ وبأ ورمع نب دئاع



 دعس نب لهس يردخلا ديعس وبأ

 سابع نب هللادبع ناميلا نب ةفيذح

 قيدصلا ركب وبأ رمع نب هللادبع

 ريضح نب دّيَسَأ ةمامأ وبأ

 ديز نب هللادبع ةعازخ نم لجر

 تباث نب ديز ةريره وبأ

 ةرجع نب بعك بدنج نب ةرمس

 ٌترألا نب بابخ رماع نب ةبقع

 .ركب وبأ ءادردلا وبأ

 .ةشئاع ةرمس نی رباج

 :هرصتخم ام هللا همحر مصاع يبأ نبا لاقو

 هب نحتف ملعلا بجوت هك: يبنلا ضوح يف انركذ يتلا رابخألاو»

 اهب مدعن ةبرش هنم انيقسيف اندروي نأ هب قيدصتلل انقفو يذلا ىلإ بغرنو «نوقدصم
 .«هلضفب كلذ هلأسنو «هلوطب دمألا أمظ

 .(ه5-ه8 ص)"لوسلا ةيادب قيقحت"

YoY ا 



 هنم باب ١ ١[ 2ا/]

 :[مامإلا لاق]

 امك رتاوتلا غلبم تغلب ًادج ةريثك اهيف ضوحلا ركذ ءاج يتلا ثيداحألاو

 دقو ًايباحص نوثالثو عضب ةباحصلا نم اهاورو ءةمئألا نم عمج كلذب حرص

 ظفاحلا اهل دقعو :هخيرات رخخآ يف " ةياهنلا " ىف ريثك نبا ظفاحلا اهقرط ىصقتسا

 مقرو(١5١- ٠١١ مقر) باوبأ ةعبس " ةنسلا باتك " يف مصاع يبأ نبا

 " :هلوقب اهرتاوت ىلإ اهرخآ يف راشأ (يقيقحتب - ۷۷١ - 77” 5) ثيداحألا

 "...ملعلا بجوت لإ يبنلا ضوح يف امهانركذ يتلا رابخألاو

 .(77ص)"ةيواحطلا نتم ىلع قيلعتلا"

 هنم باب ]۱٤۸[

 :[مامإلا لاق]

 .رتاوتم ضوحلا ثيدح

 .(41 0/1١ /114)" ةفيعضلا"

 هنم باب ]١559[

 :[مامإلا لاق]

 نم ًابيرق وأ ًاثيدح نيثالثلا تزواج دق يهو دج ةريثك ضوحلا ثيداحأ»

 يناثلا ءزجلا يف مصاع يبأ نبا ظفاحلاك اهبعوتسا نمم هريغو يراخبلا دنع كلذ

 )848-١1١١(. "روشنلاو ثعبلا" باتك يف يقهيبلاو «"ةنسلا باتك" نم

 "ةفيعضلا" )١4/ /؟ ١١(

۳ ۳ SS asreseeseseseosasmn teres annem setttetentntssstestesmtent nse terete 



 :ثيدح حص له باب ]۰ ۱٦۰]

 ؟اهتقان عضب وه هضوح نإف حلاص الإ ضوح يبن لكلا
 ...يراهبربلل "ةنسلا" باتك يف َرَكَذ :لاؤس

 ؟نمل ةنسلا باتك :خيشلا

 .باتكلا وه طوطخم اذه «يراهبربلا :ةلخادم

 !بيط «باتكلا اذه تفرع ام !يلع مجعأ كلذل :خيشلا

 الإ ضوح يبن لكل نأب لاق ءب يبنلا ضوح نع ثدحتي ناك :ةلخادم

 ."'هتقان عرض وه هضوح نإف حلاص
 ؟دنس نودب هبسن !بيرغ ءيش اذه :خيشلا

 .عبطي فوس هباتك :ةلخادم

 ؟عبطي فوس :خيشلا

 .معن عبطي فوس :ةلخادم

 ؟طوطخم اذه !بيط :خيشلا

 .باتكلا وه اذه نآلا ققُح :ةلخادم

 ؟دنسلاب هركاذ !بيط :خيشلا

 ؟هؤرقن :ةلخادم

 "تاعوضوملا" يف يزوجلا نبا هنعو (58-50 /) "ءافعضلا" يف يليقعلا هجرخآ .عوضوم )١(

 .هل لصأ ال عوضوم ثيدح :لاقو (؟ 44 /9)

 POE ا
 مقل



 ..وه يلبنح تافصلا ثيح نم هيف ملكتم اذه ... اذه يراهبربلا :خيشلا

 .نسحلا دمحم يبأ :ةلخادم

 .وه يلبنح :خيشلا

 ؟وه عبارلا نرقلا يف :ةلخادم

 ..نكمي عبارلا :ةلخادم

 وه له «تافصلا يف هولغ ثيح نم هيف ملكتم اذه نأ ينهذ يفانأ :خيشلا

 .اذه يراهبربلا ؟كلذك

 مامإ وه ربتعي ناكو...ةمئآلا لاوقأب ىتأ ققحملا هنع ثدحت امدنع :ةلخادم

 .هرصع يف ةنسلا لهأ

 كسمتي ناكو ؛ةعدتبملا براحي ناك هنأ ثيح نم هيلع ينثي وه :خيشلا

 «فرطتو ولغ ءالؤه لاثمأ نم ريثك يف نكل «حيحص ةيفلسلا ةديقعلابو ةنسلاب

 يف يوري وه نكل ؛طمنلا اذه ىلع وهف "ةنابإلا" بحاص يلبنحلا ةطب نباكألثم
 ةطقن هذهف «تافصلاب ًاقلعتم اهنم ناك ام ىتح ثيداحأ نم بدو به ام هسفن هتنايإ

 .تاياورلا نم ركذي اميف ًاققحتم نوكي تافصلا يف بتكي نم لك سيل ًادج ةمهم

 ؛هب تعمس ةرم لوألف ةرقفلا هذه يف روكذملا ءانثتسالا اذه !لاح لك ىلعو

 مصاع يبأ نبال "ةنسلا" باتك يفو «ةرتاوتملا ضوحلا ثيداحأ يف حصي هنظأ امو

 وهف ؛ءانثتسالا اذه لثم اهيف سيلو ءضوحلا يف ةدراولا ثيداحألا نم ةريبك ةفئاط

 نم يتأي ىتح هب مزجلا وأ تبلا نع فقوتلا يغبنيو «بيرغ هنأ :هيف لاقي ام لقأ

 .هب ةجحلا موقت قيرط



 ءامسألا يف هنع ذخؤي له "ىرغصلا ةنابإلا" هباتك ةطب نبا.. !بيط :ةلخادم

 ؟ىربكلا مآ ىرغصلا يه له نكل "ةنابإلا" تلق تنأ ءالثم تافصلاو

 ةيطخ ةخسن ةيرهاظلا ةبتكملا يف اندنع ءنآلا باوجلا رضحتسأ ام :خيشلا

 ءاهتباتك نم ًاريثك احمف ءاملا اهباصأ دق ةخسنلا تناكو «بيترتلا ةشوشم ةنابإلا نم

 مهدنع نيذلا ةليانحلا نم ةطب نبا نأ يل ىلجتف ةريثك ءايشأ اهنم تدفتسا تنكو

 ءاهديناسأ حصت ال تاياورب ةفص نوتبثي دقو «تافصلا تابثإ يف ولغلا نم ءيش

 امإو ةفوقوم امإ نوكت اهنآل ؛مالسلا هيلع لوسرلا ىلإ اهتبسن حصت الف تحص نإو
 .معن ؛ةعوطقم

 .اذه لثم ًاضيأ هيف ..يسيرملا ىلع هدر يف يمرادلا اذه وحن ىلعو

 ةفيعضلا تاياورلا ةيفصت يغبنيو ًادج ماه عوضوملا اذه نأ ةقيقحلاو

 ولعلا" ترصتخا امنيح هب مايقلا تلواح ام اذهو ؛ةحيحصلا ةديقعلا نع اهداعبإو

 امك يبهذلا مامإلا نوك عمف «يبهذلا مامإلل ميظعلا يلعلل وأ "رافغلا يلعلل

 ًالثم اهنمو «تاياورلا ضعب ركذ يف لهاست كلذ عمو ددصلا اذه يف ًامامإ نوملعت

 اهاقلت ةياورلا هذهو ء«هشرع ىلع ل يبنلا هعم ٌدِعَقُي لجو زع هللا نأ دهاجم ةياور

 السلا هيلع لوسرلا ىلإ عوفرم ثيدح هنأك مهتديقعب قثن نمم ءاملعلا نم ريثك
 ثيدحلا اذه ناكل يهقف ثيدح يف قلي هللا لوسر لاق :دهاجم لاق ول هنأ عم

 هيلع لوسرلا ىلإ هعفري مل ًالوأ وهو فيكف ًايهقف ًامكح تبثيالو السرم
 ةقيرط ىلع هوقلت كلذ عمو هقفلا يف سيلو ةديقعلا يف وه :ًايناثو !؟مالسلا

 .تاملسملا

 .اياضقلا هذه لثم يف طايتحالا يغبني ةقيقحلاف

 (۸۷:٤۱:٠۰٠/:۳۹)"رونلاو ىدهلا"

Yo 1 ا 



 طارصلا لبق ضوحلا باب ]

 : لَم يسلا صئاصخ نم "لوسلا ةيادب"" يف مالسلا دبع نبا زعلا ركذ]

 «فقوملا يف هيطعأ يذلا ضوحلاو ءةنجلا يف هيطعأ يذلا رثوكلا»

 :[اًقلعم مامإلا لاقف

 وهو «طارصلا لبق ضوحلا نأ ىري هنأ هيف ««فقوملا يف» :فنصملا لوق نإ

 .ظفاحلا هحجر يذلا وهو «ثيداحألا ضعب نم رهاظلا

 .(ها/ ص)"لوسلا ةيادب"

 طارصلا ىلع رورملا باب ]١167[

 قح كلذ لك ءضوحلاو ء«منهج يف همدق برلا عضوو
 :[مامإلا لاق]

 تباث كلذ لك ضوحلاو منهج يف همدق برلا عضوو ؛طارصلا ىلع رورملا

 .ةحيحصلا ثيداحألا يف

 .(؟ 49/1 /15)" ةفيعضلا"





 نازيملا ركذ باوبأ عامج

 ما





 ةنسلا لهأ دئاقع نم نازيملاب ناميإلا باب 1ا1 1

 :[مامإلا لاق]

 .ةنسلا لهأ دئاقع نم [لامعألا نزوو نازيملاب ناميإلا يأ] كلذ

 557/1١(. 7/10" ةحبحصلا"

 لامعألا نزوو نازيملا ىف ةدراولا ثيداحألا باب ]

 :[مامإلا لاق]

 .ةرتاوتم نكت مل نإ ةرفاضتم [لامعألا نزو يف يأ] كلذ يف ثيداحألاو

 ۲٦۳/۱) /۱)''ةحيحصلا"

 نزوت لامعألا نأو نازيملا ةفص ىف باب /6]

 :[ 29ه هللا لوسر لاق]

 هيلع رشنيف ةمايقلا موي قئالخلا سوءر ىلع يتمأ نم ًالجر صلخيس هللا نإ»

 كملظأ ؟ًائيش اذه نم ركنتأ :لوقي مث رصبلا دم لثم لجس لك ءًالجس نيعستو ةعست

 :لوقيف .بر ايال:لوقيف؟رذع كلفأ لوقيف بر اپ ال :لوقيف ؟نوظفاحلا يتبتك

 نأ دهشأ :اهيف ةقاطب جرختف . مويلا كيلع ملظ ال هنإف ةنسح اندنع كل نإ ىلب

 ام :لوقيف ؛كنزو رضحاه:لوقيف . هلوسرو هدبعادمحم نأ دهشأو هللا الإ هلإ ال

 يف تالجسلا عضوتف :لاق «ملظت ال كنإ :لاقف !؟تالجسلا هذه عم ةقاطبلا هذه

 هللا مسا عم لقثي الف «ةقاطبلا تلقثو تالجسلا تشاطف «ةفك يف ةقاطبلاو ةفك

 . (ءیش

TE ل 
 4 كل



 :[مامإلا لاق]

 لامعألا نأو ناتدهاشم ناتفك هل لامعألا نازيم نأ ىلع ليلد ثيدحلا يفو

 لهآ دئاقع نم كلذو ءريدق ءيش لك ىلع هللاو .نزوت اهنإف اضارعأ تناك نإو

 ...ةرتاوتم نكت مل نإ ةرفاضتم كلذ يف ثيداحألاو ءةنسلا

 .(؟ "8-751 /١1/١)"ةحبحصلا"

 هنم باب ]١1565[

 :[ اپ هللا لوسر لاق]

 ةيصولا كيلع صاق ىنإ :هنبال لاق ةافولا هترضح امل لاو ًاحون هللا ىبن نإ

 عبسلا تاومسلا نإف (هللا الإ هلإ ال) ب كرمآ نيشثثا نع كاهنأو نيتنثاب كرمآ

 نهتمصق ةمهبم ةقلح نك عبسلا نيضرألاو عبسلا تاومسلا نأ ولو هللا الإ هلإ ال

 «قلخلا قزري اهبو ءيش لك ةالص اهنإف هدمحبو هللا ناحبسو .ءهللا الإ هلإ ال

 هانفرع دق كرشلا اذه هللا لوسر اي :ليق وأ :تلق :لاق :ربكلاو كرشلا نع كاهنأو

 :لاق ؟نانسح ناكارش امهل ناتتسح نالعن اندحأل نوكي نأ :- لاق - ؟ربكلا امف

 :لاق ؟هيلإ نوسلجي باحصأ اندحأل نوكي نأ وه :لاق . ال

 . «سانلا صمغو قحلا هفس :لاق ؟ربكلا امف هللا لوسر اي :ليق . ال

 :[مامإلا لاق]

 :...[اهنم ]:ةريثك دئاوف هيفو :تلق

 ًافالخ ةنسلا لهأ دئاقع نم وهو «ناتفك هلو تباث قح ةمايقلا موي نازيملا نأ

TY 
 ہا



 يف دئاقعلا نم تبث ام دقتعي ال نمم رضاحلا رصعلا يف مهعابتأو ةلزتعملل

 ...نيقيلا ديفت ال داحآ رابخأ اهنأ معزي :ةحيحصلا ثيداحألا

 .(55:-؟هو /۱ /١1)ةحبحصلا"

 ةمايقلا موي لامعألا ديسجت باي ]١1[

 هتعنم بر يأ:مايصلا لوقي ؛ةمايقلا موي دبعلل ناعفشي نآرقلاو مايصلا»

 لاق هيف ينعفشف ليللاب مونلا هتعنم نآرقلا لوقيو «هيف ينعفشف ةوهشلاو ماعطلا

 .(ناعفشيف

 :[ مامإلا لاق]

 هنأ لمتحي لوقلا اذهو " :يوانملا لاق ءةنجلا هلخديو هيف هللا امهعفشي :يأ

 :4ٌريِيَق ءىس لگ لَ ُهللاَول قطنلا هيف هللا قلخيو امهباوث دسجي نأب ةقيقح
 ب أيثمتل لاو زاجملا نم برض ىلع هنأ امتحي دو

 ثيداحآلا نم هلاثمأ يفو انه هب مزجلا يغبني يذلا باوصلا وه لوألاو :تلق

 «ريثك هوحنو «عرقأ ًاعاجش زنكلا ديسجت لثمك ءاهوحنو لامعألا ديسجت اهيف يتلا

 ةقيرط وه لب «مهنع هللا يضر «فلسلا ةقيرط نم سيل صوصنلا هذه لثم ليوأتو

 َنيِذَّلال ناميإلا طورش لوأ يفاني امم كلذو «فلخلا نم مهليبس كلس نمو ةلزتعملا

 .ىلاعت هللاب ذايعلاو «ىقشتو لضتف «مهوذح وذحت نأ راذحف :4ِبْيَعْلاِب َنوُنِمْؤُي

 .(5194/1) "بيهرتلاو بيغرتلا ىلع قيلعتلا"
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 ؟نيزاوم يه مآ دحاو نازيملا له باب ]١564[

 يف ريثك نبا ركذ (4*:ءاينألا»#طْسِقْلا َنيِزاَوُملا ٌعَضَنَو :ىلاعت هلوق :لاؤس

 رخآ الوقو ,لامعألا ددعتل وه امنإ نيزاوملا عمج نأ لمتحي هنأ ةيآلا هذه هريسفت

 .دحاو نازيم نوكي دقو نيزاوم ةدع نوكي دق : ينعي ءدحاو نازيم هنأ

 نأ بجي يعرش مكح اذه له ءاهنع بيجن يتلا ةدعاقلا ىلع اذه :خيشلا

 كانه نوكي نأ عنام يف امف نازيم عمج نيزاوملا ءال :باوجلا ؟ةقدب هيلع فرعتن

 ءاج اذإف ءايندلا رومأ ىلع ساقت ال ةرخآلاو «نيزاوم ةدعب هيبشت الب «نيزاوم ةدع

 ءنآرقلا صن ليطعت اذه نأل ؛نازيم :ينعي نيزاوم :لوقن الف اذكه يبيغ ربخ

 .لاتقلا نينمؤملا هللا ىفكو هب نمونو وه امك هعدنف

 200:80: هزل / )٩ "ةدج ىواتف"

 هنم باب ]١5694[

 لهف (؛7:ءايبنألا)ٌةَماَيِقْلا مْوَيِل َطْسِقْلا َنيِزاَوملا ٌعَضنَو# :ىلاعت لاق :لئاسلا

 1 ؟نيزاوم ةدع مأ دحاو ةمايقلا موي نازيملا

 لجو زع هللا نأ ماد امف «هليدبتو هرييغت زوجي ال نآرقلا ظفل نأ كش ال :خيشلا

 رومأ نم ملعن امك نيزاوملا هذه نوكت نأ عنام الو :نيزاوم يهف نيزاوملا ةظفل قلطأ
 نآلا ايندلا يف نيزاوملاو فيك ءائيعم اًنازيم اهروصتن نأ يغبني سيلو ءةفاتخم بيغلا

 نيزاوم كانه نوكت نأ ةمايقلا موي نوكي نأ ىلوأ باب نمف «تعونتو تددعت دق

 هنأ دقتعاف ينآرقلا ظفللا اذه لثم يف نيزاوملا عمج لجو زع هللا نأ ماد امف ؛ةددعتم

 .فلسلا ةقيرط نم سيل اذهو «نازيملاب :نيزاوملا رسفي نأ ناكمب ليطعتلا نم

 (01 ١ /ب۳۹) "-رثألا ةدج ىواتف"
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 ةعافشلا باوبأ عاج





 ةرتاوتم ةو ىبنلا ةعافش ثيداحأ باب 1

 هل اهرخدا يتلا ةعافشلاو'"" :ةيواحطلا بحاص لوق ىلع ًاقلعم مامإلا لاق]

 :[ "'رابخألا يف يور امك قح [هنمأل :يأ]

 باوبأ ةتس " ةنسلا " يف مصاع يبأ نبا اهل دقع دقو .. ةرتاوتم يهو :تلق

 همحر حراشلا اهنم ةفئاط قاسو (۸۳۲ - )۷۸٤ ثيداحألا مقر (118-15)

 ثحبلا ءاش نم هعجاريلف عاونأ ةينامث ةا هتعافش نأ تنمضت هحرش يف هللا

 .ماه هنإف قيقحتلاو

 .(۳۷-۳۸ص)" ةيواحطلا نتم ىلع قيلعتلا"

 هنم باب |]

 .ةرتاوتم ةروهشم [ةعافشلا يأ] اهثيداحأ :[مامإلا لاق]

 .(۹۳۲ /۲ /7١1)"ةفيعضلا"

 لالضلا لهأ ضعب ركذ باب 1.11

 كلذ ىلع درلاو بونذلا لهأل إب يبنلا ةعافش ركنأ نمم

 :[مامإلا لاق]

 " ىفصملا مالسإلا " باتك مايأ ةعضب ذنم تآرق

 :[ًالئاق ةيشاحلا يف قلع مث]

 هيف جلاع دق ميق باتك لاقي قحلاو - وهو نامسلا هللا دبع دمحم فيلأت

 هللا افع هنكلو ءرضاحلا رصعلا يف ملسملا مهت يتلا دعاوقلاو لئاسملا نم ًاريثك
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 لثم «هفيلح هيف باوصلا نكي ملو :هنع ثدحت ام ضعب يف ًاريثك طتشا دق هنع

 لوزن هراكنإو «بونذلا لهأل او هتعافش هراكنإ لثمو .. ةيحللا ءافعإ ةلاسم

 يدهملاو «لاجدلا جورخو «ىسيع

 يتلا ثيداحألا نأو " ةعونصم تالالض " اهنأ معزو كلذ لك ركنأ دق

 .رتاوتلا دح غلبت مل داحآ ثيداحأ اهيف تدرو

 :نيترصتخم نيتملك ذاتسألل لوقن نحنو

 كقبس نمم الو «كثم ةلوبقم ريغ ةرتاوتم ريغ اهيلإ راشملا ثيداحألا نأ كاوعد- ١

 ملع يف صاصتخالا يوذ نم ردصت مل اهنأل ؛هريغو توتلش خيشلا لثم ءاهيلإ

 :ريثك نبا ظفاحلاك هيف نيصصختملا ةداهش تفلاخ دقو اميس الو ؛ثيدحلا

 ءرتاوتم لوزنلا ثيدح نأب اوحرص ثيح مهريغو ؛يناكوشلاو ءرجح نباو

 امك ؟رثكأ هقرط نآل ؛ىلوأ باب نم لاجدلا جورخ ثيدح رتاوت نمضتي كلذو

 ضعب يف تعمج تنك دقو «فيرشلا ملعلا اذهب نيلغتشملا ىلع ىفخي ال

 ًاقيرط نيرشعلا توزاجف لوزنلا ثيدحل طقف ةحيحصلا قرطلا تابسانملا
 !؟اذه ريغ رتاوتلا لهف ًايباحص رشع ةعست نع

 :نيمسق ىلإ ةحيحصلا ثيداحألا - ناك ايأ - كريغو تنأ كميسقت -۲

 ماكحألا ثيداحأ ىهو اهب لمعلا همزليو اهلوبق ملسملا ىلع بجي مسق

 .اهوحنو

 قلعتي امو دئاقعلا ثيداحأ يهو اهب داقتعالاو اهلوبق هيلع بجي ال مسقو

 .ةيبيغلا رومألاب اهنم

 وو هلوسر ةنس يف الو هللا باتك يف لصأ ال عدتبم ميسقت اذه نإ :لوقأ
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 يضتقت ثيدحلاب لمعلل ةبجوملا ةلدآلا مومع لب :حلاصلا فلسلا هفرعي الو

 نايبلاب لضفتيلف صيصختلا ىعدا نمف «قرف الو امهيلك نيمسقلاب لمعلا بوجو
 ميسقتلا نالطب نايب يف ًادج نيتماه نيتلاسر تفلأ مث .تاهيه تاهيهو ًاروكشم

 " :ىرخألاو " ةديقعلا يف داحآلا ثيدحب دذخألا بوجو " :ىلوألا روكذملا

 ." ماكحألاو دئاقعلا يف هسفنب ةجح ثيدحلا

 .(۷۸-۷۹ص)" ةنملا مامث"'

 دومحملا ماقملا يه هب ةصاخلا ةو هتعافش باب |

 :[ غم هللا لوسر لاق]

 مدآب اوثاغتسا كلذك مهانييف «نذآلا فصن قرعلا غلبي ىتح وندت سمشلا نإ»

 نيب عفشيف ةو دمحم مث «كلذك لوقيف ؛ىسومب مث ءكلذ بحاص تسل :لوقيف

 هدمحي «ًادومحم ًاماقم هللا هثعبي لئم ويف ؛ةنجلا ةقلحب لأي ىتح ىشميف ؛قلخلا

 .(مهلك عمجلا لهآ

 :[ مامإلا لاق]

 وهو . هب ةصاخلا ةو هتعافش هنأو دومحملا ماقملا يف زيزع ثيدح اذه و

 .ىرخأ ثيداحأ كاتهو هيف هيلع تفقو ثيدح حصأ

 .(040 /0)" ةحيحصلا"

 نيدحوملا ةاصعل ةعافشلا باب 75]

 ءنيدحوملا ةاصعل نوكت ةعافشلا نأ "راتسألا عفر" يف يناعنصلا ركذ]

 :[ًالئاق مامإلا قلعف
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 يبر ىلإ عفشأ تلز ام» :ًاعوفرم سنأ ثيدح اهنم ةريثك صوصن اذهل دهشيو

 هلإ ال :لاق نميف ينعفش بر يأ :لوقأ ىتح «ينعفشيو عفشأو ينعفشيو لجو زع

 يلالجو يتزعو «يل هذه ؛دحأل الو دمحم اي كل تسيل هذه :لوقيف . هللا الإ

 " يف ةميزخ نبا هجرخأ «هللا الإ هلإ ال :لوقي ًادحأ رانلا يف عدأ ال يتمحرو

 هجرخأ دقو «حيحص ثيدح وهو (۸۲۸) " ةنسلا " يف مصاع يبأ نباو " ديحوتلا

 .كانه تنيب امك هانعمب هريغو ملسم

 .(179ص)" راتسألا عفر قيقحن"

 نيملاعلا بر ةعافش باب /5]

 :[مامإلا لاق]

 ناك نم رانلا نم اوجرخي نأب نيعفاشلا رمأي هللا نأ ؛ةعافشلا ثيداحأ ىف رتاوت

 .ناميإلا نم ةرذ هبلق یف

 "ةحبحصلا" 1/70/1١ (.

 (ةموح رم ةمأ يتمأ» :ة577 هلوق نيب عمجلا فيك باب ]3

 رانلا نم هتمأ نم سان جرخي هنأ اهيف يتلا ثيداحألا نيبو

 ؟ةعافشلاب

 هنأ ىوعدب «ةموحرم ةمأ يتمأ» ثيدح فعض نمأطخ اًنيبم مامإلا لاق]

 :[ةعافشلاب راتلا نم هلم هتمأ نم سان جورخ ثيداحأل فلاخم

 امك فيزملا قيقحتلاب رهاظتلا نع داعتبالاو لمأتلا دنع ضراعت ال هنأ ةقيقحلا

 :ةمألا دارفأ نم درف لك هب دارملا سيل هنإف «حيحصلا ثيدحلا اذه يف عقاولا وه

 نسم
 يا



 لاق امك ؛هتايح يف ايالبلا نم هباصأ امب ةرفكم هبونذ تراص دق مهنم ناك نم امنإو
 رصَت مل نميف نوكي ةعافشلا ثيدحو" :(۳ )١/ ٤١ "ناميإلا بعش" يف يقهيبلا

 ."هتايح يف ةرفكم هبونذ

 "ةمألا" قلطأ ؛ضعبلا ةدارإو لكلا قالطإ باب نم نذإ ثيدحلاف :تلق

 امو ؛ثيدحلا يف ركذ امم اهوحنو ايالبلاب مهبونذ ترفك نيذلا مهو ؛اهضعب دارأو

 نبا ظفاحلا فلأ كلذ يفو هلل دمحلاو ةحيحصلا ثيداحألا يف تارفكملا رثكأ

 (۷۲۷-۷۲۸ /؟)"ةحبحصلا ةلسلسلا"

 هنم باب 1]/١51[

 :[ مامإلا لاق]

 دارفأ نم درف لك هب دارملا سيل هنإف... لمأتلا دنع ضراعت ال هنأ ةقيقحلا

 ؛هتايح يف ايالبلا نم هباصأ امب ةرفكم هبونذ تراص دق مهنم ناك نم امنإو ؛ةمألا

 :(" 57 /١)"ناميإلا بعش" يف يقهيبلا لاق امك

 ."هتايح يف ةرفكم هبونذ رصت مل نميف نوكي ةعافشلا ثيدحو"

 "ةمألا" قلطأ ؛ضعبلا ةدارإو لكلا قالطإ باب نم نذإ ثيدحلاف :تلق

 امو ؛ثيدحلا يف ركذ امم اهوحنو ايالبلاب مهبونذ ترفك نيذلا مهو ؛اهضعب دارأو

 نبا ظفاحلا فلأ كلذ يفو هلل دمحلاو ةحيحصلا ثيداحألا يف تارفكملا رثكأ

 .(۸۲۷-۸۲۸ /۲)" ةحيحصلا"
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 «ةمايقلا موي دبعلل مايصلاو نآرقلا ةعافش باب /]

 .ةمايقلا موي لامعألا ديسجتو

 :لاق هاو هللا لوسر نأ امهنع هللا يضر رمع نب هللا دبع نع

 هتعنم بر يأ:مايصلا لوقي ؛ةمايقلا موي دبعلل ناعفشي نآرقلاو مايصلا

 لاق هيف ينعفشف ليللاب مونلا هتعئنم نآرقلا لوقيو «هيف ينعفشف ةوهشلاو ماعطلا

 .(ناعفشيف

 .(حيحص نسح)

 :[مامإلا لاق]

 هنأ لمتحي لوقلا اذهو " :يوانملا لاق «ةنجلا هلخديو هيف هللا امهعفشي :يأ

 ريد ِءْيَن لك لع لاو قطنلا هيف هللا قلخيو امهباوث دسجي نآب ةقيقح

 ."ليثمتلاو زاجملا نم برض ىلع هنأ لمتحيو

 ثيداحألا نم هلاثمأ يفو انه هب مزجلا يغبني يذلا باوصلا وه لوألاو :تلق

 «ريثك هوحنو «عرقأ ًاعاجش زنكلا ديسجت لثمك ءاهوحنو لامعألا ديسجت اهيف يتلا

 ةقيرط وه لب «مهنع هللا يضر .فلسلا ةقيرط نم سيل صوصنلا هذه لثم ليوأتو
 ناميإلا طورش لوأ يفاني امم كلذو فلخلا نم مهليبس كلس نمو ةلزتعملا

 للاب ذايعلاو ءىقشتو لضتف مهوذح وذحت نأ راذحف ؛4ِبَْمْلاِب َنوُنِمْؤُيَنيِذَلال

 .ىلاعت

 .(419/1) "بيهرثلاو بيغرتلا ىلع قيلعتلا"
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 ةعافشلا عون ام باب 1

 ؟هنع قع اذإ هدلاول لفطلا اهعفشي يتلا

 ؟هنع قع اذإ هدلاول لفطلا اهعفشي يتلا ةعافشلا عون ام :لاؤس

 نوفقي ةمايقلا موي راغصلا لافطألا نأ ؛ثيداحألا نم ريثك يف مولعم :خيشلا

 ليربج مهيلإ ىلاعتو كرابت هللا لسريف «مهءابآ نوبلطي نوكبيو «ةنجلا باب دنع

 مهيتأيف - مهب ملعأ ىلاعتو كرابت هللاو - مهئاكب ببس نع مهلأسيل مالسلا هيلع

 مهيتأيف ءانعم انؤابآو الإ ةنجلا لخدن ال :نولوقيف مهلأسيف مالسلا هيلع ليربج

 نم عونلا اذهف ةنجلا مهؤابآو مه اولخدي نأ ىلاعتو كرابت نيملاعلا بر نم نذإلا

 يأ ءاوقع نيذلا ءابآلا هقحتسي يذلا وه ةنجلا لوخدب لاجعتسالا وهو ةعافشلا

 .ملعأ هللاو :مهئانبأ نع اوحبذ

 ,(00 090:55 /15) "روتلاو ىدهلا"
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 كلذ ريغو اهميعنو ةنجلا ركذ باوبأ عامج
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 هلوسرو هللا هل دهش نمل ةنحلاب ةداهشلا باب | /[]

 لهآ نم يأ] مهنم ادحأ لزنن الو'' :[ةيواحطلا بحاص لوق ىلع مامإلا قلع]

 :ًالئاق''ةنج [ةلبقلا

 مهل دهشن انإف ؛مهريغو مالس نب هللا دبعو ةنجلاب نيرشبملا ةرشعلا الإ :تلق
 ةرقفلا يف كلذب هللا همحر فنصملا حرص دقو ءو لوسرلا ةداهش ىلع ةنجلاب

(40). 

 هتيد وهيب مالس نب هللا دبعل مهزمغ مهلهجو مويلا باتكلا ضعب لالض نمو

 تيلو " يراخبلا حيحص«" يفامك ةنجلاب هل ا يبنلا ةداهش عم همالسإ لبق

 ةيبصعلا الول ملسأو ًاينثو ناك نم نيبو ؛ملسأف ًايدوهي ناك نم نيب قرف يأ يرعش

 ثالثا : ولو هلوق " نيحيحصلا " يف ءاج دقف قرف كانه ىلب ؛ةيلهاجلا ةيموقلا

 يبنلا كردأو هيبنب نمآ باتكلا لهأ نم لجرو» مهنم ركذف 2. . . نيترم مهرجأ مهل

 .دحاو رجأ هلف ملسأ اذإ ينثولا نود نارجأ هل اذهف :«هقدصو هعبتاو هب نمآف ةا

 .(7/ص)" ةيواحطلا نتم ىلع قيلعتلا"

 رانلاو ةنجلا لخدي نم ددعل هللا مّلِع باب 3

 :ةيواحطلا بحاص لوق ىلع ًاقلعم مامإلا لاق]

 رانلا لخدي نم ددعو ةنجلا لخدي نم ددع لزي مل اميف ىلاعت هللا ملع دقو"

 . "هنم صقني الو ددعلا كلذ ىف دازي الف ةدحاو ةلمج

 الإ هللا لوسر اڀ ال :انلقف «؟ناباتكلا ناذه ام نوردتألا :لاقف ناباتك هدي ىفو اپ هللا

 نوفي ا



 لهآ ءامسأ هيف نيملاعلا بر نم باتك اذه: :ىنميلا هدي يف يذلل لاقف " انربخت نأ

 صتقتي الو مهيف دازي الف «مهرخآ ىلع لمجأ مث ؛مهلئابقو «مهئابآ ءامسأو ؛ةنجلا

 لهآ ءامسأ هيف نيملاعلا بر نم باتك اذه» :هلامش يف يذلل لاق مث . «ًادبأ مهتم

 صقني الو مهيف دازي الف مهرخآ ىلع لمجأ مث ؛مهلئابقو ؛مهئابآ ءامسأو «رانلا

 اويراقو اوددس :لاقف ؟هنم غرف دق رمأ ناك نإ لمعلا ميفف :هباحصأ لاقف ؛ًادبأ مهنم

 رانلا بحاص نإو «لمع يأ لمع نإو ءةنجلا لهآ لمعب هل متخي ةنجلا بحاص نإف

 مثامهذبنف هديب لاب هللا لوسر لاق مث ءلمع يأ لمع نإو ءرانلا لهأ لمعب هل متخي

 .(۷ :ىروشلا) # ريعسلا يف قيرفو ةنجلا يف قيرف# دابعلا نم مكبر غرف» :لاق

 )۸٤۸(. " ةحيحصلا " يف جرخم وهو ؛هريغو وه هححصو يذمرتلا هجرخأ

 .(4 :-"4ص)"ةيواحطلا نتم ىلع قيلعتلا"

 ؟نانج يه مآ ةدحاو ةنجلا له باب 1

 ىهتنملا ةردسو سودرفلا ركذو

 نم ددع ميركلا نآرقلا يف ىلاعت هللا ركذ :لوقيف لئاسلا لأسي :ةلخادم

 ىلعأ وه ىهتنملا ةردس لهو .ىوأملا ةنجو ندع ةنجو سودرفلا ةنج لثم تانجلا

 هللا نأل ؛ملسملا اهب وعدي يتلا ةنجلا يه امو «نيملاعلا بر تاوامس يف امك ةبترم

 ؟ءاعدلا يف حوحللا ملسملا بحي

 يف لاؤسلا اذه يف ام ضعب نع وأ لاؤسلا اذه نع باوجلا ءاج دق :خيشلا

 ىلعأ اهنإف سودرفلا هولأساف ةنجلا هللا متلأس اذإ» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق

 جارعملاو ءارسإلا ةصق نم رهاظلاف ىهتنملا ةردس نع امأ "”(«نائجلا تاجرد

 .057719مقر) "يراشبلا حيحص" )١(

 ۳۷۸ ا



 رضحتسأ ال ىننأل ؛رهاظلا اذه :لوقأ ءةنجلا نم ءىش رخآ كانه اهنأ ب ىبنلاب

 اهنإف سودرفلا ةنج يهف اهلأسي يتلا ةنجلل ةبسنلاب امنإ .عوضوملا يف اًحيرص اصن

 .نانجل ىلعأ ثيدحلا حيرص نم

 هللا نأ خآلا مالكل يمهف بسح ىلح :ينعي ملعأ هللاو انخيش :ةلخادم

 ةثج ىه «ىوأملا ةنج ..ندع ةنج ..سودرفلا ةئج ىنعي ددع ىلاعتو هناحبس

 ..وأ ةدحاو

 هذه ؟”(ةريثك نانج اهنإ» :يراخبلا يف اًحيرص ءاج اًضيأاذه... :خيشلا

 هولسف ةنجلا هللا متلأس اذإ» :قباسلا ثيدحلا يف لاق كلذلو ؛ةديدع نانج

 .«نانجلا ىلعأ اهنإف سودرفلا

 5:1١5::1:( / ؛) "تارامإلا ىواتفو ةلئسأ"

 ةعباسلا ءامسلا ىف ةنجلا باب 1

 :[لاق هنأ كلي يبنلا نع يو]

 (هتوم لبق ةنجلا ٌومألا هذه نم لحجر لخدي»

 . (ركتم لطاب)

 :[مامإلا لاق]

 " نييماشلا دنسم " يف يناربطلاو ء(١١۳ /) " تاقثلا " يف نابح نبا هجرخأ

 نب ريهز نع قرط نم ۳۷٤( /0) " قشمد خيرات " يف ركاسع نباو )۱/ ٥٩/ ٥٤(

 .(۱٣۳۷مقر) "يراخبلا حيحص" (1)

 م



 ةشابخ نب كيرش نع ةلبع يبأ نب ميهاربإ نع ةيطع نب حيدر انث :يساورلا دابع

 عطقناف «سدقملا تيب يف يذلا (ناميلس بج) نم يقستسي بهذ هنأ :يريمنلا

 ةرجشب وه ذإ «بجلا يحاون يف هبلطي وه امنيبف .هجرخيل بجلا لزنف «هولد

 ىتأف (!) ايندلا رجش نم تسيل يه اذإف ؛هعم اهجرخأف «ةرجشلا نم ةقرو لوانتف

 ...: و هللا لوسر تعمس ءقحلا وهل اذه نأ دهشأ :لاقف «باطخلا نب رمعاهب

 . فحصملا يتفد نيب ةقرولا لعجف ؛(هركذف)

 يبهذلا توكس نم يبجعتو نالطبلاب ثيدحلا ىلع يمكحامأو

 تسيل ةنجلا نأ :اهمهأ هوجو نم رهاظ كلذف ؛هيوارو ثيدحلا نع ينالقسعلاو

 نم مولعملا نم وهو «ءامسلا يف يه امنإو ! (ناميلس بج) ثحتو ضرألا يف

 .ىَرْخَأ ةَ ر ذو :ىلاعت هلوقك ؛ةريثك كلذ يف صوصنلاو . ةرورضلاب نيدلا

 يف ءاج امك ؛ةعباسلا ءامسلا يف يهو ىا هنج اَمَدِنِع ىلا ٍةَرْدِس دنع
 ؛(۲۱۳ /۷) " يرابلا حتف " رظناو ؛هريغو " يراخبلا حيحص " يف سنأ ثيدح

 .حيحصلا لوقلا ىلع «نوقتملا اهب دعو يتلا ةنجلا نم طبهأ مالسلا هيلع مدآ نإف

 ةنجلا طسوأ اهنإف ؛ٌسودرفلا هولأساف هللا ُمَتلأس اذإف . .» :حيحصلا ثيدحلا يفو

 .«نمحرلا شرع هقوف «- ةنجلا ىلعأ وأ -

 فيكف . (4775- )٩۹۲۱ " ةحيحصلا " يف جرخم وهو «هريغو يراخبلا هاور

 ! ؟بجلا يف يهو ةنجلا نم ةرجشلا كلت نوكت نأ حصي

 ,( 11ه ۱۳۳/۱۹ /۱۲)" ةفيعضلا"

 ا 8 مل



 :ةيودعلا ةعبارل بسني ىذلا لوقلا نالطب باب ]۷ ]٤

 كران نم افوخ الو كتنج يف اعمط كتدبع ام بر

 :[لاق هنأ ب يبنلا نع يور]

 ؛هرصب هيلإ هللا درق ءيمع ىتح لجو زع هللا بح نم لاب يبنلا بيعش ىكب»

 :لاق ؟رانلا نم ًافوخ مآ ةنجلا ىلإ ًاقوشأ! ؟ءاكبلا اذه ام بيعش اي :هيلإ ىح وأو

 ينكلو ءرانلا نم افوخ الو كتنج ىلإ اقوش يكبأ ام ملعت تنأ يديسو يهلإ

 هللا ىح وأف «يب عنص يذلا ام يلابأ امف كيلإ ترظن انآ اذإف «يبلقب كبح تدقتعا

 كلذلو ! بيعش اي يئاقل كل ائينهف اقح كلذ كي نإ بيعش اي :هيلإ لجو زع

 .(یمیلک نارمع نب ىسوم كتمدخأ

 .(ًاًدج فيعض)

 :[ مامإلا لاق]

 نم ًافوخ الو «كتنج ىلإ ًاقوش يكبأ ام " :هلوق ثيدحلا اذه يف ركني اممو

 افوخ الو كتنج ىف اعمط كتدبع ام ! بر " :اهتاجائم ىف لوقت تناك اهنأ اوركذ

 «هتفرعم قح ىلاعتو كرابت هللا فرعي مل نمم الإ ردصي ال مالك اذهو . " كران نم

 ميعن نم هلنع اميف ًاعمط هدبعتل الإو «همرکو هدوجب الو ؛هلالجو هتمظعب رعش الو

 ميحجلا نم رافكلاو ةاصعلل هدعأ امم ًافوخو ىلاعتو كرابت هتيؤر كلذ نمو «ميقم

 ليمو مَعَ نع مَع الگ :لاق امك هيلإ رظنلا مهنامرح كلذ نمو ؛ميلألا باذعلاو

 هللاب نوفراعلا مهو - مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا ناك كلذلو «(نوُبوُجْحَ
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 ال فيكو - هتنج يف ًاعمط هنودبعي لب ءةيلايخلا ةملكلا هذه لثمب هنوجاني ال - اح

 ران نم ةبهرو «هناحبس هيلإ رظنلا وهو ؛ةنمؤملا سفنلا هيلإ ومست ام ىلعأ اهيفو

 نم ةبخن ركذ دعب ىلاعت لاق اذهلو «كلذ نم مهنامرح مزلتسي كلذو ال ملو

 انل اوناكو ابهرو ايغر اننوعديو تاريخلا يف نوع راسي اوناك مهنإ " :ءايبثألا

 ام ريغ يف تبث امك هلل سانلا ىشخأ ةو دمحم انيبن ناك كلذلو "٠ نيعشاخ

 اهب نتتفا يتلا ءةيودعلا ةلمجلا كلت لوح ةعيرس ةملك هذه . هنع حيحص ثيدح

 نآْمَّظلا ةبَسَحب ٍةَعيِقِب ِباَرَسَك# عقاولا يف يهو ؛ةماعلا نع ًالضف ةصاخلا نم ريثك
 مل 3 02 ےس ا او

 " سيداب نبا ةمالعلا ريسفت " يف ًاعتمم اضايف اثحب اهلوح تأرق تنكو :#ءاَم

 .نايب ةدايز ءاش نم هعجاريلف

 ٤۲١-٤۲۷(. /9)" ةفيعضلا"

 هنم باب ]١517[

 دحأ يف ريصيب هنأ اوركذ اوناك تاوخألا ضعب نم اندنع يف انذاتسأ :لاؤس

 نم ضعبلا عنقت عيطتست ىنح يهف«ةبودعلا ةعبار صوصخب ةيحرسم سرادملا

 ...اهتايح ةياهن فيك فرعت الثم يه ديرتب ... ةيحرسملا هذه ىلع نيمئاقلا ءالؤه

 .كدنع ةدوجوملا تامولعملا نم ينعي

 «تايفوصلا تادهازلا نم ةربتعم يه ةيودعلا ةعبار لاح لك ىلع :باوجلا

 سانأ اهخيرات ثيح نم ةيحرسملا ينعي عضوب موقيس هذه ةيحرسملا نأ كش الو

 يف ركذت يتلا تاياورلل ًافالخ :... ةنسلاو باتكلا هقف اميس ال هقفب ملع مهدنع

 ام رهشأ نمو ...:تايفوصلاو داهزلا رابك نم ةدودعم يهف ...«ةيفوصلا بتكلا

 نكمي ال هنأل ؛ال وأ حيحص اهنع ىوري يذلا اذه له رظنلا ضغب اهنع ىوري

 نيس
 يا



 اهنأ اهنع ىوريامم ءةيفوصلا ةأرملا هذه لاثمأل (بسني) ام لك ةحصب مكحلا

 نم ًافوخ الو ؛كتنج يف ًاعمط كتدبع ام يبر» :اهبرل اهتاجانم يف لوقت تناك
 ينعي يرعش ... يرعش مالكلا اذه ؛«ةدابعلا قحتست كنأل كتدبع امنإو كران

 لوقت يهف «مالسإلا يف زوجي ال امو زوجي ام نوملعي ال نم بولقب ذخأي ليمج

 ال اذهو «(كران نم ًافوخ الو «كتنج يف ًاعمط كتدبعام» :اهبرل اهتاجانم يف

 ال ناميإلا قح هللاب نمؤملا ملسملا نآل ؛هللا ىشخي ملسم نم ردصي نأ نكمي

 هباتك يف هسفن اهب فصو يتلا ةلماك لجو زع هللا تافص لكب نمآ دقو الإ نوكي

 ءميظع لضف وذ هللا نأ كلذ نمو ؛ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هيبن ةنس يف وأ

 تافصلا عم نيتفصلا نيتاهب هللا فرع نمف «باقعلا ديدش هللا نأ كلذ نمو

 اذه روصتن نأ نكمي ال ؛كلانه ام رخآ ىلإ ميرك هنأبو رابج مقتنم هنأب ىرخألا
 ؛ليحتسم اذه هباذع نم ًافوخ الو هلضف يف ًاعمط هدبعي ال هللا دبعي امنيح نمؤملا

 هدابع ضعي فصو لجو زع هللا نأ ميركلا نآرقلا باتكلا يف ءاج كلذل

 :(ابغر اننودبعي) هياّبَهَرَو اَبَعَر انَتوُعَدَيَو# :لجو زع هلوقل رايخألا نيفطصملاب

 نيملاعلا بر هدعأ اذه ميحجلا نم هدنع امم افوخ (اًبهرو) «ميعنلا نم هدنع اميف

 :لوقت يهو ةحلاص نوكت نأ ضورفملا وأ ةحلاص ةأرماب روصتي فيكف ءايقتألل
 ؛معنلا ربكأ ةنجلا يف نأب ًاملع (كران نم افوخ الو «كتنج يف ًاعمط كتدبع ام»

 اذه ركذيسو «بتكلا يف اهنع ىوري امم اذه ةنجلا يف ... لجو زع هللا ةيؤر يهو

 تايحرسملا ملعت امك عجشن ام نحن كلذلو ءاهيلإ راشملا ةيحرسملا يف امتح

 ىلع اهخيرات فرعي ال تايصخش اهيف رهظت يتلا تايحرسملاو ءةماع ةروصب

 .ةنسو ًاباتك مالسإلا قفاوي يذلا حيحصلا هجولا

 وأ حالص ىلع تتام له ةيودعلا ةعبار نع لوقن نأ عيطتسن نحن نآلا

Ty | 



 ؟يبرع نباك نييفوصلا نم اهريغك

 بترتي الو «هب ملعي هللا «تام ءيش يأ ىلع ناسنإ ىلع مكحن نأ عيطتسن ام

 يتلا تاملكلا نأ مهملا امنإو ءأرفاك وأ ًانمؤم تام هنأب عطقلا نم ةدئاف انيلإ ةبسنلاب

 ءةيمالسإ نوكت نأ زوجي ال تاملك اهنأ ؛كاذ وأ اذه نع وأ «كلت وأ هذه نع ىورت

 . اهنع دعتبيو هرذح ذخأي ملسملا (يكل) «ىفكو

 0١( 8:18 /۱۹) "رونلاو ىدهلا"

 هنم باب [11۷٦

 ةنجلا يف ًاعمط هللا دبعن له .هللا دبعن اذامل :ًاوفع ةذخاؤملا مدع انخيش :لاؤس

 ؟ناسنإلا ةرطف ءيش :ينعي ءرخآ ءيش كلانه مأ .رانلا نم ًافوخو

 تناك اهنأ ةيودعلا ةعبار نع ىوري ام لوح ندندي كلاؤس تنأ :ينعي :خيشلا

 يذلا نيب قرف هيف ءاذه لوح ندندي ؛دصقت ام ندندي :لوقأ ءاهتاجانم يف لوقت

 نم ًافوخ الو كتنج يف ًاعمط كتدبع ام» «لاؤسلا هلوح ندندي يذلا نيبو هدصقت
 يف تءاج يتلا ةلأسملا هذه نأ ةقيقحلا ««ةدابعلا قحتست كنأل كتدبع امنإو كرات

 انآ ينأل ؛حصي مل مآ اهنع كلذ حص ينمهي الو «ةعبار نع ىورت يتلا ةملكلا هذه

 فالخو ءةيرشبلا ةعيبطلا فالخ ةملك هذه ءلاق نم ىلإ رظنأ الو لوقملا ىلإ رظنأ

 حص نإ ةعبار بهذم فالخ ىلع هللا دبعي ناسنإلا :ينعي ؛ةرطفلا هنأ تنتظ ام

 نآرقلاب هدابع هب هللا فصو امم اذهو ًابهرو ًابغر ًاعمط هللا دبعي ءاهيلإ لوقلا ةحص

 ال فيخم بيهر ميظع ءيش نم فوخلا نع درجتي نأ رشبل نكمي الو «ميركلا

 .رشبلا نع ملكتن نحنو ءةيرشبلا روط نع جرخأ اذإ الإ نكمي

 ۸۴ ا



 ةرحس عم هللا هعمج امنيح ؛ىلاعتو كرابت هللا ميلك ىسوم :ًالثم رظناف

 سانلا بابلأب ذخأي مهرحس اذإف «مهرحسب نوتأي ةرحسلاب اذإو ء.نوعرف

 :ميركلا نآرقلا حيرص يف نيملاعلا بر هنع لاق يذلا ىسوم مهنمو «نيرضاحلا

 (۸۷:هط)# َلْعَألا تأ َكَنِإ فنَحت ال اَنْلُق ءىَسوُم ٌةَقيج ِهِسْفَت يف سواق

 كلذلو ءناسنإلا ةعيبط فوخلا نكل «لطاب وهو ةرحسلا رحس نم فاخ ىسومف

 كلذ لثم رحاس رحس نم «عبض نم ءدسأ نم «عبس نم فاخي ناسنإلا ناك اذإ

 ميعن نم هللا دنع اميف عمطي ال فيكو «نيملاعلا بر باذع نم فاخي ال فيكف

 يف ًاعمط هللا دبعي وهف «ًاقالطإ ءيشلا اذه نم درجتي نأ ناسنإلل نكمي ال «ميقم

 ركذ امنيح هسفنل مالسلا هيلع لوسرلا فصو ءاج كلذلو هران نم ةبهرو هتنج

 نب سنأ ةصق ريغ هذه «هللا لوسر اذه :مهنم لئاق لاق ءنآلا ينرضحي ال ًائيش مهل

 وه :ًاذإف هلل مكاقتأو هلل مكاشخأل ينإ هللاو :مالسلا هيلع لاقف ءطهرلاو كلام

 .ليحتسم اذه ءهاشخي الو هللا دبعي ناسنإ روصت اذه فيكف «هللا ىشخي

 ۰٠:۵۱( :۳۲ /۲۹۱)"رونلاو ىدهلا"

 نود حورلل ميحجلاو ميعنلا نأب لوقلا نالطب باب[ ۷
 دسجلا

 :[مامإلا لاق]

 انيقي ةمألا عامجإ اهيف اوفلاخ ءةلطاب ةريثك ... دئاقع [ةينايداقلل يأ] مهل و

 .دسجلا نود حورلل ميحجلاو ميعنلا نأ :اهنم

.)٠٠۲ 
/4("' 

يحصلا"
 ةح

 سيسي



 لوزي ال ةنجلا ميعن باب | 1

 رعاشلا اهلاق ةملك قدصأ : ةا يبنلا لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 :ديبل ةملك

 لطاب هللا الخ ام ءيش لك الأ

 :[مامإلا لاق]

 ىنعملا ثيح نم يهف ؛"لئاز ةلاحم ال ميعن لكو":ةروهشملا ةدايزلا امأو

 ديبل عم هل ةصق يف نوعظم نب نامثع لاق امك «لوزي ال ةنجلا ميعن نإف ؛ةلطاب

 يلع اهسدو «ثيدحلاب اهقحلأ هنأ مهضعب لهج نمو ؛"حتفلا" يف ظفاحلا اهركذ

 نم ءىش ىف ةتبلأ اهل لصأ الو :(ةديدجلا ةعبطلا) "عماجلا حيحصا" ىباتك ىف

 .ثيدحلا قرط

 .( 97-808 /؟)"يراخبلا حيحص رصتخم"

 ةنحلا ىف ءاسن نم لجرلل ام ددع باب [ ]1/4" ١

 :[لاق هنأ هيام يبنلا نع يور]

 ةينامكو ركب فالآ ةعبزأو ءءاَرْوَح ةَئامسْنسخ جوري ةّنجلا لأ ْنِم لُجَرلا نإ"
 .«ايندلا ىف ِهِرْمُع َرادّقِم هم ةدحاو لك ٌقِناي بیک فالآ

 . (ركنم)

 :[مامإلا لاق]

 يف ءاسنلا نم لجرلل ام ددع ديدحت يف تدرو يتلا ثيداحألا نأ ملعاو

 :ظفلب "نيحيحصلا" ىف ةريره ىبأ ثيدح اهنم تباثلاو ءاًدج ةفلتخم ةنجلا
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 جرخم وهو 2" ناتجوز مهنم دحاو لكل" :هيفو ... " ... ةنجلا لخدت ةرمز لوأ"

 .(75854) "ةحيحصلا" يف

 جوزيو" هيفو ءاهركذف " ... لاصخ عبس هللا دنع ديهشلل" :مادقملا ثيدحو

 70 ص) "زئانجلا ماكحأ" يف جرخم وهو «"نيعلا روحلا نم ةجوز نيعبسو نيتتثا
 «فعض نم ولخت ال ثيداحألا ةيقبو ؛ديهشلاب صاخ ىرت امك وهو :(”"5-

 فقو ام رثكأ وه هيف يذلا ددعلا نأ ظفاحلا دافأ دقو ءةمجرتلا ثيدح ةصاخبو

 . هيلع

 وجو ۲۳۲/۱ م17" ةفيعضلا"

 هتيؤرل ةنجلا لهأل باجحلا ىلاعت انبر فشك يف باب ]
 نجلا لهآ لد اذإ» :لاق لو هللا لوسر نأ :- هنع هللا يضر - بيهُص نع

 ؟انه وجو ضي لا دوو ؟مكذيز يش ودير :یلاقتو كرات فا وُ جل
 ْمِهْيَلإ بح ايش اوُطْعَأ امف «َباَجِحلا توكي ؟رالا َنِماَنِجَتتَو جلا الحدث
 . ملسم هاور .(ْمُهَبَر ىلإ رَظَنلا َنِم

 :[باجحلا فشكيف اب هلوق ىلع اًقلعم مامإلا لاق]

 هوري نأ دابعلل هنم باجح وهو «باجحلا ىلاعتو كرابت هللا فشكي يأ

 ههجو ىلإ رظنلاب انيلع لضفتي نأ ىلاعت هلأسن «هلالج لج هوريف مهنع هعفريف
 .ميركلا

 .(514"ص)" نيحلاصلا ضاير قيقحت"
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 ؟ةنجلا قوف وأ ءاملا قوف نمحرلا شرع له باب [1]

 ىلعأ وهو ةنجلا طسوأ يهف سودرفلا هولأسف هللا متلأس اذإ :ثيدح :لاؤسلا

 ةروس يف ىلاعتو هناحبس هللا لوقو «ةنجلا راهنأ رجفت هنمو شرعلا هقوفو ةنجلا

 ثيدحلا ركذي هنأل ؛ثيدحلا اذهل مهفلاف «(۷:دوم»# ءال َلَع ُهّشْرَع َناَكَو# :دوه

 ؟ءاملا قوف ىلاعتو هناحبس هللا شرع نأ ركذت ةيآلاو .شرعلا ةنجلا ىلعأ نأ

 نوك هنأل ؛ًالوأ اذه يفاني ال اذه «(۷:دوم»#ءانا َلَع ُهّشْرَع ناكر :باوجلا

 وهو ... ةمظعلا هذهب نوكي نأ يفني امف «لجو زع هللا تاقولخم مظعأ شرعلا

 مويلا نيملسملا ضعب نأ ةلئسألا نم هريغو لاؤسلا اذه ةلكشمو «ةنجلا قوف

 نآل ؛ًادج أطخ اذهو ًاسوملم ًايدام ًافييكت ةيبيغلا رابخألا اوفيكي نأ نولواحي

 ديازتلا مدعو اهفورح دنع فوقولا بجي امنإو اهيف عسوتلا زوجي ال ةيبيغلا رومألا

 «ةلأسملا هذهك اندنع ةيبيغلا هذه تايفيكلا مهف يف قمعتلا ةلواحم امأ ءاهيلع

 فيكتن نأ نآلا لواحن نحن «ةنجلا فقس وه شرعلا مث ءاملا ىلع ناك شرعلاف

 :يأ «لبق نم ناك امك رمألا نأ فيكتن نأ لواحن مث الو ريغص همجح شرعلا نأ

 ةافانملا مزاتسي ال ًالوأ اذه نكل «كلذك وهو... ؛ءاملا ىلع نمحرلا شرع ناك

 .ًافنآ اهيفن ىلإ ترشأ يتلا

 "ناك" نآرقلا يف لاق امك "ناك" رمألا نوكي نأ نكمي :لوقأ ًاريخأو ًايناثو

 هنأش نمف ؛(19:نمحرلا)4ِنَأَش يف َوُه موي لك :لاق امك لجو زع انبر كلذ دعب مث

 سيل :ًاذإف ءاشي امك هقاخ يف فرصتيو تيمي نأو يحي نأو قلخي نأ لجو زع

 ةنجلا قوف ًاضيأ هشرعو «ءاملا ىلع هشرع نأ ًالوأ عمجن نأ يرورضلا نم كانه

 أرط نوكي نأ نكميو «هنع باوجلا قبس دقو كلذك نوكي نأ نكمم «دحاو نآ يف

 دا ع
 يا



 هلوقن ام اذه .ةنجلا فقس هلك شرعلا راص هنأ ثيحب ديدج قلخ ءاملا اذه ىلع

 .تايبيغلا يف لوخدلا زوجي ال ليصفتلاو الامجإ

 (0 هناا /۹۰٥)"رونلاو ىدهلا"

[1A۲]ةنحلا ةعس نم باب  

 :[مامإلا لاق]

 . (ةنس نيعبرأ ةريسم ةنجلا ىف نيعارصم نيب ام نإ»

 .[هب هانمجرت امب مامإلا هل مجرت]

 .(7079/4)" ةحبحصلا"

 ةنجلا راهنأ نم ايندلا ىف ام باب ]*١1١8[

 :[ اپ هللا لوسر لاق]

 . (ةنجلا راهنأ نم لك لينلاو تارفلاو ناحيجو ناحيساا

E [لاقو 

 . (ناحيجو ناحيسلاو لينلاو تارفلا :ةنجلا نم راهنأ ةعبرأ ترجف

 رجه لالق لثم اهقبن ةعباسلا ءامسلا يف ىهتتملا ةردس يل تعفر» :[ لكلب لاقو]

 اي :تلقق «نانطاب نارهنو نارهاظ نارهن اهقاس نم جرخي ةليفلا ناذآ لثم اهقروو

 . «تارفلاو لينلاف نارهاظلا امأو ةنجلا ىفف نانطابلا امأ :لاق ؟ناذه ام ليربج

 .[هب اهاتمجرت امہ مامإلا اهل مجرت]

 "الصحبحة")1١/١//778-771(.

 مسد



 ةنجلا راهنأ ركذ باب |3]

 :[ إم هللا لوسر لاق]

 اهقروو رجه لالق لثم اهقبن ةعباسلا ءامسلا يف ىهتنملا ةردس يل تعفر)ا

 ام ليربج اي :تلقف «نانطاب نارهنو نارهاظ نارهن اهقاس نم جرخي ةليفلا ناذآ لثم

 .(تارفلاو لينلاف نارهاظلا امأو ةنجلا ىفف نانطابلا امأ :لاق ؟ناذه

 :[مامإلا لاق]

 ناسنإلا لصأ نأ امك اهنم اهلصأ نأ ةنجلا نم راهنألا هذه نوك نم دارملا لعل

 نم عينت راهنألا هذه نأ نم دهاشم مولعم وه ام ثيدحلا يفاني الف «ةنجلا نم

 ثيدحلاف «ههبشي ام وأ ىنعملا وه اذه نكي مل نإف ء«ضرألا يف ةفورعملا اهعبانم

N سر 

 َتْيَضَقاَنَت اجرح ْمهِسْفَنَأ يف اود ال مئ مهب ف رج َرَجَس ایف َكوُمّكَح ََنَح َنوْنِمْؤُي

 .هيلْستْأوُمّلَسُيَو

 .(۲۲۹-۲۲۸/۱ /١)ةحبحصلا"

 رثوكلا ركذ باب ]١1586[

 : لاو يبنلا صئاصخ نم "لوسلا ةيادب" يف مالسلادبع نبا زعلا ركذ]

 .«فقوملا يف هيطعأ يذلا ضوحلاو ءةنجلا يف هيطعأ يذلا رثوكلا»

 :[اًقلعم مامإلا لاقف]

 نع حص دقو «#رثوكلا كانيطعأ انإ# :ىلاعت هلوق يف روكذم وهف رثوكلا امأ
 ":ةشئاع لوق هيفاني الو . هللا هاطعأ يذلا ريثكلا ريخلاب رثوكلا رسف هنأ سابع نبا

 سلال



 . " ءامسلا موجن ددعك هتينآ ءفوجم رد هيلع هاتطاش ب مكيبن هيطعأ رهن وه

 هاطعأ يذلا ريثكلا ريخلا نم وه رهنلا اذه نآل هيفاني ال :لوقأ «يراخبلا امهجرخأ

 اهنم امهريغو ملسمو يراخبلا يف ةريثك هيف ثيداحألاو لب ًادمحم انيبن هللا

 هاتفاح رهن ىلع تيتأ :لاق ءامسلا ىلإ ةا يبنلاب جرع امل» :لاق سنأ ثيدح

 .«رثوكلا اذه لاق ؟ليربج اي اذه ام :تلقف «فوجم ؤلؤللا بابق

 دالب ىلإ حاورألا يداح» رظناو (حتف- 5557 /۸) يراخبلا هجرخأ

 .(۲۸۷ - 780 /۱) ميقلا نبال «حارفألا

 .(0 84-5 ص)"لوسلا ةيادب قيقحت"

 ضرألا هجو ىلع يرجي رثوكلا باب 3

 :[ 4 هللا لوسر لاق]

 اش قشي ملو [ضرألا هجو ىلع اذك] يرجي رهن وه اذإف ءرثوكلا تيطعأ»
 هاصخ اذإو ءةرفذ ةكسم وه اذإف «هتبرت ىلإ يديب تبرضف قلؤللا بابق هاتفاح اذإف

 . (ولؤللا

 :[لاق مث هب هانمجرت امب مامإلا همجرت]

 "روشملا ردلا" يف هيودرم نبا جرخأ ام نالطب ىلع ليلد مدقت اميفو

 :لاق «رثوكلا كانيطعأ انإ# :هلوق يف امهنع هللا يضر سابع نبا نع ۲

 يرذنملا هازعو . " خسرف فلأ نوعبس [ضرألا يف] هقمع ةنجلا يف رهن"

 وه لب «هفيعضت ىلإ راشأو «ةدايزلا هدنعو ايندلا يبأ نبال )5/ ٠٠٤ - ٠٠١(

 .ملعأ هللاو . اذه سنأ ثيدحل هتفلاخمل ركنم يدنع

 ةحيحصلا" "')5/١//48-41(.

 مسد



 0 ع
 ريرخ عمسي له باب [ ]/41 ١١

 هينذأ يف هيعبصأ ءرملا عضوب رثوكلا

 :[لاق هنأ ولا يبنلا نع يور]

 .(هيّنْذَأ يف هيعبص 1 أعجيلف ياف (رثوكلا) ريح عمسي نأ بحأ نم» -

 .(رکنم)

 :[ مامإلا لاق]

 ةو هنع ثيداحألا ترتاوت هنأ هنالطب لب ثيدحلا اذه ةراكن دكؤي امم نإو

 :"عماجلا حيحصا"" يف اهضعبو :"قئاقرلاو «ريسفتلا /يرابلا حتف"و "ريثك نبا"

 يبر هيناطعأ رهن وه ؟رثوكلاام نوردت له" :"ةنجلا يف رهن رثوكلا"

 ."...ةنجلا ىف

 .(۱۰۱۸۷ ۱۰۸۵ /۳ "')١/ ةفيعضلا"

 ةنحلا ىف «ابوط» ةرحش ركذ باب [۱۹۸۸]

 لهآ بايث جرخت» :ثيدحلا ةمتن فرعأ انأ ؟ةنجلا يف ةرجش «ابوط» :لاؤس

 ىف بكارلا ريسي ةرجش ةنجلا ىف نأ» :رخآ ثيدح كاذ امأ ."”/ اهمامكأ نم ةنجلا

 ةنجلا يف ةرجش ابوط متركذ !يردأ امف "'«اهعطقي ال ماع ةئام» :ةياور يفو ااهلظ

 كانه مآ نيتياورلا نيب لخادت كلانه ناك نإ يرد امف هرخآ ىلإ ... بكارلا ريسي

 ؟ةلقتسم ةياور

 .093/8مقر) "عماجلا حيحص" )١(

 .(۷۳۱۷مقر) "يراخبلا حيحص"و (4099مقر) "يراخبلا حيحص" (؟)

۳4 
 يا



 ؟لخادتم يذلا وهام ؟كلاؤس مهفأ مل انآ !ينعي فيك :خيشلا

 نم ةنجلا لهآ تابث جرخت ةنجلا يف ةرجش ابوط» :ثيدحلا :ةلخادم

 ةئام اهلوح بكارلا ريسي ةئجلا يف ةرجش ابوط :نولوقت مكنم تعمس «اهمامكأ

 .كاذ نع لقتسم رخآ ثيدح نم هظفحأ اذهف «ىنعملا اذهب اهعطقي ام ماع

 .كلذك وهو :خيشلا

 .معن :ةلخادم

 ؟لاكشإلا وهام نكل ؛كلذك وه :خيشلا

 لهأ بايث جرخت» :ثيدحلا ةمتت ةنجلا يف ةرجش ابوط نأ :لاكشإلا :ةلخادم

 .«اهمامكأ نم ةنجلا

 ثيدح اذه نأ فرتعت ةهج نم :لوقت كيف هللا كراب تنأ نكل ؛معن :خيشلا

 نم ابوط نأب :لاقي نأ نكمي ال له :ىنعمب «لاکشإ الف رخآ ًاثیدح ناك اذإف ءرخآ

 هذه نأو اهعطقي ال ماع ةئام اهتحت دجملا بكارلا ريس هنأ ثيحب ةعسلاو ةماخضلا

 ؟ةافانم كانهأ ةنجلا لهأ بايث اهنم جرخي ةرجشلا

 .ةافانم ال :ةلخادم

 نأ ديرت كلاؤس نأك ءهتحرط يذلا اذه سيل كلاؤس نأ مهفأ انأ :ًاذإ :خيشلا

 باوجلا ؟ابوط ةرجشل رسفملا مامكألا ثيدح ريغ رخآ ثيدح كانه له :لوقت

 ؟حضاو .معن :ٌةهادب

 .حضاو :ةلخادم

 ٠٠١:0۹:۰٩( /۳۳۲) "رونلاو ىدهلا"
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 ؟دوسألا رجحلا ريغ ىش ةنجلا نم ضرألا ىف له باب 1

 :[ أع هللا لوسر لاق]

 يف لزنت يناوأو ةوجعلا ٌسْرغ :ءايشأ ٌةثالث الإ ةنجلا ّنم ضرألا يف سيل»

 .(ٌرَجَحلاو ةنجلا ةكرب نم موي لك تارفلا

 :[مامإلا لاق]

 [يذلا]...[دوسألارجحلا](ثيدح) نيبو «ثيدحلا اذه نيب نأ ودبي هنإ مث

 ىلع امو ء[ىفش الإ ةهاع وذ هسم ام ؛ةيلهاجلا ساجنأ نم هسم ام الول]» ":ظفلب

 دارملا لعل... :لوقأف ؟قيفوتلا فيكف ! ًاضراعت :«هريغ ةنجلا نم ءىش نم ضرألا

 .ملعأ هللاو .اهب صوصخم "ءيش" :هلوقف ؛ةراجحلا نم :يأ " هريغ" :هلوقب

 .(ا خوال ولا لدم لا مز "ةحبحصلا"

 ؟ةنحلا نم ناحيرلا له باب 3

 هنإف هدري الف ناحيرلا مكدحأ يطعأ اذإ» :[لاق هنأ لاب هللا لوسر نع يور]

 .(ةنجلا نم جرخ

 :[مامإلا لاق]

 يبأ قيرط نع نانج قيرط نم )١18/5( يذمرتلا هجرخأ فيعض ثيدح

 نبا ريغ هقثوي ملو اذه نانج ةلاهج هيف هلاسرإ عم اذهو ًلسرم يدهنلا نامثع

 نم هلصأ ناحيرلا نأ وهو هرهاظ ىلع هلمح قئاللا ناكل ثيدحلا حص ولو «نابح

 هنأ ىرت الأ ؛...ًاضيأ ةنجلا يف وه لوقحلا نم هنم هفطقن ام نأ هنم مزلي الو «ةنجلا

 ؟ًافورعم هدصق ناكو ًاقداص ناكل ءامسلا نم اذه :سأك ىف ءامل ناسنإ لاق اذإ

 را ٤ ۳۹



 اهلصأ يأ ؛(ةنجلا نم راهنأ ةعبرأ نأ» : اب هنع حص اميف لاقي اذه وحنو «لمأتيلف

 . اهنم نآلا عبنت اهنأ ال ءةنجلا نم

 .(5١١ص)"ةريسلا هقف"

 اهيف هللا لضفو ةنحلا ةعس نم باب 11411

 اهل ىلاعت هللا ئيشنيف «لجو زع هللا ءاش ام اهنم ىقبيف «ةنجلا ةنجلا لهأ لخديلا

 . (اهألمي ىتح .اقلخخ ينعي.

 .[هب هانمجرت امب مامإلا هل مجرت]

 "الصحبحة")1١/5/؟47(.

 ةنجلا ىف نمؤملا ةميخ باب 1

 اليم نوتس اهلوط «ةفوجم ةدحاو ةؤلؤل نم ةميخل ةنجلا يف نمؤملل نإ»

 ...«ًاضعب مهضعب ىري الف «نمؤملا مهيلع فوطي ؛نولهأ اهيف نمؤملل

 :[مامإلا لاق]

 لاقي نأ ؛نيتياورلا نيب عمجلا لعلو ."اليم نوتس اهضرع":[ةياور يفو]

 اذه حص نإف ؛اهضرعل واسم ةميخلا لوط نأب ىنعملا نوكيو ءامهنم لك ةحصب

 .ملعأ لاو ...حجرأ لوطلا ةياورف ؛الإو «تمعنو اهبف

 .(4١ةه-١ 1495/9 ال)'" ةحبحصلا'"

 موو لي م م ممم



 ]١597[ وپ هلوق ريسفت باب :

 «لسالسلاب ةنجلا ىلإ نورجي ماوقأ نم بجعي كبر نإ)

 ؟2 إسالسلاب ةنجلا نولخدي ًاسانأ كانه نأ ثيدح ريسفت :لاؤس

 نأ دعبف «ءاقرأ ًاديبع دافصألاب نوللغم مهو نيملسملا دالب ىلإ نيرفاكلا ىرسألا

 نم هوفرعام نأ اودجوو «مهيلع ًايفاخ ناك مهدئاقعو نيملسملا قالخأ نم

 مهدالب يف مه هنوفرعي ام فالخ مهديبعو مهئاقرأل مهتالماعم نسحو مهقالخأ

 .كيبعلاو ءاقرألل دايسألا ةلماعم ءوس نم

 راصو «اجاوفأ هيف اولخدو مالسإلل مهبولق تحتف ةنسحلا ةلماعملا هذهف

 ءنآرقلا ىف هيلع صوصنملا باقرلا كف نع ًالضف ةبتاكملاب هقفلاو ثيدحلا بتك

 نيذلا مه نيذلا رافكلا هفرعي ال ناك امم ىتش بيلاسأب مالسإلا هيلع ثح يذلاو

 هتملك يف رمع لاق امك مهلاثمأ مه نيذلا سانلل قاقرتسالا ةعدب اوعدتبا

 يف اودجوف ««ًارارحأ مهتاهمأ مهتدلو دقو سانلا متدعبتسا ىتم» :ةروهشملا

 .قاقرتسالاو دابعتسالا لذ نم مهسفنأ صيلختل ةريثك ًاقرط مالسإلا

 هدبع ىلإو :هقيقر ىلإ نسحي نأ امإ يذلا ديسلا ىلإ دوعي لبسلا هذه ضعب

 اذهل ريفكتلا هللا عرش هل بنذل ًةرافك هقتعي نأ امإو «ىلاعتو كرابت هللا هجول هقتعيف

 )١( يراخبلا حيحص )رقم۲۸٤۸(.
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 يه ةبتاكملاو ةبتاكملا كلت يتأت ًاريخأ «..امإو امإ «ةبقر قتع نم دب ال هنأ بنذلا

 هديس ىلإ مدق ام اذإ ًارح حبصي نأ هديبع نم دبع عم وأ ديعلا عم ديسلا قفتي نأ

 ءالؤهل مالسإلا حتفف ءًارح حبصي هيلع ٍطسق رخآ مدق ام اذإف ؛هيلع ناقفتي اغلب

 انحملأ يتلا ةنسحلا ةرشاعملا كلتبف ؛قرلا مهنع اوكفيو مهتيرح اوبسكي نأ ديبعلا

 هيلع هلوق لثمك ةريثك ثيداحأ يف اهيلع ضحي ب هللا لوسر ناك يتلاو ًافنآ اهيلإ
 «نولكأت امم مهومعطأف» :ةرابع ينهذ نم طقس هنأك .«مكلوخ مكناوخإ) :مالسلا

 مهبذجام يمالسإلا عرشلا يفاودجوف ءاذكه وأ .."(«نوسبلت امم مهوسبلأو

 رابك نم مهنم ناك كلذلو «مهرايتخا ضحمب مالسإلا يف لوخدلا ىلإ ًابنج
 ةمئألا لوأ وه يذلا هللا همحر ةفينح ابأ مامإلا نأ مكبسحو ؛ءاهقفلاو ءاملعلا

 نم هلاثمأو سوواط لثم نع ًالضف ؛ءاقرألا ءالّوه نم هوبأ :.. نيعبتملا ةعبرألا

 :يأ لسالسلا يف ةنجلا ىلإ نورجي ماوقأ نم كبر بجعي ءال ؤهف ؛نيثدحملا رابك
 مالسإلا مهل نيبتو نيملسملا اوطلاخ املف «ىرسأ نيللغم انلق امك مهب ءيج مهنأ

 نم بجعي كبر نإ ثيدحلا ىنعم اذه «مهناميإ ببسب ةئجلا اولخدف ءاونمآ قحلا

 ءةنجلا ىلإ مهب دخأي يذلا مالسإلا ىلإ :يأ ءلسالسلا يف ةنجلا ىلإ نورجي ماوقأ

 مكف «حيحصلا خيراتلا اهب دهشي ةقيقح هذهو «لسالسلاب لبق نم مهب ءيج دقو

 اوقتع وأ مهدايسأ مهقتعأ نيذلا «ديبعلا ءالؤه نم :يأ «يلاوملا نم ىلوم نم مكو

 نآلا نحن نيذلا ءاملعلا رابك نم اوحبصأ ءالؤه نم مكو مك «ةبتاكملاب مهسفنأ

 . نيللغم مهب ءيج ىرسأ اوناك مهو ءمهنم ملعلا ديفتسن

 (021 1:05:18 /؟ه0) "رونلاو ىدهلا"

 04 همقر» عماجلا حيحص 220



 هنم باب ]١55[

 :[سلاجملا يف براقتلاو عمجتلا ةيمهأ ًانيبم مامإلا لاق]

 نع نيدعتبمو نيقرفتم نونوكيو ًاكرابم ًاريثك ًاعمج عمجلا نوكي امنيح
 هذهب لوقأ انأف ءابذك نوكي دقو ًاقح نوكي دق خيش هنأ موعزملا خيشلا سلجم

 ثيح نم امأ «ةنسلا فالخ ةقلحلا ةرئادل عيسوتلا اذهو قرفتلا اذه نأ ةبسانملا

 نيقرفتم مهآرف ًاموي دجسملا لخد هيلع يبنلا نأ ملسم حيحص يف ءاج دقف قرفتل

 مامتها لصو دقو «نيقرفتم يأ يازلاو نيعلاب '”«نيزع مكارأ يلام» :مهل لاقف

 نع مهضعب سانلا داعتبا نعو ناكملا يف قرفتلا نع يهنلاب مالسلا هيلع لوسرل
 ىور دقف رفسلا يف ىتح ءارحصلا يف ىتح كلذ نع مهاهن هنأ ةجرد ىلإ ضعب

 عم انرفاس اذإ انك :لاق ينشخلا ةبلعث يبأ نع يوق دائسإب هدنسم يف دمحأ مامإل

 نايدولا يف اذه مكقرفت امنإ» :ًاموي انل لاقف باعشلاو نايدولا يف انلزن لاب يبنل

 ناكم يف انلزن اذإ كلذ دعب اتكف» :ةبلعث وبأ لاق "«ناطيشلا لمع نم باعشلاو

 كلذلو ««انعسول طاسب ىلع انسلج ول ىتح ضعب ىلإ انضعب مضنا يأ ءانعمتج

 ةنجلا نم بارتقا وهو ضعب نع مهضعب سانلا داعتبا مدعو سولجلا يف براقتل

 هيلع هلوق لثم نم اذه سبتقأ انآ :ةنجلا ىلإ يدؤت يتلا بابسألا يطاعت ببسب

 نمو "”«ةنجلا ىلإ ًاقيرط هب هللا كلس ًاملع هيف سمتلي ًاقيرط كلس نم» :مالسل
 ماوقأ نم بجعيل كبر نإ» :ةَي لاق بيجع ثيدح وهو مالسلا هيلع هلوق
 .«لسالسلا يف ةنجلا ىلإ نورجي

 .(44”مقر) "ملسم حيحص" (۱)
 .(781 مقر) "عماجلا حيحص" (۲)
 .(57910مقر) 'عماجلا حيحص" (۳)

 ہا 4



 نوعقي نيذلا ىرسألا ثيدحلا اذهب اب هللا لوسر ينعي :ملعلا لهأ لوقي

 كانهو مالسإلا دالب ىلإ لسالسلا يف نيللغم مهنورجيف نيملسملا يديأ يف

 نولخديف ؛نيمناغلا ىلع مئانغلاو بساكملل يعرشلا ميسقتلا بسح نوعزوي

 مهنأل ؛هبش لوق رارحأ هبش نوحبصي نيللغم اوناك نأ دعب مهو نيملسملا تويب

 «ًارارحأ اوناك لطابلا هنيد ىلع مهدحأ ءاقب ىتح لمعلا ةيرح ثيح نم عقاولا يف

 ماكحألا نم لب هيبن ىلإ ىحوأ امب لجو زع هللا نأ الإ :ءاقرأ نولازي ال مهنكل

 ديبعلابو ىرسألاب ةبيطلا ةياصولاو ةيانعلا نم مالسلا هيلع هعابتأ ىلإ اههجو يتلا

 :مالسلا هيلع هلوق ةلالد ددصلا اذه يف مكبسحو ءرارحأ مهنأك ديبعلا ءالؤه راص

 هركذأ ال يذلا ثيدحلا رخآ ىلإ «نوسبلت امم مهوسكاو ؛نولكأت امم مهومعطأ»

 اوناك يتلا ةايحلا ريغ ةديدج ةايح اولخد ىرسألا ءالؤه نأ دهاشلا ؛همامتي نآلا

 امم ريخ مهتايح يف مهنكلو «ديبع مهو ةديدج ةايح اولخد ًارارحأ مهو اهنويحي

 يف «مهتويب يف نيملسملا عم اولخادت مهنأل كلذ ءًارارحأ اوناك مهو هيلع اوناك

 يف مهنيد ريثأت اوفرعو :مهقالخأ اوفرعو مهوفرعف ..مهدجاسم يف ؛مهقاوسأ

 ريغ اونمآف قحلا نيد وه ام ًايلمع مهل ىلجتف «برق نعو بثك نع مهتيبرت

 مغر نونمؤي نيذلا كئلوأك سيلو مهصخش نم عزاوب مهبولقب اونمآو «نيهركم

 عفد نم ًاصالخ وأ «ةيمالسإلا ةوعدلا مامأ اوفقو ام اذإ لتقلا نم ًاصالخ امإ مهفونأ

 مهبولق نم صالخإبو ةيعاوط اوملسأ دق ءالؤه امأ ..نورغاص مهو دي نع ةيزجلا
 هذه ىلإ مالسب ةنجلا لخد مالسإلا يف لخد نم نأ كش الو مالسإلا يف اولخدو

 كلذ نم ناكل ًاعسوم ًاطسبم ًاحرش اهحرشي نأ ناسنإلا دارأ ول يتلا- ةقيقحلا

 بجعيل كبر نإ» :قباسلا ثيدحلا يف مالسلا هيلع راشأ ةقيقحلا هذه ىلإ «-باتك

 يهف ةعورشم نوكت يتلا بابسألا ًاذإف «لسالسلا يف ةنجلا ىلإ نوري ماوقأ نم
 ا



 هبلط وه ملعلا بلط لئاسو نمو ملعلا بلط بابسألا هذه نمو ءةنجلا ىلإ يدؤت

 يف نيبراقتم اونوكي نأ متفرع ام بسح مهيلع يغبتي ةعامجلا هذهو «ةعامجلا عم
 .مهبولق يف نيباحتم نيداوتم نيبراقتم اونوكي نأ مهيلع بجي امك مهنادبأ

 ٠٠:٠٠:۳٤( /۲۱۳) "رونلاو ىدهلا "

 هنم باب ]١159[

 ماوقأ نم بجعيل كبر نإ) :حيحصلا ثيدحلا يف مالسلا هيلع لوسرلا لوقي

 ءاقرأ نوحبصي رافكلا نم ىرسأ [مه] ؟مه نم «لسالسلا يف ةنجلا ىلإ نورجي

 تيب يف ًاقيقر ًامداخ حبصيف مهيلعاورصتنا نيذلا نيملسملا ىلع نوعزويو

 حبصي هنأل :ةرخآلا لبق ايندلا يف ةداعسلاب هيلع دوعي قرلا اذه نكل «ملسملا

 دهشي امك لبق نم اهاقشي ناك يتلا ةداعسلا دعسيف هلوسربو هللاب ًافراع ًاملسم

 ُهَلَنِإَف يِرْكِذ ْنَع ضَرْعَأ ْنَمَو» :ًايناث مويلا رافكلا عقاو مث ًالوأ ىلاعت هلوق كلذب
 و ثوم دك[ سدو مر 2N سكك جمرسمإ نت خو م هع رح 5

 تنك دقو ىّمعأ يِنَتْرَسَح مل بر لاق «ىَمعأ ٍةَماَيِقلا مَ هٌرْشَحَنَو اًكَنَض ةشيِعَم
 ر

 .(١1؟:هط)# ىَسنت َمْوَيلا ٌكِلَذَكَو اَهَتيِسَتَف اتاي كنا كلك َلاَق اًريِصَب

 ةعيبط اذكهو ءاكنضلا ةايحلا هذه شيعي مويلا بلاغلا .معن .مويلا بلاغلاف

 ةعيبطب هبجعي ال قيرطب قيقرلا لقتتب امنيحف ءناكم لك يفو نامز لك يف رافكلا
 مغر ًامداخ ًاقيقر شيعيو مالسإلا دالب ىلإ لقتني دافصألا يف للغم روسأم لاحلا

 نكل «هديس ىلإ دوعي رجألا اذهف هل ةنهمب ًارجأ وه لصح نإو ؛ًارجأ ذخأي ال هفنأ

 اوراصف ًاقيقر هلصأ ناك نم نيملسملا ءاملع رابك نم نأ دهشي خيراتلاو كلذ عم

 ديبعلا كئلوأ نع انملع ذخأن رارحألا نحن ءءايقتألا نيحلاصلا نم ءءاملعلا نم

 .رارحألا مه ةقيقحلا يف مه نكل

 )۰٠:٤۳:۲۶/۲۱۹( "رونلاو ىدهلا"

 ہا اعل



 هلوق ىنعم باب [١ذةك]

 «.... ةنجلا نلخدي ال» :تايراعلا تايساكلا ىف وكلم

 ... ةنحلا نلخدي ال ثيدح :لاؤس

 يف كلذ نللحتسا اذإ ةنجلا نلخدي ال.. ءليوآت ةدع هل اذه .. :خيشلا

 نيقباسلا عم سيل يآل دعب ةنجلا نلخ ديف ...[كلذ نللحتسي ملاذإ امأ] :نهبولق

 .نيلوألا

 20:55:54 /۱۹) "رونلاو ىدهلا"

 (ةبنز دلو ...ةنجلا لخدي ال» : و هلوق ىنعم باب ]١917[

 :[ م هللا لوسر لاق]

 .«ةينز دلو الو ءرمخ نمدم الو «نانم الو «قاع ةنجلا لخدي ال»

 :[ مامإلا لاق]

 انزلاب ققحت نم هب دارملا لب هرهاظ ىلع سيل ««ةينز دلو ةنجلا لخديال» :هلوقو

 بسني امك هل نبا وه :لاقيف «هیلإ ًابوسنم نوكي نأ كلذب قحتساف هيلع ابلاغ راص ىتح

 رفاسملل ليق امكو ءاهب مهققحتو مهملعب ايندلا ونب :مهل لاقيف ءاهيلإ ايندلاب نوققحتملا
 هققحت راص ىتح ءانزلاب ققحت نمل ليق ءةينز نباو ةينز دلو كلذ لثمف «ليبسلا نبا

 دولوملا هب دري ملو «ةنجلا لخدي الا هلوقب دارملا وهف «هيلع ًابلاغ انزلا راصو «هيلإ ًابوسنم

 رفعج يبأ مالك نم هتدفتسا ىنعملا اذهو ....انزلا يوذ نم وه نكي ملو انزلا نم

 .ملعأ هللاو . ثيدحلا اذهل هحرشو هللا همحر يواحطلا
 /؟)" ةحيحصلا"
0186057819 

 اعل



 ؟ةنجلا هلوخدو ديهشلا نيب نيّذلا لوحي له باب ]١194[

 هيزجي هللا قيفر خيشلا انوخأ لبق هللا ليبس يف دهاجملا وأ لتاقملا :لاؤسلا

 يف دهاجملا هنأ لهجن انك ملعلا تاقلح هدنع ريصيو هقفلا ملعتي نيرضاحلاو ريخ

 نآلا ءاهفرعن نكن مل هذه «نيدلا هدادس مدع ببسل ةنجلا باب ىلع فقي هللا ليبس

 تردص يتلا رماوألا لك ماقأ اذإ دهاجملل ةبسنلاب ءاهفرعن انرص انيلع هللا لضف نم
 اي ؛نيدلا (ةلأسم تبقب) هلك ةاكزلا جحلا موصلا ةالصلا :ىلاعتو هناحبس هللا نم

 انه هللا ليبس يف دهاجو نيملسملل ترسيت داهجلا فورظ تراص ول ىرت له

 ؟ةنجلا لوخد نم هعنمي نيدلا اذه ًالعف

 ءةنجلا لخدي ال نيدملا ديهشلا اذه نإ :لوقي ثيدح كانه سيل ءال :خيشلا

 الإ اهلك هبونذ رفغت .""نيدلا الإ هل بنذ لك ديهشلل رفغي :لوقي ثيدحلا امنإو
 ال نحن :ينعي ؛ىرخأ ةيضق هذه ةنجلا لخدي ال وأ ةنجلا لخدي هنوك نكل «نيدلا

 .ديهشلا ريغ نع ؛ةنجلا لخدي ال ًانيدم تام ناك اذإ هنإ ديهشلا ريغ نع لوقن ردقن
 اذه هنع رفغي نأ عنمي نيد هيلعو ديهشلا توم هنإ :لوقن اننكل ؛ديهشلاب كلاب امف
 .هل رفغت ىرخألا بونذلا امنيب ءنيدلا وهو طقف بنذلا

 6201 ه5 /141) "رونلاو ىدهلا"

 ةنجلا ىف فيلكت كانه له باب ]١599[

 نم اذه لهف هجام نبا نع ثيدحلا حص مهروبق يف نينمؤملا ةالص :لاؤس

 ؟روبقلا يف نينمؤملا فيلكت

 ؟ةنجلا يف فيلكت دجوي له :خيشلا

 .(4991مقر) "ملسم حيحص" )١(

 ہا
۲ 



 .دجوي ال :ةلخادم

 ؛ةنجلا يف حيبست يف دمح هيف «ةنجلا يف حيبست يف :خيشلا
 .معن :ةلخادم

 .لجو زع هلل ركش اذه «فيلكت سيل «..هذه لثم هذه :خيشلا

 .ةالصلا هذه ةيفيك فرعن ال نكلو :ةلخادم

 .فرعت ال بيغلا رومأ لك :خيشلا

 ؟ملعن ال مأ ءايبنألا ةالص نيبو مهنيب قرف هيف :ةلخادم

 .ىلوأب كلت ءال ؟ءايبنألا ةالص تملع له «ملعن ال :خبشلا

 (00 141:17 / ه5) "رونلاو ىدهلا "

 ةنحلا لوح ثيدح لاح باب [ ] ١17٠١

 باوبأ ةعبرأ ةنجلا يف نمؤم لكلا هتحص ام يردأ ام ثيدح يف :ةلخادم

 روحلا نم هجاوزأ هنم هيلع لخدي بابو ةكئالملا نم هراوز هنم هيلع لخدي باب

 نيبو هئيب اميف بابو ءهيلع ةمعنلا مظعتل رانلا لهآ نيبو هنيب اميف لفقم بابو «نيعلا

 ؟ اش اذإ هبر ىلع هنم لخدي مالسلا راد

 :66١:59 /855) "رونلاو ىدهلا"

 .(15ةيقر) ”ةنجلا ةفص" يف ميعن وبأ هجرخأ (1)

 اعمل





 هل يأ نيس مس سس

 اهنم هللا انذاعأ رانلا ركذ باوبأ عاح

TT 





 (ايندلا ىف باذعلا)

 ًابندب ًاّيقيقح ناك ريزانخو ةدرق دوهيلا ضعب خسم باب 13

 :[مامإلا لاق]

 ةدرق دوهيلا ضعب خسم نأ ىلإ رضاحلا رصعلا يف نيرسفملا ضعب بهذ

 رهاظ فالخ اذهو !ًاّيقلخ ًاخسم ناك امنإو يندب اًيقيقح اخسم نكي مل ريزانخو

 الإ هيف مهل ةجح ال مهنإف مهلوق ىلإ تفتلت الف ؛مهيف ةدراولا ثيداحألاو تايألا

 .ةمالسلا هللا لأسن . بيغلاب ناميإلا فعضب رعشملا «ىلقعلا داعبتسالا

 "الصحيحة")1/195/1١(.

 خسملا ركنأ نم ىلع درلا باب ]11۷۰[

 ٌفورعم ريزنخلا :اولاق ...[خسملا ثيداحأ] ليوأت ىلإ موق بهذ :لاؤس

 يكاحتو اهضرع ىلع راغت ال حبصت ةمألا نأ ىلإ اوبهذف ءديلقتلاب درقلاو «ةثايدلاب

 ؟غوسم هل ليوأتلا اذه لهف «يبنجألا

 ًالضف ةغل زوجي الو ءلقعلا داعبتساب الإ ليوأتلا اذه لثمل غوسم ال :خيشلا

 نكمم ريغ ةلالدلا هذه تناك اذإ الإ ةرهاظلا هتلالد نع مالك يأ جارخإ عرشلا نع

 ليوأت زوجي ال هنأ :ًاعم عرشلاو ةغللا ءاملع دنع ةفورعم ةدعاق هذه ءاهعوقو

 يفو ثيدحلا اذه يف روكذملا خسملاو ؛مالكلا اذه ةقيقح رذعت دنع الإ مالكلا

 وه كلذ ميركلا نآرقلا يف لجو زع انبر هب حرص قباس لاثم هل ىرخأ ثيداحأ



 ٌةدَرِق اوُنوُك ْمَكاَنَلَقَق# :لجو زع لاق ثيح دوهيلا نم ةفئاطب قلعتملا خسملا
 نأ ديؤي امب ثيداحألا ضعب يفا# لوسرلا حرص دقو :(50:ةرقبلا»# نسا

 خسم وه ةيآ ام ريغ يف ةحارص نآرقلا يف ركذ يذلاو دوهيلا يف عقو يذلا خسملا

 لعجف ًاموق هللا خسمي مل»:مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف «لسانتي مل كلذلو يقيقح

 لجو زع هللا نأ»:رخآ ثيدح يفو «كلذ لبق ريزانخلا ةدرقلا تناك دقو ؛ًالسن مهل

 خسملا ثيداحأ ليوأتف ««لسن مهل ىقبي الف مايأ ةثالث دعب مهكلهأ ًاموق خسم اذإ

 ىلع يه امنإو ؛ًاعرشالو ًةغلال هلرربم ال يقيقحب سيلو يزاجم هنأ ىلع

 .اهرهاظ

 (0 "5 :هه/15) "رونلاو ىدهلا"

 ضرقنا خسّم ام باب 1

 :[ اپ هللا لوسر لاق]

 . «ليئارسإ ينب نم ريزانخلاو ةدرقلا تخسم امك «نجلا خسم تايحلا»

 [:لاق مث «ضرقنا خسم ام»:هلوقب مامإلا هل مجرت]

 «خوسمملا نجلا نم يه نآلا ةدوجوملا تايحلا نأ ينعي ال ثيدحلا نأ ملعا

 ةدرق مهخسم دوهيلا يف عقو امك «تايحلا ىلإ خسم مهيف عقو نجلا نأ ينعي امنإو

 كلذ لبق ريزانخلاو ةدرقلا تناك دقو ابشع الو السن

 " ةحيحصلا ")٤/ 4۳۹-١ 44)

۸ 
 ہا



 هنم باب ]£ 7١ ١[

 :[ 29ج هللا لوسر لاق]

 الإ اهارأ ال ٌنإو!؟ْتَّلَعَف ام ىَردُبال ؛ليئارسإ ىنب نم هما ْتَدِقُم» -
 ِءاَّشلا ٌَنابلآ اهل عضو اذإو برش مل لبإلا نابلآ اهل عضو اذإ [اهتْوَرَت الآ ]رأل

 .(!؟ْتَيرَش

 :[مامإلا لاق]

 ىلاعت هللا هّمِلْعُي نأ لبق © هنم ًايأر ناك ثيدحلا اذه نأ رهاظلا نم :(ةدئاف)

 .ثيدحلا «..ةبقاع وأ ًالسن هل عديف ًائيش خسمي مل هللا نإ» :ظفلب

 .(5؟515) ثيدحلا تحت هجيرخت قبس دقو

 .ءاملعلا نم هريغو يواحطلا نيثيدحلا نيب عمج اذهبو

 .(14:-184/1 //)"ةحبحصلا"

 ؟ةمحرلاب حايرلاو باذعلاب ةصاخ حيرلا له باب ]117۷۰|

 :[ اپ هللا لوسر لاق]

 ريخ نم كلأسن انإ مهللا :اولوقف نوهركت ام متيأر اذإف «حيرلا اوبست ال -

 ام رشو حيرلا هذه رش نم كب ذوعنو «هب ترمأ ام ريخو اهيف ام ريخو حيرلا هذه

 . (هب ترمآ

 :[ مامإلا لاق]

 يتأت دقو :ةمحرلاب يتأت دق حيرلا نأ ىلع ةحضاو ةلالد ثيدحلا يفو

 اعل



 امف ؛حاير ال ةدحاو حير اهنأو «باذعلاو ةمحرلاب الإ امهنيب قرف ال هنأو «باذعلاب

 نبا نع حص دقو . " هل لصأ ال " :يواحطلا لاقو :لطاب وهف . " احير اهلعجت

 " :رخآلا باتكلا يف جرخملا يناربطلا ثيدح تحت هتتيب امك «هفالخ سابع

 .(55:0) " ةفيعضل

 0 ۹۸/1 / 0 "ةححصلا"

 ہہ ہا



 (ةرخآلا باذع)

 نأ ديرت تنك نإ براي [انلوقب] ءاعدلا زوجي له باب 3

 ؟ةرخآلا ىف ىنبذعت الو ايندلا ىف ىنبذعف ةرخآلا ىف ىنبذعت

 يف ينبذعت نأ ديرت تنك نإ براي [انلوقب] ءاعدلا زوجي له... :ةلخادم

 ؟ةرخآلا يف ينيذعت الو ايندلا يف ينبذعف ةرخآلا

 ی لت تشل

 يذلا يف يآ تبر :ىلاعت لاق امك تلق اله ةرخآلا باذع ىلع ناسنإلا عيطتسي ال
 ` كلذ زوجي الف ٠٠:ةرقبلا)&رأتلا باع اَنِقَو َةَنَسَح ةّرخآلا ينو ٌةَنَسَح

 )۰۱:۱۳:٤۹/۳( "-رئألا ةدج ىواتف"

 ؟ضرألا يف منهج ران له باب ]

 شيعن يتلا ضرألا هذه يف ةدوجوم منهج ران نأ ءاملعلا نم لاق نم :لاؤس

 لدت ةيثيدحلاو ةينآرقلا صوصنلا رهاوظ نأل ءناميإلا تاقلعتم نم اهلعجو ءاهيلع

 هلوقو :(/:نيفنطملا)# ِنيّبسس يِفَل ِراَّجفلا َباَتِكَّنِإ الكل :ىلاعت هلوقك «كلذ ىلع

 :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو :(50:فارعألا)# ِءاَبَّسلا بارا مَ حف ال :ىلاعت

 ؟“«ىلفسلا ضرألا ىلإ هوديعأو نيجس يف يدبع باتك اوبتكا»

 .«ىلفسلا ضرألا يف نيجس يف هباتك ابتكا» :هظفلو (177”مقر) "عماجلا حيحص" )١(

 ا 1



 اهب نولدتسي يتلا ًاريخأ اهتأرق يتلا ةيآلا ام نكل ؛لاؤسلا تمهف انأ :خيشلا

 ؟ضرألا يف منهج نأ ىلع

 يأ را جملا باك نإ الك# :ىلاعت هلوق :نيديآ اوركذ :لئاسلا

 ؟ثيدحلاو (40:فارعألا)# ِءاَمّسلا ٌباَوْبأ مهل ُحّنقْت الإ :هلوقو «(۷:نيففطملا) نجس

 ؟وه ام ثيدحلاو :خيشلا

 هوديعأو نيجس يف يدبع باتك اوبتكا» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو :لئاسلا

 .«ىلفسلا ضرألا ىلإ

 ؟منهج :ينعي ىلفسلا ضرألا ىلإ هوديعأ :خيشلا

 .ايندلا ضرأ ءضرألا هذه :ينعي اهب دوصقملا ىلفسلا ضرألا ىلإ :لئاسلا

 .ينتبجأ ام :خيشلا

 .معن منهج ىلإ :لئاسلا

 ؟منهج ىلإ اهب داعت حورلا ينعي :خيشلا

 .. ىلع اهب نولدتسي ؛معن :لئاسلا

 هصن ثيدحلا ؛لالدتسالا تمهف انآ «كيف هللا كراب يعم طعأو ذخ... :خيشلا

 ؟ىرخأ ةرم

 .«ىلفسلا ضرألا ىلإ هوديعأو نيجس يف يدبع باتك اوبتكا» :لئاسلا

 ام مأ ءتام مث ةايحلا ديق يف ناك نم وه ؟هب دوصقملا نم يدبع :خيشلا

 ؟هب دوصقملا

۲ 
 ہا



 .توملا دعب هنأ كش هيف ام :لئاسلا

 ؟دوصقملا وهاذه سيلأءنفدو تام هنأ :ىنعي :خيشلا

 .ىلب :لئاسلا

 ناك اذإو ءةنجلا يف وه لهف ةماقتسالا لهأ نم ناكو تام اذإ ملسملاف :خيشلا

 اهناخدو اهبيهل نم هيتأي امب ربقلا يف بذعي وه مآ ؟رانلا يف وه له ًارفاك وأ ًاقساف

 .رافكلا وأ قاسفلا اهيلإ ريصيس يتلا منهجب ةقالع هل سيل ثيدحلا :ًاذإف..؟اهرانو

 .خيش اي ةيآلاو :لئاسلا

 ؟ثيدحلا نم انيهتنا «شيلعم :خيشلا

 .معن :لئاسلا

 يف ةرسفم ةيآلا تناك ول الإ «ًاقالطإ هب نوجتحي امم ةيآلا يف ام ءةيآلا :خيشلا

 نوكل ضرعتي ال ثيدحلا اذهو «ثيدحلا اذهب اهورسفي نأ اولواح دقو ءةئسلا

 نيتبآلا وأ تايآلاف ءايقشألا حور نع ثدحتي وه هنأل ؛ىلفسلا ضرألا يف منهج

 ضرألا اهنأ ولو ضرألا يف يه منهج نأ ًادبأ راعشإ يأ امهيف سيل امهتركذ نيتلا

 .ةعباسلا

 ُضْرَألا ُلّدَبُت موي :لوقت يتلا صوصنلا ضعب رضحتسن نأ دبال نحن مث

 يتلا ضرألا هذهف (؛8:ميهاربإ)4ٍراَّهَقْلا ٍدِجاَوْلا هلل اوُرَرَبَو ُتاَوَمَّسلاَو ضْألا َرْيَغ

 كلذب لدتسي فيك :ًاذإف «لدبتتس ىهف اهب اودارأ امهم ثيدحلا اذه ىف تركذ

 ثيداحألا يف اهركذ ءاج يتلا عبسلا نيضرألا نأ مث ؟منهج رقم اهنأ ىلع

 قوف اهضعب :ينعي (1؟:قالطلا)# َنُهَلْثِم ضْرَألا نمو :لاق امك يهف ةحيحصلا



 لَه لوقو تالف لَه منهج لوقت موي منهج نم ةرذ يداقتعا يف يهف «ضعب

 ةبسنلاب فورعملاو ًايفارغج مويلا ةفورعملا دودحلا يف ضرألا (20:ق)# ديم ْنِم

 رقم يه نوكت نأ نكمي ال ًايرظن ضعب قوف اهضعب تاقبط اهنأ ةعيرشلا وأ ةنسلل
 يق ضزألا لد ب مو 9 :ةقباسلا ةقيقحلا ىلإ هذه انغضأ اذإف منهج

 ؛اهداقتعا زوجي ال لب «ةديقعلا هذه داقتعا ىف بجي ال طقف سيل هنأ :ىهو ةجيتنب

 ..يداحآ حيحص ثيدحب ولو ؛مزلم يعرش ليلد ىلع ةمئاق رغ اهنأل

 " "رونلاو ىدهلا )۳٠١/ ۳۲ ٠٠:٠٠(

 :ثيدح حرش باب 1۱۷۰۸1

 ىتوملا عامس ىلع مالكلاو «مسقلا ةلحت الإ رانلا هسمت نلا»

 :[مامإلا لاق]

 هسمت نلا :قباسلا ثيدحلا يف مالسلا هيلع هلوق ىنعم نع انه لئاس لأسي

 :ةميركلا ةيآلا يف ىلاعتو كرابت هلوق ىلإ ريشي ثيدحلا اذه «مسقلا ةلحت الإ رانلا

 نإو ..اهدراو الإ 0/1:ميرم)4اًيِضْفَم اح كبَر لع َناَك اَمُدِراَواَلِإ ْمُكْنِم نو

 اًميدق ءاملعلا فلتخا (/1:ميرم)اَمكراَو الإ ْمُكْنِم ْنِإَول :هللا نم مسق :مكنم

 دورولا :لاوقأ ةثالث ىلع ثيدحلا اذه يف دوصقملا دورولا ىنعم يف اًنيدحو

 ىلع رورملا :يناثلا ىنعملاو ءضوحلا لبإلا دروأ :لاقي امك «ءرانلا فرطب

 ؛رانلا يف لوحخدلا :يناثلا يفاني ال وهو ثلاثلا ىنعملاو ءرانلا قوف نم طارصلا

 المكن ْنِإَو# :ىلاعت هلوقف ؛رانلا يف لوخد وه طارصلا يف رورملا نآل

 سنإلا نم اًعيمج مهلك ؛رفاكو نمؤم نيب قرف ال ءاهلخاد :يأ (/1:ميرم)اَهُدِراَو

 ی ٤٠٤



 نم يهلإلا مسقلا اذه ققحتي نأ دعب نكل «لوخدلا اذه نم مهل دب ال نجلاو

 لوخدب قئال حلاصلا ..حلاطلا نم حلاصلا زيمتي ام ناعرس كلذ دعب كانه لوخدلا

 .راثلا لوخدب قتال حلاطلا ..ةنجلا

 نم يل دب ال نکل :ليصفتو نايب نم هيف امل هركذأ ثيدح مالكلا اذه رسفيو

 يغبتي هترهش ىلع هنآل ؛هدانسإ ثيح نم حصي مل ثيدحلا اذه نأ كلذب نرقأ نأ

 كلذ «ةلدألا نم ءاج ام دودح يف لوبقم هانعم نكل هفعض ىلع اًهيبنت هركذن نأ

 هللا دبع نب رباج نع «ةلعلا وهو نيلوهجملا نم نيعباتلا ضعب هيوري ثيدحلا
 ْمُكَنِم ْنِإَول :ةيآلا هذه هيف تركذ سلجم يف انك :لاق هقيرط يف هيقل هنأ يراصنألا

 امك رباج نم ناك امف ؛ةثالثلا لاوقألا ركذو انفاتخاف :لاق (/1:ميرم)اَهُدراَو الإ

 مل نإ اتمص ..اتمص :لاقو هينذأ يف هيعبصأ عضو نأ الإ :اهفعض ىلع ةياورلا لوقت

 نوكت مث اهلخديو الإ رجاف الو رب ىقبي ال» :لوقي ل هللا لوسر تعمس نكأ

 يف روكذملا لوخدلا اذه :اَذِإ «ميهاربإ ىلع تناك امك نينمؤملا ىلع اًمالسو اًدرب

 ثيدح نم هحيحص يف ملسم مامإلا هجرخأ ثيدح يفاًضيأ رسفملاو ةيآلا هذه

 ال۵ :وقلب هللا لوسر لاق :تلاق امهنع هللا يضر باطخلا نب رمع تنب ةصفح

 هللا لوسر اياذه فيك :تلاق «ةرجشلا باحصأو ردب لهأ نم دحأ رانلا لخدي

 . 2!؟0/1:ميرم)كاَهُدِراَو الإ ْمُكَنِم نو :لوقي لجو زع هللاو

 صوصنلا مهف ىلع ملعلا بلاط دعاست اهنأ ثيح نم ةمهمو ةظحالم انه
 هلوقت يذلا نإ :لوقت نأ ديرت اهنأك اهنع هللا يضر ةصفح ةديسلا انه دجن :ةيعرشلا

 - يمهف بسح ةيآلا هذه نيب قيفوتلا فيكف ءةيآلا نم مهفأ ام فالح هللا لوسر اي

 هنأش وه امك فطلو ءوده لكب اهل لاقف ؟هللا لوسر اي لوقت ام نيبو - ةصفح :يأ

 نيالا ُرَدَتَو اوما َنيِذّلا يجنن مث :اهدعب ام يئرقا :لاق «هنديدو مالسلا هيلع



 امو اًلوق عمس اذإ ةا لوسرلا نأ :ةدئافلا ؟ةدئافلا يه ام (0؟:ميرم)4اًّييِج اهيف

 اًصيصخت هيف لخدي نأ نكمي نكلو ؛هسفن يف هتحص ىلع اّليلد كلذ ناك هركنأ

 مالسلا هيلع لوسرلا هرقأ يتلاو ةملكلا كلت ملكتملا لاب ىلع رطخب ام اًدييقتو

 اهنع لفغي دق اًدج ةمهم ةدئاف هذه ءاًصيصخت وأ اًدييقت اهيف لخدي هنكلو اهيلع

 :الثم مكل برضأ نأ نم سأب الو «ملعلا لهأ ضعب

 مزح نب دمحم وبأ مامإلا ةقيقدلا ةيهقفلا ةتكنلا هذهل هابتنالا مدع يف عقو

 لوصأ يف ماكحإلا" :باتكو ءميظعلا باتكلا ؛"ىلحملا" :باتك بحاص

 تالآلا نم ؛ةماع يهالملا ةحابإ يف ةلاسر فلآ دقل ءبتكلا نم هريغو "ماكحألا

 كلت يف هيلإ بهذ ام ىلع هب لدتسا امم ناكو «كلذ هباش امو يناغألاو ةيقيسوملا

 نم امهيحيحص يف ملسمو يراخبلا هجرخأ يذلا حيحصلا ثيدحلا ةلاسرلا

 يدنعو ديع موي يلع او يبنلا لخد :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح

 رامزمأ :لاق ركب وبأ لخد امل «فدب هيلع نابرضتو «ثاعب ءانغب ناينغت ناتيراج
 موق لكل نإف امهعد ءاًعبط يراكنتسا ماهفتسا !؟#, هللا لوسر تيب يف ناطيشلا

 .انديع اذهو اًديع

 فدلاب برضلا زاوج ىلع ثيدحلا اذهب جتحا مزح نبا مامإلا نأ :دهاشلا

 :هيلع هيبنتلا تدرأ ام هتاف نكل :نيتيراجلا رقأ مالسلا هيلع لوسرلا نآل ؛هب ءانغلاو

 تيب يف ناطيشلا رامزمأ :ركذلا قباسلا هلوق ىلع قيدصلا ركب ابأ رقآ ةو يبنلا نأ

 رامزم ؟اذام هامس هب ءانغلاو فدلا ىلع برضلا ركب وبأ ىمس دقل !؟هللا لوسر

 اهلوق ىلع ةصفح رقأ امك هرقأ لب هيلع كلذ مالسلا هيلع لوسرلا ركنأ ام ءناطيشلا

 .اذكه ةيآلا يف

 اك
 ہا



 نع ةلفاغ تناك اًديق ةصفح لال دتسا ىلع لخدأ او يبنلا نأ امك كلذكو

 هرظن تفل اًصيأ قيدصلا ركب يبأ راغلا يف هبحاص عملا يبنلا لعف اًمامت كلذك

 ايامهعد «تاف دق ءانثتسا وه نكل ركب ابأ اي تنأ لوقت امك رمألا نإ :هل لوقي هنأك

 لوسرلا رارقإ نيب انعمج نحن اذإف ءانديع اذهو اًديع موق لكل نإف ركب ابأ

 :هل هلوق نيبو !؟ ا هللا لوسر تيب يف ناطيشلا رامزمأ :هلوق ىلع ركب يبأل ةا

 زوجت ال ناطيشلا ريمازم نأ ةجيتنب انجرخ ءانديع اذهو اًديع موق لكل نإف ءامهعد

 برضلا هنم ىنثتسم مكحلا اذه نكل «ناطيشلا ىلإ ةبسنلا اهنع يهنلا يف يفكيو

 ركب يبأل لوسرلا رارقإ نيب انعمجف «نيتيراجلا نم ؟نممو ديعلا موي يف فدلاب

 نبا دمحم ويأ اهيلإ بهذ يتلا ةجيتتلل اًمامت ةسكاعم ةجيتنب انج رخو «هل هلوق نيبو

 لوقل لوسرلا رارقإل هبنتي ملو مالسلا هيلع لوسرلا لوق ذخأ ثيح «هللا همحر مزح

 !؟ لاو هللا لوسر تيب يف ناطيشلا رامزمأ :ركب يبأ

 ؟ءيش كدنع

 !؟هتيب يف ناطيشلا رامزم رقي ب لوسرلا نأ نولوقي :ةلخادم

 تالآ يف لصألا :لوقن نحن !كيف هللا كراب اذه ىلع كتبجأ انآ :خيشلا

 اًرامزم نوكي نأ نم ميكحلا عراشلا ىنثتسا نكل ؛ناطيشلا ريمازم نم اهنأ برطلا

 امأ ؛ديعلا موي ريغ يف ناطيشلا رامزم هنأ لصألاف ؛نيعملا تقولا اذه يف ناطيشلل

 .هلل دمحلاو ةافانم الف «ناطيشلل اًرامزم سيلف ديعلا موي يف

 ثيح نم اًدج مهم وهو رخآ لاثمب اًّضيأ ركذن نأ ديفملا نم هلعل اًضيأ اذه

 ىتوملا نأب نودقتعي نيذلا هلج يمالسإلا ملاعلا مويلا اهايحي يتلا ةيركفلا ةايحلا

 اذه يف نحن ائسلو ةريثك ججحب كلذ ىلع نوجتحيو نوعمسي ىتوملا «نوعمسي

 تسييس



 ءيش ىلع رقأ اذإ مالسلا هيلع لوسرلا نأ ىلإ رظنلا تفلب قلعتي اميف الإ ددصلا

 .كلذب ةدافتسالا بجيو «قح وهف

 يفاوقلأو شيرق ديدانص لجو زع هللا كلهأ امنيحو ردب ةوزغ ركذن انهو

 بيلقلا ىلع فقوف اهرازوأ برحلا تعضو نأ دعب يبنلا ءاج مث «ردب بيلق

 ام تدجو دقل نالف نب نالف اي :مهئامسأب ىلتقلا ىتوملا رافكلا كئلوأ ىدانو

 - دهاشلا انه - رمع لاق ؟اًمح مكبر مكدعو ام متدجو لهف ءاّمح يبر يندعو

 رمع لوق نم نحن مهفن اًذام ءاهيف حاورأ ال اًداسجأ يدانتل كنإ !هللا لوسر اي :لاق

 نأ مهفن كانه ةصفح ةملك نمو كانه ركب يبأ ةملك نم انمهف ام وحن مهفن ؟انه

 بجعتيو برغتسي وه كلذلو :نوعمسي ال ىتوملا نأ ىري باطخلا نب رمع
 هرخآ ىلإ ..نالف نب نالف اي :لوقي ىتوملا ءالؤهل مالسلا هيلع لوسرلا ةادانمل

 ؟اًمح مكبر مكدعو ام متدجو لهف اًّمح يبر يندعو ام تدجو ينإ :مهئامسأب

 نب رمع هاقلت ناك ام - هللا ءاش نإ قح وهو - مهفأ انأ امك يفانت ةادانملا هذه

 نآرقلا كلذ يف يفكي «نوعمسي ال ىتوملا نأ يبنلا نم اًميلعت باطخلا

 زع هلوق كلذك (40:لسلا»4ةاَعّذلا ملا ُعِمْسُت الَو ىَتولا عمْس ال كَل : ميركلا

 نم مالك امهيف ناتيآلا اًعبط (7؟:رطاف)4ٍروّبَقْلا يف ْنَم عِمْسُمب تأ امو :لجو

 :ةيعرشلا ةقيقحلا هذه عم اًدبأ ىفانتي ال امهيف مالكلا ةصالخ نكل «ريسفتلا ثيح

 اهاقلت باطخلا نب رمع ناك يتلا يه ةقيقحلا هذه «توعمسي ال ىتوملا نأ :يهو

 اذه اننقل وه فيك :لاكشإ هدنع حبصأ كلذلو ةا هلوسر نم اهملعتو لبق نم

 مهنم هفقوم ناك ؟مالسلا هيلع لوسرلا فقوم ناك اذامف !؟مهيداني وه مث ملعلا

 لخدأ نكل ءاولاق ام ىلع اًعيمج مهرقأ :ةصفح نمو ركب يبأ نم هفقوم ناك امك

 لوسرلا رقأ دقلف ؛هيلإ ىحوي امك مهيلإ ىحوب ال مهنأل ؛هنوفرعي ال ايق همالك ىلع
 تقدص :هل لوقي هنأ :اذه ىنعمو هذه هتملك ىلع باطخلا نب رمع مالسلا هيلع

EA ا 
 يا



 ناسلب باوجلا يف هل لاق كلذلو ؛يننوعمسي ءالؤه نكل :نوعمسي ال ىتوملاف

 رمع اي تنأف يننوعمسي ءالؤه :يأ «مهنم لوقأ امل عمسأب متنأ ام» :نيبم يبرع

 هيبنل ةصاخ ةماركو ةزجعم انه نأ ملعا نكل «باوصو قح ينم هتيقلت يذلا

 .ىتوم مهنأل ؟مل نوعمسي ال مهنأ مهنأش نمو «هتوص مهعمسأ ثيح لاب

 هدانسإب ةصقلا هذه ىور هللا همحر دمحأ مامإلا نأ ىنعملا اذه دكؤيو

 امك باوجلا ءاج اًضيأ ؛نوعمسي ال ىتوملاو :لاق رمع نأ دنسملا يف حيحصلا

 هرقأ هنكل ءاًتطخم وه ناك ول نوعمسي ىتوملا ئطخم تنأ ءال :هل لاق ام :متعمس

 نوعمسي ال ىتوملا :وهو ءاَديق كلذ يف لخدأ نكلو ؛ةحيرصلا ةرابعلا هذه ىلع

 .ءالؤه الإ

 نب سنأ نع ةداتق قيرط نم ةصقلا هذه يف يراخبلا حيحص يف ءاج كلذلو
 نمو «نيحيحصلا يف ةيورم دمحأ مامإلا ةياور ءانثتساب اهانيور يتلا ةصقلا هذه كلام

 .هنم ةياكنو اًريقحت اًثيكبت هتوص هعمسأف هل هللا مهايحأ :ةداتق لاق «ةداتق قيرط

 نأ :هانعم اذه يباحصلا مالكل مالسلا هيلع لوسرلا رارقإل هابتنالا اذه :اَذإ

 نم اًئيش مالسلا هيلع لوسرلا هيلع لخدأ له رظني نكل قح يباحصلا مالك

 ال يتوملاف «ةئام ةئاملاب ةميلس ةجيتنب جرخنف هيلإ فاضيف دييقتلا وأ صيصختلا
 موي يفالإ فدلا ةصاخب زوجت ال برطلا تالآو ءاوعمس ءالؤه الإ نوعمسي

 نكلو ةيآلا نم ةصفح تمهف امك رانلا اولخدي نأ دب ال مهلك سانلاو ءديعلا

 امأ ءةنجلا ىلإ مويلا نولوقي امك تيزنرتلا ىلإ اًرورم رمي حلاص نم نوفلتخي
 .معن ءاباقحأ اهيف نوثبليف رافكلا

 00:41:1١( /۱)" ٹارامإلا ىواتف"



 هنم باب ]۱۷۰۹]

 ؟مسقلا ةلحت ىنعم ام :لاؤس

 َنِإَو# :نآرقلا يف لجو زع هللا لوق ىلإ مالسلاو ةالصلا هيلع ريشي :خيشلا

 ايف َنيلظلا ُرَذََو اوما َنيِذَلا يجنن مك «اًيِضْفَم اح كبَر َلَع ناگ امرا اإ ْمُكْنِم

 .)¥-1 :ميرم) ايدج

 .نجلاو سنإلا رشعم كنم نإ

 كلذ يف قرف ال كلذ نم صانمالو دب ال ءرانلا لخاد :يأ (اكقراو الإ

 يجنن مث« د ءايِضْقَم اح َكّبَر لع َناَك اَهْمِراَو اإ منم نو ؛ ؛مهلک ٠ «يقشو راب نيب

 .# اًيثِح اًهيف نيالا ردو ارا يذل

 نيذلا منهج ران بيهل هب طيحي يذلا منهج رسج ىلع رورملا وه انه دورولا

 «نيحلاط وأ نيحلاص اوناك ءاوس رانلا مهب طيحت نأ دب ال رسجلا ىلع نورمي

 رب مهيلع تركت منهج رج يف نيراملا نيحلاصلا قح يقرا ذأ: :يأ

 ميهاربإ ىلع تناك امك ًامالسو

 مهسمت ال راربألا نأ دج ماه قراف عم «نجلاو سنإلا :نيلقلا لكل رور

 َلَع ناگ اَمُِاَو الإ ْمُكْنِم نِإَول :يهلإلا مسقلا اذهل ًاذيفنت رورملا درجم الإ رانل
 عدم م2

 ۷١-۷۲(. :ميرم) امج اًهيف َنيلاَظلا ُرّدتَو ارقا َنيِذَّلا جنت م ءاًيِضْقَم مح كبر

 نيذلا مهو رافكلا فالخب ءاهيف نوطقاستي الو منهج ىلع نورمي نوقتملا

 .ريصملا سئيو منهج يف نووهي

 )۹:۳۲/۲۰::٠١( "رونلاو ىدهلا"
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 ہک تا



 هنم باب ١٠١1|

 :[مامإلا لاق]

 يفق «مسقلا ةلحت الإ رانلا هسمت نل» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ىنعم امأ

 اح كبَر لع اگ افرا الإ مكي إو :ىلاعتو كرابت هلوق ىلإ ةراشإ ثيدحلا

 باطخلا ۷١-۷۲( :ميرم)اًيج اًهيف َنياَظلا ُرّدَتَو اْوَقَنا َنيِذَّلا يّجَتت من ءاًيِضْفَم

 :يأ 0/1:ميرم#اًيِضْقَم اح كب ر َلَع ناگ اَهُدِراَو الإ ْمُكَنم ْنِإَول :نجلاو سنإلل

 «نجلاو سنإلا نم نيسنجلا نم لكل دب الف ءاًروطسم ناك باتكلا يف كلذ نإ

 مثل :ىلاعت لاق مث ءرانلا اولخدي نأ نم دب ال نيلقثلا نيذه دارفأ نم درف لكل

 نأ رشبلا نم لكل اًذِإ دب الف (/؟:ميرم)#اّيِِج اًهيف نيالا ُرَدَتَو اوم ا َنيِذَلا يبت

 امأ ءباذعب رانلا هسمت الو رانلا لخدي ملسملا «ريبك قراف عم نكلو ءرانلا لخدي

 يف دلخمف رفاكلا امأ ءيصاعم نم بكترا ناك ام بسحب لكف قسافلا وأ رفاكلا

 .انركذ امكف هنود نم امأ ءراتلا

 :ةثالث لاوقأ ىلع ريسفتلا ىف اوفلتخا :ةميركلا ةيآلا هذه ىف اهدراوو

 ؛لوخدلا سيلو رانلا بناجب رورملا وه دورولا نم دوصقملا نأ :لوألا لوقلا

 «ضوحلا اهب لخد هنأ ينعي ال ضوحلا ةقانلا دروأ :ةيبرعلا ةغللا يف نولوقي مهنأل

 :يأ ؛لوألا لوقلا اذه 0/1:ميرم)«اَهُدِراَو الإ ْمُكَنِم ْنِإَو# :ىلاعت هلوق ىنعم :اًذإف

 امأ ؛هفنأ مغر اهلخاد وهف قاسفلا وأ رافكلا نم ناك نم نكل ءاّيبناج اًرورم اهب رمي

 .لوألا لوقلا وه اذه ءاهبئاجب رمي وهف اًنمؤم ناك نم

 ىري وهف ءاهيلع رام :يأ (/1:ميرم»ةاَمُدِراَو الإ كنم ْنِإَو# :يناثلا لوقلاو

 .اهناخدو اهبيهلب سحي ال نكلو رانلا

E | 



 «لوخدلا دورولاب دوصقملا نأ :حيحصلا وهو «ريخألاو ثلاثلا لوقلاو

 يف قفتلاك طارصلا نوكيو طارصلا سفن نم وه لوخدلا نوكي نأ يفكيو

 الإ راثلا هسمت مل يذلا اذه لثم ناك نم نكلو «نيلخادلاب رانلا طيحيف ؛لبجلا

 نأل ؟اذامل «حجارلا وه اًقنآ تركذ امك لوقلا اذهو هرانلا هيف رثؤت ال مسقلا ةلحت

 هللا دبع نب رباج وأ نظأ اميف ةصفح ثيدح نم هحيحص يف ىور دق اًملسم مامإلا

 لاق :لاق ةو يبنلا ةجوز رمع تدب ةصفحب اًنيقي قلعتت ةصقلا نكل «نآلا كشأ

 :ةصفح تلاق «ةيبيدحلاو ردب لهأ نم دحأ رانلا لخديال» :مالسلاو ةالصلا هيلع

 مح كبَر َلَع َناَك اَمُدِراَو الإ ْمُكْنِم نو :لوقي هللاو !هللا لوسر اي كاذ فيك

 .2؟001:ميرم)# اًيِضَقَم

 ةصفح ةديسلا هتمهف ةيآلا يف روكذملا دورولا نأ :اًدج اماه اًئيش انه ظحالتف

 لهأ نم دحأ لخدي ال هنأ ةو لوسرلا لوق اهيلع لكشأ كلذلو «لوخدلا ىنعمب

 لوخدلا ةيآلا يف نيملاعلا بر ميمعت عم يفنلا اذه اهيلع لكشأف «ةيبيدحلاو ردب

 ةديسلا مهف هاجت هفقوم ناك مالسلا هيلع لوسرلا دجنف ءءانثتسا الب مهلك نيلقثلل

 كلذ ىلع اهرقأ لوسرلا نأ :لوخدلا :ىنعمب دورولا نم دورولا ىنعمب ةصفح

 نم وأ رانلا بناجب رورملا ىنعمب وه امنإ :انه دورولا :ةصفح ايال :اهل لاق امو

 ىنعمب وه دورولا ىنعم نأ ءاهمهف ىلع اّلوأ اهرقأ مالسلا هيلع هنكل ... قوف

 ردي لهأ نم دحأ راثلا لخديال» :وهو ؛مالسلا هيلع هثيدح يف يفنملا لوخدلا

 ىلإ اهرظن تفل مالسلاو ةالصلا هيلع هنكلو مهفلا اذه ىلع اهرقأ «ةيبيدحلاو

 ؟كلذ دعب اذامو“«)» :اهل لاقف «ةيآلا مامتإ نود دورولا ةظفل دنع اهفوقو يف اهئطخ

 .208/؟:ميرم)# ًيئج ايف َنيملاَظلا ُرَذَتَو اونا َنيِذّلا يّجَنت مثال :تلاق

 يبنلا نأل ؛لوخدلا ىنعم وه دورولا ىنعم نأب ثيدحلا اذه نم جرخن :ادإ

5:37 
 يا



 لاق هنكلو لوخدلا ىنعمب دورولا «ةيآلل اهمهف ىلع ةصفح ةديسلا رقأ دق

 اذه نإ :يأ (؟:ميرم)#اّبيج ايف نيالا ٌرّدَتَواَوَقَلا َنيِذَلا يّجَتت مل :ةيآلا مامت

 يف مهب نوئزهتسي اوناك نيذلا ةيؤرلو ةربعلل الإ نوكي ال راربألل ةبسنلاب لوخدلا

 لَه « َنوُرظنَي كارلا َلَع وكف رانا ىم اونم نبذل مويا :ايندلا ةايحلا
 .("4-+: :نیقفطملا) € نواعم اوناگ اَم ٌراّقُكْلا بوَ

 وأ انلق امك رباج ثيدح نم حرصأ حيرص وه رخآ اٹیدح انه ركذن نأ نسحيو

 رجحب نيروفصع هب يمرن :اًنايحأ عمسن امك اًضيأ هركذن ثيدحلا اذه نكل ءةصفح

 نكميف دنسلا فيعض هنأ :ايناثو :ةصفح ثيدح ىنعمك هانعم نأ اًلوأ نيبن ءدحاو

 .هب لالدتسالا سيلو داهشتسالا

 ةلاهج هيف داتسإب "”كردتسملا يف مكاحلا هللا دبع وبأ مامإلا هجرخأ ثيدحلا

 «ةنيدملا يف قيرطلا يف لجر هيقل هنأ :يراصنألا هللا دبع نب رياج نع «فعضو

 لوح سلاجملا نم سلجم يف عقو اًقالخ نأ هيلع صق نأ دعب ةيآلا هذه نع هلأسف

 نأ رياج باوج ناكف ءةثالثلا يناعملا نم ينعم ىلإ بهذ لكف ءاهيف دورولا ىنعم

 الا :لاقؤ#و هللا لوسر تعمس نكأ مل نإ ًاتمص :لاقو هينذأ يف هيعبصأ عضو

 ىلع تناك امك نينمؤملا ىلع اًمالسو اًدرب نوكت مث اهلخديو الإ رجاف الو رب ىقبي

 .«مالسلاو ةالصلا هيلع ميهاربإ

 الإ كن ْنِإَو# :ةيآلا يف لاق هللا نأل ؛هنم دب ال لوخدلا نأ :مسقلا ةلحت ىنعم

 .(5105”مقر) "عماجلا حيحص" (1)



 مصع دق لجو زع هللا نأل ؛رانلا هسمت ال نكل ءمسقلا وه اذه (1:مبرم)اَهُدِراَو

 .هنم دب الف لوخدلا امأ ءرانلا مهسمت نأ نم راربألا

 (۰۰:۱:۳۹ /۲۲) "-رثألا- ةدج یواتف"

 هنم باب 11۷111[

 نع لوقي ا يبنلا تعمس اهنأ :امهنع هللا يضر رشبم مأ نع رباج ثيدح

 اوعياب نيذلا نم دحأ ةرجشلا باحصأ نم هللا ءاش نإ رانلا لخدي ال» :ةصفح

 الإ مكتم نإو# :ةصفح تلاقف . اهرهتتاف هللا لوسراي ىلب :تلاق . «اهتحت

 رذنواوقتا نيذلا يجنن مث# :لجو زع هللا لاق دق» : إب يبنلا لاقف #اهدراو

 .««ايثج اهيف نيملاظلا

 :[مامإلا لاق]

 " ةنسلا جيرخت "و )5١50( " ةحيحصلا " يف جرخم وهو هريغو ملسم هاور

 .(يمالسإلا بتكمل 93 | عبط - مكر

 اهنأ ىلع ليلد دورولا ةيآب اهنع هللا يضر ةصفح ةديسلا لالدتسا يفف :لوقأ

 مهتم حلاطلاو حلاصلا سانلا عيمجل ماع هنأو لوخدلا ىنعمب (دورولا) تمهف

 لازأف «ةرجشلا باحصأ قح يفرانلا لوخد لآ يبنلا يفن اهيلع لكشأ كلذلو

 اهرقأ كلج هنأ هيفف اوقتا نيذلا يجنن مث# :ةيآلا مامتب اهركذ نأب اهلاكشإ ةا

 يف يفنملا لوخدلا نأ هتصالخ امب اهباجأ كلذ ىلع هنأو روكذملا اهمهف ىلع

 مهنمو نيحلاصلاب صاخ لوألا نأو ءةبآلا يف تبثملا لوخدلا ريغ وه ثيدحلا

 نأ نود ةنجلا ىلإ ًارورم اهنولخدي مهنأ يأ «باذعلا يفن هب دارملاو ؛ةرجشلا لهأ

٤ 
 ہا



 هسمت نم مهنم :ناقيرف مه مث سانلا عيمجل ماع رخآلا لوخدلاو ءباذعب مهسمت

 عجارو اهمامت يف اهسفن ةيآلا هتحضو ام اذهو «كلذ فالخ ىلع مهنمو «باذعب

 .(557- 5591 /0) " حيتافملا ةاقرم "و ( ۹ )١/ " راهزألا قرابم "اذهل

 باوصلا هجو ىلإ دتهن مل هالول ًامكح روكذملا رارقإلا نم اندفتساف :تلق

 ةبسنلاب اهنكلو «سانلا عيمجل هنأو لوخدلا ىنعمب اهيف دورولا نأ وهو ةيآلا يف

 دقو ؛ميهاربإ ىلع تناك امك ًامالسو ًادرب مهيلع نوكت لب مهرضت ال نيحلاصلل

 ريثك نبا ظفاحلا هبرغتسا نكل رباجل رخآ ثيدح يف ًاعوفرم ًةحارص اذه يور

 رشبم مآ نع اذه هثيدح نكل ")٤۷٦١(« ةفيعضلا ثيداحألا " يف هتلع تنيبو

 07808 /؟) ةيكاذ هريسفت يف يناكوشلا ةمالعلا هيلإ لام دقو ؛هانعم ةحص ىلع لدي

 .دمتعملا وهو -١94( ۱۳۸ /۱۱) يبطرقلا هلبق نم هرهظتساو

 .(ه8-ه1ص)" تاومألا عامس مدع يف تانيبلا تايآلا قيقحت"

 هنم باب | ١1

 روبعلا وه دورولا" :#اهدراو الإ مكنم نإوإل :ىلاعت هلوق يف يوونلا لاق]

 :[ًالئاق مامإلا قلعف " طارصلا ىلع

 هيلع راملا نأ ثيحب «رانلاب اًطاحم هسفن طارصلا نوكي نأ كلذ ىفاني الو

 لدي هيلعو :لوخدلا وه دورولاف هيعو ءنيقتملا الإ باذعب هسمتف هب رائلا طيحت

 .صوصنلا نم ديدع

 .(۳۷۲ص)" نيحلاصلا ضابر قبقحت"

 3 0 | ا ا اا



 ؟رانلا وأ ةنجلا اولخد دق نآلا سانأ كانه له باب /]

 لثم .رانلا اولخد سانأ وأ ةنجلا اولخد نآلا سانأ كانه له !ذاتسأ اي :لاؤس

 ؟..(:سي)# ٌةنحلا لحدا َليِقإ :سي ةروس يف يتلا ةيآلا

 ةنجلا لوخدف ةيخزربلا ةايحلا الإ وه ام نآلا امأ :.. نوكيس اميف اذه :خيشلا

 ..ةمايقلا موي ثعبلا ... .باسحلل تقؤم رانلاو

 ..ءايبنألاو ءادهشلا ىتح :ةلخادم

 حاورأ» :مالسلا هيلع لاق امك صاخ ميعن اهل مهحاورأ نكل مهلك :خيشلا

 نينمؤملا حاورأ» :كلذكو «ةنجلا رمث نم قلعت رضخ رويط لصاوح يف ءادهشلا

 يندبلا ميعنلا امأ ءيحور ميعن اذهف «ةئجلا رمث نم قلعت رضخ ريط نوطب يف

 .روشنلاو ثعبلا دعب الإ نوكي ال كلذف ميحجلا كلذكو أعم يحورلاو

 صخشلا نأ ءانلوقع ردق ىلع همهفن يذلا نحن !ذاتسأ اي بيط :ةلخادم

 امدنع لجو زع هللا .... ضعبب ناطبترم هحورو هلسج نوكي يح نوكي امدنع

 دصقأ (4١1:نارمع لا)4ءاّيَحَأ لب اَناَوْمَأ هللا ليبس يف اوف َنيِذّلا َنَبَسحَت الو :لوقي

 . حورلا يف دسجلا ةطوبرم ةايحلا نوكت ءايحأ لب :انأ

 كاطعأو لوسرلا كل هحرش «لاؤس ىلإ جاتحي ال فورعم ءيش اذه :خيشلا

 ؟اذه ىنعم ام ءرضخ رويط لصاوح يف ءادهشلا حاورأ ..ًافلس هتمدق انأو باوجلا

 ةايحف ءرضخألا ريطلا وهو «راعتسم ندب يف معنتي !؟هندب يف معنتي هنأ هانعم

 ةايحلا :ًايناث خزربلا يف مهؤاقبو ًالوأ هللا دنع هماقم عم بسانتت ةايح ءادهشلا

 ءامهيتلك نيتايحلا ريغ ةيورخألا ةايحلاو «ةيويندلا ةايحلا ريغ ةيخزربلا ةايح فلتخت

 زوجي ال كلذلو ؛ًاضيأ ةيويندلا ةايحلا ربغو ةيخزربلا ةايحلا ريغ ةيورخألا ةايحلا

E ب 
 يا



 ال نحن :تنأ لوقتف دهاشلا ىلع بئاغلا سايق ..سايقلا ناسنإلا لمعتسي نأ

 ال يتلا ةايحلا اهيلع سيقت ال اهفرعت يتلا ةايحلا هذه !بيط !اذكه الإ ةايحلا فرعن

 ءادهشلا ةايح نأ ًامامت كل حضوت صوصنلا ضعب تءاج دقو ةصاخبو ءاهفرعت

 لآ( ن وقري ممر دنع ٌءاَيْحَأ لب :نآرقلا صن يف اهتبثأ لجو زعانبر يتلا

 قيرطب نولكأي مهقزر ءاندنع يذلا لثم قفنو قبط سيل ؟مهقزر وه ام (159:نارمع

 .نآرقلا نيبي ثيدحلا «قزرلا وه اذه ءرضخألا ريطلا اذه لكأ

 نيذلا دجوو رانلاو ةنجلا مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ىأر امدنع :ةلخادم

 ؟اذه فيكف نومعنتي نيذلاو اهيف نوبذعتي

 اذه ءرانلا لهأو ةنجلا لهأ عاضوأ هيلع نوكيس امع هل فشك ءمعن :خيشلا

 لسرلاو ءايبثألل اذه «مهسفنأ ىلإ هوبسنو ةيفوصلا هقرس يذلا يقيقحلا فشكلا

 .طقفو

 0١( هه :18/5؟48) "روتلاو ىدهلا"

 اهنم هل ًاكاكفو اهيف ملسملا ناكم رانلا يف رفاكلا باب 3

 :[مامإلا لاق]

 هنايب ءاج دقف ؛اهنم هل ًاكاكفو . اهيف ملسملا ناكم رانلا يف رفاكلا نوك امأو

 يف لزنمو ءةنجلا يف لزنم :نالزنم هل الإ دحأ نم مكنمام»:- ةو - هلوق يف

 َكِئَلْوُأ# :ىلاعت هلوق كلذف «هلزنم ةنجلا لهأ ثرو ؛رانلا لخدف تام اذإف ءرانلا

 . (۲۲۷۹) "ةحيحصلا" يف جرخم وهو «َنوُنِراَوْلا ُمُه

 هبو. ةريره يبأ ثيدح نم وهو :(19074) "يراخبلا حيحص" يف هوحنو
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 ثيدحلا اذه نوكي نأ هبشيو":هبقع لاقف «ىنعملا نم انركذ ام ىلع يقهيبلا جتحا

 نمؤملاو «ةنجلا نم هدعقم نمؤملا ىلع ثروأ اذإ رفاكلاف «ءادفلا ثيدحل ًاريسفت

 . رفاكلاب نمؤملا ىدف هنأك ريدقتلا يف ريصي ؛رانلا نم هدعقم رفاكلا ىلع ثروأ اذإ

 . تئش نإ هعجارف ؛يوونلل "ملسم حرش" يف هوحنو. "ملعأ هللاو

 ةفيعضلا" ")۱١/ ۲/ 1٦۹(.

 :ىلاعت هلوق يف يذلا روسلا ركذ باب ]١7١![

 باب اهل روب مهب بضل

 :[ اپ يبنلا نع يور]

 هيف طاب باب هَل روش مُني برش :نآرقلا يف هلل ءرگ يذلا وسلا نإ -
 تيب دجسم :ينعي) :يقرشلا روسلا وه ؛تاَدَعْلا هلق نم ٌءُدِهاَظَو ٌةَمحَّرلا

 .«منهج يداو هرهاظو ءدجسملا هئطاب ؛(سدقملا

 .(لطاب فوقوم)

 :[لاق مث هانعمب ثيداحأ مامإلا دروأ مث]

 ؛اهنوتم ثيح نم ةركنم - اهديناسأ فعض عم - ثيداحألا هذهف ؛ةلمجلابو

 :ديدحلا ةروس لوأ يف ىلاعت لاق ؛اهدعب امو ةروكذملا ةيآلا لبق امل اهتفلاخمل

 رَ ْمُكاَرْثُب مِهاَيَأِبَو ميد ني مُهُروُن ىَعْسَي ِتاَتِمْوُلاَو َنييِمْؤّما ىَرَت رل

 ُلوَقَي َمْوَي « مطل وَما وم كِل اه نيا الا ينك ني ير تانج
 مكرو اوز لبق مكرو نم سيف اونا اوم نال تاققا نوفا

 هلق نِم ُهُرِهاَظَو ُةَمْحَّرلا ويف ُةّنِطاَب اَب هَل روش مُهَتْيَي َبِرْضَ ًاروُن اوُسَِتلاَف
 .«ُباَدَعْلا

EA 
 يا



 طئاح (روسلا) نأو . ةمايقلا موي وه امنإ روسلا برض نأب حيرص قايسلا اذهف

 . هريغو ةداتق نع ريرج نبا هاور امك ؛رانلاو ةنحلا نيب

 :راثآلا هذه يف يناكوشلا هلاق ام نسحأ امو . ريثك نبا لاق امك ؛حيحصلا وهو

 نئاكلا روسلا اذهب ةيآلا هذه يف نآرقلا يف روكملا رٌوّشلا ريسفت نأ كافخي الو»

 هنطاب " :هلوق ةدايز دعب اميس الو :لاقم هعفدي ال ام لاكشإلا نمهيف سدقملا تيبب

 نيأو :هيلع تلد ام ريغو «ةيآلا هل تقيس ام ريغ اذه نإف ؛دجسملا :" ةمحرلا هيف

 نينمؤملا يقيرف نيب زجاحلا روسلا ىلإ ةبسنلاب هروس وأ سدقملا تيب عقي
 هللا نأ دارملا ناك نإف ءانهه سدقملا تيب دجسم ركذل ىنعم يأو «نيقفانملاو

 نيب ًابورضم ًاروس ةرخآلا رادلا يف هلعجيو سدقملا تيب روس عزني هناحبس

 !؟دجسملاب ةمحرلا نم هيف امو روسلا نطاب ريسفت ىنعم امف ؛نيقفانملاو نينمؤملا

 لعجيف «سدقملا تيب ىلإ نيقفانملاو نينمؤملا يقيرف قوسي هللا نأ دارملا ناك نإو

 ىلع كاذ ذإ مهف ؛هجراخ نيقفانملا لعجيو :دجسملا يف روسلا لخاد نيتمؤملا

 نع ًاتباث ريسفتلا اذه لثم ناك نإف .سدقملا تيبب اوسيلو ةنجلا قيرط يفو طارصلا

 ." لوبق الو ةمارك الف الإو «هب انمآو انلبق - قيم - هللا لوسر

 .(۳۸ ۰-۳۷۹ ۳۷۷ / "1١/177 ةفيعضلا"

 ؟رانلا يف نابذعي رمقلاو سمشلا له باب /3]

 :[ 22ج هللا لوسر لاق]

 . «ةمايقلا مويرانلا يف ناروكم ناروث رمقلاو سمشلا»

 :[مامإلا لاق]

 دمحم انثدح (1۷ - ")١/ ٦٦ راثآلا لكشم " يف يواحلطلا مامإلا هجرخأ

 مد



 هللا دبع نع راتخملا نب زيزعلا دبع انثدح ىمعلا دسأ نب ىلعم انثدح:ةميزخ نب

 نب دلاخ نمز يف دجسم يف سلج نمحرلا دبع نب ةملس ايأ تدهش " :لاق جانادلا

 :ةملس وبأ لاقف ءانثدحتف هيلإ سلجف نسحلا ءاجف :لاق ءديسأ نبا دلاخ نب هللا دبع

 . (هركذف) . لاق ةا يبنلا نع ةريره وبأ انثدح

 تكسف قلي هللا لوسر نع كثدحأ امنإ :لاقف ! ؟امهبنذ ام :نسحلا لاقف

 . نسحلا

 سمشلا نأ ىرصبلا نسحلا نهذ ىلإ ردايبت ام ثيدحلا نم دارملا سيلو

 هعاطأ نم بذعي ال لجو زع هللا نإف الك ءامهل ةبوقع اهيف نابذعي رانلا ىف رمقلاو

 نأ رل ىلاعتو كرابت هللا لوق هيلإ ريشي امك رمقلاو سمشلا كلذ نمو هقلخ نم

 ُلاَبجاَو موُجنلاَو ُرَمَقْلاَو ٌسْمَّسلاَو ضْرألا يف نمو ٍتاَواَيَّسلا يف نم هل دج هلا
 .4ُتاَّذَعْلا هْيَلَع ىح شكو ساّنلا َنّم رتو ٌباَوَّدلاَو ٌرَجَّشلاَو

 ءايندلا ىف ىلاعت هل دجسي ناك نم ريغ ىلع قحي امنإ هباذع نأ ىلاعت ريخأف

 دوقو نم امهنأ :لوألا :نيرمأ لمتحي رانلا يف امهؤاقلإف هيلعو «يواحطلا لاق امك

 . رانلا

 رانلا يف هلل نإف ءامهبيذعت رانلا يف امهلعج نم مزلي ال " :يليعامسإلا لاق

 ءاشامو «باذعلا تالآ نم ةلآو ًاباذع راتلا لهأل نوكتل اهريغو ةراجحو ةكئالم

 . " ةبذعم ىه نوكت الف كلذ نم هللا

 . امهدابعل اتيكبت اهيف نايقلي امهنأ :يناثلاو

 ا سپ
Eہا  



 ناك نمل تيكبت هنكلو «كلذب امهبيذعت رانلا ىف امهنوكب دارملا سيل"

 . " ًالطاب تناك امهل مهتدابع نأ اوملعيل ايندلا يف امهدبعي

 ىبأ دنع سنأ ثيدح ىف نأ هديؤيو ثيدحلا ظفل ىلإ برقألا وه اذهو :تلق

 :(؟15/5) " حتفلا " يف امك - ىلعي

 . ملعأ ىلاعت هللاو " هدنسم " يف اهرأ ملو . " امهدبع نم امهاريل "

 ةحبحصلا" "1١/497/1١ 5140-17(.

 هنم باب [ ]١07١17

 موي ناروكم رمقلاو سمشلا " :ةلقو هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع

 .(يراخبلا هاور) . " ةمايقلا

 :[مامإلا لاق]

 اًخيبوت لب ءامهل اًبيذعت ال ءةحيحصلا تاياورلا ضعب يف امك «رانلا يف يأ

 .ىلاعت هللا نود نم امهدبعي ناک نمل

 .(18171 /۳)" حيباصملا ةاكشم قيقحت"

 اهذاميل رانلل اماوقأ هللا عيشني له باب /]

 :[ 29ج هللا لوسر لاق]

 اهل ىلاعت هللا ىشنيف «لجو زع هللا ءاش ام اهنم ىقبيف «ةنجلا ةنجلا لهأ لخديلا

 . (اهألمي ىتح .ًاقلخخ ىنعي.

 :[مامإلا لاق]



 .. " :ظفلب ةريره يبأ نع جرعألا قيرط نم )۷٤٤۹( يراخبلل ةياور يف عقو

 اهتفلاخمل ةذاش ةياور كش الب يهو . " ةنجلا .. " ناكم ؛" ... رانلل ئشنيو

 وبأ ظفاحلا كلذ ىلإ راشأ دقو «سنآ ثيدحلو ةريره يبأ نع ىلوألا قيرطلل

 منهج نأب ربخأ هللا نأب جتحاو «طلغ هنأب ميقلا نبا مزجو «بولقملا نم هنإ :ةمئآلا

 . «ادحأ كير ملظي
 ٤۴۷(. /11) " مستفلا " يف ظفاحلا هركذ

 .(۹۲-4۳ /۱ /5)"ةحبحصلا"

 رانلا لهأ لاوهأ نم باب /]

 مهنإو «ترجل مهعومد يف نفسلا تيرجأ ول ىتح نوكبيل رانلا لهأ نإ»

 :[ قلاع لاقو]

 يلغي ران نم نالعن هل ىذحي لجر ةمايقلا موي اباذع رانلا لهأ نوهأ نإ» -

 . «ةمايقلا موي هغامد امهنم

 .[هب انمجرت امب مامإلا امهل مجرت]

 .(1 4 ها 5/140" ةحيحصلا"

۲ 
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 دمعتملا بذكلا له باب 3

 ؟رانلا يف دولخلا بجوي 47 يبنلا ىلع
 ؟راتلا ىف دولخلا بجوتسي هَ ىبتلا ىلع ًادمع بذكلا له :لاؤس

 مرحي نأ لجأل ءءاجوعلا يبأ نب ميركلا دبعك ًادمعتم بذك اذه نأ ةلأسملا

 ؟اذه

 ؟اذام دصق اذإ .. :خيشلا

 اذه ءاهوحنو اهفييزت لجأل ًادمع ةعيرشلا يف لخدُي نأ دصق اذإ :ةلخادم

 ؟رفاك

 .رفاك :خيشلا

 ؟ثيدحلا نوعضي اوناك نيذلا نيعاضولا ةماعو :ةلخادم

 ىلإ توكش» :ثيدح ًالثم عضي نم ينعي ...كانه ءاوساوسيل :خيشلا

 يف سدلا دصقي ال اذه .(ةسيرهلا لكأب ينرمأف ء[عامجلا] نم يفعض ليربج

 نما :ثيدح ًاضيأ ىور يذلاك ؛ةعاضبلا جيورت لجأ نم اذه ءاهرييغت وأ ةعيرشلا

 ..«(ةنجلا لخد ةنخيلا لكأ

 هدنع ةنخيلا دجوف«ةيرقلا يحالف دحأ هءاج ةيرق مامإ نع مهضعب هنووري اذه

 اذإ مويلا وأ ًادغ اهرضحأ تنأ «كيلع ام :هل لاق ءدسفت نأ ىشخيو هدنع ةسدكتم

 اي :ربنملا دعص «لجرلا لعفف «يلع يقابلاو دجسملا مامأ اهعضو «ةعمج موي ناك

 )1( "ةفيعضلا" )4/ 18١(.
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 لخد ةنخيلا لكأ نم» : ةو هللا لوسر لاق ءلسلست «هرخآ ىلإ ..هللا اوقتا !هللا دابع

 باب مامأ ةموكم ةنخيلا دجسم نم نوجرخي :نوقدصي نوداكي ام سانلا ء(ةنجلا

 نم اوفرصنا تاظحل ىفو ؛ةنجلا نولخدي ناش نم ةنخيلا نورتشي «دجسملا

 ةنخيلا لكأ نم» :ربنملا ىلع [لاف] :خيشلا نآل ءةنخيلا نم ناكملا فظن ؛دجسملا

 .«ةنجلا لخد

 اذه نكل «رانلا نم هدعقم أوبتيلف «رانلا قحتسيو «ءارتفاو بير كش الب اذهف

 .هاوه عبتم اذه ءةعيرشلاو نيدلا داسفإ دصق يذلا كلذ نع فلتخي

 بذاكلا ىلع مكح هنأب درفت نميف ءاملعلا [هركذ]ينيوجلا نأ ركذأ :لاؤس

 ؟رفكلاب هللا لوسر ىلع

 دب ال يداقتعا يف انآ نكل ءحلطصملا يف هيلع صوصنملا اذه «معن :خيشلا

 .بذكلا ىلع هل عفادلا ةسارد نم دب ال «ليصفتلا نم

 )٠١:۳٤:٤١/۳۹( "رونلاو ىدهلا"

 روا قو ر 1 5 8

 َراَّثلا لذي ال» : ةا يبنلا لوق نيب عمجلا فيك باب 3
a 12 4 ۶ہا س  © ref . 

 وه ام نيبو (ِناَمْيِإ ْنِم ِلَدرَڪ ْنِم بح لاقثم هبل يف ناَسنٳ
 2 ا ا 7

 مهريهطتل - هللا ءاش اذإ - رانلا ةاصعلا لوخد نم مولعم

 ٍروُصْنَم ْنَع ٌريِرَج اَنَثَدَح :[''ناميإلا" بانك يف ةبيش ىبأ نبا لاق]

 يلدز ْنِم ِةَّبَح لام ولف يف َناَسْنَِراَّنلا ٌلُخْدَي ال :ُلوُقَي ناك :ّلاَق َميِهاَرْبِإ ْنَع

 تلال



 . ٍناَمْيِإ نم

 .(حيحص ميهاربإ ىلإ دنسلا)

 [:مامإلا لاق]

 .ىنفت ال يتلا ةيدبألا راتلا ينعي

 .هنم(۸۷ ص) رظئاو (64 ص)" ةبيش يبأ نبأل ناميإلا قيقحت"

 :ىلاعت هلوق ريسفت باب /3]

 ةتيَرخَأ ذك رتل خذ ْنَم كَل
 :["'ةنسلا" يف مصاع يبأ نبا لاق]

 هلوق يف سنأ نع ةداتق نع لاله يبأ نع لمؤم انث يربنعلا هللادبع وبأ انثدح

 .هتيزخأ دقف رانلا هدلخت نم :لاق #هتيزخأ دقف رانلا لخدت نم كنإ#

 :[ًالئاق مامإلا قلعف]

 وهو يبسارلا ميلس نب دمحم همساو لاله يبأ لجأ نم فيعض هدانسإ

 ءيس قودص" :ظفاحلا لاق «ليعامسإ نبا وهو لمؤملا هوحنو «نيل هيف قودص

 نب هللادبع نب راوس :همسا يرينعلا هللادبع وبأو «تاقث هلاجر رئاسو "ظفحلا

 .راوس

 نع نيقيرط نم ١54( /4) نيرخآ نيقيرط نم ريرج نبا هجرخأ ثيدحلاو
 .هب لمؤملا

 دقف رادلا لخد نم نأ ةبآلا ىنعم نأ هبيوصتب ثيدحلا فيعضت ىلإ راشأو



 يف لمأت نم لکو «رباج نع هوحن یورو ....اهنم جرخأ نإو ءاهايإ هلوخدب يزخأ

 ريرج نبا هبوصتسا ام ةحص يف ددرتي مل اهدعب امو اهلبق امو ةروكذملا ةيآلا قايس

 هللا نوركذي نيذلا نينمؤملا ءاعد ةلمج يف تعقو اهنأ كلذو ؛ىلاعت هللا همحر
00006 

 ْنَم َتْنِإ ابر ءراتلا َباَذَع تقف َكَناَحْبُس اطا اَذَه تقل ام اَنيَر# :نيلئاق نوعديو
 ہل س

 نايل ي يداي ادات اًنْعِوَس اتنإ انب اصن نم ياشا اَمَو راد دَ انا لذ

 ٠ داعيا في ال كنة ماا مي نر لر كلش + راو

 !؟ طقف ةيدبألا رانلاب مهيزخي ال نأ اوعد مهنأ دحأ لاب يف رطخي لهف

 .(۳۷۹-۳۷۲ ص)" ةنسلا جيرخن يف ةنجلا لالظ"

 : ةو هلوق ىنعم باب 1

 «ةرخآلا يف باذع اهيلع سيل ةموحرم ةمأ يتمأ»

 :[ اپ هللا لوسر لاق]

 نتفلا ايندلا يف اهباذع ةرخآلا يف باذع اهيلع سيل ةموحرم ةمأ يتمأل

 . «لتقلاو لزالزلاو

 :[مامإلا لاق]

 مهضعب لوخد نم دبال هنأب عطقلل ؛اهبلاغ انه "ةمآلا"ب دوصقملا نأ ملعا

 .ريهطتلل راتلا

 .( 5148-5144 /9)"ةحبحصلا"

 ا 1 ٤٣



 رانلا ءانفب لوقلا ةلأسم قيقحت باوبأ عامج

 عمد





 رانلا ءانفي لوقلا ىلع درلا باب ||]

 كلذ يف ميقلا نباو ةيمبت نبا مالسإلا خيش لوق قيقحتو

 نيلاقلا ةلدأ لاطبإل راتسألا عفر " باتك ىلع هقيقحت ةمدقم يف مامإلا لاق]

 :[يناعنصلل "رانلا ءانفب

 لاطبإل راتسألا عفر " مسا تحت يناعنصلا مامإلا ةلاسر ىلع ينيع تعقو

 هيف اذإف هتبلطف (؟9١51) هيف ةلاسرلا مقر عومجم يف . ؛"رانلا ءانفب نيلئاقلا ةلدأ

 مامإلا اهفلؤم نأل ؛ةيعاو ةقيقد ةسارد اهتسردف ءاهنم ةئلاثلا هذه لئاسر ةدع

 ميقلا نبا هذيملتو ةيميت نبا مالسإلا خيش ىلع اهيف در ىلاعت هللا همحر يناعنصلا

 «ةيبهذم ةيبصع ريغ نم " قيقد نيصر يملع بولسأب رانلا ءانغب لوقلا ىلإ امهليم

 .اهرخآ يف ىلاعت هللا همحر هسفن وه لاق امك " ةيلزتعم الو ةيرعشأ ةعباتم الو

 " يف زاجيإب ةنس نيرشع نم رثكأ ذنم اذه امهلوق درل تضرعت تنك دقو
 ةبسانمب ۷١ - ١0( ص) هنم يناثلا دلجملا يف " ةفيعضلا ثيداحألا ةلسلس

 ىلع اهضعبب اجتحا يتلا ةفوقوملا راثآلاو ةعوفرملا ثيداحألا ضعب هيف يجيرخت

 ًالوق ميقلا نبال نأو هفعضو اهءاهو كانه تنيبو ءرانلا ءانفب لوقلا نم هيلإ ابهذ ام

 ءانفب لاق نم ىلع درلا يف ةدعاق ةيميت نبال نأو «ًادبأ ىنفت ال رانلا نأ وهو رخآ

 اذإف :رخآلا هلوق يف ميقلا نبا عم اهيف يقتلي هنأ ذئموي تمهوت تنكو هرانلاو ةنجلا

 درلا ينعي امنإ هيلإ راشملا درلا نأ ميقلا نبا نع هلقن امب نيبي يتاعنصلا فلؤملاب

 - هسفن وه هنأو «رانلا ءانفب لاق نم نود ةيمهجلا نم طقف ةنجلا ءانفب لاق نم ىلع

 كلذ دعب نولخدي اهلهأ نأو لب ءطقف اذه سيلو اهئانغب لوقي - ةيميت نبا ينعأ

 ةثالثلا لوصفلا يف حوضولا لك حضاو كلذو ءراهنألا اهتحت نم يرجت تانج

 مم



 دالب ىلإ حاورألا يداح " هباتك يف ةريطخلا ةلأسملا هذهل ميقلا نبا اهدقع يتلا

 اهريثكو ءاهلجرو ةلدآلا ليخ نم " اهيف دشح دقو ء(۲۲۸ - ۱۹۷ /۲)" حارفألا

 هيلع ردق ام لكب ىتأو ؛هملع اهيف رشنو «هملق اهيف ىرجأو ءاهلجو اهقدو ءاهلقو

 ىفضأ هنكلو «هللا همحر فلؤملا لاق امك " ليجو ليبق لك رفنتساو «ليقو لاق نم

 يأر انفرع هقيرط نم اننأل ىرحأو هب ىلوأ ميقلا نباو :ةيميت نبا ىلع فصولا اذهب
 ةموعزملا ةلدآلا دشح امأو ءاهيف هلاوقأ ضعبو ءةلأسملا هذه يف ةيميت نبا

 وأ هلك كلذ ىّقلت هنأ يفني ال كلذ ناك نإو هتغايصو ميقلا نبا نم يهف اهريثكتو

 امو كلذ يف لصألا وهف ةحارص هيلإ هازع امف ؛هسلاجم ضعب يف هخيش نم هلج

 نآل ؛ةحارص هيلإ هزعي مل ام ىلع هيبنتلا ىلع ينأي اميف تيرج كلذلو ءالف هزعي مل
 دنع فورعم وه امك سكعلا سيلو «هلئاقل لوق لك ىزعي نأ ملعلا ةكرب نم
 .ءاملعلا

 يف ًاضيأ ًالوطم ثحبلا اذهل ضرعت هللا همحر ميقلا نبا نأ ؛اذه ديؤي امم نإو

 امك " يداحلا " يفام وحنب " ةلطعملاو ةيمهجلا ىلع ةلسرملا قعاوصلا " هباتك

 ملف (؟19- ۲۱۸ ص) يلصوملا نب دمحم خيشلل " قعاوصلا رصتخم " يف هارت

 - 75١ ص) " ليلعلا ءافش " يف لعف هتيأر كلذكو .ًاقلطم ةيميت نبا هيف ركذي

 :اهرخآ يف لاق هنأ الا 14

 ةلأسملا هذه :يل لاقف هحور هللا سدق مالسإلا خيش اهنع تلأس تنكو"

 ريسفت يف تيأر ىتح نمز كلذ ىلع ىضمو «ءيشب اهيف بجي ملو ؛ةريبك ةميظع

 (باتكلا لوأ يف يتآلا رمع رثأ ينعي) راثآلا كلت ضعب يشكلا ديمح نب دبع

 تلقو «عضوملا كلذ ىلع تملعو ريخآلا هسلجم يف وهو باتكلا هيلإ تلسرأف

 هفنصم اهيف بتكف ؟وه ام ىرديالو هيلع لكشي عضوملا اذه هل لق :لوسرلل
 اا

 ہا



 هنع هلك هاقلت نوكي نأ نكمملا نم هنأ ىلع لدي امم اذهف هيلع هللا ةمحر روهشملا

 هسفن ةيميت نبا مالك نم هنأ هيلع وه صن ام دودح يفالإ هب لوقن ال نكلو

 .دجو نإ هريغ يف وأ " يداحلا " يف ىلاعت هللا امهمحر

 يف تاحفص ثالث ىلع يمالسإلا بتكملا تاطوطخم يف تفقو دقو

 نع فشكي مل يذلا اهبتاك اهلقن ءرشع يداحلا نرقلا طوطخ نم هلعل طخب نيتقرو

 .رانلاو ةنجلا ءانفي لاق نم ىلع درلا يف هللا همحر ةيميت نبا ةلاسر نم هتيوه

 تاطوطخم تشد نم شيواشلا ريهز ققحملا ىخأ اهعمج ثالثلا تاقرولا هذهو

 :اهصن اذهو (56 - 57) تاحفصلا ىف اهروص رظناو . هدئع

 ةلاسر يف - ىلاعت هللا همحر - ةيميت نب دمحأ سابعلا وبأ مالسإلا خيش لاق"

 :هصن ام رانلاو ةنجلا ءانفب لاق نم ىلع درلا ىف

 يف عازنلاو فلخلاو فلسلا نع ناقورعم نالوق اهيفف رانلا ءانفب لوقلا امأو "

 .اهلخدي

 ةنجلا ميعن ماودك مئادب سيل هيلإ يهتني دح هل مهباذع نأ :نولوقي نيذلا نإف

 .دحأ اهيف ىقبي الف اهنم نوجرخي مهنإ :نولوقي دقو ىنفت دق اهنإ :نولوقي دق

 ريغ ىلع اهيف باذعلا ءاقب عم نوجرخي مهنأ كلذب اوديري مل مهنإ :لاقي دق نكل

 يردخلا ديعس يبأو ةريره يبأو دوعسم نباو رمع نع لوقلا اذه لقن دقو .دحأ

 .مهنع هللا يضر مهريغو

 روهشملا هريسفت يف - ثيدحلا ءاملع لجأ نم وهو - ديمح نب دبع ىورو

 نسحلا نع تباث نع ةملس نب دامح انربخأ برح نب ناميلس انريخأ " :لاق



 مهل ناكل (”جلاع لمر ردقك رانلا يف رانلا لهأ ثبل ول" :رمع لاق :لاق يرصبلا

 ."هيف نوجرخي موي كلذ ىلع

 نأ :نسحلا نع ديمح نع ةملس نب دامح نع لاهنم نب جاجح انربخأ :لاقو

 موي مهل ناكل جلاع لمر ددع رانلا يف رانلا لهآ ثبل ول" :لاق باطخلا نب رمع

 "”[اهيف نيشبال] :ىلاعت هلوق ريسفت يف كلذ ركذ . " هيف نوجرخي

 لثم نع يوري ةنسلاو ثيدحلا ءاملع نم ريبكلا خيشلا اذه لثم نأ نيبياذهو

 ءاملع لجأ نم وه يذلا برح نب ناميلس لثم ةنسلاو ثيدحلا يف ةمئألا ءالؤه

 هتلالج عم - ةملس نب دامح نع امهالك لاهنم نب جاجح لثمو «ثيدحلاو ةنسلا

 ديمح قيرط نمو تباث قيرط نم نيهجو نم يوري «- نيدلاو ةنسلاو ملعلا يف

 - هنامز يف نيعباتلا نم يقب نم ملعأ هنأ :لاقي يذلا - يرصبلا نسحلا نعاذه

 اذه ناك ءاوس «نيعباتلا ضعب نم نسحلا هعمس امنإو «باطخلا نب رمع نع ىوري

 ءالؤه نيب ًالوادتم ثيدحلا اذه لثم ناك هظفحي مل وأ رمع نع اذه ظفح دق

 نمةنسلا نع جرخ نم ىلع نوركنياوتاك ءالؤهو ؛هنوركني ال ةمئألا ءاملعلا

 ثيداحأ :لوقي لبنح نب دمحأ ناكو «ةيمهجلاو ةئجرملاو ةلزتعملاو جراوخلا

 .ةعدتيملا قولح يف اجشلا يه ةملس نب دامح

 ول اذه نود وه ام عدبلا نم نوركني يذلا ةنسلا لهآ مالعأ مظعأ نم ءالؤهف

 هنظي امك عامجإلاو ةنسلاو باتكلل ةفلاخملا عدبلا نم مهدنع لوقلا اذه ناك

 اهيف نيثبال] :ىلاعت هلوق ريسفت يف اذه ركذ ديمح نب دبعو «سانلا نم ةفئاط
 نم هلام يذلا قزرلاك تسيل دفنت دمأ اهل باقحألا نإ :لاق نم لوق نيبيل [اباقحأ

 .[هنم] تايرقلاو ديف نيب لايل عبرأ ةريسم ًادج ريثك لمر وه )١(

 .ز[هنم] (71) ةيآلا أبنلا ةروس(؟)

 ہا
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 لهأ سنج كاذب دارأ امنإ هنع هلقن نمو رمع :لوقلا اذه لاق نم نأ بير الو ءدافن

 .اهلهأ مه نيذلا رانلا

 ءاهنم مهجورخب مهريغو ءالؤه ملع دق كئلوأف بونذب اوبيصأ موق امأف
 يوري ناك نسحلاو «كلذ نم ابيرق الو جلاع لمر ددع ردق اهيف نوئبلي ال مهنأو

 نب دامح كلذكو هنع ملسمو يراخبلا هركذ دقو ديحوتلا لهأ يف ةعافشلا ثيدح

 اذهف هلاثمأو برح نب ناميلس كلذكو اهب سانلا ثدحيو اهعمجي ناك ةملس

 نمب صتخي لب نيدحوملاب صتخي ال رانلا لهأ ظفلو اذه لثم هيف لاقي ال مهدنع

 : هلام يبنلا لاق امك مهادع

 :هلوقو '"”«نويحي الو اهيف نوتومي ال مهنإف اهلهأ مه نيذلا رانلا لهأ امأ»

 ال مهف ؛عطقنيو دفنيو ءاهباذع ىنفي نأ دعب منهج نم نوجرخي يأ "هيف نوجرخب"
 تيئفو اهلجأ ىضقنا نكل هللا ربخأ امك منهج يف نودلاخ مه لب اهنم نوجرخي

 «ضرألا يف منهجو «مدعي ال ملاعلا نأ كلذو «باذع اهيف قبي ملف ايندلا ىنفت امك

 لاح ىلإ لاح نم اهتلاحتساو اهلاح ريغتب اهؤانف نكل ةيلكلاب مدعت ال ضرألاو

 امكو نوكلهيو نوتومي لب نومدعي ال مهو "”4ناف اهيلع نم لك# :ىلاعت لاق
 هدنع ام دفن دقف لجرلا هذفنأ اذإف 4 قاب هللا دنع امو دفني مكدنع امإ# ىلاعت لاق

 :ًاضيأ اهيف لاقو .ىهتنا . "لاح ىلإ لاح نم لقتنا لب مدعي مل ناك نإو

 :هوجو نمف ًاعرش امأ ًاعرشو ًالقع رائلاو ةنجلا ءاقب نيب قرفلاو "

 رصتخم رطناو. )١501( "ةحيحصلا ثيداحألا ةلسلس " يف جرخم وهو هريغو ملسم هجرخآ )١(

 .[هنم] .(۷۸) مقر "ملسم حيحص

 .[هنم]. (75) ةيآلا نمحرلا ةروس(۲)

 [هنم]. (45) ةيآلا لحنلا ةروس(۳)

E r 



 ريغ يف عاطقنا الو هل دافن ال هنأو هماودو ةنجلا ميعن ءاقبب ربخأ هللا نأ :اهدحأ

 اهباذعو رانلا لهآ امأو ءاهنم نوجرخي ال ةنجلا لهآ نأ ربخأ امك «هباتك نم عضوم

 .اهنم نوجرخي ال اهلهأ نأ ربخأ لب كلذ ءاقبب ريخي ملف

 .تايآ ةدع يف دبؤمب سيل هنأ ىلع لدي امب ربخأ هنأ :يناثلا

 .ماودلا ىلع لدي امم ءيش اهيف ركذي مل رانلا نأ :ثلاثلا

 اهيف نيدلاخخ# :هلوقو ''”4اباقحأ اهيف نيثبال# :اهلوقب اهديق رانلا نأ :عبارلاو
 ءاش ام الإ ضرألاو تاوامسلا تماد ام اهيف نيدلاخ# :هلوقو "هللا ءاش ام الإ

 مئاد كاذو طرش ىلع ةقلعم وأ «ةتقؤم ةيضق يضتفت تايآ ثالث هذهف ”'«كبر

 .قلعم الو تقؤمب سيل قلطم

 راثلا لخد نم اهلخديو اهل هللا هئشني نم ةنجلا لخدي هنأ تبث دق :سماخلا

 امأو ءًاريخ لمعي مل نم اهلخدي ةنجلا نأ تبثف ءءابآلا لمعب دال وألا اهلخديو ألو

 .هذهب هذه ساقي الف هبونذب الإ دحأ بذعي الف رانلا
 :لاق دقو هباذع نم رانلاو هترفغمو هتمحر ىضتقم نم ةنجلا نأ :سداسلا

 لاقو 4 ميلا ُباَدَعْلا َوُه يباَدَعَّنَأ َو ميحّرلا ُروُمَمْلا اَنأ يآ يِداَبِع ءى
 نإ9 :ىلاعت لاقو '””#ميحر روفغ هللا نأو باقعلا ديدش هللا نأ اوملعا# :ىلاعت

 . "#4 ہیحر روفغل هنإو باقعلا عيرسل كبر

 .[هنم]. ۲۳) ةيآلا أبتلا ةروس )١(

 .[هنم]. )/١7( ةيآلا ماعنآلا ةروس (7)

 .[هنم]. )/١١1( ةيآلا دوه ةروس (۳)

 .[هنم]. 6١( - 69) ةيآلا رجحلا ةروس (6)

 .[هنم]. (۹۸) ةيآلا ةدئاملا ةروس (4)

 .[هنم]. )/١51( ةيآلا فارعألا ةروس (؟)

٤ 
 ہا



 يناعم ماودب هماود بجيف هتاذ مزاول نم يه يتلا هئامسأ بجوم نم ميعنلاف

 .هتافصو هتامسأ

 ايندلا لثم ءاهتنا هل نوكي دق قولخملاو هتاقولخم نم وه امنإف باذعلا امأو

 .هريغب قلعتي ةمكحل قلخ قولخم اميس ال ءاهريغو

 هسفن ىلع بتك# هنأو ءيش لك تعسو هتمحر نأ ربخأ دق هنأ :عباسلا هجولا

 مومع اذهو (يبضغ يتمحر تبلغ»و «يبضغ يتمحر تقبسا :لاقو '''«ةمحرلا

 .ةتبلا ةمحر كانه نكي مل هل رخآ ال باذع ردق اذإف «قالطإو

 ركذ امك ةمكحل قلخي امنإ ميكح هنأ ةعساولا هتمحر عم تبث دق هنأ :نماثلا

 امك اثكمم اذه ناك ةمكحل بذعي نم بذعي هنأ ردق اذإف ءعضوم ريغ يف هتمكح

 هيف بئاصملا نم هردقي ام كلذكو «ةمكح اهيف ةيعرشلا تابوقعلا ايندلا يف دجوي

 لبقتسملا يف اهل رجزو «سوفتلل ةيكزتو «بونذلا نم ريهطت اهيف ةميظع ةمكح
 يف لاق اذهلو بيط الإ اهلخدي ال ةبيط ةنجلاو «هريغ اهبنجي هريغلو لعافلل

 نيب ةرطنق ىلع طارصلا نم مهصولخ دعب نوسبحي مهنإ» :حيحصلا ثيدحلا

 ةريرشلا سوفنلاو . '' «ةنجلا لوخد يف مهل نذأ اوقنو اوبذه اذإف ءرانلاو ةنجلا

 نأ حلصت ال هنع تيهن امل تداعل باذعلا لبق ايندلا ىلإ تدر ول يتلا ةملاظلا

 صاخب ًاباذع رانلاب اوبْذُع اذإف ءرشلاو ملظلاو بذكلا يفانت يتلا مالسلا راد نكست

 ايندلا بيذعت يف دجوي امك ءةمكحلا يف الوقعم اذه ناك رشلا كلذ نم مهسوفن

 .ةمكحلا مامت نم بيذعتلاب لوزي رش هيف نم قلخو

 .[هنم]. )٠١١( ةيآلا فارعألا 4 ءيش لك يتمحر تعسو | ىلاعت هلوق ىلإ ةراشإ )١(

 - ۸0۷) مصاع يبأ نبال (ةنسلا جيرخت يف ةنجلا لالظ) يف جرخم وهو هريغو يراخبلا هاور (۲)

[an]. (A0^ 

3: O gf TT 



 اذهف «باذعلا يفالإ نوكي ال ةرخآلاو ايندلا يف رشلا لمعت سوفن قلخ امأ

 نم ناك اذهلو «هربغ نم رهظي ال ام ةمحرلاو ةمكحلا ةضقانم نم هيف رهظي ضقانت

 . ءاشي ام لعفي لب :لاقو نيمحارلا محرأ هللا نوكي نأ ركني كلذ ىأر امل '''مهجلا

 ةمكح هل ةقيقحلا يف مهدنع سيل هريغو يرعشألاك هتقيرط اوكلس نيذلاو

 مهنم بلط امل اذهلو ءنيبناجلا دحأ حجرت ال ةدارإو ةردقو ملع هل نكل «ةمحرو

 ام ةثالثلا نم سيلو ديري :ءداري دق ذإ «ميلع هنأب هدرف ءًاميكح هنوكب اورقي نأ

 ام تابثإ نيعت مهجلا لوق نالطب ملعو ميحر ميكح هنأ تبثاذإو ؛ةمكحلا يضتقي

 .ةمحرلاو ةمكحلا هيضتقت

 هتمكح يف ةافنلاو ةربجملا ةيردقلا لوقف «لطاب ًاضيأ ةلزتعملا هلاقامو

 ام مزلتسي كلذ نإف منهج ديبأت مهداقتعا مهطّلغ ام مظعأ نمو ؛لطاب هتمحرو

 ."' 'ىهتنا "موزلملا داسف مزلتسي مزاللا داسفو «هولاق

 اميف ًاريبك ًاهبش ةيميت نبا ةلاسر نع ةلوقنملا تاحفصلا هذه يف ىرت تنأو

 تاصالخ فلؤملا لقن يذلا " يداحلا " يف ميقلا نبا مالكب رومألا نم اهيف ءاج

 ريثكل هضرعت مدعو ؛ةهج نم طسبلاو زاجيإلا ثيح نم قراف عم ءاهيلع درو هنم

 نأ :لاقي نأ نكمملا نم ناك نإو ءىرخأ ةهج نم ةلدألاو ثيداحألاو لئاسملا نم

 بتاك نكلو " هتلاسر " يف ًاضيأ كلذل ضرعت دق ةيميت نبا نوكي نأ زئاجلا نم

 لوقلا امأو " :ةيميت نبا نع اهلوأ يف هلوق هيلع لدي امك اهرصتخا تاحفصلا كلت

 اذكو (ىهتنا) :ثالثلا نم ةيناثلا ةحفصلا ثلث رخآ يف بتاكلا لوقو «" رانلا ءانغب

 نبا ةلاسر دجأ نأ يف ًاريبك يلمأ ناك دقلو «ملعأ هللاو . ًاضيأ ةثلاثلا رخآ يف لاق

 .[هنم]. ه ١7 4 ةنس لوتقملا ناوفص نب مهجلا وه )١(

 .[هنم] . ةطوطخملا ثالثلا تاحفصلا تهتنا انه ()

 ہا
Ea] 



 دبع نب دمحم خيشلا اهعمج يتلا " ىواتفلا عومجم " يف ةظوفحم هذه ةيميت
 ارثأ اهل دجأ مل - فسألا عم - ينكلو ًادلجم نيثالثو سمخ يف مساق نب نمحرلا

 ةيليصفتلا سراهفلاب كلذ ىلع ةناعتسالاو ءاهلك اهل يبيلقت دعب اهنم ءيش يف

 يف عوضوملا " ديلختلا " ناونع تحت اهدروي نأ ينظ ىوقأ ناكو ءاهل ةعوضوملا

 يتيآ يف " دوه ةروس ريسفت " يف وأ ىودج نود نكلو )١179/١( (سرهفلا)

 املف (۲۹۱/۱) ةروسلا سرهف يف امهيلإ راشأ هنأ عم اهرأ مل ينكل ءاهيف ءانثتسالا

 ةيميت نبا ةراشإ ىوس هيف دجأ مل )٠١/ 5 ٠١( هيلإ راشأ يذلا ناكملا ىلإ تعجر

 يف وأ " . . . لاق مثاوقش نيذلاو اودعس نيذلا لاح ركذ مث " :هلوقب نيتبآلا ىلإ

 يف وأ ءاقلطم هيف هل دوجو ال امم اهنكلو «ةروسلا هذه ريسفت نم (١؟/8 ماعنآلا) ةيآ

 دق هنأ الإ ؛هلبق يذلا يف لوقلاك هيف لوقلاو [اباقحأ اهيف نيثبال] ةيآ (أبنلا) ريسفت

 يف لوألا " عومجملا " نم نيعضوم يف اهنأ )١/ ٤١( (سرهفلا) يف راشأ

 امهيف ركذ ةيآلل سيلف كلذ عمو ۳٠۷( /۸) يف رخآلاو )155/ ١45 -/١1910(

 دولخب لوقي هنأ همالك رهاظ لدي ام (۱۹۷ ص) لوألا عضوملا يف معن ًاقلطم

 تومي اال مث# :(ىلعألا ةروس) يف ىلاعت هلوق ريسفت يف كلذ ركذ «رانلا يف رافكلا

 نفت ملام :هلوقب هديقي نأ هل نأل ؛رانلا ءانفب هلوق يفاني ال هنكلو .«ىيحي الو اهيف

 كلذ ىرتس امك يدبألا دولخلاو لب ؛دولخلاب ةحيرصلا تايآلا نم ريثكب لعف امك

 .ىلاعت هللا ءاش نإ ةلاسرلا يف هيلع فلؤملا در عم

 ؛ةحارص ىنفت ال رانلا نأو كلذ فالخب حرص دق رخآلا عضوملا يف هنكل

 :هصن ام هنم اهيلإ راشملا ةحفصلا يف ءاج دقف

 تومت ال ةعبس " :لاق هنأ ةو يبنلا نع كلام نب سنأ ثيدح نع لثسو "

 " شرعلاو ءيسركلاو ءملقلاو ءحوللاو ءاهناكسو ءرانلا :ءانفلا قوذت الو ىنفت الو
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 ؟ال مآ حيحص ثيدحلا اذه لهف

 مالك نم وه امنإو لاو يبنلا مالك نم سيل ظفللا اذهب ربخلا اذه :باجأف

 نأ ىلع ةعامجلاو ةنسلا لهأ رئاسو اهتمثأو ةمألا فلس قفتا دقو . ءاملعلا ضعب

 ملو كلذ ريغو ضرعلاو رانلاو ةنجلاك ةيلكلاب ىنفي الو مدعي ال ام تاقولخملا نم

 ." . . . نيعدتبملا مالكلا لهآ نم ةفئاط الإ تاقولخملا عيمج ءانفب لقي

 ءاهتمتأو ةمألا فلس فلاخي ال نأ ًائيدو ًاملع ةيميت نبا نود وه نمب نظلاو :تلق

 نم ريذحتلاو :مهجهنم ىلع ريسلاو ؛مهعابتا ىلإ ةوعدلا ةيار لماح وهو ال ملو

 ءيش ىلع علطا نم لك ىلع كلذ ىفخي ال امك :مهليبس نع جورخلاو «مهتفلاخم

 نع ظوفحم هركذ ام ىنعم يف صنلاو اميس ال «هملع نم فرطب ىذغتو «هبتک نم
 ىكح دقو" ةقدانزلا ىلع درلا " هباتك رخآ يف ركذ دقف ةنسلا مامإ دمحأ مامإلا

 ءاقب يف ةريثك تايآ ركذو هيرطشب مهيلع هدرف رانلاو ةنجلا ءانفب مهلوق ةيمهجلا نع

 :راتلا ءاتفب مهلوق در يف لاق مث ءاهماودو ةنجلا

 :لاقف رانلا لهأ ىلاعت هللا ركذو "

 .(2+:رطاف)اهباذع نم مهنع ففخي الو اوتوميف مهيلع یضقب ال #

 هللا مهلاني الوأ# :لاقو .(78:توبكنعلا»#يتمحر نم اوسئي كئلوأ# :لاقو

 مكنإ لاق كبر انيلع ضقيل كلام اياودانو# :لاقو (44:فارعألا)#هتمحرب

 نمانل ام انربص مأ انعزجأ انيلع ءاوس# :لاقو (۷۷:فرخزلا)#نوثكام

T/1. ىواتفلا عومجم " الثم رظناف هريغو ةيميت نبا دنع ةدمتعملا عجارملا نم وهو ٤ " (؟/ )١( 

EA. EVT. المل: "هضم EA. EIT. مخ جرام اا — 

 *5١1 /51. "4١.[هتم1.(

EEA 
 ہا



 :لاقو (5:ةنيبلا»#ةيربلا رش مه كئلوأ اهيف نيدلاخ# :لاقو (١1:ميهاربإ)# صيحم

 :لاقو (ه5:ءاسلا»# باذعلا اوقوذيل اهريغ ادولج مهانلدب مهدولج تجضن املك#

 مهيلع اهنإ# :لاقو(٠٠:ةدجسلا)(ا هيف اوديعأ اهنم اوجرخي نأ اودارأ املكإ#

 .(8:ةزمهلا)# ةدصؤم

 رانلا ءانفي نيلئاقلا ىلع ىلاعت هللا همحر دمحأ مامإلا هب جتحا امم هلك اذه

 (ةيفاشلا ةيفاكلا) :ميقلا نبا مامإلا ةديصق حراش هنع لقن دقو هماود مدعو

 توملا نهيلع بتكي ملو ءانغلل ال ءاقبلل اتقلخ رانلاو ةنجلاو " :لاق هنأ 7/1

 " لحنلاو للملا " يف مزح نبا لوق هوحنو " عدتبم وهف كلذ فالخ لاق نمف
 رائلل الو ءاهميعنل الو ةنجلل ءانف ال هنأ :ىلع اهلك ةمآألا قرف تقفتا " :(۸ /5)

 - 57١ ص) " ةيواحطلا ةديقعلا " يفو " . . . ناوفص نب مهج الإ ءاهباذعل الو

 الوادبأ ناينفت ال ناتقولخم رائلاو ةنجلاو " :(يمالسإلا بتكملا عبط اهحرشب

 لاقف "عامجإلا بتارم " هباتك يفاضيأ ةلأسملا دروأ دق مزح نبا تيأر مث " ناديبت

 ادبأ اهلهأ ينفيالو ىنفت ال ءًادبأ باذع راد اهنأو قح رانلا نأو . . . " 275 ص)

 هبقعت يتلا لئاسملا نم اهريغل افالخ ةيميت نب دمحأ مالسإلا خيش هرقأو "ةياهن الب

 هللا همحر ميقلا نبا هيلإ بهذ امم وه اهئانف مدعب لوقلا اذه نأ بيجعلا نمو اهيف

 ام كلذ لب (حيبص ةعبط - ۳٤ ص) " حورلا " هباتک يف همالك رهاظ هيلع لدي امك

 :هبتك هضعب يف هب حرص

 قلخلا... نم اهمعي ءاقبلا مكح ةينامث" :" ةيفاشلا ةيفاكلا " يف لاق - ١

 اذك حاورأو بجعو ...ةنجو رانو يسركلاو شرعلا :يه"مدعلا زيح يف نوقابلاو
 ."”هلقلاو حولا

 .[هنم].(59/1)' ميقلا نبا مامإلا ةديصق حرش يف دعاوقلا حيحصتو دصاقملا حيض وت" 220

 عمد



 هباتك يف " ةفيعضلا ثيداحألا ةلسلس " يف هنع هتلقن تنك ام هتم حرصأو - ۲

 لاوقألا ىف ثبخلا راد اهنإف رانلا امأو" :هصن ام لاق ۲١( ص) " بيصلا لباولا "

 هضعب ثيبخلا عمجي ىلاعت هللاف «نيثيبخلا رادو براشملاو لكآملاو لامعألاو

 منهج يف هلعجي مث «هضعب ىلع هضعب بكارتل ءيشلا مكري امك همكريف ضعب ىلإ

 هبوشي ال بيط :تاقبط ثالث ىلع سانلا ناك املو ؛ثيبخ الإ اهيف سيلف هلهأ عم

 :ةثالث مهرود تناك «بیطو ثبخ مهيف نورخآو «هیف بيط ال ثيبخو «ثبخ

 نايئفثال نارادلا نائاهو ضحملا ثبشلا رادو ضحملا بيطلا راد

 ىقبي ال هنإف ءةاصعلا راد يهو ىنفت يتلا رادلا يهو «بيطو ثبحخ هعم نمل رادو

 نم اوجرخأ مهئازج ردقب اوبذع اذإ مهنإف ءدحأ نيدحوملا ةاصع نم منهج يف

 .ضحملا ثبخلا رادو ضحملا بيطلا راد الإ ىقبي الو ءةنجلا اولخدأف راتلا

 نأب " دابعلا ريخ ىده يف داعملا داز " :ميظعلا هباتك ةمدقم يف هحيرصت - ٣

 .ةنجلا هيلع هللا مرح دقو ناك امك ًاثيبخ داع اهنم جرخأ ولو «رانلا هرهطت ال كرشملا

 (57” ص) ةلاسرلا لوأ يف كلذ يف همالك صن هللا همحر فلؤملا ركذيسو

 لقألا ىلع يه هللا همحر دمحأ مامإلا اهب جتحا يتلا تايآلا ضعب نإ :ليق نإف

 فف ال# :ىلاعت هلوقك رانلا ءانف مدعو رافكلا باذع ةموميد يف ةلالدلا ةيعطق

 ريغو * صيحم نمانل امإ# :هلوقو #نوثكام مكنإ# :هلوقو اهباذع نم مهنع
 امم ءانفلا مدع ىلع اهتلالد نع اهجرخأو ميقلا نبا اهلوأت يتلا تايآلا نم كلذ

 ةحيحصلا ثيداحألا ضعب كلذكو ءهيلع فتصملا درو ةلاسرلا يف هركذ يتأيس

 :اهضعب نآلا ركذأ نأ نم سأب الو كلذ ىلع ةعطاق ةلالد لدت

 مهلخدأف مهجرخأف» :هيفو إو ىبنلا ةعافش ىف ليوطلا سنأ ثيدح :لوألا

 هاور . «دولخلا هيلع بجو يأ . نآرقلا هسبح نم الإ رانلا يف ىقبي امف ةنجلا

 ۵و ا ا ا
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 «مصاع يبأ نبال ةنسلا جيرخت يف ةنجلا لالظ» يف جرخم وهو امهريغو ناخيشلا

(A-A) 

 : اب هللا لوسر لاق :لاق يردخلا ديعس يبأ ثيدح :يناشلا

 "سان نكلو نويحي الو اهيف نوتوميال مهنإف اهلهأ مه نيذلا رانلا لهأ امأ»

 اوناك اذإ ىتح ةتامإ ىلاعت هللا مهتامأف مهاياطخب :لاق وأ مهبونذب رانلا مهتباصأ

 يف جرخم وهو هريغو )١١۸/١( ملسم هجرخأ ثيدحلا«. . . ةعافشلاب نذأ امحف

 او هللا لوسر نأ هنع ةياور يفو . )١1501( " ةحيحصلا ثيداحألا ةلسلس"

 هركذف : لا يبنلا لاقف #ىيحي الو اهيف تومي ال# :ةيآلا هذه ىلع ىتأف بطخ

 اهركذ . «. . . . مهتيمت رانلا نإف رانلا لهآ نم اوسيل نيذلا امأو» :لاق هنأ الإ هوحن

 " ىواتفلا عومجم " يفامك متاح يبأ ةياور نم ةيميت نبا مالسإلا خيش

 .(0 90ه 10

 الو رانلا يف تومي ال رفاكلا نأ نآرقلل اعبت حرص هنأ ثيدحلا ةلالد هجوو

 ليق نإ ردابتملا وه امك اهيف نمب ىنفت :لاقي نأ امإف ؛ىنفت رانلا نأب ليق اذإف :ىيحي

 يف امك ةيآلا ىنعم نأل «لطاب امهالكو ءاهيف نم نود اهدحول ىنفت وأ ءاهئانغب
 لب ؛هعفنت ةايح ىيحي الو «حيرتسيف تومي ال رفاكلا نأ" :" ريثك نبا ريسفت"

 دقف اهنود ييح نإو «حارتساو تام دقف اهعم رفاكلا ينف نإف «" هيلع ةرضم يه

 لخدي هنأب لوقلا كلذ ىلإ مضنا اذإف ؛ةهادب لطاب اذه لكو ءًاضيأ اهنم حارتسا
 .لطبأ وهف ةنجلا

 يف تسيل اهنإف فذحتلف (مكنم) ةدايز (۸۷ - مقر) يرذنملل " ملسم رصتخم " يفانه عقو )١(

 .[هنم] .ملسم
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 ةباحصلا نم عمج نع ءاج دقو رانلاو ةنجلا نيب توملا حبذ ثيدح :ثلاثلا

 ركذنلف امهريغو " نيحيحصلا " يف مهريغو ديعس يبأو ةريره يبأو رمع نياك

 لهأو ةنجلا ةنجلا لهآ هللا لخدي» :لاق ا يبنلا نأ رمع نبا نع :امهدحأ

 ال رانلا لهأ ايو ءتوم ال ةنجلا لهأ اي :لوقيف مهنيب نذؤم موقي مث رانلا رانلا

 لاق :لاق ةريره يبأ نع :رخآلاو .ناخيشلا هجرخأ هيف وه اميف دلاخ لك«توم

 لهأ اي :لاقيف طارصلا ىلع فقويف ةمايقلا موي توملاب ىتؤي» : اا هللا لوسر

 اي :لاقي مث ؛هيف مه يذلا مهناكم نم اوجرخي نأ نيلجو نيفئاخ نوعلطيف ؛ةنجلا
 :لاقيف هيف مه يذلا مهتاكم نم اوجرخي نأ نيحرف نيرشبتسم نوعلطيف رانلا لهأ

 لاقي مث طارصلا ىلع حبذيف رمؤيف :لاق :توملا اذه معن :اولاق ؟اذه نوفرعت له

 دانسإب هجام نبا هجرخأ .«ادبأ اهيف توم ال نودجت اميف دولخ :امهالك نيقيرفلل

 .(551 /۲) دمحأو (؟١57 5) نابح نبا هححصو يرذنملا لاق امك ديج

 اهلعج هنأل ؛رانلا ءانف ىوعد نالطب ىلع ةعطاق ةلالد ثيدحلا يفف :تلق

 ال ةنجلا نأ امكف .دبآلا ىلإ باذعلا نم هيف مه اميف اهلهأ د واخ ثيح نم ةنجلاك
 .ىلاعت هللا ءاش نإ نيب حضاو كلذ لكو ءًادبأ ىنفت ال رانلا كلذكف ًادبأ ىنفت

 ةلالدلا يف ةحبرص ثيداحألاو تايآلا نم مدقت ام نإ :لوقأف دوعأ اذه دعب

 هل رصتناو ءةيميت نبا مالسإلا خيش هيلإ بهذ فيكف «رانلا ءانغب لوقلا نالطب ىلع
 امهنع باوجلا نم يسفن يف دجأ ام نسحأ نإ :لوقأف ؟ةيزوجلا ميق نبا هذيملت

 ول اعيمج انتودق مهو «كلذ ىلإ اوبهذ دق ةباحصلا ضعب نأ امهوت امل هنأ وه امنإ

 يناعنصلا فلؤملا دنع هنايب يتأيس امك حصي ملو ًةياردو ًةياور مهنع كلذ حص

 هبر ماقم فاخ نملو# هللا نم امهيلع فوخلا ةبلغ كلذ عم نرتقاو هللا همحر

 س 0 لي اس م مس م وم عم عم عم سم هع عم عم عع عع طي ايم
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 هتمحر ةعسب روعشلا امهرمغو «هباذع نم ىلاعت هدابع ىلع ةقفشلاو '#ناتنج

 صوصنلا ضعب رهاوظ كلذ ىلع امهدعاسو «مهنم رافكلل ىتح اهلومشو
 ءامهلبق دحأ لقي ملام الاقو ءةعطاقلا ةلالدلا كلت نع كلذ امهلهذأف ءاهميهافمو

 رانلاب هوقرحي نأ هلهأ ىصوأ يذلا نمؤملا كلذ الإ اذه يف ًاهبش امهل ىرأ امو

 ةنسح لمعي مل لجر لاق» : ةا لاق امك معز هبيذعت ىلع ردقي الف هبر نع لضيل

 نعل هللاوف ءرحبلا يف هفصنو ربلا يف هفصن اورذا مث ؛هوقرحف تام اذإ :هلهأل طق

 ام اولعف لجرلا تام املف «نيملاعلا نم ًادحأ هبذعي ال ًاباذع هنيذعيل هيلع هللا ردق

 تلعف مل :لاق مث هيف ام عمجف رحبلا رمأو «هيفام عمجف ربلا هللا رمأف «هب مهرمأ

 .(هل هللا رفغف ملعأ «تنآو بر اي كتيشخ نم :لاق ؟اذه

 هظفل اذهو ةريره وبأ مهنم ةباحصلا نم عمج نع امهريغو ناخيشلا هجرخأ
 (91) قيلعتلا يف رتاوتم هنأ هريغو ةميتي نبا نع يتأيسو (8//41) ملسم دنع

 انيقي ةمولعم يهو هقلخ ةداعإ ىلع ىلاعت هتردق هبر نم هفوخ هاسنأ لجرلا اذهف
 يذلا اهيحي لق . ميمر يهو ماظعلا ييحي نم لاق هقلخ يسنو الثم انل برضوإ#

 ثيح نم هب ةيميت نبا هبشأ امف (417/8:سي)#ميلع قلخ لكب وهو ةرم لوأ اهأشنأ

 ىلع هل لماحلا نأ الإ «ىنفت ال ةيقاب رانلا نأ وهو ًاضيأ ًانيقي مولعملا نع لفغ هنأ

 ام نود ءيش لك تعسو اهنأو ؛هوفعو هبر ةمحر يف ةغلابلا هتقث ناك امنإ كلذ

 نيب هب فرع هيلع هللا هلبج ًاميحر ًاعبطو ًاميرك ًاقلخ هنم كلذ قفاوو «ءانثتسا

 الف" :رصم يف ملاظلا هنجس نم مهيلإ هب بتك امم كلذ ىلع لدأ الو «هباحصأ

 لك تللحأ دق ينإف ؛هناودعو هملظ وأ يلع هبذك ببسب دحأ نم رصتني نأ بحأ

 ءهسفنل هبحأ ام ريخلا نم نمؤم لكل ديرأو «نيملسملا لكل ريخلا بحأ انأو ملسم

 .[هنم]. (55) ةيآلا نمحرلا ةروس )١(



 متنأو مهيلع بوني نآ هللا لأسأ . . . يتهج نم لح يف مهف اوملظو اوبذك نيذلاو

 ٥٩(. - 58 /۲۸) " ىواتفلا عومجم " رظنا . " . . . يقلخ نم اذه نوملعت

 اهيف رظنلا نعمي مل يتلا ثيداحألاو تايآلا ضعب رهاوظ كلذ ىلع هدعاسو

 عماجمب ذخأو «هسفن يف لوقلا كلذ رقتسا ىتح ءاهب هلالدتسا أطخ هل نيبتي ملف

 ةلدألا ىلع درلا يف فلكتيو همهوتي ليلد لكب هل جتحيو هنع عفادي راصف «هبل

 هذيملت هيلع دازو لب كلذ يف هعبتو ؛هنع فورعملا فالخ ارهاظ افاكت هل ةفلاخملا

 .ةيزوجلا ميق نبا - ضعبلا ل وقي امك - هبتك ةطشامو

 لهآ ىلع هناركني اميف اطقس دق امهنأ فصنملا درجتملا ثحابلل ودبيل ىتح

 ةحيرصلا اهتلالد نع صوصنلاب داعتبالاو ليوأتلا يف ولغلا نم ءاوهآلاو عدبلا

 " ةلاسرلا " يف الصفم كلذ ىرتس امك «مهئاوهآ عم قفتيو ديؤي ام ىلع اهلمحو
 هل لاجم ال اميف لقعلا ميكحت ىلإ امهب رمألا غلب ىتح ء(۲۲١ - ۱۱١ ص) هذه

 هللا امهازج - ميقلا نباو ةيميت نبا نم انملعت دقو ءًامامت ةلزتعملا لعفي امك هيف

 ثبخلا راثآ ةلازإل ببس راتلا باذع نأ امعزف ؛هلثم يف مهيلع درلا - ًاريخ

 باذعلا لوزيف ىلوألا مهترطف ىلإ اوداع اهنم اورهطت اذإف رافكلا نم ةساجتلاو

 هوحن ىضمو ميقلا نبا نع ًالقن (١١١؟ ص) يتأيس امك. ةمحرلا ىضتقم ىقبيو

 :هتحت ةقيقح ال ًايلايخ ًايباطخ ًامالك هدجت كلذ يف يعم لمأتف . ةيميت نبا مالك نم

 يف مهو رامكلا نع باذعلا لاوزو ءاهيشالتو ثئابخلا كلت باهذ ضرتفي هنإف

 بات ًارفاك انليخت ول اننأ ًانيقي مولعملا نم نإف ءاهيف فيلكت ال ثيح ةرخآلا رادلا

 :عامجإلاب ًائيش كلذ هديفي ال هنأ هينيع مأب باذعلا ىأر امنيح هيلإ بانأو هبر يلإ

 ربكلا ىدحإل اهنإ هللات ؟قرتحم باذعلا يف وهو بتي مل وهو ءيش هعفني فيكف
 نبا هذيملتو مالسإلا خيشب فيكف «نيملسملا نم دحأ ىلع اذه لثم ىفخي نأ



 ةلازإ يف امهتلدأ رونب ءيضتسنو امهمولع رحب نم فرتغن ًامئاد نحنو مامهلا ميقل

 ليبس ىلعو ءًاثيدحو ًاميدق سانلا هيف فلتخا امم ريثك يف ؛ماهوآلاو كوكشلا

 عومجم " يف تءاج ةيميت نبال ىوتف ًاصخلم انه ركذأ لاحلل بسانملا لاثمل

 نأ ةا يبنلا نع حص له :ىلاعت هللا همحر خيشلا لئس" :075/5) " ىواتفل

 "؟كلذ دعب اتام مث هيدي ىلع املسأ ىتح هيوبأ هل ايحأ ىلاعت هلل

 نوقفتم ثيدحلا لهأ لب :ثيدحلا لهأ نم دحأ نع كلذ حصي مل" :باجأف

 هذه لاثمأو :ليهاجم هيف دانسإب يور دق ناك نإوءقلتخم بذك كلذ نأ ىلع

 هيلع صن امك ءًابذك تاعوضوملا رهظأ نم هنأ ةفرعملا لهأ نيب عازن الف عضاوملا

 هنإف ؛هلقن ىلع يعاودلاو ممهلا رفوتت امم ناكل عقو ول اذه لثم نإف «ملعلا لهأ

 :نيهجو نم ةداعلل اقرخ رومألا مظعأ نم

 :ىتوملا ءايحإ ةهج نم - ١

 ةحيحصلا ةنسلاو باتكلا فالخخ اذه مث «توملا دعب ناميإلا ةهج نمو - ؟

 مث ةلاهجب ءوسلا نولمعي نيذلل هللا ىلع ةبوتلا امنإ# :ىلاعت هللا لاق عامجإلاو

 ةبوتلا سيلو . اهكح (يلع هللا ناكو مهيلع هللا بوتي كئلوأف بيرق نم نوبوتي

 نيذلا الو نآلا تبت ينإ لاق توملا مهدحأ رضح اذإ ىتح تائيسلا نولمعي نيذلل

 . ًارفاك تام نمل ةبوت ال هنأ ىلاعت هللا نيبف .(18 ۷:ءاسنلا)#رافك مهو نوتومي

 هدابع يف تلخ دق يتلا هللا ةنس انسأب اوأر امل مهعفني كي ملف# :ىلاعت لاقو

 دعب ناميإلا عفتي ال هنأ هدابع يف هتنس نأ ربخأف (6:رفاغق)#نورفاكلا كلانه رسخو

 " ؟توملا دعب فيكف سأبلا ةيؤر

 تهون يذلا لوهذلا الول «هضيقنب لوقي نأ لقعي فيك اذهب يتفي نمف :تلق
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 نم وه نبأ هللا ناحبس ايو !" ةتبلا ةمحر كانه نكي مل هل رخخآ ال باذع ردق ولو"

 ةاكزلا نوتؤيو نوقتي نيذلل اهبتكأسف ءيش لك تعسو يتمحرو# :ىلاعت هلوق لثم

 اهنم لزنأس «ةمحر ةئام هلل نإ) : لب هلوقو (١١:فارعألا»4# نونمؤي انتايآب مه نيذلاو

 ؛نومحارتياهبو :نوفطاعتي اهيف ؛ماوهلاو مئاهبلاو ءسنإلاو نجلا نيب ةدحاو ةمحر

 موي هدابع اهب محري ةمحر نيعستو ًاعست هللا رخأو ءاهدلو ىلع شحولا فطعت اهبو

 يبأ نع قرط نم «هححصو مكاحلاو دمحأاذكو «ناخيشلا هجرخأ . «ةمايقلا

 اهتجرخ دهاوشلا ضعب هلو :«ةمايقلا موي هئايلوأل ةمحر ةئام اهلمكيف» :ظفلب ةريره

 ثيدحلاو ةميركلا ةيآلاف ١1775( مقر) " ةحيحصلا ثيداحألا ةلسلس " يف هعم

 ناك املك «نينمؤملا نم اهنوقحتسي نيذلل يه امنإ ةمحرلا نأ يف ناحيرص فيرشلا

 نم ليباهملا ضعب وجري امك رمألا سيلو ءىظحأ اهب ناك املك ىقتأ هلل نمؤملا
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 ينأت اهمسقي نيح يبر ةمحر لعل :يريصوبلا مهرعاش لوقب نومنرتي نيذلا

 تانمؤملاو نونمۇملاو] :لوقي انبرو اذه فيك مسقلا يف نايصعلا بسح ىلع

 نوتؤيو ةالصلا نوميقيو ركنملا نع نوهنيو قورعملاب نورمأي ضعب ءايلوأ مهضعب

 ۷١( /ةبوتلا) [ميكح زيزع هللا نإ هللا مهمحريس كئلوأ هلوسرو هللا نويعطيو ةاكزلا

 ةمحر نوجري كتلوأ هللا ليبس يف اودهاجو اورجاه نيذلاو اونمآ نيذلا نإ# :لوقيو

 نولمحي نيذلا ةكئالملا ءاعد نم ناك كلذلو (؟18:ةرقبل)#ميحر روفغ هللاو هللا

 مهقو كليبس اوعبتاو اوبات نيذلل رفغاف |ملعو ةمحر ءيش لك تعسو انبر] :شرعلا

 وهف ميحجلا باذع ىلاعتو كرابت هللا هاقو نم لكف . (؛:رفاغ)#ميحجلا باذع

 تدوسا نيذلا امأف# :لجو زع هلوق حيرص وه امك «لئموي هللا ةمحر يف سمغنم

 تضييبا نيذلا امأو . نورفكت نتنك امب باذعلا اوقذف مكناميإ دعب ترفكأ مههوجو



 .(9١1/و ۱۰۹: نارمع لآ نودلاخ اهيف مه هللا ةمحر يفف مههوجو

 "٠ ةتبلا ةمحر كانه نكي مل هل رخآ ال باذع ردق ولو :ةيميت نبا لوقي فيكف

 نم اذه سيلأ :نيغاطلا نيدناعملا رافكلل اهلومشب الإ ققحتت ال هدنع ةمحرلا نأكف

 ةلأسملا هذه يف باوصلا نع هعبت نمو وه هدعبو ةيميت نبا أطخ ىلع ةلدألا ربكأ

 .مهللا كنارفغف ؟ةريطخلا

 «ةنسلاو باتكلا ةسارد يف هعسوت لبقو «ملعلل هبلط نابإ هنم ناك كلذ لعلو

 يبرع نباب نظلا نسحي ناك يذلا تقولا يف ةيعرشلا ةلدآلا ةفرعمب هعلضتو

 ةبوذع ىلإ مهيلع بلقتي لب ءرمتسياال رانلا يف رافكلا باذع نأب لئاقلا يفوصلا

 امك هنع عجر هلاح هل نيبت املف ( 158/59 " حاورألا يداح " يف امك اهب نوذذلتي

 :(550 - 1514 /۲) " ىواتفلا عومجم " يفامك لاقف هسفن وه كلذب ثدحت

 نم هبتك يف تيأر امل همظعيو يبرع نباب نظلا نسحي نمم ًاميدق تنك امنإو"
 موجنلا علاطم "و " ةرخافلا ةردلاو " " تاحوتفلا " نم ريثك يف همالك لثم دئاوفلا

 "صوصفلا " علاطن ملو ةدوصقم ةقيقح ىلع انعلطا دعب نكن ملو ؛كلذ وحنو"
 .(...هوحنو

 ناك ولا ثيدحل هلاطبإ عم مالسلاو ةالصلا هيلع رضخلا ةايحب همزج هلثمو

 عمتجا هنأ هريغو يعفاشلا دنسم " يف يورملا لب :هلوقو «ينرازل ًايح رضخلا

 هل ركذ . "هل ملع ال ام لاق دقف اب يبنلاب عمتجي مل هنإ لاق نمو ءب يبنلاب

 )55/1١(. رظنا (" 5١ - ”8/5) (عومجملا) يف اهفصن دجت هل ىوتف يف كلذ

 هتيزعتو مالسلا هيلع رضخلا ءيجمو هلوح ةباحصلا عامتجاو ص يبنلا ةافو ثيدح ىلإ ريشي )١(

 .[هنم] )07١5(. " ةفيعضلا " يف هتجرخ عوضوم ثيدح وهو «مهايإ

 ا ماما f ۷ ا dens eesees nenas ceree serete carer ا ا teeta tettet tetera عع



 ريثك لوق وه امك«مالسلا هيلع رضخلا تومب لوقي هنأ هللا همحر هنع فورعملا نإف

 يش نم ريثك يف حرص ي مامر نم ذ لاقف هيواتفو هلئاسر نم رشك ىف كلذب دقو «ىراخبلا مامالاك ةمئآلا ٠

 :(۱۸/۲۷)" سدقملا تيب ةرايز "

 .هوأر يذلا نيملسملا ىلع سبل ينج وه ًانايحأ رضخلا نوري يذلا كلذكو "

 هدهع ىلع ًايح ناك ولو ؛تام مالسلا هيلع ىسوم عم ناك يذلا رضخلافالإو

 . . .هعم لهاجيو هب نمؤيو 5 يبنلا ىلإ يتأي نأ هيلع بجول وقلي هللا لوسر
 نإف لاب يبنلا ىلإ ىتأ هنأ الو ءرضخلا ىأر هنأ ةباحصلا نم دحأ ركذي ملو

 ىلع سبل نكلو «مهيلع ناطيشلا سبلي نأ نم ًاردق لجأو ملعأ اوناك ةباحصلا

 ." .. . مهدعب نمم ريثك

 هنأ نوققحملا هيلع يذلا باوصلاو" ٠٠١(: /۲۷) رخآ عضوم يف لاقو

 نمؤي نأ بجول #0 يبنلا نمز يف ًادوجوم ناك ولو ؛مالسإلا كردي مل هنأو «تيم

 كلذ ب يبنلا ركذي مل فيكف ًامئاد ًايح رضخلا ناك اذإو . . . هعم دهاجيو هب

 "؟نيدشارلا هؤافلخم الو هتمأ هي ربخأ الو ءطق

 اذ نمف ؛هنع هللا يضر ناميلا نب ةفيذح هرس نيمآل كلذ ركذ الو ىتح :تلق

 .مهنع هللا يضر ءامظعلا ةلجألا ءالؤه ملعي مل ام هملع هنأ كلذ دعب يعدي يذلا

 ۲١۹( /۱) ًالثم رظناف ةريثك ىرخأ نطاوم يف رضخلا تومب ةيميت نبا حرص دقو

 رضخلا ةايحب ىلوألا هاوتف نأ ىلع حضاو ليلد كلذ يف سيلأ ؛" عومجملا " نم

 وه امك عوضوم وهو يعفاشلا ثيدحب اهل جتحا دقو اميس الو هرمأ لوأ يف تناك

 هللا دبع نب مساقلا هيف )٤ ٥۲١( مقرب " ةفيعضلا ثيداحألا ةلسلس " يف نيبم

 ." ثيدحلا عضيو بذكي ناك " :دمحأ لاق يرمعلا

 ہا
OA 



 ةرأفلا لثم ةساجن هيف تعقو اذإ هوحنو تيزلا ةساجنب يتفي ناك هنآ كلذ نمو

 ناك نإ) :دواد يبأ ثيدح ىلع هنم ًادامتعا ؛هريغو يعفاشلا بهذم وه امك «ةتيملا

 .(هويرقت الفاعئام ناك نإو .مكنمس اولكو اهلوح امو اهوقلأف اد ماج

 :لوقلا ىلإ هنع عجر فيعض «هوبرقت الف اعئام ناك نإو) :هيف هلوق نأ هل نيبت املف

 يف لاقف «ريغتلا وه امنإ كلذ لك يف ةربعلا نأو ءدماجلاو عئاملا نيب قيرفتلا مدعب

 :هل ىوتف

 نم تسيل ةدايزلا هذه نأب نومزاج نحنو انريغلو انل نيبت يذلا وه اذهو "

 نإف ءًالوأ اهب يتفن انك نأ دعب اهب ءاتفإلا نع انعجر كلذلف ولاا يبنلا مالك

 - ٥٠١ /؟1) "ىواتفلا عومجم " " لطابلا يف يدامتلا نم ريخ قحلا ىلإ عوجرلا
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 ءاملعلا نم هلبق نم اهيف دلق ناك يتلا كسانملا ماكحأ ضعب نع هعوجر هوحنو

 .(98/77 عومجملا) " هكسنم" يف لاق امك

 نأو ؛لئاسملا ضعب يف دحاو لوق نم رثكأ هلثمل نوكي نأ يف ةبارغالو

 نم دحأ اهنم ولخي ال يتلا ةيعيبطلا رومألا نم كلذ نإف ؛رخآ ضعب يف ئطخي

 يف نمزلا هب لاط املك مهدحأ نأ مولعملا نم نإف ةا هللا لوسر دعب ءاملعلا

 وهاذهو ءًاجضنو ةفرعم هب دادزا املك ءرمعلا كلذ يف هب مدقتو ؛ملعلا بلط

 ةمئألا ضعب نع ةدحاولا ةلأسملا يف ىورت يتلا لاوقألا ةرثك يف ببسلا

 نم يعفاشلا مامإلا زيمتو ءةفينح ابأو دمحأ نيمامإلا مهنم ةصاخبو «نيعوبتملا

 عبط (۲۷ ص) شيواشلا ريهز قيقحت «ةيميت نبا مالسإلا خيشل " ةينيدراملا لئاسملا " رظناو )١(

Ta J املا م ل . 



 يف ةرعاشألا مامإ - يرعشألا نسحلا وبأ اذهو ءديدجلاو ميدقلا هبهذمب مهنيب

 حرصو كلذ نع عجر مث «هيلع رظاني ًاماع نيعبرأ لازتعالا يف اشن - ةديقعلا

 " يف ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق امك «مهيلع درلا يف غلابو «ةلزتعملا ليلضتب

 .(ا/؟/:)" عومجملا

 نع فسوي ابأ ىهن نيح هللا همحر ةفينح وبأ مامإلا ةقيقحلا هذهب حرص دقو

 يأرلا ىرأ دق ينإف «ينم عمست ام لك بتكت ال «بوقعي اي كحيو" :هل لاقف هديلقت
 ."دغ دعب هكرتأو ًادغ يأرلا ىرأو ءًادغ هكرتأو مويلا

 ىرجو ؛مهديلقت نع يهنلا يف مهريغو ةعبرألا ةمئآلا لاوقأ تعباتت كلذلو

 ةيميت نبا لاثمأ نم نيققحملا ءاملعلا نم مهدعب ءاج نم لك مهننس ىلع كلذ يف

 ام لك يفانل هوططخ يذلا اذه ىلع انأ تيرجو «ىلاعت هللا امهمحر ميقلا نباو

 ." إب يبنلا ةالص ةفص" ةمدقم يف ًاحضوم هارت امك ملعلا نم نيبت

 يف يرادأ وأ ءابأ هللا تاذ يف يباحأ ال نأ ىلع ينلمحي يذلا ببسلا وه اذهو

 هيرادن الو ءرانلا ءانفب هلوق ةيميت نبا مالسإلا خيش ىلع درن انه انارتف ءادحأ هللا نيد

 امل ًافالخ ءاننيد يف هدلقن ال اننأ نع ًالضف انبولق يف هتلالجو ءانسوفن يف هتمظع عم

 نم لك لوق ذبنو .هديلقت ىلع مهمامإل مهلالجإ مهلمحي نيذلا ةدلقملا ةماع هيلع

 ٌةودق هدحو هوذختي نأ ليدب .ص ًادمحم يبنلا وه فلاخملا ناك ولو ىتح «فلاخ

 كلذ فالخب نوحرصيل مهنإ لب '''بجاولا وه امك ًادحأ كلذ يف هعم اوك رشي الو

 :هل بيتك يف مويلا مهدحأ لاق امك

 رشن - ةرشاعلا ةعبطلا (77 - ۳۲ ص) " ةالصلا ةفص " يف يلبنحلا بجر نبا ظفاحلا مالك رظنا )١(

 .[هنم] .يمالسإلا بتكملا

 ا [
EN ہا 



 لاوقأ دنع تبثنف (نييفلسلا ينعي) انريغ عقاو نم ربتعن نأ انل قحي الفأ "

 . "7" انتأشن لوأ ذنم هب ءادتقالا انل ىلاعت هللا رسي يذلا مامإلا

 وه يذلا نولدبتستأ# :ميركلا نآرقلا يف نيملاعلا بر لوقب لوقن نحنو
 يف مكل ناك دقل] :ىلاعتو كرابت هلوق نم اذه اي تنأ نيأف ؟[ريخ وه يذلاب ىندأ

 نم كلذ ريغو ؟#رخآلا مويلاو هللا وجري ناك نمل ةنسح ةوسأ هللا لوسر

 نوبحت متنك نإ لق# هاوس نود ةو هعابتا ملسم لك ىلع بجوت يتلا صوصنلا

 .#رون نم هل امف ارون هل هللا لعجي مل نم# نكلو هللا مكببحي ينوعبتاف هللا

 نم مهفقوم نوكي اذامف ولو هللا لوسر نم ةدلقملا فقوم اذه ناك اذإو

 نيلماعلا ءاملعلا نم ناك اذإ اميس ال «هب ءادتقالا يف نيصلخملا هل نيبحملا

 ضرافلا نباو يبرع نباك ؛نيملاعلا بر ةعرش فلاخ نم لك ىلع درلاب نيفورعملا

 ءاملع نم مهريغ ىلعو «قولخملا نيع وه قلاخلا نأو ؛دوجولا ةدحوب نيلئاقلا

 نبا مالسإلا خيش وهو الأ ؛مانألا نم نيكلاهلا رئاسو ءةدلقملاو ةفوصتملاو مالكلا

 اميس ال ؛ءادعلا دشأ هنوداعي رصمو رصع لك يف ةدلقملا ىرن اننإف «هللا همحر ةيميت

 نولوصي مهارت كانهف «هذه انتلأسمك ءاملعلا هيف فلاخ لوق ىلع هل اورثع اذِإ

 «نوحرصي لالضلاو رفكلابو لب :نونعطي هنيد يفو ؛نولاني هضرع نمو «نولوجیو
 «نوريثك- فسألا عم - مهو ؛مويلا امهريغو يشبحلاو يرثوكلا لعفي امك

 ىلإ «نولدعي هنع مه لب «نولمعي ال نآرقلاب مهنأل ؛ليسلا ءاثغك ءاثغ مهنكلو

 نأ ىلع موق نآنش مكنمرجي الو# :ىلاعت هلوق نم مه نيأف الإو :مهئاوهأ ميكحت

 ةيفنحلا دنع تاومألا عامس مدع يف تانيبلا تايآلا" باتكل ةئلاثلا ةعبطلل يتمدقم رظنا )١(

 .[هنم]. يمالسإلا بتكملا رشنو يقيقحتب يسولآلا نامعن خيشلل "تاداسلا

FT 



 .(ىوقتلل برقأ وه اولدعا اولدعت ال

 ريفكتلل ًاضرغ هللا همحر مالسإلا خيش اوذختي نأ ءيش يف لدعلا نم لهف

 يبرع نبا قح يف ةفش تنبب نوسبني الو «ليواقألا نم هوحنو اذه هلوقل ليلضتلاو

 نم ةفلؤملا فولألا هببسب كلهو ءليلاضألاو تايرفكلاب ايندلا الم يذلا ًالثم

 عم «ليبسلا ءاوس نع اعيمج اوأضف «ليباهملا مهتماع نع ًالضف ؛نيملسملا ةصاخ
 يف رثأ الو ركذ هل سيل يبرع نإف ؛نيلجرلا نيب عماللا قرفلاو عساشلا نوبلا

 ةمحر ةيميت نبا مالسإلا خيشل امك هقفلاو ثيدحلاو ريسفتلاك :ةيمالسإلا مولعلا

 ضيغبلاو بيبحلاو ؛ديعبلاو بيرقلا هملع ةرازغو هلضفب دهش يذلا ءهيلع هللا

 دمحم ديسلا لاق امك قحب وهف :بيصن ىفوأب همولع رحب نم نوفرتغي ًاعيمج :مهف
 :ىلاعت هللا همحر اضر ديشر

 هللاوف ءازجلا ري نيملسملاو مالسإلا نع هازجو مالسإلا خيش هللا محر "

 اذه ةقيقح نايب يف :هملع نم انيلإ لصو ام مهنم دحأ ملع نمانيلإ لصو ام هنإ

 باتك نم حيحصلا لقنلل همولعو ميلسلا لقعلا ةقفاومو «هدئاقع ةقيقحو ؛نيدلا
 نيب ججحلا نم يتوأ ام لثم يتوأ مهنم ًادحأ فرعن ال لب ءا هلوسر ةنسو هللا

 ةاكاحم نود قيقحتلاو لالدتسالا عم ءاهعاونأب لقعلا مولعو لقنلا مولع

 .'"ديلقت وأ

 ريهامج مويلا مهدلقي نمم نيمدقتملا ةمئألا ضعب كانهف ءًاديعب بهذن انل امو

 ةلدأل كلذ ةفلاخم عم ءصقتني الو ديزي ال ناميإلا نأ ىلإ بهذ نمم «نيملسملا

 يف طوسبمو فورعم وهامم ؛ةمألا هذه فلس لاوقأو ةحيرصلا ةنسلاو باتكلا

 .[هتم]." ىواتفلا ةعومجم ' ةمدقم نم )١(

ai 
 ہا



 نبا نعو ؛نودلقي هل مهروهمجو نيدلقملا ضعب هنع رذتعي كلذ عم اذاملف «هلحم

 «ًادحاو ًاقاسم امهوقاس ًالهف دحاو مكحلاو «نوداعي هلو لب «نروزي ةيميت

 امك رمألا مآ ءايقتألا ءاملعلا لضافأ نم امهنوك عماجب امهيلك امهنع اورذتعاو

 :رعاشلا لاق

 ايواسملا يدبت طخسلا نيع نكلو ةليلك بيع لك نع اضرلا نيعو

 مهلعل سانلل اهبرضن لاثمألا يه امنإو ءءاملعلا تارثع عبتي يذلاب تسلو

 يتلا ةيميت نبا لئاضف نم نإف الإو .نوملظي الو ةيميت نبا نوفصنيف «:نوركذتي

 ؛مهيف ملكتلا نعو ءءاملعلا تالز عبتت نع هريذحت ًالمعو ًاملع ةدلقملا اهمرح

 " يف جنرطشلا ميرحت يف هتلاسر رخآ يف لاقف ؛هيف اوؤطخأ امع افع هللا نأل

 :هصن ام (۲۳۹ /۳۲) " عومجملا

 ملعلا لهأ يف ملكتي نأ هل سيل امك ءاملعلا تالز عبتي نأ دحأل سيلو "

 لاق امك اوؤطخأ امع نينمؤملا نع افع ىلاعت هللا نإف ؛لهأ هل مه امب الإ ناميإلاو

 عبتن نأ انرمأو ."”" تلعف دق :هللا لاق «انأطخأ وأ انيسن نإ انذخاؤت ال انبر## :ىلاعت

 ةيصعم يف ًاقولخم عيطن ال نأ انرمأو «ءايلوآ هنود نم عبتن الو ءانبر نم انيلإ لزنأ ام

 انناوخإلو انل رفغا انبرإ# :لوقنف ناميإلاب انوقبس نيذلا انناوخإل رفغتسنو «قلاخلا

 . "4(ناميإلاب انوقبس نيذلا

 .[هنم] . ملسم هاور (۱)

 انوقبس نيذلا انئاوخإلو انل رفغا انبر نولوقي مهدعب نم اوؤاج نيذلاو] ٠١: ةيآلا رشحلا ةروس (۲)

 .[هنم] . [ميحر فوؤر كنإ انبر اونمآ نيذلل الغ انبولق يف لعجت الو ناميإلاب



 مهنم ملعلا لهآ اميس ال نيملسملا قوقح ىعرنو «هلوسرو هلل ةعاطلاب ىلاعت هرمأ

 ىلإ ةجحلا عابتا نع لدع دقف ةقيرطلا هذه نع لدع نمو «هلوسرو هللا رمأ امك

 نم وهف اوبستكا ام ريغي تانمؤملاو نينمؤملا ىذآو «ديلقتلا يف ىوهلا عابتا
 ." نيقتملا هللا ءايلوأ نم ناك هللا دابع ىلإ نسحأو هللا تامرح مظع نمو ءنيملاظلا

 .«ديهش وهو عمسلا ىقلأ وأ بلق هل ناك نمل ىركذل كلذ يف نإ

 انركذ ام ىلع ةوالع رانلا ءانفب هلوقل ةيميت نبا يف نعطلا هيجوت عنمي امم نإو

 انك اذإو «هنع لقنلاب هنايب قبس امك اهئاثف مدع وهو «ةلأسملا يف رخآ ًالوق هل نأ ؛ًافنآ

 وه هنأب مزجلا نم هل دب ال نعاطلا نأ يهدبلا نمف رخأتملا وه نيلوقلا يأ ملعن ال

 نأب انيضتقي هب انرمأ يذلا نظلا نسح نإف نحن امأو ءداتقلا طرخ اذه نودو «لوألا

 هريغ نع ًالضف هسفن وه هلقن يذلا عامجإلل قفاوم هنأل ؛رخآلا لوقلا هلعل :لوقن

 ةيفاكلا " هتديصق يف قبس امك ًاضيأ هلقن ميقلا نبا نأ اذه هديؤي دقو «مدقت امك

 همجرت دقف هتايح رخآ يف هيلع تئرق اهنأل ؛كلذ ىلع تام هنأ رهاظلاف " ةيفاشلا

 :لاقف كلذب انرعشي ام اهرخآ يف ركذو " هتاقبط " يف يلبنحلا بجر نبا ظفاحلا

 هتديصق هيلع تعمسو ةنس نم ديزأ هتوم لبق هسلاجم تمزالو " :(458/5)

 ." اهريغو هفيناصت نم ءايشأو ةنسلا يف ةليوطلا ةينونلا

 أطخ هنإ :لاقي نأ نكمي ام أوسأف الإو هلل دمحلاف اذه اننظ حص اذإف لوقأ

 نأ مولعمو ءامهنم قداص داهتجا نع ردص هنآل ؛ىلاعت هللا نذإب امهل روفغم

 مكاحلا مكح اذإ» :حيحصلا ثيدحلا يف ءاج امك ءأطخأ ولو روجأم دهتجملا

 هيلع قفتم . «دحاو رجأ هلف أطخأف دهتجا اذإو نارجأ هلف باصأف دهتجاف

 خيش هققح امك ةيملعلا لئاسملا يف ولو روفغم أطخلا نأ لوصألا يف ررقت دقو

 دلال



 .""'هيواتفو هبتك نم ريثك يف ةيميت نبا مالسإلا

 لمعلا ىلإ ةوعدلا يف نسحلا ءالبلاو داهجلا نم امهل ام ىلإ ةفاضإلاب اذه

 ىلإ مالسإلا ميدقتو ءةلاضلا قرفلاو ةعدتبملا ىلع درلاو ةنسلاو باتكلاب

 ملاعلا يف مويلا هارن ام نإو «حلاصلا فلسلا جهنم ىلع ًايقن ًايفاص نيملسملا

 امهداهج رامث نم ةرمث وهف ةيفلس ةينس ةوعدو ةيملعو ةيركف ةضهن نم يمالسإلا

 .ًاريخ نيملسملاو مالسإلا نع ىلاعت هلا امهازج امهربصو

 ال هنإف ءامهيلع درلا يف رّضقي مل هنأ عم ىلاعت هللا همحر فنصملا انيأر كلذلو

 يف هفصو هنإف «ةيميت نبا خيشلا ةصاخبو رابكإلاو لالجإلاب انورقم الإ امهركذي

 يف هفصوو ًاريثك بقللا اذهب هركذي وأ " مالسإلا خيش ةمالعلا " ب باتكلا لوأ

 فلسلا لاوقأ ىلع هعالطا ةعسو «مولعلا يف هرحبتب" 3٠١(: ص) رخآ ناكم

 ." لضفلا لهآ لضفلا يوذل لضفلا فرعي امنإ " :لاق نم قدصو " فلخلاو

 " بقل قالطإ نم مهسوفن ززقت ةبصعتملا ةدلقملا نم ًاريثك نآل ؛اذه لوقأ

 يفنحلا يراخبلا ءالعلا نأ ىتح «ىلاعت هللا همحر ةيميت نبا ىلع " مالسإلا خيش

 نيدلا رصان نبا ظفاحلا درلا نسحأ هيلع در دقو «هب هبقلي نم رفك بصعتملا

 نبا ىمس نم نأب معز نم ىلع رفاولا درلا " ميقلا هباتك يف يعفاشلا يقشمدلا

 نم نيروهشملا ءاملعلا رابك نم ةئاملا وحن هيف ركذ "٠ رفاك (مالسإلا خيش) ةيميت

 هقيقحتب ماق دقو . (مالسإلا خيش) :هبقلي هيميت نبا بقلي مهلكو بهاذملا فلتخم

 هللا هازج يمالسإلا بتكملا بحاص شيواشلا ريهز ذاتسألا انوخأ اهيلع قيلعتلاو

 .[منم]. -۳١( ۱۹/۳۰ و 50 /19) " ىواتفلا) عومجم " رظنا (۱)

 ةلسلس " يف يدنع نيبم وه امك عوضوم وه لب حصي الو ص يبنلا ىلإ اعوفرم ىور دقو (؟)
 .[هنم]. ("۲۲۷) " ةفيعضلا ثيداحألا
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 .ميقلا هدهج ىلع ءازجلا ريخ

 لمعتسم وه امم هريغو بقللا اذه نأ ملعأ انأف الإو «ةقيقحلل ًانايب اذه لوقأ

 راص دقو اميس الو «عابتالا يف هلك ريخلاف «فلسلا دنع ًافورعم نكي مل مويلا

 ملع ال نم ىلع ءايرو ًاقافن هنوقلطي مهنأ ثيحب :ةرخأتملا روصعلا يفًالذتبم

 ."ريفنلا يف الو ريعلا يف ال ":ريهشلا لثملا هيلع قدصي نمم وه لب ؛هدنع

 اميف - ًادحأ رن مل اننأ ىلاعت هللا امهمحر نيخيشلاب ىلاعت هللا فاطلأ نم لعلو

 عم هنإف الثم ةيواحطلا ةديقعلا حراش اذهف «ءانفلاب لوقلا كلذ ىلع امهعبت - انعلطا

 ةلدأ ركذ انهه هنإف «ىلاعت هللا همحر ةيميت نبا هيلإ بهذ امع هيف جرخي داكي ال هنوك
 حجري ملو ميقلا نبا مالك نم ةصخلم يهو رخآلا لوقلا ةلدأ ركذ مث ءلوقلا اذه

 ال ناتقولخم رانلاو ةنجلاو " :مدقتملا يواحطلا لوق تحت كلذ ركذ ءامهنم ًائيش

 ." ناديبت الو ادبأ نايئفت

 ةردلا حرش " هباتك يف عوضوملل ضرعت هتيأر دقف ينيرافسلا ةمالعلا امأو

 حرص هنكلو «ميقلا نبا ثحب نم ًافرط هيف لقنو " ةيضرملا قرفلا دقع يف ةيضملا
 توملا حبذ ثيدحو باذعلا ماودل ةمزلتسملا تايآلا ضعب ركذ هنإف «هتفلاځمب

 :(730 - ۲۳۲ /۲) لاق مث مدقتملا

 نيرادلا لهأ دولخ ةحيحصلا رابخألاو ةحيرصلا تايآلا نم انركذ امب تبثف"

 ةنسلا لهأ عامجإ اذه ىلعو «ميلآ باذعو ميعن نم هيف امب لك«ًادبؤم ًادولخ

 ءعطقتي ال ةنجلا لهأ ميعن نأ امك عطقني ال رافكلا باذع نأ اوعمجأف «ةعامجلاو

 فيقوت " اهامس ةلاسر يلبنحلا يمركلا فسوي نب يعرم ةمالعلا فلأ دقو

 ." نيرادلا لهأ دولخ ىلع نيقيرفلا

 اا ٤



 " هباتك يف ةلأسملل ضرعت هنإف يسولالا نامعن خيشلا هيلإ بهذ اماذهو

 ةعبسلا لاوقألا هيف لقن (4؟ 5 - 5٠١ ص) " نيدمحألا ةمكاحم يف نينيعلا ءالج

 :لاقو رانلا لهأ باذع ىف

 مدع حصألاو فلخلاو فلسلا نع نافورعم نالوق اهيفف رانلا ةيادب امأو "

 ." اضيأ اهئانف

 :ةيميت نبا لوق يف لاق مث

 ًاراصتنا لوقلا اذهل رصتنا هحور ىلاعت هللا سدق ميقلا نبا مامإلا نأ ملعاو"

 ىرقهقلا عجر مث هاليلد نيرشعو ةسمخ ركذو ءًاميسج ًاليم هيلإ لامو «ًاميظع

 ىلاعت هلوق ىلإ :ليق ؟ةميظعلا ةلأسملا هذه يف كمدق ىهتنا نيأ ىلإ :ليق نإ :لاقو

 بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ مدق ىهتنا انه ىلإو ديري امل لاعف كبر نإإ#

 ءالؤه هاقلي امو رانلا لهأو ةنجلا لهأ لوخد ركذ ثيح اهيف '''هنع هللا يضر

 ةلأسملا هذه يف هانركذ امو :لاق مث . ءاشيام كلذ دعب كل لعفي مث :لاق ءالؤهو

 «ناطيشلا نمو ينم وهف أطخ نم ناك امو «نانملا وهو هناحبس هللا نمف باوص نم

 ." هنم نائیرب هلوسرو هللاو

 هنأل ؛يدنع رظن " . . .لاقو ىرقهقلا عجر مث " :ميقلا نبا“ '"'هلوقو :تلق

 نم هلوح ندند امب مزجي مل هنأ هنم ذخؤي نأ نكمي ام ةياغو «كلذ يف ًاحيرص سيل

 درلا ىرتس امم اهيلع هدرو نيفلاخملا ةلدأ ةشقانمو ءرانلا ءانفب لوقلل راصتتالا

 ميقلا نبا ركذ دقو (۲۲۸/۲)" حاورألا يداح " نم بيوصتلاو . ههجو ىلاعت هللا مرك :لصألا )١(

 . [هنم] . (555 ص) " ليلعلا ءافش " يف لوطأو ةمتاخلا هذه وحن

 . رهاظ وه امك .هلوق [يف]و :ةرابعلا باوص لعلو ءاذك(۲)
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 ايإ هحيجرت ىلإ هليم يفتي ال كلذ نكلو «ىلاعت هللا ءاش نإ باتكلا يف اهيف هيلع

 نأ قيلي ال امم اذهو #اثاكنآ ةوق دعب نم اًهَرغ تضقن يتلاك# هتندند تناك الإو

 يتلا " ليلعلا ءافش " يف ثحبلل هتمتاخ نأ اذه ديؤيو ءىفخي ال امك هلثم يف لاقي

 :(5515 ص) هتصالخ ام لاق هنإف تركذ ام ىلع ةلالدلا يف ىرقأ افنآ اهيلإ ترشأ

 هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ لوق ىلع ةلأسملا هذه يفانأو"

 هللا نع ربخ هللا ماودب مئاد اهباذعو رانلا نأب لوقلاو . . . ةنجلا لهآ لوخد ركذ هنإف

 «ملع ريغب هيلع الوق ناك الإو «كلذب هسفن نع هربخل اقباطم نكي مل نإف ؛هلعفي امب

 ." ملعأ هللاو . كلذ مهفت ال صوصنلاو

 لوقلا راتخي ال هنأب هنم حيرص " كلذ مهفت ال صوصنلاو " :هلوقف :تلق

 هنأ رعشي هنأل كلذب عطقي ال هنأ ريغ ءاهئانفب لوقلا ىلإ ليمي نذإ وهف ءرانلا ءاقبب

 ذخألل ًالاجم اهيف كرت كلذلو «هطابنتساو همهف وه امنإو «هيف عطاق ليلد هيدل سيل

 ال ءنيرخآلا ىلع مهيأر نوضرفيال نيذلا نيفصنملا ءاملعلا نأش وه امك درلاو

 يف هلوق كلذ دكؤي اممو هفالخ ىلع ءاملعلا عمجأ يذلا مهفلا اذه لثم يف اميس

 :" قعاوصلا " يف هثحب ةمتاخ

 كلذ نيب عمجاو ءرظنلا نم هقح هطعأو ءلمأتلا قح هجولا اذه لمأتف . . ."

 ةباحصلا هلاق امو «هلوسر مالكو هللا مالك هيلع لد امو :هتافصو هئامسأ يناعم نيبو

 حبص كل رفسأ نإف ءراكنإلا ىلإ الو «ملع الب لوقلا ىلإ ردابت الو «مهدعب نمو
 #«ديريامل لاعف كبر نإإ# هلوقب هيلإ هللا هدر ام ىلإ مكحلا درف الإو «باوصلا
 ةنجلا ةنجلا لهأ لوخد ركذ دقو «هنع هللا يضر بلاط يبأ نبا يلع لوقب كسمتو

 ."ءاشيام كلذ دعب هللا لعفيو :لاق مث امهلاح فصوو رانلا راتلا لهأو

 ىلإ يهني نأ باوصلا نيبتي مل نم هيف رمأي هنأ صنلا اذه يف ظحالأ ينكلو



 هيلإ وه ىهتنا ام كلذو روكذملا يلع لوقو ديري امل لاعف كبر نإ :ىلاعت هلوق

 ." يداحلا " ةمتاخ يف

 هل نيبتي مل ةليوطلا ةشقانملا كلت دعب هسفن ميقلا نبا نأ كلذ ينعي لهف

 هذه لثم يف ددرتلا وه مآ ءباوصلا هل نيبتي مل نم هب رمأ ام ىلإ ىهتناف باوصلا

 لخديالو ؛ءاملعلا فقو ثيح اهيف فقي نأ هب ىلوألا ناك يتلا ةريطخلا ةلأسملا

 ؟اهلخدي نأ يرشبلا لقعلل لبق ال قياضم يف هسفن

 ًارجتي فيك " كلذ مهفت ال صوصنلاو " :مدقتملا هلوق ادج هللاو ينفسؤيو

 الف ؛مدقت امك ةنسلاو باتكلا نم كلذ يف ةعطاق صوصنلاو :لوقلا اذه لثم ىلع

 يف ميقلا نبا بيصأ دقل :لوقأ قحلاو قحلاف «ةمألا اهلولدم ىلع تعمجأ مرج

 يف ءاوهألاو عدبلا لهأ اهب يلتبا يتلا ليوأتلا ةفآب ديدشلا فسألا عم ةلأسملا هذه

 هخيشو وه كلذ مهيلع درف «ةنسلاو باتكلا صوصن نع اهب اوجرخ يتلا مهتلاقم

 اوعقو ام لثم يف عقو هلاب امف ؛ةفورعملا ةريثكلا امهبتك يف درلا نسحأ ةيميت نبا
 .ليوأتلا نم

 ددع رانلا لهأ ثبل ول " :هعاطقنا ىلع رمع لوق امهليوأت#  هلوأ ناك دقلو

 وهو ؛موعزملا ءانفلا ىلع هب الدتساف . " هيف نوجرخي موي مهل ناكل جلاع لمر

 راثآلا نم اريثك اولوأت اذكهو «هب نالوقي ال امهو «رانلا نم جورخلا يف حيرص

 .ىلاعت هللا نذإب باتكلا يف الصفم هارتس امك جورخلا يف يهو ءانفلاب

 لقنو " )٤۲٤(: ص " نيدمحألا ةمكاحم " يف يسولآلا نامعن خيشلا لاق مث

 فعض هنأ :يزوجلا نبا ةماهفلا نع " هريسفت " يف هحور ىلاعت هللا سدق دلاولا

 )١( اذك .
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 :لاق مث ۸١( ص) يتآلا ورمع نبا ربخخ ركذ مث " . كلذ يف ةدراولا راثآلا ضعب

 :لاق اهضعب ًاضيأ ضعبلا لوأو

 :فلاخملاب ةربع ال نوملسملا هيلع عمجأ امم رافكلا دولخ نأ ملعت تنآو"

 ."رابخألا هذه نم ريثك اهنم ًادحاو مواقي الو ءىصحت نأ نم رثكأ عطاوقلاو

 لامج خيشلا ةمالعلا هازعام نوكي نأ تينمتل ينمتلاب ملعلا ناك ولو :تلق

 هريسفت يف لاق دقف ءاملعلا ماهوأ نم اهنكلو ءًاحيحص ميقلا نبال يمساقلا نيدلا

 ۲٠۰۳ - ٠٠١١٤(: /5) "ليوأتلا نساحم"

 عمو " حاورألا يداح " هباتك يف ميقلا نبا مامإلا دوَجَو ثحبلا طسب دقو"

 هححصي مل ؛ًاليلد نيرشعو ةسمخ هل ركذو ًاميظع ًاراصتنا لوقلا اذهل رصتنا هنوك

 حصأآلاو ءفلخلاو فلسلا نع نافورعم نالوق اهيفف رانلا ةيدبأ امأو :لاق ثيح

 .ىهتنا ". ًاضيأ . اهئانف مدع

 يسولآلا نامعن خيشلا مالك نم وه امنإ . خلإ " . . . رانلا ةيدبأ امأو " :هلوقف

 نم هنأ - يعولا نم هيلع ناك ام ىلع - يمساقلا خيشلا همهوت هنع هلقن مدقت امك

 ." هححصي مل " :لاق هيلع ءانبو ميقلا نبا مالك

 .مهي الو وهسي ال نم ناحبسف «لوألا مهولا نم أشن رخآ مهو وهف

 ران ءانفي لوقلا ىلإ هليمب عنقي مل هنعو انع هللا افع - ميقلا نبا نإ مث - اذه

 ةمحر يف مهل عمط ىتح «رادلا كلت يف يدبألا باذعلا نم هب مهصلختو «رافكلا

 نم انل رهظي ام كلذ «راهنألا اهتحت نم يرجت تانج «راربألا لزانم مهلزني نأ هللا

 همحر فلؤملا هيلع هبن امم وهو «رانلا ءانفب لوقلل ًادييأت اهقاس ىتلا ةلدألا ضعب

 :(14 ص) لاقف " اهباذع لوزيو ىنغت مث " :ميقلا نبا لوق ىلع ابقعم هللا



 يتلا ةلدألا نم هفرعتس امك ءةنجلا رافكلا نم اهيف ناك نم هللا لخديو :ديري "

 ." اهركذ

 ٠١١(. ص) رخآ ناكم يف ىنعملا اذه داعأو

 هلوقك قارغإلاو ةروطخلا يف وه هانرهظتسا يذلا اذه نأ هيف كش ال امم نإو

 نيملسملا نم ًاقلطم هب لئاق ال هنألو «هل ةرمثلاك هنأل ؛هنم رطخأ نكي مل نإ ءانفلاب

 ىلع ةمرحم ةنجلا نأب ةعطاقلا ةلدآلل ةرورضلاب نيدلا نم مولعملا نم وه لب

 #رانلا هاوأمو ةنجلا هيلع هللا مرح دقف هللاب كرشي نم هنإ## :ىلاعت هلوقك رافكلا

 باوبأ مهل حتفت ال اهنع اوربكتساو انتايآب اوبذك نيذلا نإإ# :هلوقو (۷۲:ةدئاملا)

 هلوقكو (40:فارعألا»# طايخلا مس يف لمجلا جلي ىتح ةنجلا نولخدي الو ءامسلا

 سفن الإ ةنجلا لخدي ال هنإ» :نيئح موي هب ةادانملاب رمأ يذلا رمأ يذلا ةا

 رمع نع هلثم هلو ةريره يبأ نع )٠١/ ۷٤( ملسمو يراخبلا هجرخأ . «ةملسم

 .تئش نإ (957) «ليلغلا ءاورإ» رظناف دهاوش هلو «نونمؤملا الإ . . .» ظفلب

 نمل كلذ نودام رفغيو هب كرشي نأ رفغي ال هللا نإإ# :ىلاعت هلوق كلذ يف يفكيو

 .(؟8:ءاسنلا) ةءاشي

 .سكعلا ىلعو هل هللا رفغ دقف ةنجلا لخد نم نأ ةرورضلاب ملعن اننإف

 )١٤/ ٤۷٦ " عومجملا " يف هل ثحب يف ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق كلذلو

 مث." #هللا الإ هلإ ال لهآ مهو ديحوتلا لهأ الإ ةنجلا لخدي الو" " (۷۷ -

 الف هبذعي ال هنأ امكو ةلوسر هيلإ ثعبي ىتح ادحأ هللا بذعي ال نكلو" :لاق

 ةدابع نع ربكتسم الو كرشم اهلخدي الو ءةنمؤم ةملسم سفن الإ ةنجلا لخدي

 هبر الب
 .٠



 ريغ يف كلذب حرص نمم وه لب ؛ميقلا نبا ىلع ىفخي ال امم اذه لثمو :تلق

 ءاودلا نع لأس نمل يفاكلا باوجلا " يف ًالثم لوقي وهف «هبتك نم عضوم ام

 ."كرشم لك ىلع ةنجلا مرح هللا نإ" 0 ص)." يفاشلا

 لهآ نأ كلوقي نم لوق )١79/5 -17١( " يداحلا " يف ىكح امل هنإ لب

 هلطبأ :نورخآ مهفلخيو ءاهنم نوجرخي مث «دودحم تقو ىلإ اهيف نوبذعي رانلا

 ةبآ اهرخآ ناكو ءاهنم رانلا لهآ جورخ مدع يف ةحيرص اهلك اهقاس ثابآ ةدعب

 لاق .#طايخلا مس يف لمجلا جلي ىتح ةنجلا نولخدي الوإ# :ةمدقتملا فارعألا

 " ةنجلا مهلو خد ةلاحتسا نع رابخإلا يف نوكيام غلبأاذهو" :اهبقع

 رافكلا نأب لوقلا ىلإ ليمي ميقلا نبا نأ انراهظتسا نم قبس ام حصي فيك ذئنيحو

 ؟باذعلا دعب ةنجلا نولخدي

 :نيهجو ىلع باوجلا نم ينهذ يف رودي يذلاو

 يذلا وهف هطابنتساب هيلإ لصو ام يفاني همالك حيرص نأ :لاقي نأ امإ :لوألا

 .يلإ بحألا وهو هيلإ هتبسنو هيلع دامتعالا يغبني

 ديري امنإف طبنتسملا امأو «ليحتسملا وه اذهف ؛رانلا نم هجورخ دعب ةنجلا رفاكلا

 .راثلا ءانف دعب ةئجلا لوخد هب

 رافكلا باذع ءاهتنا نيب هقيرفت نم برغأب سيلف ءًابيرغادب نإو عمجلا اذهو

 لوأتيو لوجيو لوصبو «هيف لداجيو «هدنع عقاو لب زئاج رمأ اذهف رانلا ءانفب

 ءارهآلاو عدبلا لهأ نع امنإو هنع هفرعن ال امم ؛هل ةفلاخملا ةحيرصلا صوصنلا

۷۲ 
 ہا



 اذه ريغبو «مهتلالض نع فشكلاو «مهيلع درلا يف هخيشو وه هتايح ىضق نيذلا

 يداحلا " يف هلوق ىلإ رظناف «هيفلاخم ىلع هدر يف همالك مهفي نأ نكمي ال عمجلا

(A0 /5(" 

 يف نإف ءاهئانف مدعو رانلا ءاقب ىلع نآرقلا ةلالد وهو يناثلا قيرطلا امأو "

 نيدلاخ رافكلا نأ :نآرقلا هيلع لد يذلا معن ؟كلذ ىلع لدي دحاو ليلد نآرقلا

 دروم اذه سيلو . ..و . . .و . . .و اهنم نيجراخ ريغ مهنأو دبألا ىلإ رانلا يف

 :لاق . ءانفلا هيلع بتك امم وأ ةيدبأ رانلا له هنأ وهو رخآ رمأ يف عازنلا امنإو عازنلا

 ىضقي الو اهباذع نم «مهنع رتفي ال#و اهنم نوجرخي ال رافكلا نوك امأو"

 ملف #طايخلا مس يف ليمجلا جلي ىتح ةنجلا نولخدي الو## «اوتوميف مهيلع

 ةنسلا لهأ الو نوعباتلاو ةياحصلا كلذ يف فلتخي

 الو ةيقاب تماد ام باذعلا راد يف مهدولخ يضتقت اهلاثمأو صوصنلا هذهف

 ."ةتبلا اهئاقب عم اهنم نوجرخپ

 يف امك ةنجلا نولخدي ال مهنأ ىلع مهدعب نمو ةباحصلا قافتا هلقن لمأتف

 "لمحي الإ ام ًاموي ةنجلا نولخدي مهنأ ىلإ هليم عم قفتي ال هنإف :ةميركلا ةيآلا

 ىلع تبثملا لوخدلاو «رانلا نم مهجورخب نورقم لوخد ىلع يفنملا لوخدلا

 قايس يف احيرص نوكي داكي ىنعملا اذهو ءانركذ امك ؛رانلا ءانف دعب مهلوخد

 ةيفانلا ثايآلا دعب لاق هنإف "٠ ليلعلا ءافش " هباتك يف قيرطلا هذه ىلع همالك

 ال قيرطلا هذهو" 75١(: ص) لاق ةنجلا مهلوخدل ةيفانلا ةيآلا اهيف امب ةمدقتملا

 .[هنم] .(۱۱۸ ص) اهنم نطاوم يف هيلع درو مالكلا اذه هللا همحر فلؤملا صخل دقو (1)

 . لمحي [نأ] الإ :اهباوص لعلو ءاذك (9)
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 لدي ام اهيف نيأف ءاهيف مهف ةيقاب تماد ام اهنأ ىلع لدي امنإو «هوركذ ام ىلع لدت
 " ؟اهئانف مدع ىلع

 يفن ىلع ةروكذملا ةيآلا يف اضيأ ليلدلا نيأو :لوقي نأ ديري هنأكف :تلق

 ضيضح ىلإو «هلهأب ليوأتلا لعفي ام هللا ناحبس ايف ؟رانلا ءانف دعب ةنجلا مهلوخد

 ةيدبأ ركني نأ ميقلا نبال نكمي فيك :كبرب يل لقف الإو «هيف هب نووهي قيحس
 ؛عشبلا ليوأتلا كاذب هثبشت الول ًاقلطم ةنجلا مهلوخد مدعو اهيف اهلهأ ءاقبب رانلا

 نم ًاريثك مهلوأتل ةرعاشألاو ةلزتعملا نم مالكلا ءاملعل هتبراحمب فورعملا وهو

 موي هئيجمو «ءامسلا ىلإ هلوزنو «هشرع ىلع هللا ءاوتساك «تافصلا ثيداحأو تايآ

 نم ريثك هب لاق دقف ءهليوأت نم رسيأ وه يذلا ليوأتلا نم كلذ ريغو ءةمايقلا

 الو «فلسلا نم ال مهتم دحأ هب لقي ملف هليوأت امأو «فلسلل افالخ نيرخأتملا

 يذلا همامإ لوقب مزتلي نأ هيلع بجاولا نم ناك دقلو ؛هخيشل ًاديلقت الإ فلخلا نم

 :يفلس لكل ًاحصان لاق

 ." مامإ اهيف كل سيل ةلأسم يف مكلتت نأ كايإ "

 .'" ؟لقي مل ام لوقأ فيك" :لوقي ةنحملا يف ناكو

 نبال نيابتلا دشأ نينيابتم نيفقوم ىري نأ لمأتملا ثحابلا هل هبنتي امم نإو

 نبا هل رصتناو رانلا ءانفب لوقلا ىلإ لام يذلا تقولا يف هنإف ؛ىلاعت هللا همحر ةيميت

 " يداحلا " يف دقع دق هسفن ميقلا نبا ىرن «فلكتملا بيرغلا راصتنالا كاذ ميقلا

 نمو ءاهعوضوم ثيح نم ريثكب هذه نم نوهأ يه ىرخأ ةلأسم يف باوبأ ةتس
 يه له اهنم طبهأ يتلا مالسلا هيلع مدآ ةنج :يهو الآ اهيف ءاملعلا فالتخا ثيح

 .[هنم] . )1١/ 89٠0-941 " ىواتفلا عومجم " يف ةيميت نبا مالسإلا خيش هركذ )١(
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 اهيف سفنلا لاطأ ءاملعلل نيلوق ىلع ؟اهريغ مأ نوقتملا اهب دعو يتلا دلخلا ةنج

 نأ نم مغرلا ىلعو هيلع امو هل امو ءامهنم لك ةجح ركذو (80- ٤۳ ص) ًادج

 نبا هاكح امك «ةئييع نباو ءهباحصأو ةفيئح ابأ داخلا ةنج تسيل اهنأب نيلئاقلا نم

 كلذ نم مغرلا ىلع :(54- 58 ص) عبارلا بابلا رخآ يف وه هيلإ لامو «ميقلا

 :هيواتف ضعب يف لوقي ةدشو ةحارص لكب هدري ةيميت نبا مالسإلا خيش ىرن

 ةنج يه ةعامجلاو ةنسلا لهأو ةمآلا فلس دنع هتجوزو مدآ اهنكسأ يتلا ةنجلاو"

 نم وهف كلذ ريغ وأ ةدج ضرأب وأ دنهلا ضرأب ضرألا يف اهنإ لاق نمو ءدلخلا

 نم هلوقي نم هلوقي اذه نإف «نيعدتبملا مهناوخإ نم وأ «نيدحلملاو ةفسلفتملا
 ." ةلزتعملاو ةفسلفتملا

 ناك ايأ رانلا ءانفب لاق نم دشألا درلا اذه لثمب قحألا ناك سيلأ :لوقأف

 امك ءاهل ةقيقح ال ةيمهو هتلدأ نألو ؛ةلزتعملا الو ىتح دحأ هب لقي مل هنأل ؛لئاقلا

 ةهبش عدي ال ثيحب ًانايبت اهنالطب نيبيو ًاليصفت كلذ يف لوقلا فلؤملا لصفيس
 .ًايوس هيلع يشمي ميقتسملا طارصلا ىلإ هداعأ الإ اهب ًارثأتم الو ءاهب حاطأ الإ

 اريخ هللا هازج فلؤملا رأ مل هللا همحر ميقلا نبا اهدروأ ىرخأ ةهبش كانه نأ ريغ

 ينمهلي نأ ىلاعت هنم ًايجار ؛يل ودبي امب اهيلع درأل اهركذأ نأ يل دب الف اهل ضرعت
 ")۲۲١/۲(: يداحلا" يف لاق . أطخلا نم ينمصعيو باوصلا

 ال يدبأ هنأو هل ءاهتنا ال رانلا باذع نأب ًاحيرص هناحبس هنم ربخلا ءاج ول "

 ديعولا امأو «هدعو فلخي ال ىلاعت هللاو «هناحبس هنم ًاديعو كلذ ناكل ؛هل عاطقنا

 كرايت برلا حدمب زواجتو ءوفعو مرك هفالخإ نأ :مهلك ةنسلا لهآ بهذمف

 «هقح يفوتسي ال ميركلاو «هافوتسا ءاش نإو هكرت ءاش نإ هل قح هنإف ؛هيلع ىلاعتو

 فلخي ال هنأب عضوم ريغ يف هباتك يف هناحبس حرص دقو «نيمركألا مركأب فكيف
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 نع. . . . ىلعيوبأ ىور دقو هديعو فلخي ال دحاو عضوم يف لقي ملو هدعو

 وهف ًاباوث لمع ىلع هللا هدعو نم " :لاق او هللا لوسر نأ هنع هللا يضر سنأ

 ." رايخلاب هيف وهف ًاباقع لمع ىلع هدعوأ نمو «هزجنم

 :ناعتسملا هللابو لوقأو

 يعاد الف مدقت امك اهباذعو رانلا ةيدبأب ٌةنسو ًاباتك رابخألا تءاج دق :ًالوأ

 امك «لطاب لب دودرم كلذ فالخ يف هللا همحر ميقلا نبا هب ثبشت امو ؛ةداعإلل

 .ىلاعت هللا همحر فلؤملا نم هح رش يتأي

 هملعأ ال هديعول هللا فالخإ زاوج مهلك ةئسلا لهآ بهذم نأ :هركذ ام :ًايناث

 ةلزتعملاو ةئجرملا نيب فورعملا فالخلا مالسإلا خيش ثحب دقو :قالطإلا اذهب

 ضعب يف هفالخب حرص لب "اذه ركذي ملف یتش تابسانم يف ديعولاو دعولا يف

 رانلا نيدحوملا ضعب لوخد يف هريغو ةعافشلا ثيدح ركذ نأ دعب هنإف ءنطاوملا

 :(195/15) :لاق اهنم مهجورخو

 رانلا ًادحأ ديحوتلا لهآ نم هللا لخدي ال نأ زوجي " :لوقي نم ىلع در هيفو "
 ." . . . ةعيشلاو ةتجرملا نم ةفئاط هلوقي امك "

 ربكألا فالخإلا زوجي فيكف ؛نيدحوملا قح يف فالخإلا اذه زجي ملاذإف

 ؟نيكرشملا قح يف وه يذلا

 ." هديعو فلخي ال :دحاو عضوم يف لقي ملو " :ًاثلاث

 )١( ديعلاو دعولا - نيدحوملا ةاصع ماكحأ " " ىواتفلا عومجم سرهف " رظنا " )١/ ۱۳۷ -

 .[هنم].( ١1١8
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 لاق## (۲۹ - ۲۷ :ىف) يف ىلاعت هلوق - هنعو انع هللا افع - هتاف دق :لوقأ

 تمدق دقو يذل اومصتخت ال لاق . ديعب لالض يف ناك نكلو هتيغطأ ام انبر ةنيرق

 .«ديبعلل مالظب انآ امو يدل لوقلا لدبي ام . ديعولاب مكيلإ

 اذهو " )548/١5(: هبقع هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق اذهلو

 نولئاقلا هب جتحا امم اذهو «لدبي ال هديعو نأو ءًاضيأ هديعو يف قداص هنأ يضتقي

 «عضوملا اذه ريغ يف مهيلع انملكت دقو «رانلا نم نوجرخي ال ةلملا قاسف نأب

 ام :هلوق نإف زئاج ديعولا فالخإ نأ :لوقي نم باوج فعضي ةيآلا "هذه نكل
 ال هديعو نأ ىلع ليلد «ديعولاب مكيلإ تمدق دقوإ# :هلوق دعب يدل لوقلا لدبي
 ."هدعو لدبي ال امك لدبي

 ثيداحألا " يف هتينب تنك امك فيعض هدانسإ روكذملا سنأ ثيدح :اًعبار

 نأ رغفي ال هللا نإ] :ىلاعت هلوق ىنعمب وهف هتوبث ضرف ىلعو (7؟ 5719 " ةحيحصلا

 نأ :يأ ءثيداحألا نم اهانعم يفامو [ءاشي نمل كلذ نودام رفغيو هب كرشي

 هذهب ةرفغملا نم نونثتسم ءالؤهف ؛نيكرشملا يف سيلو نيدحوملا يف ثيدحلا

 .اهريغو ةيآلا

 " قلخلا ىلع قحلا راثيإ " يف هلوقب يناميلا ىضترملا ةمالعلا راشأ اذه ىلإو

 امم اذهو . " هيف ىنثتسا نوكي نأ الإ ديعولا فلخي ال هللا نأ قحلاو" :(۳۸۹ ص)

 :لاق هنإف ۳۷١( /5؟ 5) " ىواتفلا عومجم " يف هسفن ةيميت نبا لوق هب رعشي

 امإ كلذ عفدت عناومل هبجوم فلختي دقو «ببسلا اهيف ركذي ديعولا ثيداحأو"

 عيفش ةعافشب امإو «ةرفكم بئاصمب امإو ؛ةيحام تانسحب امإو «ةلوبقم ةبوتب

 .هذهب :اهباوص لعلو ءاذك )١(
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 نودام رفغيو هب كرشي نأ رفغيال# هنإف هترفغمو هتمحرو هللا لضفب امإو ؛عاطم

 .«ءاشي نمل كلذ

 فالخإلا نأ نيبيو هديقي وهو :ميقلا نبا مالكل ليصفتلاك هللا همحر هتم اذهف

 ال هللا نإف ةهادب كرشلا اهنم سيلو عناوملا كلت نم «عنامل نوكي امنإ ديعولل

 لهأل هوزعيو هيعدي امم ضعب يف ميقلا نبا أطخ كل نيبتي اذه يف لمأتف

 لوأتي نأ ىلع هلمحت «هدنع ةهبش راثم كلذ نوكيف ءطرش وأ ديق نود ةنسلا

 يف عقيف «ةعامجلاو ةنسلا لهآ هيلع امع كلذب جرخيف «ةلالدلا ةعطاقلا صوصنلا

 .رعشي الو يردي ال ثيح نم أطخلا

 ةريطخلا ةلأسملا هذه يف همالكي رارتغالاب درفني نأ اقح بيجعلا نم نإو

 يف هلالقتسا نم هنع ملعت امل ؛ىلاعت هللا همحر اضر ديشر دمحم ديسلا ةمالعلا

 ىلع انفقو نم لك نود هيلع هعبات كلذ عم هنإف ؛ديلقتلاو دومجلا نع هدعبو ؛مهفلا

 امهريغو ًانباو يأ يسولآلا لاثمأ هوعباتي ملو هيلع اوفقو نيذلا نيققحملا نم همالك

 يداح " نم هلوط ىلع ميقلا نبا مالك ديشر ديسلا لقن دقف «هركذ قبس نمم
 يف لصف " تحت (44 - 54 ص ۸ ج) (ماعنآلا) ةروس ريسفت يف " حاورألا

 امنإو" :هلوقب هب هباجعإ نع ًاحصفم همتخو " اهباذعو رانلا ةيدبأ يف فالخلا
 مهأ رخآ رمألو ءاهب انهون يتلا قئاقحلا نم هنمضت امل هلوط ىلع هصنب هاندروأ

 لك لهأ لوق نيدلا ىلع ممألا عيمج نم سانلا تاهبش ىوقأ نأ ملعن اننأ وهو

 ًاباذع نوبذعي رشبلا رثكأو مهدحو نوجانلا مه مهنأ ةروهشملا نايدآلا نم نيد

 نورقلاو باقحألا نم ةرركملا فولألا فولأ رمت لب ءًأدبأ يهتني ال ًامئاد ًاديدش

 ىلاعت هللا نإ :مهنم نيملسملا اميس الو مهلوق عم ءادادتماو ةوقو ةدش الإ دادزيالو
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 ًءازج الإ تسيل ديحولا اهدلوب موؤرلا فوطعلا مألا ةمحر نإو «نيمحارلا محرأ

 ةهبش ليزي نأب ريدج ثحبلا اذهو ءيش لك تعسو يتلا هللا ةمحر نم ًاريغص

 نيجار ؛هيهنو هرمأل نينعذم ىلاعت هللا نيد ىلإ مهنم نودعتسملا عجريف ءالؤه
 .'" هردق نوملعي ال مهنأل ؛هتمكح هيضتقت يذلا هباقع نيفئاخ هتمحر

 ةلأسملا هذه يف لصألا نآل «عقاولا يف هل ةقيقح ال لايخ مالكلا اذه :تلق

 نمحرلا نع انءاج امب ناميإلا وه امنإ ةيبيغلا ةيداقتعالا لئاسملا نم اهريغو

 نونمؤي نيذلا . نيقتملل ىده# :ميركلا نآرقلا يف لاق امكءميكحلا ميلعلا ميحرلا

 .#بيغلاب

 نم ىلاعت هب ربخأ امب نمؤي مل نمف «كلقع نع باغام لكب ناميإلا وهو
 غلبي باقعب نمؤي نلف هلبقي مل هلقع نأل ؛”"”نيدباعلا دبأ رانلا يف نيرفاكلا دولخ

 ىلع ولو ؛#اباقحأ اهيف نيثبالإ# ةيآ لثم يف نيملاعلا بر هب ربخأ نينسلا تائم
 ةليوطلا ةدملا هذه مهثبل نأ ذإ ! "هردق نوملعي ال " ًايهتنم ” 'دمأ هل نأ ضارتفا

 نأ دحأ دارأ ولف «ةفعاضم ًافاعضأ نيرفاك هوضق يذلا مهرمع ةدم ىلع ديزت يتلا

 قيرط نم الإ مهللا ؛ًادبأ مهعم ةجيتن ىلإ لصي نلف هللا نم لدع اهنأو اهب مهعنقي
 .هلوسرو هللاب ناميإلا

 عانقإ دحأ لواحي نأ ؛لالضلا نم لب ثبعلا نمف كلذك رمألا ناك اذإو

 ديشر ديسلا نأ عم (7/١04ج) " رانملا ريسفت رصتخم " ىلع قيلعتلا يف باوصلا ىلإ انرشأ دقو )١(

 خيشلا تاقيلعتو «رانملا رصتخم دئاوف ىلع كلدي اذهو هيف لسرتسي مل - هللا همحر - اضر

 .[هنم] يمالسإلا بتكملا . تاعوبطم نم وهو «هتعجارمب تمق دقو «ناعنك دمحم

 .نيدبآلا :اهباوصو ءاذك (؟)

 .ًادمأ :اهباوصو ءاذك (۳)

 مك



 درجملا لقعلا قيرط نم دئاقعلا نم هيف ءاج ام ضعبب نيدلا لصأ يف نيكرشملا

 ليبس نم سيل هنإف «نارسخلا الإ مهعم رمثي ال هنوك عم اذه نإف «ناميإلا نع

 لوأت ىلإ مهلمح يذلا «مالكلا ملعو ةفسلفلاب نيرثأتملا ليبس وه لب «نينمؤملا

 نم مهلاثمأ ءاوهأو «مهلوقع عم بسانتي امب اهريسفتو «تافصلا ثيداحأو تابآ

 ةرارق يف وه ناك نإو «نيرخآلا عانقإل مهضعب كلذ لعف امبرو «ناميإلا ءافعض

 اذه نم اضر ديشر ديسلا مالك نوكي نأ نكمي لهف ءليوأتلا كلذب نمؤي ال هسفن

 ؟ليبسلا ءاوس نع لض نم داشرإ ةيغب «ليبقلا

 نيئس ضعب ذئم برغملا ىلإ يرافسأ ضعب يف ًالضاف الجر تيقل تنك دقق

 اذإو كانه ةيفلسلا ةوعدلا يف ثحبلا رادو «هراد يف هترزف ةديقعلا يفلس هنأ رهظي

 تافصلا تايآ ليوأت نم اهيلإ سانلا بيرقت ليبس يف ًاعنام یری ال هنأب حرصي هب
 .نيفلاخملا عانقإل اهثيداحأو

 صنلل ىنعم مهيلإ مدقت فيك ذإ ؟اذه نوكي نأ نكمي فيك ًابجع :هل تلقف

 تمدق دقو يفلسلا كبهذم ىلإ هتوعد دق نوكت فيك مث ءآلوأ هفالخب نمؤت تنأ

 :لاق نم لوق باب نم اذه نوكي نأ هاشخأ ام ىشخأ نإ ؟يفلخلا ينعملا هيلإ

 ."ءادلا يه تناك يتلاب ينوادو"

 يناعنصلا ريمألل ةعفانلا ةلاسرلا هذهل يتسارد نم تجرخ دقل :لوقأ اًماتخو

 :ةينآلا رعلاب ىلاعت هللا همحر

 انم ام " :ةمئألا نم عمج نع روثأملا لوقلاب ًائيقيو ًاناميإ تددزا يننأ :ىلوألا

 هب تلز ةيميت نبا مالسإلا خيش اذهف . ''”ةكللي يبنلا الإ هيلع درو در الإ دحأ نم

 .[هنم] . (ةرشاعلا ةعبطلا - ۲۷ - ۲١ ص) " ص يبنلا ةالص ةفص " رظنا )١(

 ۸۹ ا
 يا



 ةلز ملاعلا ةلز " :اولاق انه نمو هيلع ليلدلا ماق الو هيلإ قبسي مل ًالوق لاقف مدقلا

 هتلزب انللزل «همامإ ديلقتب دلقم لك يلتبا امك هديلقتب نيلتبم انك انن ولف "ملاعلا

 ." لاجرلا فرعت قحلا فرعا «لجرلاب فرعي ال قحلا " :اولاق كلذلو

 .هللا اناده نأ الول يدتهنل انك امو اذهل اناده يذلا هلل دمحلاف

 نييمالسإلا باتكلا نم ريثك مويلا اهقلطي يتلا ةفارخلا نالطب :ةيناثلا

 يف فالخلا نأ :ةيميت نبا مالسإلا خيش نولي نم ضعب مهيفو نيرصاعملا

 .لوصألا يف سيلو عورفلا

 هدرل هيلع نيدقاحلا ؛هلضفو مالسإلا خيش ملعل نيدحاجلا ضعب عراسي دقو

 باتكلا عابتال ةوعدلا يف هصالخإل هل نيضغبملا ةعدتبملاو ءاوهألا لهأ ىلع

 نيفلاخملا هلاثمأو ةيميت نبا نم لوصألا يف فالخلا امنإ :لوقيف «ةنسلاو

 .كمامأ لاثملاو ءروهمجلل

 هيلع نيرصملا نم نوكي امنإ مومذملا فالخلا نإف ؛هللاو تبذك : لوقأف

 هل نيبت ام دعب نم لوسرلا ققاشي نمو# :ىلاعت هلوق يف امك قحلا مهل نيبت امدعب

 ليلدب «هعون ناك امهم أطخلا ىلع رارصإلاب ًاموي فرعُي مل هللا همحر خيشلاو

 قبس اميف انركذ دقو «قحلا هل نيبت امدعب اهيلع ناك يتلا هئارآ نم ريثك نع هعوجر

 ءاش نإ هل هللا اهرفغي كش الب هنم ةلز يهف ةلأسملا هذه يف هفالخ امأو ءاهنم جذامن

 نجس يف يفوت ىتح ؛هتايح نم قمر رخآ ىلإ هللا ليبس يف هداهج هافک «ىلاعت هللا

 قبس يتلا بابسألا نم كلذ ريغلو «هبتكو هتذمالتو هلهأ نع ًاديعب ًامولظم قشمد

 .اهنع ثدحتلا



 ىلع نورصي نيذلا «نيدلقملا كئلوأ نم وه امنإ :ًاقح مومذملا فالخلاو

 :ةرشايم إو هللا وسر يدهب ءادتهالا نع ضارعإلاو ؛ديلقتلاب نيدتلا

 هنأب هل ةداهشلا مزاول نم وه يذلا «هاوس نود هدحو هعابتا يف هل صالخإلاو

 يف رشبلا نم دحأ كلذ يف هكراشي ال ًالالقتسا هتعاطب انرمأ دقو واو هللا لوسر

 دلقملا هيلع يذلا اذه نم رش فالخ يأف «ىلاعتو كرابت هللا تايآ نم ةيآ ام ريغ

 اهعمسي مل نأك اربكتسم رصي مث هيلع ىلتت هللا تايآ عمسيإ# لظي يذلا اذه

 ًالوصأ - فسألا عم - ةعقاو ةقيقح فالخلاف (۸:ةيئاجلا)€ميلأ باذعب اهرشبف

 اولواحي نأ ملعلا لهأ ىلع بجي امنإو ءاهب اضرلا وأ اهلهاجت زوجي الف ءاعورفو

 وهو دحاو ءيشب الإ كلذ ىلإ ليبس الو ؛ةعاطتسالا ردق هليلقت رصمو رطق لك يف

 متعزانت نإف# :ىلاعت هلوق حيرص وه امك فالخ لك يف ةنسلاو باتكلا ميكحت

 ريخ كلذ رخآلا مويلاو هللاب نونمؤت متنك نإ لوسرلاو هللا ىلإ هودرف ءيش يف
 .«اليوأت نسحأو

 ةديدعلا ةلثمألا ىلإ فاضي اديدج الثم ةساردلا هذه يف تدجو دقل :ةئلاثلا

 ةعوضوملاو ةفيعضلا ثيداحألا ةلسلس " يباتك يف اهيلإ ريشأ لازأ الو تنك يتلا

 ًاريثك فرصت اهنأ ةئيسلا اهراثآ نم نأل ؛ًاريذحتو ًاحصن " ةمألا يف ءيشلا اهرثأو

 هيف مه اميف حيحصلا مكحلا ينبت نع مهريغ نع ًالضف ءاهقفلاو ءاملعلا نم

 باتكلا يف صوصن وأ صنل هتضراعم نوكت دقو ؛ماكحألاو دئاقعلا نم نوفلتخم

 يف طروتلا باب ميقلا نباو ةيميت نبال حتف يذلا نأ تدجو دقف ؛ةحيحصلا ةنسلاو

 ثيداحألاو ةباحصلا ضعب نع ةيورملا راثآلا ضعب وه امنإ رانلا ءانفب لوقلا

 ...اهديناسأ حصت ال اهلج ةعوفرملا

 .(۷٤-۹ص)" راتسألا عفر قيقحت ةمدقم"

 ہا
AY 



 رافكلا ران ءاقبو ةاصعلا ران ءانف باب /]

 :[ مامإلا لاق]

 يه ىلوألاف ؛ىنفت ال ًادبأ ىقبت رانو ىنفت ران :ناران ةرخآلا يف رانلا نأ ملعا

 ةصالخ اذه «نيكرشملاو رافكلا ران ىرخألاو «نيملسملا نم نيبئذملا ةاصعلا ران

 عمتجت هبو «هيف بير ال يذلا قحلا وهو " بيصلا لباولا " يف ميقلا نبا هررح ام
 ءافش " يف ميقلا نباو ء[ةيواحطلا حراش يأ] انه حراشلا هركذ امب رتغت الف «ةلدألا

 «كلذ اينبتي مل امهنإف ؛هتصخل يذلا اذه يفاني دق امم " حاورألا يداح "و " ليلعلا

 لاق امك ىلاعت هللاو ؛نيرفاكلا ران ءانف ىلع لدي حيحص حيرص ليلد يأ هيف سیلو

 لاق (48 :رجحلا)# نيجرخمب اهنم مهامو بصن اهيف مهسمي ال# :ةنجلا لهآ يف

 رمع نع يورامو . (157 :ةرقبلا«رانلا نم نيجراخب مه امو# :نيرفاكلا يف هلثم

 [ةيواحطلا حرش يأ] " حرشلا " ىلع يقيلعت يف هتنيب امك هدانسإ حصي ال هريغو

 .هينتف. (501/- 55) يناثلا دلجملا " ةفيعضلا ثيداحألا " يف مث

 ۸١-۸۷(. ص)" ةيواحطلا نتم ىلع قيلعتلا"

 ؟رانلا ءانفب ميقلا نباو ةيميت نبا لوقي له باب[ 7 ؟]

 هللا امهمحر ميقلا نبا هذيملتو مالسإلا خيش نأ ملعن اننأ وه لاؤسلا :لاؤس

 ءراتلا ءانف ةلأسم اميسال ترشتنا ينعي ةلأسم يف اوطقسي نأ نم ٌلَجَأ ينعي ىلاعت

 باوج ديرأ ؟فيك مآ اهنع عجارت مآ مهبتك يف تحص ىوعدلا هذه حيحص لهف

 ؟رمألا اذه ىف

 ملعل ًاردقم تنك اذإ كنظأو «ةيميت نبا تالز نم ةلز رانلا ءانفب لوقلا :خيشلا

 هنأب كل انلق ام اذإ هب رفكت ال فوس كنأ ؛هحالصو هملعو هصخشل لب ةيميت نبا

 عمد



 .معن :ةلخادم

 الو لب عباتي نأ يغبني ال ةلز هذهو «كلذ لاق دق رانلا ءانفب هلوق ءاتسح :خيشلا

 مالك نم نظلا اذه ينءاج امنإو -!هبتنا- ينظ ءاهنع عجو هنأ ينظو ءاهيف دلقي نأ

 .هماكحأو هئارآو خيشلا لاوقأل يتعباتم نم نظأ ينأل ؛ةيزوجلا ميقلا نبا هذيملتل

 :هلظ نم هخيشل لاقي امك عبتأ ذيملتلا نأ ًاضيأ هذيملت نم ءايشألا هذهل يتعباتمو

 نبا نأل ؛كلذ هل قحو «ةيميت نبا فلاخي ميقلا نبا دجن املقف ؟انه ىلإ موهفم

 «بيطلا ملكلا يف بيصلا لباولا» هباتك يف ركذ ةيزوجلا ميقلا نبا تيأر املف

 «ىقبت رانو ىنفت رانف ناران رانلا :لوقي هيف كوكشم اذهو «بيطلا ملكلا حرش» وأ

 يذلا ةيميت نبا يأر وه ميقلا نبا هب حرص يذلا اذه نوكي نأ نكمم ًاذإف ءرافكلا

 امنإ هملق نم وأ همالك نم ريخألا اذه ةيميت نبا يأر ىلع انفقو ام نكل «هيلإ ىهتنا

 .هللا همحر ةيزوجلا ميقلا نبا هذيملت ملقب اندجو

 هل لثمتي نأ بحأ نما :ثيدح ...ءدج ةريثكو ةريثك ةلثمأ ىنعي هلاذهو

 .«راتلا نم هدعقم أ وتلف ًامايق ساتلا

 نم ثيدحلا اذه ةبسانمب ديج مالك هل «ىواتفلا ةع ومجم» ها واتف يف ةيميت نبا

 نم نكي مل هنأ :لوقي وه ديجلا مالكلا :ىرخأ ةهج نم ديج ريغ مالك هلو ةهج

 مايق مداقلل مهضعب موقي نأ نيدشارلا ءافلخلا ةداع نم الو حلاصلا فلسلا ةداع

 )١( "ةحيحصلا" )۲٦۲۷/۱(.

At 
 ہا



 نأ فلخلا ىلع يغبني :لوقي وهف كلذلو مهتداع نم اذه نكي مل :ميظعتو ماركإ

 .ةلأسملا هذه كلذ نمو ءيش لك يف فلسلاب يدتقي

 وج يف شيعي ملسملا ناك اذإ نكل :لوقي هتمكحو ههقف نم اذهو ينثتسي مث

 ول ءالثم خيش لخد لجر «مالكلا اذهب ينعأ مايق يأ متمهفو مايقلا اذه سانلا داتعا

 اذهو ءًاميظعتو ًاماركإ هل موقيس مكضعب نأ كش ال ريبك خيش نآلا انيلع لخد

 .ةيماشلا دالبلا رثكأ يف دوجوم

 لثم اوداتعا وج يف ملسملا ناك اذإ نكل :مايقلا مدع ةئسلا :ةيميت نبا لوقيف

 نم ءيش لخادلا وأ نيرضاحلا سفن يف عقي نأ ىشخي مقي ملاذإو مايقلا اذه

 اذهو ؛مايقلا ةيميت نبا ىري انه «مقي مل يذلا سلاجلا اذه دض دقحلاو ضغبلا

 أطخلا «ةميظع ةيهقف هذه ةدعاق ءىرغصلاب ىربكلا ةدسفملا عفد باب يف لخاد

 نأ بحأ نما :مالسلا هيلع هلوقب دوصقملا وه مايقلا اذه سيل وه :لوقي ؟نيأ

 وه ثيدحلا اذهب دوصقملا نأل :لاق :«رانلا نم هدعقم ًأوبتيلف ًامايق سانلا هل لثمتي

 ءاج ام ةقيرط ىلع مايق مهلك ةيشاحلاو ءارزولاو سلاج كلملا ينعي دعاقلل مايقلا

 ملو هدضع يف مالسلا هيلع بيصأ امل يراصنألا هللا دبع نب رباج ثيدح يف

 نأ مهيلإ راشأف ًامايق هفلخ سانلا ىلصف ءأدعاق ىلصف ًامئاق رهظلا ةالص عطتسي

 اهئامظعب سراف لعف اولعفت نأ ًافنآ متدك» :مهل لاق ةالصلا دعب ءاوسلجف ءاوسلجا

 .نومئاق مهو دعاق كلملا ؛«(مهكولم سوؤر ىلع نوموقي

 ثيدحلا رخآ ىلإ ء(امايق هل سائلا لثمتي نأ هرس نم)» :ثيدح ةيميت نبا لاق

 اذإ أطخلا اذه ىلع ليلدلاو ءأطخ اذه ءسلاج وهو اوموقي نأ هب دوصقملا :لاق

 رماع نب هللا دبع نيلجر ىلع ةيواعم لخد ًافنآ اهتركذ يتلا ةصقلا يعم متركذت



 ًاسلاج ناك ام ةيواعم ؛مئاقلا ىهنف رخآلا مقي ملو لوألا ماق ريبزلا نب هللا دبعو

 هيلع ركنأف امهدحأ ماقف نيدعاق اوناك مهو لخد وه امامت سكعلا ىلعف ًادعاق

 .ثيدحلا اذهب

 ةيميت نبا هلاق ام ينعي دري هسفن مالكلا اذه لوقي ةيزوجلا ميقلا نبا تدجوف

 هذه نأل ىواتفلا يف باتكلا اذه بتك ةيميت نبا نأ هذه ةلاحلا نظأ انأف «هسفن

 تاطوطخملا فلتخم نم كلذب نسحأ دقو عماجلا اهعمج «هفيلأت تسيل ىواتفلا
 نايبلا اذه وأ ةيميث نبا نم باوجلا اذه نوكي نأ نكممف :هرخآ ىلإو لئاسرلاو

 .ينعي ةيملعلا هتأشن لوأ يف ناك ةيميت نبا نم

 أطخ ىنعملا اذه نأ نيب هتايح نم قمر رخآ ىلإ هبحاص ميقلا نبا هذيملت نكل

 حارشلا نم هريغ ًالثم كلذ ىلإ هقبس ءاذه يف عقو يذلا ةيميت نبا وه سيلو
 :ةياهنلا يف ًالثم ريثألا نبا مهنم ثيدحلا بيرغ ىلع نوملكتي نيذلاو ؛ثيدحلل
 رباج ثيدح ىلع ةيواعم ثيدح اولمحف «ثيدحلا فالخ اذه «دعاق وهو هرسف

 .ًامامت نافلتخي هلحم امهنم لكل امنیب

 ريسفتلا اذه رسف ةيميت نبا نأ ثيدحلا اذه يف لاثملا وه امك ًاذإ نكميف

 هخيش نم هذخأ هنأ ينظ ةبلغ يف انآ «باوصلا ريسفتلا هرسف ميقلا نبا هذيملت أطخلا

 ءانف ةلأسم يف كلذك «باوصلا ريسفتلا فالخب ثيدحلا خيشلا رسف نأ دعب ؟ىتم

 ران امأ ءقاسفلا نيملسملا ران يه ىنفت يتلا رانلا نأ نيبيو لّصَمُي ميقلا نباف «رانلا

 .ةميركلا تايآلا نم ريثك يف ءاج امك ًادبأ اهيف نيدلاخف رافكلا

 (01 1:17 8 /ه91) "رونلاو ىدهلا"

EAT 
 ہا



 رانلا ءانف يف ميقلا نبا لوق قيقحت باب 7/1

 ؟مكلوق امف ءرانلا ءانف"بيصلا لباولا" يف ميقلا نبا ركذ :لاؤس

 هركذ يذلا ليصفتلا وه هيلع دامتعالا يغبني يذلا :نالوق هل ميقلا نبا :خيشلا

 رانلاف ءنيملسملا قاسف اهيف بذعي رانو رافكلل راتف :ناران رانلا «بيصلا لباولا يف

 بتكو هبتك ضعب يف دجوي امو «ىنفت يتلا يه ىرخألا رانلاو «ىنفت ال ىلوألا

 ىلع كلذ لمح يغبني اًقلطم رانلا ءانفب لوقلا امهمالك رهاظ امم ةيميت نبا هخيش

 هيلع لاق امك ام اًموي نوجنيس مهنآل ؛نيملسملا قاسف اهلخدي يتلا رانلا ءانف

 دق يننأ ةصاخبو «هرهد نم اًموي هتعفن هللا الإ هلإ ال :لاق نم» :مالسلاو ةالصلا

 هيلإ بهذ ام تدكأ ءةحفص نيسمخلا وحن غلبت ةمدقم ' باتكلا اذهل تعضو

 نظلاو ةنسلاو باتكلا فلاخي لوق اذه رافكلا ران ءانف نأ نم هللا همحر يناعنصلا

 ةفلاخملا هذه لثم يف اعقي الأ ةيزوجلا ميق نبا هذيملتب مث ةيميت نب مالسإلا خيشب

 سيلو ةمألا هذه نم قاسفلا ران ىلع اهئانفب الاق يتلا راتلا لمح يغبتيف ةحيرصلا

 .رافكلا ران ىلع

 (54::0:ه؟ / ؟) "ةدج ىواتف"

[YA]؟مالسإلا خيش نع رانلا ءانفب لوقلا تبث له باب  

 ؟هنع ثبثي مل مأ مالسإلا خيش نع تبث رانلا ءانفب لوقلا له !خيش اي :لاؤس

 .ةيزوجلا ميقلا نبا هذيملت لعف امك هنع عجارت هلعلو هنع تبث ءال :خيشلا

 )٠٠:٠٠:١١/١( "ةنيدملا ثاءاقل"

 .يناعنصلل'"راثلا ءانفب نيلئاقلا ةلدأ لاطبإل راتسألا عفر " باتك ديري )١(
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 رانلا ءانف يف ميقلا نبا لوق لوح باب ]7

 :[مامإلا لاق]

 ران ناران رانلا :لوقي بيطلا ملكلا نم بيصلا لباولا يف مالك هل ميقلا نبا

 ءرافكلل يه ىنفت ال يتلا «نيملسملا ةاصعل يه ىنفت يتلا رائلا «ىقبت رانو ىنفت

 .ةلكشملا لحي اذهو

 تسيل ةاصعلا ران وه ميقلا نبا مالك يف دوصقملا :لوقن ينعي :ةلخادم

 ؟رافكلا ران

 يف اًحيرص ناك نإو :ينعي اًريخ هللا كازج مالكلا اذه نأ ىلع «معن :خيشلا

 هنأل ؛ينعي قيقد وهام لوألا قشلل ةبسنلابف ىنفت ال رافكلا ران نأ يناثلا قشلا

 رانلا نع ثدحتلا مهم سيل نكل ىقبت نأ زوجيف ؟ىنفت اهنأ كيردي ام :هل لاقيس

 مهضعبف ؟مهريصم ام اهنولخدي نيذلا :مهملا «ىنفت رانلا هذه نأ ليصفتلاب

 اذه ؛ىنفت اهنأ اهيف ناك يذلا رائلا ةيضقامأ .نوجرخي ال مهضعبو نوجرخي

 ؛ىنفت ال اهنأ :نيكرشملا ران يف هلوق همالك نم انمهي يذلا نحن نكل صنل جاتحي

 اوُدِيِعُأ ةع نا هْئِعاو جوت نأ اوُقاَرَأ لك :نآرقلا حيرص اذه نأل
 رخآ ىلإ (1؟9:ءاسنلا)«اًَدَبَأ ايف َنيِدِلاَخو ىنفتال يه اًذِإف (۲٠:ححلا)ا يف

 لهأ اي» دانم داني حبذي نأ دعبف «شبك ةروص يف توملا حبذ ثيدحو «صوصنلا

 عنمت ةعطاق صوصن هذه «توم الف دولخ رانلا لهآ ايو ءتوم الف دولخ ةئجلا

 .اهلهأ ءاتفو رانلا ءانفي لوقلا

 ران مالكلا نم ... ينعي مالكك اذهف ىنفت نينمؤملا ران نأ :لاقي نأ امأ

 نإف اهنولخدي نيذلا :لاقي نأ قحلاف الإو «ىنغت نينمؤملا رانو ىنفت ال نيكرشملا

 َمُك ءاًيِضْفَم اح كبَر لع َناَك اَعُدِراَو الإ ْمُكَنِم ْنِإَو# :ىلاعت لاق امك اًرافك اوناك

EAN ع 
 يا



r مهنم نكل ؛يه يه رانلا ۷١-۷۲( :ميرم)4 ينج اًهيف نيالا ُرَدَتَو اوا َنيِذَّلا يجن 

 ام توافتياذه جورخلاو ءاهنم جرخيو اهلخدي نم مهنمو ءاهيف ىقبيو اهلخدي نم

 ٠:۳٤:۹۳ ١( / ب۳۰ 0 "رونلا ةلحر"

 ؟رانلا ءانفب اضر ديشر دمحمو ميقلا نبا لوقي له باب | | 3]

 ؟رانلا ءانفب اضر ديشر دمحمو ميقلا نبا لوقي له باب :لئاسلا

 ءاذه امهدحأ :نالوق هلف ميقلا نبا امأ :ملعأ الف اضر ديشر دمحم امأ :خيشلا

 :ناران رانلا نأ ركذ دقف «"بيصلا لباولا" :هباتك يف هلصف يذلا وه :رخآلاو

 رانلاو ؛نينمؤملا نم نيبنذملا ران يه ىنفت يتلا رانلاف :ىقبت رانو «ىنفث ران

 .قحلا وه اذهو «نيرفاكلا ران يه ىنفت الو ىقبت يتلا

 2011 /۲۸) " -رثألا ةدج یواتف'"

 ءرانلا ءانف يف ميقلا نبا لوق ريرحت باب [ 711 ١

 ءاقبو نيدحوملا ةاصع ران ءانف ررقي "بيصلا لباولا" يف ميقلا نبا :لاؤسلا

 ؟ةلأسملا يف نالوق هل لهف ءنيكرشملا ران

 نع راتسألا عفر" باتكل يتمدقم يف هتلصف تنك امم كلذ «معن :باوجلا

 اذه ثحبي كانه وهف "حاورآلا يداح" هباتك يف وه "رانلا ءانغب لاق نم لوق نالطب

 ضعب انرشن دقو كلذك ةيميت نبا مالسإلا خيشو ءةلصفم ةروصب ثحبلا

 هنأك وه بيصلا لباولا يف ميقلا نبا لوق نكل ءًاقلطم رانلا ءانفب نالوقي تاروصملا
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 :لوقي هللا نآل ؛ىنفت ال نيكرشملا رانف «باوص وه ام ىلإ لوقلا كاذ نم دادترا

 نيكرشملا رائف (۲۲:ححلا) ا هيف اوُديِعَأ مَع ْنِماَْنِم وجرت ْنَأ اوُداَرَأ علك

 اهب رتغي نأ يغبني ال ةملك هذهو «كلذل ةياهن الو نيدبآلا دبأ ىلإ اهيف مهباذعو

 «ةيزوجلا ميقلا نباو ةيميت نبا نيخيشلا وأ خيشلا ملع نوردقي نيذلا نوملسملا

 نيب قرفي هنأ نم ةهبشلا وأ لاكشإلا عقدت يتلا ةملكلا هذه اندجو امنيح ةصاخبو

 يهف نيكرشملا ران امأ «ىنفت يتلا يه ةاصعلا رانف نيكرشملا ران نيبو ةاصعلا ران

 .نينمؤملا ميعن ىقبي امك ىقبت

 .ىنفت نيدحوملا ران نإ باوصلا لوقلا اذه ًاذإ :ةلخادم

 .معن .ًادبأ دحوم رانلا يف دلخي ال هنأل دب ال ؛ًاعبط :خيشلا

 6001:09:59 /۱۸۸)"رودلاو ىدهلا"

 رانلا ءانفب لوقلل هنع هللا يضر رمع ةبسن أطخ نايب باب 73

 «جلاع لمر ردقك رانلا يف رانلا لهآ ثبل ول» :لاق هنأ «هنع هللا يضر رمع نع

 .(هيف نوجر خي تقو كلذ ىلع مهل ناكل

 :[لاق مث هأطخ اًنيبم هل ميقلا نبا حيحصت ركذو مامإلا هفعض]

 يضر رمع نع رثألا اذه لثمل هحيحصتب هنإف هل رفغو ميقلا نبا هللا حماس

 .مهلالض دييأت ىلإ هيف نوؤجلي ةلاضلا قرفلا ضعبل ًاريبك ًاباب حتفي هنع هللا
 . رافكلا باذع ءاهتتاو «رانلا ءانفب لوقلا ' مهلالخ نم نإف «ةينايداقلاك

 .(179 ص)" ةيواحطلا ةديقعلا حرش قيقحت "

 )١( مهتادقتعمو مهلاصخخ :يأ .

 ا ء4
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 رانلا ءاقب ىلع ةلدألا نم باب 1

 .#ميِقُم ٌباَّذَع مهول :هلوق : يع عوار لا ني لل س

 ايف َنيِدِلاَخ» .4َبَدَع الإ ْمُكَديِرَت لَكَ . 4َنوُسِلْيُم هيف ْمُهَو ْمُهْنَع ريال
 َنوُلَخْدَي الو .4راتلا نم نب َنيِجراَحب مهار ربا اك دبا

 ْمُهْنَع فت اَلَو اووي ْمِهْيَلَع ىي دب ل ٠ « طايل مس يف لمحل ا جلي ىَّتَع د ةا

 . ًامزال ًاميقم يأ امار ناگ اَئاَذَع نإ .4اَيباَذَع نم

 "نب هللا الإ هلإ ال " :لاق نم رانلا نم جرخي هنأ ةضيفتسملا ةنسلا تلد دقو

 مكح اذه نأو «رانلا نم نيدحوملا ةاصع جورخ يف ةحيرص ةعافشلا ثيداحأو

 . امهل هللا ءاقبإب لب ءامهتاذل سيل رانلاو ةنجلا ءاقبو :ناميإلا

 :[ًالئاق مامإلا قلعف]

 ةلدأ فالخب ءرافكلا نم اهيف اهلهأو رانلا ءاقب يف ةعطاق ةلدألا هذهو :تلق

 مامإلا هطسب امك «حيرص ءيش اهيف سيلف ء[اهئانفب لوقلا يأ] هلبق يذلا لوقلا

 لكف «لاجرلاب سيلو هليلدب قحلا فرعي الجر نكف ؛"راتسألا عفر" يف يناعنصلا

 . قلاع يبنلا الإ دريو هلوق نم ذخؤي ٍدحأ
 49١(. ص)"ةيواحطلا ةديقعلا حرش قيقحت"
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 :ىلاعت هلوقب رانلا دولخ ىلع لالدتسالا أطخ باب [ ]

 4 نيِجَرْخْمباَهْنَم مه اول
 راثلا دولخ ىلع نآرقلا نم ةلدآلا ضعب "راتسآلا عفر" يف يناعنصلا قاس]

 :[ًالئاق مامإلا قلعف "نيجرخمب اهنم مه امو" ىلاعت هلوق اهنم دروأو

 ؛ىلاعت هللا امهمحر ميقلا نبال ًاعبت فلؤملا نم وهس انه ةلمجلا هذه رشح

 مَدلَسِب اَهوُلُخْدا ءنوّيْعَو ِتاَّنَج يف يَا نإ :ىلاعت لاق ؛ةنجلا لهآ يف اهنإف

 اًهيف ْمُهُشَمَيآل ءنيلباَقتُم رر َلَع اَنَوخِإ لغ ْنّم مِهِروُدُص يف ا اترو «نينمتآ
 نبا نم وهسلا اذه عقو دقو . (48- ؛ه:رجحلا ةروس)# نيج رحم اَهْنم مُه اَمَو ٌبَصَن

 نبا دمحم خيشلا هرصتخم هل هبنتي ملو ًاضيأ " ةلسرملا قعاوصلا " هباتك يف ميقلا

 ىلع (؟54و ١08 ص) ًاضيأ " ليلعلا ءافش " يفو «ىلاعت هللا همحر يلصوملا

 " رصتخملا " نم (۲۲۸و ۲۲۰ ص) نيرخآ نيعضوم يف هنم كلذ عوقو نم مغرلا

 . رصمب مامإلا ةعبطم

 .(١11-8١921١1ص)" راتسألا عفر قيقحت'"

 رافك نم اهيف نمب رانلا ةيدبأ باب ا[ 5]
 :[ إي هللا لوسر لاق]

 لجو زع هللا ديري ال نيذلا :ةياور يفو) اهلهأ مه نيذلا رانلا لهأ امأ»

 مهبونلب رانلا مهتباصأ سان نكلو «نويحي الو اهيف نوتومي ال مهنإف (مهجارخإ

 ةعافشلاب نذأ امحف اوناك اذإ ىتح ؛ةتامإ مهتامأف (مهجارخإ لجو زع هللا ديري)

 اوضيفأ ةنجلا لهآ اي :ليق مث ءةنجلا راهنأ ىلع اوشبف «رئابض رئابض مهب ءيجف

 . «ليسلا ليمح يف نوكت ةبحلا تابن نوتبنيف «مهيلع

 يا



 :[لاق مث هب هاتمجرت امب مامإلا هل مجرت]

 ءاهيف نمب اهئاتف مدعو ءرانلا يف رافكلا دولخ ىلع حيرص ليلد ثيدحلا يف و

 فالح اذهو ءاوحارتساو اوتامل اهيف نمب تينفول هنأل ؛مهضعب لوقل ًافالخ

 بهذ نم هل ديؤملا ةنسلاو باتكلا صوصن نم هريغل الو اذهل هبنتي ملو ثيدحلا

 يف ًانيتم ًاّيملع اًدر يناعنصلا مامإلا هدر دقو ءاهئانغب لوقلا ىلإ انئاملع لضافأ نم

 ." راثلا ءانغب نيلئاقلا ةلدأ لاطبإل راتسألا عفر " هباتك

 .(5ة-54//54)" ةحيحصلا"

[YY]هنم باب  

 :[ ياپ يبنلا نع يور]

 ةنس ايندلا يف ةاصح لك ددع رانلا يف نوثكام مكنإ :رانلا لهأل ليق ول»

 ايندلا يف ةاصح لك ددع ةنجلا يف نوثكام مكنإ :ةنجلا لهأل ليقولو ءاهب اوحرفل
 «دمألاو دبألل اوقلخ مهنكلو ءاونزحل ةئس

 . (عوضوم)

 :[ مامإلا لاق]

 ثيداحألاو ةينآرقلا تايآلاو ءرانلا يف دولخلا ةيدبأ ىلع لدي ثيدحلاو

 .ةيحانلا هذه نم هنع ينغت ةحيحصلا

 /۲)"ةفيعضلا" ۷١-۷١(.
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 رافكلا باذع ءاهتنا ىعدا نم لالض باب [ 1

 ةنجلا ىلإ مهريصم نأو
 :[لاق هنأ ياو يبنلا نع يور]

 . !اهباوبأ قفخت رخآو جاه عرز اهنأك موي منهج ىلع نينأيل»

 .(لطاب)

 :[مامإلا لاق]

 نم لالّصلا نم نأ ينغلب دقو " :(۲۳۹ /۲) " هريسفت " يف [يرشخمزلا لاق]
 نم هللاب ذايعلاو اذهو ءرانلا يف نودلخي ال رافكلا نأ دقتعاف ثيدحلا اذهب رتغا

 ىلإ راتلا نم نوجرخي مهنأ هانعمف ورمع نبا نع اذه حص نئلو «نيبملا نالذخلا

 .ديعب ليوأت اذهو . " اهباوبأ قفصو منهجولخ كلذف «ريرهمزلا درب

 لاغتشالا مدع باوصلا نأ ىرأ يننأ الإ ءهظفاحلا نع قيس ام برقألاو

 .ملعأ هللاو . حصي مل ثيدحلا نأ ماد ام ليوأتلاب

 ةفئاطلا رافكلا باذع ءاهتناب لوقلا يف لالضلا ءالؤه بانذأ نم نأ ملعاو

 ريصم نأ ىلإ اوبهذف ؛لالضلا مهناوخإ ىلع كلذ يف اوداز دق مه لب ءةينايداقلا

 دمحأ مالغ نب ريشي دومحم ربكألا مهلاجد نبا كلذ ىلع صن ! ةنجلا ىلإ رافكلا

 ." ةيدمحألا ةوعدلا " باتك يف

 (ميمحلا» /۲)"ةفيعضلا"

4٤ 
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 هنم باب [ ! ؟؟]

 :[مامإلا لاق]

 باذع ءاهتناب مهلوقب يأ] مهلالض يف ةينايداقلا نإ :لوقأ نأ ينفسؤيو

 لهأ نم انتمثأ بتك ضعب يف هيلإ اوبهذ ام ضعب يف مهل ًاثكتم نودجي [رافكلا

 «رانلا ةيدبأ يف اصاخ ًالصف " يداحلا " هباتك يف ميقلا نبا ةمالعلا دقع دقف ءةنسلا

 :اهنم نيلوق ىوس اهلك اهلطبأ «لاوقأ ةعبس كلذ يف ىكحو دج هيف مالكلا لاطأ

 ءاهيفني لجو زع هللا نكلو ءرافكلا نم دحأ اهنم جرخي ال رانلا نأ :لوألا

 .اهباذع لوزيو

 نيقيرفلا ةلدأ هيف قاس دقو . مئاد يدبأ اهباذع نأ «ىنفت ال اهنأ :رخآلاو

 يذلاو . اهيلع امو اهل ام نايبو ءاهتشقانم عم «لوقعملاو لوقنملا نم مهججحو

 لوقلا ىلإ ليمي هنأ كلذ نم رعشتسي ءاهايإ هتشقانمو ةلدألل هضرع ةقيرط يف لمأتي

 باتكلا الصفم همالك ىلع فوقولا تئش نإ عجارف «كلذب مزجي مل هنكلو «لوألا

 .(يدركلا عبط ۲۲۸- ۱۹۷ /۲) روكذملا

 وه اذهو ىنفت ال رافكلا ران نأب ىرخألا هبتك ضعب يف حرصي هتدجو يننكلو

 اهنإف رانلا امأو " :هصن ام ۲١( ص) " بيصلا لباولا " يف هللا همحر لاقف ؛هب نظلا

 ىلاعت هللاف «نيثيبخلا رادو براشملاو لكآملاو لامعألاو لاوقألا يف ثبخلا راد

 ىلع هضعب بكارتل ءيشلا مكري امك همكريف ضعب ىلإ هضعب ثيبخلا عمجي

 ىلع سانلا ناك املو ؛ثيبخ الإ اهيف سيلف . هلهأ عم مئهج يف هلعجي مث «ضعب

 ثبخ مهيف نورخاو ؛هيف بيط ال ثيبخو «ثبخ هبوشي ال بيط :تاقبط ثالث

 ناتاهو «ضحملا ثبخلا رادو ءضحملا بيطلا راد :ةثالث مهرود تناك - بيطو

  renen steer nasserا يا  sereteا 2010 ا ° ۹



 راد يهو «ىنفت يتلا رادلا يهو بيطو ثبخ هعم نمل رادو . نايئفت ال نارادلا

 ردقب اوبذع اذإ مهنإف دحأ نيدحوملا ةاصع نم منهج يف ىقبي ال هنإف ةاصعلا

 رادو «ضحملا بيطلا راد الإ ىقبي الو «ةنجلا اولخدأف رانلا نم اوجرخأ مهئازج

 ." ضحملا ثبخلا

 ءانفب لاق نم ىلع درلا يف ةدعاق ىلاعت هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيشلو

 " يف يداهلا دبع نب فسوي خيشلا اهركذ امنإو ءاهيلع فقن مل «رانلاو ةنجلا

 )١/5/3(. " هتسرهف

 ةفيعضلا" ")۲/ ۷١-۷١(.

 هنم باب ]۱۷۳۹]

 :[ مامإلا لاق]

 انيقي ةمألا عامجإ اهيفاوفلاخ ءةلطاب ةريثك ... دئاقع [ةينايداقلل يأ] مهل و

 . . عطقنم رافكلل ةبسنلاب باذعلا نأ :اهنم

 .( 73859 /4)"ةحيحصلا"

 ہا 1



 (ردقلاو ءاضقلا باتك)





 ةنسلا لهأ ةديقع باوبأ عامج

 ردقلاو ءاضقلا يف

 ما





 هرشو هريخ ردقلاو ءاضقلاب ناميإلا بوجو باب 31
 :[ اپ هللا لوسر لاق]

 نكي مل هباصأ ام نأ ملعي ىتح «هرشو هريخ ردقلاب نمؤي ىتح دبع نمؤي اللا

 . «هبيصيل نكي مل هأطخأ ام نآو :هئطخيل

 .[هب هانمجرت امب مامإلا هل مجرت]

 .(ة 55 /ه)'' ةحيحصلا'"

 ردقلاب ناميإلا تاجرد باب |7511]

 :[لاقف هايإ ًاررقم كلذ يف مالسإلا خيشل ًامالك مامإلا لقن]

 )١/ ٠٤۸ «ىواتفلا عومجم) يف ىلاعت هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 :تارقفلا ضعب راصتخاب -١6١(

 :نيئيش نمضتن ةجرد لك نيتجرد ىلع ردقلاب ناميإلاو

 ميدقلا هملعب نولماع قلخلا ام ملع ىلاعت هللا نأب ناميإلا :ىلوألا ةجردلاف

 يصاعملاو تاعاطلا نم مهلاوحأ عيمج ملعو «ًالزأ هب فوصوم وه يذلا

 .لاجآلاو قازرألاو

 :هل لاق ملقلا هللا قلخ ام لوأف «قلخلا ريداقم ظوفحملا حوللا يف هللا بتك مث

 مل ناسنإلا باصأ امف ةمايقلا موي ىلإ نئاك وه ام بتكا :لاق ؟بتكا ام :لاق بتكا

 لاق امك فحصلا تيوطو «مالقألا تفج «هبيصيل نكي مل هأطخأ امو ؛هئطخيل نكي

 َلَع كلذ نِ باك يف َكِلّذ نإ ضْرَألاَو ءال يف ام ُمَلعَيهلا نأ ْمَلْعَت أ :ىلاعتو



 .(١0:جبحلا)# ريس هلا

 بتك دقف ؛ًاليصفتو ًةلمج عضاوم يف نوكي هناحبس هملعل عباتلا ريدقتلا اذهو

 هيلإ ثعب هيف حورلا خفن لبق نينجلا دسج قلخ اذإو «ءاش ام ظوفحملا حوللا يف

 :تاملك عبرأب رمؤيف اكلم

 هروكنم ردقلا اذهف كلذ وحنو ءديعس وأ يقشو «هلمعو :هلجأو «هقزر بتكا

 .ليلق مويلا هوركنمو ًاميدق ةيردقلا ةالغ

 ام نأب ناميإلا وهو ةلماشلا هتردقو ةذفانلا هللا ةئيشم وهف :ةيناثلا ةجردلا امأو

 الو ةكرح نم ضرألاو تاوامسلا يفام هنأو «نكي مل أشي ملامو ناك هللا ءاش

 ىلاعتو هناحبس هنآو :ديري ام الإ هكلم يف نوكي ال «هناحبس هللا ةيشمب الإ نوكس

 .تامودعملاو تادوجوملا نم ريدق ءيش لك ىلع

 وهو ءهتيصعم نع مهاهنو ؛هلسر ةعاطو هتعاطب دابعلا رمأ دقف كلذ عمو

 اولمعو اونمآ نيذلا نع ىضريو نيطسقملاو نينسحملا و نيقتملا بحي هناحبس

 ءاشحفلاب رمأي الو نيقسافلا موقلا نع ىضري الو نيرفاكلا بحب الو تاحلاصلا

 . داسفلا بحي الو رفكلا هدابعل ىضري الو

 ربلاو رفاكلاو نمؤملا وه دبعلاو «مهلاعفأ قلاخ هللاو ًةقيقح نولعاف دابعلاو

 مهقلاخ هللاو ةدارإ مهلو مهلامعأ ىلع ةردق دابعللو «مئاصلاو ىلصملاو رجافلاو

 َنوُؤاَّشَت اَمَو « ميِقَتْسَي نأ ْمُكَنِم ءاَش ني :ىلاعت لاق امك مهتدارإو مهتردق قلاخو

 اهب بذكي ردقلا نم ةجردلا هذهو (۲۹۲۸ :ريوكتلا>4نيَكاَمْلا ٌبَوهللا ءاَضَي نأ الإ

 لهآ نم موق اهيف ولغيو «ةمألا هذه سوجم يبنلا مهامس نيذلا ةيردقلا ةماع

 هماكحأو هللا لاعفأ نع نوجرُخيو هرايتخاو هتردق ديعلا اوبلس ىتح تابثإلا

 ا و
 ےہ ہا



 .اهحلاصمو اهّمّكِح

 نيذلا مه مهنإف ةرعاشألا ىلإ ريخألا همالكي ريشيو :[مامإلل مالكلا] تلق

 ردقلاو ءاضقلا يف ليلعلا ءافش» يف ميقلا نبا هلصف ام ىلع ةمكحلا !وركنأو اولغ

 . ًادج ماه هنإف هعجارف . «ليلعتلاو ةمكحلاو

 .(47-48ص)" ةيواحطلا نثم ىلع قيلعتلا"

 ظوفحملا حوللاب ناميإلا باب [7١؟]

 :[«حوللاب نمۇنو» -:ةيواحطلا بحاص لوق ىلع اًقلعم مامإلا لاق]

 حولك يف دج نآْرف ر لإ: ىلاعت هلوق يف روكذملا وهو :تلق
 فرعي الو هب ناميإلا بجي يذلا بيغلا نم وهو (1؟041:جوريلا»« ظو فح

 .هللا الإ هتقيقح

 .(؟7ص)' ةيواحطلا نتم ىلع قيلعتلا"

 لجو زع هلل ةئيشملا تابثإ باب 1

 هريدقتب يرجي ءيش لكو -:ةيواحطلا بحاص لوق ىلع ًاقلعم مامإلا لاق]

 أشي مل امو ناك مهل ءاش امف مهل ءاش ام الإ دابعلل ةئيشم ال ذفنن هتئيشمو «هنئيشمو

 :[ نكي مل

 وأ ريخ نم نوكلا اذه يف عقيام لكل ةلماش هتدارإو ىلاعت هتئيشم نأ ينعي

 يف اهتعجارم نكمي ةفورعم ةريثك كلذ ىلع ةلادلا تايآلاو لالض وأ ىدهو رش

 هتئيشم مومعل نيفانلا ةلزتعملا ىلع درلا ةرقفلا هذهب دوصقملاو . . . هريغو حرشلا
 .ىلاعت

ل
ا
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 بحلاف ؛عقي ام لك بحي ىلاعت هللا نأ كلذ نم مزلي ال هنأ ملعي نأ بجي نکل

 هب حرص ام اذهو يصاعلاو عئاطلا نيب ىلاعت هللا دنع قرف ال ناك الإو ةدارإلا ريغ

 يف هلل عيطم يصاعلاو عئاطلا نم الك نأ نم دوجولا ةدحوب نيلئاقلا رابك ضعب

 ىلع مهريغو ةنسلا لهأ نم ردقلل نيتبثملا رثكأو ءاهقفلاو فلسلا بهذمو «هتدارإ

 :هلوقب «يلامألا ءدب» ةديصق بحاص راشأ كلذ ىلإو ةبحملاو ةدارإلا نيب قيرفتلا

 .لاحملاب ىضري سيل نكلو حيبقلا رشلاو ريخلا ديرم

 وه :ةيردقلا تلاق مث :ىلاعت هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو

 ام ءاشيوأشي ملام نوكيف كلذ ديري الو نايصعلاو قوسفلاو رفكلا بحي ال

 .نكي مل

 دارأ دق نذإو . نكي ملأشي ملامو ناك ءاش ام :(ةتبثملا) نم ةفئاط تلاقو

 .نمؤملا نم هدري ملو رفاكلا نم هدارأ وأ ًانيد هدري ملو نايصعلاو قوسفلاو رفكلا

 هبحي الو رفاكلا نم هبحيو انيد هيحي الو نايصعلا قوسفلاو رفكلا بحي كلذل وهف

 ةمألا فلس عامجإو ةنسلاو باتكلل فلاخم أطخ نيلوقلا الكو ؛نمؤملا نم

 نوكي ال هنأو «نکپ مل أشي مل امو ناك هللا ءاش ام هنأ ىلع نوقفتم مهنإف ؛اهتمئأو

 نأو رفكلا هدابعل ىضري الو داسفلا بحي ال هنأ ىلع هعومجمو هتكيشمب الإ ءيش

 .(8١5:ءاسنلا)# ِلْوَقْلا نم ىَمْرَيآل ام نویی رافكلا

 .(18-5١ص) "ةيواحطلا نتم ىلع قيلعتلا"



 لجو زع هلل ةمكحلا تابثإ باب ]١174:5[

 :[مامإلا لاق]

 نأو نيمكاحلا مكحأ ةمكح تابثإ يف هل لصف يف مالسإلا خيش لوق نمو

 هرمأو هقلخ يف هلل اهب نورقي نيروهشملا ةمئألاو نيعباتلاو ةباحصلا نم فلسلا

 نم هلعج امب نورقيو ءاهفرعي ال دقو ةمكحلا مهدحأ فرعي دق نكل» :لاق

 لك نأو . . . هدابعب ةمحر اهلعج يتلا حلاصملا نم هرمأو هقلخ يفامو «بابسألا

 رظنا . «هفرعي مل وأ كلذ دبعلا فرع ءاوس ؛ةمكحو لدعف هرمأو هقلخ نم عقو ام

 Yeo) -— ۱۹۸ /۱۷) (ىواتفلا عومجم)

 .(175ص) "راتسألا عفر قيقحت "

 ةنسلا لهآ قافتا باب 4 6]

 ىلاعت هللا ةدارإب ىصاعملاو تاعاطلا نأ ىلع

 :[مامإلا لاق]

 كرابت هللا ةدارإبف ىصاعملاو تاعاطلا نم ءىش لك نأ ىلع ةئسلا لهأ قفتا

 تاعاطلا بحي هنكل :ىلاعتو هناحبس هنع ًامغر كلذ نم ءيش عقبال ؛ىلاعتو

 .يصاعملا هركيو

 .(195/5١)"ةحيحصلا"

 .(175ص)"راتسألا عفر قيقحت"



 ؟همانأ نع ردقلا ملع ىلاعت هللا ىوط اذامل باب 745]

 ملع ىوط ىلاعت هللا نإف» :ةيواحطلا بحاص لوق ىلع ًاقلعم مامإلا لاق]

 اع ٌلَأْسُيَأَل» :هباتك يف ىلاعت هللا لاق امك ءهمارم نع مهاهنو ءهمانأ نع ردقلا

 :[(۲۳ :ءايبألا»«نوُنَأْسُي ْمُهَو لعب

 مهج لوقي امك هتردقو هرهق درجمل ال هلدعو هتمحرو هتمكح لامكل يأ

 ىلع ناميإلاو ةيدوبعلا ىنبم نأ قيقحت هيف عجارو «حرشلا» يفاذك . هعابتأو

 هنإف عئارشلاو يهاونلاو رماوألا يف ةمكحلا ليصافت نع ةلئسألا مدعو ميلستلا

 .هتزعو هتسافنل هتمرب هتلقنل لاجملا قيض ال ول ًادج مهم

 .(47ص)" ةيواحطلا نتم ىلع قيلعتلا"



 ناميإلا فعض رثأ

 7 ٠
 نيملسمل ةايح ف قز (ٍ

O 





 ناميإلا فعض رثأ باب ۷1

 نيملسملا ةايح يف قزرلل هللا ريدقتب
 قيرط هيف سبتلاو «لبانلاب لباحلا هيف طلتخأ يذلا نامزلا[ يف نحن] :لاؤس

 هنأ ًادج ريسعلا نم حبصأف ءًايفرع ًاسابتلا امنإو ءًايعرش ًاسابتلا ال لالحلاب مارحلا

 «.. تفعضو لامعألا تّلَق امدنع :ينعي نآلا ةصاخو .أطخ هللاو اذهل لوقن يتأن

 ام تشحب تثحب كل لوقي كنبلا يف لمعلا مكح نع كلأسي دحاو ينأي :ًالثمف

 تاباسح وأ لمعت ةكرشلا يف لمعلا مكح نع كلأسي ًالثم دحاو «لمع تدجو

 .كونبلا يف

 لك يف نآلا ةصاخ :ينعي ًاعبط ةريسلا هذهو .. ؛نيمأتلا نع كلأسي دحاوو

 ىلإ لمعي لجرلا :ينعي ءءاسنلا عم لاجرلا لمعلا هنأ اهمظعم سرادملاو تاكرشلا

 ءةيلاملاو ةيداصتقالا تاسسؤملا ضعبو تاكرشلا يف ةصاخبو ءةآرملا بناج

 مهبيجن نحن ًاعبط ةقيقحلا هذه نكل «ميدق كدنع امك ةموكحلا رئاود ًاعبط هذهف
 :كل اهودروي يتلا ةطقنلا نكل :مكحلا اذه نم ملعن ام :ينعي مهلوقنو ءاذه ىلع

 ًالثم لمع يفام نآلا نحن يخأ اي هللاو هنإ

 ؟مكيف هللا كراب :ينعي نورت اذامف ؛ةريثك ةايحلا تابلطتمو

 ةقيقحلا يف ةلأسملا نكل «هنع هللا ىهن ام باكترا رربت ال هذه نأ ىرأ :خيشلا

 ءاهنع ميكحلا عراشلا ىهن فئاظولا هذه وأ رومألا هذه نأ دقتعي نم نيب رودت

 سانلا يتفن نأ لهسلا نم سيل ةلأسملاف كلذلو ءاهزاوجب هيتفي نم دجي نم نيبو
 رمأ اذهو مهل حيبأو ءاوتفأ دق مهنم نيريثك نآل ؛رومألا هذه زاوج مدعب سانلا لك

7 
 تماد ام رومألا هذه لك هنأ كشال ىصخشلا انيأر نحن نكل «كيلع

 ال
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 لع اوُنَواَعَت الّو# :ميركلا نآرقلا صنب ركنم وهف ءركنملا ىلع نواعتلا ىلع موقت
 .ةهج نم اذه (؟:ةدئاملا»4 ِناَوُدْعْلاَو مثإلا

 :كبطخ نم ريثك يف ندندت امكو «ملعت امك مويلا عمتجملا :ىرخأ ةهج نمو

 ىوقتلا هذه :ىلاعتو كرابت هللا ىوقت :اهمهأ نمو ؛ةيعرشلا ماكحألل ًامزتلم سيل
 مويلا حبصأ قزرلا بلطف ءهللا ىهن امع ءاهتنالاو ءهللا رمأ امب نايتإلا مزلتست يتلا

 نحن امنإو مارح وه اميفو ؛لالح وه اميف ًاقلطم نوركفي ال نيملسملا ريهامج
 اندب نحن كلذلو «ةريثكو ةريثك رصعلا تابلطتم هنأ مهنع ٌةياكح تلق امكو ةجاحب

 ناك يذلا ينآرقلا أدبملا نأ عقاولا نكل ؛كلذ وحنو انتيرذو انيلهأو انسفنأ يفكن

 اهوقلعي نأب مهيلإ ىحوأ ناطيشلاف بولقلا يف ًازورغم ًاروطسم نوكي نأ يغبني
 ءاَجرْخع هَل لع هلا قي ْنَمَو# :طخلا ةليمج تاتفال اهولعجيو ءردجلا ىلع

 .(0:7:قالطلا)# بِنْتِ ال ُثْيَح نم فريو

2 

 ةيضقلا مُهَف ءيهلإلا رمآلا اذه ىلع صنت ةيآ كانه نأب رعشي الف بلقلا امأ

 .(٣«۲:قالطلا) تسد ال ْثْيَح ْنِم ُةَفّرْرَيَو اجرح هَل لع هللا قي نمو «ةيهلإلا

 ريهامج رودص نيب ةرشتنتم عيمجلا ىلع ىفخي ال امك ةرهاظلا هذه دجت

 فرعن كلأسي امف مهنم ءاينغألا :ةصاخ ةروصبو «مهنم نيلصملا ىتح نيملسملا

 اذإ ؟انلاومأ عضن نيأ نكل «مارح كنبلا يف لاملا عضوو «مارح ابرلا نأ نحن

 ناسنإلا لمعل ناطيشلا نييزت نم كافخي ال امك كش الب اذه «هرخآ ىلإ وو

 .نمحرلا رماوأل فلاخملا

00 
 ہا



 نم اهب قلعتي امو ةيآلا هذه اوركذتي نأو مهتافرصت لكب هنم فوخلاو ءلجو زع هللا

 هذه عضن نيو :مهلئاق لوقي نيحف ءةيآلا هذه نومضمل حرشلاك ربتعت ثيداحأ

 :لوقأ انأو (1:قالطلا) اجرت ُهَل لَمْ هللا نسي لَو :ركذتي ال ًادبأ وه ؟لاومألا

 انأ هنأ ريهامجلا ىلع ةيارلا عفريس هنأب روصتي مكنم دحاولا نأك كحضم رمأ

 كلذلو ؛ينالفلا ناكملا يفو يراد يف اهعضاو يدنع يتلا نييالملا هذهو «رينويلم

 ال ناكم يف كلام يبخو ةعورشملا لئاسولا لعفا يخأ اي ءدصقيسو ىزْعُيَس وه

 «عورشم ببسلا اذهف ءكلهأ نم هب قثت دق نمو تنآ مث ءلجو زع هللا الإ هيلع علطي
 بسكلا لئاسو هيلع تقاضو «ةيراجتلا هلامعأ تلطعت كلذ لعف اذإ وه؛ال نكل

 يغبني ال نكلو «تالماعملا رسيب كنبلا نأ كش الب اذهو «كلذ هل رسبي كنبلا امنيب

 تناك اذإ هلامعأ ضعبل ةرسيم تناك ولو ءةليسو لك ىنبتي نأو ؛طروتي نأ ملسملل

 .ًاعرش ةمرحم ؟اذام

 يشمي ناك يذلا لجرلا كلذ ةصق «ةيسانملا هذهب يورن نأ بجي اذه ىلعف

 «نالف ضرأ ىلإ لصوف نالف ضرأ قسا باحسلا نم ًاتوص عمسف «ءارحصلا يف

 «كلذ نم بجعف «طقف هضرأ يف لزنت راطمألاو تاحسملاب لمعي لجر اهيف اذإو

 :لاق ؟ّيف كيردي امف ءدالبلا كلت لهأ نم سيل هنأ فرع لجرلاو هيلع ملس املو

 «باحسلا كل رخس يذلا تنأ كنأ تفرعف «نالف ضرأ قسا باحسلا يف تعمس

 ام وه :نيملاعلا بر نم نيفئاخلا نيقتملا نأش وه امك لاق ؟جلف ءامسلا كل رخس

 هديعأ ثلث :ًاثالث اهلعجأو ءاهدصحأ مث اهعرزأ ضرألا هذه يدنع نكلو «يردي

 ءارقفلا ىلع قدصتأ :رخآلا ثلثلاو ءيلهأو يسفن ىلع هقفنأ ثلثوءضرألل

 "اذهب :هل لاق نيكاسملاو

)١95/9( 

 "ةحيحصلا ' «(58515) '"عماجلا حيحص

" )١( 



 رحبلا هل هللا رخس رخآلا كاذو ءامسلا هل ترخس هللا ىوقت نأ دجن انهف

 ءرانيد ةئام اهيف كدو ةيشخ لخأف ءءافولا عطتسي ملو ءنيدلا ءافوب لجآلا ءاج امنيح

 مويلا نحن كش الب وهو ةشورد لكبو ةطاسب لكب لاقو رحبلا لحاس ىلإ ءاجو

 نم بيغلاب ناميإلا فعضو ءةهج نم ةداملا انيلع تيلغ نكل نيملسم حيحص

 هنأ ربتعنو يراخبلا حيحص يف يهو ءةصقلا هذه لثمب قدصن داكن ال «ىرخأ ةهج

 هنأب دهشي هسفن وه لب «كلذك ًاضيأ دهشأ انأو «هلقع يعيبط وه ام ناسنإلا اذه

 هنأل ؟اذامل لهاجت «نوملعت امك لعف ام لهاجت هل نئادلا هبحاص عم لصتا منيح

 قيرط يردن امو هبشخ ةفعش يف رانيد ةئام اشح دقو يتأي «هعم هلقع لقاع ناسنإ

 ةبشخلا ىمر ؛رحبلا عاقل هلك ريناندلا حوريو اهبرضت ةجوم ءيجت نكمي كدلا

 رداق لجو زع انبرو ءاهامرو ديهشلا تنك تنأو ليفكلا تنك تنأ براي :لاقو

 دقو «نئادلا اهيف يتلا ةدلبلا ىلإ ةبشخلا هذه ذخأت نأ جاومألا رمأ ءيش لك ىلع

 اهفذاقتت ةبشخلا نكل «لجرلا ءاج ام دوعوملا مويلا يف ةنيدملا لابقتسال جرخ

 رادلا ىلإ اهذخأ «تابشخلاك ةبشخ تسيل يه اذإو ءاهيلإ هدي دمف هيدي نيب جاومألا
 ام ناعرسو لجرلا برغتسا ءرمحأ بهذ رانيد ةئام هيدي نيب تراهنا اهرسك املو

 ريغ لمع لماع ةشورد لماع هنأ هلاح فراع نيدملل رهظي انه نيدملا هيلإ داع

 حارام كلت رانيدلا ةئاملا نأ ضرتفا هنآل ؛رانيد ةئام هل عفدو هدي دمف «يقطنم

 .ةعيبطلا ءارو ام مويلا نولوقي امك انه يعيبط ريغ لمع «لصوت

 .عقت اهلاكشأ ىلع رويطلا نإ ًادج ةميظع ربع انيطعت ةصقلا ةقيقحلا يف

 ةئاملا لكأي نأ نئادلا ةعاطتساب ناك «نيدملا وأ نئادلا ًءاوس ةيفاص مهبولق امهالك

 مالك لجعتسملا ديربلا ةطساوب كل هيطعأ هل لقي ملو «ديتع الو بيقر الو رانيدلا

 انآ هللاو :لاق فرعي لجو زع هللا نأ رطضم وه نكل ؟دهشي نيأ نم ءاذه يضاف

 يا



 نيب بعالتت ةبشخلا تدجو ترخأت املف كلابقتسال دوعوملا مويلا يف تجرخ

 ءاج امل هنأل ؛اذه تلعف انآ هللاو :لاق رانيد ةئام اهيف اذإو اهترسك اهتذخأف «يدي

 اهترقنو ةبشخلا تذخأف ؛دعولاب يفأ نأ عيطتسأ ال ينأ تفرعو دوعوملا مويلا

 تنك تنأ براي :تلق رحبلا لحاس ىلإ تئجو «رانيد ةئام اهيف تعضوو

 هل درو كلام يف كل هللا كراب كنع هللا ىفو دق :لاق ديهشلا تنأو ليفكلا

 .”رانيدلا ةئاملا

 رثكت كلذلو «نيملسملا رودص يفاهدجن ال مويلا نحن ىوقتلا هذهب

 نوملعي مهو رصعلا اذه يف هلاح ربدي نأ عيطتسي الو ؟شيعأ نيأ نم ىواكشلا

 نم ءيش هدنع يف هنأ كيف هللا كراب كلاؤس يف ترشأ امك مهنم ريثكلا نأ ًاعيمج

 ؟هددجيو هيمني فيك نکل ءلاملا
 (۰۷/۲۳۳:١۳:١٠)"رونلاو ىدهلا"

 .(۸۲۹ /۲/۹) "ةحيحصلا "(1)





 ردقلا يف ملكتلا نع كاسمإلا باوبأ عامج

0 J 





 «اوكسمأف ردقلا ركذ اذإ» :وْيلَي ىبنلا لوق ىنعم باب ]١754[

 ىلاعت هللا رس ردقلا لصأو» -:ةيواحطلا بحاص لوق ىلع ًاقلعم مامإلا لاق]

 كلذ يف رظنلاو قمعتلاو «لسرم يبن الو .برقم كلم كلذ ىلع علطي مل .هقلخ يف

 ًارظن كلذ نم رذحلا لك رذحلاف .نايغطلا ةجردو ءنامرحلا ملسو «نالذخلا ةعيرذ

 :[«ةسوسوو ًاركفو

 ردقلا ركذاذإو . . .» :ةقْياَي هلوقب - ملعأ هللاو - دارملا وه قمعتلا اذهو

 يف هتجرخ دقو ةباحصلا نم عمج نع يور حيحص ثيدح وهو ؛اوكسمأف

 )١٤(. (ةحيحصلا)

 .(4؟ص)"ةيواحطلا نتم ىلع قيلعتلا"

 ردقلا يف ملكتلا نع يهنلا باب[ ١1

 :[ اپ هللا لوسر لاق]

 .«ردقلاو نادلاولا يف اوملكتي ىتح ًاماوم وأ ًابراقم لازي ال ةمألا هذه رمأ نإ»

 :[هلوقب مامإلا هل مجرت]

 .ردقلاو نادلولا يف ملكتلا نع يهنلا

 ةحيحصلا" ")4/ ۲٤١(.
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 ردقلاب جاجتحالا مكح با وبأ عامج
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 ردقلاب بئاصملا ىلع جاجتحالا باب ]1۱۷١

 :[ 2م هللا لوسر لاق]

 هللا هارأف «ةنجلا نم هسفنو انجرخأ يذلا مدآ ينرأ بر اي :لاق ىسوم نإ) -

 نم كيف هللا خفن يذلا تنأ :لاقف «معن :مدآ هل لاقف ؟مدآ انوبأ تنأ :لاقف ءمدآ

 امف :لاق «معن :لاق كل اودجسف ةكئالملا رمأو ءاهلك ءامسألا كملعو «هحور

 انأ :لاق ؟تنأ نمو :مدآ هل لاقف ؟ةنجلا نم كسفنو انتجرخأ نأ ىلع كلمح

 لعجي مل «باجح ءارو نم هللا كملك يذلا ليئارسإ ينب يبن تنأ :لاق ءىسوم

 باتك يف ناك كلذ نأ تدجو امفأ :لاق ءمعن :لاق ؟هقلخ نم الوسر هنیبو كنيب

 هيف ىلاعت هللا نم قبس ءيش يف ينمولت امف :لاق معن :لاق ؟قلخأ نأ لبق هللا

 . «ىسوم مدآ جحف «یسوم مدآ جحف :كلذ دنع واو هللا لوسر لاق ؟يلبق ءاضقلا

 :[مامإلا لاق]

 . ةجحلاب هبلغ يأ (ىسوم مدآ جحف) :هلوق

 هدافأ ام هيلع تفقو ام نسحأو «كلذ هيجوت يف اوفلتخا دق ءاملعلا نأ ملعاو

 لجأل لعف ام ىلع همال ىسوم نأ وه امنإ «ىلاعت هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيش
 «بنذلا يف هللا قح لجأل ال «ةرجشلا نم هلكأ ببسب ةبيصملا نم هتيرذل لصح ام

 ةرفغملاو ةبوتلا دعب نأ ملعي مالسلا هيلع ىسومو «بنذلا نم بات دق ناك مدآ نإف

 نم كسفنو انتجرخأ نأ ىلع كلمح امف " :لاق اذهلو «بنذلا ىلع مالم ىقبيال

 يتلا بئاصملا دنع نورومأم سانلاو ؟رمألا تفلاخ اذامل :لقي مل٠" ؟ةنجلا

 عجارف ... ةيبوبرلا دوهشو ردقلل ميلستلاب مهلاعفأ ريغب وأ سانلا لاعفأب مهبيصت



 " نم "ردقلا باتك " يفو ةروكذملا ةلاسرلا يف ًادج مهم هنإف كلذ يف همالك

 .(١؟5- )١ / ١77 " حيتافملا ةاقرم " يف هريغ مالكو نماثلا دلجملا " ىواتفلا

 .(؟؟؟م-؟ ابل / 0" ةحبحصلا"

 ؟يصاعملا ىلع ردقلاب جاجتحالا زوجي له باب ]3

 :ًاريخأ ىسومل مدآ لاق ؛مالسلا هيلع ىسومو مدآ جاجح يف خيش اي :لاؤسلا

 ؟..قباسلا هللا ملع [ريغ اذه لهف]...يلع هردق وأ يلع هللا هبتك رمأ ىلع ينمولتفأ

 امف ؛ظوفحملا حوللا يف هللا هلجس ام وه ردقلا «ًادبأ هريغ كانه سيل :خيشلا

 وه اذهف «يهلإلا ملعلل قفاوم وه امم ظوفحملا حوللا يف لجو زع هللا هبتك

 .ادبأ يناث ءيش دجوي الو دوصقملا

 ...ينعي ردقلاب جتحا انه مدآ :ًاذإ :ةلخادم

 .معن :خيشلا

 ؟ردقلاب جاجتحالا زوجي له :ةلخادم

 نيب ًاقرف كانه نأب ظحالت نأ بجي نكل ءردقلاب جاجتحالا زوجي ال :خيشلا

 ريغ جاجتحا نيبو ىسومو مدآ نيب ىرج امم كلب انيبن هاكح يذلا جاجتحالا اذه

 نأ وهو ًادج حضاو قرفلا .هاندبع ام هللا اش ولو :نيكرشملا لوق لشم مدآ

 ؟حضاو فيلكتلا ملاع ريغ ملاع يف ىرج ثيدحلا يف ءاج يذلا ججاحتلا

 .معت :ةلخادم

 .ًالوأ اذه :خيشلا

 ہا



 حيرص يف وه امك بانأو مالسلا هيلع مدآ بات نأ دعب ترج ةذخاؤملا :ًايناثو

 اذكه هللا نأ ةجحب ةيصعملا غيوستو ريرمتل وه ردقلاب جاجتحالا امنيب ءنآرقلا

 .نيرمألا نيب ناتشف ءانيلع بتك

 اذه :لوقي ءهلعف نودب ئش ناسنإل ثدح اذإ سانلا مويلا خيش اي :ةلخادم

 ثداح لمع ناسنإ ًالثم ىنعي ؟ريبعتلا اذه لدب رخآ ريبعت كانه سيل «ردقو ءاضق

 ...ردقو ءاضق :هل لوقن دصق نودب

 .ردقو ءاضق هلك :خيشلا

 جتحي ال نأ ةشحاف بكترا اذإ ملسملا نأ مهملا نكل دجويال :خيشلا

 .ًادبأ بير الو كش الو هئاضقو هللا ردقب وهف عقي ءيش لك نکل ءردقلاب

 .نولوقي امك انع ًابصغ انيلع عقي يذلا :ةلخادم

 عقي ردق نيبو «هب ذخاؤيو ناسنإلا ىلع عقو ردق نيب نكل ءردق هلك :خيشلا

 لتقف ءأطخلا لتقو دمعلا لتق نيب قيرفتلا ًاعيمج ملعن امك هب ذخاؤي الو ناسنإلل

 ىف الإ دخاؤي الفأطخلا لتق امأ ةرخآلاو ايندلا ىف ناسنإلا هيلع ذخاؤي دمعلا

 ذخاؤي وهف ناسنإلا رايتخاب عقت نأ امإ يصاعملا لك اذكهو «ةرخآلا نود ايندلا

 ىلع ذخاؤي ال وهف ہرایتخا نودبو هفنأ مغر عقي نأ امإو «كش الب هيلع ردقم كلذو

 .كلذ

 ٠٠:٥۳:٤١( /۲۲۱)"رونلاو ىدهلا"
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[1Yo]؟هنم باب  

 حلاص نب دمحم انخيشل ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةديقع بيتك نآلا يمامأ :لاؤس

 .معن :خيشلا

 !؟محيحصء«ديج باتكلا ..ةرقف كانه :ةلخادم

 .عمسن اذكه نكل هتيأر ام انأ :خيشلا

 ؟ديج هللا ءاش نإ كل هأرقأ :اهمهفأ ال ةرقف يمامأ انه معن :ةلخادم

 .معن :خيشلا

 هللا ردقب هتيصعم ىلع يصاعلل ةجح ال هنأ ىرنو :خيشلا لوقي :ةلخادم

 ىلاعت هللا نأ ملعي نأ ريغ نم هرايتخاب ةيصعملا ىلع مدقي يصاعلا نأل ؛ىلاعت

 سل يِرْذَت امو :هرودقم عوقو دعب الإ ىلاعت هللا ردق دحأ ملعي ال ذإ «هيلع اهردق

 اهب جتحملا اهملعي ال ةجحب جاجتحالا حصي فيكف (*4:نامقل)اَّدَغ بسك ادام

 .همهفأ ال مالكلا اذه ... اهيلع همادقإ نيح

 .فيك :ةلخادم

 ردق هللا نأب قرسي نأ لبق ملع له ؛قرسي نأ ديري دحاولا امدنع نآلا :خيشلا

 ؟ةقرسلا هيلع

 .ًاعبط ال :ةلخادم
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 .معن :ةلخادم

 !؟جاجتحالا اذه ةدئاف امف :خيشلا

 .هللا ردق هنأ ىفني ال اذه نکل :ةلخادم

 يه نوكت دق ةرابع خيشلا مالك ىلإ فيضن نحن نكل ؛يفني ال :خيشلا

 .ةهبشلا ىلع ةيضاقلاو ةحضوملا ةرابعلا

 .معن :ةلخادم

 هيف نوكي نأ امإو ًاراتخم هيف نوكي نأ امإ ناسنإ لك لمع نأ كش ال :خيشلا

 ؟كلذك سيلأ «ميسقتلا اذه يف شقانت ال تنأو ءاروبجم

 .معن :ةلخادم

 مغر هسفن ءيشلا لعفي دقو «هرايتخاب ًائيش لعفي دق ناسنإلا :ينعي :خيشلا

 ؟حضاو «هفتآ

 .معن :ةلخادم

 !بيط ءأطخلا لتقو دمعلا لتق ةحضاولا ةلثمألا نم :ينعي !بيط :خيشلا

 .معن :ةلخادم

 الجسم اذه نأ يردي ال وه :ًالوأ ًادمعتم ًادماع لتاقلا لتقي امنيحف :خيشلا

 الجسم ناك كلذ نأ يردي ال ًأطخ لتقي يذلا كلذك «عوقولا دعب الإ ؟ال وأ هيلع

 اذهو ًادمعتم ًادماع لتقتس كنأ ملع هنأ ىنعمب كيلع ردق لجو زع انبو :هل لوقن
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 ملعلا اذه ءردقلا وه كلذو ظوفحملا حوللا يف ُهَبَتَك لجو زع هللا هملع يذلا

 انثحبو «هليصافت لكب عقيس امل فشاك وه يهلإلا ردقلاو ةيهلإلا ةباتكلاو يهلإلا
 يذلاو ؛هذخاؤي كلذلو ؛هرايتخاب لتقيس هنأب ملع لجو زع هللاف ءًادمع لتاقلا :نآلا

 ًاذإ جاجتحالاف هذخاؤي الف كلذلو ًأطخ لتقي هنأ حوللا يف بتك ًاضيأ ًأطخ لتقي

 .عنام هنم ام ذئنيحف ًاهركم ناك اذإ الإ لطاب ردقلاب

 ؟رمألا كل حضو هلعل

 ال هملع :ينعي هللا ردق ردقلا نآلا :ينعي دج تمهف ًادج تمهف :ةلخادم

 .هردق عم ضقانتي

 .هعوقو لبق عقاولل فاشك وه ًادبأ :خيشلا

 ٠٠:٥۳:۳۹( /۳۳۹) "رونلاو ىدهلا"



 ةينوكلا هتدارإو ةيعرشلا ىلاعت هللا ةدارإ ىلع مالكلا

 ۷ ع





 يهلإلا ءاضقلاو ةيهلإلا ةدارإلا ماسقأ نايب باب [| 1

 نك ةا لوق ااف اًرْمأ ىق اًدِإَو# :نآرقلا يف ةبآ تدرو «نيترم :لاؤس

 ءاضقل ةقباس ةدارإلا «ىضقو دارأ ىلاعتو هناحبس انبر«نيترم (۱۱۷:ةرقبلا) وکی

 ةقباس ةدارإلا نأ ةيآلا قايس نم ةيآلا نم فرعن ؟ةدارإلل قباس رمألا مآ هللا رمأو هللا

 ناك..مدآل دجسي الأ سيلبإ ىلع ىضق ىلاعتو هناحبس انبر ؛هرمأو هللا ءاضقل

 هناحبس اشير هللا ةدارإب ًاعبط هللا ةدارإب ةنجلا يف ناكو «نيحبسملا خيش سيلبإ

 فلاخل هللا ةدارإ عاطأ ولو ؟هللا ةدارإ فلاخل هللا رمأ سيلبإ عاطأ ول هللا رمأ عطي مل

 ؟هللا رمأ

 .هيإ .ربكأ هللا :خيشلا

 وأ ؟سيلبول كلذ نع ىلاعتو لج ملاظ ىلاعتو هئاحبس انبر له :ةلخادم

 ؟كلذ هل دارأ وهو بذعي فيك

 .سيلبإ ىلع مالكلا نآلا ترصح تنأ .بيط :خيشلا

 .معن :ةلخادم

 ؟سيلبإب ةصوصخم وأ سيلبإ عابتأو سيلبإ نع فلتخت ةلأسملا له :خيشلا

 .هقالطإ ىلع رشلا هجو ينعي :لوقن ائيلخ ينعي يه :ةلخادم

 وه وأ سيلبإب صاخ :كل تلق كلذلو «هتديق تنأ لاؤسلا اذه وه ام :خيشلا

 ؟سيلبإ عابتآب

 .ماعلا فرعن انصصخ انحإ اذإ :ةلخادم

 ا اميل 201210121000 ٩ oY مم



 .هآ :خيشلا

 نيب قرف يف ام هنأ ركفلا «قطنملا ريغ ركفلا ثيح نم ًاذإ .ماعلا فرعت :خيشلا

 .معن :ةلخادم

 .معت :ةلخادم

 .بتكت تنأ كفياش ءال :خيشلا

 .تلكش ىنعي انأو ىل ًاضيأ لاؤسلا نأل :ةلخادم

 .مالكلا ةفرغم نيعلا :ماشلا يف اندنع نولوقي ... سب «شيلعم : خيشلا

 .معت :ةلخادم

 .ينع َتْفَّرَصُلا اذه ىنعم بتكت تنأو يشام انأ اذإف :خيشلا

 .كيف هللا كراب :ةلخادم

 .لُجَسو ةصخر ذخ ءال لّجست ال ينعأ تسلو :خيشلا

 .كيف هللا كراب :ةلخادم

 كبَر ىف ِقَو# :ىلاعت لوق مهفت فيك :خيشلا

 ؟(؟*:ءارسإلا) هاي



 .هملعل ةقباسلا هللا ةدارإ :ةلخادم

 ؟كبر ىضق :ىنعم ام .نآلا اهايإ يلكرتا كعبت ةفسلفلا هذه :خيشلا

 .رمأ :ةلخادم

 ؟ًاينوك مآ ًايعرش ًارمأ رمأ :خيشلا

 .يعرش هلعل :ةلخادم

 ؟اًيعرش سيل هلعلو :خيشلا

 .يعرش ًاعبط :ةلخادم

 لاق نيسلاجلا نم دحاو هل لاق سب «ةصقلا تيسن رمع نبا نع رثأ اندنع يف

 .بكوكلا كاذ دنع لعل لعجا :هل لاق اذك رمألا لعل :هل

 .معن :ةلخادم

 .لاؤسلا ديعن ًاذإ .بيط .كلذك تنأو :خيشلا

 .معن :ةلخادم

 ةيعرش ةدارإ دارأ :ىضق ىنعم وه له (؟*:ءارسإلا» كبَر ىَمَقَو# .. :خيشلا

 ةيمر نوكت ءاهنم فئاخ كلذلو ةيمر هذه نأ نظأ انأو «لعل تنآ :تلق ؟ةينوك مأ

 .هدلص يف نحن اميف يضملا ؟اذام انيلع لهسيف اهدصاق تنك اذإ امأ «مار ريغ نم

 .معن :ةلخادم

 تنك اذإ الإ .كيدهي هللا يخأ اي عمسا [روضحلا ضعب لخدت دعب]:خيشلا
 انأ امأ «شيلعم ةهجلا نم دحاوو ةهج نم دحاو ىلع نيئثا نأ قافتا عسل



 .ىعرشلا نيب زيمي ...:ةلخادم

 يخأ اي نحن مث ءريخألل نيبي حار .هنم عمسن ءدراو شم اذه يخأ اي :خيشلا

 .عوضوملا يف نيحيرص نوكن

 :لوقي لاؤسلا اذه عمس هرمع امو هنويع قلحبو لاؤسلا اذه تلأس انآ اذإ

 ام كيهءهنع بواجتو هتحارب هيلخت تنأ شم لوقي وه مزال «ملع يدنع ام هللاو

 ...هتدعاس نوكت

 .رمأ ؟اذام ىنعمب كبر ىضق (؟*:ءارسإلا4ُهاَّيِ الإ اوُدْبْعَت الأ كبَر یول

 .معن :ةلخادم

 ؟يعرش مأ ينوك انه رمألا .بيط :خيشلا

 .يعرش :ةلخادم

 ْنُك ُهَل َلوُقَي نأ اني دارا اإ هما نإ :ىلاعت هلوق يف رمألا .يعرش :خيشلا

 ؟ ينوك مأ يعرش (7:سي)# ُنوُكَيَف

 ىنوك :ةلخادم

 يذلا وه مالسلا هيلع مدآل هدوجس مدعو سيلبإ رفك .بيط «ينوك :خيشلا

 ؟يعرش وأ ينوك يهلإ رمأب ناك

 .ىعرش :ةلخادم

 وهام :لوقن انك ًاذإ ؟يعرش فيك .ةبقعلا دنع خيشلا رامح فقو انه :خيشلا



 ملع قئاقد نم ةقيقحلا يفاذهو ؟ةيعرشلا ةدارإلاو ةينوكلا ةدارإلا نيب قرفلا

 .هللا امهمحر ميقلا نباو ةيميث نبا مالسإلا اخيش اهلوح ندندي يتلا ريسفتلا

 رخآلاو ءيش لكل لماش ماع ىنعم امهدحأ :نيينعم لمحت هتايآ يف هللا ةدارإ

 .ءيش لكل ًالماش سيل صاخ ىنعم

 .ءيش لك ءرفكلاو ناميإلا لمشي ءرشلاو ربخلا لمشي ماعلا لوألا

 هلوق نع انلءاست املف .هدابعل هعرش امب ءهاضري امب .هللا هبحي امب صاخ يناثلا

 ناك (؟؟:ءارسإلا»اًناَسخإ ِنْيَدِاَوْلابَو هاي الإ اودع الأ كبَر ىَقَقَولل :ىلاعت

 هدحو هللا دبعي نأ اذكو اذك مكح :يأ «ةيعرش ةدارإ دارأ :ىنعمب انه ىضق باوجلا

 هب موقيس مكحلا اذه نوكو :ءيش ءيشب مكح هللا نوك نكل «ًاناسحإ نيدلاولابو

 .رخآ ءيش اذه سانلا ضعب وأ سانلا لك سانلا

 اوُدُبْعَت الأ كبَر ىَعَقَول :ةبآلا يف يهلإلا مكحلا اذه «ءاضقلا اذه عقاوكو

 مكحلا اذه ققح نم مهنم «حرش ىلإ جاتحي ام دَهاَشُم 0:ءارسإلا»4ُءاَإاَلِ

 لك هاجت ًامامت مهك ةيآلا هذه هاجت ًاذإ سانلاف ؛هققحي مل نم مهنمو يعرشلا

 .رفك نم مهنمو نمآ نم مهنمف «نيمسق ةيعيرشتلا تايآلا

 نك لوقا اَْيَشَداَرَأ إرم تإ :ىلاعت لوق يف نيلخاد نيمسقلا ءالؤه

 هللا ةدارإ نم اذه لب هللا ةدارإ مغر عقيال رفاكلا رفك نأ :ىنعمب (۸۲:سي)# نوي
 نوك ىنعم اذهف هللا ةدارإب كلذ لك لب هللا ةدارإ مغر عقي ال نمؤملا ناميإ نع ًالضف

 ةدارإلا هذهف (55:سي)4ُنوُكَيَ ْنُك هَل َلوَقَي نأ امي دار اإ هْْمَأ إ8 :هلوق يف ةدارإلا

 .ةيعرشلا ةدارإلا يه تسيلو ةينوكلا ةدارإلا يهو ًاقالطإ ءيش لك لمشت

 .معن يأ .هدابعل هيضرو هللا هعرش امب ةصاخ يهف ةيعرشلا ةدارإلا امأ

 ل



 .رفكلا هدابعل ديري الو ةيآلا لوقت فيك

 .(/:رمزلا)َرْفُكْلا هدابعل ىَضْرَي ال و :ةلخادم

 ديري ال :ىنعمب وه ىضري ال (”:رمزلا)#َرْمُكْلا هِداَبِعِل ىَصْرَي الو :خيشلا
 هنآل؛ةقلطملا (ةدارإ) ةملك نم ةيعرشلا ةدارإلاب قصلأو حضوأ ىضريال نكل

 اذإ ءرشلا اهيف لخديو ريخلا اهيف لخدي نيمسق ىلإ مسقنت ةدارإلا نأ انل حضو

 .ةيعرش ةدارإ نوكت ام ةينوك ةدارإ نوكت رشلا اهيف لخد

 هوعاطأ ام ءلجو زع هللا اوصع ءالؤه مهلك ةسلابألاو سيلبإل انعجر اذإ ؛ًاذإف

 ؟اذام ةدارإلا نمض اولعف ام اولعفو اوعقو مه نكل ءةيعرشلا هتدارإ ثيح نم

 رافكلا رثكأ مغري نأ رداق لجو زع هللا نآل هللا ةدارإ مغر هللا اوصع ام :يأ «ةينوكلا

 ءاج ام ررقي نأ هتمكحو هللا ةئيشم تقبس نكل ءزيزعب هللا ىلع كلذ امو نمؤي هنأ

 .9:فهكلا»ُزْفْكيِلَف َءاَش ْنَمَو ْنِمْؤُيَلَف َءاَش ْنَمَقل :ىلاعت هلوق يف

 اهنم تمهف يتلا ىرخألا ةيآلاو هذه ةيآلا نيب - يخأ اي - لاكشإ يف ام ًاذإ

 نم نيعون لمشي يهلإلا ءاضقلاو ةدارإلا نأ كسفن يف رضحتسا امنإ «ضقانتلا

 وهف يعرشلا ءاضقلا ثيح نمو ةدارإلا ثيح نم نكل «ةينوكلا ةدارإلا ؟اذام ثيح

 .هللا ءاش نإ لاكشإلا لاز هلعل .ًادحاو ًاعون لمشي

 20 8:58 /5*5)"رونلاو ىدهلا"

 ؟ةئيشملاو ةدارإلا نيب قرف كانه له باب [ ]:76 ١

 ؟ةثيشملاو ةدارإلا نيب قرف كانه له :هللا كظفح دلاولا ةليضف :لاؤس

 هللا ةدارإ :ةدحاو ةفص ىلإ نايدؤي ناظفل امهف كلذ يف قرف ال :خبشلا

 اًضيأ هللا ةبحمو هللا ىضرف «هللا ةبحمو هللا ىضر فالخب دحاو ىنعم ىف هتئيشمو

 مقا



 هتدارإو هللا ةئيشمف ؛ةئيشملاو ةدارإلا نع ةيحان نم نافلتخي امهنكلو دحاو ىثعمب

 كرابت هباتك يف نوؤرقت امك ءرش نم وأ ربخ نم نوكلا اذه يف عقي ءيش لك لمشت

 اذه ىلاعت هلوقف ۸۲: سینو کیف نُ هَل َلوُقَي نأ ایس َداَرَأ اد ُهْرْمَأ اإ ىلاعتو

 «عورشم ريغ وأ اًعورشم ناك ًءاوس رمأ لك نم نوكلا اذه يف عقي ءيش لك لمشي

 :ءاملعلا دحأ لاق كلذل

 .لاحملاب ىضري سيل نكلو حيبقلا رشلاو ريخلا ديرم

 :هلوق كلذك :ىنعملا يف نافدارتم نافلتخم ناظفل هللا ةدارإو هللا ةئيشم نإ

 ناظفل ناذه ؛ىنعملا يف نافدارتم نافلتخم ناظفل اًَضيأ هللا ةبحمو هللا اضر

 ءيشلل هللا ىضرو ءيشلل هللا ةبحمف ؛نيلوألا نيظفللا نع ىّنعمو اًظفل نافلتخي

 .اًمثآ انركذ امك ههركي ام كلذكو هتدارإ مومع يف لخدي

 امك هاضري ال اميف الو هبحي اميف لخدي الف ىلاعتو كرابت انبر ههركي ام امأ
 :ءاملعلا دحأ لاق انه نم (:رمزلا)#َرْفَكْلا ِهِداَبِعِل ىَمْرَي الو :ىلاعت لاق

 سيل نكلو ءانركذ امك رشلاو ريخلا ةدارإلل عمج :حيبقلا رشلاو ريخلا ديرم

 هركيو ناميإلا بحي ..ريخلا بحي لجو زع هللاف ءرشلا وه يذلا :لاحملاب ىضري

 .هتدارإو هريدقتو لجو زع هللا ةئيشمب رفكلاو ناميإلا نم لك «نايغطلاو رفكلا

 (00 116: #1" رونلا ةلحر"

 ةينوكلا ةدارإلاو ةيعرشلا ةدارإلا نيب قرفلا باب 731

 :[ ۇل هللا لوسر لاق]

 تدجو فيك !مدآ نبا اي :ةمايقلا موي ًاباذع رانلا لهأ نوهأل هللا لوقيلا

 ا ماما و 0 | ا ا اا م



 ًايدتفم تنكأ اهيف امو ايندلا كل تناك ول :هل لاقيف «عجضم رش :لوقي ؟كعجضم
 «بلص يف تنأو ءاذه نم نوهأ كنم تدرأ دق تبذك :لوقيف :معن :لوقيف ؟اهب

 كرشلا الإ تيبأف ءرانلا كلخدأ الو ائيش يب كرشت ال نأ مدآ» رهظ :ةياور يفو

 .«رانلا ىلإ هب رمؤيف
 :[مامإلا لاق]

 ام اهب داريو قلطت عرشلا يف ةدارإلاو «كنم تببحأ يأ (كنم تدرأ دق) :هلوق

 ةي نأ هللا دري ْنَمَقأل :ىلاعت هلوق يف امك لالضلاو ىدهلاو رشلاو ريخلا معي
 يف ُدَعَّصَي ناگ اجرڪ اقص ُهَرْدَص لَم ُهَلِضي نَا ذرب ْنَمَو مالشإلل ُهَرْذَص ْحَرْفَي

 بحلا فداري ام اهب داريو ًانايحأ قلطتو . فلختت ال ةدارإلا هذهو .ءاسلا

 اذه و.4َرْسُْعْلا ٌمُكي ُديِرُي لَو ريا مكب هللا ديرب :ىلاعت هلوق يف امك ءاضرلاو

 تبيبحأ يأ (كنم تدرأ) ثيدحلا اذه يف ىلاعت هلوق نم دارملا وه ىنعملا

 هتعاط ىلع ادحأ ربجي ال ىلاعتو كرابت هللا نأل «فلختت دق ىنعملا اذهب ةدارإلاو

 ديري دقف هيلعو «ْرُمْكَيلَف َءاَش ْنَمَو ْنِمْؤُيَلَف ءا ْنَمَف# اهلجأ نم مهقاخ ناك نإو

 ةدارإلا هذهو .هديري ال ام هنم بحيو . هنم هبحي ال ام هدبع نم ىلاعتو كرابت هللا

 ُهُرْمَأ اإ ىلاعت هلوق نم ًاذخأ ةينوكلا ةدارإلاب ىلاعت هللا همحر ميقلا نبا اهيمسي

 اضرلل ةفدارملا ىرخألا ةدارإلا ىمسيو نوي ْنُك هَل َلوُقَي نأ اعيش َداَرَأ اإ

 ةلأسم تالكشم نم ربثك هل تلحنا همهف نم ؛ميسقتلا اذهو ءةيعرشلا ةدارإلاب

 باتكلا يف كلذ ليصفتو لازتعالا وأ ربجلاب لوقلا ةنتف نم اجنو ؛ردقلاو ءاضقلا

 هللا همحر ميقلا نبال " ليلعتلاو ةمكحلاو ردقلاو ءاضقلا يف ليلعلا ءافش " ليلجلا

 . ىلاعت

 ,( مسمع /١1/١)"ةحبحصلا"

Fo 
 ہا



 هنم باب ]1¥[

 ةدارإلاو ةينوكلا ةدارإلا نيب قرفلا نع يلاؤس ءهللا مكمركأ انخيش :لئاسلا

 .مكيف هللا كراب ؟متمركت اذإ ليغمتلا عم ول ةيعرشلا

 َلوَقتَي نأ ايش َداَرأ 3إ هرم تإ :ىلاعت هلوق نم ةقتشم ةينوكلا ةدارإلا :خيشلا

 «ناهذألا ضعب نع ًابئاغ نوكي دق نکل ءًادج حضاو اذهو(6؟:سي)#ُنوُكَيَف ْنُك هَل

 ؟كباوج ؟ال مأ هللا ةدارإب نوكي رشلا له

 .ًالوأ هللا ةدارإب :ىقلملا

 لجو زع- هللا ةدارإب وه نوكلا اذه يف نوكي ءيش لك اذإف .بيط :خيشلا

 «ةينوكلا ةدارإلا ىه رشلاو ريخلل ةلماشلا ةدارإلا هذهف ارش ناك وأ ًاريخ ناك ٌءاوس

 اذه كل عمجيو «ريخلا وهو الأ ؛نينوكملا دحأب طقف قلعتت يهف ةيعرشلا ةدارإلا امأ

 :-ىلاعتو كرابت- برلا يف اهيف لوقي اهل ةديصق يف ءاملعلا ءاهقفلا دحأ لوق

 :ميركلا نآرقلا يف حيرص اذهو ءرشلاب ىضري ال نكلو رشلاو ريخلا ديري وه
 ةدارإب كلذو :ناوكألا نم نئاك رفكلا هنأ عم «0/:رمزلا»4َرْفُكلا ِهِداَبِعِل ىَعْرَي الو

 «ةيعرش ةدارإ كلذ ديري ال نكل ءةينوك ةدارإ رفاكلا اذهو رفكلا اذه ديري وهف «هللا

 .نايب اذه ىف لعل

 .ًاريخ هللا كازج :ىقلملا

 .كايإو :خيشلا
 rE) ل /5ا/5) "روتلاو ىدهلا"



 هنم باب [ ١ 7/ها/]

 ناد :ة9 لاق :لوقي نيلالجلا ريسفت يف انخيش اي ًاثيدح تأرق :لاؤس
 ءاوهألا لهأو عدبلا لهآ مه امنإ (169:ماعنألا»4اَعّيِش اوُناَكَو ْمُهَئيِداوُقَرَف َنيِذَّلا

 عدبلا باحصأ ريغ ةبوت بنذ بحاص لكل نإ ةشئاع اي ؛ةمآلا هذه نم ةلالضلاو

 اذه ةحص ىدم امف ""«ءارب انم مهو مهنم ئرب ينإ ةشئاع اي ؛ةبوت مهل سيل
 هللا مكازجو ؟ةبوت مهل سيل ءاوهألاو عدبلا باحصأ ريغ :ىنعم امو ؟ثيدحلا

3 

 .ًاريخ

 ًادنس ثيدحلا ءاملع لوقي امك ًانتمو ًادنس فيعض ثيدحلا اذه ًاعبط :خيشلا

 .ًانتمو

 ريغ نآلا انأ ًاعبط ةحصلاب هيلع مكحلا نم عنمت ةلع هيف نألاف دنسلا امأ

 هنأ امأ «هداتسإ ثيح نم حصي ال ثيدحلا نأ فرعأ ينأ ىوس ةلعلا هذهل رضحتسم

 رمألا ناك اذإف كرشملا رفاكلا كرش نم لجو زع هللا دنع رشأ نوكت ال فوسف

 َكَرْهُي نأ رفعي ال هللا َنِإإظ :ىلاعتو كرابت هلوق ملسم لك دنع ًامولعم ناكو كلذك

 .(48:ءاسنلا)(ُءاّشَي ن كلَ نود ام ٌرِفْغَيَو هب

 كرابت هيلإ ةبسنلاب زئاجلا نكمملا نم لجو زع هللا نأب حيرص صنلا اذهف
 ؛اهنم بتي مل ولو ؛هتعدب هل رفغي نأو لب ؛عدتبملا ةبوت لبقي نأ طقف سيل ىلاعتو

 ك َكِلَّذ َنوُداَم ٌرِفْفَيَو هب كرينا ٌرِفْمَي ال هلا نإ ءًاكرش تسيل هتعدب نآل

 .(48:ءاسنلا) ءاي

 )١( مقر) "لامعلا رزنك" رظنا 5855(.
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 .كلذ نود يه امنإو «كرشلاك تسيل ةعدبلا نأ ضارتفا ىلع باوج اذه

 ذئتيح كرشلا عاونأ نم عون :يه ثيدحلا اذهب ديرأ يتلا ةعدبلا نأ انضرتفا اذإو

 0 رخ اإ هلا عم َنوُعْدَي ال َنيِذّناَو# :نمحرلا تافص يف ىلاعتو كرابت هلوقب لدتسن

 اما لي كيد ُلَعْفَيْنَمَو وتزيل ق اب الإ لا مرح يآ قتلا وقالو
 اًِطاَض اّلَمَع َلِمَعَو َنَمآَو َباَت ْنَم ال ءا هيف ذلو ةَمايقْلا َمْوَي باَذَعْا هَل ْفَعاَصُي

 .0/:-:ناقرفلا)# احر اًروُمَغ هللا ناكر ِتاَنَسَح متاس هللا لیپ كلوا

 :لاقف نيك رشملاب ةيآلا هذه ىف نيمرجملا نيبنذملا ركذب لجو زع هللا ادب دقل

 قحاب الإ هلا مَرَح يلا تلا َنوُلُتفَي الَوَرَحآ اإ هللا َعَم َنوُعْدَي ال َنيِذَلاَو#

 .ةيآلا رخآ ىلإ (58:ناقرفلا)#...

 اًلَمَع َلَِعَو َنَمآَو بات نم الإ :لاق رانلاب ءالؤهل مكح نأ دعب :يآ ىنثتسا مث

 .0/::ناقرفلا) احر اروم هلا َناَكَو ِتاَنَسَح مہا هلا لدبي كوا اَِماَص

 اذإ هيلع هللا بوتي ال اذاملف ءةيكرش ةعدب هتعدب عدتبملا اذه نأ ضرتفتل :ًاذإ

 .بات نم الإ :ةقباسلا ةيآلا يف ىلاعت لاق دقو ؟بات

 ةقيرط ىلع نتملا اذه تبثي مل نأ دعب نتملا اذه نالطب ىلع ليلد اذهف

 نكل ءًانتم الو ًادانسإ ال حصي ال ثيدحلا اذه :ًاذإف ؛دنسلا ةهج نم :يأ نيثدحملا

 يذلا هيوار نأب :لاقي نأ نكمي ًالصأ ثيدحلا اذهل نأ انضرتفا ول :لاقي نأ نكمي

 ةياور يف ءاطخألاو ماهوألا باحصأ نم ناك اذه ثيدحلا دانسإ فعض هببسب

 .ثيدحلا

 اذه هنأ سانلا نم ريثك مهوتي دق مالسلا هيلع لوسرلا نع تباث ثيدح كانه

 ا اميل 201210121000 ٩ oY ص



 هعدب بحاصل لعجي نأ هللا ىبأ» ؟ثيدحلا وه ام «كثيدح ىنعمب وه ثيدحلا

 .«ةبوت

 .(ةبوت ةعدب بحاصل لعجي نأ هللا ىبأ» :حيحص ثيدح اذه

 اهل يتلا ةلمجلا هذه ىورف هظفح ءوس وأ «همهف ءوسب يوارلا كلذ مهف امبرف

 ةعدب بحاصل لعجي نأ هللا ىبأ ءال عدتبملا ةبوت لبقي ال هللا نأ ةلمجلا كلتب ةحص

 .ًافنآ هتركذ يذلا ببسلل هتبوت هللا لبقي ال ًاحوصن ةبوت بات ول هنأ ينعت ال ةبوت

 سيلو ينوك ءابإ ينوك ءاملعلا ةغل يف ىمسي ءابإ اذه (هللا ىبأ» :ىنعم ام :ًاذإ

 ْنُكْدَل َلوُفَيْنَأ اً دارا اإ ةٌرْمَأ اإ :ىلاعت لاق :ىنعمب ًايعرش ءاسبإ

 .بيط (۸۲:سی) نوک

 يه نوكلا اذه يف عقت يتلا يصاعملا هذهو «تايك رشلا هذه تايرفكلا هذه

 هللا ةدارإ نأ ةقباس ةركف مكدنع ناك ام اذإ ءةبآلا يفاولمأت :باوجلا ؟ال مأ هللا ةدارإب

 هريخ ردقلابو هرخآ يف هتكئالمو هللاب ناميإلا ةديقع يف ءاج كلذلو «ءيش لك لمشت

 ةدارإلا هذه هنأب هنونعي يذلا وه اذه «هريدقتو هللا ةدارإب امهالك رشلاو ريخلا :ًاذإ هرشو

 نكل ؛ةبوت ةعدب بحاصل لعجي نأ ةينوك ةدارإ :يأ هللا ىبأ :ينعي ثيدحلاف «ةينوك

 قبس ام ليلدب هتبوت لبقي ؟هتبوت لبقي كرشملا بات اذإ :يآ ةيعرش ةدارإ اذه سيل
 .ةيعرش ةدارإ ةينوكلا ةدارإلا ةقباسلا ةدارإلا لباقي ةدارإ يف ءاهريغو

 :ةينوكلا ةدارإلا نيبو ةيعرشلا ةدارإلا نيب ًادج ريبك قرف كانهف

 .رفكلاو ناميإلا لالضلاو ىدهلا لمشت ءرشلاو ريخلا لمشت ةينوكلا ةدارإلا

 نع ةبوتلا بجح هللا نإ» :ثيدح ينابلألا ححصو «ظفللا اذهب ١47( مقر) حاضو نبال "عدبلا " )١(

 .(26 ٤ مقر) "بيهرتلاو بيغرتلا حيحص' يف «هتعدب عدي ىتح ةعدب بحاص لك
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 ريخلاب ةصاخ ةيعرشلا ةدارإلا ءةيعرشلا ةدارإلا اهلباقي ةينوك ةدارإ ؟اهمسا ام هذه

 نآرقلا ىف ةيآ هذه (؛:رمزلا»4َرْفَكْلا هِداَبِعِل ىَْرَي الَّو## :ىلاعت لاق :ناميإلاب ةصاخ

 .معن :ةلخادم

 ةينوكلا ةدارإلا هنأ لوقلا ددص يف نحن اننآل ؛انبحاص أطخأ «هاه :خيشلا

 نيملاعلا بر لاقي امك هفنأ مغر شم رفك امل سيلبإ ةلماش ةينوكلا ةدارإلا ءةلماش

 ةدارإلا نأل ؛ةيعرش تسيلو ةينوك ةدارإ هذه نكل «لجو زع هللا ةدارإب امنإ «هاشاح

 .رفكلا لمشت ال ةيعرشلا

 «ةينوك ةدارإ :نيمسق ىلإ ةدارإلا مسقن نيمسق اهل لعجن نأ نآلا نكمي ةدارإلا

 .ةيعرش ةدارإو

 .هرخآ ىلإ ... رفكو ناميإ نم رشلاو ريخلل ةلماش ةينوكلا ةدارإلا

 ةدارإلا رسفت انهو «حلاصلا لمعلاو ناميإلاب الإ قلعتت ال ةبعرشلا ةدارإلا

 .اضرلاب ةيعرشلا
 لمشت ةينوك ةدارإ ؟قرفلا مكل رهظ دقو ءاضرلاب رسفت ال ةينوكلا ةدارإلا امأ

 ِهداَبِعِل ىَفْرَيالَو# :لاق انبرو ٌرَقَك ارش وأ ًاريخ ناك ًءاوس ءيش لك

 .(۷:رمزلا)€ َرْفُكْلا

 :ءاملعلا دحأ لاق كلذل هب هللا رمأ امب ةصاخ ىهف ةيعرشلا ةدارإلا امأ

 هنأل ؛ىضري ال ؛لاحب هب ىضري سيل نكلو «ةينوك ةدارإ رشلاو ريخلا ديري وه
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 .0/:رمزلا)َرْفُكلا ِداَبِعِل ىَضْرَي الو :لاق

 ىلع بشي يذلا ناسنإلا ةدعاق هذه ءهيلع بش ام ىلع مدآ نبا بيشي ذئنيح

 ؛ناميإلا ىلع تومي ناميإلا ىلع بشي ؛ربخلا ىلع تومي بلاغلا يف ريخلا
 لبقي هللا ءال عدتبملا نم ةبوتلا لبقي ال :لاقي نأ زوجي الف ءًامامت سكعلاب سكعلاو

 .ريثك نع وفعيو هدابع نم ةبوتلا

 ميركلا نآرقلا يف حرص هنأل ؛كرشملا نم ةبوتلا لبقي ال :لوقن نأ زوجي الو

 .ةبوتلا لبقي هنأ

 اذإف ءًاكرشم نوكي نأ هلاوحأ أوسأ ءاكرشم نوكي نأ هلاوحأ أوسأ عدتبملاف

 نيبو «فيعضلا ثيدحلا اذه نيب قرفلا نيبأ نأ ديرأ انآ نكل ءهيلع هللا سات بات

 .«ةبوت ةعدب بحاصل لعجي نأ هللا ىبأ» :حيحصلا ثيدحلا

 نأ انضرف ولف «ةيعرشلا ةدارإلا شم «ةينوكلا ةدارإلا :ىنعمب لعجلا انه

 :ىنعم ام :ًاذإ ؛هيلع هللا بات بات ًاعدتبم نأ انضرف ول «هیلع هللا بات «بات ًاكرشم

 :مهل لاقي نيذلا كئلوأ نم عدتبملا :يأ ؟«ةبوت ةعدب بحاصل لعجي نأ هللا ىبأ»

 لثمك هلثم يذلا ناسنإلا بوتي لهف كلذلو (۴۷:ةبوتلا)€ ْمِهحاَْعَأ ٌءوش ْمَك ني

 َنيِرَسألاب ْمُكْمَبَتت له لفل :نآرقلا يف مهنع لجو زع هللا لاق نيذلا كئلوأ

 نوي مآ دويم مهو دلا وا يا يف مهي لَه بِلا هاف
 :٩۰۳ 1١5(. فهکلا) ان

 نأ روصتب اذه ًاعنص نسحي هنأ بسحي ًاعدتبم ناك وأ ًاكرشم ناک ناسنإف

 .بوتي نأ روصتي ال ؟بوتي

 ؛ةيصعملا ررض نم رطخأ اهبحاص ىلع ةعدبلا ررض :ءاملعلا لوقي انه نم

 س كا ا اا ا يي م
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 ىلإ بوتي ام ًاموي هنأ عجريف يصاع هنأ فرعي يصاعلا اهبكتري امئيح ةيصعملا نأل

 :لوقي هلاح ناسل يذلا عدتبملا نكل ءةيصعم اهنأب فراع وه يتلا هتيصعم نم هللا

 .هللا ىلإ بوتي نأ روصتي ال اذهف ؛لجو زع هللا ىلإ هتعدبب برقتي هنأل ؛يندز بر

 ول امأ «ةينوك ةدارإ اذه «ةبوت ةعدب بحاصل لعجي نأ هللا ىبأ» :انثيدح :ًاذإف

 ًاكرشم ليوطلا هرهد شيعي يذلا كرشملاك ةردنب ولو عقي نأ نكمم اذهو انروصت

 نأ نكمم ًاردان نكل :هيلع بش ام ىلع باش هنآل ؛هللا ىلإ بوتي نأ ًادج بعص

 .عقي
 ةردان ةقيرط ىلع اذه نكل «لجو زع هللا ىلإ بوتي نأ نكمم عدتبملا كلذك

 هب هللا لزني ملام هللا نيد يف عدتبا هنأ ثيح نم هللا ةيصعم يف شيعي وهاذإو

 يناثلا ثيدحلا ةحصو ءآلوأ هنع لوؤسملا ثيدحلا فعض اندفتسا نآلا :ًاذإ

 ةدارإلاو ةينوكلا ةدارإلا نيب يرهوجلا قرفلا اندفتساو ءًايناث هنع لوئسملا ريغ

 .ةيعرشلا

 قرفلا ةيعرشلا ةدارإلاو ةينوكلا ةدارإلا نيب قرفلا نم انجتنتسا :ًاريخأو ًاثلاثو

 .حيحصلا ثيدحلا نيبو .فيعضلا ثيدحلا نيب

 .«عدتبم ةبوت هللا لبقي ال١ :يعرش مكح فيعضلا ثيدحلا

 ىف ةروكذملا ةعدبلا امأ «لبقي هللاف ًاكرش هتعدب ناك ول انلق هنأل ؛لطاب اذه

 .ةينوك ةدارإ امنإو ؛ةيعرش تسيل ةدارإ :يهف حيحصلا ثيدحلا



 :ةثالث دئاوف هذه ةريصقلا ةلوجلا نم اندفتساو قرفلا رهظ انه نمف

 ةينوكلا ةدارإلا نيب قرفلا «ىناثلا ثيدحلا ةحص «لوألا ثيدحلا فعض

 .ةيعرشلا ةدارإلاو

 :ملاعلا كلذ لوق ىنعم مهفن :انه نمو

 .ًاريخ هللا كازج :ةلخادم

 ىلع ليحتسي لوقي ًالوق ركذي "ماصتعالا" باتك يف يبطاشلا مامإلا كلذلو

 .هتعلب نم بوتي نأ ةعدب بحاص لك

 اهبحاص ىلع ةعدبلا رش :نولوقي ءاملعلا :مكل تلق كلذل اذه وه :خيشلا

 فرعي هنأل ؛بوتي نأ نكمي ىصاعلا ؟اذامل اهبحاص ىلع ةيصعملا رش نم رشأ

 .یصاع هنأ هسفن

 ال هللاو ءلجو زع هللا ىلإ برقتي هنأل ؛يندز بر :لوقي هلاح ناسل عدتبملا

 ور وهف هنم سيل ام اذه انرمأ یف ثدحأ نما :نوملعت امك برقتلا اذهف «لبقي

 .اذكه

 حيحص يف روكذملا وه يذلا ةو هللا لوسر ثيدح كلذك :ةلخادم

 .ةنسلاب كسمتلا باتك يف بيهرتلاو بيغزتلا

 .(59100) "عماجلا حيحص " (1)

 ہا



 لمع ةعدب بحاص لك نم لبقي نأ هللا ىبأ» :ةلإَي لوقي هانعم اميف ثيدحلاو

 .اذه كلذ نمو أ «هتعدب عدي ىتح

 .معن ءاذه وه :خيشلا

 .ًاريخ هللا مكازج :ةلخادم

 .معن يأ :خيشلا

 00:18:18 الد 4 "رونلاو ىدهلا"

 2 وو ر

 أ تکا ْمهِبوُلُق ىلع اتلَعَجَو :ىلاعت هلوق له باب 1
 ؟ربجلا ةحئار هنم مشي ارو ْمهِناَذآ يِفَو هوُهَقْفَي

 ةينوكلا ةدارإلاو ةيعرشلا ةدارإلا ىلع مالكلاو

 :[ مامإلا لثس]

 ««؟هماعنألا) ارو ْمِهاذآ ينو هوهقغي نأ ةنكأ مولف ىلع اَنْلَعَجوأل :ىلاعت لاق  teمسام ر ےگ م0 في كر سار ل ل 5

 م

 ؟كلذ يف مكيأر امف ءربجلا ةحئار ةيآلا هذه نم ضعبلا مشي

 :[باجأف]

 :ةيهلإلا ةدارإلا ىنعم حرش نم دبال اذه مهفلو «ينوك ٌلعج وه لعجلا اذه

 .«ةينوك ةدارإو ,ةيعرش ةدارإ» :نيمسق ىلإ مسقنت ةيهلإلا ةدارإلاف

 مايقلا ىلع مهضحو «هدابعل لجوزع هللا هعرش ام لك يه :ةيعرشلا ةدارإلاو

 هذهف «تايودنم ىلإ ضئارف نم ءاهماكحأ فالتخا ىلع تادابعو تاعاط نم هب

 ٦۸۳(. /9) " فيعضلا " ۲۹(۰ مقر) "عماجلا فيعض " (۱)
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 . اهبخيو ىلاعتو كرابت اهديري تادابعلاو تاعاطلا

 اهردق هنكلو هللا اهعرشي مل امم ةرات نوكت دق يهف :ةينوكلا ةدارإلا امأو

 اإ هٌْرْمَأ انه :ىلاعت هلوق نم ًاقاقتشا ةينوكلا ةدارإلاب تيمش امنإ ةدارإلا هذهو

 يش لك لمشي ةركن مسا ايش ف :(06سي)#ُنوُكَيَف ْنُك ُهَل لو نأ اُم دار

 هتئيشمب يأ نك :ىلاعت هلوقب كلذ نوكي امنإو «ةيصعم وأ ةعاط ناكأ ءاوس

 ءاوس «ءيش لك لمشت اهنأ يهو - ةينوكلا ةدارإلا هذه انفرع اذإف «هردقو هئاضقو

 نأل ءردقلاو ءاضقلا عوضوم ىلإ انب عوجرلا نم دب الف - ةيصعم ناك وأ ةعاط ناكأ

 اذه نأ هانعم «كاَّرْقَو ما ينو هوُهَقْفَي نأ َدنِكأ مولف لع اَنَلَعَجَول :ىلاعت هلوق

 لجوزع هللا دنع ءيش لكف «هنم دبال ًانئاك ًاردقُم ًارمأ هلعج «ْنك# هل لاق يذلا

 سنإلا- نيلقثلا نحن انب هنم قلعتي ام نكلو ءرشلاو ريخلا لمشي ًاضيأ اذهو «ردقب
 نأ امإ هب نحن موقن اميف رظنن نأ -لجوزع هللا نم نيرومأملا نيفلكملا نجلاو

 ال يناثلا مسقلا اذهو ءانع ًامغر نوكي نأ امإو ءانرايتخاو انتدارإ ضحمب نوكي

 لوألا مسقلا امنإو ءأران الو ةنج كلذ ةبقاع نوكي الو ؛ةيصعم الو ةعاط هب قلعتي

 وأ ةنجلا ناسنإلا ءازج نوكي كلذ ىلعو ءةيعرشلا ماكحألا رودت هيلع يذلا وه

 بساحي يذلا وه هرايتخاو هبسكب هيلإ ىعسيو «هتدارإب ناسنإلا هلعفي ام :يأ «رانلا

 .رشف ًارش ناك نإو «ريخف ًاريخ ناك نإ ؛هيلع

 نكميال ةقيقح هذهف «هلامعأ نم ريبك مسق يف ًاراتخم ناسنإلا نوكو

 .ًالقع الو ًاعرش اهيف ةلداجملا

 رمأ ام لعفي نأب ناسنإلا رمأ يف ةرتاوتم ةنسلاو باتكلا صوصنف :ًاعرش امأ

 . ركذت نأ نم رثكأ صوصنلا هذهو «هنع يهث ام كرتي نأ يفو «هب

 ملكتي امنيح هنأب ضرغلاو ىوهلا نع درجتم ناسنإ لكل حضاوف :ًالقعامأ

 يا



 يف لخديامم «ءيش يأ لعفي امنيح «ب رشي امنيح «لكأي امنيح «يشمي امنيح

 كانه سيلف ءنآلا ملكتأ نأ ثئش انأو ءاقالطإ رطضم ريغ كلذ يف راتخم وهف «هرايتخا

 نأ يتعاطتساب نكلو ءهب ملكتأو هلوقأ يذلا اذهل يرايتخا عم ردقم هنأ يأ ءًاردقم

 .مالكلا اذه يف راتخم ينأ لوقأ امم كش يف ناك نمل نيبأل تمصأ

 ةلداجملاو ةشقانملا لبقي ال رمأ - عقاولا ثيح نم- ناسنإلا رايتخاف ءأذإ

 لصو اذإو «تايهدبلا يف ككشيو طسفسي وه امنإ اذه لثم يف لداجي يذلاف الإو

 .مالكلا هعم عطقنا ةلحرملا هذه ىلإ ناسنإلا

 .ةيرارطضاو «ةيرايتخا :نامسق ناسنإلا لامعأف ًاذإ

 ةيحانلا نم الو ةيعرشلا ةيحانلا نمال مالك اهيف سيل :ةيرارطضالاو

 يف اهانزكر اذإو ؛ةقيقحلا يه هذهف «ةيرايتخالا رومألاب قلعتي عرشلاو «ةيعقاولا

 لعجلا اذهو 4ةّنِكأ مولف لع العجول ةقباسلا ةيآلا مهفن نأ انعطتسا ءانناهذأ

 ْنُكُدَل َلوُقَيْنَأ ايم دارا ا5 هرم إ8 ةقباسلا ةبآلا ركذتن نأ بجيو «ينوك

 هللا لعج يذلا اذه نع امغر سيل نكلو ؛ةينوك ةدارإ انهه ةدارإلا نأ 4ُنوُكَيَف

 .ةنكأ هبلق ىلع

 ضغ همحلو قلي امنإ قلي امنيح ناسنإلا نأ :ةيداملا ةيحانلا نم لاثم

 اوس مهلك اوسيل سانلا نكلو همظع دتشيو همحل وسقي ربكو ربك اذإ مث ءيرط

 ىوقي ؟هيف ىوقي اذام اذهف «ملعلاو ةساردلا نم عون ىلع بكنم ناسنإ ًالثم اذهف
 ءاهيلع هدهج لكب بصنيو ءاهب لغشني وه يتلا ةيحانلا نم هغامد ىوقيو ؟هلقع

 .ومنت ال هتالضعو «ىوقي ال هدسج ةيندبلا ةيحانلا نم نكلو
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 يف وهف ةيداملا ةيحانلا ىلع بصنم صخش اذهف :ًامامت سكعلاب سكعلاو
 ىوقيو «هتالضع دتشت اذهف -مويلا نولوقي امك- ةيضاير نيرامت ىطاعتي موي لك
 ءروصلا يف ًانايحأو «عقاولا يف ًانايحأ كلذ ىرن امك ةروص هل حبصيو ؛هدسج

 ره مآ ءاذكه قل وه لهف «تالضع اهلك مهداسجأ حبصت ًالثم لاطبألا ءالؤهف

 هبسكب وه هيلإ لصو ءيش اذه ؟ةريثكلا تالضعلا تاذ ةيوقلا ةينبلا هذه بستكا

 .هرايتخاو

 هدوحجو هرفك يفو ؛هدانع يفو هلالض يف لضي يذلا ناسنإلا لثم وه كلذ

 نم ضرفب ال ؟مهبولق ىلع لجوزع هللا اهلعجي يتلا ةنكألا هذه ىلإ نارلا لصيف
 ينوكلا لعجلا وه اذهف «مهرايتخاو مهبسك ببسب امنإو «مهل هللا نم رارطضاو هللا

 اهنأ لاهجلا مهوتي يتلا ةطقنلا هذه ىلإ نولصيف «رافكلا ءالؤه هبسكي يذلا

 :مهيديأ تبسك امب كلذ امنإو مهيلع ضرفُي مل كلذ نأ ةقيقحلاو «مهيلع تضرُف

 . ديبعلل مالظب سيل هلا نأو

 .(۲۳-۲۸ص)"نآر قلا رسفن نأ انيلع بجي فيك"

 ؛يعرشو ينوك ريهطتلا باب ]١759[

 يع د تيبلا لهأ َريهطت نأ نايبو

 :[لاق هنأ ياء يبنلا نع يور]

 لوق كلذو ءًامسق امهريخ يف يناعجف ؛نيمسق قلخلا قلخ لجو زع هللا نإ»
 باحصأ نم انأف ؛#لامشلا باحصأو# ««نيميلا باحصأو# :لجو رع هللا

 الث اهريخ يف ينلعجف ءاثالثأ نيمسقلا لعج مث «نيميلا باحصأ ريخ انأو ؛نيميلا

 «نيقباسلا ريخ انأف ؛#نوقباسلا نوقباسلاو# «(ةنميملا باحصأو# :هلوق كلذف

 س OA هي سس سم ع سس م سم سس مم



 ًابوعش مكانلعجو# :هلوق كلذو ءةليبق اهريخ يف ينلعجف لئابق ثالثألا لعج مث

 مدآ دلو ىقثأ انأو :«#ريبخ ميلع هللا نإ مكاقتأ هللا دنع مكمركأ نإ اوفراعتل لئابقو

 كلذو ءًاتيب اهريخ يف ينلعجف ؛ًاتويب لئابقلا لعج مث ءلجو زع هللا ىلع مهمركأو

 لهأو انأو ًاريهطت مكرهطيو تيبلا لهأ سجرلا مكنع بهذيل ديري امنإ# :هلوق

 .«بونذلا نم نورهطم يتيب

 :[مامإلا لاق]

 ةريخألا ةلمجلا يف اميس ال ؛ةرهاظ نتملا يف ولغلاو عضولا راثآو :تلق

 . "بونذلا نم نورهطم ..":هنم

 ريهطت وه لب ؛كلذك سيلو !ينوك ريهطت ةبآلا يف ريهطتلا نأب رعشي هنإف

 هباتك يف - يضفارلا ىلع هدر يف - ةيميت نبا مالسإلا خيش هنيب امك ؛يعرش

LES LM. 8ةنسلا جاهنم" :ميظعلا " . 

 .(مهك-م+لهه /۲ /١١)"ةفيعضلا'"
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 دبعلا ةردق تابثإ -

 اهماسقأو دبعلا ةعاطتسا ىلع مالكلاو -

 قاطي ال ام فيلكت ةلأسم ىلع مالكلاو -





 هريغ ال بسك هيف ناسنإلل ام ىلع نوكي ءازجلا باب [ا١ا/ل١٠5]

 :[لاق هنأ اپ يبنلا نع يور]

 .(قدحلا دوس هوجولا ناسح بذعيال ىلاعت هللا نإ)

 .(عوضوم)

 :[مامإلا لاق]

 نم :ةعيرشلا يفدرو ام عم ضراعتي هنأل ثيدحلا اذه نالطب يف كشأ تسل

 نمو «هري اريخ ةرذ لاقثم لمعي نمف# لمعلاو بسكلا ىلع نوكي امنإ ءازجلا نأ

 وأ نسحلاك هيف ناسنإلل ديالو عنص ال ام ىلع ال #هري ارش ةرذ لاقثم لمعي

 مكروص ىلإ الو مكداسجأ ىلإ رظني ال هللا نإ»:هلوقب ةا راشأ اذه ىلإو «حبقلا

 " يف جرخم وهو هريغو ١١(: /۸) ملسم هاور «مكلامعأو مكبولق ىلإ رظني نكلو

 " نيحلاصلا ضاير " ىلع يتمدقم يف هيلع قيلعتلا عجارو )5١5(« " مارملا ةياغ

 نالطبلا يف عوضوملا ثيدحلا اذه لشمو ءاَّدِج مهم هنإف «(ن. ل :ص) يوونلل

 نأ يحتسي هللا نإف دوسلا قدحلاو حالملا هوجولاب مكيلع» :وهو يتآلا ثيدحلا

 .؟رانلاب احيلم اهجو بذعي

 . (عوضوم)

 .(7 هدقه- 788 /1)" ةفيعضلا"
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 : 8 يبنلا لوق نيب عمجلا باب 73

 :ىلاعت هلوق نيبو «ةنجلا هّلمع نكنم اًدحأ لخدُي نل»

 * َنوُلَمْمت ْمُْك اهب اوترو يل هلا كيو
 :[ اپ هللا لوسر لاق]

 اي تنأ الو :اولاق ء[رانلا نم هيجني ال و] ةنجلا هلمع مكنم ادحأ لخدي نل"

 هللا يندمغتي نأ الإ - [:هسأر ىلع اذكه هديب راشأ و] - انأ الو :لاق ؟هللا لوسر

 اودغا و] [اورشبأو][اوبراقو اوددسف] [اثالث وأ نيترم] ؛ةمحرو لضفب هنم

 ىلإ لمعلا بحأ نأ اوملعاو] [اوغلبت دصقلا دصقلاو ءةجلدلا نم ءيشو ءاوحورو

 . " [لق نإو همودأ هللا

 :[مامإلا لاق]

 هلوقل فلاخم هنأ مهوتيو «سانلا ضعب ىلع لكشي دق ثيدحلا اذه نأ ملعا

 تايآلا نم اهوحنو 4َنوُلَمْعَت ْمُثَُك بامور وأ يلا ةا َكْلَتَو» :ىلاعت

 ىلإ اهبرقأ ةبوجأب بيجأ دقو «لمعلاب ةنجلا لوخد نأ ىلع ةلادلا ثيداحألاو

 يف ءابلاو «ةيئمثلا ءاب يه ''" هلمعب " :ثيدحلا يف هلوق يف ءابلا نأ :باوصلا

 سيل هنكلو ؛ةنجلا لوخدل هنم دبال ببس حلاصلا لمعلا نأ يأ ءةيببسلا ءاب ةيآلا

 .تاجردلاو ميقملا ميعنلا نم اهيف امو ءةنجلا لوخدل ًانمث

 اهيلإ راشأ ىتلا ثيدحلا قرط ضعب ىف درو دق ظفللا اذه نأ الإ "هلمعب" هيف سيل ةمجرتلا ثيدح )١(

 دنسم يف ظفللا اذه درو دقن.هظفلب حرصي مل نإو ثيدحلل هيرخت يف -هللا همحر- ينابلألا

 .ثيدحلا (هلمعب ةنجلا مكدحأ لخدي ال» :ة9: هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع هريغو دمحأ

 اا

 مقا



 لاق اذهلو " :هيواتف ضعب يف ىلاعت هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 اببس نوكت نأ بابسألا وحمو «ديحوتلا يف كرش بابسألا ىلإ تافتلالا :مهضعب

 درجمو «عرشلا يف حدق ةيلكلاب بابسآلا نع ضارعإلاو «لقعلا يف صقن

 كلذ نكي مل بحلا رذبو لزن اذإ رطملا نإف .ببسملا لوصح بجوي ال بابسألا

 ءافتنالا فرص نم دبالو «هللا نذإب ةيبرم حير نم دبال لب ؛تابنلا لوصح يف ًايفاك

 كلذكو . هردقو هللا ءاضقب كلذ لكو «عناوملا لاوزو طورشلا مامت نم دبالف ؛هنع

 دبال لب ءهل دلوي ملو لزنأ نمم مك لب «جرفلا يف ءاملا لازنإ درجمب دلوي ال دلولا

 نم هقلخ هب متيس ام رئاسو محرلا يف هييرتو ةأرملا لبحتف هقلخ ءاش هللا نأ نم

 .عناوملا لاوزو طورشلا

 «ببس يه لب «ةداعسلا ناسنإلا لاتي لمعلا درجمب سيل ةرخآلا رمأ كلذكو

 متنك امب ةنجلا اولخدا# :ىلاعت لاق دقو ؛(ثيدحلا ركذف) : او يبنلا لاق اذهلو

 ءاب ةو يبنلا هافن يذلاو «مكلامعأ ببسي يأ «ببسلا ءاب هذهف . #نولمعت

 .اذهب اذه تيرتشا :لاقي امك «ةلباقملا

 هللا وفع نم دبال لب ءةنجلا لوخد يف ًايفاك ًانمثو ًاضوع لمعلا سيل يأ

 هلضفبو «تاريخلاب يتأي هتمحربو «تائيسلا وحمي هوفعبف «هتمحرو هلضفو

 :سانلا نم ناتفئاط لض عضوملا اذه يفو . تاجردلا فعاضي

 اوضرعأف دوصقملا لوصح يف فاك كلذ نأ اوئظو ءردقلاب اونمآ قيرف - ١

 اورفكي نأ ىلإ رمألا مهب لوؤي ءالؤهو . ةحلاصلا لامعألاو ةيعرشلا بابسألا نع

 .هنيدو هلسرو هللا بتكب

 ءرجأتسملا نم ريجألا هبلطي امك هللا نم ءازجلا نوبلطي اوذخأ قيرفو - ؟

o00 



 لاهج ءالؤهو . كيلامملا هبلطي امكو ءمهلمعو مهتوقو مهلوح ىلع نيلكتم

 هنع مهاهن امع مهاهن الو ؛هيلإ ةجاح هب مهرمأ امب دابعلا رمأي مل هللا نإف :لالض

 هناحبس وهو . مهداسف هيف امع مهاهنو «مهحالص هيف امب مهرمأ نكلو «هب ًالخب

 ."ينوعفنتف يعفن اوغلبت نلو ءينورضتف يرض اوغلبت نل مكنإ يدابع اي" :لاق امك
 مل يتلا مهتوقب هولعف مهو ؛مهيلإ هتجاحل مهرمأ رمأب هيكولمم رمأ اذإ كلملاف

 اونسحأ نإف «نيملاعلا نع ينغ ىلاعت هللاو ؛كلذ ءازجب نوبلاطيف مهل اهقلخي

 لمع نم# ءاوبستكا ام مهيلعو ءاوبسك ام مهل . اهلف اوءاسأ نإو :مهسفنأل اونسحأ

 خيش مالك ىهتنا . " ديبعلل مالظب كبرامو اهيلعف ءاسأ نمو «هسفنلف احلاص

 " يف هلثمو ۷١ -71١( /8) " ىواتفلا ةعومجم " نم الوقنم هللا همحر مالسإلا

 ٠١( - ۹ ص) ةيزوجلا ميق نبا ةمالعلا ققحملا هذيملتل " ةداعسلا راد حاتفم

 . يزيرقملل ۳١ - ٤١( ص) " ديفملا ديحوتلا ديرجت "و

 "الصحبحة")5/1١/ 1981-١ 5(,

 ؟هل ةقباس مأ هلعفب ةنورقم دبعلا ةعاطتسا له باب ]١7[

 لعفلا اهب بجي يتلا ةعاطتسالاو» :ةيواحطلا بحاص لوق ىلع اقلعم مامإلا لاق]

 ةعاطتسالا امأو ءلعفلا عم يهف هب قولخملا فصوي نأ زوجي ال يذلا قيفوتلا وحن نم

 باطخلا قلعتي اهبو «لعفلا لبق يهف تالآلا ةمالسو نكمتلاو عسولاو ةحصلا ةهج نم

 ۲۸٩(([: :ةرقبلا»# اهعسو الإ اسفن هللا فلكي ال :ىلاعت لاق امك وهو

 :[مامإلا لاق]

 امهب لوقلا باوصلاو «ةلزتعملا اهب لاق ىرخألاو ةرعاشألا اهب لاق ىلوألاو

 مالسإلا خيش كلذ نيب دقو ىلاعت هللا همحر فلؤملا هركذ يذلا ليصفتلا ىلع ًاعم

 08 ا م
 ی



 هيلع هللا ةمحر لاق ؛هتيمهأل همامتب هلقن نم سأب ال ًايفاش ًانايب هللا همحر ةيميت نبا

 مهريغو انياحصأ نم سانلا ملكت دق ۳۷١(: - ۴۷۱ /۸) «ىواتفلا عومجم يف

 موقف ؛نيضقانتم نيلوق اهولعجو ؟هلبق مآ هلعف عم يه له دبعلا ةعاطتسا يف

 نم نيملكتملا ردقلا ةتبثم ىلع بلاغلا وه اذهو طقف لعفلا عم ةعاطتسالا اولعج

 .مهريغو انباحصأ نم مهقفاو نمو يرعشألا باحصأ

 ةلزتعملا نم ةافنلا ىلع بلاغلا وهو لعفلا لبق ةعاطتسالا اولعج موقو

 كفنت ال هل ةنراقم يه ذإ دحاو لعفل الإ حلصت ال ةردقلا نولوألا لعجو ءةعيشلاو

 لعفلا نراقت الو نيدضلل ةحلاص الإ نوكت ال ةعاطتسالا نورخآلا لعجو «هنع

 نإف ءلاحب ةردق لعفلا عم نوكي نأ نوعنمي مهنإف ًافارحنا رثكأ ةيردقلاو ءًادبأ

 ةردقلا كلذ يف ءاوس لاحب هنراقي ال رثألا ىلع مدقتي نأ دب ال رثؤملا نأ مهدنع

 ةمدقتم ةعاطتسالا نأ ةنسلاو باتكلا هيلع لد يذلا باوصلاو . رمألاو ةدارإلاو

 «هريغل حلصت ال ىرخأ ةعاطتسا ًاضيأ هنراقتو اضيأ هل ةنراقمو لعفلا ىلع

 كلتف .لعفلا عم الإ نوكت ال ةنراقمو ءنيدضلل ةحلاص ةمدقنم :ناعون ةعاطتسالاف

 هللا لاق ؛هل ةققحملا لعفلل ةبجوملا يه هذهو هل ةزوجملا لعفلل ةححصملا يه

 لآ>#اليبس هيلإ عاطتسا نم تيبلا جح سانلا ىلع هللو# :ىلوألا يف ىلاعت

 الإ جحلا بجو امل لعفلا عم الإ نوكت ال ةعاطتسالا هذه تناك ولو (۹۷:نارمع

 لبق دحأ ىلع ًابجاو جحلا ناك الو «جحلا كرتب دحأ ىصعاملو «جح نم ىلع

 رمأف (15 :نباغتلا)# متعطتسا ام هللا اوقتافإ# :ىلاعت لاقو هغارف لبق لب «هب مارحإلا

 نم دحأ ىلع بجو امل ةنراقملا ةعاطتسالا دارأ ولو ةعاطتسالا رادقمب ىوقتلاب

 ال# :ىلاعت لاقو ةعاطتسالا كلت هتنراق يذلا وه ذإ ؛طقف لعفام الإ ىوقتلا

 هعست يذلا وهو عوسوملا :(عسولا)و (185 :ةرقبل)#اهعسو الإ افن هللا فلكي
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 هكرت ام نود طقف هب ىتأ يذلا لعفلا الإ دحأ فلك امل نراقملا هب دير ولف هقيطتو

 هبوجو ةنسلاو باتكلا يف قلع رمأ لك نإف ةددعتم اذه رئاظنو . . . تابجاولا نم

 تابجاولا بجوأ دق هللا ناك امل الإو ةنراقملا هب دري مل اهمدعب همدعو ةعاطتسالاب

 بجاولا كرتب دحأ مثأي الف اهلعفي مل نمع اهطقسأ دقو اهلعف نم ىلع الإ

 .روكذملا

 نوعيطتسي اوناك ام# :ىلاعت هلوق لثمف ةبجوملا ةنراقملا ةعاطتسالا امأو

 ذإ ةبجوملا ةنراقملا يه ةعاطتسالا هذهف ٠١( :دوهم)#نورصيي اوناك امو عمسلا

 ؛فيلكتلا ىف اهنم دبال ىرخألا

 اهيلعو «باقعلاو باوثلاو ىهنلاو رمألا طانم ىه ىتلا ةيعرشلا ىه :ىلوألاف

 ءلعفلا دوجو ققحتي اهبو ءردقلاو ءاضقلا طانم يه يتلا ةينوكلا يه :ةيناثلاو

 تاينوكلا تايقلخلا تاملكلل ةيناثلاو «تايعرشلا تايرمألا تاملكلل ىلوألاف

 .(۱۲ :ميرحتلا)# هبتكو اهبر تاملكب تقدصو# :لاق امك

 دارم وأ قحلا مولعم فالخ ىلع ديعلا ةردق يف سانلا فلتخا دقو

 هللا نإف لعفلا ىلع ةمدقتملا ةيعرشلا ىلوألا ةردقلاب ًارداق نوكي دق هنأ قيقحتلاو

 سيلو «هلعف ام ىلع الإ ًارداق نكي مل الإو دارملاو مولعملا فالخ ىلع ًاضيأ رداق

 هنوك هللا ملع ام الإ نوكي ال هنإف لعفلل ةنراقملا ةردقلاب كلذ ىلع ًارداق دبعل

 لهإ# :نييراوحلا لوق كلذكو «نكي مل أشي مل امو ناك هللا ءاش ام هنإف هنوك دارأو

 هذه نع اومهفتسا امنإ (١1؟ :ةدئاملا»#ءامسلا نم ةدئام انيلع لزني نأ كبر عيطتسي

 امك ةردقلاب رسف يأ (۸۷ :ءايبنألا) #هيلع ردقن نل نأ# سنوي نظ كلذكو . ةردقلا

 .سانلا مالك يف روهشم وهو ؟هلعفت له يأ ؟اذك لعفت نأ ردقت له لجرلل لاقي

 الا

 ہت



 لوصح يف ةيفاك (لعفلا لبق ةعاطتسالا) ىلوألا نأ ةيردقلا تدقتعا املو

 ةيربجلا نأ امك «لعفلا نيح هللا نع ًاينغتسم هلعج هتئيشم ثدحي دبعلا نأو لعفلا

 لعفلا ىلع ًاروبجم هوأر هريغ نم يهو لعفلل ةبجوم ةيناثلا نأ تدقتعا امل

 يف كلذ هللا ركذ امك هللا ةئيشمل ةعبات يهو ةئيشم هل دبعلا نإف ؛حيبق أطخ امهالكو

 . هياتك نم عضاوم ةدع

 روبجم وه :لاقي نأ عنتما ًايئاش ًاراتخم ًاديرم دبعلا لعج دق هللا ناك اذإف

 اذإف ةئيشملا هسفنل عدتبا يذلا وه نوكي نأ عئتماو ًاديرم هلعج دق هنوك عم روهقم

 وه سيلو هل ريظن ال اذهف ءاشي نأ ىلإ رطضم «راتخي نأ ىلع روبجم وه :ليق
 . هللا الإ كلذ ىلع ردقي الو رارطضالاب ربجلا نم موهفملا

 هتبثأ اميف بيصم امهالكو ضيقن يفرط ىلع ةيربجلاو ةيردقلا قرتفا اذهلو

 . هافن ام نود

 لعف ناحجر راقتفاي ملعلا نأ نومعزي ةيريجلا نم هوحنو بيطخلا نباو

 يواستملا نكمملا نآل ؛يرورض دبعلا ريغ نم حجرم ىلإ هكرت ىلع دبعلا

 «حيحص نيلوقلا الكو ءام حجرمب الإ رخآلا ىلع هيفرط دحأ حجرتي ال نيفرطلا

 هلاعفأل ثدحم دبعلا نإف ؛حيحصب سيل رخآلا يفن امهدحأ مازلتسا ىوعد نكلو

 هنوكو «ثدحم عناص لعاف ديعلاف ثدحم ىلإ رقتفم ثادحإلا اذهو اهل بساك

 نأ مكنم ءاش نمل# :لاق امك لعاف نم هل دبال نكي مل نأ دعب ًاثدحم ًاعناص ًالعاف

 الإ نوؤاشت امو# :لاق مث ًاميقتسم راص ةماقتسالا ءاش اذإف (14 :ريوكتلا)# ميقتسي

 ۲٠۹(. :ريوكتلا»# نيملاعلا بر هللا ءاشي نأ

 اذهلو ؛قح هلك ةيلقعلاو ةيعمسلا ةلدألا هيلع تلد امو رارطضالاب ملع امف

 هتافصو هتاذ يف هل ًايتاذ ًارقف هللا ىلإ ريقف دبعلاو هللاب الإ ةوق الو لوح ال ناك
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 دحج وهو «هتاذو هتافص يفنك هلاعفأ يفنف :ًالاعفأو تافصو ًاتاذ هل نأ عم هلاعفأو

 اينغتسم هنم ءيش لعجو «قحلا وه هنولعجي نيذلا ةيفوصلا ةيلاغ ولغب هيبش قحلل
 « ىلعألا مكبر انأ# :لاق يذلا ولغب هيبش قحلل دحج هنودب ًانئاك وأ هللا نع

 .ةعامجلاو ةنسلا لهأ هيلع ام قحلا امنإو هسفن قلخ هنإ :لاقو (؟ 4:تاعزانلا)

 .(88-88ص) "ةيواحطلا نتم ىلع قيلعتلا"

 نوقيطي ام الإ دابعلا هللا فلكي مل باب |7]

 ام الإ ىلاعت هللا مهفلكي ملو»:ةيواحطلا بحاص لوق ىلع ًاقلعم مامإلا لاق]

 :[«مهفلک ام الإ نوقيطي الو نوقيطي

 ال قيفوتلا وحن نم يتلا يه ةقاطلا هذهو ؛هيلع مهردقأ ام الإ نوقيطيالو يأ

 فلؤملا مالك يف نكلو تالآلا ةمالسو نكمتلاو عسولاو ةحصلا ةهج نم يتلا

 امنإو رادقإلا ىنعمب لمعتسي ال فيلكتلا نإف :هلوقب حراشلا خيشلا هنيب الاكشإ

 الإ نوقيطي الو نوقيطي ام الإ مهفلكي ال :لاق دق وهو يهنلاو رمألا ىنعمب لمعتسي

 ام قوف نوقيطي مهنآل ؛كلذ حصيالو دحاو ىنعم ىلإ عجري هنأ هرهاظو . «مهفلك ام

 مكب هللا ديري# :ىلاعت لاق امك فيفختلاو رسيلا هدابعب ديري هناحبس هنكل هب مهفلک

 4مكنع ففخ نأ هللا ديري# :ىلاعت لاقو ٠۸١(« :ةرقبلا»#رسعلا مكب ديريالو رسيلا

 .(۷۸:جحلا) جرح نم نيدلا يف مكيلع لعج اموإ# :ىلاعت لاقو (۲۸ :ءاسنلا)

 لعجي ملو ءانع ففخو انمحرو انيلع لضفت هنكلو «هاتقطأل هب انفلك اميف داز ولف

 يتلا ةقاطلا دارملا نأ :مدقت امي لاكشإلا اذه نع باجيو ؛جرح نم نيدلا يف انيلع

 .«هلمأتف قلق ةرابعلا يفف تالآلا ةمالسو نكمتلا ةهج نم ال قيفوتلا وحن نم

 .(48-15 ص)"ةيواحطلا نتم ىلع قيلعتلا"



 ىلاعت هلل ملظلاو رشلا ةبسن مكُح ىلع مالكلا
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 ؟ىلاعت هلل رشلا بسني له باب 1

 سيل رشلاو"' :حاتفتسالا ءاعد يف إب يبنلا لوق ىلع مامإلا قلع]

 :[ًالئاق'' كيلإ

 زع هلاعفأ لب ؛رش ىلاعت هلعف يف سيل هنأل ؛ىلاعت هللا ىلإ رشلا بسني ال :يأ

 هيف رشال ريخ هلك وهو ,ةمكحلاو لضفلاو لدعلا نيب ةرئاد اهنأل ؛ريخ اهلك لجو

 :هللا همحر ميقلا نبا لاق .ىلاعت هيلإ هتفاضإو هتبسن عاطقنال ًارش راص امنإ رشلاو

 عضي الف ؛هلحم ريغ يف ءيشلا عضو هتقيقح يذلا ملظلا نع هناحبس هزئت اذهلو

 نإف (:لاق) ... هيلإ سيل رشلا نأ ملعف ءأرش نكي مل هلحم يف عضو اذإف «هلحم

 لعفلاو قلخلا نإف شال ريخ هلعفو ءهل هقلخ :تلق ؟رش وهو هقلخ ملف :تلق

 رش نم قولخملا يف ناك امو «هب هفاصتاو همايق ليحتسي رشلاو «هناحبس هب مئاق

 .ًاريخ ناكف هيلإ فاضي قلخلاو لعفلاو هيلإ هتبسنو هتفاضإ مدعلف

 .(5 ١5 -۱۷۸ ص) هعجارف ؛"ليلعتلاو ردقلاو

 )۱٤۸/۱- ٤۹(. "ةالصلا ةفص لصأ"

 هنم باب [ ١7561

 ةالصلا ىلإ ماق اذإ لا يبنلا ناك :لاق هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نع
 رطف يذلل يهجو تهجو» :لاق مث ربك ةالصلا حتتفا اذإ ناك :ةياور يفو
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 يايحمو يكسنو يتالص نإ :نيكرشملا نم انآ امو افينح ضرآلاو تاوامسلا

 تنأ مهللا «نيملسملا نم انأو ترمأ كلذبو هل كيرش ال نيملاعلا بر هلل يتاممو

 رفغاف يبنذب تفرتعاو يسفن تملظ «كدبع انأو يبر «تنأ تنأ الإ هلإ ال كلملا

 يدهي ال قالخألا نسحأل يندهاو «تنأ الإ بونذلا رفغي ال هنإ ًاعيمج يبونذ يل

 كيبل «تنآ الإ اهئيس ينع فرصيال اهئيس ينع فرصاو «تنآ الإ اهنسحأل

 .ملسم هاور («...كيلإ سيل رشلاو كيدي يف هلك ريخلاو كيدعسو

 :[مامإلا لاق]

 اهلك هلاعفأ لب :لجو زع هلعف نم سيل هنأل ؛ىلاعت هيلإ رشلا بسني ال يأ
 يف ةعجار «ماهلا ثحبلا اذه مامتو .ةمكحلاو لضفلاو لدعلا نيب ةرئاد اهنأل ؛ريخ

 هللا همحر ميقلا نبال «ليلعتلاو ردقلاو ءاضقلا لئاسم يف ليلعلا ءاقش» :باتك

 .ىلاعت

 ٠١۷(. /١)"حيباصملا ةاكشم قيقحت "

 هنم باب [١ا/لكك]

 ةيميث نبا مالسإلا خيش مالك نم ةرابعلا هذه ريسفت يف امالك مامإلا لقن]

 :[ةيميت نبا لوقي ؛هايإ ًاررقم

 نيعباتلاو ةباحصلا نم ءاهقفلاو نيثدحملا نم ٌّنحلا لهأ َبَهْذم نأ ْمَلْغا"

 اهَعْفن ءاهرشو اهرب ٍتانئاكلا عيمج نأ :نيملسملا ءاملُع نم مهَّدْعَب نمو

 رّكَذَف :ثيدحلا ليوأت نم دب الف «هریدقکو هتدارإبو ىلاعت هللا نم اهلك ءاهكضو

 :ةَيَوُجَأ هيف ءاملعلا

Fore | 
 ہا



 رشلاو :هانعم نأ -ُهَدْعِب ةّئئَألاو لْيَمُص نب رْفّتلا هلاق اهلها رجب عب

 .َكْيَلِإ وب برق

 .ُبْيَطلا 0

 ال امك ءهقلاخ ناك نإو ءّرشلا قلاخ اي :لاقّي الف ابدأ كّيَلإ فاضُيال :ثلاثلاو

 . اهقلاخ ناك نإو «ريزانخلا قلاخ اي :لاقي

 "بع انيس یل ال كنإف كتَمَّكح ىلإ ةبسّنلاب ارش سيل :عبارلاو
 1١١(. ص) "بيطلا ملكلا قيقحت"

 هنم باب [ ١ا/كال]

 ةيربجلاو ةيردقلا يبهذم نالطب ىلع مالكلاو

 ناميإلا ناكرأ» :ثيدح نيب خيش اي قيفوتلا فيك خيش اي يردأ ام :لاؤس

 .«كيلإ سيل رشلاو» : هاه لوسرلا لوق نيبو .(هرشو هريخ ردقلاب ناميإلا :ةتس

 ؟خيش اي رشلا اذه مهفي فيك

 اهلك لجو زع هللا لاعفأ نأل ؛انبرل ةبسنلاب ال انيلإ ةبسنلاب رشلا «يبسن :خيشلا

 اصل يملا روي لأ یا ىلاعت هلوق أدبمب ريكذتلا :ًايناثو

 عم ًامامت قفاوتي «لجو زع هنم فرصتو قلخ وه لجو زع هللا ريدقتف «(١1:ىروشلا)

 ًارش ىرن نحن امنيحف ؛ةمكحلاو ةلادعلاو ةدارإلاو ةردقلا :اهنم يتلا تافصلا لك

 .(4*:ماعنألا) 4 ميِلَعْلا ٍزيِرَعْلا ريدم ذيدقت كلذ :لاق امك اذهف «عقي

 عطقي ًابيبط تيأر اذإ :ةيناميإلا ةلأسملا هذه هب برقأ نأ ديرأ يذلا لاشملاف

 دج 0
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 بيبطلا اذه نأ فرعت ال تنك اذإ هلمع ركنتست كنأ كش الف ام يضيرم نم ًاوضع

 برضي ًامكاح تيأر اذإ كلذك ءهبطل هذيفنت يف لداع :ًايناثو «هتبابط يف رهام ًالوأ

 بلقنا قحب هبرضي هنأ تفرع اذإ نكل ءرش اذه نأب :لوقتسف :هدلجي وأ ًاناسنإ

 نيب نحن اذهو ءرشب سيل هنأ ىلإ رش هنأ وهو كنهذ يف ناك يذلا قياسلا موهفملا

 !؟ًاقالطإ ءيش هب ساقي ال يذلا قلاخلل ةبسنلاب كلاب امف ضعبلا انضعب

 قداصلا ناميإلا هيف لصألا :ردقلاو ءاضقلا عوضوم يف لوقن نحئف كلذلو

 نيقيرفلا نم ًالك نإ ثيح ؛ةيربجلاو ةلزتعملا نيب شاقن يرجي امنيحو «حيحصلا

 مهلوقع نومكحي مهنأل ؛ضيقن يفرط ىلع امهالكو ءرخآلا نع ًادج ًاديعب فقي

 هنأو «لاثمألا هل برضي ال لجو زع هللا نأ نم ًافثآ تركذ ام نود اوظحالي نأ نود

 نكل ءدحاو يأر يف ةبربجلا عم نوقتلي ةلزتعملاف «ءءيش هلثمك سيل ىلاعتو كرابت

 ال هنودجي يأرلا كلذ يف مهلقع نولمعي امنيح ةلزتعملا نأ :نيقيرفلا نيب قرفلا

 ءهيلإ نونئمطيو هيلع نورقتسيف ةيربجلا امأ ءهنم نورفيف :ةيهلإلا ةلادعلا عم يقتلي

 ؟وهام

 ىقتلا ارش وأ ًاربخ ناك ءاوس :هيتأي لمع لك هيلع ردقم ناسنإلا نأب :ليق اذإ
 اذه يف ايقتلاف ءرشلا وأ ريخلا لعفي نأ ىلع ناسنإلل ربج هنأ ينعي اذه نأ :ناقيرفلا

 زع هلل ةمكح كانه قبي مل كلذك رمألا ناك ول :اولاق اورف ةلزتعملا نكل ءامهالك

 ًاريخ ريخلا ىلع يزجي نأ :ًايناثو ءرشلا نع ىهنيو ريخلاب رمأي نأ يف ًالوأ لجو
 ريدقتلا :ةلزتعملا لوقي آران رشلا ىلعو ةنج ريخلا ىلع يزجي نأ ءًأرش رشلا ىلعو
 نأ :مهيأر ىلع اولظ ةيربجلا ردق ال :مهلوق ىلإ اورف ًاذإ ؛نايقتلي ال فيلكتلا عم

 .هيلع اولظو «روبجم هنأ رشلا وأ ريخلا ناسنإلا ىلع ردق لجو زع هلل نوك ىنعم

 ةلزتعملا يف لطابلا :امهنم لك يف يذلا لطابلا دري نيقيرفلا نم ًالك ذخأف
 05 1 ا



 ؛لطاب ناميإ وهو «ربجلا تابثإو ردقلاب مهثبشت ةيربجلا يف لطابلا ءردقلل مهراكنإ

 لك نم باوصلا لخؤب :هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيش لوقي امك رمآلا كلذلو

 «قح هنأل ؛ردقلاب مهناميإ ةيربجلا نم ذخؤي ؛لالضلا مهل كرتيو نيقيرفلا نم

 «لطاب ربجلا نأ :مهلوق ةلزتعملا نم ذخؤيو ؛لطاب هنأل ؛ربجلاب لوقلا مهل كرتيو

 .ردقلاو ءاضقلل مهراكنإ مهيلع ركنيو

 نأ اودارأ مهنأ :ببسلاو ؛ًالطاب درو قحب كسمت نيقيرفلا نم لكف :دهاشلاف

 :مالسلا هيلع لاق ام ءردقب ءىش لكو :ىهلإلا ريدقتلا ةيهلإلا ةفصلا هذه اودقعي

 ىهلإلا فرصتلا اومهفي نأ اودارأ " «سيكلاو زجعلا ىتح ءردقب ءىش لك»

 اوعيطتسي مل مهنأل ؛ردقلا اوركنأ كئلوأ «لالضلا يفاوعقوف ةدودحملا مهلوقعب

 اوركنأ ءالؤهو ءراتخم ناسنإلا نأب ناميإلا نيبو ردقلاب ناميإلا نيباوقفوي نأ
 ردقلا نيبو ناسنإلا رايتخا نيب اوقفوي نأ اوعيطتسي مل مهنأل ؛ناسنإلا رايتخا

 .ىهلإلا

 ؛دح ىلإ هركفو هلقع لمعتسي نمؤملا نأ :مالكلا اذه نم دصقلا كلذلف

 لحي نأ عيطتسي ال وهف ءردقلا كلذ نمو «ةيهلإلا تافصلاب قلعتي اميف ةصاخبو
 «هلقعل هعضخيو همهفي هنأ ثيحب ءردقلا ةديقع :حيحصلا ىنعملاب وأ ردقلا ةلكشم

 .ميلستلا نم دب الو «لامجإ نم دب ال

 يف انآ لوقأ امكو «ةيهدبلا رومألل راكنإ اذه ةيربجلا هركنأ يذلا رايتخالاف

 اذإو ؟ًاراتخم ملكتأ ينأب كشي يذلا نم :مكعم ملكتأ نآلا انآ «ثحبلا اذه لثم

 يرايتخاب ملكتأ انآ نذإ «تمصأ «راتخم ريغ ملكتت تنأ :يل لاقو مهدحأ دناع

 )١( مقر) "عماجلا حيحص" 857٠( " "ةحيحصلا )۲/ 57 0(.



 هذه نوركتي اذامل ءةيهدبلا قئاقحلل دحجو ةرباكم هذه يرايتخاب تمصأو

 ؟ةيهدبلا قئاقحلا

 .ةمكحو لدعو

 ردقم امهالك كاذو لتقلا اذهف ءدمعلا لتقو أطخلا لتقل ًالثم برضأ انأو

 فيك نكلو «ًاليوحت الو ًاليوأت لبقي الو ءكشالو ظوفحملا حوللا يف بوتكم

 ؟ردق فيك ؟بتك

 دوجو مدع أطخلا لتق عم ركذن كش الب أطخلا لتقو دمعلا لتق :لوقن امنيح

 ةغل يف مويلا نولوقي امك دمعلا لتق امأ ؛لتقلا دارأ ام هنكلو لتق «ةيرشبلا ةدارإل

 نم نيعونلا نيذهل ًالثم برضأ انأف :طيطختو ميمصتو مزع قباس نع لتق :نوناقل

 ةقيقدلا ةطخلا عضوو «لبجلا سأر ىلع هيوذ نم لجر لتقل ططخ لجو :لتقل

 دعص رخآ «هلتقف - لاقي امك- اهيف رمق ال ةليل ىف ليجلا دعصف «هلتقو هب ردغلل

 اذه لوقي يذلا نمف لتاق اذهو لتاق كاذ «لبجلا حفس ىلإ ًاليتق لصو ىتح
 .ردقم امهالك !؟اذهك

 نورقم يمالك لوأ يف تحملأ امك يهلإلا ردقلا نأ ركفن نأ بجي :ًاذإ

 انكو انل ءاطغلا فشكنا اذإف ءةمكحلا اهنمو ملعلا اهنم ءىرخألا ةيهلإلا تافصلاب

 نأ انفرع ةعقاولا تعقو نأ دعب نكل «نيلتقلا نيذه ةفص نع ًائيش ملعن ال لبق نم

 مدص مدقلا هب تلزف رخآلا امأ طيطختو ميمصتو ملع قباس نع لتق لوألا
 دمع لوألا لتقلا نأ رمألا فشكنا ءاتيم جرحدتي صخشلا اذه بلقتاف ًاصخش
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 لوألا نأ لجو زع هللا بتك :ةيهلإلا ةباتكلا ليلحت نآلاف ءأطخ رخآلا لعقلاو

 ظوفحملا حوللا يف هبتكف «هرايتخاي لجرلا لتق ىلع مزعيسو ططخيو دمعتيس
 دصق ريغب لتقيس هنأب :بتك دقف رخآلا امأ «منهج باذع هل رخداو ءًادمع ًالتاق

 .منهج هيلع بتك ام كلذلو ؛هنم ةدارإ ريغبو

 هيلع قحتسي ال ام رخآلاو «باذعلا هيلع قحتسي ام لثمي لوألا رمألا :ًاذإ

 .باذعلا

 1:۳۹::٠١( ثلث” ؟) "رونلاو یدهلا"

 هرشو هربخ ردقلاب ناميإلا باب [۱۷۸]
 «كيلإ سيل رشلاو»: ه9: هلوق يفاني ال

 اب ناميإلا وه ناميإلاو» - :ةيواحطلا بحاص لوق ىلع اًقلعم مامإلا لاق]

 هللا نم هرمو هولحو هرشو هريخ ردقلاو ءرخآلا مويلاو .هلسرو .هبتكو .هتكئالمو

 :[ «ىلاعت

 رشلاو كيديب هلك ريخلاو) :حاتفتسالا ءاعد يف ةا: هلوق اذه يفاني ال هنأ ملعا

 هقلخت ام لك لب ًاضحم ارش قلخت ال كنإف :ىنعملا نأل ؛ملسم هاور «كيلإ سيل
 رشلا اذهف سانلا ضعبل رش هيف نوكي دق نكلو «ريخ اهرابتعاب وه ةمكح هيف

 يف هدافأ «هنع هزنم ىلاعتو هناحبس برلاف قلطم رش وأ يلك رش امف «يفاضإ يئزج
 ؛ىلاعت هللا همحر ميقلا نبال «ليلعلا ءافش» يف تئش نإ ليصفتلا عجارو «حرشلا»

 عم رشن لاقم يف ىلاعت هللا ريغ ًاقلاخ رشلل نأ ىلإ بسن نم بذك ملعت هنمو

 ١8(. ةنسلا 6 ددعلا 05 - ش٠ ص) ةراضحلا» ةلجم يف فسألا

 .(۷-١۷۲ص)"ةيواحطلا نعم ىلع قيلعتلا"
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 ىلاعت هقلخ نم سيل رشلا نأب لاق نم أطخ باب 1

 :[ أع هللا لوسر لاق]

 زع هللا مسيلو] [اهتيصانب ذخأيلف] امداخ ىرتشا وأ ةأرما مكدحأ جوزت اذإ»

 هيلع اهتلبج ام ريخو اهريخ نم كلأسأ ينإ مهللا :لقيلو [ةكربلاب عديلو] [لجو

 .«هيلع اهتلبج ام رشو اهرش نم كب ذوعأو

 .يراخبلا هاور

 :[مامإلا لاق]

 نم - لوقي نمل اًالخ رشلاو ريخلا قلاخ هللا نأ ىلع ليلد ثيدحلا يف

 هللا نوك يف سيلو «ىلاعتو كرابت هقلخ نم سيل رشلا نأب - مهريغو ةلزتعملا

 يف كلذ ليصفتو ؛ىلاعتو كرابت هلامك نم وه لب ؛ىلاعت هلامك يفائي ام رشلل اقلاخ

 نبال " ليلعتلاو ردقلاو ءاضقلا يف ليلعلا ءافش " باتك اهنسحأ نمو تالوطملا

 . ءاش نم هعجاريلف ميقلا

 .(97"ص) "فافزلا بادآ"

 ؟ىلاعت هللا ىلإ ملظلا بسني له باب 1

 يرجي ءيش لکو)» :نتاملا لوق ىلع ةيواحطلا حراش مالك مامإلا لقن]

 بلغو ءاهلك تائيشملا ةئيشم تبلغ .هردقو هئاضقو هملعو ىلاعت هللا ةئيشمب
 :[لاقف هايإ ًاررقم «دبأ ملاظ ريغ وهو ءاشي ام لعفي ءاهلك لیحلا هؤاضق

 ملظ نع هسفن هللا هيزنت نم نآرقلا هيلع لد يذلا :( 558 ص) حراشلا لاق

 مدآ ينب نم ناك ام سيلف «ةيربجلاو ةيردقلا يلوق نيب ًاطسو ًالوق يضتقي دابعلا



 نإف ؛مهوحنو ةلزتعملاو ةيردقلا هلوقت امك «ًاحيبقو ًاملظ هنم نوكي ًاحيبقو ًاملظ
 ءارقفلا دابعلا مهو رداقلا ينغلا برلا وه «مهيلع هل سايقو هقلخب هلل ليثمت كلذ

 هلوقي امك ةردقلا تحت لخدي ال يذلا عنتمملا نع ةرابع ملظلا سيلو ءنوروهقملا

 رودقملا نكمملا يف نوكي نأ عنتمي هنإ :نولوقي ؛مهريغو نيملكتملا نم هلوقي نم

 نم الإ نوكي ال ملظلا ذإ ؛لدع -هلعف ول - هنم وهف انكمم ناك ام لك لب ءملظ

 نم لمعي نمو :ىلاعت هلوق نإف !كلذك سيل هللاو «يهنم هريغ نم رومأم
 لدبي ام# :ىلاعت هلوقو (١1١؟ :هط)#|ضه الو املظ فاخي الف نمؤم وهو تاحلاصلا

 اوناك نكلو مهانملظ امو# :ىلاعت هلوقو 075 :ق)#ديبعلل مالظب انآ امو يدل لوقلا

 ملظي الو ارضاح اولمع ام اودجوو# :ىلاعت هلوقو ۷١( :فرخزلا)#نيملاظلا مه

 ملظ ال تبسك اب سفن لك ىزجت مويلا# :ىلاعت هلوقو (45 :فهكلا>#ادحأ كبر
 . لوقلا اذه ضيقن ىلع لدي 1١( :رفاغ)# باسحلا عيرس هللا نإ مويلا

 يسفن ىلع ملظلا تمرح ينإ يدابع اي» :هلوسر هنع هاور يذلا هلوق هنمو

 ىلع مرح هنأ امهدحأ :نيئيش ىلع لد اذهف «اوملاظت الف امرحم مكنيب هتلعجو

 امك هسفن ىلع همرح هنأ ربخأ هنأ :يناثلا . كلذب فصوي ال عئتمملاو ملظلا هسفن

 نم الإ نوكيال ملظلا نأب مهجاجتحا لطبي اذهو ةمحرلا هسفن ىلع بتك هنأ ربخأ

 ةمحرلا هسفن ىلع بتك هناحبس وه :مهل لاقيف «كلذك سيل هللاو يهنم رومأم

 ال هيلع رداق وه ام هسفن ىلع مرحو هسفن ىلع بتك امنإو «ملظلا هسفن ىلع مرحو
 .(۹۷-44ص)" ةيواحطلا نتم ىلع 5 .(هيلع عئتمم وه ام





 ردقلاو ءاضقلاب ناميإلا لوح تالاكشإ باوج
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 ءرمعلاو قزرلا ةدايز يف ببس محرلا ةلص باب 3

 هردقو هللا ءاضق يفاني ال كلذ نأ نايبو

 هيلع طَسْني نأ هرس نم» :َلوُقي 88م للا لوُسَر ُتْعِمَس لاَ كلام نب سئ نع
 .(ملسم حيحص).(ُةَمِحَر ْلِصيْلَم وِرْثَأ يف ًاَسْنْي وأ ُهُقْرِ

 :[مامإلا لاق]

 ءرمعلا لوطو قزرلا يف ةدايزلل ببس محرلا ةلص نأ يف صن ثيدحلا اذه

 لوخد نأ ىرت الأ . امهبابسأب ناردقم امهنإف «ءناردقم رمعلاو قزرلا نأ هيفاني الو

 وأ ناميإلا نم ببسلاب طوبرم امهلوخدف كلذ عمو ءًاضيأ ردقم رانلا وأ ةنجلا

 .رفكلا

 يف ىلاعت هلوقو (ريعسلا يف قيرفو ةنجلا يف قيرف# ىلاعت هلوق نأ امكف
 يفائي ال «يلابأ الو رانلا ىلإ ءالؤهو ؛يلابأ الو ةنجلا ىلإ ءالؤه» يسدقلا ثيدحلا

 :ىلاعت لاق امك هنم دب ال رمأ كلذ لب ءةنجلا لوخدو ةاجنلا بابسأب ذخألا

 لكف اولمعا» :فورعملا ثيدحلا يف لو لاقو (نولمعت متنك اب ةنجلا اولخدا#

 .ثيدحلا «ةداعسلا لهآ لمعل رسييف ةداعسلا لهأ نم ناك نمف «هل قلخ امل رسيم

 «رمعلا لوط بابسأب لخألل رسييسف «هللا دنع رمعلا ليوط ناك نم :لوقأ كلذكف

 ريغي كلذ نأ رمعلا لوطل ًاببس محرلا ةلص نوك ىنعم سيل ًاذإف :سكعلاب سكعلاو
 ةنجلا لوخدل ًاببس ناميإلا نوك نأ امك ؛دودحملا رمعلا نم هللا ملع يف قبس ام

 نأ ةقيقحلا لب «ةواقشلا وأ ةداعسلا نم هللا ملع يف قبس امم ريغي هنأ هانعم سيل

 نم هنأ ىلاعت هملع يف قبس نمف «ببسملاو ببسلا نم هللا ملع يف قبس لكلا

 هملع يف قبس نمو «ناميإلا وهو هببسب ذخأي هنأ هملع يف قبس دقف ةنجلا لهأ

 هوو ا



 كلذكف . رفكلا وهو هيبسب ذخأب هنأ ًاضيأ هملع ىف قبس دقف رانلا لهأ نم هنأ ىلاعت

 ببسلاب ذخأي هنأ هملع ىف قبس دقف رمعلا ليوط هنأ ىلاعت هملع ىف قبس نم :لوقن

 محرلل هتلصب ةقيقح هرمع لاط انلق اذإف . سكعلاب سكعلاو محرلا ةلص انه وهو

 ليوأت فلكت نع كحيري هنإف اذه لمأتف . قرف الو هناميإب ةنجلا لحد :انلق ول امك

 ءاضقلا ثحبل ميلسلا مهفلا نع دعبلا ىوس هل رريم الو هتحت لئاط ال امب ثيدحلا

 .لجو زع هللا نم قيفوتلاو ءردقلاو

 .(559-455 ص)" ملسم حيحص رصتخم"

 هنم باب [١ا/ا/؟]

 :[درفملا بدألا يف يراخبلا لاق]

 .(همحر اصيلف ؛هرثأ يف هل أسني نأو

 :[مامإلا لاق]

 (حيحص)

 :[ًالئاق قلعو]

 . (رمعلا يف ةدايزلا :هب ينعي :يذمرتلا لاق «هرثأ يف هل أسنيلا

 ًاببس محرلا ةلص هتمكحب لعج هللا نأ :يأ «هرهاظ ىلع ثيدحلاف :تلق

 ثيداحألا ضعب يف امك راوجلا نسحو قلخلا نسح كلذكو رمعلا لوطل ًايعرش

 ؛هب عوطقم رمعلا نأ ةرورضلاب نيدلا نم مولعم وه ام كلذ يفاني الو :ةحيحصلا

 دارفألل ةبسنلاب ناتعوطقم امهف ةواقشلاو ةداعسلاك ًامامت ,ةمتاخلل رظنلاب اذه نأل
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 ًاعرش بابسألاب ناتطونم ةواقشلاو ةداعسلا نأ هب عوطقملا نمف ءديعس وأ يقشف

 رسييسف ةداعسلا لهأ نم ناك نمف هل قلخ امل رسيم لكف اولمعا): ةا لاق امك

 .«ةواقشلا لهأ لمعل رسييسف ةواقشلا لهأ نم ناك نمو «ةداعسلا لهأ لمعل

 «ىَرْسُيْلل سف یتش اب َّقَّدَص َو ىَقَّتاَو ىطغأ ْنَم ااف : و ارق مث

 (١٠0-ه:ىلعألا 74 ىَرْسْعْلِل ُءدَسَمْنَسَف یس اب بَّذَكَو ءَْعَتْساَو َّلِخَبْئَماَكَأَو

 ال كلذ نأو ءةيصعملا هناصقنو ةعاطلا هتدايزو ءصقنيو ديزي ناميإلا نأ امكف

 ىلإ رظنلاب صقنيو ديزي رمعلا كلذكف ظوفحملا حوللا يف بتك ام يفاني

 لح يف ًادج مهم هنإف اذه لمأتف ءًاضيأ حوللا يف بتك ام يفاني ال وهف بابسألا

 لوطب ءاعدلا ةفوقوملا راثآلاو :ةعوفرملا ثيداحألا ىف ءاج اذهلو ؛ةريثك لكاشم

 .(77/4861١1و 5607 /005) مقري باتكلا يف يتأيس امك ءرمعلا

 4١(. ص)" درفملا بدألا حيحص"

 هنم باب [ ١ا/ا/"]

 هرس نم) :لوقي اهلا لوسر تعمس لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع

 .(همحر لصيلف هرثأ ىف هل أسني وأ هقزر ىف هل طسبي نأ

 (يراخبلا هاور)

 :[مامإلا لاق]

 نم هرهاظ ىلع وه امنإ ؛رمعلا يف ةلاطإلاو قزرلا يف طسبلا نم ًالك نأ ملعا

 لكو ءرانلا لوخدو رفكلاو ءةنجلا لوخدو ناميإلاك :بيسلاب بيسملا طبر باب

 اهل قلخ امل رسيم لكف اولمعا» : ةو لاق امك ؛هردقو هللا ملع ىلإ يهتني كلذ

 ۷۷ ا



 امكف ءرمعلا يف ةلاطإلاو قزرلا يف ةعسلا كلذكف ؛ناميإلاب ةنجلا لوخد نآ امكف

 محرلا ةلص كلذكف ؛هللا ملع يف قبس ام يفاني الو ءاهلوخدل ببس ناميإلا نأ

 ليوأتل يعاد الف ؛ىلاعت هملع يف قبس ام يفانت الو «ةلاطإلاو طسبلل بيس

 .زاجملا ىلع هلمحو ثيدحلا

 ")1١/5(. يراخبلا حيحص رصتخم"

 هنم باب ]۱۷۷ ]٤

 :[لاق هنأ ياو يبنلا نع يور]

 مهنإف «جنزلاو مكايإو «مهبسك ينعي مهقازرأ يف مهوكراشو قيقرلا اورتشا»

 . «مهقازرأ ةليلق ؛مهرامعأ ةريصق

 :[مامإلا لاق]

 نإف ةرهاظ عضولا حئاول هيلع ىرأ ينإف هنتم امأو «ثيدحلا دانسإ لاح اذه

 مهنم ذأ نمف «دارفألاب لب ممألاب اهل ةقالع ال قازرألا ةلقو رامعألا رصق

 هرمع لاط ًابابسأ ىلاعتو كرابت هللا اهلعج يتلا قزرلا ةرثكو رمعلا لوط بابسأب

 امأ ؛ةيعرش وأ ةيعيبط بابسألا هذه تناك ءاوسو «سكعلاب سكعلاو ءهقزر ةرثكو

 ىف هل أسني نأ بحأ نم» :#جهلوق لثمف ةيعرشلا امأو ءةفورعم ىهف ةيعيبطلا

 قلخلا نسح» :هلوقو .يراخبلا هاور .(همحر لصيلف :هقزر يف هل عسويو ءهلجآ

 .« رامعألا ناليطيو رايدلا نارمعي راوجلا نسحو

 .(019) " ةحصحصل 7 | " يف جرخم وهو هريغو دمحأ هاور

 ا ۷ يي



 رمعلا لوطو قزرلا نم ةايحلا بايسأب ذخأل ةمأ لكل لهس ىلاعتو كرابت هللاو

 ةرخأتم تناك يتلا ممألا نم ًاريثك دجن كلذلو موق نود موقب اهصخي ملو كلذ ريغو

 نم سيلف ءاهريغو «نابايلاك ًةورثو ًايقر ممألا ةمدقم يف تحبصأ يقرلا رامضم يف

 رصق عباطب مهعبطيو رقفلاب جنزلاك ةمأ ىلع ميكحلا عراشلا مكحي نأ لوقعملا

 .(مكاقتأ هللا دنع مكمركأ نإإ# :لوقي وهو انلثم رشب مهنأ عم ءرمعلا

 كلذ ىلإ ريشي امك ءيش يف ىوقتلا نم اسيل قزرلا ةلقو رمعلا رصقو

 نم رمعلا لوطو ىنغلا امهو امهفالخ نأ ناحرصيل امهنإ لب :ناروكذملا ناثيدحلا

 اذإ اميسال قزرلا ةعسو رمعلا لوط بايسأب تذخأ ةمأ يأ نذإف «ىوقتلا رامث

 ءاهقزرو اهرمع يف اهل كرابي ىلاعتو كرابت هللا نأ كش الف يعرشلا عونلا نم تناك

 ِرَكَذ نم مكافح اّنِإ ٌساَنلا اأ اي :ةقباسلا ةيآلل ءةمأو ةمأ نيب كلذ يف قرف ال

 .4مُكاَقْنَأ هلا دنع ْمُكَمَرْكأ نإ اوُقَراَحَتِل َلِئاَبَقَواًبوُعُش مُكالَعَجَو یاو
 ةيعرشلا دعاوقلا عم هقافتا مدعل أنتم عوضوم ثيدحلا اذه نإ :لوقلا ةصالخو

 هدروي نأ يطويسلل د وأ تنك ام كلذلو .موقو موق وأ ةمأو ةمأ نيب قرفت ال يتلا ةلداعلا

 ام «عضولا وأ بذكلاب فورعم وه نم هدانسإ يف سيل ناك نإو " ريغصلا عماجلا " يف
 .ملعأ هللاو عوضوم هنأ دهشي ام هتايط يف لمحي ثيدحلا نأ ماد

 ,(1هك- ١1ه /؟)" ةفيعضلا"

 هنم باب [ ]١0/17

 لصو ناك اذإ ناسنإلا رمع لوطي ينعي له ...رمعلا ةلاطإل ةبسنلاب :لاؤسلا

 .. محرلا

 ليطي :لوقي اب لوسرلا ماد ام هنأل ؛أطخ وه نكل موهفم كلاؤس.. :خيشلا
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 . :ةلخادم

 نكل موهفم كدصق تلق :يلع لجعتست الف ًافلس كل تلق انآ :خيشلا

 ضعبو ءاملعلا ضعب وأ سائلا ضعب نم انعمس :ًالثم تلق ول ءأطخ لاؤسلا

 قيلأ ناك «ثيدحلا رهاظ هيلع لدي ام ريغب انه رمعلا لوط نورسفي مهنأ خياشملا

 هنموهو رخآ ثيدح كانهو اميس ال «حيرصلا إب لوسرلا مالكل ةبسنلاب بدآو

 .هلجأ يف هل ًأسني نأ بحأ نم» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق وهو الأ .حصأو رهشأ

 يضتقني داكي ال يتلا تاليوأتلا بئاجع نم ؛(همحر لصيلف ؛هقزر يف هل عسويو

 مهنأل ؛هلبق يذلاو ثيدحلا اذهل مهليوأت «ملعلا لهأ ضعب نم كلذ رودص يبجع

 اذه رمع يف ةكرابملا دوصقملا امنإو ءةقيقح رمعلا ةلاطإ دوصقملا سيل :نولوقي
 ىلع ةمئاق يه ةجحب ليوأتلا اذه نولوأتي ؟ليوأتلا اذه نولوأتي اذاملو «ناسنإلا

 يف حرصم اذهو «موسقم قزرلاو «دودحم رمعلا نأل :نولوقي مهنأل كلذ ؛مهليوأت

 حورلا هيف خفني كلملا يتأيو حورلا هيف خفني نأ لبق نينجلا نأ اهيف يتلا ثيداحألا

 :دودحم رمعلا اذإف :لوقي «بتکیف «هقزرو هلجأو :هتواقشو هتداعس نع هبر لاسي

 كلذل ءهيلع عسوي «عسوتي قزرلاو لوطي رمعلا نإ :لاقي فيكف موسقم قزرلاو

 .ليوأتلا كلذب هولوأت

 هلوقيام الإ هب هولوأت ام هيف لوقي نأ ملسمل نكمي ال هنأ وه يبجعت عضومو

 .هولوأت اميف

 ال ظوفحملا حوللا يف ةقلعم ةموسقمو ةدودحم ًاضيأ يه اهسفن ةكربلا :يأ

 ةكربلاو ءرمعلا يف ةكربلا وه دوصقملا نأ انلوق نم ةدئافلا يه امف «لدبتت الو ريغتت

 نوملعت امك سانلا نم ًاريثكو ؛ةقيقح هذه رمعلاو قزرلا يف ةكربلاو «قزرلا يف

 .نيديلا رفص اوحبصي اهاحضو ةيشع نيب ام نكلو عساولا قزرلا مهيتأي



 قزرلا ةعسو رمعلا لوط ليوأت اذامل :لوقن نكل «ةكربلا ةيضق هذه حيحص

 نم ًارارف ليوأتلا اذه نم اًئيش دفتسن مل ًاضيأ :ةددحم ًاضيأ ةكربلاو ؛ةكربلاب

 كناكم :مهل لاقياذكهو مهليوأت يف يأ :مهسننأ ىلع هودروأ يذلا لاكشإلا

 .ًاقالطإ مدقتن ال ...حوار

 ؟حيحصلا باوجلا امف

 ىلع عسوي قزرلا :يأ :ةحارص ثيدحلا يف ءاج ام وه حيحصلا باوجلا

 رمعلاو كلذ فيكو «لوطي هرمعو .هبراقأل لصاولاو ءنسحلا قلخلاب هبحاص

 ؟ددحم

 ةداعسلا «ةواقشلاو ةداعسلا باوج نوملعت متنك ول ًادج طيسب باوجلا

 ؟ًاضيأ ةددحعم تسيلأ ةواقشلاو

 رمألا مآ ضام ردق نع ؟قباس نع هذه انلامعأ» : 8# لوسرلل ليق دق ءًاعبط

 رسيم لكف اولمعا :لاق ؟لمعلا ميفف :هل اولاق .ضام ردق نع لب ءال :لاق ؟فنأ

 لهآ نم ناك نمو «ةنجلا لهأ لمعب لمعيسف ةنجلا لهآ نم ناك نمو «هل قلخ امل

 ءىَقْناَو ىطغأ ْنَم اًمافل ::ىلاعتو كرابت هلوق التو ءرانلا لهأ لمعب لمعيسف رانلا

 «ىتشْحلا بْذَكَو «ىَئفَتْساَو َلِخَب ْنَم امو ىَرْسُمْلِلهوسْْنَسَف یتش اب ٌقَدَصَو
 ؟ةيآلاو ثيدحلا ىنعم ام 7000١ -ه :ليللا) « ىَرْسْعْلِل ُهثَمَيْنَسَق

 عيقب يف او يبنلا عم انك :هنع هللا يضر يلع نع هظفلو أرارم هرركو 477١( مقر) "يراخبلا" )١(

 اياولاقف «رانلا نم ةدعقمو ةنجلا نم هدعقم بتك دقو الإ مكنم ام :لاقف ةزانج يف دقرغلا

 هجرخأو .. يقتاو ىطعأ نم امأف# :أرق مث ءرسيم لكف اولمعا:لاقف ؟ملكتن الفأ هللا لوسر

 .(5901 مقر) "ملسم"
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 زع هللا ملع يف طبترم امهنم لك ةواقشلاو ةداعسلا نأ ةيآلاو ثيدحلا ىنعم

 لمعلاو «ةداعسلا عم حلاصلا لمعلا ظوفحملا حوللا يف لجس يذلاو «لجو

 .ةواقشلا عم حلاطلا

 لمعلاب ًاضيأ ةطبترم ةواقشلاو «حلاصلا لمعلاب ةطبترم ةداعسلا نأ انفرع اذإ

 ةداعسلل ناققحم ناببس حلاطلا لمعلاو حلاصلا لمعلا نم ًالك نأ انفرعو «حلاططلا

 .ًادبأ نيملسملا نيب اهيف فالح ال ةقيقح هذه :ةواقشلا وأ

 ةواقشلا ببس حلاطلا لمعلاو «ةداعسلا ببس وه حلاصلا لمعلا ناك اذإ :ًاذإ

 نأ :يأ «قزرلا يف ةعسلاو رمعلا لوط يف ببس قلخلا نسحو محرلا ةلصف

 رايدلا نارمعي راوجلا نسحو قلخلا نسح» :امهو ًاركذ نيقباسلا نيثيدحلا

 هل عسويو هلجأ يف هل اسي نأ بحأ نم» :رخآلا ثيدحلاو «رامعألا يف ناليطيو

 «قبس ؟ةداعسلا ببس ام «بابسألا ةرئاد يف ناثدحتي «همحر لصيلف هقزر يف

 ببس نع ناثدحتي ناثيدحلا... .حلاطلا لمعلا ؟ةواقشلا ببس امو .حلاصلا لمعلا

 .ماحرألا ةلصو راوجلا نسح :لاق ءرمعلا ةليطو قزرلا ةعس

 لمعلا نكل !؟ةواقش مأ ةداعسأ ناسنإلا ىلع بتك يذلا ام يردن ال نحنف

 : ةا يبنلا لأس الجر نأ حيحصلا ثيدحلا يف ءاج كلذلو ءانيردي يذلا وه

 نإف كناريج لس :لاق ؟نسحم وأ نمؤم وأ ملسم انآ يننأ ملعأ نأ يب فيك»

 وأ ''"(ملسم ريغ تنأف كيلع ءانثلا اوءاسأ نإو ءملسم تنأف كيلع ءانثلا اونسحأ

 .مالسلا هيلع لاق امك

 ةيآلا يف ىلاعت لاق كلذلو ءانع بئاغلا ردقلا عم ةطبترم يه لامعألا :ًاذإ

 0117 /۳) "ةحيحصلا " ( ۷ مقر) "عماجلا حبحص" قلل

 يا
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 .ةنجلا :يأ یری ُهوَسَيِنَسَف دق یتش اب َقَّدَصَو ءىَقّناَو ىَطْعأ ْنَم اما :ةقب
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 بابسأ كرتأ انآ :لوقي نأ عيطتسي ال ًالقاع ًالجر نأ امكو ءًاملسم لوقأ ال الجر نأ

 يل ردقم هللا ناك نإ هنأ ةجحب ةيويندلا ةداعسلاو ةوقلا بابسأ كرتأو «ةحصلا

 نم ببس تذختا امانأ ولو ةداعسلا هذه ينيتأتس ةيويندلا ةداعسلاو ةحصلا

 .اذهب لوقي دحأ ال «بابسألا

 بابسأب نوذخأي ًاقالخأو ًاكولس نيدسافلا ءايقشألا سانلا دجت نآلاو

 نم اهل دب ال ةحصلا هذه نأ ًانيقي نوملعي مهنأل ؛ةيندبلا ةحصلاو ةيويندلا ةداعسلا

 نأ ديري ملسملا اذإ «ةيورخألا ةداعسلل ةبسنلاب ًامامت لاقي كلذك «بابسألا ذاختا

 ىنا ىلعطأ نك نأ :ةقباسلا ةيآا هنيع بصن عضب نأ هيادفًالعفًاديعس نوكي

 «ىتْسُحْلاِ َبَّذَكَو ىَفَتْساَو َلْخَبْنَماَمَأَو یری ُهرَسََْسَف و ,ىتسُحْلاِب ٌّقَّدَصَو

 10١ - ه:ليلا14 رسل مق 4

 .ًامامت امهرهاظ ىلع يناثلاو لوألا ثيدحلا :ًاذإ

 ةلص :يأ «همحر لصيلف هقزر يف هل عسويو هلجأ يف هل أسني نأ بحأ نم»

 ريغو انع ةأبخم ةجيتنلا نكل ءرمعلا لوطو قزرلا ةعسل يعرش ببس محرلا
 «بابسأ اهل ةواقشلاو ةداعسلا نأ امك نكل ءًامامت ةواقشلاو ةداعسلاك انيدل ةمولعم

 كلت نيبو بابسألا هذه نيب قرفال ؛بابسأ اهل قزرلا ةعسو رمعلا لوط كلذك
 هللا لوق ركذتن نأ ةيورخآلا ةداعسلا يف ةيببسلا رثأ تابثإ يف يفكيو ؛«بابسألا

 «ةيببس انه ءابلا هذه (؟:لحلا»4َنوُلَمْعَت ْمُثنُك ب نجلا اوُلَْدا# :ىلاعتو كرابت

 يف ءاج امك ناميإلا يه ةحلاصلا لامعألا مظعأو حلاصلا مكلمع ببسب :ينعي

 ناميإلا :لاق ؟لامعألا لضفأ نع :لاق لجر هلأس ةلاَ يبنلا نأ حيحصلا ثيدحلا
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 .ىلاعتو كرابت هللاب

 «لمعلاب هل ةقالع ال هنأ سانلا ضعب نظي امك سيل ىبلق لمع ناميإلاب لمعلا

 نأ دب ال مث «هلوسرو هللاب ناميإلاب بلقلا كرحتي نأ نم دب ال ءًالوأ ناميإلا ال

 «حراوجلاو ندبلا ىلع .. رهظي نأ بلقلا يف رقو يذلا ناميإلا اذه عم نرتقي

 عطاق صن :(80:لحنلا»4َنوُلَمْعَت مك ا نا اوُلَخْأا# :ىلاعتو كرابت هلوقف كلذل

 الَو ْمُكَيِناَمَأِب سْيَل :ىلاعت لاق امك ينامألا درجمب سيل ةنجلا لوخد نأب حيرص

 نم «هب زجي ًاريخ لمعي نم «(۱۲۳:ءاسنلا) هب رح اًءوش لَمْحَي ْنَم باكا لأ نام

 ُلَمْعَي ْنَمَو هري اخ ِةّرَذ ٌلاَقْتِم ُلَمْعَي ْنَمَف :ىلاعت لاق امك .هب زجی ًاءوس لمعي

 .(۸:ةلرلزلا) رب دش ةر َلاَقْتِم

 )4 ۰:۱۷:۲٤ /ب۱۹)"رونلاو ىدهلا"

 كانه نأب ةح رصملا ثيداحألا نيب عمجلا فيك باب [17175]

 هللا رخؤي نلوإ :ىلاعت هلوق نيبو ءرمعلا ةلاطإل ةيعرش ًابابسأ
 «اهلجأ ءاج اذإ اسفن

 :[لاق هنأ وا٣ يبنلا نع يور]

 ةحلاصلا ةيرذلاب رمعلا ةدايز امنإو ءاهلجأ ءاج اذإ ًاسفن رخؤي ال ىلاعت هللا نإ"

 . (رمعلا ةدايز كلذف :هربق يف مهؤاعد هقحليف «هدعب نم هل نوعديف «دبعلا اهقزري

 .(ركنم)

 :[مامإلا لاق]

 ديبع نبا كلملا دبع نب ديلولا قيرط نم "هريسفت" يف متاح يبأ نبا هجرخأ
 ةعجشم يبأ همع نع هللا دبع نب ةملسم نع ءاطع نب ناميلس انثدح :حرسم نب هللا
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 - هللا لوسر دنع [رمعلا ةدايز] انركذ :لاق هنع هللا يضر ءادردلا يبأ نع يعبر نب

 . هركذف ... :لاقف ؟- وللا

 لاجر يف ةريثك ءاطخأ هيف عقوو :(05 /۷) "ريثك نبا ريسفت" نم هتلقن

 :مهلوق هلعل ًاطقس هنتم لوأ يف نأ يل ودبيو «لاجرلا بتك نم اهتححص «هدانسإ

 . هوحن وأ «ةيآلا # ... رمعم نم رمعي امو# :ىلاعت هلوق

 .ينأي امك كلذ نم تققحت مث

 :نيلوهجملاب لسلسم ملظم فيعض دانسإ وهو «ريثك نبا هدانسإ نع تكسو

 لاقو ؛هللا دبع نب ةملسم هيخأ نبا ريغ ًايوار هل اوركذي مل ؛اذه ةعجشم وبأ - ١

 . ثيدحلا نيل وهف ؛الإو :ةعباتملا دنع :ينعي ؛"لوبقم" :ظفاحلا

 ريغ هفرعن دحأ هنع وري مل":ميحد لاق ؛ينهجلا هللا دبع نب ةملسم - ١

 . "لوبقم" :ًاضيأ ظفاحلا لاقو . "يثيعشلا

 لاق لب ؛هفيعضت ىلع قفتم - يشرقلا سيق نبا وهو - ءاطع نب ناميلس -۴
 هللا دبع نب ةملسم نع ىور" :(۳۲۹ )١/ "نيحورجملاو ءافعضلا" يف نابح نبا

 «تاقثلا ثيدح هبشت ال ةعوضوم ءايشأ يعبر نب ةعجشم يبأ همع نع ينهجلا

 . "!؟هللا دبع نبا ةملسم نم وأ هنم اهيف طيلختلا ؛يردأ تسلف

 نع(١٠ /؟ /4) متاح يبأ نبا لاقف ؛كلملا دبع ني ديلولا امأو

 . "قودص" :هيبأ

 وه امك ؛هل هنم قيثوت هنع اذه ةياورو :ةعرز وبأ اذكو :هوبأ هنع ىور هنأ ركذو

 .هلع فورعم



 . هقوف نمم ثيدحلا ةفآف

 يناربطلاو ء(١ ١7١/ ق) يدع نباو «نابح نبا :ًاضيأ هقيرط نم هجرخأ دقو
 نم هيلإ ترشأ ام مهتياور يفو ؛(ةعماجلا ةروصم - ۲ )١/ ١910/ "طسوألا" يف

 . "ريثك نبا ريسفت" يف طقسلا

 الو لب ؛"ريبكلا عماجلا" يف هدروي ملف ؛يطويسلا تاف امم ثيدحلا اذهو

 اهيف دروأ امنإو !# ... رمعم نم رمعي امو# :ةيآلا ريسفت يف "روثتملا ردلا" يف

 :ىلاعت هلوق يف (نوقفانملا) ةروس رخآ يف ًاضيأ هدروي ملو «هدعب ينآلا ثيدحلا
 ؛قصلأو قيلآ اهب وهو (نولمعت امب ريبخ هللاو اهلجأ ءاج اذإ ًاسفن هللا رخؤي نلوإل
 . ثيدحلا نم لوألا فرطلا ىنعمب يهو

 ةحيحصلا ثيداحألا ضعبل فلاخم وه لب ؛هل دهاش ال ركتمف ؛هرئاسامأو

 طسبي نأ بحأ نم»:- ةو - هلوقك ؛رمعلا ةلاطإل ةيعرش ًابابسأ كانه نأب ةحرصملا

 ناخيشلا هجرخأ ؛«همحر لصيلف ؛(هلجأ :ةياور يفو) هرثأ يف هل أسني نأو «هقزر يف هل

 )١485(. "دواد يبأ حيحص" يف اهضعب تجرخ دهاوش هلو «سنأ ثيدح نم

 . (رامعألا يف ناديزيو ءرايدلا نارمعي ؛راوجلا نسحو قلخلا نسح-»: ةا هلوقكو

 .(519) "ةحيحصلا" يف ًائيبم هارت امك ؛حيحص دنسب دمحأ هجرخأ

 رخؤي نلو# :ةقباسلا ةيآلا فلاخث ثيداحألا هذه نأ سانلا ضعب نظي دقو

 يف يتلا ثيداحألاو تايآلا نم اهريغو € ... اهلجأ ءاج اذإ ًاسفن هللا

 نع ثدحتت امنإ ًافنآ ةروكذملا ثيداحألا نآل ؛ةفلاخم ال هنأ ؛ةقيقحلاو !اهانعم

 لاجآلا نم يلزألا هللا ملع يف قبس امع ثدحتت الو ءبابسألاب ذخآلا أدبم

 لامعألا يف نأشلا وه امك ًامامت ؛لدبتي الو ريغتي ال ىلاعت هللا ملع نإف ؛ةددحملا

 ناميإلاب رمأت يتلا ثيداحألاو تايآلاف :ةواقشلاو ةداعسلاو «ةحلاطلاو ةحلاصلا

 يا



 هللا لوقي اهضعب يفو ؛ىصحت داكت ال امهضيقن نع ىهنتو «حلاصلا لمعلاو

 يف ءابلا نأ نوققحملا ءاملعلا ركذ دقو :#نولمعت متنك امب ةنجلا اولخدا# :ىلاعت

 نم ىلاعت هللا ملع يف قبس ام يفاني ال هلك كلذف «ةيببسلا ءاب يه امنإ ؛ةيآلا هذه

 «حلاصلا لمعلا عم ةداعسلا :نامزالتم نارمأ امه امنإ لب ءةواقشلاو ةداعسلا

 لمعب لمعيل مكدحأ نإ»: لاا هلوق يف حيرص اذهو . حلاطلا لمعلا عم ةواقشلاو

 لمعب لمعيف «باتكلا هيلع قبسيف «عارذ الإ اهنيبو هنيب نوكي ام ىتح ءةنجلا لهأ

 اهنيبو هنيب نوكي ام ىتح «رانلا لهآ لمعب لمعيل مكدحأ نإو ءاهلخديف «رانلا لهأ

 هجرخأ . «اهلخديف :ةنجلا لهآ لمعب لمعيف «باتكلا هيلع قبسيف «عارذ الإ
 . )١۷١-١۷١( "ةنسلا جيرخت" يف جرخم وهو ءامهريغو ناخيشلا

 ال هنأ امكف . رانلاو ةنجلا لوخد لمعلاب ًانورقم ناك رمألا ةياهن نأ فيك رظناف

 تسيل اهريغو محرلا ةلص نإ :لاقي ال كلذكف ؛لوخدلل ًاببس سيل لمعلا نإ :لاقي

 يف قيرف# :دودحم ًاضيأ لوخدلا نإف ؛دودحم رمعلا نأ ةجحب رمعلا لوطل ًاببس

 . «ريعسلا يف قيرفو ةنجلا

 نم مكنم ام :هلوقب هباحصأ ثدح امل ا يبنلا باوج لمجأو نسحأ امو

 ىلع لكتت الفأ :اولاقف . (ةنجلا نم هدعقمو رانلا نم هدعقم بتك دقو الإ دحأ

 نم ناك نم امأ :هل قلخ امل رسيم لكف ؛اولمعا» : لَو لاقف !؟لمعلا عدنو انباتك

 رسييف ؛ةواقشلا لهآ نم ناك نمامأو :ةداعسلا لهأ لمعل رسييف ؛ةداعسلا لهآ

 هرسينسف «ىنسحلاب قدصو «ىقتاو ىطعأ نم امأف# :أرق مث . «ةواقشلا لهأ لمعل

 . ناخيشلا هجرخأ . 4ىرسعلل هرسينسف# :هلوق ىلإ € ...ىرسيلل

 حلاصلا لمعلاف ءًاببس ءيش لكل لعج ىلاعتو كرابت هللا نأ :لوقلا ةلمجو

 قالخألا ضعب لعج كلذكف ءرانلا لوخدل ئيسلا لمعلاو ءةنجلا لوخدل ببس

  tettt seetteا  eeeeessessesetetes seretan teterا ۸۷ 5 0000000 م



 دنع هبحاصل بتك امو لمعلا نيب ةافائم ال هنأ امكف . رمعلا لوطل ًاببس ةحلاصلا

 لك لب «هير دنع اهبحاصل بتك امو ةحلاصلا قالخألا نيب ةافانم ال كلذكف ؛هبر

 . هل قلخ امل رسيم

 نم ريثك هيف ضاخ يذلا بارطضالا نم توجن ؛اذه تلمأت اذإ تنأو

 رمألاو «لاقو ليق ىوس ةرهاظ ةجيتتب هنم صلخي ثحابلا داكي ال امم ؛ءاملعلا

 ؛كلذ يف مهتاملك ىلع فقت نأ تئش نإو ؛هلل دمحلاو انحرش ام ىلع حضاو

 .(17:-1594 /۷) يسولآلا ةمالعلل "يناعملا حور" عجارف

 .(هلددهلا ١/ /11)"ةفيعضلا"

 رمعلا لوطو قزرلا ةدايز يف ببس ةنسحلا باب ]١7117[

 ءاج اذإفإ#:ىلاعت هلوق نيبو كلذ نيب ةافانم ال هنأ نايبو

 (نومدقتسي الو ةعاس نورخأتسي ال مهلجأ

 :[لاق هنأ ة٤ يبنلا نع يور]

 . (ةيصعم ءاعذلا كرتو قئسحلا هديزت الو ةيصعملا هصقنت ال قزرلا نإ»

 .(عوضوم)

 :[مامإلا لاق]

 يف هل طسبي نأ بحأ نم» : ولو هلوق ثيدحلا نالطب ىلع لدي امم نإ مث

 يف جرخم وهو ءامهريغو ناخيشلا هاور «(همحر لصيلف هرثأ يف هل أسني نأو هقزر

 )١585(. "دواد يبأ حيحص"

 ةلاطإ يف ببس اهنأ امك قزرلا ةدايز يف ببس ةنسحلا نأ ىلع لدياذهف

 ہا



 ال مهلجأ ءاج اذإف# :ىلاعت هلوق نيبو اذه نيب قيقحتلا دنع ضراعت الو «رمعلا

 ,( ا ١# /1)" ةفيعضلا"

 *تبثيو ءاشي ام هللا وحمي# :ىلاعت هلوق ليوأت باب ]

 ردقلاو ءاضقلاب كلذ ةقالع نايبو

 :[مامإلا لاق]

 لجأ لكل :(دعرلا) يتيآ ريسفت يف ًاريثك ًافالتخا اوفلتخا نيرسفملا نأ ملعا

 اهبعوتسا «ةريثك لاوقأ ىلع «باتكلا مآ هدنعو تيثيو ءاشي ام هللا وحمي .باتك

 وه ام اذه راثخخاو «ريثك نبا مث ءريرج نبا اهضعب ركذو "حفلا" يف يناكوشلا

 ءامسلا نم هللا هلزنأ باتك لكل :ينعي «لجأ باتك لكل :يأ" :لاقف ؟قايسلل برقأ

 ؛(تبثيو) :اهنم :(ءاشي ام هللا وحمي) :اذهلف «نيعم رادقمو ءهللا دنع ةيورضم ةدم

 همالسو هللا تاولص هلوسر ىلع هللا هلزنأ يذلا نآرقلاب اهلك تځسن ىتح :ينعي

 . "هيلع

 ةعيرشلا يف وأ ةمدقتملا بتكلا يف ماكحألاب صاخ امهيف تابثإلاو وحملاف

 .ءاشي ام تبثيو ؛ءاشي ام اهنم خسني ؛ةيدمحملا

 نبا نع فعض هيف دنسب هريغو )۱١/ ٥۵ ریرج نبا هاور ام عم يقتلي وهو

 :لاق #ءاشي ام هللا وحمي# :سابع

 .هلدبي الف ءاشيام تبثيو .هخسنيف ءاشيام هللا لدبي :لوقي ؛نآرقلا نم

 «خوسنملاو خساتلا «باتكلا مأ يف هدنع كلذ ةلمجو :لوقي :#باتكلا مآ هدنعوإ#



 . باتك ىف كلذ لك «لدبيامو

 نع نيهجو نم «سايع نبا نع ةمركع ةياور نم هيوقيام تدجو دقو

 :ةمركع

 اهسنن وأ ةيآ نم خسنن امإ# :هلوق يف ؛سابع نبا هنع يوحنلا ديزي هاور :لوألا

 # ... لزني امب ملعأ هللاو ةيآ ناكم ةيآ انلدب اذإوإ# :لاقو :اهلثم وأ اهنم ريخب تأن

 نم خسنام لوأف ؛#باتكلا مآ هدنعو تبثيو ءاشي ام هللا وحمي# :لاقو ءةيآلا

 . ثيدحلا ... ةلبقلا نآرقلا

 . ًارصتخم دواد وبأو :"قالطلا" رخاوأ ىئاسنلا هاور

 . YA A5) /۷) "ءاورإلا" ىف نيبم وه امك ؛نسح هدانسإو

 يف ؛امهنع هللا يضر سابع نبا نع ةمركع نع يميتلا ناميلس هاور :رخآلاو

 وحمي ناباتك امه ؛نيباتكلا دحأ نم :لاق ءاشی ام هللا وحميإ# :لجو زع هللا لوق

 . باتكلا ةلمج :يأ ؛#باتكلا مآ هدنعو# . تبثيو امهدحأ نم ءاشي ام هللا

 حيحص" :لاقو . ۹ /۲) مكاحلاو ۱ )١5/ ريرج نبا هاور

 . ىبهذلا هقفاوو . "بيرغ

 :سابع نبا نع يلع قيرط نم ۱ )١5/ ريرج نبال ةياور يفو :تلق

 خسانلا ؛باتكلا مأ يف هدنع كلذ ةلمجو :لوقي :#باتكلا مأ هدنعو#

 . باتك يف كلذ لك «تبثي امو لدبي امو ««خوسنملاو

 .فعضو عاطقنا هدنس يفو

 ؛ةيعرشلا ماكحألاب ًاصاخ ةيآلا يف تابثإلاو وحملا ناك نإو - هنأ ملعا مث

 ۵4 يأ سس سس ص عع ص م ا ع ع مم
 1 ہا



 صوصنلا ضعب رهاوظ نإ لب ءاهريغ يف امهيفني ام عرشلا يف سيلف ؛- مدقت امك
 يف ديزي الو ءاعدلا الإ ءاضقلا دري ال٠: ةو هلوق لثمك ؛كلذ فالخ ىلع لدت

 : ةو هلوقو . )٠١١( "ةحيحصلا" يف جرخم نسح ثيدح وهو ؛«ربلا الإ رمعلا

 يف :قرطلا ضعب يفو) هرثأ يف هل أسني نأو ؛هقزر يف هل طسبي نأ بحأ نم»

 . )۲۷١( مقرب قباسلا ردصملا يف جرخم وهو «هياع قفتم . «همحر لصيلف ؛(هلجآ

 وحمي هللا نكلو ءردقلا نم رذحلا عفني ال :لاق هنأ سابع نبا نع حص دقو

 . ردقلا نم ءاشي ام ءاعدلاب

 . يبهذلا هقفاوو . "دانسإلا حيحص" :لاقو . 0٠( /؟) مكاحلا هجرخأ

 امنإ ؛رمعلاو قزرلا يف ةدايزلاو روكذملا وحملا نأ ملعاف ؛مدقت ام تفرع اذإ

 الف ؛يهلإلا ملعلل قباطملا مربملا ءاضقلا امأو «قلعملا ردقلا وأ ءاضقلل ةبسنلاب وه

 يرذنملل "ملسم رصتخم" ىلع يقيلعت يف كلذ تحرش تنك امك «رييغت الو وحم
 !ماه هنإف هعجارف ؛(١57 ص)

 :18*0 5 /5) لاقف ؛"عماجلا" هريسفت يف كلذ ىلإ راشأ دق يبطرقلا تيأر مث

 دقو ءاضقلا هب قيسامم تابثإلاو وحملا اذهو «هللا ءاضقل ليدبت ال هنأ :ةديقعلاو"

 نوكيام هنمو «- تباثلا وهو - ًاموتحم ًاعقاو نوكي ام ءاضقلا نم نأ مدقت

 . ملعأ هللاو - وحمملا وهو - بابسأب ًافورصم

 ضعب ةطاحإل ؛بيغلا نع جرخ حوللا يفام نأ :يدنعو :'”يونزغلا لاق

 هيقف «(ةعيرشلا حات) ب بقلملا «يونزغلا ليعامسإ نب ميهاربإ نب يلاع هنأ رهاظلا :تلق (1)

 يف امك ؛ (087) ةنس يفوت ءدحاو ريغ لاق امك ؟ هيف عدبأ ." ريسفتلا ريسفت " هل ءرسفم يفنح
 .[هنم] ."مالعألا"

 0۹۱ | ا ا



 هملع يفامو «لاحم هللا ملع عيمجب قلخلا ةطاحإ نأل ؛ليدبتلا لمتحيف ءةكئالملا

 . "لدبيال ءايشألا ريدقت نم

 راثآلاو ةعوفرملا صوصنلا نم ريثك مهف كيلع لهس ؛اذه تفرعاذإو
 . يداهلا هللاو . اهليوأت يف عرقرلا نم تصلختو ءاهضعب مدقت دقو ءةفوقوملا

 يف هيلإ تبهذ ام ديؤي «ةيميت نبا مالسإلا خيشل ديج مالك ىلع تفقو مث

 ؛هعجارف :((597-1488 /5١)و (517-051:210:518 /8)"ىواتفلا عومجم"

 .مهم هنإف

 ةفيعضلا" "1/7/1١17

 ةيآ له باب 1 1
 ؟ردقلا تايآ نم € ... ٌتِبْثيَو ُءاَضَي ام هللا اوُحْمَيلا 7

 هب تلضفت يذلا وحنلا ىلع ًالاؤس اولأسيب عمتجملا ةيلك يف ةبلطلا :لاؤس -
 انأ نآلا... ءًأرش وأ ًاريخ اهيف يناجلا انأ رومأ ظوفحملا حوللا يف ىلع بتك نآلا

 ىلع تنك نإو كنم تذخأ باوص ىلع تنك نإف ءكيلع هضرعأ نأ ديرأ ىباوج

 .هنع تعجر لالض

 انأ نكل هللا ملع يف وه ًالصأ ظوفحملا حوللا يفام لك نأب ةبلطلل لوقأ

 «لقعلا يل عضو امنإ ؛قيرطلا اذه يف وأ قيرطلا اذه يف ريسأ نأل ربخأ مل ناسنإك

 وه قيرطلا اذه ءريخلا ىلإ كب يدؤيو «هب رسف ريخ قيرطلا اذه يل لوقي لقعلا
 يف ىلاعت هللا نأ الدج انضرف ول ولف «هنع دعتباف ءرانلا ىلإ كب يدؤيو رشلا قيرطلا

 نأ يلقعب تيدتها رشلاب تممه امدنعف ارش لعفأ نأ يلع بتك دق باتكلا ملع

 ءاي املا ارحم ىلاعت هلوق ىلإ تدنتساو ًاريخ تلمعو هنع تعجارتف رش اذه

 س كيا ا اا ا ا
 يا



 وە
 ؟هيف قلق انآ ينأل تحمس اذإ باوجلا اذهب كيأر امف 4 باّتِكْلا ٌمأ ُهَدْنِعَو تبث

 هنأ لوقتن ؛روصتن عيطتسن ال هنآل ؛اطخلا نم ءيش هيف باوجلا هللاو :خيشلا

 ىلإ يهتنن نحن «ليحتسم اذه «هنع ديحأ انآ مث ارش لمعأ يننأ هللا ملع يف قبس

 نآلاو ءأفنآ انح رش امك وه امنإو ًامغر سيلو ًابصغ سيل ردقلا نأ انيهتنا نكل ؛ردقلا

 مئاق «نطف سيك -بالطلا نع ملكتت تنأو- ةسردم ريدم :ًايحيضوت ًالثم برضن

 نالف لوقي نأ عيطتسي وه :نينس عضب مهعم شاعو «هتذمالت ىلع لماكلا هفارشإب

 نم فرع هنأل ؟اذامل جنيب ًالعفو ءةئسلا رخآ يف حجنيس بلاطلا وأ ذيملتلا

 ىلإوو لسك وهام دهتجم نطف سيك اذه هنإ هرخآ ىلإو وه هتسراممو مهيلع هفارشإ

 يذلا لجو زع انبرو ءرَّشَب زجاع ناسنإ اذهو :رهظت نأ لبق ةجيتتلا يطعيبف «هرخآ

 نالف ملعي ًافنآ تحرش امك هملع قباسب وهف ؛نحن انملعك ايبسك سیلو يتاذ هملع

 «نمؤيس هنأ هملع يف قبس نإ ًانمؤم بنك و ,رفكي مآ نمؤي ناميإلاب رمألا هيثأي امنيح
 ضععب يف ءاج امك ةقيقحلا ءيشلا ... ءرفكي هنأ هملع يف قبس نإًارفاك ُهَبَتَكو

 مالكلا اذه «نيعلا هفوشت ام دب ال نيبجلا ىلع بوتكملا قحلاب قطنت املقو يناغألا

 لوقن يفوصلا هلوقي ام لك شم مويلا كاذ انلق ام لثم هنآل ؛ةينغأ يف ولو حيحص

 لجسم ءيش لك ًاذإف ءقح وهف هللا لوسر ًادمحم هللا الإ هلإ ال :لوقيب وه «لطاب

 نل هنأ ليجستلا عوضوم انسرد نحن نكل ؛لجسم وه امك عقي نأ دب ال ناسنإلا ىلع
 ذيملتلا اذهك «هلعفيس ام ًاقبسم هيلع لجس امنإو «هبحاص ليجستلا اذه ىلع مغري
 سيل ًاراهن ًاليل وهلي هنأل ؛طقسيس نالف لباقملابو «حجنيس هنأب هذاتسأ مكح يذلا

 نأ بجي اذهف «نوركفتب مهلعل سانلل اهبرضن لاثمألا كلتو ءطقاس وهف حجنيس

 هنأ يلقع تمكح انأف ارش لمعأ نأ يلع بتك هنأ ةيضرف ىلع شم «باوجلا نوكي

 ةمكاحملاه ةشقانملاه ضرتفت كدب ال ءهنع تعجرف هلمعأ مزالام رشاذه

Tay J املا 5 ۹۳ را 201210121000 



 ًالثم ينعي ظوفحملا حوللا يف ةبوتكم هذه ًاريخأ اهتركذ تنأ يلاه ةمكاحملاه

 ةليل ةليللا ىيحي حوري هنأ هلاب يف رطخي سانلا نم ديز :ظوفحملا حوللا يف بوتكم
 ءارمحلا ةليللاه ييحأ حورأ انآ ةدئافلا شيأ ةيضقلا شقان ءاذكه هلاب يف رطخ ءارمح

 ءاهلعفأ حارام اذه هللاو ال :هرخآ ىلإ يدالوأو يلهأ عيضأ يلام يتحص يتوق قفنأ

 حوللا يف بوتكم نوكي امأ ءظوفحملا حوللا يف بوتكم هلك اذه «هتيب يف يقبو
 اقلطم انعوضومب ةقالع اهل سيلف ةيآلا امأ «ليحتسم اذه ءيش عقيو ءيش ظوفحملا

 "باتكلا مأ هدنعو" ءاشيام اهنم اوحمي ماكحألاو عئارشلا نم "ءاشي ام هللا وحمي"

 همكح رارمتساو هءاقب َرّرُق يذلا خوسنملاو مكحملا هيف يللا ظوفحملا حوللا يأ

 .ردقلاو ءاضقلا لامعأب ةقالع هل سيلو عئارشلاب ةقالع هل اذهف َمِفَر يذلاو

 ؟«يدبع مه اذإ) :ثيدح ىلع اذه قدصي :ةلخادم

 الف اهلمعي مل اذإو ؛ةئيس هل اهوبتكاف اهلمعف ةئيسب يدبع مه اذإ» :خيشلا

 ملف ةنسحب مه اذإو ءاشي نمل فعاضي -هللاو ةريثك- فاعضأ ىلإ ةئامعبس ىلإ

 هب ثدحتيو سفنلا يف يرجي ام هلك اذه ''"(ةدحاو ةنسح هل اهوبتكاف اهلمعي

 "«ميتاوخلاب لامعألا امنإ» :مالسلا هيلع لاق امك رمألا نكل لجسم هلك ناسنإلا

 لمعي هدب ةياهنلا وش ناسنإلا كاذ سفن يف تنأ اهتضرف يذلا ةمكاحملاه تمهف

 هنأل ؛هلمعيب ام هلمعي هدب ام «هلمعي هدب هنأ ظوفحملا حوللا يف بوتكم هلمع ءرشلا

 .ميتاوخلاب لامعألا امنإ

 (مالسإلا قيرط ٠٠:۲٠:٠١ /۳۶) "رونلاو ىدهلا "

 .(5705 مقر) "عماجلا حيحص " (1)

 .(515 مقر) " ةنجلا لالظ" (1)

 ہا



 ؟لكاوتلا مزلتسي ردقلاب ناميإلا له باب ]1۷۸۰[

 يف موي طابر» :لاق ةا هللا لوسر نأ -امهنع هللا يضر - دعس نب لهس نع

 ايندلا نم ريخ ةنجلا نم مكدحأ طوس عضومو ءاهيلع امو ايندلا نم ريخ هللا ليبس
 امو ايندلا نم ريخ ةودغلا وأ هللا ليبس يف دبعلا اهحوري ةحورلاو ءاهيلعامو

 :[مامإلا لاق]

 رافكلا نيب يذلا ناكملا ةمزالم :ةفيفخلا ةدحوملا ءابلابو ءارلا رسكب طابرلا

 .مهنم نيملسملا ةسارحل نيملسملاو

 ءدبعتلل اهيف مهعاطقتناو «طبرلل ةيفوصلا ةمزالم كلذ نم سيلو :تلق

 هناحبس بابسألا ببسم ةلافكب -اومعز - مهنم ءافتكا «باستكالا مهكرتو

 نم اوُمَتْباَو ضْرأْلا ياو ركنا ٌةاَلَّصلا ِتّيِضَق ادا :لئاقلا وهو فيك «ىلاعتو

 :لوقي دجسملا يف مكدحأ ندعقي ال" :هنع هللا يضر رمع لاق كلذلو هللا لْضَف

 ."ةضف الو ًابهذ رطمت ال ءامسلا نأ متملع دقف ؛يتقزري هلل

 :هلوق نع لودعلا ةدئافو ءايندلا ىلع :يأ «اهيلع امو ايندلا نم ريخ» :هلوقو

 ءةغلابمل ةدايز هدصقف «ىوقأو ةيفرظلا نم معأ ءالعتسالا ىنعم نأ وه (اهيف امو)

 عطقنملا نم ريخ يقابلا مئادلاو «ةيقاب ةرخآلاو ءةيناف ايندلا نأ ثيدحلا نايبو

 . ملعأ هللاو ءريثكلا

 .(818-67:0 /۲) "بيهرتلاو بيغرتلا ىلع قيلعتلا"

 04 0 | ا ا اا



 قازرألا ردق دق هللا نأب ناميإلا له باب | 3]

 ؟لكاوتلاو لساكتلا بجوي
 :[مامإلا لئس]

 امل تئش ام نآرقلا نم ذخا لوقي ًاثيدح ريغص باتك يف تأرق «خيشلا ةليضف

 .ًاريخ هللا مكازج انوديفأ ؟حيحص ثيدحلا اذه لهف «تئش

 ثيدح '' «تعش امل تئش ام نارقلا نم ذخا» :ثيدحلا اذه :[باجأف]

 ال يتلا ثيداحألا كلت نم -ديدشلا فسألا عم- هنكلو ةنسلألا ضعب ىلع رهتشم

 . ةو يبنلا ىلإ هتبسنو هتياور زوجي الف كلذلو ؛ةنسلا يف اهل لصأ

 :مالسإلا ةعيرش يف ًاقلطم تبثي الو حصي ال لماشلا عساولا ىنعملا اذه مث

 لمعأ الو «يراد رقع يف تسلج انآ نإ ًالثمف «تكش امل تئش ام نارقلا نم ذخ»

 نم ذا ينأل ءامسلا نم يلع هلزني نأ يبر نم قزرلا بلطأو «يتعنصو يتنهم يف

 !؟اذه لوقي نم !اذهل نارقلا

 ىلعاوعبّط نيذلا ىلاسكلا ةيفوصلا كئلوأ عضو نم هلعلو «لطاب مالكاذه

 مهيتأي نمم هللا قزر نورظنتيو اهيف نولزني «تاطابرلاب اهنومسي اميف نكسلاو سولجلا

 نيملسملا ىبر دق ة4 يبنلا نأل «ملسملا ةعيبط نم سيل اذه نأ ًاملع :سانلا نم هب

 ريخ ايلعلا ٌذيلا» مالسلاو ةالصلا هيلع لاقق :سفنلا ةزع ىلعو ؛ةمهلا ولع ىلع ًاعيمج

 . ةلئاسلا يه ىلغسلا ديلاو «ةقفنملا يه ايلعلا ديلاف «ىلغسلا ديلا نم

 ةيفوصلا نم داهزلا ضعبب قلعتي اميف هتأرق تنك امم ةبسانملا هذهب ينبجعُيو

 .[هنم]. )٥0۷( ةفيعضلا )١(

 )١١8(. ملسم - هل ظفللاو )۱٤٩۹( يراخبلا (؟)

 ہا
FF o 



 -:ةبيجعو ةريثك مهصصقف «كلذ يف ليطأ الو -

 ىلإ رمألا لصوف ءداز ريغب ضرألا يف ًابراض ًاحئاس جرخ مهدحأ نأ اومعز

 موي مويلا ناكو ءاهيلإ ىتأف ؛ةيرق ديعب نم هل تدبف ءًاعوج تومي نأ داك هنأ

 ؛موعزملا هلكوت همعزب ضقني اليكلف :هللا ىلع ًالكوتم جرح همعزب وهو ءةعمجلا
 تحت هسفن ىلع ىوطنا امنإو ءدجسملا يف يذلا روهمجلل هصخش رهظي مل

 اذكهو هب سخي ًادحأ لعل هسفن ثدحي ناك هنكل ءدحأ هب رعشي اليكل :ريئملا

 نم مامإلا ىهتنا نأ دعبف !ةعامجلا عم لصُي مل وهو «هتبطخ بيطخلا بطخ

 ىتح «دجسملا باوبأ نم ًانادحوو تافارز نوجرخي سانلا أدبو ةالصلاو ةبطخلا

 ىقبيو ؛باوبألا لفقت ٍلئيحو ءسانلا نم ولخي داك دجسملا نأب لجرلا رعش

 تبئثيل حنحنتي نأ الإ هعسي ملف «بارش الو ماعط ريغ نم دجسملا يف ًاديحو
 عوجلا نم مظع هنأك لوحت دق هودجوف «سانلا ضعب تفتلاف «نيرضاحلل هدوجو

 .هوثاغأو هوذخأف «شطعلاو

 !؟لجر اي تنأ نم :هولأسو

 . هللا ىلع لكوتم دهاز انأ :لاق

 ًالكوتم تنك ولو !؟تومت نأ تدك تنأو ؛هللا ىلع لكوتم :لوقت فيك :اولاق

 تومت ىتح ء«ةحنحتلاب كدوجو ىلإ سانلا تهين املو .«تلأس امل هللا ىلع

 !؟كبنذب

 امل تئش ام نآرقلا نم ذخ» ثيدحلا اذه ّلثم هب يدؤي ام ىلإ لاثم اذه

 . هل لصأ ال ثيدحلا اذه نأ :ةصالخلاو .(تئش

 .(/-ه ص)" نآر قلا رسفن نأ انيلع بجي فيك"
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 ردقلاو ءاضقلاب ميلست لكاوتلا له باب 1

 نأ فرعن نحن ....حرشلا عم ءامهنيب قرفلا ءلكوتلاو دهزلل ةبسنلاب ... :لاؤس

 اذه «ينقزرا بر :لاقو ءارحصلا يف ثكم مث ءارحصلا ىلإ بهذ اذإ صخشلا

 ؟قرفلا ام ببط «لكاوت

 ؟لكوتلا مأ «لكاوتلاو دهزلا :لوقت تنأ :خيشلا

 ...لكاوتلا :ةلخادم

 ؟لكاوتلاو لكوتلا نيب قرفلا ام يعم ظحالت تنأ ءًاوفع :خيشلا

 .معن يأ :ةلخادم

 ؟وهو :خيشلا

 .بابسألا دعي هللا ىلع لكوتلا لكوتلا :ةلخادم

 ؟لكاوتلاو :خيشلا

 .بابسألا ديال لكاوتلاو :ةلخادم

 ؟ًاعم دهزلا عم لكاوتلا تركذ اذامل ؛لجأ :خيشلا

 دعي نأ بجي له ءايندلا ىف دهزي نأ دارأ ناسنإلا دهزلا نأل :ةلخادم

 .. ؟بابسألا

 عم لكاوتلا ركذت كنأ مزلتسي ال اذه نكل «ليصفتلا يتأي انه :خيشلا

 .ًادبأ دهزلا

 دقل :رمع باوج يتأيف «ينقزرب هللا :لوقيو هتيب يف ناسنإلا دعقي نأ لكاوتلا

 س 04۸A هي سس سم ع سس م سم سس مم



 ناميإ ةوق هدنع ناسنإ نكل ؛لكاوتلا اذه .ةضف الو ًابهذ رطمت ال ءامسلا نأ متملع

 هلمحي لجو زع هللاب هناميإف «خلإ ..شرق وأ سلف وأ رانيد مك هدنعو «لجو زع هللاب

 عم ًادبأ يقتلي ال اذهف «هدنع يتلا ةريثكلا وأ ةليلقلا لاومألا هذهب قدصتي نأ ىلع

 نأب نظت لهالإو ؛ىلاعتو كرابت هللا ىلع لكوتلا عم يقتلي اذه امنإ لكاوتلا
 ؟الكاوتم ناك لوسرلا

 .ال :ةلخادم

 ؟ًاذإف :خيشلا

 .ًالكوتم :ةلخادم

 ءيش انه نكل ًاقالطإ لكاوتلا نيبو حيحصلا دهزلا نيب طابترا هيف ام :خيشلا

 ةالصلا هيلع انيبن نع هنم ًاعون تركذ يذلا دهزلا اذه :هظحالي نأ نم ناسنإلل دبال

 سيل هل زوجي ناسنإ لك سيلف ءصاخشألا فالتخاب فلتخي اذه ءمالسلاو

 هلاذه امنإو... مالسلا هيلع لوسرلا لعف امك هلام لك نع جرخي نأ هل بحتسي

 نحنف ءاهلك ةيرشبلا وأ سانلا هلانت ال ًاغلبم هللا ىلع مهلكوتو مهناميإ مهب غلب سانأ

 هيلع لاقف هدنع امب قدصت قيدصلا ركب وبأ امل حيحصلا ثيدحلا يف ًالثم ملعن

 ةبقنملا ًاضيأ هذهف '''(هلوسرو هللا مهل تكرت :لاق ؟كلهأل تكرت اذام» :مالسلا

 .هباحصأ نم ةو هللا لوسر دعب لوألا لجرلا اهب صتخا ةليضفلاو

 ىف ضرم امل صاقو ىبأ نب دعس ةصقل ةبسنلاب اذه لباقي ام نآلا رظنا نكل

 هنأب هل لاقو مالسلا هيلع لوسرلا هداعف :كانه هتافو نوكي نأ يشخو «عادولا ةجح

(OV سا /١( "دمحأل " ةباحصلا لئاضف )١( 

ea | eseren ۹ ۹ ا SS asreseeseseseosasmn teres annem setttetentntssstestesmtent nse terete 



 :لاق ؟ثلنلاف :لاق ءال :لاق ؟فصنلا يف :لاق ءال» :لاق «يلامب يصوأ نأ ديرأ

 ةلاع مهعدت نأ نم كل ريح ءاينغأ كتثرو عدت نأ كنإ هريثك ثلثلاو ثلثلا

 ليعم ناسنإ نيب قرف ثيدحلا اذه انيطعي انه :ًاذإف '«سانلا يديأ نوففكتي

 وبأ لعف امك هلام لكب قدصت اذإ هنأ ثيحب لكوتلاو ناميإلا ةوق نم اوسيل هتلئاعو

 هللا ىزج :اولوقي نلو .دعب اميف ءارقف انکرت ءانوبأ لعف اذام :اولوقي قيدصلا ركب
 ديناسألاب يورت ال هذه ناك نإو ًاضيأ ىوري امك «هدعب نم هللا انلف ءًاريخ انابأ

 دنع ناك يذلا لاملا لك «ةفالخلا ىلوت امل زيزعلا دبع نب رمع ةصق نع ةيثيدحلا

 تنب ةمطافك نكت مل ةمطاف نأ ول «نيملسملا لام تيب ىلإ هداعأ ةمطاف هتجوز

 دح هل سيل دهزلا راصتخاب كلذلو «نيجوزلا نيب ةعقاولا تعقو تناك لوسرلا

 ةلئاع هدنعو ليعم ناسنإ ناك اذإف ؛ًايناث صاخشألا فالتخاب فلتخي مث ءًالوأ

 مهعديو هلام لك نع جرخي نأ هل زوجي الف ؛ًابيصن دهزلا نم اوتؤي مل مهنأب ملعيو

 مالسلا هيلع لوسرلا نأل ؛رفكلا هبشي اميف اوعقي نأ رمألا مهب لصي امبرو «ءارقف

 ًانايحأ نوكي رقفلا نأل ؛رقفلاو رفكلا نم ذاعتسا ةحيحصلا ثيداحألا نم ملعن امك

 نأ رقفلا داك» :ىنعملا اذه يف دراولا ثيدحلا ناك نإو ءرفكلا ىلإ يدؤي ًاببس

 .ًادانسإ حصي ال ' رفک نوكي

 .اذه دهزلا لاؤس نع ًاباوج ينرضحي اماذه

 هذه ةصقلا له يردأ ام تومي نأ دارأ امدنع زيزعلا دبع نب رمع :لاؤسلا
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 (00175) يئاسنلا حيحصو «(4۷ )٩ يذيمرتلا حيح مو ((؟855 مقر) " دواد يبآ نتس : "09

 .(۲۷۰۸) ةجام نبا حيحصو

 .(۷۷ /۹) "ةفيعضلا " 24148 مقر) "عماجلا فيعض" (؟)
 اک يم م

 ہا



 نإو ءنيحلاصلا ىلوتي ىلاعتو كرابت هللا نإف نيحلاص يئانبأ ناك نإ :لاقف ؟لاملا

 هبشت وه له نورت .نيحلاص ريغ ىلإ يلاومأ كرتأ ال انأف نيحلاص ريغ يئانبأ ناك

 ؟هئانبأل ًائيش كرتي مل ركب يبأب

 ؟هبشتي ملو ركب يبأب هبشت :تلق «نيمب هبشتي ملو ركب يبأب هبشت :خيشلا

 .هلام نم ًائيش كرتي ملو :ةلخادم

 ؟انتجح وه رمع له :ًالوأ :خيشلا

 .. ال :ةلخادم

 .مومع اهل سيل ًاضيأ نيع ةعقاو :انلق امكو «يصخش فرصت اذه :خيشلا

 انيتأ نحن «هيف نيفلكم اتسل أطخأ مآ باصأ رمع نم فرصت اذه :لوقن نحنف

 زيزعلا دبع نب رمع لعف ام فالخ دعس ثيدحو «صاقو يبأ نب دعس ثيدحب

 ءانب هنم قلطنملا كلذ ناكف :ءىش هل ادب زيزعلا دبع نب رمع نكمم نكل امامت

 .ًادبأ ةيعرشلا ماكحألل ةبسنلاب نحن انمهي ام اذهف هل ادب يذلا اذه ىلع

 .ثلثلا لجرلا كرتي نأ يعرشلا مكحلا نأ صلختسن :ةلخادم

 .معن يأ :خيشلا

 .معن يأ :خيشلا

 6200:3١:47 /۲۷)"رونلاو ىدهلا"

 الل



 :ىلاعت هلوق له باب 1

 ؟ملعتلا بابسأ كرت ينعي للا مكمل
 :[لاق هنأ للا يبنلا نع يور]

 هلعجو «ةياده الب هللا هاذهو «ملعت الب ىلاعت هللا هملع ؛ايندلا يف دهز نمل

 .«ىمعلا هنع فشكو ءًاريصب

 :[مامإلا لاق]

 هل بلطلاو يقلتلا قيرط ريغ ًاقيرط ملعلا بلطل نأ نونظي نيذلا ؛ةيفوصلا ضعب

 !مهمعزب طقف ىوقتلاو ةولخلا قيرط وهو .فلس نع ًافلخ هوقلت نيذلا هلهأ نم

 !4هللا ُمُكَمَلَعُيَو هللا اوُقَّناَول :ىلاعت هلوق لثمب مهلاهج ضعب لدتسا اميرو

 مامإلا لاق ؛ملعتلا بابسأب ذخألا كرت ينعت ال ةيآلا نأ نيكسملا ردي ملو

 :يأ «هملع هاقتا نم نأب ىلاعت هللا نم دعو" :(5 05 /۳) "هريسفت" يف يبطرقلا

 :يأ «ًاناقرف ًءادتبا هبلق يف هللا لعجي دقو ؛هيلإ ىقلي ام هب مهفي ًارون هبلق يف لعجي
 اوم نإ اونم َنيِذَّلا اأ :ىلاعت هلوق هنمو «لطابلاو قحلا نيب هب لصف ًالصيف
 . "4اَناَقْرَف ْمُكَل لع هللا

 ةفيعضلا" ")1١/1١5/1١(.

ET TY J 
 ہک تا



 ؟ردقلاب ناميإلا يف حدق ءاعدلا له باب ]

 ةنيدملا انيلإ ببح مهللا» :لاق ةو هللا لوسر نأ اهنع هللا يضر ةشئاع نع

 اهامح لقناو ءاهدمو اهعاص ىف ءانل كرابو انل اهححصو «دشأ وأ ةكم انبحك

 .(ةفحجلاب اهلعجاف

 :[ مامإلا لاق]

 :هريغو يباطخلا لاق ... لحارم ثالث وحن ةكم نيبو هنيب عضوم :[ةفحجلا]

 رافكلا ىلع ءاعدلل ليلد هيفف .تقولا كلذ يف ًادوهي ةفحجلا ونكاس ناك»

 مهدالب بيطو ةحصلاب نيملسملل ءاعدلا هيفو .كالهلاو ماقسألاو ضارمآلاب

 .ةفاك ءاملعلا بهذم اذهو «مهنع دئادشلاو رضلا فشكو ءاهيف ةكربلاو

 يف حدق ءاعدلا نأ ةفوصتملا ضعب لوق فالخ اذهو :ضايع يضاقلا لاق

 عم ءاعدلا يف ةدئافال هنأ ةلزتعملا لوق فالخو !هكرت يغبني هنأو ءاضرلاو لكوتلا

 ام الإ هنم باجتسي الو «ةلقتسم ةدابع ءاعدلا نأ ةفاك ءاملعلا بهذمو .ردقلا قبس

 .(81/؟) "بيهرتثلاو بيغرتلا ىلع قيلعتلا"

 ؟راتخم رح هنأب ةكئالملا ىلع مدآ لّضُف له باب ]١785[

 هنأب مهيلع هللا هلضف امب مدآل ةكئالملا دجسأ هللا نإ [مهضعب لوقي] :لاؤس

 ؟حيحص لوقلا اذه لهف «راتخم رح

 ةكئالملل يهلإلا رمألا اذه لثمل ليلعت كانه سيل «حيحصب سيل :خيشلا

 الو ءًاراتخم ًارشب ًاراتخم مدآ قلخ هللا نآل كلذ ناك هنأ مالسلا هيلع مدآل دوجسلاب

 الح



 هللا نم ناهرب كلذ ىلع هل سيل ًايلقع ًاليلعت ًايعرش ًامكح للعي نأ ملسملل زوجي
 .هلوسرو

 ىلإ ةيعرشلا ماكحألا وأ ةيعرشلا تادايعلاو رماوألا نومسقي ءاملعلاو

 :نينثا نيمسق

 ةلوقعم ريغ اهنإ :مهلوقب اهنع نونكيو ءةضحم ةيدبعت رومأ اهنأ :لوآلا مسقلا

 .ىنعملا ةلوقعم ريغ ةيدبعت ةيعرشلا تادابعلاو ةينيدلا ماكحألا نم ريثكو ؛ىنعملا

 .ىنعملا ةلوقعم اهنأب :هنع نوربعي :رخآلا مسقلاو

 .ليصفتلاو نايبلا نم ءىشب كلذ نع انسلاجم

 ةلع اندنع سيل «مدآل اودجسي نأب ةكئالملا لجو زع هللا رمأ :لوقأ نآلاو

 ؟مدآل دوجسلاب ةكئالملا لجو زع هللا رمأ اذامل :باوج ءاذامل عرشلا يف ةصوصنم

 هل دوجسملا ةليضف ىلع لدي رخآ ىلإ صخش نم دوجسلا نأ كش ال نكل

 يذلا ناسنإلا اذه نأ نايبل وه مدآل دوجسلاب ةكئالملل رمألا نأب :لاقي نأ نكميف

 هل دوجسلا يف يهلإلا رمألا قيبطتب مظعي نأو ردقي نأ قحتسي نيط نم ًارشب قلخ
 دوجسلا نأ لاقي امك نازنع هيف حطتني الو «نانثا هيف فلتخي ال رمأ اذه :ًاذإف

 هيلع مدآل ميظعت وه امنإ :دوجسلاب ةكئالملل هللا رمأ للعن نأ انناكمإبف

 نأ ةصاخبو «رشبلا نم سنجلا اذه فرعت ال ةكئالملا نألو ءرشبلا وبأ هنأل ؛مالسلا

 اًهيِف ديب نم اَهيِف لّ اوُناَق :دوجسلاب مهرمأ امنيح مهنع ىكح لجو زع هلل
 الاَمْمَلْعَأ نإ لاق كَل ٌسَدَقْنَو ذِيْمَحِب يسن نحو َهاَمَّدلا ُكِفْسَيَو



 ريغ رخآ ًاقلخ قلخ ناك لجو زع هللا نأب :نورسفملا ركذ «*::ةرغبلا)4َنوُمَلْعَت
 نوكي نأ ةكئالملا تيشخف «ضرألا يف اودسفف :نج مهو مدآ قلخ لبق سنإلا

 .ضرألا يف دسفأ يذلا ميدقلا عونلا كلذ نم ديدجلا قلخلا اذه

 اميف رشبلا وبأ وه يذلا ناسنإلا اذه نأ اوفرعيل اودجسيل مهرمأ لجو رع هللاف

 .يهلإلا ميركتلا اذه لثم قحتسي نامزلا نم يتأيس

 كشال ةقيقح هذه نأو «ميظعتلا ىلع لدي ام ءيشل دوجسلا نإ :ًافنآ تلقو

 ال ليلعتب يتأن نأ امأ ؛هيف كش ال امب يهلإلا رمألا للعن نأ انناكمإبف ءاهيف ببر الو

 رشبلا ًالعف ناك نإو [ليلد] ىلإ جاتحي اذهف ءاراتخم هقلخ هنأ هيلع انل ناهرب

 «((59؟:فهكلا)ْرْمْكَيَلَف ءا ْنَمَو ْنِمْؤَّيْلَف ءاَق مق :ىلاعت لاق كلذلو ؛راتخم

 ةكئالملا نأ :ينعي امنإو «نيراتخم اوسيل ةكئالملا نأ ينعيال اذه نكلو

 اما َنوُصْخَيال# :ىلاعتو كرابت لاق امك ءلجو زع هللا ةعاط ىلع نوروطفم

 .(*:ميرحتلا)#َنوُرَمْؤُي ام َنوُلَعْفَيَو ْمُهَرَمَ

 ةريثكو ةريثك ءايشأ انيدل «هميظعتو هماركإ ىلع لدي ءيشلل دوجسلا نوكف
 هيلع فسوي ةروس يف ءاج امك «هيبأل فسويو فسويل ةوخإ دوجس :اهنم ءًادج

 ةكئالملل هللا نم رمألا ةصق يف هعيرشتب ئدب يذلا دوجسلا اذه نأ :اهنمو «مالسل

 يف ًاماركإ ربتعي دوجسلا ناك ىتح يشمي مكحلا اذه رمتساو مدآل دوجسلاب

 يذلا ماركإلا اذه نكل «مالسلا هيلع فسوي ةوخإ دوجس اهنمو ؛ةقباسلا عئارشل

 نم :ًالوأ هيف امل ؛هنع ااو لوسرلا ىهن مالسلا هيلع لوسرلا دهع ىلإ رمتس
 ىلاعت هلل صالخإلاو ةعيرذلا دس باب نم :ًايناثو «هل دوجسملا ماركإ يف ةغلابمل
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 ىلإ ةئيدم نم رفاس امنيح لبج نب ذاعم ثيدحب لاؤسلا اذه باوج يهنأو

 ل دجسي نأ دارأف ةا يبنلا ىلع هرصب عقو ام لوأف «ةنيدملا ىلإ عجرو ماشلا

 ماشلا تيتأ ينإ !هللا لوسر اي :لاق «؟اذهام» :هل لاقو كلذ نع و هاهنف

 مهنم دوجسلاب قحأ تنأ كتيأرف «مهئامظعو مهسيسقل نودجسي ىراصنلا تيأرف

 يغبني ال نكلو ءاهيلع هقح مظعل ؛اهجوزل دجست نأ ةأرملا ترمأل دحأل

 . هلل الإ دوجسلا

 يهو ... عئارشلا ةمتاخب هرمأ متخ ماركإلا اذه نكل «ماركإ دوجسلا ًاضيأف

 .مالسإلا ةعيرش

 «سنجلا اذهل ًاماركإ ناك دوجسلاب ةكئالملل لجو زع هللا رمأ :لوقلا ةصالخ

 يفال ءاهيلع ليلد ال ةلعلا هذه نأل ؛ًاراتخم هلعج هنأ :ةلعلا كلتل نكي ملو

 .ًافنآ تركذ امك ةعيرشلا ةلدأ نم طابنتسالا ىف الو ءةنسلا ىف الو «باتكلا

 (0 1:17 :"ه /۷۲۹) "رونلاو ىدهلا"

 كلم عم ىسوم ثيدح فعض نم ىلع درلا باب ]11۸1[

 توملاب هيلع هللا ردق هركي ىسوم نأ ديفي هنأ ىوعدب توملا

 :[هللا لوسر لاق]

 :ًانايع ٌسانلا يتأي ناك ٍتوملا كلم َّنِإ :قيرط يفو) ىلإ توملا كلم ءاج»

 هيلع ىسوم مّطلف :لاق ءكّبر بجأ :هل لاقف «مالسلا هيلع ىسوم (ىتأ ىّتح

 )١( /۷)و (۱۰۹۷ /۲ /۷) ةحيحصلا «(0۲۹۵ 25795 ۵۲۳۹ مقر ) "عماجلا حبحص" ۲/ 595 1(.
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 [!ٌبر اي] :ّلاقف ءىلاعت هللا ىلإ كلملا عرف ءاهأقّمف ٍتوملا ِكلَم َنيع ؛مالسلا

 كيلع هٌمارك الولو] ؛ينيعأقف دقو توملا ديري ال كل دبع ىلإ ينتاسرأ كّنإ

 ؟ٌليرت ةايحلا :لقف ييبع ىلإ عجرا :لاقو «هنيع هيلإ هللا درف :لاق .[هيلع ٌتققشل

 كّنِإف؛ةرعش نم كدي تراوت امف ءروث ٍنتم ىلع كدي عضف ؛ةايحلا ٌديرت تنك نإف
 !ٌّبر «بيرق نم نآلاف :لاق ءثومت مث :ّلاق ؟هَم َّمث [!ٌبر يأ]:لاق «ًةنس اهب شيعت

 ءاجف :لاق .هحور ضبقف ٌةّمش هّمشف :لاق] !رجحب ٌةيمر ٍةسّدقملا يضرآلا نم ينتمأ

 .(ًايفخ سانلا ىلإ كلذ دعب

 دنع قيرطلا بناج ىلإ هربق مكتيرأل هدنع ينأ ول !هللاو» :ةكلَب هللا لوسر لاق

 .«رمحألا بيثكلا (تحت :قيرط يفو)

 :[مامإلا لاق]

 اهجرخأ يتلا ةروهشملا ةحيحصلا ثيداحألا نم ثيدحلا اذه :تلق

 دقو :لوبقلاب ةمألا هتقلتو «-هنع هللا يضر -ةريره يبأ نع قرط نم ناخيشلا

 ؛ىرت امك ًادحاو ًاقايس كل اهتقسو ءاهيف تعقو يتلا تادايزلاو اهظافلأ تعمج
 يذلا رمألا ءاهرداصم نوطب يف ةقرفتملا اهدئاوف عيمجب ةلماك ةصقلا ذخأتل

 لوسر لوقل مّلستف ؛ةهبش الو هيف لاكشإ ال ءًاحيحص ًامهف اهمهف ىلع كدعاسي

 ةضيرملا بولقلا يوذ ضعب هركنأ امم ًأّدج حيحصلا ثيدحلا اذه نأ ملعاو

 رم ىلع -ءاملعلا مهيلع در دقو ءًاثيدحو ًاميدق -ةقدانزلا نع ًالضف -ةعدتبملا نم

 «ةميزخ نباك؛هتديقعو هنيد يف ةمالسلا ًابغار ناك نم يفكيو يفشي امب -روصعلا

 .مهريغو «ينالقسعلاو «يوونلاو «يوغبلاو «يقهيبلاو ؛نابح نباو

 الل



 يف روكذملا " ..ةنسلا" هباتك يف يلازغلا خيشلا :نيرصاعملا نم هركنأ نممو

 :(۲۹ ص) لاقف " ثيدحلا نع اوعفاد نيذلا يف نعطو لب «هلبق يذلا ثيدحلا

 ۳" غاسپ ال هفات عافد وهو"

 ناميإلا هيف انضرتفا اذإ -لجرلا اذه لقعي فيك -هللاو -يردأ تسلو .(!ريبكلا)

 ءاهقفو نيثّدحم نم ةلجألا ةمئآلا ءالؤه نوكي نأ هلقع يف لخدي فيك !-لقعلاو

 اذه مهحيحصت يف أطخ ىلع -ينالقسعلا مامإلا ىلإ يراخبلا مامإلا نم -

 هدرو هايإ هفيعضت يف ًابيصم -!ريبكلا لقعلا بحاص -هدحو وه نوكيو «ثيدحلا

 !؟ههيلع

 هلبق يذلاك هريغو ثيدحلا اذهل هراكنإ يدي نيب لوقيف «مهفلاخي ال ةمئآلا

 :(٦۲ص)

 قفو كله هللا لوسرل هتبسن تحص امب لمعلا يف نيملسملا نيب فالح ال"

 لوح فالخلا أشني امنإ ءةمألا اهيلإ تهتناو ؛ةمثآلا اهعضو ىتلا لالدتسالا لوصأ

 ضفر نم دبالو ءهمسح نم دب ال فالخ وهو ءاهنالطب وأ ةبسنلا هذه قدص

 نيب ةررقملا ةحصلا طورش يورملا ربخلا عمجتسا اذإف ؛هيف فلكتلا وأ لاعتفالا

 يف حبصأ طورشلا هذه رفوت يف مرتحم فالخ عقو اذإو«هضفرل ىنعم الف ءاملعلا

 !" ةعس رمألا

 هتحص يف فالخ ال ثيدحلا نإف ؛الك مث الك ؟هعم بواجت لهف :همالك اذه

 لاقف ؛هتحص يف فلتخم ثيدحلا نأ مهوأو ءارقلا ىلع سلد دقل !؟روكذملا
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 !" هتحص يف ضعبلا لداج دقو" :(۲۷ص)

 :ًالوأ :هل لوقنف !فالخلل ةعس هيف يذلا مسقلا نم راص ثيدحلا نأ :ينعيو

 نأل !؟رابتعالا طقاس فالخ وه مأ " مرتحم فالخ" همهوت يذلا فالخلا له

 نم هلعلو !هتيمست ىلع أرجتت مل كلذلو !!نيمرتحملا ءاملعلا نم سيل فلاخملا

 اذه يوار ةصاخبو ةا يبنلا باحصأ يف نونعطي نيذلا ةعيشلا وأ جراوخلا

 .- هنع هللا يضر -(ةريره يبأ) ثيدحلا

 ىلوألابف ٍلئنيحو «تنأ وه هيلإ ٌترشأ يذلا لواجملا نوكي نأ لمتحي :ًايناثو
 :لاق مث !راهنلا ةعئار يف سمشلاك رهاظ وه امك «رابتعالا طقاس كفالخ نوكي نأ

 توملا هركي ىسوم نأ ديفي ذإ ؛ةبيرلا ريثي هنتم نكل ؛دنسلا حيحص ثيدحلا نإ"

 !هئاره رخآ ىلإ " ...هللا ءاقل بحي الو

 !!- اط - يبنلا ثيداحأ لجرلا اذه دري سوكنملا مهفلا اذه لثمب :لوقأف

 ًاحرش هوحرشو هومهف نيذلا ةفاك ءاملعلا ىلع دريو لب «كلذب يفتكيالو

 وه اهوءهلل دمحلاو هنم ةملاس يهو «مهلهج نودري عقاولا يف مه امنإ ءاهنودري

 هلوق وهو الأ مالسلا هيلع ىسوم ىلإ بسن ام فالخب حيرص ثيدحلا نإف؛لاثملا

 يف روكذملا مطللاب ثبشتو «هنع لجرلا ىماعتف ." بيرق نم نآلاف" :مالسلا هيلع

 لوق :ىلاعت هلوق دري نم لشمك هلثمف ؛ةصقلا ةياهن ىلإ رظني ملو :هلوأ

 َنيِذّلا# :هدعب ام ىلإ رظني الو ؛ةالصلاب ةرمآلا تايآلا فلاخي هنأ معزب 4َنيَّلَصْمْلل

 .#َنوُهاَس ْمِهتَآلَص ْنَع ْمُه

 .ةهج نم اذه

 الل



 هيلع ىسوم نأ همعز ىلع ثيدحلل هدر ىنب لجرلا نإف ؛ىرخأ ةهج نمو
 نع هضارعإو هلهج مامت نم اذهو !همطل نيح توملا كلمب ًافراع ناك مالسلا

 نظو هللا دنع نم كلم هنأ ملعي مل ىسوم نأ" :(۲۸ ص) هلقن يذلا ءاملعلا مالك

 ." هنيع ءقف ىلإ ةعفادملا تدأف .هنع هعفادف «هلتق ديري هدصق لجر هنأ

 لوأ يف هلوق هدكؤيو :تمدق امك ةصقلا مامت هيلع لدي مالكلا اذه نأ عمو

 ِءقفو ؛رشبلا ةروص يف :يأ؛"انايع سانلا يتأي ناك توملا كلم نأ" :ثيدحلا

 .كلذ يوقي امم هيلإ اهدرو هنيع

 ال يذلا هلوقب الإ ةمألا ءاملع ىلع دري ملو لجرلا ربكتسا هلك اذه عم :لوقأ

 فيفخ هلك عافدلا اذه :(!) نحن لوقن" :لالضلا يف قيرغ ٍلِطبُم يأ هلثم نعزجعي

 :(۲۷ ص) هلوق هلهجو لجرلا لالض نم نإو !" غاسي ال هفات عافد وهو «نزولا

 كاذإ ؟رَّوَع وأ ىَمَع نم رشبلل ضرعت يتلا تاهاعلا مهل ضرعت ةكئالملا له «مث"

 يذلا اذه نإف ؛كمهف ةلق ىلع ةلادلا .كيلع ةجحلا نم اذهو :لوقأف !"ديعب

 نآ امفأ «كلم هنأ ملعي مل ىسوم نإ:مهعافد يف نولوقي ءاملعلا لعج امم ةتدعبتس

 يف ةلعلاو" :هلوقب هيف هنعطو ثيدحلا اذه يف هلالض متخ مث !!؟لقعت نأ كل

 نم هل ايف!" يحطسلا ركفلا باحصأ ىلع ىفختو (!) نوققحملا اهرصبي نتمل

 باحصأ" نم ةمألا ءاملعو «نيققحملا نم هسفن !لعج دقل !بجعلا هكلهأ رورغم

 وهام هيف نكي مل نإ " همهف ةلقو هلهجل ؛ةلعلا وه هنأ ةقيقحلاو !" يحطسلا ركفل

 ام ُلَقَْت وأ ْمَمْسَاَنُك ول :رانلا يف نوبَّذعي مهو رافكلا هيلإ راشأ امم كلذ نم رثكأ
 .نينمؤملا ليبس ىلع ةافولاو ةمتاخلا نسح هللا لأسن ؛#ٍريِعّسلا ٍباَحْضُأ يف اتك

 ةمئأ نم نيمامإ مالك ماركلا ءارقلا ىلإ لقنأ نأ ةدئافلا مامت نم ىرأو

 لاق ؛ثيدحلا اذهب ة# هثيدحت نم ةمكحلا نايب هيف «ثيدحلا ظافحو نيملسملا



 :ثيدحلا بقع نابح نبا

 ةنابإلا عضوم هلزنأف «هقلخل ًاملعم و هللا لوسر ثعب العو لج هللا نإ"
 هنع اهلقع :ةرسفمو ةلمجم ظافلأب هتايآ نع نيّبو «هتلاسر ا غّلبف «هدارم نع
 قيفوتلا مّرخي مل نم هانعم كردي يتلا رابخألا نم ربخلا اذهو «مهضعب وأ هباحصأ

 ءالتبا ةلاسر ىسوم ىلإ توملا كلم لسرأ العو لج هللا نأ كاذو ؛قحلا ةباصإل

 لج هللا ديري ًارمأ ال ءالتباو رابتخا رمأ :" كبر بجأ" :هل لوقي نأ هرمأو «رابتخاو

 رابتخا رمأ هئبا حبذب هيلعو انيبن ىلع هللا ىلص هليلخ رمأ امك ؛هءاضمإ العو
 هلو هنبا حبذ ىلع مزع املف ؛هءاضمإ العو لج هللا دارأ يذلا رمألا نود «ءالتباو

 .ميظعلا حبّذلاب هادف ؛4 ِنيبَجْنِل

 لوخدك ؛اهنوفرعي ال روص يف هلسر ىلإ ةكئالملا العو لج هللا ثعب دقو

 ءيجمكو «ةفيخ مهنم سجوأ ىتح ؛مهفرعي ملو ميهاربإ هلوسر ىلع ةكئالملا

 هفرعي ملف ؛مالسإلاو ناميإلا نع هايإ هلاؤسو إب هللا لوسر يلإ ليربج

 .ىلو ىتح ىفطصملا
 ىسوم هفرعي ناك يتلا ةروصلا ريغ ىلع ىسوم ىلإ توملا كلم ءيجم ناكف

 هدي لاشف :هفرعي مل ًالجر هراد يف ىأرف ءًارويغ ىسوم ناكو ءاهيلع مالسلا هيلع

 يتلا ةروصلا الءاهب روصت يتلا ةروصلا يف يتلا هنيع ءقف ىلع هتمطل تتأف ؛همطلف

 ينّمأ" :لاق ثيح سابع نبا ربخ يف انيبن نع حرصملا ناك املو ءاهيلع هللا ُهَمَلْخ
 تقوو كنقو اذه" :هرخآ يف لاقو ءربخلا ركذف " ...نيترم تيبلا دنع ليربج

 قفنت دق انعئارش ضعب نأ :حضاولا ٌنايبلا ربخلا اذه يف ناك «" كلبق ءايبنألا

 )١( "ءاورإلا" يف جرخم وهوءعمج هحح صو«يذمرتلا لاق امك؛حيحص نسح ثيدح )۲۹۸/۱(«

 .[هئم] !مهوف «"نابح نبا حيحصا" ل مهضعب هازعو«(5 ۱۷)"دواد يبأ حيحص" و



 .ممألا نم انلبق نم عئارش ضعبب

 هتيب ىلإ رظانلا وأ ءهنذإ ريغب ةراد لخادلا نيعأقف نم نأ انتعيرش نم ناك املو

 هيف ةدراولا رابخألل ءهبكترم ىلع جرح الو ءهلعاف ىلع حانج ريغ نم «هرمآ ريغب

 ةعيرشب ةعيرشلا هذه قافتا ًازئاج ناك؛'''انيتك نم عضوم ريغ يف اهانيلمأ يتلا

 ىسوم لامعتسا ناكف «هنذإ ريغب هراد لخادلا نيع أقف نّمع جرحلا طاقسإب ىسوم

 .هلعف يف هيلع جرح الو «هل ًاحابم لعفلا اذه

 رمأب ًايناث هرمأ ؛هيف ىسوم نم ناك امب هربخأو «هبر ىلإ توملا كلم عجر املف

 كدي عضف «تئش نإ :هل لق" :هل هللا لاق ذإ «لبق انركذ امك ءالتباو رابتخا رمأ رخآ

 هللا ميلك ىسوم ملع املف ؛"ةنس ةرعش لكب كدي تطغ ام لكب كلف ءروث نتم ىلع

 تباط «هللا دنع نم ةلاسرلاب ءاج هنأو «توملا كلم هنأ هيلعو انيبن ىلع هللا ىلص

 ." نآلاف" :لاقو «لهمتسپ ملو توملاب هسفن

 لمعتسا ام لمعتسال «توملا كلم هنأ ىسوم هفرع ىلوألا ةرملا تناك ولف

 ثيدحلا باحصأ نأ" :معز نم لوق ّدض «هب هملعو هنقيت دنع ىرخألا ةرملا يف

 نورجؤي الام نووريو «هب نوعفتتي ال ام نوعمجي «ليللا ةاعرو بطحلا ةلاّمح

 يف هقفتلا كرتو «رابخألا يناعمل هنم ًالهج "٠ مالسإلا هلطبي امب نولوقيو «هيلع

 ." سوكعملا هسايقو «سوكنملا هيأر ىلع ًادمتعم «راثآلا

 وه ثيدحلا باحصأ يف نعاطلا معازلا اذهف !ةحرابلاب ةليللا هبشأ ام :تلق

 نم نابح نبا هب هفصو امو ؛ةحيحصلا مهثيداحأ يفو «مهيف هنعط يف يلازغلا فلس

 ظافلأب ةريره يبأ ثيدح نم(ناسحإلا -7//491-048)'"حيحصلا" هباتك كلذ نم:تلق )١(

 !TTTY”g).[an]. ۲۸٤)"ءاورالا" يف جرخم وهو "٣ نيحيحصلا "يف اهضعب«ةبراقتم

 يا



 لقنلاو هركذ مدقتملا هباتكو ءاهب يلازغلا لهج ًامامت هبشي «راثآلا يناعمب لهجلا

 يف ملعلا لهأ دنع فالخ ال يتلا ةحيحصلا ثيداحألا يف هنعطب نوحشم هنع

 مهف هنأل ؛ردقلا تابثإ يف ةحيحص ثيداحأ ةدع هراكنإب باتكلا متخ دقوءاهتحص

 رايتخالا ناسنإلا نع يفنتو «ربجلا ديفت اهنأ -سوكنملاو سوكعملا همهفب -اهنم

 «ةلهجلا ةماعلا مهفلا اذه يف ًاكراشم «باقعلاو باوثلا هيلع بترتو فلك هب يذلا

 ردقلا هراكنإ وهو الأ :هنم أوسأ وأ هلثم وهام ىلإ ءىطاخلا همهف نم رف هنكلو

 ريثك هيلع درلا بجاوب ماق دقو !!ةلزتعملاب هسفن قحلأو ءاهيلع ةلادلا ثيداحألاو

 ةديقعلاو ثيدحلا يف لالضو غيز نم هيف ام سانلل اوفشكو «باتكلاو ءاملعلا نم

 ناملس لضافلا خألا:ًالاب مهأدهأو ؛ةدافإ مهرثكأو ءًاسفن مهلوطأ ناكو ءهقفلاو

 لهاست الول ؛وه درلا َمعيف:"يلازغلا دمحم عم ئداه راوح" هباتك يف ةدوعلا

 ناك نإو ءهقفلاو ثيدحلا ةمئأ عم ةديدعلا هتانعط هاجن يلازغلا هقحتسي ال حماستو

 !معانلا هيدأب اهنع عانقلا فشك دق لضافلا خألا

 ركذ نأ دعب هنإف ؛يوغبلا مامإلا وه :هيلإ ةراشإلا تقبس يذلا رخآلا ظفاحلاو

 ىلع بجي ثيدحلا اذه" :هقلا همحر لاق ؛" هتحص ىلع قفتم" :ثيدحلا نأ

 فرع هيلع ىرج امب هربتعي نأ ريغ نم هب ءاج ام ىلع هب ناميإلا ملسملا ءرملا

 ىلاعتو هناحبس هللا ةردق نع هردصم ٌرمأ هنآل ؛-بايترالا يف عقيف- ءرشبلا

 صوصخم امهنم دحاو لک «میلک يبنو «ميرك كلم نيب ةلداجم وهو ؛همكحو

 هب صح يذلا ىنعملا يف مهتاداع يراجمو «رشبلا ٌماوع مكح نع اهب جرخ ةفصب
 هتالاسرب ىسوم ىلاعتو هناحبس هللا ىفطصا دق ءامهربغ لاحب امهلاح ربتعي الف

 ءاصعلاو ءءاضيبلا ديلاك «ةرهابلا تازجعملاو ؛ةرهاظلا تايآلاب هديأو «همالكبو

 ماركإ كلذ لكو ءراثآلا هيلع تّلدو ؛نآرقلا هب قطن امم امهريغو ؛رحبلا قالفناو

 دجيو.ًاعبط توملا هركي ٌرْشب وهو -هتافو تند املف ءاهب همركأ لجو زع هللا نم

 حتا ا



 هب هذخأي نأ هب لكوملا كلملا رمأي ملو «ةتغب هب هئجافي مل نأب هل فطل ؛-ًاسح هملأ

 يف ناحتمالا ليبس ىلع هل ضرعتلاب هرمأو ؛توملاب ًارذنم هيلإ هلسرأ نكلءًأرهق
 نع ًاعفد هنم زجتحاف ؛هناكم رعوتساو «هنأش ركنتسا ىسوم هآر املف ءرشب ةروص

 ةيرشبلا ةروصلا يف تبكر يتلا هنيع ىلع كلذ ىتأف «ءايإ هكص نم ناك امب هسفن

 عبط يف ناك دقو ءاهيلع لوبجم وه يتلا ةيكلملا ةروصلا نود ءاهيف هءاج يتلا

 هزكو نم هباتك يف هرمأ نم انيلع هللا صق ام ىلع ٌةّدِحو يح - ا - ىسوم
 .هيلإ هرجي هيخأ سأرب هذخأو ؛حاولألا هئاقلإو «يطبقلا

 عفدب نيدلا ةنس ترج دقو ران هتوسنلق تلعتشا بضغ اذإ ناك هنأ يورو

 مهل لح مهنذإ ريغب موق تيب يف علطا نم":ثيدحلا يف ءاج امك ءءوسب كدصق نم

 ديري هيلع مجه رشب ةروص يف صخش ىلإ ىسوم رظن املف- «"هنيع اوأقفي نأ
 «هسفن نع هعفد ؛-هبر لوسر هنأ هفرعي الو- .هتبثي ال وهو .هكاله دصقيو «-هسفن

 ؛هيلإ ًالوسر هداعأو ؛هنيع هيلإ هللا در ؛هبر ىلإ كلملا داع املف ؛هنيع باهذ هيف ناكف
 هثعب هللا لوسر هنآ -ةءوقفملا هنيع ةحص ىأر اذإ -مالسلا هيلع هللا يبن ملعيل-

 هللا نم قفر كلذ كو .هئاضقب ًاسفن باطو «هرمأل ٍذئتيح ملستساف «هحور ضبقل
 ؛هئاضق درومل دايقنالاو ؛هئاقل نم دب نكي مل ام ليهست يف هنم فطلو «لجو زع

 ؛نمؤملا سفن نع يددرت هلعاف انأ ءيش نع تددرت ام":هلوق ىنعم هبشأ امو:لاق

 اميف ؛مالسلا هيلع ىسوم هيبن ىلإ توملا كلم هلوسر هديدرتب " ...توملا هركي

 ادر هباتك يف يباطخلا ناميلس وبأ ىنعملا اذه ركذ دقو ءهب توملا لوزن نم ههرك
 للا مهدابأ نيدحلملاو عدبلا لهأ نم هلاثمأو ثيدحلا اذه يف نعط نم ىلع

 ." مهرش نيملسملا ىفكو

.(A ۳-۸۲٦ /۲ "0/)"ةحيحصلا/ 
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 ةفلكم ريغ تاناويحلا نوك نيب عمجلا فيك باب [ ١711

 ةمايقلا موي ءانرقلا ةاشلا نم ءامجلا ةاشلل صاصتقالا نيبو

 يطيقتشلا رداقلا دبع نب دمحأ دمحم خيشلا ةليضف يعم ثعب :لوقي :لاؤس

 يوبنلا دجسملا يف نسلا يف ريبك يطيقنش خيش اذه ؟مكب رم يميتلا يشرقلا
 «هريغ يفو ملسم يف هيلع أرقنو بجر نبا للع اهنم ثيدحلا يف ءايشأ هيلع سردن
 ..لكشتسا ءايشأ اهيفو خيشلل اهغلبت نآ دبال :لاق ةلاسر انه يعم ثعب

 ؟همسا يلع دعأ ًاوفع :خيشلا

 . يشرقلا يطيقنشلا رداقلا دبع نبا بكرم دمحأ دمحم خيشلا همسا :ةلخادم

 ؟هنس مك «بيط :خيشلا

 :يل لاق ءاهبراقي وأ نينامثلاو ةثلاثلا غلبي هنأ ينثدح وه ًابيرقت نآلا :ةلخادم

 .نينس سمخب زاب نبا خيشلا نم ربكأ انآ

 ؟نينامثلاو ةثلاثلا يف وه :هاه :خيشلا

 .ًابيرقت :ةلخادم

 ؟كانه انأ تنك موي ةئيدملا يف ناك ؛هركذأ ام انآ بيجع .هاه :خيشلا

 .اهثكم يتلا تاونسلا ددح ام سب ةنيدملا يفانأ ميدق لوقي وه :ةلخادم

 ؟لوقي اذام «بيط :خيشلا

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب :لوقي :ةلخادم

 .هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا



 .هتاكربو هللا ةمحرو مالسلا مكيلعو :خيشلا

 نإ :لاق مث «مالسلا كغلبأو ةفرعملاو يأرلاب كصخأ نمم يننإ :ةلخادم

 ةاشلا نم ءامجلا ةاشلل داقي ىتح ةمايقلا موي اهلهأ ىلإ قوقحلا ندؤتل» :ملسم يف

 نم هذهل داقي فيكف ءاهيلع فيلكت ال مئاهبلا نأب عامجإلاب مولعملاف «©"”«ءانرقلا

 لهو ءدعب هيف اذهف «هلدع هللا رهظيل وأ هللا لدع رهظي ىتح :مكلوق امأو «هذه

 ... ؟اذه الإ لدعلا رهاظم نم رهظي كانه سيلو كلذب الإ رهظي ال لدعلا

 ..وه شيأ لاقملا يف هرشنن يللا :خيشلا

 ..ثيدحلا اذه نأ نولوقت متنأ مكنأ :لوقي وه :ةلخادم

 ؟ثيدحلا اذه لوح يمالك روكذم نيأ «شيلعم :خيشلا

 .ردصملا رطس ام نكل :؛هيلع علطا هلعل .. :ةلخادم

 ؟كل ركذ ام :خيشلا

 ءايسيئودنإ نم ناوخإلا دحأ ىلاهملس ةقرولا هذه ءال :ةلخادم

 .“”رفسلا لبق

 الإ هللا لدع رهظي ام ًاركنتسم لءاستي هنأ لضافلا خيشلا مالك يلع دري :خيشلا

 ١15(. /5) "ةحيحصلا" ١ 1۷٤( مقر) "ملسم حيحص"(١)

 لقن ثيح (114. 577508 /5)" ةحيحصلا ةلسلسلا يف ام وه دوصقملا مالكلا نأ يل رهظب ()

 ءامجلا ىتح «ضعب نم مهضعب قلخلا صتقي" :ثيدح تحت هل ًاررقم يراقلا يلعل ًامالك ينابلألا

 ةلادعلا لامك ىلع ةغلابملا قيرطب ةلاد ةيضقلا نأ رمألا ةلمجو :يراقلا يلع لاق ."٠ ءانرقلا نم

 لوقعلا يرذب فيكف «فيلكتلا نع ةجراخلا تاناويحلا لاح اذه ناك اذإ هنإف .نيفلكملا ةفاك نيب

 ."فيعضلاو يوقلاو ءفيرشلاو عيضولا نم
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 نماذه نكل ؛لوقي دحأ الو اذكه انلق ام نحن :ءامجلا ءانرقلا نيب لدعلا ءارجإب

 ريغ يه معن ؛ةفاكم ريغ تاناويحلا نوك مث ؟كلذ يف لاكشإ يأف «كلذ رهاظم

 امف مولظم وهو رخآلا ناويحلا كلذ ىلع ناويح وهو ملاظ اذه سيلأ نكل «ةفلكم
 زع هللا نأ ةيدمحملا ةعيرشلا يف صن ءاج امدعب ةصاخبو ةيلقعلا ةيحانلا نم عناملا

 لدعلا راهظإل شم ..راهظإل رمآلا نوكي نأ عناملا ام ءءامجلل ءانرقلا نم صتقي لجو

 الآ :لوقيف هلوح ندندي وه يذلا رصحلا ديفيال اذهف :يهلإلا لدعلل لاثمك يهلإلا

 مالكلا ىلإ عجرن نأ تببحأ انآ كلذلو ءاذكه لوقي دحأ ام ..الإ يهلإلا لدعلا رهظي

 مالكلا اذه نم ءيش يفام وه «هدعب امو هلبق ام رظنن ىتح هداقتنا ىلإ ريشي وه يذلا

 .مالكلا كلذ نم ًائيش تلق امو ثيدحلا تجرخ انأ.. يذلا

 «.. نالفو نالف هجرخأ «ةمايقلا موي ءانرقلا نم صتقتل ءامجلا نإ» :”انه

 نم ًاعوفرم ةريره يبأ نع حص دق هنأل ؛حيحص ثيدحلاو :ةفيحصلا لفسأب تلق

 اهلهأ ىلإ قوقحلا ندؤتلا :ظفلب هنع نمحرلا دبع نب ءالع نع :لوألا «نيقيرط

 يف يراخبلاو ملسم هجرخأ «ءانرقلا ةاشلا نم ءامجلا ةاشلل داقي ىتح ةمايقلا موي

 :ىرخألا قيرطلاو .حيحص نسح ثيدح :لاقو «يذمرتلاو «درفملا بدآلا

 ء(ةرذلا نم ةرذلا ىتحو ءانرقلا نم ءامجلا ىتح ضعب نم هضعب قلخلا صتقيا

 ..ًاثلاث ًاقيرط هل تدجو مث «ملسم طرش ىلع حيحص هدانسإو :تلق ءدمحأ هجرخأ

 لوسر ىأر» :عمجملا تئش نإ عجارف «هريغو رذ يبأ نع بابلا يفو «هرخآ ىلإ

 نكلو :لاق ءال :تلق ؟ناحطتنت اميف يردتأ رذ ابأ اي :لاقف «ناحطنت نيتاش هللا

 «تاقث هلاجر حيحص هدانسإ اذهو :تلق «(ةمايقلا موي امهنيب يضقيسو يردي كبر

 وه «ثحبلاب شمعألا نع ريرج انثدح ةمثيخ وبأ انثدح :ايندلا يبأ نبا هجرخأو

 .(۱0۸۸ مقر 7 /5) "ةحيحصلا ةلسلسلا" نم خيشلا أرقي(١)
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 خيشلا هركذ يذلا لاكشإلا نع باوجلا نكل ءانأ تملكت امف «ضحم يثيدح

 صتقي ءانرقلا نم ىتح هقلخ يف هللا لدع رهاظم نم رهظم ينعي اذه ءًادج حضاو

 .ال لوقي وه امك ةروصلا هذهب الإ رهظي ال اذه سيل نكل ءءاحمجلل اهنم

 ٠١(. سو وول /۷۳۶) "رونلاو ىدهلا"

L[IYAAI]هيلع ىسيع ناسل ىلع ىلاعت هلوق نم مهفي له باب  

 تن كإف مهل ْرِفْغَت نِإَو كداب مق ْمُْبَذَعُت نل :مالسلا
 ؟رافكلل رفغي دق هنأ € ٌميِكحلا ُريِزَعْلا

 يف لاق مث «نهبتك تاولص سمخا :ثيدح يف قُم يبنلا لوقل ةبسنلاب :لاؤس

 ."(هل رفغ ءاش نإو هبذع ءاش نإ) عبط ةئيشملاب هنرق ينعي هللا ىلإ هرمأفا :هرخآ

 مذ نإ :لجو زع هبرل ميرم نبا ىسيع لوق لثم اذه نأب ضعبلا لوقي دق
 باوجلا امف .(118:ةدئاملا»# ُميِكَحلا ٌريِزَعْلا َتْنَأ َكّنإَ مَ ْرِفْغت ْنِإَو كذابع مَ

 ؟لاكشإلا اذه ىلع

 .”؟ةالصلا يكرات نورفكي نيذلا هلوقي لوقلا اذه نأ لوقت نأ ديرت :خيشلا

 ؟ىلع لاكشإلا ءاج انآ :ةلخادم

 ؟ديرأ ال وأ اذه ديرأ يل لق «قيرطلا انيلع لوطت دحت ال هللا كحماس :خيشلا

 .ال :ةلخادم

 نسحأ نم لجو زع هللا نهضرتفا تاولص سمخ :ثيدحلا ظفلو (0007 مقر) "عماجلا حيحص" )١(

 مل نمو هل رفغي نأ دهع هللا ىلع هل ناك نهعوشخو نهعوكر مثأو نهتقول نهتالصو نهءوضو
 .هيذع ءاش نإو هل رفغ ءاش نإ «دهع هللا ىلع هل سيلف لعفي

 ."ةالصلا كرات مكح" ةلأسم ثحب ٍقايس يف شاقنلا اذه ثدح (؟)

 يا



 .ًاذإ مالكلا اذه لوقي يذلا نم :خبشلا

 .يلع ىتأ لاكشإ :ةلخادم

 نأ كنهذ يف مئاق يذلا كانمهف ام هسلو كدنع يذلا لاكشإلا يف :خيشلا

 ؟ًاقلطم ةالصلا كرات ريفكتب نولوقي نيذلا نم وه لئاق هلوقي مالكلا اذه

 يف مئاق يذلاف دعب نم همهفن ملو كدنع يذلا لاكشإلا يف «شيلعم :خيشلا

 .ًاقلطم ةالصلا كرات ريفكتب نولوقي نيذلا نم وه لئاق هلوقي مالكلا اذه نأ كنهذ

 .ملعأ ال :ةلخادم

 .سكعلا وأ :خيشلا

 .ملعأ ال :ةلخادم

 .ةمكألا ءارو ام ىرنس :خيشلا

 ؟رثكأ ال هتحرط يذلا وه له «لاكشإلا وهام

 «ىسيع نع هللا اهاكح يتلا ةيآلا نيب هبشلا وهام «لاكشإلا انل حضوأ بيط

 ؟نيرمألا نيب هبشلا ام ؟ ةو هللا لوسر هب قطن يذلا ثيدحلا اذه نيبو

 .ةيآلا ..ءمهل رفغ ءاش نإو مهبذع ءاش نإ :ةلخادم

 .ثيدحلاو ةيآلا ديؤت نأ كنم ديفتسن ال :خيشلا

 ءاش نإ لجو زع هللا ةئيشمب لاق كانه هنأ «ةئيشملا انه لاكشإلا :ةلخادم

 ْرِفْغَت نو َكْداَبِع ميف مدع نلف :لاق كانهو «مهل رفغ ءاش نإو مهبذع

 .لجو زع انبر ءاشي امب ينعي اهنرقف :(118:ةدئاملا# منك
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 ؟كدنع ًامئاق لازي الأ لاكشإلا ًابناج نآلا ىسيع ةيآ انكرت ول بيط :خيشلا

 .تمهف ام :ةلخادم

 يل لق ؟ال نظأ انآ «حيطي لاكشإلا له ءًابناج ىسيع ةيآ انكرت ول :خيشلا

 .ىلب :تنأ

 ؟نم لاوس :خيشلا

 .حضوأ نآلا لاؤسلا :ةلخادم

 .حضاو وه مادام باوجلا وه ام بيط ءانأ يلاؤس :خيشلا

 ...لاؤسلا :ةلخادم

 ؟ىسيع ةيآ هلاب يف سيل روصتت الأ ...:خيشلا

 .نكمم :ةلخادم

 ؟لاكشإلا حيطي له ءتنأ وه ضرفا :خيشلا

 .حيطي هنأ نظأ انأ :ةلخادم

 ؟اذامل ؛حيطي ال تنأ كلاكشإل ةبسنلاب «حيطي ال هنأ نظأف انأ امأ :خيشلا

 سيلأ «مالسلا هيلع ىسيع ةيآ نع رظنلا ضغب ؛لاؤس كيلع نآلا دريس هنأل

 .ءاشي امل لاعف هللا

 .كش الب :ةلخادم

 ُءاَشَيْنَي ٌرِفْعَيَف# :نآرقلا حيرص يف لاق امك وأ ؛ءءاشي نم لخدي :خيشلا



 هر ىف رور
 ؟نآرقلا يف دوجوم شم اذه 362 ةرقبلا) #ُءاَّشَي ْنَم بْذَعَيَو

 وجم مدن ةكخاام

 .معن :ةلخادم

 .ىسيع ةيآ نع كرظن تفرص ولو ءًامئاق هلاكشإ لظيس «أذإف : خيشلا

 .فلتخي انه نكل :ةلخادم

 ..انأ يثيدح لمكأ :خيشلا

 بذَعُيَو ُاَضَي نَا رفعي ةيآ لثم يف دج وي ال ىنعم ىسيع ةيآ يف نأ تدجو اذإ الإ

 كدنع ناك نإ قرفلا وه امف ءلجو زع هللا نذإب ةئيشملا نأ ىنعمب ةريثك تابآو#ُءاَشَي لَم

 .مالسلا هيلع ىسيع ةيآ نيبو ءنآلا اهب كتركذ انآ يتلا ةيآلا هذه نيب قرف

 تا :هلوقب هبطاخ هبطاخ ىلاعتو هناحبس هللا نأ ...قرفلا:ةلخادم

 نأ مهل لاق له هلأسي «تايآلا رخآ ىلإ ..(1؟5:ةدئاملا) نوُذِتا سال تلق

 ..ًاهلإ هوذختي

 قرفلا اذه ءةهلآ همأو هوذختا نيذلا :هموق ىف ءانه نيعتم ىف ىنعي :ةلخادم

 .كلذ ىلإ امو نيقسافلا نيملسملاو نينمؤملا لمشت ةماع كانه نظأ

 يتلا ىرخألا ةيآلاو ىسيع ةبآ نيب قرفلا وه اذه :ًاذإ ءوه اذه :خيشلا

 نم نأ رظنلا تفلأ ..ةيآلا هذه [ىنأت] امثيرل ..اهيف نيلئاقلا ةيآ ركذي نم نآلا

 لوح ملكتن انك بيرقلا سمألا يف ءانلبق اوناك نم عئارشب لالدتسالا أطخلا
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 لوخدلا يف ةيمالسإلا تاعامجلا ضعب طروتو «ةيعرش تسيل اهنأو «تاباختتالا

 لاكشإ حرط نيسلاجلا دحأف :هللا لزنأ ام ريغب مكحلا ىلع ةمئاقلا تاناملربلا يف

 ِنِئاَرَخ ىلع يِيْلَعَجا ٌلاَق# :لاق مالسلا هيلع فسوي اذه لوقيف «كلاكشإ هبشي

 ينثو مكاح ةطلس تحت ًاماكح ناك وه ًاذإف ؛«(هه:فسوي)4ٌميِلَع ٌظيِفَح ٌّنِإ ضْرَألا
 ؟هذه تاناملربلا نوملسملا لخدي نأ زوجي ال اذاملف زيزعلا وه

 :رثكأ وأ نيتيحان نم يباوج ناك انأ

 ماقملا كاذ ىلإ لصي ملو لخدي مل مالسلا هيلع فسوي نأ :ىلوألا ةيحانلا

 هالتبا ةغلابلا هتمكحب لجو زع هللا امنإو ؛ةعورشم ريغ تاباختنا ةقيرطب يماسلا

 نأ كلذ راثآ نم ناكو «عقو ام اهنيبو هنيب لوقأ الو هنيبو اهنيب عقوو زيزعلا ةأرماب

 ًاريخأ «نيلجرلا عم هتصق نجسلا يف هثكم ليصافت نم ناكو «نجسلا يف يقلأ

 تةيؤرلا كلت كلملا ىأر نوملعت امكو :كلملل ًايقاس راص رخآلاو لتق امهدحأ

 رضح تال َعْبَسَو فاع بم ملكا ناي ٍتاَرََمْبَس یر ی كلا اقول
 امض اولا وربع يۇرا مك نإ َياَيؤُر يف نوف ا اهي ات تابا رح

 اأ ةا دعب رَكَذاَو اَهْنِم اجت يِذَلا َلاَقَو لاعب مالخألا ليون نح امو مالخأ

 4نا تارق عْبَس يف ايف قيدصلا اأ شوب نول را هلو كأ
 هب ينوُتنا كلا َلاَقَو # :لاقو هبجعأ كلملا ىلإ هذه ىوتف لقن .(4-45*:فسوي)

 :(ه0:فسوي)# ٌحيِلَع ظيِفَح نإ ضْرألا ِنِئاَرََخ َلَع يِيَلَعَجا لاق ءيِيَِتِ ُةْضِلْخَتْسَأ

 رطخ الو :عيفر ناكم ىلإو فده ىلإ لصيل ًاقيرط كلس ام مالسلا هيلع فسويف

 لاكشألا ةددعتملا ثداوحلا هذه هيلع ردق لجو زع انبر امنإو ءيشلا اذه هلاب يف

 يحوب هتعيرشب مكحي ذخأف هتلود ىلع ًاريزو هلعجو هسفنب كلملا عاطتسا ىتح

 .بناج نم اذه ءرفاكلا ةعيرشب سيلو هبر
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 هيلع فسويل اشاح «ةيرفك ةينثو ًاباوبأ :ةيكرش ًاباوبأ قرطنف مويلا نحن امأ
 امك تاباختنالا ءًايامع اهقرطي نأ نع ًالضف اهقرطي نأ هلاب يف رطخت نأ مالسلا

 ءاوس مهلك سانلا ءرفاكو نمؤم اهيف سيل يتلا ةرفاكلا مظنلا عم بسانتت نوملعت

 ؛هرخآ ىلإ لجرلل ام لثم قحلا نم ةأرمللف ؛ةأرماو لجر مهيف سيلو «مهدنع
 نمؤملا اهيف هسفن حشريو لخدي اهباوبأ حتفت امنيح تاباختنالاف اذه ىلعو

 قلخلا رارش الإ بختتي ام ةجيتنلابو «حلاطلاو حلاصلاو ؛ةأرملاو لجرلاو ءرفاكلاو

 ةصق لثمب كلذ ىلع جتحنو «رفاكلا قيرطلا اذه كلسن نأ انبساني اذه نحن «ةداع

 مث هتلق اذه «مويلا ةبياختتالا انتايح عقاو نيبو اهئيب ام ناتشو مالسلا هيلع فسوي

 يبنلا ناكو» :لوقي ةو لوسرلاو ءانلبق نم ةعيرش هذه «ريخأ كلذ ىلإ تفضأ

 . ةفاك سانلا ىلإ تثعبو «ةصاخ هموق ىلإ ثعبي

 ةعيرشب قلعتت ةيآب ًآلدتسم ملعلا بلاط عزني نأ ءيش يف ملعلا نم سيل :ًاذإف

 :لوقنل نآلا دوعن ةقيقحلا هذه انفرع اذإ ءانلبق نم

 كدنع ةهبشلا عبنم انفرع نأ دعبو «مالسلا هيلع ىسيع لاق امب نآلا جتحن نحن

 هلوق نم انعرش يفام لثم مالسلا هيلع ىسيع عرش يف ناك هنأ ملعت له :لوقن

 «(؛م:ءاسلا(ءاَمَيْنَك َكِلَذ نود ام ٌرِفْغَيَو هب َكَرْفُي نأ رفعي ال هللا نإ :ىلاعت
 اذه ناك له ءانتمأ راقكل رفغي نأ انبر نم بلطن نأ انتعيرش يف زوجي ال هنأ ثيحب

 ؟ملعت اميف ىسيع ةعيرش يف ًادوجوم

 .اهلصأ نم طقست ةهبشلا :ًاذإ

 .كرشم ةنجلا لخدي ال هنأ ملعن اننأ وهو لصأ انه عقب دق :ةلخادم

 ٤۲۷(. مقر) "يراخبلا حيحص"(1)

YY 2 



 .انعرش يف اذه :خيشلا

 ..ةيآلا صنو :ةلخادم

 ؟هتذخأ نيأ نم ملعلا اذه :خيشلا

 .اننيد نم :ةلخادم

 .انلبق نم نيد يف اذه ناك لهف «بيط :خيشلا

 .ةرخآلا نع ثدحتت يتلا تايآلا قايس :ةلخادم

 .فالخ اهيف ام هذه ءانئيد يف تايآلا :خيشلا

 .ممألا لكل لصحيس رمأ نع ثدحتت يه لوقأ :ةلخادم

 ام لك له ءرخآ ىنعمب ؟مكحلا اذه ملعت ممألا تناك له كلأسأ انآ :خيشلا

 .انلبق نميف ًافورعم ناك انعرش يف هفرعن

 .ال :ةلخادم

 ْتَبَسَك اماه اَهَعْسُو الإ اًسَْتهللا فلك ال :ىلاعت هللا لاق دق سيلأ :خيشلا

 اَنَكاَرْضِإ اَنْيَلَع لوت الو ر انأطخأ وأ یی ن اتذخاوُ ال اَنّيَر ْتَبسَتْا ام اَهْيَلَعَو
 اذه ءاج كلذلو هالالغإو ًارصإ هلمح «(٠۲۸:ةرقبلا) اسل نم َنيِذَّلا لع ُهَتَلَم

 يتلا ةليقثلا ماكحألا ىتحف «لبق نم ةعوضوم تناك يتلا لالغألا عضيل مالسإلا

 رابخألا نع ًالضف «لبق نم ةفورعم ةمئاق تناك ءةمألا هذه نع اهففخ لجو زع انبر

 ىلع لزنأ ام الإ نوملعي ال مهنأل «مهلاب يف ترطخ ...ديعب سيل هنأ ةيبيغلا

 .مهدنع ةيملع ةقيقح هنأ هنم مزلي سيل اندنع ةيملع ةقيقح هذه نوكف «مهئايبنأ

 ىلع ضرعت ةهبشل لطعت ال اهب عوطقملا لوصألا «ةدعاق اهذخ لاح لك ىلعف



 ام َنوُعِبتَيق# باب نم اذه نأل «نحن انعرش يف ناك ول ىتح صن درجمل ناسنإلا

 ذخأي ناسنإلا ًامئاد ينعي «(۷:نارمع لآ)4ِهِلي روا َءاَعتِئاَو ةَنْثِفْلا ءاَعَتنا نم هاش

 علط وش «ةيوبنلا ثيداحألا وأ تابآلا نم تاهباشتملا كرتيو ةحضاولا لوصألاب

 ؟هذه ةيآلا كدنع

 اوُقَك َنيِذَّلا امال :ىلاعت هلوق «ةرملا كيذه نم انملعت ءانخيش ...:ةلخادم

 ام الإ ضْرَألاَو ُتاَوَمَّسلا ِتَماَداَم اًهيف َنيِدِلاَح ءٌقيِهَّشَو ريف ايف ْمُِراَنلا يف
 .( :1-١0 ١ة:دوه) ديرب ان لاف كبَر نإ كبَر ءا

 صنلا فيك رظنا ةدئافلا مامت نم لاح لك ىلعو ءةيآلا هذه انه «هوبأ :خيشلا

 .ةنجلا لهأل ةبسنلاب فلتخي

 ُتاَوَمَّسلا ِتَماَداَم اَهيِف َنيِدِلاَخ ةّنجلا يِفَق اودي َنيِذَّلا اأو :ةلخادم

 .(۸٠٠:دوه) دودج رع َءاَطَع كبَر ءا ام الإ ضْرَألاَو

 مق ْمُهجَذَعت نإ مالسلا هيلع ىسيع ةيآ يفاني له ءانثتسالا اذه نآلاف :خيشلا

 نيقيرفلل ةبسنلاب انهف «118:ةدئامل» «ٌميِكَحلا ٌريِزَعلا َتْنَأ كَل ْمَكُرِفْغَت إو َكُذاَبِع

 فلتخا كبَر ءا ام الإ :لاق ءرانلا لهأ اوقش نيذلاو ةئجلا لهآ اودعس نيذلا

 نيقيرفلا ريصم طبر نأ ملعأ هللاو رهاظلا نكل «ةيآلا هذه يفًاريثك ريسفتلا ءاملع

 مكاح مكحب سيل كلذ لك نأ ىلإ هللا دابع رظن تفلي هللا ةئيشمب ءايقشألاو ءادعسلا

 امل مالسلا هيلع ىسيع لوقن نأ عيطتسنف ديري امل لاعف وهو هتئيشمب وه امنإ هللا ىلع
 ينعي ناك ولو ىتح ءاشت ام لعفت ثنأ هنأ ,ظحلملا اذه نم قلطنا ةملكلا هذه لاق

 .ملعأ هللاو .ديرت امل لاعف تنأف ءلجو زع هللاب اوكرشأ نيذلا

 ۰۱:۰۹:٤۲( ك4( ۱:۵۷:۰۱ /551/) "رونلاو ىدهلا"
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 باوبأ عامج

 0 تقلا يف ةيظفل ثحابم





 ؟ريدق ءاشي ام ىلع هللا :لئاقلا لوق حصي له باب 1

 :[ 2م هللا لوسر لاق]

 ٌةرمزانلا ٌةٌعْفستو رم وبكيو ؛ةرم يشمي وهف ؛لجر ةنجلا ٌلخدي نم ٌرَخآ»-

 ام ًائيش هللا يناطعأ قل ؛ِكنم يناجن يذلا َكرابت :لاقف اهيلإ ٌتفتلا اهّرواج ام اذإف

 هذه نم ينندأ !ٌّبر يأ :ٌلوقيف ةرجش هل فرق :نيرخآلاو نيلوألا نم ًادحأ هاطعأ

 نإ ّيلعل !مدأ نبا اي :ّلجو رع هللا ٌلوقيف ءاهئام نم برشأو ءاهّلظب ٌلظتسألف :ةرجشلا
 ؛هٌرِلعي هيرو ءاهريغ هّلأسي ال نأ هدهاعيو !ٌبرايال :ٌُنوقيف ؟اهريغ ينتلأس اهگتیطعأ

 .اهئام نم ٌبرشيو ءاهّلظب لظتسیف ءاهنم هينديف هيلع هَل بص ال ام یری هنأ
 هذه نم ينندأ !ٌّبر يأ :لوقيف ؛ىلوألا نم نسحأ يه ٌةرجش هل ٌعفرت مث

 ملأ !مدآ نبا اي :ٌلوقيف ءاهريغ كلاس ال ءاهّلظب ٌلظتسأو ءاهئام نم برشأل
 ؟اهريغ ينلأست اهنم كّتيندأ نإ يلعل :لوقيف ؟اهريغ ينلأست ال نأ ينذهاعت

 ءاهنم هينديف «هیلع هل َرْبَص ال ام ىري ِهَّنأل ؛هٌرذعي هبرو ءاهريغ هّلأسي ال نأ ٌةدهاعيف
 .اهئام نم ٌبرشيو ءاهّلظب لظتسیف

 !ٌبر ْيأ :لوقيف ءِنِيَلوألا نم نسحأ يه ةنجلا باب دنع ٌةرجش هل حفرت مث

 نبا اي :ٌلوقيف !اهريغ ٌكّلأسأ ال ءاهئام نم َبرشأو ءاهّلظب لظتسأل هذه نم ينندأ

 ءاهريغ كّلأسأ ال هذه !ٌبر اي ىلب :لاق ؟اهريغ ينّلأست ال نأ يندهاعت لأ !مدآ

 . اهنم هينديف ءاهيلع هل ص ال ام ىري هنأل ؛هٌرذعي هّبرو

 ام !ًمدأ يبا يأ :لوقيف ءاهينلخدأ !ٌبر ْيأ :ُلوقيف ةنجلا لهأ تاوصأ ٌممسيف

 ينم ئزهتستا !ٌّبر اي :لاق ؟اهعم اهّلثمو ايندلا ٌكيطعأ نأ كيضريأ ؟ٌكنم ينيِرْضَي
 .؟نيملاعلا تر تنأو

 مسد



 ؟ُكحضت مم :اولاقف ؟ٌكحضأ مم ينولأست الأ :ًلاقف ءدوعسم نبا ٌكحضف

 ؟نيملاعلا بر َتنأو ينم ئزهتستأ :لاق نيح نيملاعلا بر ِكِحسَف نم :لاق

 .«-ريدق :ةياور يفو - .رداق ءاشأ ام ىلع يّنكلو «ٌكنم ٌئزهتسأ ال ينإ :لوقيف

 :[مامإلا لاق]

 زاوج ىلع ليلد هيف :" -ريدق وأ -رداق ءاشأ ام ىلع ينكلو" :هلوق :(ةدئاف)

 اهنع تفقوت تنك دقو :"ريدق ءاشي ام ىلع ىلاعت هللا نإ" :ةملكلا هذه لامعتسا

 لك ىلع هنأب كلذ" ٠١(: ص) "ةديقعلا" يف يواحطلا لوق ىلع تقلع نيح

 نأو ءباوصب سيل كلذ نأ -هللا همحر - عنام نبا خيشلل ةملك "ريدق ءيش

 هللا ةئيشم مومعل#ريِدَق ٍءْيَش لَك َلَع ومو ةنسلاو باتكلا يفام باوصلا
 .همالك خلإ ..هتردقو

 "٠ ملسم حيحص" يف ثيدحلا اذه يف ةملكلا هذه ىلع كلذ دعب تفقو مث

 ضعب نم أطخ وأ ؛ثيدحلا يف ةذاش نوكت نأ -خيشلا مالكب ًارثأتم - تيشخف

 .هتاورو هدانسإ يف رظنلاو هجيرخت يل ىنستي ىتح تثّيرتف «ةاورلا

 يقلأ ناّمع تاميخم ضعب يف ةجحلا يذ رهش ةرغ يلايل نم ةليل يف تنك مث
 ؛حلاصلا فلسلا جهنم ىلع ةئسلاو باتكلا ىلإ عوجرلا بوجو لوح ةملك

 دحأ لأسف «ةلئسألا باب انحتف اهنم غارفلا دعبو «لمعلاب كلذ نرق بوجوو
 ةملكلا هذه نع -ةفاقثلاو ملعلا نم ءيش ىلع هنأ ودبيو -نيرضاحلا انناوخإ

 -ًاريخ هللا هازج -ركذو ؛" ةيواحطلا ةديقعلا" ىلع روكذملا يقيلعت ىلإ ًاريشم

 ثيدحلا نأب هتبجأف «(79:ىروشلا)#ٌريِدَق ٌءاَضَي اَذِإ ْمِهِعَمَع لع رهو :ىلاعت هلوقب

 :ةملكلا لصأ نوكي نأ نكمملا نم هنأ ىلإ ًاريشم «قيقحتو جيرخت ىلإ ةجاحب
 نأ تدجوف «ثيدحلا جيرخت ىلإ تردابف ءاهوحن وأ "ريدق ءيش لك ىلع اانأو"

 اس ا
 يا



 .مدقتملا ظفللا ىلع اوقفتا ةملس نب دامح نع ةاورلا

 ةديبع يبأ نع ورمع نب لاهنملا انث :ينالادلا دلاخ وبأ نمحرلا دبع نب ديزي هيوري

 ."رداق كلذ ىلع ىنكلو"

 مكاحلاو -45١(: 515/9) "ريبكلا مجعملا" يف يناربطلا هجرخأ

 :لوألا عضوملا يف لاقو (284-047 /5و ۳۷۷-۴۷1 /۲)

 !يبهذلا هقفاوو !" نيخيشلا طرش ىلع حيحص "

 امهنأ ريغ ؛تاقث -مهرخآ نع -ثيدحلا اذه ةاور'" :رخآلا عضوملا يف لاقو

 يف ةنسلا نع هفارحنا نم ركذ امل ؛" نيحيحصلا" يف ينالادلا دلاخ ابأ اجرخي مل

 قدصلاب دلاخ يبأل اودهش مهلكف ؛نومدقتسملا ةمئآلا اًمأف ءةباحصلا ركذ

 هثيدح عمجي نمم ينالادلا دلاخ وبأو ؛هاجرخي ملو حيحص ثيدحلاو «ناقتإلاو

 ."ةفوكلا لهأ ةمئأ يف

 هظفح يفو «معنف ؛قدصلا امأ «ناقتإلاب هل دهش نم تفرعامو !لاقاذك

 ةدوج ىلع ًاثيدح هركنأ ام" :هلوقب انه هبقعتف ؛ىبهذلا امأو :ىتأي امك فعض

 !"فرحنم يعيش دلاخ وبأو «هدانسإ

 ءهيف فلتخم وه مث «هريغب هيلع سبتلا هلعلف «عيشتلاب هامر نم رأ مل :لوقأو

 :" فشاكلا" ىف هسفن ىبهذلا لاقف

 ." نيل هثيدح يف :يدع نبا لاقو متاح وب ةقثو"
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 0" ين 1| " يف لاقو

 شحاف :نايح نبا لاقو فب سأب ال :دمحأ لاق «ثيدحلا نسح ءروهشم"

 ." هب جاجتحالا زوجي ال «مهولا

 :" بيرقتلا" ىف ظفاحلا لاق كلذلو

 ." سلدي ناكو رشک ىطخي قودص"

 ملس ام هثيدح نم ىقتني وأ ؛هيف مهو نوكي نأ ىشخي ام هثیدح نم ىقتيف «هریغو

 لاهنملا نع :ةسينأ يبأ نب ديز لاقف «هيلع عبوت دقف ؛انه عقاولا وه امك :هئطخ نم

 .ينالادلا ةياور يف روكذملا ظفللابو ءًاضيأ ًالوطم هب ورمع نب

 «(ميقلا نبا راد 05٠١-0754 /۲) "ةنسلا" يف دمحأ نب هللا دبع هجرخأ

 " ثعبلا" يف يقهيبلاو ,مهتثالث نيرخآ نيظفاح نعو هنع ًاضيأ يناربطلاو

 نب دمحم انث :يناّرحلا ةميرك يبأ نب ديبع نب ليعامسإ نع مهلك ؛(479/779)

 .هب ةسينأ يبأ نب ديز نع ميحرلا دبع يبأ نع ينارحلا ةملس

 نبا ليعامسإ ريغ ؛ملسم لاجر تاقث مهلك هلاجر «حیحص دانسإ اذهو :تلق

 " ىف ظفاحلاو «" فشاكلا" ىف ىبهذلا لاق امك ةقث وهو «ىنارحلا ديّبع
 دب برغي" :دازو ؛"بيرقتلا

 :(۸٤۲و ۱۹۸ )٤/ " بيغرتلا" يف يرذنملا لاقو

 :لاقو مكاحلاو «حيحص اهدحأ قرط نم يناربطلاو ايندلا يبأ نبا هاور"

 ."دانسإلا حيحص

Fy 
 ہا



 -4/9 " حارفآلادالب ىلإ حاورألا يداح" يفويقلانبالاقو

 :(يدركلا ةعبط

 ." ..نسح ريبك ثيدح اذه"

 :07 )۱١/ ٤١ لاقف ىمثيهلا امأو

 دلاخ يبأ ريغ ؛حيحصلا لاجر اهدحأ لاجر قرط نم ىناربطلا هلك هاور"

 !"ةقث وهو ؛ىنالادلا

 :ناتیش هيفو :لاقاذک

 .هيف ام تفرع دقو «ينالادلا قيثوتب همزج :امهدحأ

 قيرط نم حصأ نيينارحلا ةياور نم ىرخألا قيرطلا نأ هتاف هنأ :رخآلاو

 نع هتياور بقع ًاضيأ يناربطلا اهجرخأ هنأ ىلع ؟اهححصي هليل يردأ الو «ميقلا

 .ىنالادلا

 نبا مْيعُن نع ةربو نب ْرْرُك نع :لاقف ةبيط وبأ :نيقيرطلا دانسإ يف مهفلاخ دقو
 :ظفلب ًالوطم هب دوعسم نب هللا دبع نب ةديبع ىبأ نع دنه ىبأ

 هيفو «ثيدحلا ." مهراصبأ ةصخاش ءةنس نيعبرأ نيملاعلا برل سانلا موقي"

 .ينارحلاو ينالادلا قيرط يف يذلا يناثلا ظفللا

 يناربطلاو ؛هلوطب (54 -750) " ناجرج خيرات" يف يمهسلا هجرخأ

 ناميلس نب ىسيع همساو -ةبيط يبأ ةمجرت يف )١98/5( " لماكلا" يف يدع
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 ."ةسينأ يبأ نب ديز ثيدح وحن ركذ مث 1»

 :-ىرخأ ثيداحأ عم ثيدحلا اذه هل قاس دقو -يدع نبا لاق اذه ةبيط وبأو :تلق

 ناك هنأ نظأ الو .حلاص لجر ةبيط وبأو «ةظوفحم ريغ اهلك ثيداحألا هذهو"

 ." طلغيف هيلع هبي ناك هلعل نكلو «بذكلا دمعتي

 ." ئطخي" :لاقو ۲۳٤( /۷) " تاقثلا" يف نابح نبا هركذو :تلق

 دوعسم نبا نيب نم - طقسأف ؛دانسإلا اذه يف فلاخ يذلا وه هنأ رهاظلا نمو

 نم عمج هنع ىور دقو «ةربو نب زرك ريغ تاقث هلاجر نإف ؛ًاقورسم -ةديبع يبأو

 يف هدروأف «ًابيجع ًاضقانت هيف ضقانت دقو «مهيف نابح نبا هركذ دقو ؛تاقثلا

 نميف (۲۷ /۹) هركذ مث .حصي هلاخإ امو !سنآ نع هتياورب (7728/5) " نيعباتلا"

 يف ركذي نأ باوصلا لعلو !"”يروثلا نع هتياورب ؛؟" نيعباتلا عابتأ" نع ىور
 يف امكو «ةياورلا هذه يف امك دنه يبأ نب ميعن نع ىور هنآل ؛" نيعباتلا عابتأ"

 KOZ /؟ /۳) لاقو "حرجلا"

 ءاقروو ناوزغ نب ليَضفو يِفاّصّولا هللا ديبعو ةمربش نباو يروثلا هنع ىور"

 ."رمع نبا

 هنإف ؛هللا دبع -همساو -ةمربش نبا ريغ «نيعباتلا عابتأ نم مهرثكأ ءالؤه نإف

 ةاورلا نم هنإف ؛-ديلولا نبا وهو -يفاصولا هللا ديبعو دنه يبأ نب ميعنك يعبات

 ًاروهشم ناكو ؛نيعباتلا راغص نم اذه زْرُك نوكي نأ لمتحملا نمف «نيعباتلا نع

 يف ةعساو ةمجرت هل «بئاجع كلذ يف هنع اوكحو ءاهيف ةغلابملابو لب «ةدابعلاب

 .[هنم] ." ليدعتلاو حرجلا" نع يتأي امك ؛هنع ىور يروثلا نأ باوصلاو «هبف عقو اذك )١(



 مالعأ ريس"و ۳ -۷۹ /5) " ةيلحلا"و «(۳ ۳۳۹-٤٤ ص) " ناجرج خيرات"

 فيك - ىفلسلا ثدحملا وهو !هللاو -هنم تبجع دقلو ملك مع /5) "ءالبنلا

 ثالث ةليللاو مويلا يف نآرقلل همتخ لثم !؟تاغلابملا كلت ضعب نع تكس

 : ةو هلوقل ءةنسلا فالخ هنأ ملعي وهو «تارم

 .« ثالث نم لقأ يف نآرقلا أرق نم هقفيال)

 ءمظعألا مسالا هيطعب نأ هّبر لأس هنأ وهو ءٌرمأو ىهدأ وه امع تكس هنإ لب

 ًاضيأ هنع يهنملا ءاعدلا يف ءادتعالا نم اذهو !روكذملا متخلا ىلع ىوقي نأ لأسف

 : اپ هلوق يف

 .(ءاعدلا يف نودتعي موق نوكيس»

 .(1790) "دواد يبأ حيحص' يف جرخم وهو

 يضر دوعسم نبا نع اهطبض يف فلتخا دق ةلمجلا هذه نأ ؛لوقلا ةلمجو

 :نيقباسلا نيظفللا ىلع هنع هللا

 ."رداق ءاشأ ام ىلع ينكلو" :لوألا

 ."رداق كلذ ىلع ينكلو" :رخآلاو

 .رهاظ وه امك ًادانسإ حصأ لوألا ظفللاو

 ىلع وهو) :ةقباطملا مامت ةيآلا صنل قباطم -هدانسإ ةحص عم -رخآلا نكل

 يسولآلا ةمالعلا لاق «عمجلا كلذ ءاشي اذإ :ينعملا نآل .(ريدق ءاشي اذإ مهعمج
 :"يناعملا حور" يف

 ال ؛ىلاعت هعمج ةئيشملاب دّيقملا نأل ؛(ريدق) ب ال اهلبق امب ةقلعتم (اذإ) و"



 ." هناحبس هتردق

 " كلذ" :ثيدحلا يف ةراشإلا مسا نإ :لوقن «ةيآلل هريسفت ءوض ىلعو :تلق

 هنم ًالضف ؛اهقحتسي ال يتلا ةريثكلا معنلا نم هدبع لجو زع هللا ىطعأ ام ىلإ دوعي

 كلذ ىلع ينكلو" :ىلاعت لاق ؛هيلع كلذ ًارثكتسم لاق ام لاق املف ؛هيلع ىلاعت

 :ةفلاخملا موهفم نم هيف ام دنع فقوي ملو ًاضيأ لوألا ظفللا اذهب َرّسُف اذإف «"رداق

 ايبا اوكا ال :ىلاعت هلوق دح ىلع ؛ءاشي ال ام ىلع رداق ريغ ىلاعت هنأب رعشملا
 ريغ اهنأ ىلع ةعطاقلا ةلدألا تماق يتلا ميهافملا نم هوحنو4#ٌةَفَعاَضُم اًفاَعْضَأ

 ؛ىنعملا ماقتسا ؛يناثلا ظفللا هيلع لد يذلا اذهب لوألا ظفللا اذه رسف اذإ ؛ةدارم

 .ىلاعت هللا ءاش نإ لاكشإ يأ قبي ملو

 هرفغتسأو «ينمف :تأطخأ نإو هللا نمف ؛تبصأ نإف ؛ملع نم يدنع اماذه

 .هل نيركاش هب لضفتيلف ؛ملع لضف هدنع ناك نمو «يل بنذ لك نم ىلاعت

 ,( مور عه /۱ 7" ةحبحصلا'"

 هنم باب ]١790[

 :[ ل هللا لوسر لاق]

 اذإف قرم رانلا هعفستو ةرم وبكيو ةرم يشمي وهف «لجر ةنجلا لخدي نم رخآ»

 هاطعأ ام ًائيش هللا يناطعأ دقل «كنم يناجن يذلا كرابت :لاقف ءاهيلإ تفتلا اهزواج ام

 ةرجشلا هذه نم ينندأ بر يأ :لوقيف «ةرجش هل عفرتف . نيرخآلاو نيلوألا نم ًادحأ

 نإ يلعل !مدآ نبا اي :لجو زع هللا لوقيف ءاهئام نم برشأو ءاهلظب لظتسأل

 هرذعي هبرو ءاهريغ هلأسي ال نأ هدهاعيو ءبر ايال :لوقيف ؟اهريغ ىنتلأس اهكتيطعأ



 ءاهئام نم برشأل هذه نم ينندأ بر يأ :لوقيف «ىلوألا نم نسحأ يه ةرجش هل

 ينلأست ال نأ يندهاعت ملأ !مدآ نبا اي :لوقيف . اهريغ كلأسأ ال ءاهلظب لظتسأو

 ءاهريغ هلأسي ال نأ هدهاعيف ؟اهريغ ينلأست اهنم كتيندأ نإ يلعل :- لوقيف - ؟اهريغ

 اهئام نم برشپو اهلظب لظتسيف ءاهنم هينديف «هیلع هل ربص ال ام یری هنأل هرذعي هبرو

 ينندأ بر يآ :لوقيف ءنييلوألا نم نسحأ يه ةنجلا باب دنع ةرجش هل عفرت مث .
 ملأ !مدآ نبا اي :لوقيف . اهريغ كلآسأ ال ءاهئام نم برشأو اهلظب لظتسأل هذه نم

 هرذعي هبرو ءاهريغ كلأسأ ال هذه ءبراي ىلب :لاق ؟اهريغ ينلأست ال نأ يندهاعت

 «ةنجلا لهآ تاوصأ عمسيف اهنم هاندأ اذإف ءاهنم هينديف «هيلع هل ربص ال ام ىري هنأل

 كيطعأ نأ كيضريأ ؟كنم ينيرصي ام !مدآ نبا اي :لوقيف !اهينلخدأ بر يأ :لوقيف

 نبا كحضف - ؟نيملاعلا بر تنأو ينم ئزهتستأ !بر اي :لاق ؟اهعم اهلثمو ايندلا

 كحض اذكه :لاق ؟كحضت مم :اولاقف ؟كحضأ مم ينولأست الأ :لاقف «دوعسم

 نيملاعلا بر كحض نم :لاق ؟هللا لوسر اي كحضت مم :اولاقف ثلا هللا لوسر

 «كنم ئرهتسأ ال ينإ :لوقيف - ؟نيملاعلا بر تنأو ينم ئزهتستأ :لاق نيح

 .(ريدق :ةياور يف و) . رداق ءاشأ ام ىلع ينكلو

 :[مامإلا لاق]

 ريدق وأ رداق ءاشأ ام ىلع ىنكلو " :ثيدحلا رخآ ىف ىلاعت هلوق لد :(هيبنت)

 ضعب نع القن 7١( ص) " ةيواحطلا ةديقعلا " ىلع قيلعتلا يف ءاج ام أطخ ىلع "

 سيلو ءريدق ءاشيام ىلع وهو :سانلا ضعب مالك يف ءيجي'" :لضافألا

 اميسال ؛ثيدحلا اذه يف كلذ توبث دعب باوصلا نيع وه لب :لوقأف . "..باوصب

 ال كلذو (؟4 :ىروشلا)ٌريِدَق ٌءاَشَي اَذِإ ْمِهِعْنَع ىلع وهو :ىلاعت هلوق هل دهشيو

 .ملعأ هللاو ؛هيلإ راشملا مهوت امك ىلاعت هتردقو هتئيشم مومع يفاني
 .(1؟ه-198 /1 /5)" ةحيحصلا"
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 ةفدص :مهدحأ لوق مكح باب (3]

 .ةفدص :مهدحأ لوق :لاؤس

 وه اهب ملكتملاف ءظحلا ةملك لثم لاكشإ اهيف ام اهتاذ دح يف ةملكلا هذه :خيشلا

 .ءىش ىف امف هريدقتو هللا رمأب هلك اذه هنأ دصقي ناك اذإ امأ ءكلذك ردق

 01:19:98 /915) "رونلاو يدهلا"

 ؟ول :ةلوق زوجت ىتم باب 73
 ول :لأب يبنلا لوقو «خيش اب وللا نع يهنلا نع ءاجام !بيط :لاؤس

 .هرخآ ىلإ «تربدتسا ام يرمأ نم تلبقتسا

 ؟معن :خيشلا

 ؟قفون فيك :ةلخادم

 حتفت ول نإف ول اندحأ لوقي نأ نع يهنلا نيب اًقيفوت تأرق تنك دق :خيشلا

 ؟اذام باي

 .لمع :ةلخادم

 ال نآلا يننأ ةقيقحلا نكل ؛ثيدحلا اذه لثم يف ءاج ام نيبو ؛معن :خيشلا

 .نيعماسلا اوديفأف كلذ نورضحتست مكنأ دب الف «باوجلا رضحتسأ

 فصن ترص باوجلا نم يعانتما يِفاّذِإ انأف «يردأ ال ملعلا فصنو ..

 هجرخأ ."تلحأل يدهلا يعم نأ الولو «تيدهأ ام تريدتسا ام يرمأ نم تلبقتسا ول" :ةمامت )١(

 ١574(. مقر) يراخبلا

0 
 ہا



 .ملعأ ال :لوقي نأ باوجلا ملعي ال ناك اذإ اندحأ ردص قيضي الف «ملاع

 وه :لاقف ءهتمأل عرشي هنأل ؛كلذ لاق هاو يبنلا نأب اذه يف لاقي ام :ةلخادم

 .ملعلا لهأ ضعب لوقي امك بجاولا وأ لضفألا رمألا ىلع مهلدي ىتح

 يبنلا ناكمإب نأل ؛هتحرط يذلا لاكشإلا باوج وه سيل اذه نكل :خيشلا

 هذه لثم نأل ينهذ نع بهذ هللا ناحبس نكل ءول :اهيف سيل ةرابعب يتأي نأ ةا

 نعطلاو ةخوخيشلاو نمزلا عم مث ؛ناسنإلا اهأر قي ةيلمع ةيضق تسيل ةيضقلا

 ال رسحتلا يف ناك اذإ ام " اب يبنلا ةجح" يف تركذ كنأك خيش اي :ةلخادم

 ... لام يل ناك ول :لوقي نأك ريخلا ينمت يف تناك اذإ امأ ءزوجت

 تناك اذإ هنأ ةو يبنلا ةجح يف هومتركذ يذلا رضحتسأ يذلا :ةلخادم

 لثم يل ناك ول :لئاق الثم لوقي نأك ؛ريخلا ينمتل تناك اذإ امأ زوجت الف رسحتلل

 .اذه زاج تقدصتل نالف لام

 .ةدوشنملا ةعاضبلا هذه ءوه اذه حيحص :خيشلا

 )٠٠:۲۷:٠۸/۳۲( "رولا ةلحر"

 نالفل ةبوتكم ةنالف :ةلوقم مكح باب 1.

 ةنالف هنإ ةماعلا نم عمسن «جاوزلا ةلكشمو ... ءردقلاو ءاضقلا ىلع ةيمالسإلا

 نأ عيطتسن الو «هب نمؤن ردقلاو ءاضقلا :تلق ءًاعبط ٌتْلْيَس املف «نالفل ةبوتكم

 مد



 يللا لالدتسالا «لقعلا هلخدي رمأ :لقعلا هلخدي رمأ جاوزلا نكلو «هادعتن

 ةياهن يفو «عبرأل ةأرملا حكنت» :لوقي مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ هب تلدتسا

 ىلإ اناعد مالسلا هيلع لوسرلاف «كادي تبرت نيدلا تاذب كيلعف» :لوقي ثيدحلا

 اذإ :ةبوتكم يه ةجوزلا وأ جاوزلا نأب سانلا ةيرظنب انمآ ول ًاذإ دولولا دودولا
 لوقأ اذكو :قالخألاو نيدلا نع لأسأ نأ نود بهذأ ةهج ينعي لوأ يف انآ يلع

 ردقلاو ءاضقلا لاجم نيأو ؛جاوزلا يف لقعلا لاجم نيأف ءاهب ذخآو يل تبتك هذه

 ؟جاوزلا يف

 نأ نونعي ال كلذ عم مهو ًافنآ هانلق امع جرخي ام يخأ اي سانلا مالك :خيشلا

 دل ةبوتكم معزيب ةنالف وه «ميتاوخلاب لامعألا امنإ انلق هنأل ؛ّيلإ ةبوتكم يه ةنالف

 نأ بجي ذاتسأ اي «نوبيجتسي ال دقو اهلهأ بيجتسي دقف ءاهبطخيب اهءارو ىعسيب

 يش لك" ""«سيكلاو زجعلا ىتح ردقب ءيش لك» :مالسلا هيلع هلوق رضحتست

 ردقلا كلوق ىسنتال نكل «ردقم هلك اذه «كتجوز تنأ «يتجوز انآ :ينعي "ردقب

 ردقم هللا ناك ول ةنالف نکل ؛يتجوز يه ةنالف :لوقي نأ عيطتسي دحأ امف «بیغ

 ريصت اهدب «يتجوز ريصت اهدب «ينع اهعنمي هنأ عيطتسي دحأ ام يتجوز نوكت
 ءردقب ءيش لك ماعلا ... مالكلا اذه عم يشمي ةماعلا لوقف «ىبأ وأ ءاش يتجوز

 ال كلذ لبق امأ :هتجوز تراص امل بيغلا يف هتجوز تناك ةنالف لاقي ىتم نكل

 .اذه نودصقي ام ينعي اذه نولوقي مه الو «لاقي نأ نكمي

 نأ ينرمأ ةو يبنلا وأ ينرمأ ىلاعت هللا ينعي يلقعلا قيفوتلا فيك :ةلخادم

 ؟نيدلا تاذ نع شتفأ

 )١( مقر) "عماجلا حيحص" ٤٥١١(.

 0 ب
 ہا



 ذخألا نم اذه ءهيف مالكلا ىضم يللا بابسألا ذخألا نم اذه ال :خيشلا

 اهيف بابسألا ةواقشلاو ةداعسلا نيب قرف :كل تلق دقو ءاهب انْرِمُأ يتلا بابسألاب

 ًالثم تنأف هرمثت ال دقو رمثت دقف ةيويندلا رومألا فالخب ًامتح اهتاببسمب ةطوبرم

 ام نسحأ نم اهيف ءيش لكو اهانغو اهلامجو اهنيدو اهحالص ةأرما ربخ كغلب

 نإ ىهتناو هللا حمس وأ هللا حمس ال ةياهنلا يف نكل ءاهتبطخل ًاثيثح ىعستف «نوكي

 يف ًاديعس نوكتل ببسلاب تيتأ كنإ ضرف وم نأل ؟هيل :نينح يفخب عجرت هللا ءاش
 هذهف «هل انلجع ةلجاعلا ديري ناك نم :كلذ ىسنت ال «عطاق شم ببسلا اذه ءايندلا

 يتلا ةملكلا مهملا ءأدبأ اهبابسأ نع فلختت ام هذه ةيدبألا ةداعسلا امأ :ةلجاع

 هنالف هنإ :بيغلا نع فشكلا اهب داري الو ؛قح ةملك يهف ةماعلا نع اهتيكح

 .هلل دمحلا هلوقي دحأ ام اذه «نالف ةجوز نوكتس

 (مالسإلا قيرط ٠٠:۲۸:۳۹ /95 ) رونلاو ىدهلا "

 بيصنو ةمسق جاوزلا مهلوق مكح باب ]۱۷۹١[

 لجرلا وأ ةاتفلا ةدالولا درجمب نوكي هنأ :يأ بيصنو ةمسق جاوزلا له :لاؤس

 ؟ينعي رايتخا يه وأ ؟ةجوزلا وأ جوزلا اذهل ةبوتكم

 ينغ دحاو لاؤس نيبو لاؤسلا اذه نيب قرفلا وه ام هللا كحماس :خيشلا

 ردقملا هنإ كش الب ؛ةلثمألا رخآ ىلإ ... «حيبق دحاوو ليمج دحاوو «ريقف رخآو

 لأسي ال وه مث ؛هيعسي فلكم وه نکل ؛عفاد نم هلام عقاو رمأ وه ناسنإلا ىلع

 نأ ًاصيرح ناك ةأرما بطخ اذهف «هرايتخا فالخ ىلع عقو ام اذإ رمألا ةبقاع نع

 نكل ؛بيصن ًاعبط ةحلاط اهنأ فشكنت نمزلا عم اهب اذإو ءةحلاص يهو اهبطخي
 نكل «سيكلاو زجعلا ىتح ردقب ءيش لك» :مالسلا هيلع لاق امك ردقب ءيش لك
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 رايتخال ىعسي نأ فلكم وه ام هتقاطو هتردق دودح يف ناسنإلا نأ ينعيال اذه

 ؛ىلاعتو كرابت هللا ىلع ةيقبلا مث ىعسي نأ ناسنإلا ىلعف ءرخآ ءيش اذه ال «ريخلا

 - ناسنإلا :ًاذإ ؟بيصن هنأ نم مهفن نأ ديرن ام نكل «بيصن وه ًاعبط باوجلاف

 ىلع لكوتي مث بابسألا ذختي ؛ال «سبو هللا ىلع لكوتي - ةعامجلا اولوقيب املثم

 .بابرألا بر

 ؟كديإب كبيصن هنأب روهشملا مالكلا هنأ اذه ىنعم خيش اي ... :ةلخادم

 ؟فيك :خيشلا

 .يبيصن اذه «... يتجوز هذه هللاو :ًالثم لوقت امل :ةلخادم

 ؟اولوقيب وش شيأ :خيشلا

 .كديأب كبيصن :ةلخادم

 .مالكلا اذه لطاب ال :خيشلا

 (00 1:18:55 )۱۳۶١/ "رونلاو ىدهلا"

 هللا هلعج يذلا هببس ىلإ ءيشلا ةبسن زوجت له باب | 1

 ؟هل اسس

 :ةديقعلا ثيح نم تيبلا اذه يف نولوقت ام :ةلخادم

 ءاضقلا مكح اذإ ًاسفن بطو ءاشت ام لعفت مايألا عد

 ؛ليوأتلا ىلع هنم غاستسيف ءاًملسم ناكو زاجملاب لوقي نم اذه :خيشلا

 :مهلوقك

Fey 1 
 ہا



 عيبرلا ّلقبلا تبنأ

 نمؤملا نأ نوملعي [نمم] ناك نمو «هب ملكتي الف هب نظلا ءاسي ناك نم امأ

 ىلإ ءيشلا ةبسن نم عنمي ال كلذ نكلو ءهللا ىلإ نوكلا يف فرصت لك بسني امنإ

 اذه يناورأو ءزبخلا اذه ينعبشأ :لوقي نمك اًببس لجو زع هللا هلعج يذلا ببسلا

 اذه لثم هيف لاقي يذلا ناكملا ظحالي نأ يغبني نكلو ءيش اذه يف سيلف ءاملا

 هلوق اذه يف يفكيو ءهب قطني نأ يغبني الف [نومهفي ال سان نيب] ناك اذإف «مالكلا

 يذلا مالكلا اذه لثمب تملكت اذإف (هنم رذتعي امو كايإ» :مالسلاو ةالصلا هيلع

 لوسرلا لوق يتأي لوقت ام كيلع نومهفي ال سان نيب ليوأتلا نم ءيش ىلإ جاتحي
 نولازي ال برعلا نم سانأ نيب شيعي ناك اذإ امأ «هنم رذتعي امو كايإ» :روكذملا

 باب نم ةرايعلا هذه نأب كشي دحأ امف مهتغل لصأل مهفلا ىلعو ديحوتلا ىلع

 يف حورشم وهام ىلع «ةنسلا وأ باتكلا يف سيلو ةغللا يف لمعتسملا زاجملا

 .هللا همحر ةيميث نبا بتك

 ٠٠:۳۳:٠١٤/١(. 97" رونا ةلحر"

 : هلا ىبنلا لاق دقف «؟«الول» ىف طباضلا :لوقي ء«الول» ىف !بيط :لاؤس

 كردلا يف ناكل يالولو» :بلاط ابأ همع نع لاقو "«اورطمي مل مئاهبلا الولو»

 .””(رانلا نم لغسألا

 )١( "ةحيحصلا " :(71/1 مقر) "عماجلا حيحص" )577/1(

 )۲( مقر) "عماجلا حيحص" ۷۹۷۸ 0٠٠١( "ةحيحصلا" )1/ 1517(.

 )۱( مقر) "يراخبلا" 7507١(« مقر) ملسمو 1١ 07(.
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 لاؤسلا تمهف ام :خيشلا

 الولو» :ةي يبنلا لوق زوجي ال امو اهنم زوجي ام ؛الول طباض :ةلخادم

 نم لفسألا كردلا يف ناكل يالولو» :بلاط ابأ همع نع هلوقو «اورطمي مل مئاهبلا

 .(رائلا

 كاذ نع فلتخي يداقتعا يفاذه :خيشلا

 الول :لوقي نأ هيلع بجي الأ ءاذك ناكل اذك الول :ناسنإ لوقي نأك :ةلخادم

 .. مث هللا

 هعبشأو «ةلقبلا عيبرلا تبنأ :قباسلا عوضوملا ىلإ عجري اذه ءال :خيشلا

 .اًقثآ اذه انح رش «معن «فورعم ةيبرعلا يف بولسأ اذه «كلذ وحنو ماعطلا

 ٠:14:۲۷ ١( / ۳۲)" رولا ةلحر"

 ہا



 ردقلاو ءاضقلا باوبأ يف ةنسلا لهأ يفلاخ ىلع مالكلا

 مهيلع درلاو هيف اوعقو ايف مهعوقو بابسأ نايبو

ET 0 | ا ا اا enan ٤ 





 ةيردقلا فيرعت باب [ ]91 ١1

 :[مامإلا لاق]

 !ًاثيدح مههابشأو ءًاميدق ةلزتعملا نم ءردقلل نوركنملا مه (ةيردقلا)

 (54 ص)"مالس نب مساقلا ديبع يبأل ناميإلا قيقحت"

 ردقلا يف بهاذملا ضرع باب ]11۷4۸1

 ةيربجلا ةججاحم ةيفيك نايب عم

 :[مامإلا لاق]

 ناسنإلا نإ :لوقي نم مهنم ةيمالسإ قرف لب ؛ةميدق ةيمالسإ بهاذم يف

 راثخم وه ءال :لوقي نم مهمو ؛رايتخالاو ةيرحلا نم ءيش كلمي الو روبجم

 يف ناسنإلا نأ :لوقي نم مهنم «ةيربجلا كلتو ةلزتعملا ءالؤهو هسفن لاعفأ قلخيو

 ةركف سانلا ةماع دنع ةعئاشلا ةركفلا نآلاو ءاهيف ريسم رومأ يفو اهيف راتخم رومأ

 .ريخم سيل ريسم ناسنإلا :نولوقي ثيح هنيعب ربجلا يه

 عم ةيعرشلا فيلاكتلا يف ريخم ناسنإلا نأ :لوقي يذلا وهو ينس شقانتي امل

 دحأ لوقي هرخآ ىلإ ثيداحأ لوح تايآ لوح تاشاقن يف ًاعبط اولخدي «يربج

 تاشقانملا هذه لكب يربجلا اذه كعم بواجت ام اذإف :لوقي نينسلا ءاملع

 نأ :نآرقلا صن :ينعي (09:فهكلا)#ْرْمْكَيلَف ءا ْنَمَو ْنمْؤُيَلَف ءا ْنَمَق# :ةلدألاو

 :لوقي حيصي اذه .دهاشلا انه هعفصا كعم بواجتي مل ؛ةئيشم هدنع ناسنإلا

 .روبج :هل لق ؟اذال

 )٠۰٠١:٤٦1:۲۱/۹۳۷( "رونلاو ىدهلا"
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 ةلزتعملا بهذم ةأشن نايب باب || 3]

 ةيردقلاو ةيربجلا لوق لالضو

 نم مهيلع قفتا نيذلا مه نم .ةلزتعملا ةقرف نع ةذبن انيطعت ول ةبسنلاب :لاؤس

 ؟شيأ مه نم :خيشلا

 ؟حلاصلا فلسلا نم مه له ؛ةلزتعملا ةقرف اوسسأ نيذلا نم :ةلخادم

 نب مهجلا مهنم ءاطع نب لصاو سوؤرلا ءال وه نم وه «مهاشاح :ال :خيشلا

 ...ناوفص

 .سكعلا ىلع ناوفص نب مهجلا :ةلخادم

 .قئاقحلا نم وه ءيش مكل عجرأ يدب انآ مكلاب ينطع «مهملا:خيشلا

 .ةيكرلا سفنلا دمحم وبأ «نيدباعلا نيز :ةلخادم

 ؟لوداه مهب وش :خيشلا

 ؟ةيلصألا ةلزتعملا لوداه مه له :ةلخادم

 هسسأ ةلزتعملا بهذم نإ لوقن نأ زوجي ال يخأ اي كل لوقأ حار :خيشلا

 يأرب لجر يتأي «بهاذم يه ال «هنيعب نالف هسسأ ةيربجلا بهذم «هئيعب نالف

 بالطو ءاملعلا هعبت مث ءاباوص ناكو هانبت يأر وه امنإو «بهذملا اذه ىلإ اعد

 .ةعبرألا ةمئألل ةبسنلاب ًافئآ هانركذ ام ىلإ دوعي اذهو ؛ًاعيمج سانلاو ملعلا

 صخش وه ةلزتعملا بهذم سسأ :لاقي نأ نكمي ال نآلا امامت سكعلا ىلع

 يا



 وش ىتح فورعم صخش وه نآرقلا قلخب لوقلا ىلإ ًالثم اعد نم لوأ :دحاو

 ؟همسا

 .مهجلا :ةلخادم

 .اذه نكل «حبذو لتقو مهجلا :خيشلا

 .مهرد نب دعجلا :ةلخادم

 .انخيش معن :ةلخادم

 .هب يحض اذه :خيشلا

 .يرسقلا دلاخ :ةلخادم

 اذه نكل ءقولخم هللا مالك نأ ىلإ ؟هيإ يلإ اعد نم لوأ اذهف «معن يأ :خيشلا

 اونبت ال «يأرلا اذه اونبت هنأل ةلزتعم اوراص ام ةلزتعملا نكل «ةلزتعملا هتتبت يأرلا

 «هسفن لاعفأ قلخي ناسنإلا :نولوقي مهنأ :ًالثم اهنم «ًادج ةريثكو «ةريثك ىرخأ ءارآ

 ةيآلل ًافالخ ةمايقلا موي نونمؤملا هاري ال لجو زع هللا نإ نولوقي مهنأ :ًالثم اهنم

 .(5:ةمايقلا)#ةَرِظاَت ار ىلإ ٌةَرْضاَن ئوي هوجو :ةميركلا

 لاقي نأ حصي الف «نمزلا يضم ىلع سسأتتو لكشتت بهاذملا هذه دصقلا

 وبأ باحصأ هل ناك ةفينح وبأ .ال ءةفينح وبأ هسسأ وه ًالثم يفنحلا بهذملا نأ

 .خلا رفز «نسحلا نب دمحم ؛فسوي

 نم بترتي ال ناك نإو ؛أطخ نوكي ذئتيح لاؤسلا ءىرخألا بهاذملا كلذك

 «هعبتنف باوص ةلزتعملا بهذم هنإ فرعت نأ ةدئافلا امنإو ؛ركذت ةدئاف ينعي هئارو

 :نوكي باوجلاو ؛لاؤسلا نم حيحصلا باوصلا وه اذه «هبنتجنف لالض مأ

 ةحيحصلا ةديقعلا نع اوفرحنا مهنكلو نيملسملا نم ةفئاط كش الب مه ةلزتعملا

 ناسنإلا نإ :اولاق امنيح مهو ءافنآ تركذ ام اهنمو «بناوجلا نم ريثك يف ةيفلسلا

 مدح



 ةيربجلا مهو ىرخألا فئاوطلا نم ةفئاط ىلع درلا كلذب اودارأ هسفن لاعفأ قلخي

 اذه لباق ءلالض اذهو ءرشلاو ريخلا ىلع روبجم ناسنإلا نإ :نولوقي ةيربجلا

 .هسفن لاعفأ قلخي ناسنإلا :ال :رخآ لالضب ةلزتعملا لالضلا

 يف ًاروبجم سيل ناسنإلا نأ نوري نيذلا ةنسلا لهأ ةديقع وه :ًاعبط باوصلاو

 ثيح نكلو «هلاعفآ نم ريثك يف روبجم «هلامعآ نم ريثك يف راتخم وه يش لك
 ؟اذامل «فيلكتلا هنع عفر رابجإلا دجو امثيحو «فيلكتلا دجو رايتخالا دجو

 ثيحو «ةذخاؤملا ةلع وهف رايتخالا دجوي ثيح ءاهنادقفل وأ ةذخاؤملا ةلع دوجول

 .ةذخاؤم الف رابجإلا دجوي

 نأل ؛هللا ىلع ءارتفاو بذك وه ءهسفن لاعفأ قلخي ناسنإلا :نولوقي ةلزتعملا

 مهرعاش لاق امك :نولوقي ءالؤه سكع ةيربجلا ءهل كيرش الو قلاخلا وه هللا

 :مهبر فصي

 ءاملاب لتبت نأ كايإ كايإ هل لاق مث ًافوتكم ميلا يف هاقلأ

 لاق ؛هللاو ال ؟انع ًابصغ موصنبو يلصنب يللا نيملسملا رشعم نحن اذكه

 .ة:فهكلا)ْرمْحَيْلَف َءاَش ْنَمَو ْنِمْؤُيَلَف َءاَض نمف :ىلاعت

 نآ وهو عوضوملا اذه يف ةطبترم ةلأسم هللاو تحمس ول ... :ةلخادم

 ءرمآلا اهيف سبتلي ينعي ءةينآرق تابآ اوباج ةيربجلاو «ةينآرق تايآ اوباج ةلزتعملا
 او :اولاق ةيربجلا 6 »:رثدملا)4ُةئيِهَر ْتَبَسَك ا سفت لكل :اولاق ًالثم ةلزتعملا
 .(85:تافاصلا)4َنوُلَمْحَت اَمَو ْمُكَقَلَح

 .معن «نولمعت امو :خيشلا

 .ينعي ةهج لك يأر ديؤي تايآلا رهاظ ينعي :ةلخادم

Fo, 
 ہا اسس



 ؟ضقانتلا ديؤي ينعي :خيشلا

 .ءيشلا اذهل حيضوت نحن اندب :ةلخادم

 «كلاب يف رضحت تنأ مزال سب «كيف هللا كراب هلاجم سيل اذه اه :خيشلا

 اًالِتخا هيف اوُدَجَوَل هلا رْيَغ دْنِع ْنِم ناگ ولو :لجو زع هلوق كلاب يف طحت مزال
 هنأب مكحت نأ بجي ًاسأر نيبهذم يف فالتخالا اذه دوجوف .(8؟:ءاسنلا)#اًريِثَك

 ال يننأ ىرأ نكل «ميركلا نآرقلا يف ةصاخ يمالسإلا عرشلا يف نوكي نأ ليحتسم

 .( 8: ثدملا)4ُةَيِهَر ْتَبَسَك اب سفك لک :تنأ اهتلق يللا ةيآلا وش

 .رييختلا :اهرهاظ ىنعي :ةلخادم

 ؟ةنسلا لهأ ةديقع وش ًافنآ انلق نحنو «شيلعم :خيشلا

 .ريجو رايتخا ىف «رايتخالا :ةلخادم

 ؟دقتعت ام الو «ربج يفو رايتخا يف هنأ انعم دقتعت له نآلا تنأ «بیط :خيشلا

 .ديكأتلاب :ةلخادم

 لك# :ىلاعت هللا لوقب لوقنب مع نحن ةلزتعم انسل نحنف نذإ «بيط :خيشلا

 ناسنإلا اذه له :ىتأي نآلا نكل .هللا قدص «(۳۸:رٹدملا) 4 ٌةَّئيِهَر ْتَبَسَك ب سف

 اذه لعف وه له ارش ىزجيسيف ارش بستكا وأ ءًاريخ ىزجيسف ًاريخ بستكا يذلا

 ةردق هيف قلخو «هردقو هنكمو ءًايوس ًارشب هقلخ لجو زعانبر الو ...[ًاربج]

 ؟رش وأ ريخ نم ديري امب فرصتلا نم اهب نكمتي

 «قلاخلا وه ءال ««ه:ةعقاولا»4َنوُفِلاَْلا نحت مآ ةو مشا :ىلاعت لاق امك

 1. ما



 هللا نأ يرايتخالا بسكلا اذه هل يذلا ناسنإلا اذه نأ ةظحالم ىلإ انعجر اذإ ًاذإف

 وأ ءاش نإ ًاريخ لعفي نأ ىلع هردقو ةروصلا هذه يف هقلخ يذلا وه لجو زع

 ؟هسفنب ارش وأ ًاريخ ناك ءاوس ؛هلعف قلخي ناسنإلا نإ :لاقي فيك ؛ءاش نإ ارش

 :ثيداحألا ضعب يف ءاج كلذلو ءرفكلا وه اذهو ؛ربكألا قلاخلل يدحت اذه

 سوجملا نأل ؟اذامل ءةمألا هذه سوجم ةيردقلا ؛''"(ةمألا هذه سوجم ةيردقلا»

 لوق نم رش نولوقي ءالؤهو ءرشلل قلاخو ريخلل قلاخ ؛نيقلاخ يف :نولوقي
 ىرخألا تايآلاو ةيآلاب انمآ اذإ نذإف .هسفنب هلاعفأ قلخي ناسنإ لك نإ :سوجملا

 نإ :لوقن نأ انمزلي ال .(28:رثدملا)# ٌةَنيِهَر ْتَيَسَك اب سفت لف :اهاتعم يف يتلا

 نحن لهف ؛مدعلا نم داجيإلا وه ؟قلخلا ىنعم وش نأ ؛ًاقلخ هلاعفأ قلخي ناسنإلا

 ؟مدعلا نم ائيش دجون

 .ال :ةلخادم

 «لطابلا لطبأ نم اذه هسفنب هلاعفأ قلخي ناسنإلا نأب مهلوق ًاذإف .ال :خيشلا

 ناسنإلا نإ :نولوقي نيح نولطبم ةلزتعملا لثم مه ًاضيأ ةيربجلا ةقيرط نأ امك

 .انتاكرح نم ةكرح لكب لب ءانتايح نم ةعاس لك يف اهدهاشن ةلثمألاو «روبجم

 ؟روبجم انآ :لوقي نأ دحأ عيطتسي له «مكعم ملكتأ نآلا انآ

 هظحلب [خيشلا تكسو] ...هه ؛مالكلا ىلع روبجم تنأ ؛یدحتن ىقب اله

 حمس ال هللا ءاش ول ةريخلا هذه نكل ؛راتخم انآ نذإ «ينربج دح ام ينسرخيب نآلا

 .ىنسرخيب نآلا ةلظحلب هللا

 .(4 547 مقر) "عماجلا حيحص"(١)

0 
 ہا



 .«سيكلاو زجعلا ىتحا :مالسلا هيلع لاق امك ءردقو ءاضقب

 ةملك :لوقأ ىنكل ءًارارکتو ًارارم هنع انملكت نحنو ءًادج ليوط ثحب اذهو

 :هداقتعا نيب هنهذ يف عمجي نأ ام ملسم زجع نإو «ةيمالسإ ةديقع هردقو هللا ءاضق

 :هل لاقي ام ةلهجلا اولوقيب ام لثم ًاريسم ناك ول هنأل ؛ريخم هللاو ناسنإلا نإ

 :رعاشلا كاداه لاق ام لثم «لعفت ال وأ لعفا

 ءاملاب لتبت نأ كايإ كايإ هل لاق مث ًافوتكم ميلا يف هاقلأ

 ىلإ هبسنل هب رعاشلا اذه فصو يذلا فصولا اذهب ًالجر ناسنإ فصو ول

 ءملظ هدعب ام ءًاملاظ هفصول فصولا اذهب ًاسيئر وأ اكلم فصو ول ناسنإ «ملظلا

 كايإ كايإ :هل لاق مث ًافوتكم ميلا يف هاقلأو هقلخ :نيملاعلا بر فصي وهو هلاب امف

 اش ْنَمَو ْنِمْؤومْلَف اش ْنَمَق# :لاق امنإو ؛هلل اشاح «ءاملاب لتبت نأ

 ءار ْنَم حلفا دق «(١٠:دلبلا»4نْيَدْجَنلا هْيَدَهَو :لاقو «(۲۹:فهکلا)4 ركل

 .هرخآ ىلإ :.(١23:سمشلا)#اَهاّسَد نم باح دقو

 .امهنيب قحلاو لطاب ةيريجلاو ةلزتعملا :نيبهذملا نم لك نذإ

 وهف هفنأ مغر هنم عقو اميفو ءروزأم وأ روجأم وه هيف ًاريخم ناك اميف ناسنإلا

 (00 1:1١:18 /ه59) "رونلاو ىدهلا"

 مهيلع درلاو ةيربجلا دقتعم نايب باب [١م١٠]

 نأ ةهبشب مهيلع درلا ةيفيكو ةيربجلا دقتعم حاضيإ مكتليضف نم وجرن :لاؤس

 ناسنإلا نأب لاقي فيكف ءديعب نمزب ضرألاو تاومسلا قلخ لبق ريداقملا ردق هللا

 ؟نايسنلاو ةعاطلاك هلامعأ يف ريخم



 لجو زع هللا ريداقتب ةفرعم طاحأ نم دنع ةلهس ةقيقحلا يف ةلأسملا :خيشلا

 نأ كشن الف تعقو ثداوحلا نم ةثداح يأ انسرد نحن اذإف ؛ثداوحلل ةقباسلا

 ىلع برضنل ؛عقي نأ لبق لجسو ظوفحملا حوللا يف قبس يذلا وه عقاولا اذه
 دهتجملاو بيصملا دهتجملاو ءأطخلا لتاقلاو دمعلا لتاقلا :ةلثمألا ضعب كلذ

 لتقيس هنأ ؟بتك يذلا ام ظوفحملا حوللا يف !ىرت ءاّدماع لتق نالف ؛ئطخملا

 لتقي ؟ظوفحملا حوللا يف اًبوتكم ناك يذلا ام !ىرت ءأطخ لتق رخآلاو ءاًدماع

 كرابت هملعب وهو ثداوحلل قباس يهلإلا ردقلا نأ كش ال ؟ًاطخ لتقي مآ اًدماع

 لبق ظوفحملا حوللا يف اهلجسو ثداوحلا هذه فشتكي قباسلا يلزألا ىلاعتو

 مأ هرايتخاب لتق دمعلا لتاقلا :لوقن ٍلئنيحو «تلجس تعقو امك يهف ءاهعوقو

 يتأيس ؟هفنأ مغر مآ هرايتخاب اًضيأ لتق أطخلا لتاقلا سكعلا ىلعو «هرارطضاب

 «رايتخاب سيل هفنأ مغر لتق يناثلا لتاقلاو هرايتخاب لتق لوألا لتاقلا :باوجل

 ؛اهلك تاقولخملا لجس نأ قبس يذلا ردقلاب ىلاعتو كرابت انبر هنأل نحن لهف

 اذهب انملع ريغن نأ نحن انرطضت ةقيقحلا هذهب انتفرعم له «ةقيقحلا هذه انملع اننآل

 اننأل ؛هفنأ مغر لتق هنإ :لوقن لهف «هرايتخاب لتق نيلتاقلا دحأ نأ :انلق «عقاولا

 هللا باتك يف قبس :انباوج ناك ؟لتقیس هنأ لجو زع هللا باتك يف قبس هنأ اندقتع

 ناك كلذلو ءاّمامت رارطضالاك ردقلا يف تباث رايتخالا اًذِإف «هرايتخاب لتقيس هنأ

 ؛أطخلا لتاقلا بذعي الو دمعلا لتاقلا بذعي لجو زع هللا نأ اًدج ةيهدب ةجيتنك

 اذه نأ داقتعا درجمل هراكنإ نكمي ال رايتخالاف «هرايتخاب لتق دمعلا لتاقلا نآل

 حوللا يف لجس يذلا نأ ركذتن نأ يغبني نكل ءظوفحملا حوللا يف لجس لتقلا

 .ةقد لكب عقيس ظوفحملا

 ؟فلاخم وأ يهلإلا ردقلا قباطم اذهف «هرايتخاب عقو عقو يذلا نأ انلق دقو

| .0 

 ہک تا



 «يهلإلا ردقلا نوفلاخي مه ربجلاب نولوقي نيذلاف اذهلو «يهلإلا ردقلل قباطم ناك

 يهلإلا ردقلا يفو ظوفحملا حوللا يف اًبوتكم ناك ام نيباووسي نأ نوديريو
 ناك نم نيب لقعلاو نوناقلاو عرشلا قرفاذه لجأ نم «رارطضالاب وأ رايتخالاب

 دوجوب وه امنإ فيلكتلا طانمف «راتخم ريغ ناك نم نيبو :ءيش يف اًراتخم

 مه امنيب ءردقلا يفني ريجلاب لوقلاف «فيلكتلا ىفتنا رايتخالا ىفتنا اذإف «رايتخالا

 هنأ رايتخالاب لجسم :نامسق ردقلا ءردقلا يف تبث هنأب ربجلا تابثإ نم نوديري

 نيليمتسم ربجلاب مهلوق دوعي اًذإف ءاذك لعفيس هنأ رارطضالاب لجسمو اذك لعفيس

 .نومعزي ام فالخ ىلع مهيلع ةجحلا دوعت ردقلاو ءاضقلا ىلإ

 ناسنإلا هلعفي ءيش لك :يربجلا كل لاق اذإ :ءافرظلا ضعبل ةتكن كانهو

 لهف :هل لق «عقي نأ دب ال هنأو ظوفحملا حوللا يف بوتكم هنآل ؛رطضم وه امنإف

 الإ ةلالدلا هذه لوقي نأ دعب كيلع امف ءال :كل لوقيس ؟فلكمو ذخاؤم رطضملا

 ءرطضم :هل لق ؟ينتبرض اذامل خأ :لوقيس وهف الم هدخ يف ةعفص هعفصت نأ

 .ميوقت نسحأ يف لجو زع هللا هقلخ ناسنإلاو نوكي ام فخسأ نم مالك رطضم

 وأ اًراتخم !ىرت اب مكعم ملكتأ نآلا انآ ؟رارطضالا نيأ :اًلثم لوقأ انآ

 هه توكسلا نع روبجم هه [خيشلا تكس] ..هه اًروبجم :تلق اذإ ؟اًروبجم

 قلخ نيمكاحلا مكحأ لجو زع لاف :موعزملا رارطضالا نيأ «مكعم ملكتأس

 َءاََق ْنَمَف# :لاق كلذلو ءرشلا لمع نم هنكم امك ريخلا لمع نم هنكمو ناسنإلا

 .. رشلاو ريخلا لمحت ةيرشبلا ةئيشملاف (۹٠:فهكلا)4 رَمُكِيَْق َءاَش ْنَمَو ْنِمْوُيلَق

 [مهفي ال طلتخم توص]

 ْنَم الإ :اًرارطضا رفك نم نيبو اًرايتخا رفك نم نيب قرف دق لجو زع انبر ..

“oo ا 



 نباك ريسفتلا ءاملع ضعب ىور دقلو (١٠1*:لحتلا)4ِناَيإلاب ٌنْيَمْطُم ُهُبْلَكَو رك

 هللا يضر رساي نب رامع يف تلزن ةيآلا هذه نأ هريغو يربطلا ريرج نباكو رجح

 نم اًئيش مهنم اورعش مهنأ رهظي مث الالب اوبلع امك نوكرشملا هبذع ثيح هنع
 ..باذك هنإ :هيف لوقي نأو يلا دمحمب رفكي نأ هيلع اوضرعف ءاخترالاو فعضلا

 تاملكلا هذه لاقف...كحارس ائقلطأ اذه تلق نإ :هل اولاق هرعاش هنإ ..رحاس هنإ

 داع اهدجو يتلا ةحارلا هذه دعبف مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ىلإ ءاجف :هوقلطأف

 ..رحاس هنإ ..باذك هنإ :هببسب هللا يناده نميف تلق انآ فيك هسفن هتبنأف هدشر هيلإ

 لاقف ءأطخلا نم هنم ردب امم هسفن حاترت هلعل لو يبنلا ىلإ رمألا اكشف ءرعاش هنإ

 رفكلا يه يتلا تاملكلا هذه :يأ (؟كبلق دجت فيك» :مالسلاو ةالصلا هيلع هل

 يبلق دجأ :لاق ؟هرخآ ىلإو يتوبنو يقدص ركنمو ءاهيلإ نئمطم تنأ له هنيعب

 ."”(دعف اوداع نإف» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف «ناميإلاب نئمطم

 م8 +

 نب رامع رفك نيب يوسي بلو لقع نم ةرذ يتوأ نمم ءالقعلا نم نم :نآلاف

 نم لك امهنكل ءال :باوجلا ؟اًلثم نايوتسي له «لهج يبأو بهل يبأ رفكو رساي
 ْنِم بالا يف اَنْطَّرَق ام :لاق هللا نأل ظوفحملا حوللا يف لجسم نيرفكلا

 نويربجلا ءالؤه اذاملف «عقو يذلا وه لجسملا اذه نكل (*:ماعنألا)# ِءْيَِن

 هبحاص هيلع روبجم دوصقملا نأ ىلع اليلد ةقباسلا ةباتكلا اَذِإ نوذختي

 هسفن ردقلاف ءاراتخم بتكي دق ةّراتو ءًاروبجم بتكي دق ًةرات ليصفت هيف بوتكملاو
 ناك امو «رساي نب رامع ةصق يف امك ةذخاؤم الف اًربج ناك امف «هل عقاولا قباطم

 ىلع درلا نكمي اذهبف ؛ةرفكلا نم هلاثمأو لهج يبأو بهل يبأ ةصق يف امك اًرايتخا

 رعاشلا هلاق ام مهلوقع ةفاخسو مهبهذم ةروطخ اوفرعت نأ يفكيو ءةيربجلا ءالؤه

 )۲٠۸/۸(. يقهيبلل "ىربكلا ننسلا" (۳۸۹ /؟) "مكاحلا كردتسم" (1)

 16 1 ا



 سانلا ملظأ هنع عفرتي يذلا نظلا مهبر يفاودقتعا فيك مهل اًلثمم مهقح يف

 :رعاشلا لاق امك مهلوقب مهبر اوفصو ثيح

 ءاملاب لتبت نأ كايإ كايإ هل لاق مث اًفوتكم ميلا يف هاقلأ

 ءاملا شاشر كبيصي كايإ :هل لوقيو رحبلا يف هيمري مث لالغألاب هللغي له

 رجفأو سانلا ملظأب قيلي ال امب مهبر اوفصو دقف مه امأ ءاذه لعفي ام سانلا ملظأ

 :سانلا

 ءاملاب لتبت نأ كايإ كايإ هل لاق مث افوتكم ميلا يف هاقلأ

 مهسفنأ سانلا نكلو ءائيش سانلا ملظي ال هنأب حرص دقف لجو زع هللا امأ

 تمرح ينإ !يدابع ايا :ىلاعتو كرابت هللا لاق ءيسدقلا ثيدحلا يفو «نوملظي

 الإ لاض مكلك !يدابع اي ءاوملاظت الف اًمرحم مكتيب هتلعجو «يسفن ىلع ملظلا

 ينومعطتساف هتمعطأ نم الإ عئاج مكلك !يدابع اي ءمكدهأ ينودهتساف هتيده نم

 ول !يدابع اي .مكسكأ ينوسكتساف هتوسك نم الإ راع مكلك !يدابع اي .مكمعطأ
 دحاو لك ينلأسف دحاو ديعص ىلع مکنجو مكسنإو مكرخآو مكلوأ عمتجا

 مكلوأ نأ ول !يدابع اي ءائيش يكلم نم كلذ صقن ام اهايإ هتيطعأف هتلأسم

 يف كلذ داز ام مكنم دحاو لجر بلق ىقتأ ىلع اوناك «مکنجو مكسنإو مكرخآو

 رجفأ ىلع اوناك «مکنجو مكسنإو مكرخآو مكلوأ نأ ول !يدابع اي ءاّنيش يكلم
 امنإ - دهاشلا انهو - !يدابع اي ءاًيش يكلم نم كلذ صقن ام مكنم لجر بلق

 الف كلذ ريغ دجو نمو هلل دمحيلف اًريخ دجو نمف مكيلع اهيصحأ مكلامعأ يه

 .«هسفن الإ نمولي

 .(51019 مقر) "ملسم حيحص" (1)



 ..فرصتلا كلمي ال ناسنإلا نأ ىلع لدي هرخآ ىلإ هلوأ نم ثيدحلا اذه له

 بر هبذعف اًحلاط ناك اذإف ءاحلاط نوكي نأ كلمي الو ءاحلاص نوكي نأ كلمي ال

 الف اًمرحم مكنيب هتلعجو يسفن ىلع ملظلا تمرح انآ :لوقيوهو نيملاعلا

 اوبسنت الو ينوهزنف ملظ يدنع وه اًملظ مكنيب هنوفرعت يذلا ملظلا :يأ ءاوملاظت

 :ةيربجلا ةديقع فصو يذلا تيبلا كلذ ىلإ انعجر اذإف «ملظلا يلإ

 ءاملاب لتبت نأ كايإ كايإ هل لاق مث اًفوتكم ميلا يف هاقلأ

 هنأ سانلا ملعي لجو زع انبر :اَذإ «ملظ وه ؟ملظ وأ لدع رشبلا فرع يف اذه
 .معن «نوملظي مهسفنأ سانلا نكلو اًئيش سانلا ملظي نأ نم هزنأ

 ٠٠:٠٨:٤( /أ 51)"رونلا ةلحر"

 : ةو هلوقب نولدتسي نيذلا ةيربجلا ىلع درلا باب ] 1۸١

 مهلالض ىلع «هل قلخ امل رسيم لك»

 [هللا ملعي يأ] كلذكو» - :ةيواحطلا بحاص لوق ىلع ًاقلعم مامإلا لاق]

 :[«هل قلخ امل رسيم لکو هولعفي نأ مهنم ملع اميف مهلاعفأ

 جيرختا يف هتجرخ دقو (نيحيحصلا) يف يورملا يلع ثيدح نم ةعطق وه

 ةو هنم ثيدحلا اذه اوعمس امل ةباحصلا ضعب نأ حص دقو .(17/1) مقرب «ةنسلا

 . (ةنسلا) رظنا . دجن نآلا دجن نآلا دجن نآلاف :ةياور ىفو ءدهتجن اذإ :اولاق

 ثيدحلا نم نومهفي نيذلا ةلكاوتملا ةيريجلا ىلع حيرص در هيفف )١١ - ١١۷)

 .لمأتف ةباحصلا مهف فالخ

 .(5 ١ ص)"ةيواحطلا نثم ىلع قيلعتلا"

00 
 ہا



 قح نيتضبقلا ثيدحو ردقلا باب ]

 ةيربجلا هب لدتسي دق ام ضعب درو

 ءالؤهو هذهل ءالؤهلا :نيتضبقلا يف لاق هنأ ةو يبنلا نع رمع نبا نع

 .(هذهل

 ضبقو «يتمحرب ةنجلا يف :لاقف ةضبق ضبق لجو زع هللا نإ» :[ هلي لاقو]
 .«ىلابأ الو رانلا ىف :لاقف ةضبق

 :لاقو هرهظ نم قلخلا ذخأ مث «مدآ قلخ لجو رع هللا نإ: :[وو لاقو]

 .«ردقلا عقاوم ىلع :لاق ؟لمعن اذام ىلعف

 ةيرذ جرخأف «ىنميلا هفتك برضف هقلخ نيح مدآ هلل قلخ» :[ 0م لاقو]

 ؛ممحلا مهنأك ءادوس ةيرذ جرخأف «ىرسيلا هفتك برضو «رذلا مهنأك ءاضيب

 رانلا ىلإ :ىرسيلا هفتك يف يذلل لاقو يلابأ الو ةنجلا ىلإ :هنيمي يف يذلل لاقف

 .«يلابأ الو

 الو هذهل هذه :لاقف هنيميب ةضبق ضبق ىلاعتو كرابت هللا نإ» :[ هلام لاقو]-

 .«يلابأ الو هذهل هذه :لاقف ءىرخألا هديب :ينعي ءىرخأ ةضبق ضبقو يلابأ

 :[لاق مث هب اهانمجرت امب ثيداحألا هذهل مامإلا مجرت]

 - ةريثك ثيداحأ اهوحنو - ثيداحألا هذه نأ نومهوتي سانلا نم (ريثك)

 ميدقلا نم هيلع مكح هنأ ماد ام «ةيرايتخالا هلامعأ ىلع روبجم ناسنإلا نأ ديفت
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 نمف ظح وأ ىضوف رمألا نأ نورخآ مهوتي دقو «رانلا وأ ةنجلاب قلخي نأ لبقو

 نم ناك ىرخألا ةضبقلا نم ناك نمو ؛ةداعسلا لهأ نم ناك ىنميلا ةضبقلا يف عقو

 هتاذ يف ال «ءْيش هلك سيل هللا نأ اعيمج ءالؤه ملعي نأ بجيف ؛ةواقشلا لهأ

 ضبق ىلاعت وهف «هتمکحو هلدعو هملعب يهف ةضبق ضبق اذإف «هتافص يفالو

 قبس نم ىلع ىرخألاب ضبقو «هتعاطب رمؤي نيح هعيطيس هنأ ماع نم ىلع ىنميلاب
 نأ ىلاعت هللا لدع ىلع ليحتسيو «هتعاطب رمؤي نيح هيصعيس هنأ ىلاعت هملع يف

 سكعلاو «ىرخألا ةضبقلا لهأ نم نوكي نأ قحتسم وه نم ىلع ىنميلاب ضبقي

 َفْيَك ْمُكَلاَم مرحلا َنيِيِلسلا ٌلَعْجَتَْأل :لوقي لجو زع هللاو فيك «سکعلاب
 نومك

 ةنجلا لهأ نم اونوكي نأ امهباحصأل رابجإ اهيف سيل نيتضبقلا نم الك نإ مث

 نم مهنم ردصيس امب مهيلع ىلاعتو كرابت هللا نم مكح وه لب «رانلا لهآ نم وأ

 ناميإلا نم لكو ءاهنم ىلاعت هللاب ذايعلاو رانلا يضتقي رفك وأ ءةنجلا مزلتسي ناميإ

 دحاو ىلع هقلخ نم ادحأ ىلاعتو كرابت هللا هركي ال «نايرايتخا نارمأ رفكلا وأ

 ةرورضلاب مولعم دهاشم اذهو :«ْرْفْكَيلَق َءاََق ْنَمَوْنِمْؤّيَلَف اَ نمف امهنم

 . كلذ نع هزنم هللاو ءاثبع باقعلاو باوثلا ناكل كلذ الولو

 خباشملا ضعب نم ىتح سانلا نم ريثك نم عمسن نأ اقح فسؤملا نم و
 هللا نأب لوقلا مهسفنأ نومزلي كلذبو !هل ةدارإ ال روبجم ناسنإلا نأب حيرصتلا

 هنأب هنالعإو «ةرذ لاقثم مهملظي ال هنأب ىلاعت هحيرصت عم !سانلا ملظي نأ هل زوجي

 :روهشملا يسدقلا ثيدحلا يف امك هنع هسفن هزن هتكلو ملظلا ىلع رداق

 ةقيقحلا هذهب اوهبوج اذإو " ... يسفن ىلع ملظلا تمرح ينإ يدابع اي"

 نأ ىلع كلذب نيرصم .4ُلَعْفَي َنَع ُلَأْسُيأَل# :ىلاعت هلوقب جاجتحالا ىلإ اورداب
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 ًاولع نوملاظلا لوقي امع هللا ىلاعت !كلذ نع لأسي ال هنكلو ملظي دق ىلاعت هللا

 ميقلا نبا ةمالعلا هققح امك - اهب دارملا نأل مهيلع ةجح ةيآلا نأ مهتافو ءريبك

 «لعفي امع هلأسي نأ دحأل سيل همكح يف هلدعو هتمكحل ىلاعت هللا نأ - هريغو

 . لاؤسلل يعاد الف حضاو لدع ىلاعت هماكحأ لك نأل

 اهتدام ذخأ هلعل ةيآلا هذه ريسفت يف ةديفم ةلاسر يوجدلا فسوي خيشللو

 . عجارتلف ميقلا نبا نم

 ضعب ةهبش ةلازإ اهيف انلواح ةمدقتملا ثيداحألا لوح ةعيرس ةملك هذه

 يلإ ءىراقلا ليحأ ينإفالإو «تمعنو اهبف كلذل تقفو نإف اهلوح سانلا

 نبا هخيش بتكو «قباسلا ميقلا نبا باتك لثم ءريطخلا ثحبلا اذه يف تالولعملا

 .اهدحأ هذه ةماه عيضاومل ةلماشلا ةيميت

 .(ا1١ا؟/- "117/1١/17 ةحبحصلا'"
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 هنالطب نايبو ريحلا ةديقع ىلع هب لَدَتْسُي دق ام باب []۱۸۰۳]

 :[لاق هنأ كَم يبنلا نع يور]

 . «هيلع لبج ام ىلإ ريصي هنإو ءهب اوقدصت الف

 . (فيعض)

 :[مامإلا لاق]

 هقلخ نيسحت كلمي ال ملسملا نأو ربجلا ةحئار هنم مشتسي ثيدحلا اذهو

 نيسحت ىلع ضحلا يف ةتباثلا ثيداحألا ىنعم امف ذئنيحو ء!هرييغت كلمي ال هنأل
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 دواد وبأ هاور «هقلخ نسح نمل ةنجلا ىلعأ يف تيبب ميعز انأ» : 4 هلوقك قلخلا

 بايلا ثيدح نأ ىلع لدي اذهف ءحيحص هدنسو «ثیدح يف هريغو (۲۸۸/۲5)

 . ملعأ هللاو ءركنم

 .( 75-551 /1)" ةفيعضلا"

 ةيربجلل ةهبش در باب | ]١5

 قلخ يذلا وه هللا نأب لوقن اننأ امب هنأ سانلا ضعبل ةلوقم نع مامإلا لثس]

 .[دقتعي وأ لعفي اميف ناسنإلل بنذ الف اهفنص مث بولقلا

 ؟رفاك مأ ملسم لجرلا اذه :ًالوأ :خيشلا

 ... انل بنذ ال نحن :لوقي :ةلخادم

 .لوقت امك بذيذم وه امنإو ءاذه دقتعي ال :ىنعي ... :ةلخادم

 ةنكام نوكت ةعفص ههجو ىلع هعفصا ربجلاب لاق اذإ هعانقإ اذه :خبشلا

 .روبجملل ةبسنلاب زوجي ام وأ زوجي هيف ام :خيشلا

 قلخ يذلا وه ىلاعتو كرابت هللا نأ :لوقيف ءاذه ءيشلا لمكن :ةلخادم



 .بولقلا

 ؟رفكو ناميإ نم اهيف امب بولقلا قلخ :خيشلا

 .همالك اذه :ةلخادم

 ؟هليلدو :خيشلا

 .ءيش لك قلخ يذلا وه هنأ :ةلخادم

 ىلع ًاروبجم ناسنإلا قلخي مل نكل «حيحص ءيش لك قلخ وه :خيشلا

 ْنَمَو ْنِمْؤمَف اَ ْنَمَقال ىنعم ام «نآرقلاب رفكي وه ٍلئتيح الإو ءرفكلاو ناميإلا
 !؟(؟ه:فهكلا)ُرْفْكَيَل ءا

 0١( 1:51:05 /۲۷) "رونلاو ىدهلا"

 نأ ةنكأ مهبولق ىلع اًنلَعَجَو# :ىلاعت هلوق له باب [۱۸۰] 000 07 عدي 2 ر ےس

 ؟ربجلا ةحئار هنم مسي اَرْفَو ْمهِناَذآ يِفَو ُوُهَقْفَي قف

 ةينوكلا ةدارإلاو ةيعرشلا ةدارإلا ىلع مالكلاو

 :[ مامإلا لثس]

 «(؟هماعنألا)4اًرهَو ْمِداَذآ ينو ُهوُهَقْفَي نأ َةَنِكأ مولف لع اَنَلَعَجَو# :ىلاعت لاق

 ؟كلذ يف مكيأر امف ءربجلا ةحئار ةبآلا هذه نم ضعبلا مشي

 ةدارإلا ىنعم حرش نم دبال اذه مهفلو «ينوك ٌلعج وه لعجلا اذه :[باجأف]

 ."ةينوك ةدارإو ءةيعرش ةدارإ" :نيمسق ىلإ مسقنت ةيهلإلا ةدارإلاف «ةيهلإلا

 مايقلا ىلع مهضحو «هدابعل لجو زع هللا هعرش ام لك يه :ةيعرشلا ةدارإلاو

 نإ 2



 هذهف «تابودنم ىلإ ضئارف نم ؛اهماكحأ فالتخا ىلع تادابعو تاعاط نم هب

 . اهبحيو ىلاعتو كرابت اهديري تادابعلاو تاعاطلا

 اهردق هنكلو «هللا اهعرشي مل امم ةرات نوكت دق يهف :ةينوكلا ةدارإلا امأو

 اإ ُهٌرْهَأ الإ :ىلاعت هلوق نم ًاقاقتشا ةينوكلا ةدارإلاب تيمش امنإ ةدارإلا هذهو

 :ءيش لك لمشي ةركن مسا (اَنْيَش) ف ۸۲سین وکی ْنُك هَل لوق نأ اني دار

 هتئيشمب يأ ؛(ْنُك) ىلاعت هلوقب كلذ نوكي امنإو ءةيصعم وأ ةعاط ناكأ ءاوس

 ءاوس «ءيش لك لمشت اهنأ يهو - ةينوكلا ةدارإلا هذه انفرع اذإف ؛هردقو هئاضقو

 نأل ءردقلاو ءاضقلا عوضوم ىلإ انب عوجرلا نم دب الف - ةيصعم ناك وأ ةعاط ناكأ

 اذه نأ هانعم «كاَّرْقَو منا ينو هوُهَقْفَي نأ ةتكأ ممول لع اَنَلَعَجَو# :ىلاعت هلوق

 لجو زع هللا دنع ءيش لكف «هنم دبال ًانئاك ًاردقُمًارمأ هلعج (ْنُك) هل لاق يذلا

 سنإلا- نيلقثلا نحن انب هنم قلعتي ام نكلو ءرشلاو ريخلا لمشي ًاضيأ اذهو ءردقب

 نآ امإ «هب نحن موقن اميف رظنن نأ -لجوزع هللا نم نيرومأملا نيفلكملا نجلاو

 ال يناثلا مسقلا اذهو ءانع ًامغر نوكي نأ امإو ءانرايتخاو انتدارإ ضحمب نوكي

 لوألا مسقلا امنإو ران الو ةنج كلذ ةبقاع نوكي الو ءةيصعم الو ةعاط هب قلعتي

 وأ ةنجلا ناسنإلا ءازج نوكي كلذ ىلعو ءةيعرشلا ماكحألا رودت هيلع يذلا وه

 بساحي يذلا وه هرايتخاو هبسكب هيلإ ىعسيو ءهتدارإب ناسنإلا هلعفي ام :يأ ءرانلا

 .رشف ًارش ناك نإو «ريخف ًاريخ ناك ْنِإ «هیلع

 نكمي ال ةقيقح هذهف ءهلامعأ نم ريبك مسق يف ًاراتخم ناسنإلا نوكو

 .ًالقع الو ًاعرش اهيف ةلداجملا

 رمأ ام لعفي نأب ناسنإلا رمأ يف ةرتاوتم ةنسلاو باتكلا صوصنف :ًاعرش امأ

 . ركذت نأ نم رثكأ صوصنلا هذهو «هنع يهث ام كرتي نأ يفو «هب
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 ملكتي امنيح هنأب ضرغلاو ىوهلا نع درجتم ناسنإ لكل حضاوف :ًالقع امأ

 يف لخدي امم :ءيش يأ لعفي امنيح ؛برشي امنيح ؛لكأي امنيح «يشمي امنيح
 ءنآلا ملكتأ نأ تتش انآو ءاقالطإ رطضم ريغ كلذ يف راتخم وهف ؛هرايتخا

 يمالك ىنعمو «ردقم هنكلو «لاحلا ةعيبطب كلذ ىلع ينربجي دحأ كانه سيلف

 هب ملكتأو هلوقأ يذلا اذهل يرايتخا عم ردقم هنأ يأ ءًاردقم هنوك عم اذه

 يف راتخم ينأ لوقأ امم كش يف ناك نمل نيبأل تمصأ نأ يتعاطتساب نكلو

 .مالكلا اذه

 «ةلداجملاو ةشقانملا لبقي ال رمأ - عقاولا ثيح نم- ناسنإلا رايتخاف آذإ

 لصو اذإو «تايهدبلا يف ككشيو طسفسي وه امنإ اذه لثم يف لداجي يذلاف الإو

 .مالكلا هعم عطقنا ةلحرملا هذه ىلإ ناسنإلا

 . ةيرارطضاو ءةيرايتخا :نامسق ناسنإلا لامعأف ًاذإ

 ةيحانلا نم الو ةيعرشلا ةيحانلا نمال مالك اهيف سيل :ةيرارطضالاو

 يف اهانزكر اذإو ؛ةقيقحلا يه هذهف «ةيرايتخالا رومألاب قلعتي عرشلاو «ةيعقاولا

 لعجلا اذهو 4ةَّنِكأ موق لع اَنْلَعَجَو# ةقباسلا ةيآلا مهفن نأ انعطتسا ءانناهذأ

 ْنُك ُهَّل َلوَقَي نأ ايش َداَرَأ اإ هرم تإ ةقباسلا ةيآلا ركذتن نأ بجيو «ينوك

 هللا لعج يذلا اذه نع ًامغر سيل نكلو :ةينوك ةدارإ انهه ةدارإلا نأ نويت

 .ةنكأ هبلق ىلع

 ضغ همحلو قلي امنإ قلي امنيح ناسنإلا نأ :ةيداملا ةيحانلا نم لاثم

 اوس مهلك اوسيل سانلا نكلو همظع دتشيو همحل وسقي ربكو ربك اذإ مث ءيرط

 ىوقي ؟هيف ىوقي اذام اذهف «ملعلاو ةساردلا نم عون ىلع بكنم ناسنإ ًالثم اذهف
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 ءاهيلع هدهج لكب بصنيو ءاهب لغشني وه يتلا ةيحانلا نم هغامد ىوقيو ؟هلقع

 . ومنت ال هتالضعو «ىوقي ال هدسج ةيندبلا ةيحانلا نم نكلو

 يف وهف ءةيداملا ةيحانلا ىلع بصنم صخش اذهف :ًامامت سكعلاب سكعلاو

 ىوقيو «هتالضع دتشت اذهف -مويلا نولوقي امك- ةيضاير نيرامت ىطاعتي موي لك
 :روصلا يف ًانايحأو «عقاولا يف ًانايحأ كلذ ىرن امك ةروص هل حبصيو «هدسج

 وه مآ ءاذكه قلخ وه لهف «تالضع اهلك مهداسجأ حبصت ًالثم لاطبآلا ءالؤهف

 هبسكب وه هيلإ لصو ءيش اذه ؟ةريثكلا تالضعلا تاذ ةيوقلا ةينبلا هذه بستكا

 .هرايتخاو

 «هدوحجو هرفك يفو ؛هدانع يفو هلالض يف لضي يذلا ناسنإلا لثم وه كلذ

 نم ضرفب ال ؟مهبولق ىلع لجوزع هللا اهلعجي يتلا ةنكألا هذه ىلإ نارلا لصيف
 ينوكلا لعجلا وه اذهف «مهرايتخاو مهبسك ببسب امنإو مهل هللا نم رارطضاو هلل

 اهنأ لاهُجلا مهوتي يتلا ةطقنلا هذه ىلإ نولصيف ءرافكلا ءالؤه هبسكي يذلا

 :مهيديأ تبسك امب كلذ امنإو مهيلع ضرفُي مل كلذ نأ ةقيقحلاو :مهيلع تضرُف

 . ديبعلل مالظب سيل هللا نو

 .(۲۳-۲۸ ص )"نآر قلا رسفن نأ انيلع بجي فيك"

 ةيربجلاو ةيردقلا يبهذم نالطب ىلع مالكلا باب 73

 ناميإلا ناكرأ» :ثيدح نيب خيش اي قيفوتلا فيك خيش اي يردأ ام :لاؤس

 كيلإ سيل رشلاو» : و لوسرلا لوق نيبو ؛«هرشو هريخ ردقلاب ناميإلا :ةتس

 ؟خيش اي رشلا اذه مهفي فيك

 اهلك لجو زع هللا لاعفأ نآل ؛انبرل ةبسنلاب ال انيلإ ةبسنلاب رشلا ءيبسن :خيشلا
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 ًالوأ اذه ىلعألا لثملا هلل نأب ريكذتلا عم لاثمب ةلأسملا بيرقت نكميو ءريخ

 ُديِصَبلا ُعيِمَّسلا وهو ءم ِهلْئِمَك سيل :ىلاعت هلوق أدبمب ريكذتلا :ًايناثو
 عم ًامامت قفاوتي «لجو زع هنم فرصتو قلخ وه لجو زع هللا ريدقتف «(١1:ىروشلا)

 ًارش ىرن نحن امنيحف ؛ةمكحلاو ةلادعلاو ةدارإلاو ةردقلا :اهنم يتلا تافصلا لك

 .(9*:ماعنألا)#مِلَعْل ٍزيِزَعْلا ٌريِدَعَت كلذ :لاق امك اذهف «عقي

 عطقي ًابيبط تيأر اذإ :ةيناميإلا ةلأسملا هذه هب برقأ نأ ديرأ يذلا لاثملاف

 بيبطلا اذه نأ فرعت ال تنك اذإ هلمع ركنتست كنأ كش الف ام ضيرم نم ًاوضع

 برضي ًامكاح تيأر اذإ كلذك «هبطل هذيفنت يف لداع :ًايناثو «هتبابط يف رهام ًالوأ

 بلقنا قحب هبرضي هنأ تفرع اذإ نكل ءرش اذه نأب :لوقتسف ؛هدلجي وأ ًاناسنإ

 نيب نحن اذهو ءرشب سيل هنأ ىلإ رش هنأ وهو كنهذ يف ناك يذلا قباسلا موهفملا

 !؟اقالطإ ءيش هب ساقي ال يذلا قلاخلل ةبسنلاب كلاب امف ضعبلا انضعب

 قداصلا ناميإلا هيف لصألا :ردقلاو ءاضقلا عوضوم يف لوقن نحنف كلذلو

 نيقيرفلا نم ًالك نإ ثيح ءةيربجلاو ةلزتعملا نيب شاقن يرجي امنيحو «حيحصلا

 مهلوقع نومكحي مهنأل ؛ضيقن يفرط ىلع امهالكو ءرخآلا نع ًادج ًاديعب فقي

 كرابت هنأو «لاثمألا هل برضي ال لجو زع هللا نأ نم ًافنآ تركذ ام اوظحالي نأ نود

 قرفلا نكل «دحاو يأر يف ةيربجلا عم نوقتلي ةلزتعملاف «ءيش هلثمك سيل ىلاعتو

 عم يقتلي ال هنودجي يأرلا كلذ يف مهلقع نولمعي امنيح ةلزتعملا نأ :نيقيرفلا نيب

 ؟وه ام «هيلإ نونئمطبو هيلع نورقتسيف ةيربجلا امأ «هنم نورفيف «ةيهلإلا ةلادعلا

 ىقتلا ارش وأ ًاريخ ناك ءاوس «هيتأي لمع لك هيلع ردقم ناسنإلا نأب :ليق اذإ
 اذه يف ايقتلاف ءرشلا وأ ربخلا لعفي نأ ىلع ناسنإلل ربج هنأ ينعي اذه نأ :ناقيرفلا

 زع هلل ةمكح كانه قبي مل كلذك رمألا ناك ول :اولاق اورف ةلزتعملا نكل ءامهالك
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 ًاريخ ريخلا ىلع يزجي نأ :ًايناثو ءرشلا نع ىهنيو ريخلاب رمأي نأ يف ًالوأ لجو
 ريدقتلا :ةلزتعملا لوقي آران رشلا ىلعو ةئج ريخلا ىلع يزجي نأ ءًارش رشلا ىلعو
 نأ :مهيأر ىلع اولظ ةيربجلا ءردق ال :مهلوق ىلإ اورف ًاذإ ؛نايقتلي ال فيلكتلا عم

 .هيلع اولظو ءروبجم هنأ رشلا وأ ريخلا ناسنإلا ىلع ردق لجو زع هلل نوك ىنعم

 ةلزتعملا يف لطابلا :امهنم لك يف يذلا لطابلا دري نيقيرفلا نم لك ذخأف
 ؛لطاب ناميإ وهو ؛ربجلا تابثإو ردقلاب مهثبشت ةيربجلا يف لطابلا «ردقلل مهراكنإ

 لك نم باوصلا ذخؤي :هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيش لوقي امك رمألا كلذلو

 ؛قح هنأل ؛ردقلاب مهناميإ ةيربجلا نم ذخؤي ؛لالضلا مهل كرتيو نيقيرفلا نم

 ؛لطاب ربجلا نأ :مهلوق ةلزتعملا نم ذخؤيو «لطاب هنآل ؛ربجلاب لوقلا مهل كرتيو

 .ردقلاو ءاضقلل مهراكنإ مهيلع ركنيو

 نأ اودارأ مهنأ :ببسلاو ؛ًالطاب درو قحب كسمت نيقيرفلا نم لكف :دهاشلاف

 :مالسلا هيلع لاق ام ءردقي ءيش لكو :يهلإلا ريدقتلا ةيهلإلا ةفصلا هذه اودقعي

 يهلإلا فرصتلا اومهفي نأ اودارأ ««سيكلاو زجعلا ىتح «ردقب ءيش لك»

 اوعيطتسي مل مهنأل ؛ردقلا اوركنأ كئلوأ «لالضلا يف اوعقوف ةدودحملا مهلوقعب

 اوركنأ ءالؤهو «راتخم ناسنإلا نأب ناميإلا نيبو ردقلاب ناميإلا نيب اوقفوي نأ
 ردقلا نيبو ناسنإلا رايتخا نيب اوقفوي نأ اوعيطتسي مل مهنأل ؛ناسنإلا رايتخا

 .يهلإلا

 ءدح ىلإ هركفو هلقع لمعتسي نمؤملا نأ :مالكلا اذه نم دصقلا كلذلف

 لحي نأ عيطتسي ال وهف ؛ردقلا كلذ نمو «ةيهلإلا تافصلاب قلعتي اميف ةصاخبو

 هلقعل هعضخيو همهفي هنأ ثيحب «ردقلا ةديقع :حيحصلا ىنعملاب وأ ردقلا ةلكشم

 .ميلستلا نم دب الو ءلامجإ نم دب ال
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 يف انآ لوقأ امكو «ةيهدبلا رومألل راكنإ اذه ةيربجلا هركنأ يذلا رايتخالاف

 اذإو ؟ًاراتخم ملكتأ ينأب كشي يذلا نم :مكعم ملكتأ نآلا انآ «ثحبلا اذه لثم

 يرايتخاب ملكتأ انآ نذإ تمصأ «راتخم ريغ ملكتت تنآ :يل لاقو مهدحأ دناع

 هذه نوركتي اذامل :ةيهديلا قئاقحلل دحجو ةرباكم هذه يرايتخاب تمصأو

 ؟ةيهدبلا قئاقحلا

 .ةمكحو لدعو

 ردقم امهالك كاذو لتقلا اذهف هدمعلا لتقو أطخلا لتقل ًالثم برضأ انأو

 فيك نكلو ؛ًاليوحت الو ًاليوأت لبقيالو «كش الو ظوفحملا حوللا يف بوتكم

 ؟ردق فيك ؟بتك

 دوجو مدع أطخلا لتق عم ركذن كش الب أطخلا لتقو دمعلا لتق :لوقن امنيح

 ةغل يف مويلا نولوقي امك دمعلا لتق امأ «لتقلا دارأ ام هنكلو لتق «ةيرشبلا ةدارإلا

 نم نيعوتلا نيذهل ًالثم برضأ انأف طيطختو ميمصتو مزع قباس نع لتق :نوناقلا
 ةقيقدلا ةطخلا عضوو ءلبجلا سأر ىلع هيوذ نم لجر لتقل ططخ لجر :لتقلا

 دعص رخآ «هلتقف -لاقي امك- اهيف رمق ال ةليل يف لبجلا دعصف «هلتقو هب ردغلل

 اذه لوقي يذلا نمف ؛لتاق اذهو لتاق كاذ «لبجلا حفس ىلإ ًاليتق لصو ىثح

 .ردقم امهالك !؟اذهك

 انكو انل ءاطغلا فشكنا اذإف «ةمكحلا اهنمو ملعلا اهنم «ىرخآلا ةيهلإلا تافصلاب
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 نأ انفرع ةعقاولا تعقو نأ دعب نكل «نيلتقلا نيذه ةفص نع ًائيش ملعن ال لبق نم

 مدص مدقلا هب تلزف رخآلا امأ طيطختو ميمصتو ملع قباس نع لتق لوألا

 دمع لوألا لتقلا نأ رمألا فشكنا ءًاتيم جرحدتي صخشلا اذه بلقناف ًاصخش

 لوألا نأ لجو زع هللا بتك :ةيهلإلا ةباتكلا ليلحت نآلاف ءأطخ رخآلا لتقلاو

 ظوفحملا حوللا يف هبتكف «هرايتخاب لجرلا لتق ىلع مزعيسو ططخيو دمعتيس

 دصق ريغب لتقيس هنأب :بتك دقف رخآلا امأ منهج باذع هل رخداو دمع ًالتاق

 . منهج هيلع بتك ام كلذلو ؛هنم ةدارإ ريغبو

 هيلع قحتسي ال ام رخآلاو «باذعلا هيلع قحتسي ام لثمي لوألا رمألا :ًاذإ

 .باذعلا

 م( 1:21 "4 )۷۲۶٤/ "روللاو ىدهلا"

 ردقلل ةلزتعملا راكنإ بابسأ ضعب نايب باب 71
 ةايحلا فانئتسال لمعلا يف عرشلا مكح وهام :لئاسلا لوقي :لاؤس

 اهمهفي ثيداحأ كانه نأ :ًاملع ؟كلذ قيقحتل لثمألا ليبسلا ةفرعم عم .ةيمالسإلا

 وه امف .يدهملا ثيداحأ :يهو لمعلا اذه نع دوعقلا ينعت اهنأ ىلع ضعبلا

 ؟ًاريخ هللا مكازج كلذ يف مكيأر

 فقاومو «مالسلا هيلع يدهملا ثيداحأ لوح ةرم نم رثكأ انبتك دقل :باوجلا

 .فالتخالا دشأ كلذ يف نوفلتخم مهنإف «نامزلا اذهو رصعلا ءاملع

 ةنسلاو باتكلا نم ليلدلا هيلع ماق امب نوكسمتي نولازي ال نيذلا ءاملعلا امأ

 بير ال قح يدهملا جورخ نأب هلل دمحلاو نودقتعي نولازي ال مهف ؛ةحيحصلا

 هجورخ نم دبال رخآ ًاصخش كانه نأ ريكذتلا نم ةبسانملا هذهب دبال نكلو ءهيف
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 مالسلا هيلع ىسيع نإف مالسلاو ةالصلا هيلع ىسيع وهو يدهملا عم يقتليسو

 يف نايقتلي نيلجرلا ثيداحأ نم لك ناك نإو «يدهملا ثيداحأ نم ىوقأ هثيداحأ

 ىفخب ال امك يدهملا ثيداحأ نم حصأ مالسلا هيلع ىسيع ثيداحأ نأ الإ ةحصلا

 ثيداحأ نأ ثيدحلا لهأ نيب قفتملا نم هنأل ؛ثيدحلا نم ملعلا لهأ ىلع كلذ

 دجوي مالسلاو ةالصلا هيلع يدهملا ثيداحأ ءنيقيلا ماع تغلب ؛ةرتاوتم ىسيع

 لوصولا ينمهي ال انأو ؟ال مأ ةبترملا هذه تغلب له ءاملعلا ضعب نيب فالخ كانه

 ىلإ تلصو ًاضيأ يدهملا ثيداحأ نإ :يأ اهيلإ ليمأ تنكأ نإو «ةبترملا هذه ىلإ
 نأو :ةحيحص يدهملا ثيداحأ نأ ملعي نأ ملسملا يفكي نكلو ءةبترملا هذه

 ىسيع لوزنيو «يدهملا جورخب داقتعالا فلس نع ًافلخ اوثراوت نيملسملا ءاملع

 .مالسلا امهيلع

 نآل ؛ىسيع ركذي نأ ىلوألا ناكو «يدهملا ركذ لاؤسلا نأل اذه تلق :ًاذإ

 ىسيع ثيداحأل قرطتلا باب يل حتف لاؤسلا اذه كلذلف «ىوقأ ىسيع ثيداحأ

 .مالسلاو ةالصلا هيلع

 .اهيف جوعال قح ةديقعلا هذه نإ :ائلق

 حيحصتب قلعتم اهنم ناك ام وأ :ثيداحألا حيحصتب قلعتم اهتم ناك ام ًوس

 جورخ نوركني رضاحلا رصعلا ءاملع نم ريثكف «ثيداحآلا ىلع ةينبملا دئاقعلا

 .مالسلاو ةالصلا هيلع ىسيع لوزن :ًاضيأ اوركنأف مهضعب الغ لب يدهملا

 ًاباوج هميدقت نم دون ام رادقمب الإ ةلأسملا هذه يف ليصفتب ضوخلا ديرأ ال

 .لاؤسلا اذه نع
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 نوؤكتي نيملسملا ةماعاودجو «حالصإلا نوعدي نيذلا نيرصاعملا نم ريثك

 ةدئاف يف ام :نولوقي مالسإلل لمعلا كرت يف :حضوأ ةرابعبو ؛يمالسإلا لمعلا يف

 نم ريثك دقتعي اذكه «مالسلا هيلع ىسيع لزني وأ يدهملا جرخي امنيح الإ لمعلل

 الو هنأل ؛اهيف عقي نأ ملسملل زوجي ال يتلا سأيلا ةبترم ىلإ اولصو :يأ سانلا

 نآرقلا يف *4َنوُرِفاَكلا ُمْوَقَلا الإ هللا حْوَر ْنِم ُسَكِيأل هَل هلا حْوَر نم اوسي

 .ميركلا

 «نيملسملا ريهامج ىلع ًارطيسم سأيلا اذه نيحلصملا ضعب دجو املف
 نأ اوئظف «يدهملا جورخو ىسيع لوزنب مهناميإ وه سأيلا اذه ببس نأ اودجو

 ةعامج اي :سانلل لوقي نأب نيتحيحصلا نيتديقعلا نيتاه راكنإب نوكي حالصإلا
 نوئطخم مهو نيقيلا قيرطلاب ةتباث يه ام مالسلا هيلع ىسيع لوزن ةديقعف اولمعا

 كلذك ءةحيحص ريغ يهو ةيعيش ةديقع اذه يدهملا جورخ نإف اولمعا أطخلا دشأ

 ضعب يف ىنعملا اذه نم ًائيش انيتكو ًاراركتو ًارارم انلقف :نوئطخم كلذ يف مه
 راكنإ يف جاهنملا اذه ىلعو «لاونملا اذه ىلع حالصإلا نوكي ال :انلق تافلؤملا

 هيلع رارمتسالا جهنملا اذه نأل ؛ةديقع نم اهيلع ينب امو ةحيحصلا ثيداحألا

 وه ام اوركنأ ةلزتعملا نأل ؛كلذ ءًاميدق يضاملا لازتعالا ىلإ هباحصأب يدؤيس

 ,ردقلا اوركنأ ؟هوركنأ يذلا ام يدهملاو «مالسلا هيلع ىسيع ةديقع نم رطخأ

 نوملعت امك ةديقع يهو ؛ةنسلاو باتكلا يف تباث ردقلا نأ عم ردقال :اولاقف

 ال :ةلزتعملا تلاق هرشو هريخ ردقلابو هلسرو هبتكو هتكئالمو هللاب نمؤت نأ :ًاعيمج

 اوسيل ًارافك اوسيل لاحلا ةعيبطب مهو ةلزتعملا لمح يذلا ام انسرد اذإ نحنف ردق

 ؛نولاض نوملسم مهنإ :مهنع لوقن نأ عيطتسن ام لك مالسإلا نيد نع نيدترم

 يف رسلا انسرد اذإ اننكل يهلإلا ردقلل مهراكنإ :اهنم ةيعرش قئاقح اوركنأ مهنأل



 جورخ ةديقعل مويلا نيرصاعملا ضعب راكنإك هاندجو يهلإلا ردقلل مهراكنإ

 نم اومهف نيملسملا نم ًاريثك نأ اودجو ؟فيك مالسلا هيلع ىسيع لوزنو يدهملا

 هتيصعم يف وأ «هلل هتعاط يف ًاريخم سيل ناسنإلا نأو «ربجلا ينعت اهنأ ردقلا ةديقع

 لقعلا ىضتقم كلذو ةنسلاو باتكلا يف ًاصوصن اودجو كش الب مهو ءهايإ

 .ناعمتجي ال نادض فيلكتو ربج ناسنإلا يف عمتجي ال هنأ :ميلسلا حيحصلا

 زع انبر نأ نكمي الف ءربجلا ردقلا ىنعم ناك اذإ :ًاذإ :اولاقف اورظن ةلزتعملاف

 ةديقع ةديقعلا هذه :ًاذإ :هبذعي ؟اذام نيدعبو ؛هيصاعم ىلع ناسنإلا ربجي لجو

 .ةلطاب

 عم يقتلن امك ةلطاب ةديقع ربجلا نأب :مهلوق يف ةلزتعملا عم يقتلن نحن

 لمعلا مدعو «ىسيع لوزنو يدهملا جورخ ىلع لاكتالا نأب نيحلصملا كئلوأ

 ةلزتعملا كئلوأ عم الو «ءالؤه عم ال يقتلن ال اننكلو ءةلطاب ةديقع :ًاضيأ مالسإلل

 ثيداحألاب اهضعبو :ةئسلاو باتكلاب اهضعب تتبث ةحيحص دئاقع نم اوركنأ اميف
 .ةرتاوتملا ةحيحصلا

 لب ؛ثيداحألا اولوأت امك ردقلا ىلع صنت يتلا تايآلا اولوأت ةلزتعملاف

 يهلإلا ردقلا راكنإ وهو ردقلا يف اوعقوف ءاهليوأت مهعسياال امنيح اهضعب اوركنأو

 .انركذ امك ةنسلا يفو نآرقلا يف تبث يذلا

 دعس اياذكه ام :مويلا نيحلصملا ءالؤهل لوقن امك ةلزتعملل نحن لوقنف

 قئاقح راكنإب حالصإلا نوكي ال حالصإلا نوكي ةعامج اياذكه ام «لبإلا دروت

 صوصنلا كلتب حيحصلا مهفلا نيملسملا ميهفتب حالصإلا نوكي امنإو «ةيعرش

 لوزن تابثإ ىلع ًامئاق اهنم ناك ام وأ ءردقلا تابثإ ىلع ًامئاق اهنم ناك ام ًءاوس
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 .مالسلا امهيلع يدهملا جورخو ىسيع

 اليل مهوعدي وهو ءةنس نيرشعو ثالث هموق يف ثكمؤ## يبنلا نإ :لوقتف

 .ةرونملا ةنيدملاب ةيمالسإلا ةفالخلل ةاونلا عضي نأ عاطتسا ىتح ًاراهن

 ىسيع وأ يدهملا نم هئيجمب انرّثُب ام رظننن الآ نيملسملا رشعم انيلع نحنف
 نيملسملا نم تاعامج كانه نأ :ًامامت نحن رعشن نآلا عقاولا نآل ؛لمعن نأ انيلع

 ءادعأ مهب دهاجيو مهيديأب لخأي ًادئاق نورظتني مه يمالسإلا ملاعلا يف نوقرفتم

 ؛دئاقلا حلصملا ناسنإلا اذه مهصقني مهف «ناكم لك يفو ؛نامز لك يف مالسإلا

 ذخأو «ىسيع وأ يدهملا :وهو «هب رشبملا اذه ءاج اذإ :نآلا يعم اوروصت نكل

 «يمالسإلا ملاعلا يف نوقرفتملا نوحلصملا مويلا لعفي امك نيملسملا نيب حلصي

 ةايح هبشت ةايح هل ناك نإ الإ هتايح يضقنتس ؟هذه حالصإلا ةيلمع يف لظيس مكف

 مهميهفت نيملسملا حالصإ يف هتايح يضقنتس «هب رشبن مل اذهو «مالسلا هيلع حون

 .[عاطقنا ....] مالسإلاب لمعلا ىلع مهلمحو «حيحصلا مالسإلا

 بابكنالا :وه يمالسإلا ملاعلا ةفآ نم نأ :ًانيقي ملعي نحن :ًالثم لوقن

 .ايندلا ىلع

 ليحلا ىندأب ابرلا نم لجو زع هللا مرح ام بايحتسا :بايكنإلا اذه راثآ نمو

 وأ يدهملا جرخ اذإ نكمي سانلا ءالؤه لثمبأ «تامرحملا نم كلذ ريغ نع ًالضف

 ىلع :ًاذإ ؛ال :باوجلا ؟رافكلا مهب وأ رافكلا هب دهاجي نأ مالسلا هيلع ىسيع لزن

 ًاحيحص ًامهف ًالوأ مالسإلا مهفب اولمعي نأ مالسإلا دالب لك يف ةفاك نيملسملا

 وأ يدهملا ءاج اذإ ىتح ءًايناث مهيرارذو مهيلهأ يفو مهسفنأ تاوذ يف هوقبطي نأو

 .ليوطلا نمزلا اذه هدسفأ ام حالصإ ىلإ ةجاحب اوسيل موقلا دجو ىسيع لزن

 201:55: /518) "رونلاو ىدهلا "



 ةيربجلا أطخ ببس نايب باب 1

 باب ردقلاو ءاضقلا باوبأ يف ةيردقلاو

 :[مامإلا لاق]

 ءردقلاو ءاضقلاب ناميإلا يف مهولغ نم ةيربجلا دنع تأشن ... ريجلا ةديقع

 «ريجلا ةديقعلا هذه نم اومزلتساف ءأئطاخ ًامهف ةديقعلا هذهل مهمهف وأ اهمهفو

 :مهراعشأ ضعب يف ءاج امك هنأ مهمعز يف همزالب اولاقف

 ءاملاب لتبت نأ كايإ كايإ هل لاق مث ًافوتكم ميلا يف هاقلأ

 ءاضقلاب ناميإلا نم ؟ةيريحلا تءاج نيأ نمف :ةيربجلا ةديقع روصياذهف

 ال :اولاق ةلزتعملا :وهو رخآلا قيرفلا أطخلا اذه جلاعف «ىطاخلا مهفلا عم ردقلاو

 ءردق ال :ًاذإ ؛ردقلا وهو ناميإلا نم هيلع اوئكنا امب الإ ريجلا لاطبإ ىلإ انل ليبس

 تناك يتلاب ينوادو :ساون يبأ بهذم ىلع امهالكو «ضيقن نيفرط ىلع امهالك

 بهذملا اذه ىلع جّلاعتف اهمهف ءاسي دئاقعلا نم ًاريثك نأ ىرأ انأو ءءادلا يه

 ؛نيروهشملا ءاملعلا رابك نم ريثك اذه لثم يف عقي دقو ؛قحلا نع فرحنملا

 ةحيحصلا ةديقعلا مهف ةصاخلا ضعب امبرو ةماعلا ةءاسإ كلذ يف مهعفدي

 .ةحيحصلا ةديقعلا برضب مهفلا ءوس نوبرضيف

 نع فلخلا اهثراوت يتلا ةحيحصلا دئاقعلا نم نأ نوملعت مكنأ كشال

 ناميإلا هعم نرتقيو «نامزلا رخآ يف مالسلا هيلع ىسيع لوزتب ناميإلا :فلسلا

 .معن «يدهملا جورخب

 ةجلاعم ربجلا ةلزتعملا تجلاع فيكف ؛ردقلا نع ةلأسملا لصأ ىلإ دوعن

 لب ءربجلا بجوتسي ال ًامهف يهلإلا ردقلا اومهفي نأ اوعيطتسي مل امل كلذو ةئيس
O gf TTوب  



 هنم مزل امو لطاب ريجلاو ءربجلا مزلتسي هنأب ؛ردقلل مهمهف يف نييريجلا اوكراش مه

 ربجلا ةبراحمب ةلزتعملا لاحلا ةعيبطب ينعأ ةليسو اودجي مل :ًاذإو «لطاب وهف لطاب
 نونمؤم مهف ًالالض اوناك نإو نوعيطتسي ام كشال مهو ءردقلا ةديقع سفنب الإ

 ميركلا نآرقلا يف روكذم ظفلك ردقلا اوركني نأ نوعيطتسي ال «لجو زع هللا باتكب

 اذكهو مهنكل ؛نيدلا نم اوجرخ الإو كلذ اوركني نأ نوعيطتسي ال ةيآ ام ريغ يف

 ظافلأب نونمؤي مهنأ ةنسلاو باتكلا نع اوفرحنا نيذلا ةلاضلا قرفلا لك نأش

 امب ردقلا اولوأت مهنكلو ؛ردقلا [اوركتأ] امف ءاهيناعمب نونمؤي الو «باتكلا

 :ًالثم مهف ءةيهلإلا تافصلاب ةقلعتملا تايآلا نم ريثك يف نولعفي امك ملعلا يواسي

 لوق لثم نوملعي مهو «رصبلاو عمسلا ةفص هل ىلاعتو كرابت هللا نوكي نأ نوركني

 مهف (١١1:ىروشلا)ُريِصَبلا ٌميِحَّسلا َوْهَو ءىس ِهِلْثِمَك سيل هيزدتلا ةبآ نيملاعلا بر

 يتلا اهتاذ ةقيرطلاب الإ ريصبو عيمس هنأ نيتفصلا نيتاه اوركني نأ نوعيطتسي ال
 :ينعي ريصبلا عيمسلا :اولاقف ليطعتلا وه لب ليوأتلا :وهو الأ ردقلا اهيف اوركنأ

 .ميلعلا

 ةفص ملعلا مكافخي ال امك هنأ عم .ملعلا ؟اذام ىنعمب ردقلا اولوأ كلذكف

 هذه نيب اوطلخ مهف ءلاعفألا تافص نم معن ءلعف ةفصف يهلإلا ريدقتلا امأ ءةيتاذ

 مهباصأ نكلو «ريجلا اوبرضيل ؟طلخلا اذه اذامل ةيلمعلا ةفصلا نيبو ةيتاذلا ةفصلا

 ...بارزملا تحت اوراص رطملا تحت اوناك :دالبلا ضعب يف لثملا لوقي امك

 :لوقي - نوملعت امك - ميدقلا يبرعلا رعاشلاو

 لبإلا دروت دعس اياذكه ام لمتشم دعسو دعس اهدروأ

 هللا باتك نم ةقتشملاو اهلك ةيهلإلا تافصلا نيب عمجلا [بحي] :يأ

 ۷ 1 ا



 ىلع اهضعب راكنإ وأ ءضعبي اهضعب برض زوجي الو هللا لوسر ثيداحأو

 .ضعبلا باسح

 :ةبسانملا هذه يف هللا همحر ميقلا نبا لاق ام نسحأ ام

 هيومتلاب سيل باحصلا لاق 2 هلوسرلاق هلا لاق معلا

 هيقف يأر نيبو لوسرلا نيب ةهافس فالخلل كبصن ملعلا ام

 هيبشتلاو ليطعتلا نم ًارذح اهيفنو تافصلا دحج الوالك

 دارأ ام ىلع ناميإلا وه امنإو ءهيبشت الو ليطعت ال لداعلا فقوملا وه اذهو

 .ةيهلإلا تافصلا تيثث يتلا مالسلا هيلع لوسرلا ثيداحأو ةيآلا هذهب لجو زع هللا

 نأ نوديري امنيح ءاملعلا نم ًاريثك نأ هيلإ تيهتنا تنك ام ىلإ دوعأ :دهاشلاف

 نوجلاعي امنإ :ًاثيدحو ًاميدق ريهامجلا تباصأ يتلا تافارحنالا ضعب اوجلاعي

 هيلع ىسيع لوزن ةديقع ًالثم كلذ ىلع تبرضو ؛هنم رطخأب وأ هلثم فارحناب
 .مالسلا

 اضر ديشر ديسلاب تعفتنا ينأ ملعلا بلط يف تأشن امنيح يننأ ًاديج ركذأ انآ

 هب يل حيف يذلا حاتفملا نكي مل هنأ دقتعأ لب «ًريثك ًاعافتنا ةصاخ رانملا هتلجمبو

 .معن يأ ؛ةلجملا هذه الإ فلسلا ةقي

 امم ريثك وأ ليلق يف فرحنا هنأ :هتالاقم نم دعب اميف ريثك يف تدجو نكل

 ةينايداقلاب نومسي نمب يلتبا ناك هنأ :كلذ يف ببسلاو ءةنسلا هب تءاج

 ؟مهنوفرعت

 ؟ةينايداقلا ءال ؤه :ةلخادم

YY 2 



 .نييدمحألاب مهسفنأ نومسي نيذلا ةينايداقلا معن :خيشلا

 .ينايداقلا دمحأ مالغ مالغلا :خيشلا

 .معت :ةلخادم

 ةبسنلا هذه نم نورفي :مهو ةينايداقلاب ةنسلا لهأ دنع نوفورعم مهف :خيشلا

 نم رارفلاب ثيبخ فده مهلوءنويدمحأ نحت :نولوقي مهف ةيدمحألا ةبسنلا ىلإ

 اهنم جرخ يتلا ةدلبلا ىلإ ةبسن يه امنإ ىلوألا ةبسنلا نأل ؛هذه ىلإ ةبسنلا كلت

 .نايداق يهو ينايداقلا دمحأ مالغلا اذه باذكلا مهيبن

 سيل وهف ءدمحأ مداخ :هريسفت ةيدنهلا ةغللا يف بولسأ اذهو دمحأ مالغ «مالغ

 هذه لثم مهل مجاعألاو مالسلاو ةالصلا هيلع انيبن :وه دمحأب دوصقملاو

 .مالسلا هيلع لوسرلل مهباستناب ًاراختفا تابسنلا

 ةوبنلا ىعدا مث «ةيودهملا ىعدا امل هنكلو لجرلا فرع اذكه دمحأ مالغف

 ىلع ًارج اهرج ةنسلاو باتكلا نم ةيعرشلا صوصنلا ضعب هسفن ىلع لمحف
 نم (":فصلا»4ُدَمْحَأ ُهُمْسا يِدْعَب ْنِم أي ٍلوُسَرب ارب :ىلاعت هلوق :لثم هسفن
 رج هل حصي ىتح كلذ ىلع ًٌءائبو ءاذه مهدمحأ وه ءال دمحم وه !؟دمحأ اذه

 ينأل ؛ًايصخش هتسرد اذه انآ «هتافلؤم يف همسا َرَّغ هتاذ ىلع اهلمحو ةيآلا هذه

 .ةليوط نينس قشمدب ةينايداقلا ةلداجمب تيلتبا

 نبدمحأ مداخ :يأ دمحأ مالغازريم هتافلؤم يف همسا بتكي ناك وهف

 يا



 للضي يكل ؛دمحأ :لاقف دمحأ مالغ از ريم فذحف «بلطملا دبع نب هللا دبع

 ةمحر ثوعبملا يبتلا دمحم امأ :ءدمحأ يمسا انأو انآ ينينعت ةيآلا هذه نأ سانلا

 .معن يأ «هب نيللضملا مهوأ اذكه ؛دمحأ همسا سيلو دمحم :همسا نيملاعلل

 اوسيل نويدمحأ مهنأب ملاعلل نونيبي مهل مهخيش لالضإل ًامامتإ وهف كلذلو

 .باذكلا اذه سب دمحأل امنإو :بلطملا دبع نبا اذه هللا دبع نب دمحأل نيبستنم

 مولعم وه ام نوركني مهنأل ؛لالضلا يف ًاقارغإ دشأو لب :ةلزتعملاك ءالؤه

 ىفخي الو ينعم سيلو أظفل نكلو باتكلا لكب نونمؤي «ةرورضلاب نيدلا نم
 ًادوصقم سيل يهلإلا مالكلا نع ًالضف مالكلا لك يف ظفللا نأ ملعلا لهأ ىلع

 ةدئافلا امف «يناعملا بلاوق ظافلألا :لاقي امكو «يناعملل ةليسو وه امنإو «هتاذب

 ةلص ال ىنعم هلالض نم اهل جرختساو اهيلع رادو فل مث ام ةيآب ءام ٌنمؤم نمآ اذإ
 مل نيذلا نآرقلا عم مهنأش ةلاضلا قرفلا لك اذكه «ينآرقلا ظفللاب ىنعملا اذهل

 .نآرقلاب نمؤنو نوملسم مهنأ نوعدي نولازي ال امنإو ؛مالسإلا نع جورخلا اونلعي

 ءهصوصن نم ريثك يف نآرقلا ظافلأب نونمؤي مهلاثم اذكه نوينايداقلا

 ميركلا نآرقلا يف كلذ انبر ىكح امك هعضاوم دعب نم ملكلا نوفرحي مهنكلو

 .دوهيلا نع

 مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم دعب حوتفم ةوبنلا باب نأب :ًالثم نودقتعي مه

 مقاس هلا لور ْنِكَلَو# :نآرقلا يف ىلاعتو كرابت هلوق لشم مغر ىلع
 ١ .(٠٠:بازحألا)€ َنّيبَتلا

 ءردقلا ةلزتعملا تركنأ امك نوركني مهنكل ؛نييبنلا متاخ هنأ نوركني ال مه

 ىنعم سيل نييبنلا متاخ :نولوقي مهف كلذ وحنو ةيهلإلا تافصلا اوركنأو

 مسد



 نم مهفقوم اذه مهتنيز وهف ءعبصألا يف متاخلاك نييبنلا متاخ امنإو مهرخآ

 ةالصلا هيلع دمحم دعب يبن ال هنأ يف :ةرتاوتملا ثيداحألا نم مهفقوم ام «نآرقلا

 هوفسن اوعيطتسي ملامو «نآرقلا اوفرح امك هوفرح هليوأت اوعاطتسا ام ؟مالسلاو

 .نآرقلل فلاخم اذه :اولاقف ًافسن

 ةبطاخم :ثيدح مالسلا هيلع هدعب يبن ال نأ تيثت يتلا ثيداحألا رهشأ نم

 ىكبو ءةنيدملا يف ًايلع كرتو ؛ًايزاغ كوبت ىلإ رفاس امنيح يلعل ةا لوسرلا

 .«يدعب يبن

 « ىعم :يأ (يدعب يبنال» ًاديج هومتمهف ام نکل ؛:حيحص ثيدح اذه :اولاق

 نم ملكلا نوفرحي فيك ينعي رخآ لاثم اذهو ءاذه «يبن يف هدعب :ينعي هدعب امأ

 .معن :خيشلا

 .ًادبأ ايش ديفي ام لقع نودب ءاكذ هنكل «ءاكذ هيإ :خيشلا

 .ًالالض مهلعجي ءاكذ :ةلخادم

 :نيكرشملا رافكلا نع ميركلا نآرقلا يف لجو زع انبر ىكح كلذلو :خيشلا
 .(١٠:كلملا)#ر يِعَّسلا ِباَحْصُأ يف نك اَم ُلِقْعَت وأ ٌعَمْسَت انك ْوَل اوُناَقَول رەپ هع 5 5

 )١( مقر) "يراخبلا حيحص" 5١54(: مقر) ملسمو 8500٠(.
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 :ينعي ءًادج ليوط دارطتسالا تلعج انأ :ءيش لقعلاو ءيش ءاكذلا كلذل

 ضعب هنم تيأر نکل «هنم تدفتسا يننآو ءاضر ديشر ديسلا نع ملكتأ تنك

 مهيواعد نم نوعدي نوينايداقلاو «ةينايداقلا ىلع هدر ببسب :اهنم تافارحنالا

 ًاضيأ اذهو «ثيدحلا يف هب رشبملا ىسيع وه ينايداقلا دمحأ مالغ ازريم نأ ةلطابلا

 سيل معن "ادع ًامكح میرم نبا ىسيع مكيف نلزنيلا ؛ةلطابلا مهليوآت نم
 وه نم نارودو فل «ىسيع ليثم هريدقت فوذحم فاضملا امنإو ءىسيع دوصقملا

 هنأ رعش هنأك هللا همحر اضر ديشر ديسلاف «ينايداقلا دمحأ مالغ ازريم ؟ليثملا اذه

 ثيداحأ يف كيكشتلاب الإ ةرهاق ةغماد ةجح مهيلع ةجحلا ميقي نأ عاطتسا ام

 ال ةينايداقلاب رثأتملا روهمجلا صلقي ؟اذام لجأ نم مالسلا هيلع ىسيع لوزن

 .يدهم الو ىسيع

 :هملعو هلضف عم هيلإ ةبسنلاب انلق كلذل

 لبإلا دروت دعس اياذكه ام لمتشم دعسو دعس اهدروأ

 هذه لك يف ليبسلا نأ :بتكلاو تافلؤملا نم تبتك ام ضعب يف تبتك انأو

 صوصتنلا مهف وه امنإو «ليطعتلا وخأ وه يذلا ليوأتلا وه سيل اهاوسو ةلثمألا

 .يباجيإ وأ يبلس فارحنا يف اوعقي ال ىتح نيملسملا نم ًاديج ًامهف

 تدجو موي نم عقاولا يف لكاشملا ةلكشم يهو ردقلا ةلأسم ىلإ دوعن

 .مويلا ىلإ ةلزتعملا

 ءرفكلاو ناميإلا ناسنإلا ىلع ردق لجو زع هللا نإ :انلق اذإ :نولوقي ةلزتعملا

 )١( مقر) "يراخبلا حيحص" 754(.
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 جرخملا ام :ًاذإ !ًاعفن الو ًارض هسفنل كلمي ال روبجم هنأ هانعم اذهف رشلاو ريخلاو

 يذلا ىنعملاب اهلوؤن ؟ردقلا تتبثأ يتلا تايآلا يف لوقت اذام :ًاذإ ردق ال ؟مهدنع

 نينمؤملا لك نيب قرف ال هنأل ؛راكنإلا اذه نم ًائيش اودافتسا ام نكل «ملعلا :هتعمس

 ردقلاب ًاضيأ نونمؤي نيذلا نينمؤملا رثكأ نيبو «يهلإلا ملعلاب نونمؤي نيذلا
 ةديقع :نيتديقعلا نيب قرف ال ةلزتعملا اهدروأ يتلا ةلكشملا ثيح نم يهلإلا

 ةلكشملا ثيح نم قرف ال يهلإلا ردقلاب ناميإلاو يلزألا يهلإلا ملعلاب ناميإلا

 رشلاو ريخلاو رفكلاو ناميإلا بتكو َرَّدَق هللا نإ انلق اذإ :اولاق ؟ةلكشملا يه ام

 .ربجلا ائمزل

 قفو هنأ يهلإلا ردقلاب نينمؤملا لك دنع بير الو كشال :نحن لوقن كلذك

 مامإلا كلذ حرش امك ةددعتملا اهلحارم ىلع ةيهلإلا ةباتكلا كلذك «يهلإلا ملعلا

 .ليلعتلاو ةمكحلا ؟اذام ىمسملا ميظعلا هباتك يف ميقلا نبا

 ليلغل

 .تنسحأ معن «'''ليلغلا ءافش :خيشلا

 دلولاو يتلا ةريخألاو ىلوألا ةباتكلا ءةباتكلا هذه لك ةباتكلل لحارم كانهف

 .يهلإلا ملعلا ؟اذام قفو ىلع لاحلا ةعيبطب همأ نطب يف

 ام انناهذأ نم نآلا انفذح :ىنعمب ًامئاق لازي ال هودروأ يذلا لاكشإلا :ًاذإف

 .ًاتقؤم ةحفص هنع انيوط يهلإلا ردقلا :وهو مهدئاقع نم مه هوفذح

 ءانعم نوقفتي مه وأ ملعلا ىلع كانه مهعم قفتن نأو «ةيهلإلا ةباتكلا كلذك

 .ةلمهملا نيعلاب ««ليلعلا ءافشا باوصلاو ءاذك )١(

 و يس



 !؟يهلإلا ملعلا ريغتي نأ نكمي له رفكيس ًانالف نأ يهلإلا ملعلا يف قبس .بيط

 .ال ًاعبط

 .ريغتي ال :ةلخادم

 .ال !؟ريختت ةيهلإلا ةباتكلا .بيط :خيشلا

 ؟حضاو ردق ال :مكلوق نم هومتدغتسا يذلا امف .ال ؟ريغتي يهلإلا ردقلا

 .معن :ةلخادم

 كلذ ليوأتو ردقلاو ةباتكلاو ملعلا نم ءاج ام لكب ناميإلا بجي :ًاذإ :خيشلا

 .ىرخألا ةلدآلا عم قفتي امب

 :ًاذإف ريغتي ال ردقلا ناك اذإ هنأ ةجحب ردقلا مهراكنإ نم ًائيش اودافتسا امف

 يهلإلا ملعلا :نولوقيس ؟ريغتي يهلإلا ملعلا له :مهل لوقن ًاروبجم فلكملا راص

 .ريغتي ام

 .ريغتي ال :ةلخادم

 ملعلا يف قبس له :ًاذإ «ريغتي ال هنأ :مهباوج نم نوكيسف .معن :خيشلا

 ال :ًاذإ ًاملع ءيش لكب طاحأ هنأ :مهلوق نمف !؟يقش ًانالف ,ديعس ًانالف نأ يهلإلا

 .يلدج هللاو يإ :ةلخادم

 يف وأ يهلإلا ملعلا يف قبس ام :رخآ باوج يدنع نكل «قح هنكل :خيشلا

 رمألا ناك اذإو :ةرعش ديق فلتخي ال عقيس ام قفاوي كش الب وه يهلإلا ردقلا



 لمشي باوج ؛ةيربجلا مهموصخو ةلزتعملا نيقيرفلا نم لك ىلع درن نحنف كلذك
 نأ يف انعم مهنإ «ةلزتعملا هجاتحي ال ليصفتب ةيربجلا ىلع دوعن مث ءًاعم نيقيرفلا

 نيفلكملا عقاو نم ملعن نحنو «ةيلجلا اهقئاقح ىلع عئاقولا فرعي يهلإلا ملعلا

 .ًاضيأ نوروبجم مهامو ةرورض نوراتخم مه ام اهيف مهتايحو مهلامعأ نأ

 سيل يذلا هللا قلخ نم هنأل ؛هيف نوروبجم بلقلا لمع «بلقلا لمعب أدبن
 .اهبحاص ةتامإب ةكرحلا هذه لطع لجو زع هللا ءاش اذإ كلذلو ءةربخ هيف رشبلل

 ىلإ ...وو ًاليحن ًاديلب ريصق رخآو ًاليوط سانلا نم ديز نوک يف لوقن كلذك

 .كلانه ام رخآ

 َناَحْبش ةا مك ناگ ام او ءاي ام قات كرو :ىلاعت هلوق قدصي انه
 .(58:صصقلا)# نوک رش اَنَع ّلاَعََو هللا

 كانه ءةيوازلا هذه نم روبجملا ناسنإلا اذهب قلعتت ىرخأ رومأ كانه نكل

 نوملكتت ًانايحأو نوغصت متنأو «ملكتأ انآ نآلاف «هرايتخاب هنم ردصت ىرخأ رومأ

 رشعم متنأ ءًافنآ انلق رخآ باطخ مهل ةيربجلا ةلزتعملا رشعم اي متنأ له ءانعم ًاضيأ

 نم نوكيس ؟نوربجم مآ نوراتخم مالكلا اذه يف نآلا نحن ائنأ نولوقت ةلزتعملا

 مآ نوراتخم :ىرخألا ةلثمألا وأ ىلوألا لاحلا يف بيط «نوراتخم :مهلوق

 ءريصق رخآو ليوط ناسنإ اذهو «بلقلا تاكرح نوك يف :ينعي ؟نوروبجم

 اولوقي نأ نوعيطتسي ام ؟نوروبجم مأ نوراتخم هرخآ ىلإ دوسأو رمسأو ضيبأو

 .نوراتخم

 هللا ملع يف قبس ؛لجو زع هللا ملع يف قبس هيتروصب هيمسقب عقاولا اذه :ًاذإ

 .لجو زع



 .نيتروصلا امهلمشي ملعلا

 ردقلا نأ انلق اننأل ؛ًاضيأ امهلمشي ردقلا ءردقلا نم متركنأ ام ىلإ نآلا لزنن

 ىلع عقاولا فشتكي هنأ ثيح نم امهنيب فالتخا يف امف «يهلإلا ملعلا قفو يهلإلا

 قباطم ردقلا ةيثيحلا هذه نمف «هعوقو لبق هتقيقح ىلع عقاولا نافشتكي هتقيقح

 .يهلإلا ملعلل ؟اذامل

 ينآل ؛هنع لأسأ ال انأف لوألا مسقلا نم هللا هردق ام ناك اذإ لاكشإلا نيأ :ًاذإ

 ال نكل ءًالثم هترشب داوسب ضيبألا ريعي دق محاف دوسأ دحاو نوك ءيل ةدارإ ال

 .هنود نم نيذلا قل اذام ىنورأف هللا قلخ اذه هنأل ؛ريعي

 .رخآلا مسقلا نم هنأل ؟اذامل ريعأ تمتش وأ تفرحنا اذإ انآ نكل

 ؟ينعي ةدارإ يف :ةلخادم

 ردقلاو ءردقلا مكراكنإ يف لاكشإلا وه ام :ًاذإف ؛ةدارإ يف معن :خيشلا

 !؟هيمسقب عقاولا فشتكي

 موهفم وهو ًاقالطإ هيف لدج ال حضاو هنأل ؛لوألا مسقلا انبرض ًافنآ نحن

 ىمر ناسنإ :انحراوج نم ردصت يتلا نحن انلامعأ يف ًالثم برضن نآلا

 .أطخ لتق :ةلخادم

 .ناسنإب ؟اذام لعفب نکل ءأطخ لتق :خيشلا

 .معن يأ :ةلخادم



 .لوألا مسقلا وه امك ةرشابم هلإلا لعف سيل :خيشلا

 .معت يأ :ةلخادم

 اذه يهلإلا ملعلا يف قبس ؛ردقم ةلزتعملل لوقأ ال ًاوفع أ ردقم اذه :خيشلا

 ؟ال الر لمع هنأ

 .قبس :ةلخادم

 هنأل ؛ةرخآلا يف هذخاؤي نل هنأ يهلإلا لدعلا نم ناك كلذلو :خيشلا

 لجس يهلإلا ردقلا يهلإلا ردقلاب نينمؤملا نحن :لوقن نحن كلذك .بيط
 :لوقتف رخآ ناسنإ نكل ينذخاؤي ام كلذلو ًأطخ لدقلا اذه ءأطخلا اذه هيلع

 وأ ةيقدنبلاب هامرف هلتقل أيهتو «هل ًامصخ دصرت اهيف رمق ال ةليل يفو ءرخآ ناسنإ

 ؟كاذو اذه يوتسي له «هرجنخب هنعط

 .ال :ةلخادم

 .دمعتم اذه :ةلخادم

 لكب طاحأ هنأل كش الب يهلإلا ملعلا يف اتقبس ناتروصلا امهالك :خيشلا

 حوللا يف لجس يهلإلا ملعلا اذه نوكي نأ ةلزتعم اي عناملا امف ءاملع ءيش

 ال ًاربج ناك نإ هتقيقح ىلع عقاولاب طيحي :ًاذإ ردقلاف ءًاردق ناكف ظوفحملا



 حضاو ؟ردقلاب لوقلا نم نوشخت اذاملف :ةذخاؤم انهف ًارايتخا ناك نإو «ةذخاؤم

 .ردقلاب ناميإلاب مزلم باوجلا اذه «باوجلا اذه

 «باوجلا كاذل دكؤم اذهو ىلدج باوج كاذ نكل ءلوألا باوجلا كلذك

 ىسيع لوزن ةيضق :اهنم ةحيحصلا ةيمالسإلا دئاقعلا لك جلاعت نأ بجي اذه ىلع

 اذه نحن انيقتسا هنمو هللا همحر اضر ديشر ديسلا ىلع رمآلا لكشأ مالسلا هيلع

 «هلاثمأو توتلشك رهزألا ءاملع نم ريثك ىلع لكشأو «يثيدحلاو يفلسلا جهنملا

 نم ًاريثك نأل :اولاق ؟اذامل نامزلا رخآ يف مالسلا هيلع ىسيع لوزن ةديقع اوركنأ

 ةيودهملا اوعدا مهنم ريثك ينايداقلا دمحأ مالغ اذهو «ةيوسيعلا اوعدا سانلا

 ةلطابلا تاوعدلا هذه بابل ًأدس :ًاذإ ءةيودهملا ىعداو ةيوسيعلا ؟اذام ىعدا نمم

 اذه «يدهملا جورخو مالسلا هيلع ىسيع لوزن ةديقع ... سانلا [ىلع] عيضن ...

 ىلع ًادر تبتك ام ضعب يف تلق انأف «هنم رشو هلثم أطخب أطخلا جلاعنو ءأطخ

 ؛اهركنيف ةيهلإلا مهضعب هيف جلاعي موي يتأي نأ ىشخآ ام ىشخأ انآ ءالؤه لاثمأ

 ةوعدلا هذه نم سانلا حيرتلف «ةيهولإلا يعدي مهضعبف دعب اوهتتا ام ةنعارفلا نأل

 دودرلا عم حلصي اذه له ةلكشملا تهتناو ةيهولإ يفام لطابلا لطبأ يهو

 ؟ةحيحصلا

 مهعبتو فلسلا اهب نمآ ةحيحص ةديقع ىسيع لوزن :ًاريخأ لوقن نحن
 يدهملا ثيداحأ يف الو ثيداحألا يف سيل نكل ؛مهبر نم ىده ىلع فلخلا

 لزني ىتح مهنيد ةزعلو مهمالسإل اولمعي الأ نيملسملا ىلع نأ مالسلا امهيلع

 مهفلا اذهب رعشي ام اهلك ثيداحألا هذه يف دجوي ام :يدهملا جرخيو ىسيع

 هذه نييرصملا ضعب ركنأ كلذلو :نيملسملا ضعب هيف عقو يذلا ئطاخلا
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 ال ةدئاف يف امف نيملسملا ةماع قيرط نم مهمعزب رثعلا اوحيزي لجأ نم ثيداحألا

 مهاروو ردقلا نم نويربجلا مهف امك أطخ همهف اذه «يدهملا جرخيو ىسيع لزني

 .ردقلا هعم اوركنأو «ربجلا اوركنأ مث ةلزتعملا

 مالسلا هيلع ىسيع يف تلزن يتلا ةحيحصلا ثيداحألا يف دجوي ال مادام

 ؛لمعن نأ انيلع بجي :ًاذإ امهئيجم ىلع لكاوتلاب انرعشي ام يدهملا جورخ يفو
 مالسلا هيلع ىسيع لزن اذإو «مهدوقبي دئاقل ةئيهم ضرألا دجو لزن نإ ىسيع نآل

 عيطتسي ال فوس - هب نمؤم مالكلا اذه لوقأ انأ - مويلا مه امك نوملسملاو

 نيحلاصلا نيملسملا عمجي ةليلو موي يف :ةظحل يف نيملسملا عمجي نأ ىسيع

 ىلع ردقأو ملحأ يداقتعا يف نوكي ال فوس هنأل ؛هتدايق لوح لاحلا ةعيبطب مهنم

 هةنس نيرشع هموق يف ثبل وهوة, دمحم انيبن نم هلوح سانلا بولق عمج
 تدتما مث هملعو ِهِتّوَقِب لجو زع هللا اهاذغ يتلا ةاونلا هذه دجوأ نأ عاطتسا ىتحو

 .يمالسإلا خيراتلا نم نوملعت امك اهلالظ

 تئيه دقو الإ ضرألا ىلإ لزني هنأ روصتن الأ بجي مالسلا هيلع ىسيع :ًاذإف
 ضحت اهنأ ىلع ؛جورخلاو لوزنلا ثيداحأ مهفن نأ يغبني :ًاذإ «هلوبقل هل

 ىسيع اورظتني نأ ال ءرباغلا هدجم ىلإ مالسإلا ةداعإل لمعلا ىلع نيملسملا

 ىسيع ثيداحأ نم ةلكشملا امف اذكه انمآ اذإ «رباغلا دجملا مهل ديعيل يدهملاو

 مهف ءوس نم يتأت لكاشملا ًامئاد ًادبأ لاكشإ ال ؟يدهملا جورخو مالسلا هيلع

 مهنإ ثيح نم يمالسإلا ملاعلا يفادج ةمهم ةطقن ةقيقحلا هذهو «صوصنلا

 .ىرخأ صوصن مهف اوؤاسأف صوصنلا ضعب مهف اوءاسأ

 هللا نع حيحصلا مهفلل مكايإو ًاعيمج انقفوي نأ لجو زع هللا لأسنو

 .هلوسرو
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 يف مكيأر ام يدهملا ثيداحأ نع ملكتي نودلخ نبا ... خيش اپ :ةلخادم

 .اهلك ةفيعض اهنإ :لوقي يدهملا ثيداحأ

 سيلو خيراتلا يف ميكحو خرؤم وه نودلخ نبا نأ مكافخي ال :ًالوأ :خيشلا

 سيل وه لب «ثيدحلا ىف ًاصصختم سيل لوقأ نأ تدرأ امو ؛ثيدحلاب ًاملاع

 ۰ .ثيدحلا يف ًاملاع

 .اذه نم دعبأ :ينعي :ةلخادم

 لوح هخيرات ةمدقم يف وأ هخيرات يف هتباتك أرق نم مث ءاذكه وه :خيشلا

 «ضعبلا اذهل ةحصلاب افارتعا ثيداحألا ضعب يف كانه دجي يدهملا ثيداحأ

 اذإ رطق خيش :مهنمو ةيضقلا هذه يف اوبتك نيذلا باتكلا نم ًاريثك ىطخيف كلذلو

 .هب متعمس

 يواضرقلا :ةلخادم

 .اذه دومحملا ال :خيشلا

 .ريبكلا خيشلا :ةلخادم

 لك فعض هنأ نودلخ نبا ىلإ اوزعي نيح خيشلا اذهك ًاريثك ئطخي :خيشلا

 ىلع رخآ أطخو لب «يوبنلا ثيدحلا ىلع طقف سيل أطخ اذهف ءيدهملا ثيداحأ

 .خرؤملا نودلخ نبا

 نع ءاملعلا نم ًاريثك تفرص يتلا يه قئاقد هيف عقاولا يف ثيدحلا ملع مث

 اوناك ولو ءسوفنلا رثكأ هعيطتسي ال دق ًابأدو ًادهج بلطتي هنأل ؛ثيدحلاب لاغتشالا

 .لضفلاو ملعلا لهأ نم

 مك ةيبدأ ةلاقم بتكي بتاكو ًايملع ًاثحب بتكي ملاع نيب ًالثم كل برضأ
 مسد



 ؟امهنيب قرفلا

 .عساش قرفلا :ةلخادم

 هخم ؟اذام يف ةنوزخملا راكفألا ءةيبدأ ةلاقم بتكي يذلا ًادج عساش :خيشلا

 ًاملظ سانلا ضعب اهيمسي يتلا بتكلا هذه عجاري نأ جاتحي ال هملق ريسي هركفو

 نيذلا نامزلا رخآ يف ةصاخ ةيملع ةلاقم ررحيو بتكي نأ ديري يذلا امنيب

 ىلع اوعجاري نأ ةجاحب ءالؤه مهرودص يف سيلو مهروطس يف انلاثمأك مهملع

 اولوقي- ربحشي بتكي ءأدبأ ةعجارم ىلإ جاتحي ام بتاكلا كاذ امأ ءاوتبثتي لقألا

 .دوسألا ملقلاب ينعي -ماشلا يف اندنع

 ملاعلا نيب ةبسنلا يه بيدألا بتاكلاو «ملاعلا بتاكلا نيب اهتركذ يتلا ةبسنلا

 ةريثكو ةريثك ةعجارمو ربص ىلإ جاتحي ملاعلاو ثيدحلا يف صصختملا ثدحملا

 ثيدحلا ءاملع هيمسي يذلا مسقلا نم يه ثيداحألا نم ًاريثك نآل ؟اذامل ًادج

 .هريغل نسح «هريغل حيحص

 ام ثيدح يف لاق اذإ ًالثم يذمرتلاك ءاملعلا دحأ :هريغل نسحو هريغل حيحص

 ريثكو لب ءاملعلا رثكأ اهل هبنتي ال ىتلا فئاطللاو بئارغلا نم اذهو ءنسح ثيدح

 متعمسأ فيعض هدانسإ :ينعي «نسح :ثيدح يف يذمرتلا لاق اذإ نيثدحملا نم

 .فيعض هدانسإ نأ :ىنعي نسح ثيدح :ام ثيدح ىف لاق اذإ ؟اذهب

 .... ينعي ةحصلا ةجرد ىلإ لصي مل :ةلخادم

 ثيدحلا دانسإ :ينعي نسح ثيدح ام ثيدح يف يذمرتلا لاق اذإ :خبشلا

 اذإ ام فالخ ىلع ؛حالطصا اذه ؟اذه فيك فيعض هدانسإ يذمرتلا هنسح يذلا

 ہا



 ةملك :هدانسإ نسح ثيدح ينعي امنإف «بيرغ نسح ثيدح :رخآ ثيدح يف لاق

 .نسح :هلوق ةملك نم دارملا تددح بيرغ

 ٌفيعض هنتم ٌنسح ينعي وهف «بيرغ ةظفل نع نسح ةملكلا هذه ىَرَع اذإ امأ
 ىرخأ قرطو «دهاوش نتملا اذهل نأ هملع نم ؟نيسحتلا اذه ءاج اذامل هدانسإ

 .دانسالا اذه نم هءاج يذلا فعضلا نم هب تقترا

 ثيدح ىلع ملعلا بلاط فقو اذإ :ثيدحلا ءاملع لاق كلذ لجأ نم :ًاذإ

 ال :اولاق ؛اولاقو اولاق ؟فيعض ثيدح لوقي نأ هل زوجي لهف «فيعض هدانسإ

 وأ ؛هتاذل ًاتسح رخآلا دانسإلا اذه نوكي نأ امإ رخآ داتسإ هل نوكي دق هنأل زوجي

 ًاحيحص وأ ًانسح هدانسإ فيعضلا ثيدحلا اذه لعجي لقألا ىلع وأ هتاذل ًاحيحص

 ثيدح :لوقي امنإو فيعض ثيدح اذه هنأب لوقلاب لقتسي الف كلذلو ءهريغل

 ثيدحلا ملع يف نكمتم ملاع لجر الإ مهللا :اولاقف ا ونشتسا مث «فيعض هدانسإ

 هلثملف دانسإلا اذه الإ ثيدحلا اذهل دجي مل مث «ثيدحلا قرطب هللا ءاش ام طيحم

 .فيعض ثيدح اذه لوقي نأ طقف

 (01 1:71:83 /۱۹۸) "رونلاو ىدهلا"

 لالضلا لهآ ضعب ركذ باب ]16١4[

 ىلاعت هللا لاعفأ نع ليلعتلاو ةمكحلا ركنأ نمم

 :[مامإلا لاق]

 ليلعلا ءافش» يف ميقلا نبا هلصف ام ىلع ةمكحلا اوركنأو اولغ ...ةرعاشألا

 . ًادج ماه هنإف هعجارف . «ليلعتلاو ةمكحلاو ردقلاو ءاضقلا يف

 .(4 8ص)" ةيواحطلا نتم ىلع قيلعتلا"
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 يصاعلا ةباثإو عئاطلا بيذعت هلل نأ لاق نم ىلع درلا باب 1

 هنأ لجو زع هبر نع يوري اميف ةا يبنلا نع هنع هللا يضر رذ يبأ نع

 :[مامإلا لاق]

 هب صتخملا هعضوم ريغ يف ءيشلا عضو :ةغل وه [ملظلا] :بغارلا لاق

 هنورسفي نيذلا ىلع در هيفف :تلق ءهئاكم وأ هتقو نع لودع وأ ءةدايز وأ صقنب

 ةباثإو ؛عئاطلا بيذعت هلل نأب نولوقي هيلع ءانبو !ريغلا كلم يف فرصتتا هنأب

 :ميقلا نبا باتك مهيلع درلل عجار «ًاريبك ًاولع نولوقي امع هللا ىلاعت !يصاعلا

 . «ليلعتلاو ةمكحلاو ردقلاو ءاضقلا يف ليلعلا ءافش»

 .(868/7) "بيهرتلاو بيغرتلا ىلع قيلعتلا"

 ىلاعت هقلخ نم سيل رشلا نأب لاق نم أطخ باب ١37

 :[ هللا لوسر لاق]

 زع هللا مسيلو] [اهتيصانب ذخأيلف] امداخ ىرتشا وأ ةأرما مكدحأ جوزت اذإ»

 هيلع اهتابج ام ريخو اهريخ نم كلأسأ ينإ مهللا :لقيلو [ةكربلاب عديلو] [لجو

 .«هيلع اهتلبج ام رشو اهرش نم كب ذوعأو

 .يراخبلا هاور



 :[مامإلا لاق]

 نم - لوقي نمل اًفالخ رشلاو ريخلا قلاخ هللا نأ ىلع ليلد ثيدحلا يف

 هللا نوك يف سيلو «ىلاعتو كرابت هقلخ نم سيل رشلا نأب - مهريغو ةلزتعملا

 يف كلذ ليصفتو ؛ىلاعتو كرابت هلامك نم وه لب «ىلاعت هلامك يفاني ام رشلل اًقلاخ

 نبال " ليلعتلاو ردقلاو ءاضقلا يف ليلعلا ءافش " باتك اهنسحأ نمو تالوطملا

 .(98ص)'" فافزلا بادآ"
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 ؛ةيردقلاو ةيربجلا باب [181]

 ؟مالسإلا نم مهتلاقم مهجرخت له

 مهو كلذ فيكف .نورفكي ال ةلزتعملا نأ .. متركذ :لئاسلا لوقي :لاؤس

 يف طباضلا وه امف :ةفلاخملا ةيدقعلا رومألا نم هريغو نآرقلا قلخب نولوقي

 ؟رفكلا ةيضق

 .مهم لاؤس اذه :معن :باوجلا

 عقي نأ رفكلا يف ناسنإلا عوقو نم مزلي ال ءًاطسو ًائيش كانه نأ ةقيقحلا

 :لوقن نأ اندرأ اذإ نكل ؛هيلع رفكلا عقو رفكلا يف عقو نم لك سيل «هيلع رفكلا
 لوزتو ةقيقحلا هل ىلجتت ىتح هيلع ةجحلا ةماقإ نم دب الف نيدلا نع دتراو رفك هنإ

 هفلاخو عرشلا هب ءاج يذلا قحلا نع هفارحنا يف ببسلا يه تناك يتلا ةهبشلا هنع

 .نيبملا لالضلا يف عقوف

 ركنت ال ءانعم ةملسم لازت ال يتلا ةيمالسإلا قرفلا لك لمشي باوجلا اذه

 .ةيلمعلا ماكحألا ينعي «مالسإلاب ةقلعتملا ماكحألا نم ًائيش

 - ءاهقفلا لوقي امك - ةرورضلاب نيدلا نم تباث وه ام ركني ال ًاملسم ماد امف

 ركنأ نمف «دئاقعلا ضعب يف وأ راكفألا ضعب يف ليبسلا ءاوس لض ولو ملسم وهف

 ءاثيدحو ًاميدق ةعدتبملا نم مهلاثمأو ةيريجلا نم مهريغو ةلزتعملا نع انلق امك -

 ناسنإلا ءةدئاف يف ام :كل لوقي ءةيربج نيملسملا نم تكش ام ةيربج مويلا ًاثيدح

 ريسم ناسنإلا ءاهتفرعم يف كرتشي مكلك نكمي ةنسلألا ىلع ةرئاس ةملكو «روبجم
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 .روبجم :ةلخادم

 وه ام ريسم ناسنإلا نأ ةديقعلا هذه اهيلع بلغي ةمأ ًاذإف .روبجم ينعي :خيشلا

 ؟ءالؤه رفكن له .موهفملا حيحصت اهدب جالع اهدب ءضهنت اهنأ نكمم شم ريخم

 .ةقيقحلا يلهاج وج يف نوشيعي مهنأل ؟اذامل .ال :لوقن

 شم ناسنإلا نأ :كل لوقيب مهنم ريثك مويلا نيدوجوملا ةلزتعملل عجرن

 ىهلإلا باتكلا اوركنأف ؛هبذعي شيأ نيدعبو ىقش هنأ هيلع بتكي هللا نأ لوقعم

 . لجسم : ينعي (0*:رمقلا)#ٌرطَتْسُم ریبگو ريِغَص لکو :ىلاعت لاق «قباسلا

 نوعمست امك سيل انه باتكلا (:ماعنألا»#ِءْيَِم ْنِم باكا ين اَنْطَرَق امل

 ىلع اورخافتي [نأ]نوديريو ءنآرقلا ينعي نيرصاعملا باتكلا ضعب نم ًانايحأ

 نيح لطابلاب راختفالا اذه لثم ىلإ ةجاحب اوسيل نوملسملاو «لطابي نايدألا رث

 .هيف روكذم ءيش لك نآرقلا نأ :نولوقي

 :ظوفحملا حوللا وه انه باتكلا (”4:ماعنألا#ِءْيَِس نم باتكلا يف اَْطَّرَق امل

 .ميركلا نآرقلا سيلو ظوفحملا حوللا وه ةيآلا هذه يف باتكلا

 قلعتي امم ءيش لك هيف سيل ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةداهشب ميركلا نآرقلا

 مالسلا هيلع لاق امك ؛هيبن ةنس يف كلذ مامت امنإو ؛هكولسو ناسنإلا ةدابع حالصإب

 باتك :امهب متكسمت نإ اماولضت نل نيرمأ مكيف تكرت» :حيحصلا ثيدحلا يف

 . «ضوحلا يلع ادري ىتح اقرفتي نلو «يتتسو هلل

 نم ءىش لك هيف نآرقلا نإ :لاقي فيكف نارقلل ةممتم ةئنسلا تناكاذإف

 مالسإلا سيل ةغلابم هذه ءوو ايفارغجلاو كلفلا ملعو تاراكتبالاو تاعارتخالا

 )١( مقر) "عماجلا حيحص" 0١٤۸(.
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 .ًادبأ اهيلإ ةجاحب

 سانلاف :ظوفحملا حوللا :يأ (28:مامنألا)#ِءْيََش ْنِم باكا يف اَنْطَرَق امم

 نأ :ةلزتعملا هيف عقو يذلا وهو رخآ ًائيش نومهوتيو ةباتكلا هذه نوركني مويلا

 ردقلا ءةباتكلاك يهلإلا ملعلا وه سيل ردقلا امنيب «يهلإلا ملعلا وه يهلإلا ردقلا

 يهلإلا ردقلاف ؛هب قتال ناكم يف هعضوو ءيش لك ليصفت نم ريدقتلا نم قتشم

 .يلزألا يهلإلا ماعلا بسح نكل :لجو زع هلإلا لعف وه
 ثيدحلا يف ءاج امك ظوفحملا حوللا يف ءيش لك بتك «ةباتكلا كلذك

 ام :لاق «بتكا :هل لاق ملقلا هللا قلخ ام لوأ وأ :ملقلا هللا قلخ امل» :حيحصلا

 الإ ءةفاك نيملسملا ةديقع هذه ''«ةمايقلا موي ىلإ نئاك وه ام بتكا :لاق ؟بتكأ

 .يهلإلا ملعلا الإ طقف سيل :ًاذإ .ةباتك ال ءردق ال :نولوقي ةلزتعملا

 ةرئاد يف مهلعجي ةهج نم يهلإلا ملعلاب نونمؤي امنيح مهنأ ةقيقحلا
 جورخلا ضعب -ًافنآ انلق امك - ناميإلا نع نوجرخي ةهج نم نكل ؛مالسإلا

 .ةيهلإلا ةباتكلاو يهلإلا ريطستلاو يهلإلا ريدقتلا مهراكنإب

 صوصنلا هذه ليطعت نم ًائيش اودافتسا ام مهنأ :مهلوقع بئاجع نم نكل
 ئيش اودافتسا ام :ربجلا نم نييربجلا ريهامج صيلخت ليطعتلا اذهب اودصق يتلا

 ًاذإف ءهملع قفو وه هللا هبتك يذلا نألو هملع قفو هللا هردق يذلا نأل ؟اذامل

 .قولخملا ناسنإلا اذهل ًامزالم لازي ال ريجلا مهمعزب

 قبسي ملأ .بيط ءردق الو ةباتك ال ةلزتعملا ديري امك انناهذأ نم نآلا انعفر اذإ

 ؟رانلا نم كردلا لفسأ يف وه سيلبإ نأ :ًالثم ؟رانلا لهأ نم ًانالف نأ هللا ملع يف

 56 ¥ مقر) "عماجلا حيحص" )1(



 ةنسلا لهأ ىلع اهنودروي مه ةهبشلا سفن ؟كلذ لعفي الأ عيطتسي له .بيط

 ال ةباتكلا نأل ءًاضيأ مهيلع ةدراو ةهبشلا ءةباتكلاب نولوقيو ردقلاب نولوقي امنيح
 .يهلإلا ملعلا يف امم رثكأ ىلع ديزت

 ىف ام ىلع تداز ام هذه ةباتكلا ءاهبتك ىجأ ةركف هدنع انم ناسنإ «هيبشت الب

 اندحأ بتكي اذامل الإ ديدج ءيشب تدأ امف «ركفلا اذه ىقبت يهف هلقع يفو هركف

 .هخم ىف ىتلا ةقيقحلا سانلل نيبيل ؟نآلا

 بتكو ءيش لك ردقف هملع يف قبس ام نيبي نأ دارأ لجو زع انبر ؛هيبشت الب

 نأب امنإو ردقلاو ةباتكلا راكنإب وه سيل ربجلا ةهبش لاطبإل باوجلا :ًاذإ

 لجو رع انبر هقلخ يذلا ناسنإلا اذه ةعيبط سردن نأ :وهو ًادحاو ًائيش ظحالن

 ؟ريخم

 حصياالو «ريخم وه ام ريسم ناسنإلا «نولوقي امك لوقن نأ حصي ال :باوجلا

 نوكي ةرات هنإ :لوقن امنإو ءريسم وهام ريخم ناسنإلا :لوقن نأ ًاضيأ سكعلا

 ال ءًاباجيإ الو ًابلس ال قلطت الف ءأراتخم ًاريخم نوكي ةراتو ءًاروبجم :يأ ًاريسم

 ءال :لوقن ةماعلا يف ةياكن سكعلا الو ؛«ريخم وه ام ربسم :ةماعلا لوقت امك لوقن

 .ريخم ةراتو ريسم ةرات ناسنإلا نأ دهشي عقاولا نأل ءريسم وه ام ريخم وه

 ناك هنأ كلذ يف ظحول ءهنم ردص ام ءيش يأ يف ناسنإلا نوكي امنيح ليلدب

 ةيلوئسم هيلع له ًاريخم نكي ملو نيملاعلا بر وهو ريغلا نم ًاريسم ناك «ًاروبجم

 ہا اش



 نأ :ًالقعو ةنسو ًاباتك تباث هنأل ؟اذامل .ةيلوئسم ال ؟ىلاعتو كرابت هللا دنع

 ال امب لجو زع هبر ًافصاو تيقملا يريجلا لاق امك ؛ناعمتجي ال ربجلاو ةيلوئسملا

 :هبر عم دبعلا ةقالع ًافصاو هللا يف لاق ءًاريبم ًاملاظ ًارابج هب فصن نأ حصي

 ءاملاب لتبت نأ كايإ كايإ هل لاق مث ًافوتكم ميلا يف هاقلأ

 .لجو زع هلل اشاح ؟مانألا بر عم ناسنإلا اذكه

 .69:فهكلا)# ٌرْفْكَيَلَف َءاَش ْنَمَو مولف َءاَض ْنَمَق :نآرقلا حيرصب لاق

 رشع هيلع لخدو يحضي نأ دارأ نمو «لجعتيلف جحلا دارأ نم» :لوسرلا لاق

 .صوصنلا نم كلذ ريغ ىلإ «هرفظو هرعش نم نذخأي الف ةجحلا يذ

 «فيلكتلا هنع عفر ةدارإلا هذه هنم تبلس اذإف «رايتخا هل ءةدارإ هل ناسنإلا :ًاذإ

 .فيلكتلا هئارو نم بترت رايتخالا اذهو ةدارإلا هذه تتبث اذإو

 اذه ًاطخ ًاناسنإ لتقي يذلا «ًاريخم نوكي ةراتو ًاريسم نوكي ةرات ناسنإلا :ًاذإف

 ؟شيأ تباصأو ةصاصرلا تحار بنرأ ىمر ؛لازغ ىمر ءروفصع ىمر «ريسم

 بر ناسنإلا اذهل لوقيال ءأطخ لتق اذه ضرألا يف لمعي عرازُم ةمكآلا ءارو

 .راتخم ريغ هنأل ؟ًانالف تلتق اذامل :نيملاعلا

 بابسألا ذختيو سانلا نم ديز لتق تبي يذلا كلذ نم سكعلا ىلعو

 رارصإ قباس نع :نيماحملا ةغل يف مويلا نولوقي امك هلتقيو هلتق ىلع مزعيو

 تلتق مل :نيملاعلا بر لوقيس اذه «ًالثم نايوتسي ال ؟كاذ عم يوتسي اذه

 .ًادج ًاريسع ًاباسح هبساحيسو ؟هلتق ىلع تمزع ملو ؟ًانالف

 الل



 نأ ىلع ًاعم نامكحي ميلسلا يرطفلا لقعلا نع ًالضف ةعيرشلا صوصن لكف
 ال فيك ؛ردق ال :يربجلا كل لوقي املف ءًاروبجم ةراتو ًاراتخم نوكي ةرات ناسنإلا

 ناسنإلا لتق يذلا نيأ نكل ءردقلا وه اذه أطخ ًاناسنإ لتقو مغرأ اذه ؟يخأ اي ردق

 :لوقأ نأ ةلثمألا هذهب تدرأ يذلا نكل ءردقب ًاضيأ اذه ؟دصرت قباسيو هتدارإب

 ىلع هللا بتك :يهلإلا ملعلا قفوب ظوفحملا حوللا يف اذكه نالف ىلع هللا بتك

 رمؤي هنأل ؟اذامل «رانلا نم لفسألا كردلا يف «نيلفاس لفسأ يف نوكيس هنأ سيلبإ

 دج :ملظلا هللا ىلإ ًابسان لوقيو هبر رمأ ىلع ربكتسيف عيطتسم وهو دوجسلاب

 .(51:ءارسإلا)؟اًنيِط تقل ن

 لهأ ىقشأ لب راثلا لهأ نم بتك ًاذإف ءدجسي نأ هتعاطتسابو دجسي ال وه ًاذإ
 ؛ةلزتعملا عوضومل نآلا عجرن «سكعلا ىلع نكل هرانلا

 ءيش هعمس قرطي ملو يبونجلا بطقلا وأ يلامشلا بطقلا يف تام يذلا

 هعمس قرط ام مالسإلا يبن هللا دبع نب دمحم همسا ناسنإ وأ :مالسإلا نيد همسا

 موي هل لاقي اذه له ىلوآلا ةيلهاجلا لهأ اهدبعي ناك يتلا مانصألا دبعي شاعف

 َتَكْبَت ىَّنَح َنيَدَعُماَنُك اَمَّو# :ىلاعت لاق .ال ؟ترفك مل :ةمايقلا

 .(9١:ءارسإلا) 4 ال وسر

 ةلزتعملاف .لاؤسلا نع ًاديعب بهذأ نأ ديرأ الف كلذلو ءًادج عساو باب اذهو

 تابجاولاب نوموقي نيملسملا عم اولظو ليبسلا ءاوس اولض اذإ ةلاضلا قرفلا لكو

 ةماقإ دعب الإ مالسإلا ةرئاد نم مهجرخن ال نكلو كش الو نولاض مهف ةينيدلا

 :نانثا نارمأ كانهف مهيلع ةجحلا تميقأ اذإف «مهيلع ةجحلا

 .هللا دنع هرمأ ةبقاع نوكيس ام يردن ام نحنو «نيملاعلا برب قلعتي رمأ

 ہا



 مكحلا ةيمهأ رهظي انه نيملسملا مكاح :نيملسملا مكاحب قلعتي رمأو

 ةجحلا نوميقيو نيملسملا ءاملع ضعبب ىتؤيو هيلإ ناسنإلا اذهب ىتؤي ءيمالسإلا

 ًالعف رفك هنأل ددر هولتق هيلع هللا ةجح هل تنيبت نأ دعب هلالض ىلع رصأ اذإف «هیلع

 .هيلع ةجحلا تميقأو

 يفتكن نحنف ةجحلا هيلع ماقت نأ ةصرفلا هذه لثم هل حاتي مل ناسنإ امأ

 هرخآ ىلإ ..و ..و ةيربجو ةئجرمو جراوخو ةلزتعم نيضاملل ةبسنلاب ةصاخبو

 نمو «منهج هبسحف دحجو رباك هنأب لجو زع هللا ملعي نمف هللا ىلإ مهرمآ :لوقن

 بساحيال اذهف رمألا ةقيقحب نمؤي وهو ًائيش دحج ام هنأب لجو زع هللا ملعي
 هلصوي يذلا قيرطلا كلس ام ءرصقم هنأل بساحي نأ زوجي «رافكلا باسح

 .هبيسح وه لجو زع انبر ذئنيحف قحلا ةفرعمل

 ةماقإ دعب الإ ًالاض ناك امهم مالسإلا ةرئاد نم ًاملسم جرخن الف نحن امأ

 .باوجلا رخآ اذه .ةجحلا

 ٠٠:۱١:۳۹( /۲۱۹) "رونلاو ىدهلا"

 ردقلاو ءاضقلا ركنأ نم مكح باب ]1۸111[

 :[لاق هنآ ر يبنلا نع يور]

 لوزن ركنأ نمو دمحم ىلع لزنأ امب رفك دقف يدهملا جورخ ركنأ نم»

 ردقلاب نمؤي مل نمو «رفك دقف لاجدلا جورخ ركنأ نمو «رفك دقف میرم نب ىسيع

 مل نم :لوقي ىلاعت هللا نأب ينربخأ مالسلا هيلع ليربج نإف رك دقف هرشو هريخ

 .«يريغ ابر لختيلف هرشو هريخ ردقلاب نمؤي

 .(لطاب)
ح
ل
ا
 



 :[مامألا لاق]

 لوزنو «يدهملا جورخ نم ثيدحلا اذه يف ركذام لكب ناميإلا نأ ملعاو

 باتكلا يف هتوبثل «هب ناميإلا بجاو كلذ لك «هرشو هريخ ردقلابو «ىسيع

 اذه لجأ نمو «" رفك دقف كلذ ركنأ نم " نأ يف صن كانه سيل نكلو ؛ةنسلاو

 ضعب عضو نم هنأكو ءعضولا رهاظ وهو ؛:هعضو تنيبو ثيدحلا تدروأ

 يوذ نم كلذ يركنم ىلع ةجحلا هب ميقيل هعضو ءةلهجلا نم هريغوأ نيثدحملا

 لو هللا لوسر ىلع بذكلاب دحأ ىلع ةجحلا موقت نلو ؛ةلزتعملاو ءاوهألا

 .لجو زع هللا ىلع مهأرجأ ام نيعاضولا هللا لتاقف «ىلاعت هللا ىلع ءارتفالاو

 امدعب ةرورضلاب نيدلا نم تبث ام ركنأ نم معن «لهسلا رمألاب سيل ريفكتلاو

 ركنأ نم امأو ءرفك ىنعم ةقيقح هيف ققحتي يذلا رفاكلا وهف ؛هيلع ةجحلا تماق

 نع دترم رفاكب سيلو «لاض وهف «ىنعملا ثيح نم ةهبشلوأ «هدنع هتوبث مدعل ًائيش
 .ملعأ هللاو :ملعلا لهآ دنع حيحص ثيدح يأ ركني نم نأش كلذ يف هنأش نيدلا

 ةفيعضلا" ")۳/ 55-51١ (.
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 هورذي نأ «بارتلا ىف هورذي نأ تام اذإ هءانبأ ىصوأ ىذلا لجرلا له :لاؤس

 هللا نأو فيكف .هعمج مث هعمجي نأ هللا عيطتسي ال ىتح هورذيو هوقرحي حيرلا يف

 ؟ءاشي نمل كلذ نود ام رفغيو هب كرشي نأ رفغي ال

 ماتخ يف تركذ يتلا ةبآلا نأ ةرم نم رثكأ اذه انركذ نحن .معن :خيشلا

 َكِلَذ َنوُد ام ٌرْفْغَيَو هب كرش نأ رفعي ال هللا نإ :لصألا ىهو ةدعاقلا ىه كلاؤس

 (م5:ةرقبلا) ُباَّذَعْلا ُمُهْنَع فَمَن الق :ةيآلا نأ امك (48:ءاسنلا)#ُءاَشَي رل

Y۹ م ٤ 



 نم ًاريثك نأ لوصألا ملع يف ةدعاق كانه نكل «باذعلا مهنع ففخي ال نوكرشملا

 يتأي ىتح ماعلا صنلا عم ءاقبلا لصآلا ناك نإو صيصختلا اهلخدي تامومعلا

 هنأ ولو «ددرتياال ًافلس هلوبق يف ناسنإلا ددرتي ال صصخملا ءاج اذإف .صصخملا

 صن اذهو ماع صن كاذ نأ يفكي صاخلاو ماعلا نيب قيفوتلا هجو هل رهظي مل

 .صاخ

 دق «يناث ثحب اذه ههيجوتو عوضوملا ةفسلف يهامو ةمكحلا يه ام امأ

 ناسنإلا لقع حيري دعاوقلا عم يشملا نكل ؛هعيطتسي ال دقو سانلا ضعب هعيطتسي

 ْنَ كلَ َنوُداَم ُرفَْيَو هب كرينا رفعي ال هلا نِ :صاخ اذهو ماع اذه «هسفنو

 .(115:ءاسنلا) © ُءاشَي

 و تو
 ةيحانلا نم صيصخت لخدي نكمم (85:ةرقبلا»4ُباَّذَعْلا ُمُهْنَع ففي الَقإل

 ىلع لدي ام ءاج نإ «عرشلا رظتنن ةيعرشلا ةيحانلا نم نكل «نكمم ؟ةيلقعلا

 الإ ماعلا صنلا فلاخي يأر لك ضفرنو ماعلا صنلا عم نحن الإو هانلبق فيفختلا

 .ليلدلاب ًاتورقم ناك اذإ

 نأ حيحصلا ثيدحلل ةبستلاب «ثيدحلا لهأ نحن انفقوم وه ام رظنن نحن ...

 هعفن له :هرخآ ىلإ ناكو ناك «كنع عفادي ناك بلاط وبأ كمع نأ لتس لوسرلا

 ىلغيل هنإو ءًاياذع رانلا لهأ فخأ وهو باذعلا هنع ففخ دقل :لاق ؟ءىش كلذ

 .هيلعن ىف باذعلا ةدش نم هغامد

 صن اذه ًاذإ «باذعلا مهنع ففخي ام لوقي انبرو «باذعلا هنع ففخ مهملا

 اهب لهجلاو ةدعاقلا هذهلو «حص مادام هلبقن «عنام يفام صاخ صن اذهو ماع

 .ًاثيدحو ًاميدق سانلا نم ريثك لضي

ل
ا
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 :ةيعرشلا عورفلاو ةيداقتعالا رومألا نم ريثك يف اولض نيذلا ًالثم جراوخلا

 دعاوقو..«ةصاخلا صوصنلا اوضفرو ؛ةماع صوصن ىلإ اودنتسا مهنأل ؟اذامل

 .صاخلا صنلاو ماعلا صنلا نيب عمجلا وه ملعلا لهأ

 اوكرشأ نيذلا :يهو ةيوش ةماع ةيواز نم [هرظنن] هددص يف نحن ام نآلا

 ؟رانلا يف مه له ؟هللا دنع مهمكح ام «ةوعدلا مهتغلب امو اودتعاو اوغيو اورفكو

 ءازج وه يذلا باذعلا مهلمشي ال ءالؤه «معن :باوجلا ؟روفغم مهبنذ اذه له

 :ةمايقلا موي تاصرع يف ىرخأ ةلماعم مهل امنإو ءرانلا يف نيدلخملا نيرفاكلا

 .راثلا لخد اصع نمو ؛ةنجلا لخد عاطأ نمف كانه لوسرلا ةعاطب نورمؤي

 نأ ٌرَِْي ال هللا نِ :ىلاعت هلوق مومع يف نيلخاد ةنجلا اولخد نيذلا ءالؤه

 . (115:ءاسلا>4ُءاَشَي ْنَّك َكِلَذ نود ام ٌرِفْغَيَو هب كري

 يف لخدأس انأو هقالطإو هلومش ىلع مومعلا اذه ذخأت نأ انل زاج ام :ًاذإ

 كردن ام ىتح «ينعي هوكردي عيمجلا نكمم باب نم لاؤسلا نع ةباجإلا عوضوم

 .سانلا ضعب هكردي ال امبر ًائيش

 (١1":ءاسنلا) وب كرينا ٌرِفْغَي ال هللا نإ :ةقيقحلا هذه ىلإ انلصو اذإ ًاذإف

 ؟صيصختلا نم ءيش اهلخد لَو اهمومع ىلع تيقب ؟ةيآلا هذه يف راص وش
 غولب نود هب كرشلا ناك اذإ الإ هب كرشي نأ رفغي ال ءصيصختلا نم ءيش اهلخد

 .ناهذألا ىلإ ردابتي يذلا لومشلاو قالطإلا ىلع تسيل ةيآلا :ًاذإ :ةوعد ؟اذام

 اذه ةصق ىلإ نآلا لقتتن .هللا نذإب كلذك وهو ًارهاظو ًاحضاو اذه ناك اذإ

 اهانملع ةيصو برغأ اهنأ دقتعأ يتلاو ةيصولا كلتب هدالوأ ىصوأ يذلا لجرلا

 ردق نئلو ءيبر عم بنذم ينآلا :لاق ؟اذاملو :هوقرحي هنأ تام اذإ هنأ ءايندلا يف

Y۹ 1 مل 



 وه «ضقانتلا دشأ نيتضقانتم نيتديقع نيب نآلا وهف «ًاديدش ًاباذع ينبذعيل يلع هللا

 «لداع وهف هيذع اذإ لجو زع هللا نأ دقتعيو .كلذك وهو بنذمو يصاع هنأب دقتعي

 هوقرحي مهنأ ىصوأف «لالضلا يف عقوف باذعلا اذه نم صلخب نأ ديري وه نکل

 لضيل ؟اذامل ءرحبلا يف هدامر فصنو حيرلا يف هدامر فصن اولعجي نأو رانلاب

 يخي ْنَم لاق ُهَقْلَت ييو التم اتل برضو :ىلاعت هلوق يسنو «معز هبر ىلع
 .0/8: سي)#ٌةيِمَر يهو ٌماَظِعْلا

 نع هيعوو هلقع باغ اهيف «ةدش ةعاس يف ناك هنأ نآلا روصتأ انآ لجرلا اذه

 هبذع اذإ لجو زع هبر نأو هبر عم صاع هنأ دقتعي نم لك اهب نمؤي يتلا ةقيقحلا
 هايحأ امل انير هنأ ليلدلاو :لالضلا اذه هيلع بلغ هبر نم هفوخل وهو «هب لداع

 يوس ًارشب ناكف ًانالف ينوك :جئاملا رحبلاو جئاهلا حيرلا يف ةرشتنملا هتارذل لاقو

 .«كتيشخ :لاق ؟كلذ ىلع كلمح ام !نالف يأ» :هل لاق

 نأب هيلإ ىحوأف هب [دتشا] فوخلا :يأ كنم تفخ ينعي نكل «هللاب نمؤم وهف

 .كل ترفغ دق :هل لاقف هبلق يف ام هللا ملعف ؛ةرئاجلا ةيصولا هذهب يتأي

 وه امنإو ؛سفنلا يف نكمتسملا رفكلا نم سيل رفكلا نم عونلا اذه ًاذإف
 هلل دمحلاو لاكشإ الف «ةثداحلا هذه يف ًادج ةحضاو ةيسفن ةلاحل ضراعلا رفكلا

 .حيحصلا ثيدحلا اذه يف

 نأ نود ةماعلا اهظافلأب ةيعرشلا صوصن نومهفتيو نوعرستي نيذلا امأ

 «ضعب يف اهضعب ةعيرشلا صوصن نوبرضي مهف ةصاخلا اهيناعم يف رظنلا اوققدي

 ضعب فرعن نحن «ملسمو يراخبلا هاور ولو حيحص ريغ ثيدحلا اذه كلوقيب
 يراخبلا هاور ولو حيحص وه ام ثيدحلا اذه هنأ ةأرجلا هذه مهدنع تناك انناوخإ

 الل



 ...ملسمو

 اذه «تبثتنو ثيرك نأ حيحص ثيلدح انءاج اذإ ًادبأو ًامئاد بجي :دهاشلا

 ْمَثنُك نإ رْكّذلا ّلْهَأ اوا شاق [باوجلا] ؟ةيآلاو ثيدحلا نيب قيفوتلا فيك

 . (/:ءايبنألا)#َنوُمَلْعَت ال

 ةيآلا هذه نأ نمؤن فقن لئنيح «سانلا ملظن ام ىتح اذه نكممو اذه نكمم «مهنم

 برضنف عرستن ام نحن نكل هب ملعأ هللا امهنيب قيفوتلا «حيحص ثيدحلا اذهو

 ليبس وه اذه سيل «ثيدحلاب ةيآلا برضن هللا حمس ال سكعلا وأ ةيالاب ثيدحلا

 ىدا ُهَل مَ اَم ِدْعَي نم ٌَلوُسَّرلا ٍقِقاَشُي ْنَمّو# :لوقي نيملاعلا برو ؛نيئمؤملا
 .(5١1:ءاسنا)# ًريِصَم ْتَءاَسَو َمّنهَج ِهِلْضُنَو لوت ام هلو نيمو ٍليِبَس َرْيَغ ْعِتَيَو

 (00 1007 38 /؟9ه)هتمتتو ٠١( :0۸:۳۸ /575) "رونلاو ىدهلا"

 نيحلاصلا ضعب نأ داقتعا مكح باب [181]

 ظوفحملا حوللا يف ام ىلع نوعلطي

 :[مامإلا لاق]

 تايآلاب رفك [حوللا يأ] هيف ام ىلع نوعلطي نيحلاصلا ضعب نأ داقتعاو

 .ىلاعت هللا الإ بيغلا ملعي ال هنأب ةحرصملا ثيداحألاو

 .(۷٤ص)"ةيواحطلا نتم ىلع قيلعتلا"

 ہا
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 . يرث إلك

 تايوتحملا سرهف وو خر سي
 Ose رخآلا مويلا باتك

 0 رخآلا مويلا ركنأ نم مكح باب[ 1 ١

 Qeses ىرغصلا ةمايقلا باوبأ عامج

 ا (توملا)

 Ve (توملا ىنمت)

 esses (هتوم دعب تيملا نيقلت مكحو رضتحملا نيقلت باوبأ عامج)

 0 ديحوتلا ةداهش رضتحملا نيقلث باب[ 31 ٠٤١

 Oss ؟هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش ىلع تيملا نيقلت يف دازي له باب[ ۱ 1

 روضح زاوجو هدنع سي ةءارق ةيعدبو ةداهشلا رضتحملا نيقلت ةيمهأ باب[ ]١401

 Ts هتوعدل رفاكلا توم ملسملا

 Assesses هتوم دعب ةداهشلا تيملا نيقلت مكح باب[ 1 ١

 TVs رومألا تاثدحم نم توملا دعب نيقلتلا باب[ ]٩ ١

 Nees هنم باپ[ ]١554

 Yess هنم باب[ ]5 ١



 YP sese (ةمتاخلا نسح تارشبم)

 YT esses ةمتاخلا نسح تامالع باب[ 1] ۱٤

 FY sss ةمتاخلا نسحب تارشبملا نم باب[ 1 ١

 تامالع نم هنم ةبيط ةحئار مش وأ هماستبا وأ تيملا دلج ضايب له باب[ 3 ١

 Es ؟ةمتاخلا نسح

 نا همدع نم هريغ لمعب ثيملا عافتنا ىلع مالكلا باوبأ عامج

 PV essen هتوم دعب ثيملا هب عفتني ام بابا 1 ١

 قيل esses ؟هريغ لمعب تيملا عفتني له باب[ 1

 08 sess هتم بابا 31 ١١

 O ل ل هم همم مم مع همم مم مم همم همم هم مق همم همم مم همم مم هم همم هنم باب[ 1

 OV ؟ًاقلطم هنع هريغ مايص تيملا عفني له باب[ ]554 ١

 OF ns ؟مهتاقدصو ءايحألا ةوعدب تاومألا عفتتي له باب[ 1 ١

 O ل م م م هم همم م م همم هول ؟يحلا ةقدصب تيملا عفتني له بابآ 3 ١

 ٥ ...هنع قدصتلا فالخب ءهدلو ريغ نم ولو هنع نيدلا ءاضقب عفتني تيملا باب 3 ١

 OV sees ؟يفوتملا هيبأل قسافلا ةقدص لصت له بابآ 1

 OAR esses ؟هنع نآرقلا ةءارق وأ ةقدصلا باوثب تيملا عفتني له باب[ 1

 ا[ sss ؟تيملل نآرقلا ةءارق باوث لصي له بابآا 1

 n تيملا ىلإ نآرقلا ةءارق باوث لصي له بابآإ 1 ١

 0 ؟يفوتملا مهيبأ نع ةثرولا وأ دالوألا جح ىزجي له بابا ]3 ١

 O esses ؟هعفني تيملا نع جحلا له بابآ 1 ١



 Wess تاومألا عامس ىلع مالكلا باوبأ عامج

 esses نوعمسي أل ىتوملا نأ قيقحت بابآ 1 ١

 Assesses هنم باب[ ]۱٤۷

 Qeses هنم بابا 5773

 U ؟ءايحألا لاحب ملع ىلع تاومألا له باب[ ]80 ١

 ص هدر نم مزلپ لهو ؟هيلع ملس نم مالس هتوم دعب ةا يبنلا عمسي له باب[ 1 ١
 QV ؟هعمس نوكي نأ مالسلا

 0 هنم بابا ] ١

 ال كنإو &روبقلا يف نم عمسمب تنأ امو# :ىلاعت هلوق نيب عمجلا بابا 31

 ۹۸ ..... اوف رصنا اذإ مهلاعن عرق عمسيل تيملا نإ : كَ يبنلا لوق نيبو (ىتوملا عمست

 n هنم بابا ]

 ل نوعمسي مهنأ مهتبطاخم وأ تاومألا ىلع مالسلا نم مزلي ال بابآ ١87

 موق راد مكيلع مالسلا":لاقف روبقلا ىلع ب يبنلا ملس فيك باي[ 87 ١

 VY sss ؟نوعمسي ال ىتوملا نأ عم" ...نينمؤم

 sss نوعمسي ىتوملا نأ ىلع بيلقلا لهأ ثيدحب لدتسي ال بابا 3

 En هنم باب[ ]۱٤۸٩

 O ns بيلقلا لهأل هاب يبنلا ةبطاخم تناك ىتم باب[ 87

 VV sss (تاقرفتم)

 ١4 ةرداق ريغ حبصت ثيحب ءاضعألا داسف يه توملا ةلع له باب[ 73 ١

 Ye ssn ؟ءايحألا لاحب ملع ىلع تاومألا له باب[ ] ١



 Ye لة مام هم همم ممم ممم ممم ممم معمل توملا دعب ءايبنألا ةايح ةفص باب[ ] ١١

 VY ءادهشلا ةايح ةفص ىف بابا 31

 ليوط ثيدح در عم توملا دعب ةصاخ لئاضف ةحلاصلا لامعألا ضعبل بابآا 31 ١

 VY sss بابلا يف

 196 sens ريصو دلو هل تام نم ءازج باب[ ] ۱٤۹۲

 لالا نادلو هل ثام نم ءازج باب[ 1 ١

 ل ؟مادعإلا كشو ىلع وه نم ةبوت لبقت له باب! 41

 WV esses "ريخألا هاوثم ىلإ لقتنا" :مهلوق مكح بابآ ]3 ١

 Vs طقف ًايغامد ًاتوم تام نم دسج حيرشت مكح بابا ١1

 TVs (حورلا باوبأ عامج)

 YY sss (حورلا قل

 YP ss ؟اهدعب مأ داسجألا لبق ةقولخم حاورألا له بابا 1

 NY sss (حورلا خفن)

 NT esses ؟نيئجلا يف حورلا خفنت ىتم بابا ]594 ١

 174 sss (حورلا ضبق)

 ريغ هحور نوضبقي نوصصخم ةكئالم رئابكلا بكتري يذلا ملسملل له بابآ 3

 YA sss ؟باذعلا ةكئالمو ةمحرلا ةكئالم

 ةنورقم جرخت نمؤملا حور نأ اهيف يتلا ثيداحألا نيب عمجي فيك بابا ]1

 VF ees ؟ربقلا يف بذعي هنوك نيبو ةبيطلا حيرلاب



 Fess ene (توملا دعب حاورألا ريصم)

 Yess توملا دعب نينمؤملا حاورآ رقتسم نيأ بابا 3

 PY sss هتم باب[ 71

 PY sss هتم باب[ 31

 PP sees هنم باي[ ]۵ ۱١۰

 FPF sess هنم باپ[ ۱۰ ]

 ٤ ٠١ (ةنجلا رجش يف قلعي ريط نمؤملا ةمسن امنإ» : ب يبنلا لوق ىنعمو هنم باب[ ١607

 NFO esses هنم باپ[ ]١5١

 PO essa هنم باپ[ ]١6١9

 PV ؟هتوم دعب هدسج يف رقتست 7 يبنلا حور له بابا

 ا (توملا دعب حاورألا يقالت)

 انا ؟ايندلا ىلإ تاومألا حوارأ دوعت له بابا 3

 PQ ss رکاذنتو روازتتو ىقالتت تاومألا حاورأ له بابا 3

 VE esses ؟ايندلا لوحأ يف ركاذتتف ىتوملا حاورأ عمتجت له بابا

 VEY es ؟تاومألا حاورأو ءايحألا حاورأ ىقالتت له بابا ]1

 VET sess (حاورألا ءاتف)

 E عم هل هع مم همم همم همم م ممم ممم همم مم م مم مم حاورألا ىنفت له باب[ 6]

 EE هتم باب[ ] ۱١۱

 Vf sess (ميقلا نبال حورلا باتك)

 VEO sess ؟ةيملعلا ميقلا نبال «حورلا» باتك ةميق ام باب[ 6071

TT 1 



 VEO .... 06060000000 م مرة ممتم ؟ميقلا نبال حورلا باتك ةبسن حصت له باب[ 1] ٠١

 EV ss كلذ ريغو نيكلملا لاؤسو هميعنو ربقلا باذع ركذ باوبأ عامج

 EQ ةنسلاو باتكلا نم ربقلا باذع تايثإ بابا 3

 OS esses ربقلا باذع ةلدأ بابا 1]

 ل ربقلا باذع ركنأ نمم لالضلا لهآ ضعب ركذ بابا 31

 181 assesses هنم باب[ ١7١5١؟]

 مالكلا يف عسوتلا مدع ىلع هيبنتلاو ؟هربق يف ناسنإلل حورلا دوعت له باب[ ]١57

 ل تبثامب الإ هميعنو ريقلا باذع ىلع

 1817 ملة لم همم ممم ملل ةرتاوتم هثيداحأو قح ريقلا يف لاؤسلا بابا 1

 OF es هنم باب[ ]۱٥۲۰

 OE sss ربقلا يف تيملا نوتأي هناوعأو سيلبإ نأ ءاج ام باب[ 1 ١

 OE ns قاسفلاو رافكلل نوكي ربقلا باذع باب[ ]٠١۲۷

 ل ؟رفاكلا باذع فانصأب ربقلا يف يصاعلا ملسملا بذعي له بابآ ١3

 VOT ؟عطقنم مأ رمتسم ربقلا باذع له بابآ 1

 ١6 ....... ؟باذع نم ربقلا يف ثدحي ام سانلا ضعب یری نأ نكمي له بابا 31

 VON sss ربقلا باذع ريغ ربقلا ةمض باب[ ]1

 ل ريقلا ةطغض يف بابآ ١1

 e ss هميعنو ريقلا باذع نم باب[ 1 ١

 يف نوكي 4َنوُفَررُي مهر دنع ءاّيْحَأ لب :ىلاعت هلوق يف ءادهشلا قزر باب[ 1

 ل ا ؟ةنجلا يف مآ ريقلا

 ا ٤ ۷۱



 ل ربقلا باذع بابسأ نم ةميمنلاو لوبلا نم هزنتلا مدع باي[ 1

 1١ ؟ربقلا يف تيملا نع ففخي ربقلا ىلع ةبطر ناصغأ عضو له بابآ 3

 VTE ens ؟ربقلا باذع نم ففخت روبقلا ىلع راجشألا ةعارز له بابآ ۷

 نينصغلا ببسب ال إب هئاعد ببسب ناك نيربقلا باذع نم فيفختلا نأ بابآ ١3

 VO م مم همم مم مم همم همم همم ممم ممم مم مم مم همم مم مم اا هب صاخ كلذ نأو

 هيلع حين نما :ثيدحو (هيلع هلهأ ءاكبي بذعيل تثيملا نإ):ثيدح حرش باوبأ عامج

 Woessner (هیلع حين امب بذعي

 1١354 (هيلع هلهأ ءاكبب بذعيل تيملا نإ» : ب يبنلا لوق ىنعم بابآ 7

 0 هنم باپ[ ]10 ١5١

 YE هتم باب[ 1

 Yn هنم باب[ ]١١47

 NVQs هنم باي[ ]١١57

 ]٤ ٤  ۱١«ةمايقلا موي هيلع حين امب بذعي هنإف هيلع حین نم» : اب هلوق ىنعم باب[ ... ۱۸۲

AT ]مم همم مم ممم ممم مم ممم ممم ممم مم ممم ممم مم ممم هنم باپ ١5 ٤٥[ 

VA sess روبقلا يف ةايحلا لوح مالكلا باوبأ عامج 

AV esses ]؟هربق يف يح ا يبنلا له باب ٠٣1 

A ]مهروبق يف ءايبنألا ةايح باب ٠١7 

AQ ]مهروبق يف ءايبنألا ةالص يف باب ٠١ [ 

VV sss. ؟روبقلا يف نوفلكم مهنأ مهروبق يف نينمؤملا ةالص نم مهفي بابا [ 

VAY seen ]؟هلهأ ةرايزب روبقملا رعشي له باب ٠١ [ 

¥1 O gf TTT 



40 sss ]ةعاسلا طارشأ نم ًائيش ركنأ نم مكح باب ٠١1 

 (ىرغصلا ةعاسلا تامالع باوبأ عامج)  seesاال

198 sss نامزلا رخآ يف مالسإلل ليقتسملا بابا 71 

 ٠١1 اًيعارزو ًايداصتقا برعلا مدقت مالسإلل لبقتسملا نأب تارشبملا نم باب[ .. ٠٠١

 1 ١ الإ نامز مكيلع يتأب ال» : #8 هلوق نيبو ثيداحألا هذه نيب عمجلا باب[

 PVs «هنم رش هدعب يذلاو

 801 sess نامزلا رخآ يف نآرقلا عقر باب[ ] ٠١

 ٌةمألا دلت نأ» ةعاسلا تامالع يف ليربج ثيدح يف زاب يبنلا لوق ىنعم باب[ 1 ٠١

 Yn «اهتير

 Ens هنم باب[ ]۷ ۱١

 888 2 م ل هم هم ممم ممم مم ممم ممم همم نامزلا رخآ يف تارايسلا روهظ[ ] ٠١

 O ns يبهذملا بصعتلا روهظ ةعاسلا طارشأ نم باب[ ]1 ١١

 PV esses قرشملا نم ةنتفلا بابا 1

 ىتح «تيبلا اذه وزغ نع ثوعبلا يهتنت ال» : ب هلوق نيب عمجلا باب[ ٠٣1

 YA essen («ةمايقلا موي ىلإ دعب ةكم ىزغت ال):هلوق نيبو !مهنم شيجب فسخ

 PA sss هتقو ددح نم أطخ نایبو نامزلا رخآ يف طحقلا باب[ ٠١1

 e م مل لم هم همم مم هم ممم هم مم مم مم همم ممم نامزلا رخآ ةطرش باب[ ۱ ٣1

 PV esse دجاسملا ةفرخز ةعاسلا طارشأ نم باب[ ١١1

 NE es نامزلا رخآ يف قارعلا لهأ نع ةيزجلا عنمت باب[ ]١57

 الات



 نيبو لهجلا رهظيو ملعلا عفري نأ ةعاسلا طارشأ نم نأ نيب عمجلا فيك باب[ ١5773

 وشفتو نتفلا رهظتو لهجلا رثكيو لاملا ضيفي نأ ةعاسلا طارشأ نم نإ» :(24ج)هلوق

 TVs «[ملعلا رهظيو] ةراجتلا

 711نامزلا رخآ نوكيس امع ملكتت يتلا ثيداحألا ضعب مهف لوح ماه هيبنت باب[ ]١6177

 7514 ؟ةعاسلا طارشأ يف ثيدح يسرافلا ناملس نع درو له باب[ ]١574

 14 ...... ةيملعلا «...ةعاذإلا»و «ةعاسلا رابخأ يف ةعاشإلا» يباتك ةميق ام باب[ ٠١1

 FY essen هنم باپ[ ]۰ ۱٥۷

 PN (ىربكلا ةعاسلا تامالع)

 ا .ase مالسلا هيلع ىسيع لوزنو لاجدلا جورخو يدهملا روهظ باوبأ عامج

 .YT sass (مالسلا هيلع ىسيع لوزنو لاجدلا جورخو يدهملا روهظ ثيداحأ رتاوت)

 هيلع ىسيع لوزنو لاجدلا جورخ يف ةدراولا ثيداحألا رتاوت تابثإ باب[ 3

 YP ns مالسلا

 نمم لالضلا لهأ ضعب ركذو :ةرتاوتم ىسيع لوزنو لاجدلا ثيداحأ باي[ 7 ١
 88 لل ل م هل م مه ممم همم مم مم عمم همم مم همم همم ممم همم هم م همم ممول كلذ ركنأ

 YA sees ةرتاوتم ىسيع لوزنو لاجدلا ج ورخ ثيداحأ بابآ ] ١

 77 59كلذ ركنأ نم ىلع درلاو «ةرتاوتم ىسيعو «يدهملاو «لاجدلا ثيداحأ باب[ ] ٠۷

 Ye ةرتاوتم ىسيع لوزنو لاجدلا ثيداحأ باي[ ]

 ل رتاوتم ىسيع لوزن بابا 3

 8 sss (يدهملا)

 0 esses ءاملعلا دنع ةقيقح يدهملا جورخ باب[ ]١51/1

 ۷۱۷ ا



 PY esses يدهملا تامالع نم باب[ ۱۸1

 YY assesses يدهملا جو رخ برق تامالع يف بابا 1 ١

 FTO sss ؟نامزلا اذه يف يدهملا جرخيس له بابا 1

 قرا ؟ةعيشلا يدهم وه لهو ؟ رظتنملا يدهملا وه نم بابآ ]1

 PV ses يدهملا لوح ثيدح لاح نايب بابإا 1 ١

 FA ss (مالسلا هيلع ىسيع لوزنو لاجدلا حيسملا ةصق)

 ةياور قايس ىلع هايإ هلتقو مالسلاو ةالصلا هيلع ىسيع لوزنو لاجدلا حيسملا ةصق

 77 ..."مهنع هللا يضر ةباحصلا نم هريغ نع حص ام هيلإ افاضم هنع هللا يضر ةمامأ يبأ

 TEQ esses eens (لاجدلا)

 E م ل ع م همم هم هم همم ممم مم هنيع ةفصو ةقيقح لاجدلا باب[ ]87 ١6

 TEQ sees هنم باپ[ ۱9۸4]

 888 es كلذك سيل هنا ىعدا نم ىلع درلاو رشبلا نم لاجدلا باب[ ١1

 881 ss لاجدلا ركذ ءايحإ ةيمهأ بابا ١1

 YOY 6 ل م همن هم ممم همم قف لاجدلا ةنتف نم ةمصعلا بابسأ ركذ باب[ ]7 ١

 POT sese هنم باپ[ ]١58

 OTs ؟لاجدلا ةنتف نم دشأ ةنتف كانه له باب[ 1

 POV sss ةميظع ةنتف لاجدلا ةنتف باب[ ] ٠١۹١

 OR مل لل همل  هم همع همم همم همم همم هم م مل لاجدلا رابخأ نم بابا 3]

 OQ sss ؟لاجدلا نامز ىلإ رضخلا ىقبي له بابا 13

 584 assesses ةساسجلا ثيدح لوح باب[ ١5971

 ا



 TY esses (مالسلا هيلع ىسيع لوزن)

 PNY ل م من ممم ممم مم نعم ممم ممم ممم ممم ىسيعو يدهملا نيب مك بابا 1

 دارملاو ىسيع ىلع دوعي #ةعاسلل ملعل هنإو# :ىلاعت هلوق يف ريمضلا بابا 3]

 YY يو ل مع هو م فهم هم ممم ممم مم ممم مم مم همت ممم هوم همم همم هوم قم موف هلوزن

 PW ع هع ل ع همم همم ممم م يدهملاب هعامتجاو ىسيع لوزن باب[ 3]

 .PTE ss نامزلا رخآ هلوزن دنع نيملسملل مالسلا هيلع ىسيع ةمامإ باب[ ]٠۷

 Y1 ss نامزلا رخآ هلوزن دنع انعرشب مكحي مالسلا هيلع ىسيع نأ يف باب[ ۱1

 TN esses هنم باپ[ ]١559

 Nees مالسلا هيلع ىسيع لوزن دعب شيعلا بيط باب! *]

 هيلع ىسيع لوزن وأ لاجدلا جورخ وأ يدهملا ةديقع ركنأ نم ىلع درلا باوبأ عامج)

 FW ا (مالسلا

 ۲٠۹ مهيلع درلاو مالسلا هيلع ىسيعو لاجدلا ثيداحأ يف نيككشملا ركذ بابا 31

 تاليوأتب اهليوأت عم اهتبثأ نمو لاجدلا جو رخ ةديقع ركنأ نم نيب قرف ال باب[ ١7

 VN sss لاجدلا جورخ

 Vs لاجدلا جورخ ركنأ نمم لالضلا لهآ ضعب ركذ باب1

 VY sss يدهملا ةديقع ركنأ نم ىلع درلاو يدهملا ثيداحأ رتاوت باب[ ] ٠٠١

 PVs :يدهملا ثيداحأ لوح تاهبش

 FV sss يدهملا جو رح ركنأ نم ضعب ركذ باب[ ۱۰ ]



 فحل sass مهئطخ نايبو ىسيعو يدهملا ةديقع ركنأ نم ضعب ركذ بابا 1

 .TAT sass ىسيع لوزنو يدهملا ةديقع يف مهضعب فارحنا ببس نايب باب! ]1

 ةديقع نأ ةهبش :ىسيع لوزنو يدهملا ةديقع ركنأ نم تاهبش ضعب در بابآ 31

 E اه رباد عطق يغبنيف ًائيس ًالالغتسا تلغتسا يدهملا

 40 0 ل ل هع طم همم همم م مم ممم هم ع ممم م مم مام م همم همم مع هم هم هنم بابا 1

 848 ns ىسيع لوزن ةديقع لوح ةهبشلا سفن در هنم بابا 1

 FAT مه ممم ممم مم ممم ممم مم همهم ممم ممم ممم مم مو هنم باپ[ 1

 ل ses لكاوتلاو طيبثتلا ىلإ يدؤت يدهملا ثيداحأ نأ ةهبش در باب[ 1

 ىلع ثعبي مالسلا هيلع ىسيع لوزنو يدهملا جورخب ناميإلا له باب ]1

 PAA sess بابسألاب ذخألا مدعو لساكتلا

 n هنم باب[ ] ۱١۱۰

 Pe ل ل م همم لملم مالسلا هيلع ىسيع لوزن لوح ةهبش در باب! 17

 FA مهلطاب ىلع درلاو ةيوسيعلاو ةيودهملا يِعّذُم ركذ باوبأ عامج

 نخل 0 ةيوسيعلاو ةيودهملا يعدم نم لالضلا لهآ ضعب ركذ بابآ ١73

 TIO م همم ممم مم تمم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم مم ممم هموم هنم بابا

 TNO esses هنم باب[ ]١١1

 n هنم بابا 1

 u هنم باپ[ 1

 هنم بابا 1

 TIA sess ةيودهملا يعدم دحأب خيشلا ءاقل ركذ بابا! 1 ١

re 



 نو ةعاسلا يدي نيب نونوكي نيذلا نيباذكلا دحأ دمحأ مالغازريم باب[ ] ٠

 PYF sss جوجأمو جوجأي ركذ باوبأ عامج

 ٠۲۵ ...مهدس دوجو لوح ةهبش ىلع درلاو جوجأمو جوجأي جورخ ةديقع بابا 3

 علال sess نامزلا رخآ دسلا مهبقنو جوجأمو جوجأي ةصق بابا 3

 YQ ا ل ع ملم ممم هم همم همم ممم م ممم دسلا مهحتفو جوجأمو جوجأي بابآ ١١70

 YQ هنم باي[ 1

 «تيبلا جحي ال ىتح ةعاسلا موقت ال۲: هلوق نيب عمجلا باب[ ۱ ]

 نر ees «جوجأمو جوجأي جورح دعب نرمتعيلو تيبلا نجحيل»:هلوقو

 TNs ةمايقلا موي ىلع مالكلا باوبأ عامج

 ضل مولعم ةمايقلا مايق تقو له بابا 1

 .PPE sss ايندلا مايأ نم ةنس ةئم ثالث رادشم ةمايقلا موي سانلا موقي له بابا 1

 PPE sss ؟مهتاهمأ ءامسأب ةمايقلا موي سانلا ىعدي له بابآ 1

 موي مأ ايندلا يف اذه له #ةَدِياَج اهْبَسْحَت لابجلا ىَرَتَو# :ىلاعت هلوق باب[

 80196 م م م همم مم همم همم م همم همم همم همم همم هم مم مم همم ممم همم هم ؟ةمايقلا

 TT sss ؟ةمايقلا موي مهقوقحب اننوبلاطي نيذلا ماحرألا اولوأ مه نم بابا 1

 PPV sess ةمايقلا موي تانسح تائيسلا ليدبت باب[ 1

 FPA sss رشحلاو قعصلاو ثعبلا باوبأ عامج

 PEY ينامسجلا ثعبلا ىفن نم لوق نالطب باب[ 3

 PEV تايتلا ىلع ثعبلاو ماع ءالبلا بابا 3

 TEN نآرقلا يف " قعصلا" يناعم بابآ ١1



 ةقعص«...ةمايقلا موي نوقعصي سانلا نإ» : هاب هلوق يف ةقعصلا له بابا ١1

 TEY wees ؟ةمايقلا موي ءاضقلا لصفل ةقعص مأ ثعبلا

 PEY esses نميلا نم جرخت يتلا راتلا باب 31

 PEE esses ؟سانلا رشحي فيك باب[ 3

 PEE رشحملا ضرأ ماشلا بابا 31

 PEO sss ؟ءاضيب ضرأ ىلع مأ طارصلا ىلع سانلا رشحي له باب[ 11

 TE sess ةمايقلا موي شوحولاو مئاهبلا رشح باب[ ] ٣

 TEA ةن هممم مم ةم م ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم مم مم مم ةمقق هنم باپ[ ]١5165

 FEQ eee طارصلاو ضوحلا ركذ باوبأ عامج

 TOY ل مل هم همم ممم همم مم ممم هم همم هم ةرتاوتم ضوحلا ثيداحأ باب[ 17 ١

 o م هم م م م م همم مم همم همم هم همم همم همم همم هوم همم م همم هنم بابا 1]

 Po هنم باب[ ]١١44

 Po هنم باب[ ]44"١

 عضب وه هضوح نإف حلاص الإ ضوح يبن لكل» :ثيدح حص له باب[ ] ۰ ۱٠١

 FOE esses ؟«هتقان

 TOV esses طارصلا لبق ضوحلا بابا 3]

 كلذ لك «ضوحلاو «منهج يف همدق برلا عضوو «طارصلا ىلع رورملا باب[ 1 ١

 TOV قح

 FO sess نازيملا ركذ باوبأ عامج

 ال esses ةنسلا لهأ دئاقع نم نازيملاب ناميإلا بابآ 1 ١

 فضل
 يا



 PU eases لامعألا نزوو نازيملا ىف ةدراولا ثيداحأألا باب[ 1 ١٠١

 ا esses نزوت لامعألا نأو نازيملا ةفص يف بابا 1

 TTY esses هنم باب[ ]١١05

 TT sss ةمايقلا موي لامعألا ديسجت باب[ ۷]

 PTE ل ع هلم م م همم ممم م ممل ؟نيزاوم يه مآ دحاو نازيملا له باب[ 1

 TE e هئم باب[ ]١١54

 84 ولمن ممتن مهتم ةعافشلا باوبأ عامج

 TV cesses ةرتاوتم ةا يبنلا ةعافش ثيداحأ بابآ ]

 PWV ل امن تمم ممم ممم ممم تمت متم ممم ممم ممم ممم مومو ممم ممم هتم بابا ١١11

 درلاو بونذلا لهأل ةا يبنلا ةعافش ركنأ نمم لالضلا لهأ ضعب ركذ بابا 1

 Ts دومحملا ماقملا يه هب ةصاخلا واب هتعافش بابا 1

 A ses نيدحوملا ةاصعل ةعافشلا باب[ ]١١75

 Ve sese نيملاعلا بر ةعافش باب[ ]1

 اهيف يتلا ثيداحألا نيبو «ةموح رم ةمأ يتمأ» : ها هلوق نيب عمجلا فيك باب[ ١١73

 Ve sss ؟ةعافشلاب رانلا نم هتمأ نم سان جرخي هنأ

 VY sss هنم بابا ۷1

 ]١١5 .ةمايقلا موي لامعألا ديسجتو «ةمايقلا موي دبعلل مايصلاو نآرقلا ةعافش باب[ ۳۷۲

 PYP sss ؟هنع قعاذإ هدلارل لفطلا اهعفشي يتلا ةعافشلا عون ام بابا 1

 ناي كلذ ريغو اهميعنو ةنجلا ركذ باوبأ عامج

 فقر ا



 والمال esses هلوسرو هللا هل دهش نمل ةنجلاب ةداهشلا باب[ 1

 اللا ا م مع هم هل همم مم رانلاو ةنجلا لدي نم ددعل هللا مع بابآ ١3

 PVA ا ىهتتملا ةردسو سودرفلا ركذو ؟نانج يه مآ ةدحاو ةنجلا له باب[ 1 ١

 TVA sess ةعباسلا ءامسلا يف ةنجلا باب[ 1

 كتنج يف ًاعمط كتدبع ام بر :ةيودعلا ةعبارل بسني يذلا لوقلا نالطب باب[ ١31

 لل كران نم افوخ الو

 ل ا هنم باب[ ]١17

 TAC sss هنم باپ[ ۷ 1]

 TAS sss دسجلا نود حورلل ميحجلاو ميعنلا نأب لوقلا نالطب باب[ ١7

 TAT ss لوزيال ةنجلا ميعن باب[ 1

 FAT sss ةنجلا يف ءاسن نم لجرلل ام ددع باب[ ١31

 PAY عل هتيؤرل ةنجلا لهأل باجحلا ىلاعت انبر فشك يف باب! ]

 PAN sss ؟ةنجلا قوف وأ ءاملا قرف نمحرلا شرع له بابآ ] ١

 TA esses ةنجلا ةعس نم بابا 1 !١

 TA sss ةنجلا راهنأ نم ايندلا يف ام بابآ ]١١8

 TQ sese ةنجلا راهنأ ركذ بابا 1

 e رثوكلا ركذ باب[ ]۱٩

 FAY sss ضرألا هجو ىلع يرجي رثوكلا باب[ 31

 FAY ss هينذأ يف هيعبصأ ءرملا عضوب رثوكلا ريرخ عمسُي له باب[ 7

 FAY wessssseseeeseesseens ةنجلا يف «ابوط» ةرجش ركذ باب! 1

۷۲ ٤ 



 PAE sss ؟دوسألا رجحلا ريغ ىش ةنجلا نم ضرألا ىف له باب[ 1

 TAQE sss ؟ةنجلا نم ناحيرلا له بابإآ ]

 PO sss اهيف هللا لضفو ةنجلا ةعس نم باب[ 1

 PAO 6 ف ممن همم هم همة هم مم مومن ممم ممل ةنجلا ىف نمؤملا ةميخ بابا 61

 ةنجلا ىلإ نورجي ماوقأ نم بجعي كبر نإ : هلا هلوق ريسفت باب[ ١197

 TAT ‹لسالسلاب

 TAA sess هنم باپ[ ]۱۹۹٤

 E esses هنم باپ[ ]۱۹۹٩

 .EVs (.... ةنجلا نلخدي ال» :تايراعلا تايساكلا يف اب هلوق ىنعم باب[ 1

 EV («ةينز دلو ...ةنجلا لخدي ال» : ةا هلوق ىنعم باب[ 171

 Es ؟ةنجلا هلوخدو ديهشلا نيب نيّدلا لوحي له بابا 1

 EY ةنجلا يف فيلكت كانه له باب[ 41

 E ةنجلا لوح ثيدح لاح بايب 31

 EO esses اهنم هللا انذاعأ راثلا ركذ باوبأ عامج

 ظل (ايندلا يف باذعلا)

 00 ًايندب ًايقيقح ناك ريزانخو ةدرق دوهيلا ضعب خسم باب[ 7

 EV sss خسملا ركنأ نم ىلع درلا بابا 3]

 EA ل م طع م م همم هم مم ممم مم همم مم م ممم هم همم همم ضرقنا خسُم ام باي[ ]١7١

 EQ هتم باب[ ۱۷۰ ]٤

 En ؟ةمحرلاب حايرلاو باذعلاب ةصاخ حيرلا له باب[ 3

 بو 0 لل



 Ness (ةرخآلا باذع)

 ةرخآلا ىف ىنبذعت نأ ديرت تنك نإ براي [انلوقب] ءاعدلا زوجي له باہ[ 7

 ENV ees ؟ةرخآلا يف ينبذعت الو ايندلا يف يتبذعف

 CNY sese ؟ضرألا يف منهج ران له بابا 71

 عامس ىلع مالكلاو «مسقلا ةلحت الإ رانلا هسمت نل» :ثيدح حرش بابآإا ]1

 ET esses هنم باپ[ ]

 EYe هنم باب 71

 OTE esses هنم بابا ]

 EO هنم باب[ 1

 ET ؟رانلا وأ ةنجلا اولخد دق نآلا سانأ كانه له باب[ ]1

 EV ل ل اهتم هل ًاكاكفو اهيف ملسملا ناكم راثلا يف رفاكلا بابا ]1

 47 ...... تامل روي مهيب ب رصف :ىلاعت هلوق يف يذلا روسلا ركذ باب[ ]١715

 ET esses ؟رانلا يف نابذعي رمقلاو سمشلا له باب[ 3

 CTY ses هنم بابا ۷]

 فرخ اهألميل راتلل اماوقأ هللا عيشني له باب[ 73

 قال ل ع هلم همم همم همم مم همم هم م هم همم همم راثلا لهأ لاوهأ نم بابا 17

 درر ؟رانلا يف دولخلا بجوي لَم يبنلا ىلع دمعتملا بذكلا له بابا 71

 بح لام هلق يف َُناَسِْإَراَلا لذي ال» : ااو يبنلا لوق نيب عمجلا فيك بابا 31

 - هللا ءاش اذإ - رانلا ةاصعلا لوح د نم مولعم وه ام نيبو «ِناَمْيِإ ْنِم ٍلَدْرَح ْنِم

Y1 
 يا



 مهريهطتل ٤۳٤٠

 ETO ss برخ دََقَرَثلا لذت ْنَم كَل :ىلاعت هلوق ريسفت باب 1

 ٤۳١ ... «ةرخآلا يف باذع اهيلع سيل ةموح رم ةمأ يتمأ) : 3#, هلوق ىنعم باب[ ١7١

 EV esses رانلا ءانفب لوقلا ةلأسم قيقحت باوبأ عامج

 نباو ةيميت نبا مالسإلا خيش لوق قيقحتو رانلا ءانفب لوقلا ىلع درلا بابا 1
 E كلذ ىف ميقلا

 EAT esses رافكلا ران ءاقبو ةاصعلا ران ءانف باب[ ]٩ ٠۷۲

 EAT esses ؟رانلا ءانفب ميقلا نباو ةيميت نبا لوقي له بابا 73

 CAV esses رانلا ءاتف يف ميقلا نبا لوق قيقحت بابا ۷]

 AV ss ؟مالسإلا خيش نع رانلا ءانفب لوقلا تبث له بابآ ]

 EAN esses رانلا ءانف يف ميقلا نبا لوق لوح باب" 1

 عر sss ؟رانلا ءانفي اضر ديشر دمحمو ميقلا نبا لوقي له بابا 1

 ...EA a ؟نيدحوملا ران ىنفت لهو «رانلا ءانف يف ميقلا نبا لوق ريرحت بابا 3

 Ee sss رانلا ءانفب لوقلل هنع هللا يضر رمع ةبسن أطخ نايب بابا 3

 EQN esses رانلا ءاقب ىلع ةلدألا نم بابآ| 71

 ٤۹۲4 نيچ رْخُمب اَهّْنُم مه امو :ىلاعت هلوقب راتلا دولخ ىلع لالدتسالا اخ بابآ 1

 EY ل ل مطل هم مم ممم مم مم م ممم ممم رافك نم اهيف نمب رانلا ةيدبأ باب[ ]

 E ا طا هل هل مم مم ممم همم همم هم همم همم مم همم هم مق هنم بابا ۳ ]

 .EAE sss ةنجلا ىلإ مهريصم نأو رافكلا باذع ءاهتنا ىعدا نم لالض بابآ 1

 عقله sss هنم بابا 1

Fy J 



 CATs هنم بابا 1

 SAV esses (ردقلاو ءاضقلا باتك)

 AQ esses ردقلاو ءاضقلا يف ةنسلا لهأ ةديقع باوبأ عامج

 OY es هرشو هريخ ردقلاو ءاضقلاب ناميإلا بوجو سابا 1

 OV ردقلاب ناميإلا تاجرد باب[ 1

 O ا م ل هلم هم هلل هوم مم م هم م م مم ظوفحملا حوللاب ناميإلا بابا[ 7

 O sen لجو زع هلل ةئيشملا تابثإ باب[ 1

 OSO esasen لجو زع هلل ةمكحلا تابثإ باب[ 1

 608 ...ss ىلاعت هللا ةدارإب يصاعملاو تاعاطلا نأ ىلع ةنسلا لهآ قافتا بابا 3

 ل ؟همانأ نع ردقلا ملع ىلاعت هللا ىوط اذامل باب[ ۷ 13

 OV ss نيملسملا ةايح يف قزرلل هللا ريدقتب ناميإلا فعض رثأ

 O ss نيملسملا ةايح يف قزرلل هللا ريدقتب ناميإلا فعض رثأ باب 73

 618 sss ردقلا يف ملكتلا نع كاسمإلا باوبأ عامج

 ONY es «اوكسمأف ردقلا ركذ اذإ» : ة0 يبنلا لوق ىنعم باب[ 3

 ONY 66 6مم تمن مم نعم ممم مم ممم م ممم ردقلا يف ملكتلا نع يهنلا بابا 1

 ONA sess ردقلاب جاجتحالا مكح باوبأ عامج

 OV ردقلاب بئاصملا ىلع جاجتحالا بابا ]

 OYY م م هم هلم ؟يصاعملا ىلع ردقلاب جاجتحالا زوجي له بابا 31

 OVE essen ؟هنم باب[ ] ١755

 671397 sss ةينوكلا هتدارإو ةيعرشلا ىلاعت هللا ةدارإ ىلع مالكلا باوبأ عامج

 الث



 OTs يهلإلا ءاضقلاو ةيهلإلا ةدارإلا ماسقأ نايب بابآ 1

 OPE sss ؟ةئيشملاو ةدارإلا نيب قرف كانه له بابا 17

 كل sss ةينوكلا ةدارإلاو ةيعرشلا ةدارإلا نيب قرفلا باب[ ۷ ] ٠

 OPV م م من منة منة تمم نم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مهمة موقق هنم بايإا 55]

 OFAN sss هنم باي[ ۱۷۵۷]

 4اَرْفَو ْمهناَذآ يِفَوُهوُهَقْفَي نأ هنأ ْمهِيوُلُف ىلع اتلَعَجو# :ىلاعت هلوق له باب[ ١54

 OO esses ةينوكلا ةدارإلاو ةيعرشلا ةدارإلا ىلع مالكلاو ؟ريجلا ةحئار هنم مسي

 .OA essa يع رش تيبلا لهآ ٌريهطت نأ نايبو «يعرشو ينوك ريهطتلا بابآ 3]

 ON sss :باوبأ عامج

 6819 sss ديعلا ةردق تايثإ-

 881 220606 م6 هم همم مم ممم م ممم مم م ممل اهماسقأو دبعلا ةعاطتسا ىلع مالكلاو -

 881 22.606 م6 م هم همم مم ممم مم ممم مم م ممم قاطي ال ام فيلكت ةلأسم ىلع مالكلاو -

 OOF مم م هلم هريغ ال بسك هيف ناسنإلل ام ىلع نوكي ءازجلا باپ[ ۱۷ ۲۰ ]

 هلوق نيبو ةنجلا هّلمع نكنم اًدحأ لخدُي نل» : 0 يبنلا لوق نيب عمجلا بابا 3

 OO sss 4 َنوُلَمحت ْمْشُك امب اهو روا يلا هلا كلو :ىلاعت

 66 sens ؟هل ةقباس مأ هلعفب ةنورشم دبعلا ةعاطتسا له باب[ 71

 Oe نوقيطي ام الإ دابعلا هللا فلكي مل باب[ ]1

 OW sss ىلاعت هلل ملظلاو رشلا ةبسن مح ىلع مالكلا باوبأ عامج

 O esses ؟ىلاعت هلل رشلا بسني له بابا 1

 OW م مما منة منه ممم همم مم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم م موقف هنم باپ[ 7١؟56]



OTE ees ]هنم باپ 1 

 OTO wse ةيربجلاو ةيردقلا يبهذم نالطب ىلع مالكلاو هتم بابب 1

 079 .... «كيلإ سيل رشلاو»: هلي هلوق يفاني ال هرشو هريخ ردقلاب ناميإلا بابا[ 3

 OVS es ىلاعت هقلخ نم سيل رشلا نأب لاق نم أطخ بابآا 1

 OVS ؟ىلاعت هللا ىلإ ملظلا بسني له بابا 31

 هال ss ردقلاو ءاضقلاب ناميإلا لوح تالاكشإ باوج باوبأ عامج

 ءاضق يفاني ال كلذ نأ نايبو «رمعلاو قزرلا ةدايز يف ببس محرلا ةلص باب 3

 نر هردقو هللا

 OV assesses هنم بابإ! 1

 OV 2. لم لل لم م همم همم هم م ممم همم مم ممم همم همم ممم مم همم ممم همم هنم بابا 1

 OVA sss هنم باب[ ۱۷۷ ]٤

 OV 2. ا ممن مم مم مم ممم من ممم مم ممم هم مم ممم ممم همم ممم ةممق هنم باب[ 1775]

 ةلاطإل ةيعرش ًابابسأ كانه نأب ةحرصملا ثيداحألا نيب عمجلا فيك بابآ 3

 ONE esses «اهلجأ ءاج اذإ اسفن هللا رخ وي نلو# :ىلاعت هلوق نيبو ءرمعلا

 كلذ نيب ةافانم ال هنأ نايبو رمعلا لوطو قزرلا ةدايز ىف ببس ةنسحلا بابآ| ¬3

 OANA ءءء علمت «نومدقتسيالو ةعاس نورخأتسيال مهلجأ ءاج اذإف# :ىلاعت هلوق نيبو

 ءاضقلاب كلذ ةقالع نايبو *تبثيو ءاشي ام هللا وحمي# :ىلاعت هلوق ليوأت بابا 3

ORA nn ردقلاو 

 0417 .sss ؟ردقلا تايآ نم € ... تشو ءا ام هلا اوم ةيآ له باب[ ۹]

 OO ss ؟ لكاوتلا مزلتسي ردقلاب ناميإلا له باب[ 31

Fr 



 هو ؟لكاوتلاو لساكتلا بجوي قازرألا ردق دق هللا نأب ناميإلا له باب[ ]1

64/8 sees ]ردقلاو ءاضقلاب ميلست لكاوتلا له باب ١787[ 

 ١7 ؟ملعتلا بابسأ كرت ينعي هلا ْمُكُحّلَعُيَو# :ىلاعت هلوق له باب[ 0

  1؟ردقلاب ناميؤلا يف حدق ءاعدلا له بابا 0

Ys ]؟راتخم رح هنأب ةكئالملا ىلع مدآ لصف له باب ١7[ 

 نأ ديفي هنأ ىوعدب توملا كلم عم ىسوم ثيدح فعض نم ىلع درلا بابا 3

 TVs توملاب هيلع هللا ردق هرکی ىسوم

 ةاشلل صاصتقالا نيبو ةفلكم ريغ تاناويحلا نوك نيب عمجلا فيك بابا 13

 5186 eee ةمايقلا موي ءانرقلا ةاشلا نم ءامجلا

 ْمُهِبَذَعُت نإ :مالسلا هيلع ىسيع ناسل ىلع ىلاعت هلوق نم مهفي له باب[ ]

 .A sss ؟رافكلل رفغي دق هنأ ميِكَحْلا ٌريِزَعْلا َتْنَأ َكَّنِإَ مهل ْرِفْغَت نإ كذاب مَ

 كال ل ع لم مل ممم هع مج ل ردقلاو ءاضقلا يف ةيظفل ثحابم باوبأ عامج

 Qeses ؟ريدق ءاشي ام ىلع هللا :لئاقلا لوق حصي له باب[ ۱۷۸۹]

 ees هنم باپ[ ۱۷۹۰]

 A eases ةفدص :مهدحأ لوق مكح باب ]

 TIA esses ؟ول :ةلوق زوجت ىتم بابا 1]

 FA ss نالفل ةبوتكم ةنالف :ةلوقم مكح بابا ]

 EN sss بيصنو ةمسق جاوزلا مهلوق مكح باب[ 1

 EY esses ؟هل اًببس هللا هلعج يذلا هببس ىلإ ءيشلا ةبسن زوجت له باب[! 1

 0 هنم بابا 5 5]



 بابسأ نايبو ردقلاو ءاضقلا باوبأ يف ةنسلا لهأ يفلاخم ىلع مالكلا باوبأ عامج

 556 esses مهيلع درلاو هيف اوعقو اميف مهعوقو

 EV esses ةيردقلا فيرعت باب[ ]1

 00 ةيربجلا ةججاحم ةيفيك نايب عم ردقلا يف بهاذملا ضرع باب[ 1

 EA ss ةيردقلاو ةيريجلا لوق لالضو ةلزتعملا بهذم ةأشن نايب باب[ 1

TOF ees مهيلع درلاو ةيربجلا دقتعم نايب باب ا ٠1 

 («هل قلخ امل رسيم لك» : #8 هلوقب نولدتسي نيذلا ةيريجلا ىلع درلا باب[ 3

 564 ...... ةيريجلا هب لدتسي دق ام ضعب درو قح نيتضبقلا ثيدحو ردقلا باب[ 1

 ا n هنالطب نايبو رجلا ةديقع ىلع هب ُلَدَتْسُي دق ام بابآ 1

 هال esses ةيريجلل ةهبش در باب, 1

 4رْفَوْمِهِناذآيِفَوُهوَُقْفَيْنأ أ مهو ىلع انْلَعَجّو# : ىلاعت هلوق له بابا 3
 IY ns ةينوكلا ةدارإلاو ةيعرشلا ةدارإلا ىلع مالكلاو ؟ربجلا ةحئار هنم مشي

 TTT eee ةيربجلاو ةيردقلا يبهذم نالطب ىلع مالكلا باب[ ١1

 Ve ess ردقلل ةلزتعملا راكنإ بابسأ ضعب نايب بابآ 71

 .YO au باب ردقلاو ءاضقلا باوبأ يف ةيردقلاو ةيريجلا أطخ ببس نايب بابا 3

 79 ١ ىلاعت هللا لاعفأ نع ليلعتلاو ةمكحلا ركنأ نمم لالضلا لهأ ضعب ركذ بابا 171

 AY sss يصاعلا ةباثإو عئاطلا بيذعت هلل نأ لاق نم ىلع درلا بابا 1

 TAY ee ىلاعت هقلخ نم سيل رشلا نأب لاق نم أطخ بابا 1

Y۲ 
 ہا



 AO sss هبتارم ضعب وأ ردقلا يركنم مكح ىلع مالكلا باوبأ عامج

TAV ess ]؟مالسإلا نم مهتلاقم مهج رخت له ؛ةيردقلاو ةيربجلا باب ۱۸١[ 

Vossen ردقلاو ءاضقلا ركنأ نم مكح بابا 

Vee ضراعل لجو زع هللا ةردق ركنأ نم مكح بابا ٩[ 

 ١815 ظوفحملا حوللا يفام ىلع نوعلطي نيحلاصلا ضعب نأ داقتعا مكح باب[ . 7١8

VQ sess تايوتحملا س رهف 

YY 2 


